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Májusfa Dunakömlõdön Új gazdája van
a strandnak
Idéntõl a Paksi Vízmû Kft. üzemelteti a
strandot. Artim András ügyvezetõ elmondta,
a városvezetés felkérésére április 23-án vették át a korábbi üzemeltetõtõl, a Dunacenter
Therm Kft-tõl. – Szó sincs arról, hogy elégedetlenek voltunk a korábbi üzemben tartóval,
korrekt volt a kapcsolatunk, de ha van egy
önkormányzatnak egy szakcége, melynek ez
az alaptevékenységébe tartozik, arra kell bíznia az üzemeltetést – mondta Hajdú János. A
polgármester hozzátette, ezzel szeretnék erõsíteni a Paksi Vízmû Kft. piaci helyzetét, versenypozícióját. – Fontosnak tartom, hogy magyar, s ezen belül önkormányzati tulajdonban
lévõ vállalkozásokra bízzuk az alapszolgáltatásokat, s mindent megteszek, hogy ez így
maradjon – fûzte hozzá Hajdú János. A Paksi Vízmû Kft. egyébként 94%-ban a paksi önkormányzat tulajdonában van. A maradékon
három önkormányzat, a györkönyi, a
sárszentlõrinci és a madocsai osztozik. A cég
alaptevékenysége a víz-, szennyvíz-szolgáltatás, illetve csapadékvíz kérdésköre és az árvízvédelem. Artim András elmondta, június
elsején nyit a strand. Komoly változásokra
sem a szolgáltatást, sem a nyitva tartást, sem
a jegyárakat illetõen nem kell számítani.
(Folytatás a 2. oldalon)

Hitelek 5,5%
éves hiteldíjtól
(THM 6,07%-tól)

Kedvezõ devizahitelek szabad
felhasználásra is!
PAKS, VILLANY UTCA 4.
75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok
tartalmazzák!
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Új gazdája van a strandnak Tehetséggondozó pályázat

(Folytatás az címlapról)
Ezekben egyébként a tulajdonos, azaz az önkormányzat
kompetens dönteni. A Vízmû
szakemberei elkezdték a létesítmény téli üzemmódjának
felszámolását. Erre most a
váltás miatt kevesebb idõ jut,
hiszen a korábbi üzemeltetõ
március elsejétõl szokott e
munkához fogni, nekik erre
másfél hónappal késõbb volt
csak módjuk. Komoly beruházás nem várható, de a nagymedence esetében az ügyvezetõ szerint szükség volna rá,
mert a burkolata rossz állapotban van. Éppen ezért 4050%-kal többe kerül a felkészülés a szezonra. Artim András elmondta, abban bíznak,
hogy sikerül némi nyereséggel üzemeltetni a strandot,
ami az elõbb említett ok miatt
idén nem lesz egyszerû, s
egyébként is idõjárásfüggõ.
Hogy ne bízzanak mindent a
véletlenre, felvették a kapcsolatot a sportpályák üzemeltetõjével, közösen gondolkod-
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nak azon, hogy milyen módon
lehetne jobban felpezsdíteni
az életet. Újabb programokat,
szolgáltatásokat szeretnének
bevezetni. A strand egyébként
június elsején nyitja meg kapuit. Korábbi idõpont az átadás miatt szóba sem jöhet, de
az ügyvezetõ szerint egyébként sem lenne gazdaságos.
Megvizsgálták az elmúlt évek
adatait, melyekbõl kiderült,
hogy bármilyen jó is az idõ, június közepén kezdõdik az igazi
szezon és augusztus 20-a után
visszaesik a látogatottság. A
medencék vizének felmelegítése is horribilis összegbe kerülne, hiszen a nappalok
ugyan kedvezõek, de reggel és
este még hûvös az idõ és a
paksi strand medencéiben 2830 fok körüli vízhõmérsékletet
garantálnak.
A Paksi Vízmû Kft. ügyvezetõjétõl azt is megtudtuk, hogy
az üzemeltetéshez szükséges
szakértelem nem csak azért
biztosított, mert cégük profiljába jól beleillik a strandmûködtetés, hanem azért is, mert
alvállalkozói szerzõdést kötöttek a Dunacenter Therm Kftvel, s a cég biztosítja a személyzetet. Õk dolgoztak eddig
is a strandon, õsztõl-tavaszig
pedig a tanuszodában látnak
el hasonló feladatot. Hogy e
téren milyen megoldást választanak hosszú távra, az a
szakmaiság mellett a gazdaságosságtól is függ. Vida Tünde

