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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 !

25 éves a Tûzvirág Táncegyüttes
Írásunk a 12. oldalon



Megismerve a rendõrség és a
többi közbiztonságért felelõs
szervezet jelentését, a testü-
let úgy ítélte meg, hogy jó a
város közbiztonsága, de sok
bosszúságot okoznak hétvé-
genként a randalírozó fiata-
lok és azok a motorosok, akik
az utcán száguldoznak, han-
goskodnak. Az ülésen jelen-
lévõ megyei fõkapitány, dr.
Soczó László elmondta, Paks
közbiztonsága legalább olyan
jó, ha nem jobb, mint a me-
gye egészéé, a felmerült
problémák pedig általánosak.
– Annak örülök, hogy a kép-
viselõk világosan látják, hogy
ezeket rendõri eszközökkel
megoldani nem lehet, itt sze-
repe van az önkormányzat-
nak, a szülõknek, pedagógu-
soknak, más hivataloknak és
szerveknek, eredmény akkor
lesz, ha az érintettek össze-
fognak – tette hozzá. A rend-
õrfõkapitány felhívta a képvi-
selõk figyelmét arra, hogy
amennyiben a PSE labdarú-
gócsapata az NB I.-ben sze-
repel majd, különleges intéz-
kedéseket és elõkészületeket
kell tenni. Ezek – mint rámu-
tatott – nem csak a rendõr-
ségre váró feladatok. 

A paksi kapitány, Köllõ Im-
re kiemelte, fontos ered-
ménynek tartja, hogy nem

életellenes bûncselekmé-
nyekrõl, betörésekrõl kell
beszélni, hanem apróbb
bosszúságokról. Ezek keze-
lése szerinte is közös feladat,
mert a rendõri jelenlét nem
szünteti meg, legfeljebb eny-
híti a gondokat.

Hajdú János polgármester
ígéretet tett arra, hogy ha-
sonlóan az elõzõ évekhez,
anyagi támogatást nyújt a
város a rendõrség munkájá-
hoz. Az általuk biztosított
pénzbõl túlórákat finanszí-
roznak. A szokásos járõr-
szolgálatot fokozzák diszkók
idején, illetve ünnepek tájé-
kán. (A közbiztonsággal kap-
csolatos cikkünket lapunk 4.
oldalán olvashatják.)

A Gyapán élõk képviselõ-
jük útján jelezték, hogy sok
autós nem lassít a települé-
sen áthajtva, ami rendkívül
veszélyes. A sebességmérõ-
re, amitõl azt várják, hogy az
autósok kisebb sebességgel
közlekedjenek, nincs pénz a
költségvetésben, ezért Haj-
dú János saját keretébõl
ígért segítséget. 

A képviselõ-testület, össz-
hangban a költségvetési ren-
delettel, 335 millió forint fel-
halmozási hitel felvételérõl
döntött. 

(Folytatás a 3. oldalon) 
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

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 16.

Címlapkép: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖK

A Sárgödör téren 54 millió
forintos beruházás kezdõ-
dött egy sikeres pályázat
eredményeként. Az önkor-
mányzat 19 milliós önrészt
biztosít a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ta-
nácstól nyert összeghez. 

Régi igénye volt a présháztu-
lajdonosoknak, hogy minden
présház rákötési lehetõséget
kapjon a víz- és szennyvízve-
zetékre. Amikor ez az igény
felmerült, arra is gondoltak,
hogy összeadják a szükséges
összeget, de hamar szembe-
sültek a ténnyel, hogy a meg-
valósítás több tízmillió forint
lenne. – Egy újabb ötlet nyo-
mán létrehoztunk egy egyesü-
letet és pályázni próbáltunk,
de sajnos sikertelenül – mond-
ta el Mayer István, a Sárgö-
dör-téri Présháztulajdonosok
Egyesületének elnöke. Hozzá-
tette, hogy a pincék komforto-
sítására, vendégfogadásra al-
kalmas környezet kialakításá-
ra azért van
szükség, mert
többen szeret-
nék a borturiz-
must, vendég-
forgalmat fej-
leszteni, ehhez
azonban szigorú
hatósági elvárá-
soknak kell ele-
get tenni. Tavaly
adódott újabb
pályázati lehetõ-
ség, amelyre a

terület tulajdonosa, tehát az
önkormányzat nyújthatott be
igényt. Az önkormányzat élt is
ezzel a lehetõséggel, s nyert 35
millió forintot, amelyhez 19
millió saját erõt biztosít. Az
önkormányzat a gerinchálóza-
tot építi ki, a présházak rákö-
tése már a tulajdonosok fel-
adata. A  napokban 79 gazda
kapott értesítést arról, hogy
nyilatkozzon, kíván-e élni ez-
zel a lehetõséggel. A Paksi
Vízmû Kft. ügyvezetõje,
Artim András érdeklõdésünk-
re elmondta, hogy néhány he-
te elõzetes felmérést végez-
tek, ennek során 37 présház-
tulajdonos biztosra mondta
igénylését. Akinek további
kérdése van, a Paksi Vízmû
Kft.-nél kaphat választ. – A
gerincvezetékek kiépítése
mellett az 54 millió forintos be-
ruházás részeként a villamos
hálózatot földkábellel váltják
ki, térvilágítás is készül, zárás-
ként pedig bazalt térburkola-
tot kapnak az utak – mondta el
Faller Dezsõ. A  beruházáso-
kért felelõs alpolgármester
hozzátette, hogy a korábbi
években is történtek munkála-
tok a téren, volt parkrendezés,
javították az utakat, illetve el-
készült a szociális blokk,
amelynek hiánya nagy problé-
mát jelentett. Faller Dezsõ bí-
zik abban, hogy sok gazda
felvállalja a rákötés költségeit,
vendégfogadásra alkalmassá
teszi présházát, és ezek a rá-
fordítások megtérülnek.    

-gy-

Rég várt fejlesztés Döntés után
Több kitüntetésrõl, hitelfelvételrõl döntött az önkor-
mányzat májusi ülésén, melyen áttekintette a közbiz-
tonság és a gyermekjóléti ellátások helyzetét is.



(Folytatás a 2. oldalról)
Ebbõl 200 milliót folyó be-

ruházásokra – utak és köz-
épületek felújítására – fordí-
tanak, 135 milliót pedig a pa-
nelfelújításokhoz szükséges
önkormányzati önrész bizto-
sítására szánnak. Hajdú Já-
nos polgármester a hitel fel-
vételét a következõképpen
minõsítette: – A város hét-
milliárdos költségvetése
mellett vállalható ez a tíz év-
re szóló, rendkívül kedvezõ
kamatkondíciójú, államilag
támogatott hitel, melyet nem
mûködési, hanem felhalmo-
zási célra fordítunk – mond-
ta. Majd hozzátette: a mosta-
ni testület nyugodtan a kö-
vetkezõ testületre hagyhatja
ezt a hitelt, melyet 2007-ben
kell elkezdeni törleszteni.

Módosította az önkormány-
zat helyi állattartási rendele-
tét, mivel a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. kérte, hogy a tarta-
lék üzemi területén – annak
késõbbi ipari célú hasznosí-
tásáig – a már több évtizede
vadon élõ állatok (õzek, nyu-
lak) mellett a nagytestû álla-
tok közül az öszvér, bivaly, ló,
szamár és azok házi rokonfa-
jait tarthassák. A testület a
módosítás mellett döntött.

A gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi ellátási rend-
szert, illetve az arról készült
beszámolót jónak értékelte
Paks város önkormányzata.
A képviselõ-testület évente
vizsgálja felül ezt az igen
szerteágazó területet, ami
magába foglalja az önkor-
mányzati segélyezést, az if-
júsági iroda, a gyámhivatal,
a gyermekjóléti szolgálat
munkáját. Badics Istvánné,
az önkormányzat szociális és
családvédelmi osztályának
megbízott vezetõje elmond-
ta, hogy Pakson szinte kivé-
tel nélkül minden törvény-
ben elõírt ellátást biztosíta-
nak.

Hárommal csökkentette a
testület a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola dolgozói lét-
számát, mivel az alsó tago-
zatból kilépõ öt osztály he-

lyett az I. évfolyamon csu-
pán három osztály kezdi meg
a tanulmányait szeptember-
ben. A feladatcsökkenés mi-
att három tanító foglalkozta-
tása nem megalapozott. A
létszámleépítés következté-
ben munka nélkül maradó
közalkalmazottak további
sorsát illetõen a polgármes-
ter és a polgármesteri hiva-
tal vizsgálja a megoldási le-
hetõségeket. 

Miután a képviselõ-testület
hozzájárult, szeptembertõl
drámajáték-színjáték tan-
szakot indíthat a Pro Artis
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Pakson. A gazda-
sági bizottság és a hivatal
elemezte a képzés beindítá-
sának anyagi vonzatait. En-
nek alapján úgy döntött a
testület, hogy csak akkor in-
dulhat a képzés, ha mini-
mum negyven jelentkezõ
lesz, s két csoport indulhat.
A testület úgy foglalt állást,
hogy nem járhat többletkölt-
séggel a képzés beindítása, a
normatíváknak és a tandíj-
nak fedezniük kell a költsé-
geket.

Hajdú János mint elnök be-
számolt a Paksi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulá-
si Tanácsában végzett mun-
kájáról. 

Két iskolában írtak ki pá-
lyázatot az igazgatói posztra,
mivel a vezetõk mandátuma
lejárt. A következõ öt évre a
Deák Ferenc Iskola élére
Schmidt Klárát nevezték ki,
a Gazdag Erzsi Iskolát pedig
újabb öt évig Jantyik Margit
igazgathatja. Három városi
díj odaítélésérõl is döntött a
testület. A „Gyermekein-
kért” kitüntetést Mittler Jó-
zsef, a Vak Bottyán Gimnázi-
um igazgatóhelyettese kap-
ta. A Pongrácz Sándor-díjat
dr. Molnár Klára háziorvos-
nak ítélték. A Deák Ferenc-
kitüntetést a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályának
vezetõje, Hum Ferenc veheti
majd át ünnepélyes keretek
között.

Vida Tünde
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Jantyik Margit, a Gazdag
Erzsi iskola régi-új igazgató-
ja: – Elindultam egy úton, és
úgy érzem, még van dolgom,
feladatom ezen a területen –
fogalmazott Jantyik Margit,
akit a következõ öt évre is
megbízott a képviselõ-testü-
let a Gazdag Erzsi Általános
Iskola és Diákotthon vezeté-
sével. Az igazgatónõ elmond-
ta, emlékezetes pillanat volt,
amikor 2001 szeptemberé-
ben birtokba vehették az is-

kola új épületét. Az intézményben megvan a megfelelõ
gyermek-, illetve pedagóguslétszám, a diákotthon is jól mû-
ködik, kiváló tárgyi feltételek között dolgoznak. A minden-
napi tanulás mellett járnak kirándulni, színházba, sportver-
senyekre, tanulmányi versenyekre, ami mindig csodálatos
élmény a gyerekeknek. Az elõzõ évben indult az integrált
oktatás, ami azt jelenti, hogy súlyos magatartás-problémá-
val küzdõ gyerekeket is fogadnak. – Õk megtalálták itt a
helyüket, személyiségük nagyon sokat változott, és ami
még nagyon fontos, a szülõk is elfogadták ezt a lehetõséget
– tette hozzá az igazgatónõ. A következõ öt évre szóló ter-
vek, feladatok közül kiemelte a jelenlegi személyi, tárgyi
feltételeik megõrzését, emellett a szakmai munka megerõ-
sítését. Azt szeretné, hogy ismertté váljanak a városban, a
kistérségben, de öt év múlva akár az egész országban is. 

Schmidt Klára, a Deák
iskola új igazgatója: – A gye-
rekeket mindig szerettem,
szívesen foglakozom velük,
hiszen ha nem így lenne, ak-
kor nem töltöttem volna el
harminc évet ezen a pályán.
Õszinték, aranyosak, persze
elõfordul, hogy elevenek, de
megoldjuk a problémákat –
mondta el Schmidt Klára.
Igazgatóként kevesebbet
fog tanítani, ami új lesz szá-
mára, és lehet, hogy hiá-

nyozni fog a sok tanóra, de számos szervezési és adminiszt-
rációs feladat várja majd. Olyan iskolát szeretne, amely
megalapozza az élethosszig tartó tanulást, olyan készsége-
ket, képességeket, ismereteket ad és fejleszt, amelyekre a
gyerekek késõbb is tudnak majd építkezni. Fontosnak tart-
ja az informatika, illetve az idegen nyelvek további magas
színvonalú oktatását, a pezsgõ és sikeres sportélet megõr-
zését. – Komoly feladat, hogy a gyerekek környezettudatos
felnõttekké váljanak, ennek a célnak a tanórákba, a min-
dennapi tevékenységekbe egyaránt be kell épülnie – fûzte
hozzá. Schmidt Klára úgy véli, hogy az átadás-átvétel gör-
dülékeny lesz, a továbbiakban is számít munkatársai támo-
gatására és bizalmára, hiszen már pályázatát is az õ bizta-
tásukra készítette el, miután kiderült, hogy az intézményt
az elmúlt tíz évben vezetõ Poórné Heizler Györgyi nem kí-
vánja tovább ellátni ezt a feladatot.                          -gyöngy-  



Sziliné Borbás Andrea:
Éjszaka a diszkóból hazafelé
az autókat rongálják, han-
goskodnak a fiatalok. A mo-
torosok sem figyelnek, még a
kisgyerekekre sem. Nyugod-
tabb lenne a környék, ha a
diszkó megszûnne, és a
strand felé vezetõ útból
sétálóutat alakítanának ki.

Cs. Nagy Zoltánné: Nem
tudjuk, kik voltak, mert nem
látta õket senki. Elképesztõ-
nek tartom, ami itt folyik. A
kocsmákat, a diszkót meg
kellene szüntetni a környé-
ken. Emellett az idõseket is
inzultálják. Akadt olyan bá-
csi, akit körbeálltak és pénzt
követeltek tõle.

Kovács Aurélné: A lakók
nem tudnak semmit tenni,
nincs eszköz a kezükben,
hogy a vandalizmus ellen
fellépjenek. Az ilyen visel-
kedés szerintem a családi
nevelés hiányosságaira is
utalhat. A helyzetet a
rendõrségnek kéne megol-
dani vagy az önkormány-
zatnak.

Biztonsági õröket alkalmaz
az önkormányzat, hogy meg-
akadályozza a diszkók kör-
nyékén tapasztalt vandaliz-
must, rongálást. A képviselõ-
testületi ülésen mások mel-
lett Zsarnai Sándorné emelt
szót a lakótelepen tapasztal-
ható elszomorító helyzetrõl.
A képviselõ hívta fel lapunk
figyelmét arra is, hogy a má-
jus 17-i ülést követõ hétvégén
minden addiginál nagyobb
pusztítás történt a Geszte-
nyés utcában. Az idõpont és a
hely alapján feltételezik,
hogy szórakozásból hazafelé
tartó fiatalok okozzák a kárt.
Csikktartót, más utcabútort
törnek ki, sõt megesik, hogy
ezek a háztetõkön kötnek ki,
fákat törnek derékba. – Ezek
a fák fiatalok, de nem annyi-
ra, hogy könnyen pótolni le-
hetne õket, hiszen öt-tíz éves
fákat nem lehet a semmibõl
elõteremteni – mondja
Zsarnai Sándorné, akit mély-
ségesen felháborít az, hogy
az elmúlt négy hónapban öt-
százezer forintjába került a
városnak a randalírozás nyo-
mainak eltüntetése. 

Dr. Blazsek Balázs jegyzõ is
osztja ezt a véleményt. Azt
hangsúlyozta, hogy ezek a
tettek már nem maradhatnak

megtorlatlanul. Elmondta a
Paksi Hírnöknek, hogy beha-
tárolható a szórakozóhely,
ezért megkereste annak ve-
zetõjét, hogy kérje együtt-
mûködését. 

– Azt kértem, hogy a rá vo-
natkozó hatályos jogszabá-
lyokat tartsa be, ittas sze-
mélyt ugyanis nem szabad
alkohollal kiszolgálni, s ezzel
fokozni a részegséget –
mondta a jegyzõ, aki együtt-
mûködést vár a vendéglátó-
hely vezetõjétõl. – Biztosan
hallanak foszlányokat, di-
csekvést, szemtanúk beszá-

molóját, bármilyen jelzést,
ami segít, hogy kiszûrjük az
elkövetõk körét – tette hozzá
dr. Blazsek Balázs. Mindezen
túl a polgármesteri hivatal
egy biztonsági szakszolgála-

tot végzõ céggel vette
fel a kapcsolatot. A biz-
tonsági õrök a kritikus
idõszakban figyelemmel
kísérik a fiatalok moz-
gását. Ameddig a jog-
szabályok engedik, ma-
guk lépnek fel, ha ezt
nem tehetik, értesítik a
rendõrséget. A város
jegyzõje abban bízik,
hogy már a biztonsági
õrök jelenléte is vissza-
tartó erõvel hat, de azt
tervezi, ha fény derül
arra, hogy kik a randalí-
rozók, nyilvánosságra
hozza kilétüket, hogy
ezzel is visszatartsa
õket és bárki mást a ha-

sonló rongálástól. 
– Nem a diszkó ellen va-

gyunk, nem szeretnénk, ha a
fiatalok arra kényszerülné-
nek, hogy autóval vidékre jár-
janak, és a diszkóbalesetektõl
kelljen õket féltenünk. Azt
szeretnénk, hogy helyben
szórakozzanak, de kulturál-
tan – fûzte hozzá végül.

-vida-
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (balra lent), Fonyó Dániel

Éjszakai randalírozók 

Kömlõdieket várnak soraikba

Megalakult a Paksi Polgárõr
Egyesület közlekedési szak-
csoportja 13 fõvel. A tagok-
nak oktatást tartottak a rend-
õrök közremûködésével. 

– Tájékoztatást kaptak a me-
gye bûnügyi és közlekedési
helyzetérõl, a rájuk váró fel-
adatokról, azok végrehajtásá-
ról. Megismerték a polgárõr-
ség legújabb eszközét, a
rendszámfelismerõ rend-
szert, és azt is megtudták,
hogy milyen jogi háttér van a
rendõr és polgárõr közös szol-
gálatának szabályozására –
összegezte Sipõcz György
nyugalmazott rendõr alezre-
des, a Tolna megyei polgárõr
szervezet közlekedési mun-
kabizottságának elnöke. A
Paksi Polgárõr Egyesület el-

nöke, Kiss Miklós elmondta,
hogy már tájékozódnak a
bûnmegelõzési szakcsoport-
ról is. Hozzátette, fontos elõ-
relépés lenne az aktív létszám
emelése, ezért minden érdek-
lõdõt szívesen fogadnak, aki
szabadidejébõl áldozna né-
hány órát a város közbizton-
ságára. Különösen örülnének
dunakömlõdi jelentkezõnek,
mert onnan jelenleg nincsen
tagja az egyesületnek, de
olyanokat is várnak, akinek
kertje, tanyája van a környé-
ken, így jól ismeri a terepet.

-gyöngy-
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Fotók: Fonyó Dániel (balra fent és lent), Molnár Gyula (jobbra)

Tiltakoznak az elõítélet ellen

Nem tagadják, szeretik a
száguldást, ám – mint mond-
ják – ennek a szenvedélyük-
nek megfelelõ helyen, meg-
felelõ körülmények között
hódolnak. Nem céljuk a pol-
gárpukkasztás, mások nyu-
galmának zavarása, fõként
bárki életének veszélyezte-
tése. Õk a paksi motorosok.
Nem örülnek neki, hogy
mostanság arról hallani,
hogy a város nyugalmát za-
varják a száguldozók, motor-
jaikat bõgetõk. 

– Valóban van néhány reni-
tens, õket mi is szeretnénk
meggyõzni arról, hogy ne
borítsák fel a város nyugal-
mát – mondják a motorosok,
akik ezúttal öten-hatan gyûl-
tek össze törzshelyükön.
Cseppet sem tûnnek vadnak,
randalírozó suhancnak, sok-
kal inkább jó fej, jókedvû, de
szükség szerint komoly tár-
saságnak. Szavaikat hallva
érdekes és fõként új kép raj-
zolódik a paksi motoros tár-
sadalomról. Vakmerõek, de
óvatosak. Imádják a gyorsa-
ságot, de nem a városban.
Ha száguldozni akarnak, le-
hetõleg versenypályákra
mennek. 

– Mindenkinek azt szoktuk
javasolni, próbálja ki magát
és a motorját, mielõtt azzal
közlekedik – mondja Payer
Laci. Tõle származik az a
mondás is, hogy „ha motorra
ülsz, mindig úgy indulj el,

mintha mindenki rád va-
dászna”. Úgy tûnik, nincse-
nek jó tapasztalatai, s az,
hogy a motorosokat szájára
vette a város, csak olaj a tûz-
re. – Mindenki tele van elõí-
télettel, általánosít, ha egy
motoros rosszul viselkedik,
azt mondják: ilyenek a moto-
rosok – panaszolják. – Ki
kellene próbálnia a motoro-
zást mindenkinek, mielõtt
kocsiba ül. Aki jó motoros,
autót is jól vezet, de ez for-
dítva nem igaz – teszi hozzá
Nagypál Béla. Neki sincs túl
jó tapasztalata az utakon
uralkodó viszonyokról. Úgy
gondolja, nem kezelik õket
egyenrangú partnerként,
legtöbb sofõr simán elõzni
kezd – mondja példaként –,
ha egy motoros jön szembe
vele. Két keréken utazni
nem éppen életbiztosítás –
árulják el. A motoros igen-

csak sérülékeny. Éppen
ezért csak akkor indulnak
útnak – s ezt javasolják má-
soknak is –, ha teljesen fit-
tek, nem fáradtak, nincs
gondjuk-bajuk. Míg egy au-
tós telefonálva, rá-rágyújt-
va, vagy éppen a rádiót, cd-t
babrálva vezet, õk egy dolog-
ra koncentrálnak: a közleke-
désre. 

A paksi motorosok immá-
ron egyesületbe, illetve
szakosztályba tömörülve
igyekeznek a biztonságos
motorozást népszerûsíteni.
Persze nem csak errõl szól a
dolog, közös túrákat, progra-
mokat szerveznek. – A Paksi
Autó és Motorsport Egyesü-
let már 1997 óta mûködik,
ezen belül idén hoztuk létre
a túra- és sportmotor szak-
osztályt – mondja a szakosz-
tályvezetõ, Péter Gyula. 
– Amikor tavaly év végén el-
kezdtük az elõkészületeket,
azt hittük 30-40-en leszünk –
fûzi hozzá Payer László. A
hír, hogy 92-en vannak, még
õt is meglepi. Az új belépõrõl
Felgyõi Sanya számol be a
többieknek. Úgy tûnik, õ a
csapat statisztikusa, mert
azt is õ árulja el, hogy az át-
lagéletkor 36 év. 

– Nem suhancok vagyunk,
akik csak vagánykodnak.
Mindenkit hazavárnak, hi-
szen szinte mindenkinek
családja, gyereke van – te-
szik hozzá, majd újfent azt
hangoztatják, zokon vették,
hogy akadtak, akik rossz
hírét keltették a paksi mo-
torosoknak, hiszen õk min-
dent megtesznek, hogy ne
így legyen. Még a rendõr-
séggel is felvették a kap-
csolatot, együttmûködési
megállapodást kötöttek,
gyermeknapokra, egyéb
rendezvényre járnak, hogy
mások is tudják, vannak, lé-
teznek, s azt hirdetik, fon-
tosabb a biztonság, mint a
vagányság.

Vida Tünde

Török Sándor kézdi-
vásárhelyi és Hajdú János
paksi polgármester, illetve
Herczeg József alpolgármes-
ter kezdeményezésére a kéz-
divásárhelyi Taverna Panzió
éttermében borbemutatót
tartottak. Bemutatták Tokaj,
Szekszárd és Paks borait.
Felavatták a panzió új pince-
helyiségét, a polgármester
bejelentette a Borklub meg-
alakulását. A borbemutatón
Paksot Szedmák István és
Veress Zoltán képviselte,
mindketten a Sárgödörtéri
Présháztulajdonosok Egye-
sületének vezetõi.

A paksi Finlandia Kör
vendégeként egy harminc-
tagú helsinki középiskolás
zenekar adott koncertet a
Vak Bottyán Gimnázium
díszudvarán.

A biritói lõtéren tartotta
hagyományos családi napját
a paksi Diána Sportlövész
Klub. Bár hirdettek lõ-
versenyt, nem ez volt a nap
lényege, sokkal inkább a be-
szélgetés, kellemes idõtöl-
tés. A lõversenyek gyõztesei
mellett a legjobban fõzõket
is jutalmazták. Nem volt ki-
kötés, korlátozás, mindenki
olyan étellel nevezett, ami-
lyennel akart. Így esett,
hogy pörköltek, halászlevek
s más bográcsételek is ké-
szültek.                            -vt-
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NIKOTIN STOP!
Dohányzásról leszoktatás

1+1 kezeléssel!
(Paks, Dunaföldvár, Szekszárd, Bonyhád)

Telefon: 70/450-2373
www.medi-centrumszekszard.hu

Költözés miatt  Paks, Villany u. 2. (Piac tér)
Zacc kávézó bérleti joga eladó. 
A kávézó két éve mûködik alkohol- nikotin-
mentes hely.  Gyerekek , fiatalok szórakozó-
helye kialakult törzsvendégkörrel. 6 db háló-
zatba kötött  számítógéppel felszerelve.
HACCP szerint felszerelt konyhával. 
Érdeklõdni: O6-30-2470-589 számon 11.30-
20.00 között. H. Nagy Júliánál.

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

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

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“

Milliók civileknek
Idén hatmillió forintos ke-
retre hirdetett pályázatot
Paks Város Önkormányzata
Ifjúsági, Sport- és Esély-
egyenlõségi Bizottsága
(ISEB). Négymillió a civil
szervezetek kezdeményezé-
seit hivatott támogatni, ket-
tõ a nemzetközi eredményt
elért sportolókat. Mint Me-
zõsi Árpád elmondta, tavaly
kevesebb, a korábbi években
több volt a keret.  A bizott-
ság elnöke arról tájékoztatta
lapunkat, hogy ezúttal 87 pá-
lyázó kért támogatást, ket-
ten idõközben visszavonták
pályázatukat, mivel a terve-
zett program egyéb okból
nem valósul meg, egy alapít-
vány ugyanarra a célra már
sikeresen pályázott az okta-
tási bizottságnál, egy pályá-
zatot pedig nem támogatha-
tott a bizottság, mivel a meg-
jelölt cél nem felelt meg a ki-
írásnak.

A legnagyobb összeggel,
160 ezer forinttal a hátrá-
nyos helyzetû gyermekek és
fiatalok táboroztatására és
versenyeken való részvételé-
re a PISTIKE Alapítványt
támogatták. Egyébként igen
színes volt a paletta: a zenei
versenytõl a túrákig, az utcai
kosárlabdától a különbözõ
táborozásokon át táncverse-
nyig, hetven különbözõ civil
rendezvény létrejöttéhez ad
támogatást az ISEB.

Tizenhárom, a kiírás sze-
rinti nemzetközi eredményt
elért sportoló pályázott. Kö-
zülük tizen részesültek tá-
mogatásban. Hárman, mivel
nem Pakson vagy a város
környékén laknak, a helyi
rendelet értelmében nem
kaphattak támogatást. A
többiek 65 ezer és 300 ezer
forint közötti összeget költ-
hetnek felkészülésükre a pá-
lyázati pénzbõl.                -vt-

Az önkormányzat egészségügyi és szociális bizott-
sága idén hárommillió forintos pályázati keret felett ren-
delkezett. A határidõ lejártáig 38 pályázat érkezett, ebbõl
harmincat támogatott a bizottság. Tizenegy pályázó ese-
tében a kért összeg 100%-át megadták, a többi esetben
ennél kevesebbet. Ulbert Sándor elnök elmondta, a bi-
zottságnak nagyon tetszett a Gyermekmosoly Alapítvány
sóbarlang létesítését célzó pályázata. Kiemelte még, hogy
a Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány által be-
adott, eszközvásárlásról szóló hat pályázat mindegyikre
megkapta a kért támogatás összegét, mert úgy gondolták,
fontos, hogy a lakosság a lehetõ legmagasabb színvonalú
ellátást kapja.