A 45 perc
ifjúsági melléklet

A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány meghirdette
idei pályázatát. Az alapítvány
célja, a tudomány, az anyanyelvi kultúra, a mûvészet, a
tanulmányi munka és a sport
területén kimagasló eredményt, kiváló teljesítmény
felmutató 10-24 éves fiatalok
és a velük foglalkozó felnõttek ösztönzése a további sikerekre és eredményekre. Az
alapítványhoz
kimagasló
eredményt elért fiatalok felsõfokú tanulmányuk folytatásához ösztöndíjra is pályázhatnak.
Pályázhatnak fiatalok egyénileg vagy csoportban, ha
paksi iskolában végzik tanulmányaikat, vagy állandó lakhelyük Paks, illetve olyan felnõttek, akik tehetséggondozó
tevékenységet
folytatnak
paksi fiatalok körében.
Pályázni lehet szakmai és
tanulmányi teljesítménnyel,
megyei, regionális és egyéb,
nem központi szervezésû országos tanulmányi versenyen
elért 1-3. helyezéssel, az or-

szágos tanulmányi versenyeken az elsõ 15 helyezés valamelyikének elérésével.
Ösztöndíjra pályázhat, aki
tanulmányai során eddig tartósan kiemelkedõ eredményt
mutatott fel, és a 2007-2008as tanévben valamelyik hazai
felsõfokú intézmény nappali
tagozatán utolsó éves hallgató lesz. A pályázó tanulmányi
átlagának 4,5 fölött kell lennie
a 2006/2007-os tanév mindkét
félévében.
A 2005-ben és 2006-ban a
kuratórium által díjazottak
ugyanabban a témakörben ismételten nem pályázhatnak.
Pályázati ûrlapot a polgármesteri hivatal polgármesteri
titkárságán, a városi könyvtárban, városi múzeumban,
mûvelõdési központban, városi képtárban, dunakömlõdi faluházban és az oktatási intézményekben kérhetnek, illetve
letölthetõ a www.paks.hu
honlapról.
A pályázat beérkezési határideje 2007. szeptember 15.
-vt-

Miként arról elõzõ lapszámunkban beszámoltunk, Közbiztonságért emlékéremmel jutalmazta a paksi önkormányzat Sátor Géza tûzoltóparancsnokot. Az elismerést
Barnabás István alpolgármester adta át április 28-án
Nagydorogon. Itt tartották a megyei Flórián napi ünnepséget, mely keretében közel félszáz kitüntetést kaptak a megyében szolgáló tûzoltók legjobbjai. Az ünnepség keretében emlékeztek meg arról, hogy 75 évvel korábban alakult
Nagydorogon az önkéntes tûzoltó egyesület.
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Városrészi fórumok

Hagyomány már, hogy a város költségvetésének elfogadása után fórumot tart a Külsõ Városrészek Településrészi Önkormányzat. Ezek
most az új elnök, Féhr
György bemutatkozásával,
majd testületi munkát érintõ
beszámolójával kezdõdtek.
Az elsõt Csámpán tartották,
ahol Féhr György tájékoztatta a mintegy harminc résztvevõt a költségvetésrõl, s az önkormányzat egyéb, õket érintõ döntéseirõl. Ezek után aktuális kérdésekrõl, problémákról esett szó. A csámpaiak felvetették a még érvényben lévõ építési tilalom feloldásának szükségességét, illetve azt, hogy a mozgóbolt
megszûnése óta gondot okoz
a bevásárlás. Erre egy
németkéri vállalkozó segítségével sikerült megoldást találni.