Röviden
Gyapán június 10-11-én
tartják az elsõ falutalálkozót.
Szombaton délelõtt sport- és
gyermekprogramokat tarta-
nak a focipályán, 9 órától kis-
pályás labdarúgótorna, utána
„Vándorbogrács” fõzõver-
seny lesz. 14 órától a
GYAFIX Kft. ebédlõjében
folytatódnak a programok
madárijesztõ-állító verseny-
nyel, kulturális programok-
kal. A hivatalos megnyitó
után Fehér József borkósto-
lót tart, Kolbert Mátyás plé-
bános verseket mond. Ezek
után Gyapa múltja, jelene, jö-
võje címmel nyílik kiállítás,
majd kulturális programok
sora kínál kikapcsolódást. 19
órakor falubál lesz. Vasárnap
10 órakor Sebestyén István
székely meséi gyerekeknek,
felnõtteknek, illetve kézmû-
ves foglalkozások várják az
érdeklõdõket. 14 órától ünne-
pi szentmise lesz a kápolná-
ban. Ezen a napon, Szenthá-
romság vasárnapján lesz a
gyapai kápolna búcsúnapja.

Csámpán rendezik a Nosz-
talgia III. találkozót június
10-én, szombaton 15 órától a
Felsõcsámpai Iskolában.
Minden elszármazott és je-
lenlegi csámpai lakost vár-
nak az összejövetelre, mely
önszervezõdött labdarúgó-
csapatok mérkõzéseivel, lo-
vasbemutatóval, lovagolta-
tással várja a vendégeket.

Lesz népitánc-bemutató, fél
hatkor szentmise, majd ün-
nepi köszöntõ. Fellép a 36
tagú Madarasi Tangóhar-
monika Zenekar, illetve a
Paksi Tangóharmonika Ze-
nekar. Este nosztalgiabált
tartanak.

A paksi MAG alapítvány
Nyolcadik alkalommal ren-
dezte meg tavaszi találkozó-
ját Jubiláló természetvéde-
lem címmel. Az összejövete-
len a Duna-Dráva Nemzeti
Park mutatkozott be, majd a
rendezvénynek otthont adó
ESZI igazgatója, Ronczyk
Tibor tartott elõadást az al-
ternatív energiahasznosítás-
ról. A résztvevõk megismer-
hették az ESZI-ben zajló
környezetvédelmi oktatást.
Itt adták át az igazolványt
annak a 25 polgári termé-
szetõrnek, aki a közelmúlt-
ban tanfolyamon vett részt. 

A Magyar Jogász Egylet
Tolna megyei szervezete jo-
gásznapot szervezett. A szak-
mai találkozó fõ témája a kör-
nyezetvédelem és a jog kap-
csolata volt. Szó esett a kör-
nyezetért való felelõsségrõl,
a környezetvédelem büntetõ-
jogi kérdéseirõl, illetve a
nukleáris hulladék és a kör-
nyezet kapcsolatáról. Ez
utóbbit Kováts Balázs, a Pak-
si Atomerõmû Zrt. vezetõ
mérnöke tartotta.           -vida-



V Á R O S 7

Fotó: Molnár Gyula (balra), Szaffenauer Ferenc (jobbra)

Diákok figyelem!
A Duna Akkreditált 

Autósiskola
a paksi mûvelõdési központban 

2006. június 19-én (hétfõ) 8 órakor
tanfolyamot indít  moped, motorkerékpár,
személygépkocsi-vezetõ kategóriában.

A tanfolyam díjának 30%-a a személyi 
jövedelmadóból visszaigényelhetõ.

Jelentkezni lehet
Leveles János

iskolavezetõnél:
20/9430-355. 

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!

A Belügyminisztérium vis major-kereté-
bõl végeznek szúnyogirtást 16 Tolna me-
gyei településen, köztük Pakson is. Az
érintett területeken humán csapda segít-
ségével mérték a csípések számát, s ahol
ez óránként meghaladta a nyolcvanat,
belügyminisztériumi támogatást ítéltek
meg. A paksi mérés eredménye órán-
ként 160 szúnyogcsípés volt. A város
egyébként – mint a DC Dunakom Kft.
részlegvezetõje, Kudorné Szanyi Katalin
elmondta – Bölcskével, Madocsával és
Dunaföldvárral közösen végeztet irtást,
mivel így az hatékonyabb, illetve ol-
csóbb. Pakson a közös gyérítéseken kí-
vül is ütemeztek védekezést. Ezeket ál-
talában a városi rendezvények elõtti na-
pokra idõzítették. Eddig kémiai módsze-
reket alkalmaztak, azaz földi és légi ir-
tást, ami Kudorné Szanyi Katalin szerint
hatékony ugyan, de nem elégséges. A
Belügyminisztérium támogatásának kö-
szönhetõen most biológiai módszerrel
kombinálják az eddigieket. Ez sokkal
költségesebb, de hatékonysága is jóval
felülmúlja a kémiai szúnyogirtást.     

-vt-

Reszkessetek, vérszívók!

Hazánkban többféle családba tartozó
szúnyog él. Mindegyikre jellemzõ,
hogy a nõstények vérszívással táplál-
koznak, míg a hímek növényi nedve-
ket szívogatnak. Magyarországon leg-
inkább a gyötrõszúnyog nõstényeitõl
ered a szúnyogcsípés. A szúnyog a szí-
vóját a bõr hámrétegén át egészen az
irharétegig mélyeszti. A szúrással a
rovar nyála is a sebbe jut, ami perce-
kig tartó égetõ viszketést okoz.  

Hulladékgyûjtõ akciót hirdettek 
a csámpai lovasok. A természetked-
velõ lovasbarátok egy délelõtt folya-
mán öt konténernyi szemetet szed-
tek össze a csámpai erdõkben. Az
akció egyik szervezõje, Fritzné
Kindl Márta elmondta, hogy az ÖKO
Munkacsoport sikeres pályázatának
köszönhetõen a környezetvédelmi
bizottság is támogatta kezdeménye-
zésüket. Tapasztalataik szerint so-
kan nem viszik el a szeméttelepig az
összegyûlt építési törmeléket, mû-
szaki cikkeket, háztartási hulladé-
kot, hanem az erdõkben szabadul-
nak meg azoktól.
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Fotó: MVM Zrt.

Igazságosabbá vált a területfejlesztés

– Az elsõ pályázati csomag el-
bírálása már meg is történt,
melynek keretében 44 millió
forint támogatást kapnak a
Bátaapáti térség települései –
mondta érdeklõdésünkre dr.
Kocsis István, az atomerõmû
anyavállalata, a Magyar Villa-
mos Mûvek Zrt. vezérigazga-
tója, az alapítvány kuratóriu-

mának elnöke. Kocsis István
elmondta, hogy az alapítvány
beindításával az erõmû terü-
letfejlesztési támogatásai jól
áttekinthetõ, a korábbinál
igazságosabb rendszerbe ke-
rülnek át, az érintett társulá-
sok, az önkormányzatok és a
különbözõ szervezetek elõtt
pedig újabb fejlesztési forrá-
sok nyílnak meg. – A nukleáris
alapú villamosenergia-terme-
lés csaknem negyed százada
folyik Pakson, és a megalapo-
zott tervek szerint még leg-
alább ennyi ideig dolgozik a
stabil hazai energiaellátás ér-
dekében. Az erõmû a régió
legnagyobb gazdasági vállal-
kozása és foglalkoztatója,
ezért felelõsséget érez a kör-
nyezetéért, annak állapotáért,
az ott élõk életminõségéért, a

térség, a megye és a régió fej-
lõdéséért, jövõjéért – fogalma-
zott Kocsis István. Kiemelte
azt is, hogy a vállalat már há-
rom évtizede folytat egyre
szélesebb körû támogatási te-
vékenységet. A meglehetõsen
alkalomszerû, több forrást
érintõ, néha egymást átfedõ
támogatások ügyének rende-
zése hosszabb ideje napiren-
den szerepelt.

Az alapítvány létrehozását
megelõzõen is mûködtetett
már hasonló rendszert az erõ-
mû, amikor például 2001-ben
30 millió forint támogatást
nyújtott a Paks-Dunaföldvár
Kistérségi Társulásnak. A tá-
mogatást kizárólag a különbö-
zõ településfejlesztési pályáza-
tok önrészeként használhat-
ták fel. A kezdeményezés ki-
váló eredményt hozott, mert
az erõmû által biztosított min-
den forintnyi támogatás to-
vábbi 4-8 forint fejlesztési
pénzt hozott a térségbe. 2002-
tõl a rendszer kibõvült a Kalo-
csa Környéke Kistérségi Tár-
sulás hasonló mértékû támo-
gatásával. A jól mûködõ folya-
mat követése azonban arra is

ráirányította az erõmû vezetõ-
inek figyelmét, hogy még így
is a szûk helyi, települési érde-
kek dominálnak. Csak ritkán
jelenik meg a nagyobb lépték-
ben való gondolkodás, a tele-
pülések közti összefogás, a
térségi megközelítés, az át-
gondolt gazdaságfejlesztés
igénye. Mindezek miatt az
atomerõmû a jövõben elsõsor-
ban olyan támogatásokat kí-
ván folyósítani, amelyek a ké-
relmezõ által jól elõkészítet-
tek, egyértelmûen az adott
térség ellátásának javítását, a
szabad munkaerõ foglalkozta-
tását, a gazdaságfejlesztést és
az általános felemelkedés
ügyét szolgálja, hiszen többek
között így válhat az erõmû va-
lóban széles körûen a befoga-
dó térség és a régió fejlõdésé-
nek motorjává.

Az alapítvány mûködéséhez
az anyagi feltételeket a Paksi
Atomerõmû Zrt. biztosítja. Az
érintett településkörzetek:
Paks, Kalocsa, Bátaapáti,
Boda és Püspökszilágy. A fel-
sorolt térségek 60 érintett te-
lepülésén mintegy 140 ezren
élnek.                Mayer György

A Paksi Atomerõmû Zrt. országosan egyedülálló módon
olyan alapítványt hozott létre, amelynek célja a település-,
a térség- és a gazdaságfejlesztés. Az alapítvány tevékenysé-
gi területe az erõmû által közvetett vagy közvetlen módon
érintett településkörzeteket fedi le. Az alapítvány mûködé-
sére öt éven át évi 500 millió forintot, vagyis összességében
2,5 milliárdot biztosít az atomerõmû, elsõsorban a munka-
helyteremtés és a kistérségeken belüli fejlesztési együtt-
mûködések elõsegítésére. 

A magyar példa követendõ
Két évvel ezelõtt közgyûlését,
most elnökségi ülését tartotta
Magyarországon a GMF. A
nemzetközi szervezet azokat
a társulásokat tömöríti, me-
lyeket a nukleáris létesítmé-
nyek környezetében lévõ ön-
kormányzatok hoztak létre.
Hazánkból elsõként a paksi
atomerõmû körüli települések
társulása, a TEIT lépett be,
majd a Boda, valamint a
Bátaapáti körzetében létre-
jött tájékoztató társulás.
Utóbbi elnöke, Krachun Szi-
lárd meghívásának tett eleget
a szövetség vezetõsége, ami-
kor Bátaapátiban tartotta ülé-
sét. Dohóczki Csaba, a paksi
atomerõmû munkatársa, a

GMF alelnöke elmondta,
hogy azon túl, hogy számba
vették az aktuális teendõket,
Bodán az Infóparkot,
Bátaapátiban a kutatóvágatot
tekintették meg. 
– A nukleáris létesítmények
mûködéséhez elengedhetet-
len a bizalom. E tekintetben a
magyarországi követendõ
példa – mondta Roland
Palmqvist, a GMF vezetõje. A
svéd Kävlinge polgármestere
szerint a magyar lakosság
széles körû tájékoztatást kap,
s ennek köszönhetõen objektí-
ven megítélheti a nukleáris
energiafelhasználást, tud az
õt érintõ döntésekrõl és azok
hatásairól.                      -vida-

Bécsi beszámoló
Véget ért Bécsben a kiégett
fûtõelemek és a radioaktív
hulladékok biztonságos keze-
lésérõl létrejött nemzetközi
egyezmény második felül-
vizsgálati értekezlete. A
résztvevõ 41 ország képvise-
lõi megvitatták az egyez-
ményben vállalt kötelezett-
ségek teljesítését. A magyar
nemzeti jelentést az Orszá-
gos Atomenergia Hivatal
(OAH) állította össze az érin-
tett hazai intézmények bevo-
násával, és a kormány jóvá-
hagyásával nyújtotta be. Ez,
illetve az elhangzott elõadá-
sok és a kérdésekre adott vá-
laszok alapján a felülvizsgá-

lati értekezlet megállapítot-
ta, hogy a magyar gyakorlat
megfelel az egyezményben
megfogalmazott biztonsági
követelményeknek. Köve-
tendõ példaként emelték ki a
létesítmények környezeté-
ben élõ lakossággal való
együttmûködést, a püspök-
szilágyi Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tároló bizton-
ságnövelõ programját, a Bá-
taapátiban létesítendõ kis és
közepes aktivitású radioaktív
hulladéktárolóhoz adott egy-
értelmû lakossági támoga-
tást és az Országgyûlés elõ-
zetes, elvi hozzájárulását.

-vt-



A Paksi Többcélú Társulás
legutóbbi, Pakson tartott ülé-
sén a Duna-Mecsek Terület-
fejlesztési Alapítvány által
hirdetett pályázatról tár-
gyalt. Az alapítványon
keresztül a Paksi Atomerõmû
Zrt. évi 500 millió forintot
biztosít területfejlesztésre. A
keretbõl gazdasági társasá-
gok, civil szervezetek, önkor-
mányzatok pályázataihoz biz-
tosítanak önrészt. Pályázni a
négy meglévõ, illetve leendõ
nukleáris létesítmény tizen-
két kilométeres körzetében
lehet. Ez, mint Hajdú János

polgármester, a társulás el-
nöke elmondta, keresztülsze-
li a paksi kistérséget, és hat
település számára nem teszi
lehetõvé a részvételt. Koráb-
ban a paksi kistérség az
atomerõmûtõl évi harminc-
milliót kapott hasonló konst-
rukcióban. Idén a hat „ki-
esett” település egyszeri ti-
zenötmilliót. Hajdú János el-
mondta, levélben kérték,
hogy a Paksi Atomerõmû Zrt.
tegye lehetõvé ezen települé-
sek számára, hogy a jövõben
is pályázhassanak. A társulás
elnöke hozzáfûzte, hogy a

meglévõ társulással idén nem
pályázhattak, újat létrehozni
nem volt idõ, nem is lenne
célszerû erre az egy célra.
Mindezek miatt idén a Paks
térségi települések önállóan
nyújtanak be pályázatot a te-
rületfejlesztési alapítvány-
hoz. Paks a városi mûvelõdési
központ környékének rehabi-
litációs terveit szeretné ebbõl
a forrásból elkészíteni, hogy
alkalomadtán pályázhasson a
beruházásra. 

A társulási tanács az ülésen
elfogadta a Paks-Dunaföldvár
Térségfejlesztõ Kht. 2005. évi
beszámolóját, illetve idei üzle-
ti tervét.         

-vida-

Tisztújító közgyûlést tartott
az Atomerõmû Sportegyesü-
let. A négyévente esedékes
eseményre a klub szakosztá-
lyai delegálják a küldötteket.
A 126 küldöttbõl 120 meg is
jelent az ESZI nagy elõadó
termében. 

Hetzmann Albert beszámo-
lójában elmondta, hét szak-
osztályban jelenleg 1260 tag
tevékenykedik, és 600 pártoló
tagjuk van.  Az elnök méltat-
ta a tavalyi évben elért ered-
ményeket, a világ- és Európa-
bajnoki, magyar bajnoki és
Magyar Kupa címeket és he-
lyezéseket, illetve az utánpót-
lás sikereket. Mint kiemelte:
a szakosztályok sikerei az

atomerõmû, és a város sikerei
is egyben.

2005-ös év gazdálkodását is-
mertetve Juhász Sándor, az
ASE ügyvezetõ igazgatója
beszámolt arról, hogy a férfi
kosárlabdát nem számítva,
valamivel több mint 44 millió
forintból gazdálkodtak. A kül-
dött közgyûlés 2006-ra meg-
szavazta a 2005-ös felhaszná-
lás inflációval növelt összegét.
Az alapszabály-módosítás
után Hetzmann Albert az el-
nökség nevében is bejelentet-
te lemondását, melyet a köz-
gyûlés elfogadott. A küldöt-
tek ezután Süli Jánost, az
atomerõmû üzemviteli igaz-
gatóját választották elnök-

nek. Az elnökség tagja lett
Kovács Antal olimpiai és vi-
lágbajnok cselgáncsozó, Ko-
váts Balázs, a PA Zrt. vezetõ
mérnöke, Kövesdy Lajos, a
DC Therm ügyvezetõ igazga-
tója, Ozsvárt D. Péter, a PA
Zrt. armatúra és karbantartó
osztályvezetõje, valamint
Szabó Zsolt, a PA Zrt. szociál-
politikai osztályvezetõje.

Utolsó napirendi pontként a
küldöttgyûlés a férfi kosár-
labda szakosztályt jogi sze-
méllyé nyilvánította. 

–  Új dolgokat már nem sze-
retnék kitalálni, a már meglé-
võket sem egyszerû mûköd-
tetni – nyilatkozta lapunknak
a frissen megválasztott elnök.
Süli János – mint elmondta –
azt szeretné, hogy ezekhez
hosszú távon biztosítsák a fel-
tételeket. – Alapvetõen azt
tartom fontosnak, hogy a fõ
szponzorral, a paksi atomerõ-
mûvel, és a városban lévõ
szponzorokkal olyan kapcso-
latot alakítsunk ki, ami bizto-
sítja a nyugodt munkához a
feltételeket – fogalmazott,
majd azt hangsúlyozta, hogy
a szakmai munkát a szakmá-
nak kell végeznie, neki pedig
a hátteret kell biztosítani
mindehhez.                (kovács)
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Paks az expón

A paksi atomerõmû az el-
múlt évek gyakorlatához
hasonlóan idén is a Ma-
gyar Villamos Mûvek cso-
port kollektív standján
mutatkozott be az „Ipar
napjai 2006” címû kiállí-
táson a Hungexpo Buda-
pesti Vásárközpontjában.
A kiállításhoz kapcsolódó
energetikai konferencián
Pekárik Géza mûszaki
igazgató az atomerõmû
szerepérõl, az üzemidõ-
hosszabbítás, valamint a
teljesítménynövelés fon-
tosságáról beszélt. Elõ-
adásában kitért rá, hogy
véleménye szerint elõbb-
utóbb újabb blokkok épí-
tésén kell elgondolkoznia
a döntéshozóknak, mert
ezzel csökkenthetõ lenne
az egyoldalú energiafüg-
gõség.   

Mayer György

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

Osztrák kontroll

Új sugárzásmérõ állo-
mást telepítenek Ger-
jenben. A berendezés az
osztrák hatóságok kéré-
sére készül el, és alkal-
mas lesz a levegõ háttér-
sugárzásának mérésére,
illetve meteorológiai és
levegõszennyezettségi
adatok közlésére. Az in-
formációk elektronikus
úton jutnak el a magyar
és az osztrák hatóságok-
hoz, de helyben is hozzá-
férhetõek. A mûszer 25
millió forintos telepítési
költségét és az üzemelte-
tést is az osztrák állam
vállalta. A berendezés
várhatóan nyáron kezdi
meg mûködését. Magyar-
országon már három ha-
sonló sugárzásmérõ mû-
ködik, s szolgáltat adato-
kat osztrák szomszéda-
inknak.                        -vt-

Beszûkült lehetõségek

Új vezetõk az Atomerõmû SE élén



Játék, móka, kacagás. Mind-
három gyakori vendég volt a
gyermeknapi rendezvényen,
az Erzsébet szálló mögötti
parkban, május utolsó vasár-
napján. Hamar benépesült a
tér kicsikkel, kisebbekkel és
még kisebbekkel, no meg na-
gyobbacskákkal is, akiket
sokféle programmal vártak a
szervezõk. Voltak versenyek,
kézmûves kuckó, arcfestés,
kalandjáték, egérderbi, kari-
kahajigáló és dióvadászat. A
varázsszínpadon is mindig
történt valami, sokat móká-
zott a gyerekekkel Eszményi
Viktória és Heilig Gábor,
együtt énekelhettek a kicsik
Vincze Lillával, és láthattak
több helyi mûvészeti csopor-
tot. Gyereknap nincs bohóc
nélkül, úgyhogy eljött Puding
és Palacsinta is, a két enniva-
ló krumpliorrú. Ha még ez
sem volt elég, ellátogathattak
az ünnepeltek a tûzmanó zsi-
bongóba, ahol a tûzoltók vár-

ták õket. A
gyerekek kí-
v ü l - b e l ü l
megnézhet-
ték a tûzpi-
ros autókat,
majd a ha-
gyományok-
nak megfe-
lelõen hab-
fürdõzhet-
tek egyet.
És ha már itt tartunk: a tor-
tán a hab, a Jégkorszak 2. ve-
títése volt a moziban.    
– Csak rá kell nézni a gyere-
kekre, ahogy jönnek-mennek,
szaladgálnak, élvezik ezt a ka-
valkádot, a mûsort – mondta
Hircziné Kürti Krisztina, aki
családjával látogatott el a
gyermeknapi rendezvényre.
Kisfiuk még nem sokat érzé-
kelt a nyüzsgésbõl, hiszen kis-
baba, de kislányuk nagyon él-
vezte a programot. Õ rövid
unszolás után elárulta, neki a
lufik tetszenek a legjobban.  

Pálmai Zoli szerint nagyon
jó volt a program, sok érde-
kesség várta a gyerekeket,
és jól érezte magát. Elláto-
gatott a kézmûves kuckóba,
tetszett neki a helyi csopor-
tok mûsora. – Jó gyereknek
lenni – mondta, majd elárul-
ta, hogy addig érzi magát
igazán jól az ember, amíg
gyerek, mert akkor még
elõtte áll minden. A gyere-
keknek pedig csak annyi dol-
guk van, hogy iskolába járja-
nak, tanuljanak, és sokat ját-
szanak.

Szõke Attila szívesen nézte
meg a bohócok mûsorát, a
kézmûves kuckóban pedig
mindent kipróbált. Össze is
gyûjtötte az összes állomás
pecsétjét, így a színpadi mû-
sor végén bizony több társá-
val együtt kézmûves inassá
avatták. Anyukája, Roha-
csek Andrea elmondta, hogy
minden évben ellátogatnak
erre a programra, ami jó al-
kalom arra, hogy a gyere-
kek felüdüljenek, kikapcso-
lódjanak.  

-gyöngy-
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Fotók: Molnár Gyula (fent), Fonyó Dániel (lent)

Múzeumi dínom-dánom
Lakodalmat tartottak a Vá-
rosi Múzeumban! No nem
adtak senkit férjhez, hanem
arról van szó, hogy az intéz-
mény dolgozói a sváb lako-
dalmat választották a múze-
umi világnap alkalmából
szervezett rendezvény témá-
jául. Az összegyûjtött visele-
tekbõl, fényképekbõl, tár-
gyakból idõszaki kiállítás
nyílott, ahol a Paks környé-
kén ismert sváb lakodalmi
szokásokból kaphat ízelítõt a
közönség. Ónodi Gyöngyi, a
múzeum munkatársa el-
mondta, hogy ilyen viselete-
ket találni ma már nem 
könnyû, hiszen a hatvan év-
vel ezelõtti kitelepítés után
hirtelen történt a „kivetkõ-
zés”, nagyon sok ruhát át-
szabtak, úgy hordtak tovább,
hogy ne lehessen felismerni.
Azokat a ruhákat, amelyek
fennmaradtak, féltve õrzik,

vagy nem is tudják, hogy a
padláson van valahol. 

A tárlatot Szauer Ágnes, a
Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségi Hivatal fõosztályvezetõ-
je nyitotta meg. A lakodalmi
mellett más kiállítások is vár-
ták az érdeklõdõket, így a

Képtárban „In memoriam
Korpácsi Zoltán” címmel fo-
tókiállítás nyílott, a múzeum
kõtárában az Erzsébet szálló
átépítésére kiírt pályázatra
beérkezett terveket lehetett
megtekinteni, a parkolóban
pedig, a Duna-menti Jármû-

történeti Baráti Kör vonulta-
tott fel veterán autókat, mo-
torokat. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna, a múzeum igaz-
gatója köszöntötte a megje-
lenteket, majd köszöntõt
mondott Hajdú János polgár-
mester. Fellépett a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola
nemzetiségi német 2. évfolya-
mának tánccsoportja és a
németkéri Német Nemzeti-
ségi Táncegyesület utánpót-
lás csoportja. A „lakodalmi
mulatság” estig folytatódott
a múzeum udvarán, finom fa-
latokkal fogadták a vendége-
ket, és kellemes harmonika-
muzsikában is része volt a
megjelenteknek. Az ünnep-
ségen átadták a Múzeumért
díjat, amelyet ez alkalommal
Koch Józsefné vehetett át,
akit ily módon tiszteletbeli
muzeológussá fogadtak.

-gyöngy-

Gyereknek lenni jó!

Gyermeknapi játszóházat
szervezett Gyapán a tele-
pülésrészi önkormányzat.
A Gyafix Kft. ebédlõjében
könyvbörzét rendeztek. A
gyerekek origamizhattak,
készíthettek gipszképet és
közös faliképet. Az érdek-
lõdõk a paksi Városi Múze-
um munkatársa jóvoltából
Gyapa múltjával ismerked-
hettek meg.
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Fotók: Molnár Gyula (jobbra fent), Szaffenauer Ferenc 

Csizmadia Endre 30-40
fõs társaságnak készített
halászlevet. Két bogrács-
ban készült a jóféle étel, az
egyikben csípõs azoknak,
akik kedvelik az efféle íze-
ket. Csizmadia Endre el-
mondta, hogy jó minõségû
hal, hagyma, és paprika
szükségeltetik a finom
ételhez, no meg egy kis
odafigyelés, és máris kész. 

Hüffner Ferenc kollégáival
érkezett a sétányra. Össze-
szokott baráti társaság az
övék, és a halászléfõzésben
is nagy gyakorlatuk van:
minden hozzávalót együtt
tesznek fel a bográcsban, és
45 perc alatt kész is a hallé.
Általában sötétedésig ma-
radnak, Ferenc szerint a
Duna-parti programok ösz-
szehozzák az embereket.

Károly János az Örökifjú
Táncegyüttes egykori tagjai-
val együtt vállalkozott a fõzés-
re. Rendszeresen részt vesz-
nek a szezonnyitón, most har-
minc fõre rotyogott a bogrács-
ban az étel. A társaságból so-
kan úgy készültek, hogy a mû-
sort sem hagyják ki. Károly
János szerint a rendezvény ki-
váló alkalom, hogy kiszakadja-
nak az emberek a munkából.