A fórum második felében a
csámpai találkozóról esett
szó. A június eleji rendezvény
már hagyomány, programjait
most egyeztetik. Kovács Sándor vállalkozó, mint az eddigi
években mindig, idén is biztosítja a zenekar költségeit. A
külsõ városrészek egyéni
képviselõjeként pedig képviselõi keretébõl 50 ezer forintot ajánlott fel a country klubnak, mely Csámpán alakult, s
a csámpai nosztalgiatalálkozó
egyik fellépõje lesz.
Nagy érdeklõdés kísérte a
Külsõ Városrészek Településrészi
Önkormányzatának
Biritón tartott lakossági fórumát. Mint a külsõvárosrész
képviselõje, Farkasfalvi József elmondta, jelentõsebb
probléma nincs, legfeljebb a
közvilágítás
tekintetében
vannak gondok. Beszámolt
róla, hogy a közösségi ház na-

gyon jól mûködik, naponta látogatják. Míg Gyapán a fenntartás magas költsége gondot
okoz, itt ilyen nincs, az épület
felújítási költségeit, munkadíját „lakják le”, évekre megoldott a mûködtetés. A részönkormányzat elnöke, Féhr
György az önkormányzat terveirõl – egyebek között a falugondnoki pályázatról, munkáról – tájékoztatta a több mint
30 fõs publikumot, ami annak
tekintetében magas szám,
hogy csupán 75-en élnek
Biritón. A fórumon a biritóiak
egyéni képviselõje, Kovács
Sándor is szót kért. Egyebek
között arra tett javaslatot,
hogy miként mûködtessék a
falugondnoki szolgálatot, s törekedjenek arra, hogy helybeli lássa el ezt a feladatot.
Idén elõször ezen a településrészen is lesz elszármazottak találkozója, melyet szponzorok segítségével a településrészre esõ költségvetési
forrásból rendeznek. – Sokan
dolgoztak itt az egykori gazdaságban, õket is várjuk, nem
csak azokat, akik itt élnek
vagy éltek – fogalmazott
Farkasfalvi József. A program egyébként nyilvános,
minden érdeklõdõt várnak. A
rendezvény kétnapos lesz, június 22-én P. Mobil koncerttel
indul, másnap lesz a programok zöme.
-vt-

Tovább nõnek a sorok
Az általában eddig sem rövid
sorban állási idõt tovább növeli egy április elsejétõl élõ,
egészségügyi intézményekre
rótt kötelezettség, hívta fel a
figyelmet a paksi központi
rendelõ igazgatója. Dr. Pásztor Hilda elmondta, munkatársainak minden esetben ellenõrizniük kell, hogy van-e
érvényes társadalombiztosítása a betegnek. Ezt – mint
hangsúlyozta – kötelességük
megtenni, s az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár
ellenõrzi is. Amennyiben elmulasztják, nem kapja meg
Fotó: Vida Tünde

az intézmény a beteg után
járó normatíva teljes összegét. Internetes kapcsolat segítségével belépnek az OEP
nyilvántartásába, s az adatbázisban megkeresik a páciens szerzõdését. Amennyiben ilyen nincs, két példányban nyomtatványt kell kitölteniük, de a beteget ellátják.
Mint arról beszámoltunk, a
vizitdíj bevezetése is lassította a betegellátást, bár
minden orvos és minden intézmény igyekszik ezt a lehetõ leggyorsabban, rugalmasabban intézni.