A Paksi Tavasz rendezvénye
az évadnyitóval kezdõdött,
ahol a hagyományoknak
megfelelõen délelõtt szabad-
téri fõzésre várták az érdek-
lõdõket. Már jókor reggel
hozzájuthattak a szakácsok a
halhoz, amelynek felét a ren-
dezõ közalapítvány fizette, a
többi hozzávalóról a résztve-
võknek kellett gondoskodni-
uk. A zsûri alaposan felké-
szült, hiszen hosszas kósto-
lás várt rájuk: a hallevek szí-
nének, illatának és ízének
egyaránt alapos figyelmet

szenteltek. – A 25 zsûrizte-
tett ételbõl végül tíz kapott
kiváló, a többi pedig jó minõ-
sítést. A kiváló oklevelek
mellé még egy szakácssapka
is járt – mondta el Tóthné
Németh Irén, a Paksi Duna-
partért Közalapítvány titká-
ra. Talán a reggeli esõnek,
szeszélyes idõjárásnak kö-
szönhetõen kevesebben jöt-
tek el a sétányra, mint ta-
valy, aki azonban ott volt, na-
gyon jól érezte magát. Dél-
után sétahajózásra is lehetõ-
ség volt. Ennek során, im-

már hagyományosan megko-
szorúzták a Dunát. Hajdú
János polgármesterhez ez
alkalommal elsõ ízben csat-
lakozott a paksi atomerõmû
képviselõje. Hamvas István
vezérigazgató-helyettes tisz-
telgett elsõ ízben ily módon a
folyó elõtt az atomerõmû ne-
vében. Estig színes, tartal-
mas színpadi mûsorral vár-
ták a közönséget a szerve-
zõk, a Paksi Közmûvelõdési
Kht. és a Paksi Duna-partért
Közalapítvány.   

-gyöngy-

Elkezdõdött a fesztiválszezon Dunakömlõdi
hóka-móka

Rotyog a hal a bogrács-
ban. Nem kell messze
menni az alapanyagért,
hiszen a dunakömlõdi
„Baró” tó tömve van ha-
lakkal. A szakácsoknak
csak annyi a dolguk, hogy
korábban felkeljenek és
megfogják a betevõt. A
közelben, a grundon zajlik
a családok közti erõpróba:
kötélhúzás, zsákban futás.
A gyerekek a kézmûves
asztalnál lufit festenek,
vagy apró ajándékokat
készítenek. Aki a mókás
vetélkedõkön ügyes, cu-
korkát kap a szervezõktõl.
A dunakömlõdi faluház és
nyugdíjasklub szervezett
gyereknapi hóka-mókát
és halászléfõzõ versenyt.
Nem is verseny ez, inkább
kellemes fõzõcskézés a
szabadban, ahol összejö-
hetnek ismerõsök, csalá-
dok egy finom tál halétel-
re, vagy barátok terefe-
rélhetnek egy laza fröccs
mellett. Tóth Zoltán, a
dunakömlõdi nyugdíjas-
klub elnöke elmondja: ez-
zel a rendezvénnyel is sze-
retnék visszahozni a köm-
lõdi halászlé jó hírét. A
résztvevõk remélik, jövõ-
re is eltölthetnek egy ha-
sonló napot a település ap-
raja-nagyjával.

-Pgr-
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Fotók: TelePaks (fent), Molnár Gyula (lent)

Õrzõk, vigyázzatok a strázsán...
25 éves a Tûzvirág Táncegyüttes

Abban az idõben, mikor Ady
leírta, hogy „Ez az utolsó ná-
szunk nékünk: / Egymás hú-
sába beletépünk / S lehul-
lunk az õszi avaron.” , akkor-
tájt festette a szimbolizmus
norvég származású követõje
az „Élet tánca” címû mûvét.
Edvard Munch fõ témája az
asszony és a férfi tragikus
kapcsolatán keresztül a kez-
detet, a szerelmet és a vég-
zetet  szimbolizálja. 

A vászonra festett tragédia
elevenedik meg, mikor szét-
nyílik a függöny a Tûzvirág
Táncegyüttes 25 éves jubile-
umi elõadásán. A nyitóképet
a gyönyörû, fehér ruhás lány
kelti életre, majd a kalota-
szegi népviseletbe öltözött if-
jú folytatja vörös ruhás pár-
jával. Az elmúlást a feketébe
öltözött táncos szimbolizálja.
Munch három nõalakjának
elillanásával kezdetét veszi
az ÉLET TÁNCA.

Stílusosan a kalotaszegi
táncokkal kezdõdik a színes
kavalkád. Az „öregek”
együtt lépnek a színpadra a
jelen szólistáival, s táncolják
el a lúdbõröztetõen szép ko-
reográfiát. A nézõtéren meg-
szólal a vastaps, de nincs idõ
ünnepelni, mert már szalad-
nak is a legkisebbek, hogy a
„Piros almában” mutassák
meg tudományukat.

A Tûzvirág Táncegyüttes
repertoárja rendkívül sok-

színû. Egyaránt autentiku-
san jelenítik meg a magyar
néptáncot, és a mai modern
koreográfiákat. Megeleve-
nednek általuk a világ kul-
túrái. A kaukázusi, az ör-
mény, a török, a román, a
thaiföldi, a kínai táncok át-
alakítják bennünk a hagyo-
mányos értelemben vett
néptáncegyüttes fogalmát.
Közelebb hozzák és segítik
megérteni szomszédos és
távoli népek érzéseit. Tole-
ranciára nevelnek. 

A jubileumi est a Mafibóval
folytatódik. Izgalmas mon-
tázst varázsolt a szemünk elé
Mádi Magdolna koreográfiá-
ja. A színpadon együtt jelenik
meg az elektro-boogie, a ba-
lett, a pantomim és a néptánc.
A paksi közönség azonban a
magyar néptáncért lelkesedik
igazán. Vastaps és éljenzés fo-
gadja az utánpótlás együttes
jobbágytelkijét és a mezõségi
táncokat. A palóc leánytánc-
ban együtt játszanak kicsik és
nagyok, köztük alapító tagok
is. Majd jönnek a fiúk virtus-
kodásai, de kisöpri õket a
színpadról Bozár László fan-
tasztikus profizmussal eltán-
colt kalotaszegi legényese. A
nézõtéren újabb vastaps,
tombolás.

A Tûzvirág pedig éli az
„Élet táncát”. 

Munch három nõalakja visz-
sza-visszatér egy villanásra,

majd eltûnik, hogy átadja a
helyét egy színpompás kauká-
zusi leánytáncnak, benne Bor-
sodi Bella káprázatos szólójá-
val.  A Kaukázusból aztán Ro-
mániába repülünk egy vad fér-
fitánccal, a Clauserrel. Folyik
a fiúkról a víz a tánc végén, de
nincs idõ a pihenésre, hisz míg
a  szászcsávási cigányok húz-
zák, nekik overálba kell bújni-
uk és már dübörög is a Black
Sabbath slágere, s együtt ko-
pog negyven pár cipõ.

A második félidõ Munch
kortársa „Ady Endre: Intés
az  õrzõkhöz” címû versével
veszi kezdetét. Az átsejlõ
kék fények még misztiku-
sabbá teszik Latinovits Zol-
tán soha nem felejthetõ
hangját. Az életünket végig-
kísérõ két pólus, a jó és a
rossz drámai küzdelme kel
életre Kardos Máté és

Bencze Attila
Gábor viasko-
dásában, a
Carmina Bu-
rana zenéjére.

A mûvelõdési
központ alag-
sorában, ahol
az apró tánco-
sok és szüleik
pro jektoron
izgulják végig
az ünnepet,
nagy a nyüzs-
gés. Még egy

utolsó igazítás a fodros szok-
nyán, egy simogatás anyutól,
és irány a színpad. Kezdõdik
a kalocsai mars, a nézõtéren
pedig a rokonok, ismerõsök
retiküljeibõl elõkerülnek a
zsebkendõk. Újvári Dávid
tanítványai hatalmas sikert
aratnak, de most a „mester”
következik a Magic-kel. 

Dávid motorja az elõadás-
nak, szinte minden táncban
fellép, és ünneplés helyett
rohan átöltözni a következõ
produkcióra. Még szinte le
sem kerül róla a papírálarc
és a fekete lepel, máris Hahn
Jusztina oldalán ropja a
madocsai táncokat. Õ nem-
csak tánc-, hanem átöltözõ
mûvész is, akárcsak a többi-
ek: Takács Levente, Kungl
Zsolt, Hesz Zoltán, Bozár
László és még folytathat-
nánk a sort sokáig.

Az ünnep utolsó harmadá-
ban fantasztikusat produkál-
nak lányok-fiúk-zenészek
egyaránt. A szászcsávási
táncok és az örkõi cigány-
tánc a 25 éves barangolás
csúcspontja. És a végén egy
kis közönségkedvenc, az ír
sztepp.

Aztán jöhet a finálé, a véget
érni nem akaró vastaps, a tû-
zijáték.

Boldog születésnapot Tûz-
virág!

-dínó-
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Fotó: Szász Tibor

Dejczõ Balázs elsõ ránézésre
sem átlagos fiatalember. Ma-
gas, kisportolt alkata azt sej-
teti: keményen dolgozott az
elmúlt években. Erõfeszítései
nem csak alkatán hagytak
nyomot. Számtalan szép
sportsikert ért el, s megannyi
díjat mondhat magáénak an-
nak ellenére, hogy még igen
csak fiatal, a közelmúltban
ünnepelte 18. születésnapját. 
Balázs tízévesen ismerkedett
meg a nyílt vízzel”. Eleinte ka-
jakozott, egy év után váltott,
de a víz közelében maradt:
Bedecs Ferenc hívó szavára
kezdett kenuzni. Miután be-
vallom: számomra kicsi a kü-
lönbség: egyiknél ülni kell, a
másiknál térdelni, amúgy pe-
dig mindkettõnél vizet kell la-
pátolni, Balázs jót mosolyog.
Mindenesetre õ a kenu mel-
lett tette le voksát. Az ered-
mények bizonyítják, jó döntés

volt. A fiatal sportoló egy év
kenuzás után hívta fel magára
a figyelmet: az Országos Di-
ákolimpián elért elsõ helyezé-
sével neve berobbant a köztu-
datba. Azóta – a tavalyit kivé-
ve – minden évben elsõ helye-
zett az országos bajnokság-
ban. Annak idején 2000 méte-
ren kezdett, az utóbbi idõben
a rövid táv jobban fekszik ne-
ki: 500 és 1000 méteren szo-
kott indulni, s az 500-at leg-
többször meg is nyeri. 2005-
ben a Kajak-kenu Ifjúsági
EB-n egyéniben, 500 méteren
negyedik, négyesben, 1000
méteren hatodik helyezést ért
el. Az évente megrendezett
Európai Olimpiai Reménysé-
gek versenyén eddig összes-
ségében 4 ezüst-, és 2 bronz-
érmet mondhat magáénak. A
sportnak köszönhetõen jó kö-
zösségre, barátokra lelt. Ki-
tartását, céltudatosságát is

annak köszönheti. Szeretne
további nemzetközi sikereket
elérni. Balázs tudja, hogy a
sport mellett a tanulást sem
hanyagolhatja el. A paksi Vak
Bottyán Gimnáziumba jár, a
Budapesti Mûszaki Egyete-
men szeretne továbbtanulni.
Elárulta, hogy jó tanuló, ked-
venc tárgya a matematika. S
azt is hozzátette: céljai eléré-
sében sokan segítik. Közülük
is kiemelte családja és barát-
nõje szerepét. – Sokat köszön-
hetek nekik, és továbbra is
számítok támogatásukra –
mondta.                        -gyuri-

Kajakról kenura váltott

Bor és mûvészet
Harmadik éve mûködik szer-
vezett keretek között a Paksi
Bordámák Egyesülete. Elsõ
összejövetelükön a hölgyek a
kulturált borfogyasztás ha-
gyományainak feleleveníté-
sét és terjesztését tûzték
zászlajukra gasztronómiai is-
meretekkel ötvözve. De szí-
vesen töltik együtt szabad-
idejüket is, legutóbb Buda-
pesten jártak, a Magyar
Nemzeti Galériában tekin-
tették meg a „Magyar Va-
dak” címû kiállítást, mely azt
mutatta be, hogyan hatott a
francia festészet egyik irány-
zata  a magyar mûvészekre.
A kulturális programot – az
eredeti célkitûzéseknek meg-
felelõen – egy különleges ét-
terem meglátogatása követ-
te, ahol mongol ételkülönle-
gességek kóstolására is lehe-
tõségük nyílott: ehettek muf-
lonhúst, kumiszban érlelt
szárnyast, és szépen fogyott

a Dzsingisz kánhoz címzett
húsköltemény is. 
A hölgyek tizenketten van-
nak. Ez azt is jelenti egyút-
tal, hogy minden hónap prog-
ramját más-más tag bonyo-
lítja és gondoskodik a gaszt-
ronómiai élvezetekrõl. 
Újabban a különbözõ tájegy-
ségek italai felé fordult az ér-
deklõdésük: hamarosan
szekszárdi kirándulásra in-
dulnak, a Mészöly emlékkiál-
lítás megtekintését követõen
egy szekszárdi borosgazda
tart nekik elõadást. Õsszel
Kõszegre látogatnak, felvet-
ték ugyanis a kapcsolatot az
ottani Borbarát Hölgyek
Klubjával. Onnan Burgen-
landba indulnak, ahol a „Nyi-
tott pincék napján” vesznek
részt. Azért a környék pincé-
ihez is hûek maradnak: szep-
temberi összejövetelüket
Györkönyben tartják.

S.Szabó

Dupla siker
A Tolna Megyei Tûzoltó Pa-
rancsnokság idén Tamásiban
rendezte a megyei tûzoltóver-
senyt. A készenléti szolgálatot
ellátó hivatásos és létesítmé-
nyi tûzoltók az elsõ napon ver-
senyeztek. Összetettben az
atomerõmû csapata lett az el-
sõ, második a paksi önkor-
mányzati tûzoltók lettek, a
bronzérmet pedig a szekszár-
di lánglovagok gyûjtötték be.

Az önkéntes és diáktûzoltók
szombaton versenyeztek  re-
kordszámú, 620 fõs mezõny-
ben. A paksi Önkéntes Tûzol-
tó, Sport és Hagyományõrzõ
Egyesület két számban elsõ,
egyben második, egyben
pedig negyedik helyen vég-
zett. Az 1. helyezéseket a férfi-
csapat érte el, a 2. és 4. helyet
a lánycsapat szerezte meg. Az
atomerõmû különdíját a Kurdi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
„Tûzangyalok” leánycsapata
és „Tûzördögök” fiúcsapata
érdemelte ki.                           vida

Postaládánkból
A Hírnök elõzõ számában
megjelent „A paksi hídem-
ber” címû írás nyomán raga-
dott tollat Berta Ferenc veze-
tõ tervezõ. Olvasónk szerint
pontosításra szorul cikkünk
azon mondata, miszerint „a
nagy precizitást igénylõ pil-
lérépítés geodéziai munkáit
egy paksi mérnök, Magyar
János látja el.” Az FTV Zrt.
képviselõje arra hívta fel fi-
gyelmünket, hogy a dunaúj-
városi híd, cikkben említett 19
pillérébõl 13 a jobb parton
épül a MAHÍD 2000 Rt. kivi-
telezésében. Ezek kitûzési,
építés-irányítási és ellenõrzõ
mérési munkáit az FTV Zrt.
végzi. A híd építése természe-
tesen nem csak alépítmény-
bõl, hanem az acélszerkezetû
felépítménybõl is áll. Ennek a
szintén nagy precizitást
igénylõ geodéziai munkáit a
jobb- és bal parton egyaránt
az FTV Zrt. végzi. 

-kg-

Mûvészeti hetet tartottak a
Bezerédj iskolában. A prog-
ramsorozat megnyitóján a vi-
zuális osztályok diákjainak al-
kotásaiból nyílt kiállítás, ahol
maguk a nebulók voltak a tár-
latvezetõk. Az intézmény
ötödik alkalommal szervezte
meg a programot. Németh
Lászlóné igazgató elmondta:
nagy hangsúlyt fektetnek a
mûvészeti oktatásra: a rajz,
festészet, kézmûvesség és ze-
ne mellett a tánc is nagy sze-
repet kap. A legújabb mûvé-
szetoktatási pedagógiát hasz-
nálják a diákok készségeinek
fejlesztésére: egyszerre hat-
nak a gyerekek látására, hal-
lására és tapintására.
A kiállításon nem csak fest-
ményeket, rajzokat tekint-
hettek meg, hanem kerámia-
szobrokat és más mûvészeti
alkotásokat. A mûvészeti hét
irodalmi zenés és táncos mû-
sorral zárult.                     -pgr-



14 M O Z A I K

Fontos és tiszteletreméltó
gesztusként Paks Város Ön-
kormányzata a „Gyermeke-
inkért” díj adományozásával
tiszteleg a település kiemel-
kedõ szakmai tevékenységet
folytató pedagógusai elõtt.
De õrzi-e a közösség emléke-
zete mindazok alakját, akik
évtizedekkel ezelõtt végez-
ték munkájukat? Az alábbi
sorok egy paksi származású,
iskolateremtõ pedagógus
munkásságának felidézésé-
vel kívánnak tisztelegni az õ
emlékük elõtt. 

Oheroly János „állami tor-
natanár”, a testnevelés,
mint neveléstudományi
szakterület elméleti és gya-
korlati feladatrendszerének
egyik kidolgozója, 1844-ben
született Pakson, jómódú
kereskedõ család gyerme-

keként. A budapesti kegyes-
rendieknél végezte a közép-
iskolát, majd külföldön foly-
tatta tanulmányait. 1862-
ben Amerika Wisconsin ál-
lamának Milwaukee városá-
ban lett tornatanár, majd
kerületi szakfelügyelõ.
1869-ben tért vissza Ma-
gyarországra. Miután diplo-
máját honosíttatta, Gyulán
kezdett el dolgozni, ahol a
vívómesteri állást is betöl-
tötte. 1871-ben hívták meg a
budai tornaegylet vezetõjé-
nek, s e minõségében vállal-
ta el a testnevelés tanítását
a II. kerületi katolikus fõ-
gimnáziumban és budai ta-
nítóképzõben. 1872-ben a
nõi testnevelésrõl írt javas-
lata alapján kinevezték a
budapesti II. kerületi elemi
tanítónõképzõ tanárának is.

Több fõvárosi sportegyesü-
let (korcsolyázás, csónaká-
zás, atlétika, önkéntes men-
tõegyesület) alapítója vagy
vezetõje volt. Az 1876-os ár-
víz idején tanúsított maga-
tartásáért a Ferenc József-
rend arany fokozatát kapta.
Saját tervei szerint készí-
tett tornaszereivel több ki-
állításon nyert elsõ helye-
zést. Az országos sportbi-
zottság 1896-ban az Athén-
ben rendezett olimpiai játé-
kok szervezésének és lebo-
nyolításának tanulmányozá-
sára küldte ki, és kinevezte
a millenniumi ifjúsági torna-
ünnepély fõrendezõjének.
1902-ben a budapesti atléti-
kai klub alelnökévé válasz-
totta meg. Az állami elemi
és polgári iskolai tanítókép-
zõ, az „Erzsébet Nõiskola”
polgári tanítóképzõ kineve-
zett tanáraként a képesítõ
vizsgáló bizottság (ma ál-
lamvizsga-bizottságnak ne-
vezik) állandó tagja volt. 

Számos szakcikke jelent meg
a testnevelés lehetõségeirõl, a
nevelésben betöltött jelentõ-
ségérõl, a különféle tornasze-
rekrõl a Néptanítók Lapjá-
ban. Szakkönyveinek mind-
egyike több kiadást ért meg: 

– A tornázás elméleti és
egészségtani alapelvei,
Bp.1878. és 1881.

– Torna-Zsebkönyv, Bp.
1888. és 1891.(bõvített kiadá-
sai: 1896. és 1900. )

– A tornajátékok zsebköny-
ve, Bp. 1896.

Oheroly János Budapesten
halt meg, 1914-ben. 

Forrás: Szinnyei József:
Magyar írók élete és mun-
kái, Pallas Nagylexikona.

Kernné Magda Irén

OKJ-s személy- 
és vagyonõr 

tanfolyam indul Pakson.
Ár: 34.000.- Ft + vizsgadíj
Részletfizetési lehetõség.

Tel.: 20/935-7387

Híres paksiak, paksi hírességek

Oheroly János 

A Fortuna Rádió igyekszik
minden pályázati lehetõsé-
get megragadni. Az elmúlt
nyolc évben 74 pályázatot
készített és nyújtott be mi-
nisztériumokhoz, intézmé-
nyekhez, hivatalokhoz. A
Földmûvelõdésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztéri-
um által 2006. márciusában
kiírt, „a Nemzeti Vidékfej-
lesztési Terv (NVT) kom-
munikációs tevékenysége”
címû pályázatára is össze-
állított egy anyagot, me-
lyet a minisztérium
2.016.000 Ft támogatásban
részesített. A rádiós mûsor
az NVT kiemelt céljainak,
feladatainak, eredményei-
nek bemutatását, feltárá-
sát tûzte ki célul, különös
tekintettel a vételkörzet,
azaz három érintett me-
gye: Tolna, Fejér és Bara-
nya elsõdleges feladataira,

céljaira, problémáira, sike-
reire. A programon belül a
rádió június 1-jétõl év vé-
géig minden kedden és
pénteken 11.00 órakor a
Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv friss, aktuális híreivel
jelentkezik, minden héten
egyszer egyórás elemzõ
magazint készít.  Az érdek-
lõdõk a mezõgazdaság, a
természetvédelem, a Nem-
zeti Vidékfejlesztési Terv
szakterületeinek szereplõi-
vel hallhatnak stúdióbe-
szélgetéseket, interjúkat.
A mûsort a Fortuna Rádió
mindhárom frekvenciáján
(Bonyhád Fm 94.0, Cece
Fm 91,6 Paks Fm 96,3) su-
gározza. A hírek írott
anyagát az érdeklõdõk
megtalálják a rádió meg-
újult hírportálján, a
www.fortunaradio.hu –n. 

SJ

Augusztus 25-26-án ünnep-
séget szervez az Energeti-
kai Szakközépiskola és Kol-
légium (ESZI) abból az al-
kalomból, hogy húsz évvel
ezelõtt vágta át Kapolyi
László az avatószalagot az
iskolában. A nagyszabású
rendezvény elsõ napján a
PA Zrt. egykori és mostani
vezetõit, iskolaigazgatókat,
tanárokat, óraadókat látnak
vendégül, másnap öregdiák-
találkozó várja a volt és je-
lenlegi tanulókat sportver-
senyekkel, mûvészeti kiállí-
tásokkal, filmekkel, nosztal-
giabulival. A szervezésért
felelõs Szabó Béla, az iskola
szakképzési igazgatóhelyet-
tese a programról elmond-
ta, hogy elfogadta a meghí-
vást Kapolyi László, aki 20
év elteltével ismételten át-
vágja majd az ünnepségen
az avatószalagot. Az elsõ
nap protokolláris program-

jait a második napon elõ-
adások, sportversenyek,
filmvetítések váltják fel. A
sok száz meghívott közül
visszajeleztek már elõadó-
mûvészek, zenészek, képzõ-
mûvészek, és az ESZI pad-
jait egykoron koptató kiváló
sportolók. Az ESZI valami-
kori nagy csapatai mérik
össze tudásukat a jelenlegi
diákok együtteseivel kosár-
labdában, kézilabdában és
labdarúgásban. A nap folya-
mán bazár és kiállítás is
várja a résztvevõket. Az es-
ti programok egy kulturális
mûsorral kezdõdnek, mely-
ben az öregdiákok lépnek
fel. Végül zenés nosztalgia
buli zárja a rendezvényt.
Szabó Béla azt is elmondta,
hogy aki még nem jelezte
részvételi szándékát, az re-
gisztrálhatja magát a
www.eszi.hu honlapon is. 

SJ

Jubilál az ESZIA gazdaság hullámhosszán
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Fotó: Fonyó Dániel (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

Vájer Szilvi átlagos paksi csa-
ládból származik. Gyermek-
kori élményei közé tartozik,
hogy kiment a mezõre vagy a
patakpartra és figyelte a csi-
gákat, ebihalakat. Nevének
jelentése „erdei nõ”. Vallja
magáról, hogy õ természeti
lény, szeretõ típus. A Paksi
Koktél Társas Táncegyesület
is ebbõl a szeretetbõl szüle-

tett: a tánc és az emberek sze-
retetébõl. E két dolog Szilvi
számára ugyanazt jelenti: az
élet szeretetét. Már kiskorá-
ban felfigyelt arra, hogy tánc
közben különleges, öntudat-
lan állapotba kerül. Azt mond-
ja, ilyenkor a mozdulatait nem
õ irányítja, legalábbis nem tu-
datosan. Külsõ szemlélõk csak
azt látták: ragyog tánc köz-

ben. A szórakozóhelyeken,
rendezvényeken rendszerint
körbeállták és csodálták. Ez
csak megerõsítette benne azt
a felismerést: különös erõfor-
rással áldotta meg az ég. Ezt a
képességet õ úgy hívja: a
„tisztán mozgás” képessége.
Ekkor már tudta, hogy az éle-
te a táncról fog szólni. A gim-
náziumi években a Royal TSK
nevû dunaújvárosi tánciskolá-
ba járt, majd az Illyés Gyula
Pedagógiai Fõiskolán tanult
tovább, általános tanítói sza-
kon és emellett reformpeda-
gógiát tanult. Fél év tanítói
munka után táncpedagógusi
valamint elõadómûvészi képe-
sítést szerzett. A fõiskolás
évek alatt közös vállalkozásba
fogott élete elsõ szerelmével.
Tánciskolát alapítottak, s az
ottani növendékek egy részé-
vel megalapították a már em-
lített táncegyesületet. A tánc
szeretete tartósabbnak bizo-
nyult, mint Szilvi házassága.
Miután volt férjével elváltak
útjaik, õ vitte tovább az egye-
sületet. Tanítás közben önma-
gát is képezte. Fontosnak
érezte, hogy a saját testét mi-
nél jobban megismerje, fej-
lessze. Ennek érdekében ba-
lettel, dzsesszel, kortárs tán-
cokkal ismerkedett. Egy nagy
kanyarral hátat fordított a

versenyeknek, és a tánc ere-
detét kezdte kutatni. Honnan
származik a dzsessz, a rock
and roll, honnan származik a
szamba – ilyen kérdésekre ke-
reste a választ. Érezte, hogy a
sok balett és dzsessz mellett
finomítani kell a mozgását,
ezért tangót és a salsát tanult.
Azért, hogy a táncok eredetét
megértse, meg akarta ismerni
azt az országot és azokat az
embereket, ahonnan ezek a
táncok erednek. Elõször Ar-
gentínába látogatott, majd né-
hány év múlva ezt egy kubai
út követte. A kubai táncokban
azt a felhõtlen életörömöt ta-
lálta meg kívülrõl, amilyennek
magát mindig is érezte belül, s
az élete ezáltal egyensúlyba
került. Ezt az egyensúlyt
azonban erõs befelé fordulás
követte. Szilvi egy teljes éven
át alig mozdult ki otthonról,
napjait meditálással, önvizs-
gálattal töltötte. Végül megér-
tette, hogy valójában õ a tánc
közben is meditál, és újra fel-
fedezte a táncot a hastáncon
keresztül, és felfedezte annak
gyógyító erejét. Szilvi életé-
ben más változás is bekövet-
kezett, mikor úgy döntött
gyermeket vállal. Tudatos
döntés volt ez, mégis kataszt-
rofálisnak érezte azt a folya-
matot, mire fölfogta saját dön-
tésének következményeit. A
változást nagyon nehezen élte
meg: életét elsõsorban már
nem a tánc, hanem a gyermek
határozta meg. Ahhoz, hogy a
világlátásában ez a fordulat
bekövetkezzen, a táncot le
kellett tenni belül, s ebbe
majdnem belehalt. Végül si-
került átértékelnie az életét.
Önmagát örömlénynek tartja,
s úgy érzi, nincs más dolga,
mint táncolni. Ma is sokan
megtalálják, akik tõle akar-
nak tanulni, de különösebb
tervei nincsenek, nem akarja
önmagát bilincsbe verni. Biz-
tos abban, hogy küldetése van
az életben, s hogy annak köze
van a tánchoz és a gyógyítás-
hoz. Õ ebben hisz, és a szere-
tet erejében.

Szász Tibor

Az ember általában szavakkal fejezi ki az érzéseit, gon-
dolatait. Tehetséges mûvészek kiváltsága azonban, hogy
a szavaknál hatékonyabb eszközt birtokolnak. Vájer
Szilvi például a tánc segítségével kommunikál: mozdu-
latai szinte mindent elárulnak róla.

Jó napot, mi újság?

Vájer Szilvia

Amikor a táncról beszél,
felcsillan Zsolt szeme. A 14
éves, ballagás elõtt álló fia-
talember délutánjait be-
aranyozza a tánc. Tíz évvel
ezelõtt kezdte, közel két
éve a felnõtt csoport tagja
a Tûzvirág Táncegyüttes-
ben. A tánc mellett Zsolt-
nak a zene is fontos, egy
éve basszusgitározni tanul.
Azt tervezi, hogy a bõgõt
sem hagyja ki a sorból. Há-
rom évig rajzórákat is vett,
ma is szívesen veszi elõ a
papírt, ceruzát. Kisgyer-
mekként mozdonyvezetõ

akart lenni. Ötéves volt,
amikor egy angol rajzfil-
met nézett, amelyben vo-
natok voltak. Roppantul
bosszantotta, hogy nem ér-
ti a nyelvet, levette hát a

szótárat a polcról, mert-
hogy elhatározta: megta-
nulja angolul. Érdeklõdése
az idegen nyelvek iránt a
mai napig nem csökkent.
Tanulmányait a Lõwey
Klára Gimnáziumban foly-
tatja, német nemzetiségi
tagozaton, de a francia
nyelv is ott lesz a palettán.
Elmondta: nem fél attól,
hogy kiszakad az otthoni
környezetbõl. Pécset a le-
hetõségek városának tart-
ja, bízik benne, hogy ott
megtalálja további útját.
Abban viszont biztos, bár-
hogy alakuljon az élete, a
tánc mindig fontos lesz
számára.         

-gyöngy-

Tehetségesek, fiatalok

Váradi Zsolt
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Fotó: Paksi Sárkányhajó Klub

Az ASE NB I.-es férfi kosár-
labdacsapatának a negyed-
döntõben tizenkét nap és öt
mérkõzés kellett a Szolnok le-
gyõzéséhez, a Körmend elleni
elõdöntõben már hét nap és
három mérkõzés elég volt a
párharc megnyeréséhez. Pe-
dig nem tûnt ez ennyire köny-
nyûnek. Aki már járt a kör-
mendi csarnokban, az tudja,
milyen pokoli légkör várja a
vendégcsapatokat. Ráadásul
az alapszakaszban egyedül a
vasiak tudtak otthon és a
Gesztenyés úton is nyerni az
Atomerõmû ellen.

Annak ellenére, hogy szer-
dán volt az elsõ mérkõzés, na-
gyon sok szurkoló érkezett
Körmendrõl. Buzdították
csapatukat becsülettel, a ven-
dégek Lopatka vezérletével
tartották is magukat, az elsõ
félidõ végén „csak” öt pont
volt az ASE elõnye. A harma-
dik negyedben sebességet
váltott a paksi csapat, és már

ekkor eldöntötte a mérkõzést,
a végén magabiztos 88–68-as
hazai gyõzelmet mutatott az
eredményjelzõ.

A második mérkõzésen Kör-
menden az elsõ félidõben 9
pontos elõnyre tett szert a
Paks, melyet azonban a 35.
percre ledolgozott a Kör-
mend, sõt két perccel a vége
elõtt már 5 ponttal vezetett.
Jól hajrázott azonban az
ASE, és a két másodperccel a
vége elõtt elért Grizzard-
duplával 80–78-ra nyerte a
mérkõzést.

A harmadik összecsapásra
már kevesebb körmendi szur-
koló érkezett, köszönhetõen a
2:0-s ASE vezetésnek, és a
keddi idõpontnak, de így is
hatalmas hangerõvel biztat-
ták csapatukat. Az elsõ félidõ
úgy alakult, ahogy azt egy
paksi szurkoló legszebb álma-
iban elképzeli. Nagyon jó já-
ték, Grizzard-show, és a 20.
perc végén 50–30 az ASE

javára… Azt nem tudni, hogy
a hazai játékosok már meg-
nyertnek tekintették-e a ta-
lálkozót vagy sem, de az biz-
tos, hogy a második félidõre
nem egy feltartott kezû Kör-
mend jött ki. Tíz perc alatt tíz
pontot sikerült is faragniuk
hátrányukból, és óriási aka-
rással vágtak neki az utolsó
negyednek. Az ASE kapko-
dott, hibát hibára halmozott,
és nagyon megnehezítette sa-
ját maga számára a mérkõ-
zést. Végül egy utolsó másod-
percben szerzett Pavlik-
triplával számszerûen biztos-
nak mondható, 77–70-es gyõ-
zelmet aratott Zsoldos le-
génysége, és bejutott a bajno-
ki döntõbe. 

A döntõ másik résztvevõje
az Albacomp, amely öt mér-
kõzésen 3–2-re gyõzte le a
PVSK Pécs-EXPO-t.

Lapzárta után érkezett: a
döntõ elsõ mérkõzése: ASE-
Albacomp 83–68.        (kovács)

Lépéselõnyben az ASE

A duisburgi kajak-kenu
világkupán a paksi Koz-
mann György a csepeli
Kolonics Györggyel az ol-
dalán a C-II 500 m-es
döntõben bronzérmet
szerzett. Az 1000 m-es
döntõben sajnos nem tud-
tak elindulni, mivel a láb-
támaszuk közvetlenül a
rajt elõtt eltört.

(cseri)

A Tolna Megyei Tájfutó
Szövetség a Szekszárdi
Expo-val közösen szer-
vezte meg az Expo Kupa
Tájfutóversenyt május
utolsó vasárnapján. A
Paksi SE tájfutói tizen-
öten álltak rajthoz, közü-
lük kilencen éremmel tér-
tek haza a viadalról. 
Aranyérmesek lettek:
Nagymárton Géza, Sélei
Marcell, Feil Adrienn.
Ezüstöt Miholics Gábor,
Rácz Péter és Feil Adri-
enn hozott haza. Bronz-
éremmel Domonik Lázár,
Sági Olívia és Bosnyák
László büszkélkedhet. A
PSE tájfutói legközelebb
két hét múlva a Szeged
Kupán állnak rajthoz.        

SJ

A finnországi Tamperében
rendezték a cselgáncs
Európa-bajnokságot. A
tizenegy magyar induló
között három paksi spor-
toló, Mészáros Anett,
Braun Ákos, és Bor Bar-
na is tatamira lépett. Az
Atomerõmû SE Európa-
és világbajnoka, a 73 kg-
ban versenyzõ Braun a
kilencedik lett, a 70 kg-os
kategóriában induló Mé-
száros Anett helyezetle-
nül végzett. A +100 kg-
ban Bor Barna a hetedik
helyet szerezte meg.   

cseri

Nagy érdeklõdés mellett rendezték a III. Gyõri Sárkány-
hajó Fesztivált, a viadalra több mint hetven csapat neve-
zett. Tolna megyébõl elõször indultak versenyzõk sár-
kányhajó versenyen. A különbözõ kupákért két hajóval
szálltak harcba. Az atomerõmû tûzoltói az LHB (Military)
Kupa 2. helyét szerezték meg nyolc induló közül. A pár hó-
napja alakult paksi sárkányhajó klub és a tolnai sárkány-
hajó klub közös csapata, a Tolnai Sárkányok a Team Ku-
páért versenyezett, tizenhat induló közül a negyedik he-
lyen végeztek. A következõ országos sárkányhajó ver-
senyt július 23-án Tolnán rendezik. Képünkön a paksi tûz-
oltók csapata látható.                                                           (cseri)

Sporthírek
röviden

Véget értek a floorball 
diákolimpia küzdelmei. A
Deák Ferenc Általános Isko-
la tanulói megnyerték a vá-
rosi, megyei, területi verse-
nyeket. Az országos döntõ
eredményét Poór József edzõ
értékelte: U15 lány – IV.: csa-
lódás, ez a legrosszabb helye-
zés az elmúlt hét évben. U15
fiú – III.: megfelelõ, csak a
hazai debreceni iskola ellen
blokkoltunk le. U13 fiú – III.
egy budapesti legény az
egész mezõnyt megszórta,
minket is. U11 fiú – I.: nagy
meglepetés, okos taktikával,
apró gólokkal, gyõzelmekkel,
szépen fû alatt, nem várt, de
annál értékesebb gyõzelem.
U13 lány– bajnok: Ez a csa-
pat esélyes volt, még azt is el-
bírta, hogy egyik legjobb já-
tékosa beteg volt. Csak a
döntõ, az addig is nagyszerû-
en játszó Eger ellen volt iz-
galmas, de az is csak 2:1-ig,
utána jött a henger 6:1.



Mayer Gábor: Igazából nem
kísérem figyelemmel a focit,
de örülök annak, hogy kihar-
colta a feljutást a Paksi SE.
Anyagilag az indulás biztos
sokba kerülne, nem beszélve
egy új stadion építésérõl. Az
ASE-val szerintem össze kel-
lene fogniuk, és közös megol-
dást keresniük.

Petróczki József: Sportsze-
retõ ember vagyok, ahogy az
óváros jelentõs része. Igenis
fel kell kerülni, úgy érzem, a
csapat helyt tudna állni az elsõ
osztályban is. Büszkének kell
lenni, hogy a PSE lehet az el-
sõ Tolna megyei NB I-es foci-
csapat. Ehhez mindenképp
több támogatás, stadion kell.
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Fotók: Fonyó Dániel (balra), Juhász Anikó (jobbra fent)

VÉDJE GYERMEKE
SZEMÉT

MÁRKÁS NAPSZEMÜVEGGEL!
0–12 éves korig viselhetõ, UV-szûrõs, 
polarizált, mûanyag, színes gyermek-

szemüvegek vásárolhatók üzletünkben.

7030 Paks, 
Dózsa Gy. 44. 

Telefon: 
75/511-246

A márciusi Köztársaság Ku-
pa futama után május 21-én
a MAMS Tömegsport
Motocross Kupa 4. forduló-
ját rendezték a csónakház
melletti területen. Mintegy
ezer-ezerötszáz fõ volt kí-
váncsi a paksi pályán rajt-
hoz álló versenyzõk produk-
ciójára. A 125 és 250 ccm-es
géposztályban négy kategó-
riában (A, B, Extra és
Senior) indulhatott az a több
mint száz motoros. Tizenhe-
ten paksi színekben verse-
nyeztek. 

– A pálya jó állapotban
van, teljesen alkalmas volt a
kupa zökkenõmentes lebo-
nyolítására – árulta el Már-
kus László fõszervezõ. Nem
csak nézni és figyelni lehe-

tett, a merészebbek meg is
mutathatták tudásukat. A
futamok közti szünetekben
ugyanis többen nyeregbe
szálltak a versenypálya mö-
götti területen, ahol megis-
merkedhettek a quadozás
élményeivel.

A kupa paksi fordulójának
összesített eredménye alap-
ján a paksiak közül hárman
állhattak a dobogó második
fokára. Krausz Tibor a 125
A, Nagy Gábor a 250 B és
Kosztolányi Dezsõ a 125
Senior kategóriában bizo-
nyult a második legjobbnak. 
A Tömegsport Motocross
Kupa következõ fordulóját
június 4-én Csolnokon ren-
dezik.

fellinger

Elsõ vagy
másodosztály? Felbõgtek a motorok
Lapzártánk idején még nem
született döntés, hogy NB I.-
ben induljanak-e a Paksi
Sportegyesület labdarúgói.
Az anyagi és egyéb feltételek
megteremtésérõl az egyesü-
let vezetõsége az önkor-
mányzattal és a lehetséges
szponzorokkal tárgyal. A lab-
darúgócsapat június 4-én,
15.15-kor, hazai pályán játsz-
sza utolsó mérkõzését, utána
az éremosztó, majd nagysza-
bású ünnepség veszi kezde-
tét. Megkérdeztük olvasóin-
kat, hogy vélekednek az NB
I.-es szereplés lehetõségérõl:

Twirling-hírek
A Paksi Elevenek Twirling
Sportegyesület versenyzõi
a márciusban Pakson tar-
tott Dunántúli Twirling
Bajnokságon elért ered-
ményeik alapján vehettek
részt a kisvárdai országos
bajnokságon, amelyen hét
egyesület 62 sportolója ve-
télkedett a különbözõ kate-
góriák bajnoki címéért.

Az Olaszországból érke-
zett Isabella Beltramo
nemzetközi bíró értékelte
a kûröket az európai és vi-
lágversenyeken szokásos
szempontok alapján. A
paksi csapatot alkotó nyolc
lány, Mezõsi Judit, Gazdag
Gabriella, Mezõsi Ráhel,
Bíró Andrea, Ékes Edina,
Kovalcsik Réka, Tóth Ani-
ta és Tóth Enikõ három
arany, két ezüst és két
bronzéremmel tért haza. A
lányok edzõje Kiszliné
Kristofics Szilvia és Nikl
Aranka. Az elmúlt években
Õzse Gabriella edzette az
Eleveneket, akikkel ez év
márciusáig foglalkozott.

-vt-

Két keréken
Péter Gyula, a Paksi Autó és
Motorsport Egyesület szak-
osztályvezetõje a GSXR
Klub Kupa idei elsõ verse-
nyén új motorral, egy
SUZUKI GSXR 1000 K5-
tel, új kategóriában indult.
A Pannónia-ringi 14. hely
után a Hungaroringen
versenyzett. „Sajnos a raj-
tom nem sikerült túl jól, és
az elsõ kanyarnál is bera-
gadtam, úgyhogy csak
tizenötödiknek tudtam el-
fordulni” – idézi fel a ver-
senyt a paksi motoros, aki
végül az elõkelõnek számító
10. helyet szerezte meg.
Amúgy a versenyt Zács
Zoltán nyerte, Ács Ferenc
és Császár András elõtt.

-kg-
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Fotó: Fonyó Dániel (fent), Csahóczi Fotó (lent)

A „Jugjó” ja-
pán találmány,
mi felnõttek ke-
veset tudunk
róla. Ha jól em-
lékszem, pár
éve a gyerekek
körében nagy
sikert aratva,
rajzfilmként ke-
rült a köztudat-

ba. Ezzel még nem is volna semmi baj, bár
akad némi kivetnivaló a mese mondanivaló-
jában – lehet nem is volt neki? – és minõsé-
gében is. Egy biztos, a játék a rajzfilmnek kö-
szönhetõen indult el világhódító útjára. Csak
remélni merem, hogy nálunk elakadt. Én, egy
esõs hétfõ délutánon, kisfiam jóvoltából is-
merkedtem meg a „Jugjó” kártyák rejtel-
meivel…

A játék menete elsõ ránézésre egyszerûnek
tûnik, adott egy játékmezõ és vannak kár-
tyák. A játékosoknak (kettõ, illetve páros
csatánál négy harcosról van szó), húznia kell
öt lapot, ebbõl kettõt le kell helyezni a mezõ-
re, és indul a játék. Hogy ezután mit miért te-
szünk, azt a kártyán szereplõ pontok, illetve
instrukciók döntik el. És itt van a kutya elás-
va! Miután megkaptam a magam adagját, ta-
lálomra kiválasztottam egy kártyát, és mo-

hón olvasni kezdtem. Szégyen ide, szégyen
oda, amikor elkap a játék heve, nem vagyok
tekintettel sem élõre, sem holtra. Kisfiam, el-
sötétült tekintetembõl tudta, nincs esélye!
(Utólag volt képe azt állítani, hogy inkább
tûntem ütõdöttnek, mint félelmetesnek.)
Szóval ott tartottunk, hogy olvasni kezdtem,
A kártyám neve „Vér Fejsze Varázslat Vadál-
lat” volt – már akkor gyanakodnom kellett
volna – az instrukció pedig így hangzott:
„Szerfõlöt verekedõ varázslat vadállat ember
kézben feisze gyakran vér van!” Ötször futot-
tam neki, mire rájöttem, hogy a hiba nem az
én készülékemben van. A játék a továbbiak-
ban, mint ahogyan sejtik, röhögésbe fulladt.
Könnyezõ szemmel és elcsukló hangon, fel-
váltva olvastuk fel a legszebb alkotásokat.
Nem venném a lelkemre, ha önök kimarad-
nának ebbõl az élvezetbõl.  

Már a kártyák, illetve harcosok neve is iz-
galmas. Csak néhány a sok közül:
Bármészáros, Monarchia Mindössze, (nem
elírás, a részemrõl biztosan nem!) Szuper-
szonikus Kacsa, Emberszerû Féreg-Gácsér,
(ez valami keleti szárnyas imádat lehet) és a

kedvencem: Leesni Nyúlós Gödör! Ennek a
kártyának az ereje sem kismacska: „Ellenfél
van hívás, forgatni hívás, különleges hívás
siker, lehet mûvelet. Csak ez szörny maradni
region, támadni hatás kivonás fél” (Ilyen le-
het, ha egy külföldi parodista magyarul ha-
landzsázik.)

A Véres Cser harcos a következõket tudja:
„Hívás ez kártya síkort, öt kézbe MÁR HALÁL
FA van különleges hives erõ”.  Oda van írva,
úgy hogy biztos igaz! A legfélelmetesebb
azonban a Kellék Páncéltörõ Harcos, mely egy
„Bogar nemzetség kiméra támadni erõ meg
700 egész bogár nemzetség sor maszály el-
készíteni kártya”. Hazudnék, ha azt monda-
nám, hogy kizárólag magyarul nem tudó japá-
nok fordították le – gyanítom szótárból – a
kártyákat, akad teljesen korrekt fordítás is; „A
következõ Készenléti Fázisodig vegyél el egy
szörnyeteget a te oldaladról a játékmezõn. A
kártya azonban beleszámít az öt kártyás
Szörny Zóna limitbe”. Értik ugye?

Hát én nem! Nem értem, hogyan kerülhetett
kereskedelmi forgalomba ez a silány minõsé-
gû kártyajáték, azt meg végképp nem értem,
hogy nem tûnt fel eddig senkinek! Sajnos én
sem vagyok kivétel, kisfiam több éves gyûjté-
sének köszönhetõen, ez idáig több mint 700
’jugjó’ kártyát vásároltunk össze!

Hahn Szilvia

Plörõ

Yu-Gi-Oh!

Kanczler Istvánné, Eszti néni neve
fogalom a városban. Talán négy szó-
val tudnám õt jellemezni: nagy szere-
tet és jó bor. Eszti néni hosszú évek
óta kéz a kézben jár a borokkal, hi-
szen pincevezetõként és a Hegyköz-
ség elnökeként is napi kapcsolat fûzi
a mennyei nedûhöz. Néhányszor jó-
magam is megfordultam nála a pincé-
szetben, és a bor mellé néhány jó szó
is mindig dukált. Fõzõtudományát
csak hallomásból ismertem, de el-
mondások szerint a töltött káposztája
párját ritkítja. 

Megkeresésemre rögtön meg is osz-
totta velem egyik kedvenc receptjét,
ami most kivételesen nem a töltött
káposzta volt, hanem férje, Pista bá-
csi egyik alkotása, ami a mai napig
két felnõtt gyermekének, Eszternek
és Pistinek, sõt a barátoknak is
ínyenc csemegéje. Eszti néni, elmon-
dása szerint férjhezmenetelekor még
nem tudott fõzni. Igazából nem is volt
szüksége rá, mivel nagy volt a család

és édesanyja minden nap fõzött. Ké-
sõbb pedig Pista bácsi vette kézbe a
fakanalat, majd közösen birtokolták
a konyhát. A rablós húsra szintén
férje tanította.

A hurkapálcákat akkora darabokra
vágjuk, hogy beleférjenek egy nagy
lábasba. Egyik felét hegyezzük ki. A
krumplit és a hagymát karikázzuk fel
3-4mm-es darabokra, a szalonnát és a
csirkehúst pedig hasonló méretûre
kockázzuk. A szalonna lényegtelen,
hogy milyen fajta, a fontos az, hogy
jó füstölt legyen. Sózzuk be a csirkét.
Ezek után jöhet a feltûzés lassú mû-
velete, de Eszti néni szerint a késõb-
bi élvezet megéri a bíbelõdést. A sor-
rend fontos: krumpli, szalonna, hagy-
ma, hús és így tovább, míg a pálca te-
le nem lesz. Miután elkészültünk, for-
rósítsunk a lábasban annyi olajat,
hogy ellepje a pálcákat. Addig kell
sütni, míg a krumpli széle szép piros
lesz. Tálaláskor mustárt adjunk hoz-
zá. Beszélgetésünk végén Eszti néni
hozzáfûzte, hogy vörösbort kínáljak
mellé és vigyázzak magamra. Ugye
mondtam, hogy szeretet és bor!

sete

Mit süt-fõz ma?

Kanczlerné Eszter

Hozzávalók: 1 és fél – 2 kg krumpli, fél
kg füstölt szalonna, fél kg közepes vörös-
hagyma, 2 db egész csirkemell filé, kevés
só, olaj, hurkapálca. 
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TelePaks

A PSE NB II.-es labdarúgó-
csapata a Hévíz ellen lép
pályára a paksi közönség
elõtt. A másodosztály bajno-
kának utolsó mérkõzését fel-
vételrõl június 5-én, hétfõn,
17:30-tól láthatják a Tele-
Paks mûsorán.

Az Atomerõmû SE – Alba-
comp bajnoki döntõ 3. mér-
kõzését június 7-én, szerdán
17 óra 30-tól felvételrõl sugá-
rozza a Városi Televízió.

Három Pont címû kulturális
mûsorunk június 8-án, csü-
törtökön új adással jelentke-
zik. A téma ezúttal a III.
Csámpai Találkozó lesz,
melyrõl a szervezõkkel Tell
Edit mûsorvezetõ beszélget.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Kiállítás

A mûvelõdési központ
nagykiállítójában kiállítást
láthatnak június 11-ig Kõ-
szegi István népi hang-
szerkészítõ, Godóné Varga
Piroska szövõ, Erdei And-
rás gyékénytárgy-, és Sáf-
rány László fajátékkészítõ
munkáiból. 

A kiskiállítóban az ÖKO
Munkacsoport által kiírt
környezetvédelmi világ-
naphoz kapcsolódó rajzpá-
lyázatra beérkezõ alkotá-
sokat tekinthetik meg.

A nagykiállító külsõ falá-
nál a Balogh Antal Katoli-
kus Iskola által kiírt „Ke-
resztény gyökereink – Pi-
ros Pünkösd Napja” c.
rajzpályázat anyagából
nyílik kiállítás 9-én 17 óra-
kor, ami egyben eredmény-
hirdetés is lesz.

A Dunakömlõdi Faluház-
ban Hrivik Lászlóné kézi-
munkáit nézhetik meg.

A paksi Városi Múzeum-
ban „Sváb lakodalmi szo-
kások Paks környékén”
címmel láthatnak kiál-
lítást.

Mozi

Június 9. (péntek) 20 óra
MOTEL

feliratos amerikai horror-
film

Június 11. (vas.) 20 óra
UNDERWORLD:

EVULOTION
Szinkronizált amerikai 

sci-fi-horror

Június 14. (szerda) 20 óra
BEFEJEZETLEN ÉLET
Feliratos amerikai-német

dráma

Június 16. (péntek) 20 óra
TÉTOVA TANGÓ

Feliratos francia dráma

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Pünkösdi programok

A német nemzetiségi nappal kezdõdik a pünkösdi fesz-
tivál a piactéren június 3-án. Délután fél négykor a
Roger Schilling Fúvószenekar térzenéje teremti meg a
hangulatot, majd fellépnek a környékbeli sváb hagyo-
mányõrzõ csoportok. A Paksi Német Önkormányzat
15.30-tól l8 óráig meghívja Paks város nyugdíjasait egy
korsó hideg sörre is. Este tíz órakor kezdõdik a bál.

Június 4-én, 10 órakor látványos utcai felvonulással
veszi kezdetét a sörfesztivál. Délig a piactéren fergete-
ges óriásbábos vásári komédia és szerszámíjász bemu-
tató várja a közönséget. A délutáni fellépõk között ta-
láljuk Tóth Gabit, Palcsó Tamást és a Három Grácia
hegedûtriót. Fél kilenckor vérpezsdítõ latin-amerikai
zene csendül fel, majd végezetül az estét utcabál zárja
a Tuki trióval.

Salétromos, nedves 
házak szigetelése 

bontás nélkül
Simon Zoltán 

aquapol képviselõ
70/364-9917, 

e-mail: sinyazozo@freemail.hu

7100 Szekszárd,
Kossuth L. u. 13.
Tel.: 74/311-814

Ajánlatunk 36.850.- Ft
megtakarítást jelent személygépkocsi kategóriában.

Tanfolyam indul: 
június 7-én (szerda) 15 órakor,
június 21-én (szerda) 15 órakor

Pakson, az Energetikai Szakközépiskolában.
Jelentkezni: A HELYSZÍNEN, 

vagy a 74/311-814, 20/498-8383 telefonon.
www.tempo-autosiskola.hu

Bemutatkozik: a Tér-adó
A Tér-adó címû magazinun-
kat minden hétfõn 19:00 órá-
tól 20:30 óráig hallhatják a
Fortuna paksi frekvenciáján.
A Tér-adó egy könnyûzenei
magazin, melynek specifiku-
ma, hogy csak a magyar
könnyûzenével foglalkozik.

A heti másfél órában stílus-
határok nélkül a magyar
könnyûzene összeállításaival
jelentkezik, emellett stúdió-

beszélgetésekkel, élõ inter-
júkkal, valamint a lehetõ leg-
több hazai koncert- és prog-
ramajánlóval, azokról élõ
helyszíni tudósításokkal, be-
számolókkal jelentkezik. A
mûsor célja, hogy teret adjon
az amatõr együtteseknek is,
így valamennyi helyi és kör-
nyékbeli amatõrt is bemuta-
tunk. 

A címre visszautalva a mû-
sor valóban tér-adó, mert

olyan elõadóknak, együtte-
seknek, programoknak,
megszólalásoknak ad teret,
és teremt fórumot, amelyek
a hazai rádiós mûsorok
többségében nem kapnak
helyet.

Várja Önöket a Tér-adó
két szerkesztõje és házigaz-
dája: Zomborka Zoltán és
Kozma Gyõzõ. A mûsor ze-
nei szakértõi: Ruff Ferenc és
Simon Péter.

A program az ORTT támo-
gatásával valósul meg.

Fortuna 96,3 MHz

HIRDETMÉNY
Paks Város Polgármestere értesíti  a
lakosságot, hogy az önkormányzathoz
a lakosságtól, érdekeltektõl beérkezett
kérések alapján elkészült Paks helyi
építési szabályzatának és szabályozási
tervének felülvizsgálati, módosítási
anyaga. Az anyag személyesen megte-
kinthetõ ügyfélfogadási napokon (hét-
fõ, kedd, szerda 8–15.30, pénteken
8–12.00) a polgármesteri hivatal mû-
szaki osztályán, a 232. irodában, vala-
mint a www.paks.hu internetes olda-
lon. A módosítással kapcsolatban tele-
fonon is felvilágosítást lehet kérni a
75/500-512-es számon.
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