Dr. Pásztor Hilda arról is
beszámolt, hogy minap Mozambikból érkeztek vendégek hozzájuk. Egy ENSZ
program keretében a fejlõdõ országok egészségügyi
szakemberei ismerkedhettek a magyar egészségügygyel, s mivel a minisztérium
felfigyelt a paksi rendelõben folyó szakmai munkára,
s egyéb körülményekre, a
mozambiki vendégek számára szervezett bemutató
egyik állomásává választotta azt.
-tV-
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Röviden
A Paks és Környéke mentéséért Közalapítvány orvosi
mûszereket adott át az Országos Mentõszolgálat DélDunántúli régiója paksi
mentõállomásának. Az egymillió forint értékû adomány
költségeinek felét az önkormányzat egészségügyi bizottsága biztosította pályázat útján, a többit a Paksi Atomerõmû Zrt.-tõl kapott támogatásból és a közalapítvány számára átutalt SZJA 1%-ából
fedezték. Az átadott mentéstechnikai eszközök javítják a
betegellátás színvonalát. A
mentõszolgálat ugyanis a korai szívhalál kivédésére egy
félautomata defibrilátort kapott, illetve égési kötszereket, gerincrögzítõ mellényt,
elsõsegélynyújtó ollót, fali
vérnyomásmérõt a mentõautóba.
A Dél-Dunántúli Regionális

Közigazgatási Hivatal felhívja az érintettek figyelmét,
hogy a 2006. július 1-je elõtt
kiadott közgyógyellátási igazolványok 2007. július 1-jétõl
hatályukat vesztik. Aki a késõbbiekben is élni kíván a
közgyógyellátás lehetõségével, új típusú igazolványt kell
igényelnie települése jegyzõjénél. Tekintettel arra, hogy a
Területi Egészségbiztosítási
Pénztárak igazolási eljárása
több hetet is igénybe vehet,
szükséges a kérelmek és
egyéb iratok mielõbbi benyújtása. - értesítette szerkesztõségünket Dr. Deák István sajtóreferens.
A világtalálkozóra készülõ

paksi cserkészcsapatnál vendégeskedett hétvégén egy
budapesti raj, mely szintén
utazik a cserkész dzsemborira. A paksiak együtt készültek a mintegy negyven vendég fiatallal. A programnak,
miként az elõzõnek, a Balogh
Antal Katolikus Iskola adott
otthont.
vida
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Átírták a terveket
Egyeztetõ fórumot szervezett a Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség, hogy a
paksi kistérség fejlesztési
elképzeléseit összegzõ cselekvési tervet egyeztessék
és összehangolják a lehetõségekkel. A tanácskozásra
az önkormányzatok képviselõi mellett a turizmusban
és oktatásban érintetteket
hívták, lévén ezek a kiemelt
fejlesztési területek. Az
ügynökség szakemberei javaslatot tettek néhány tervbe épített elképzelés módosítására a sikeres pályázat
érdekében. Illetve egyes
esetekben arra ösztönözték
a résztvevõket, hogy más
forrásra pályázzanak. Kiemelték azt a komplex turizmusfejlesztési koncepci-

ót, mely Paks-központú
ugyan, de a környékbeli települések turisztikai attrakcióit is magába foglalja. A
szakemberek egyik javaslata például az volt, hogy a
dunaföldvári várra vonatkozó fejlesztéseket is kapcsolják össze a térségi elképzelésekkel, s ne önállóan vegyenek részt pályázaton. A tervezett falugondnoki hálózat fejlesztésére –
mint mondták – a Regionális Operatív Program keretében nem lesz lehetõség a
következõ két évben. A
szakemberek
javaslatai
alapján elképzelt változások csak akkor kerülnek érvényre, ha a kistérségi tanács elfogadja az új dokumentumot.
-tünde-

Véget ért a szemeszter
Befejezõdött a dunakömlõdi faluház népfõiskolájának
hetedik szemesztere, amelynek elõadásait tavaly
októberben kezdték. A tizenegy foglalkozáson többségében népfõiskolai tagok
voltak az elõadók, akik a
legkülönbözõbb témákban
osztották meg ismereteiket,
tapasztalataikat, szaktudásukat a hallgatósággal. A
találkozókon téma volt többek között a méhek és a
méz, a fizikoterápia, konyhai fortélyok és praktikák,
a tavaszi kerti munkák. Arról is szó volt, hogy milyen
volt Dunakömlõd régen és
milyen ma, valamint régi
helyi rendezvényekrõl készült felvételeket is megnéztek egy alkalommal, a
borverseny után pedig a
dunakömlõdi borokról hallhattak színvonalas elõadást
az érdeklõdõk. Mindezek
mellett három vendégelõadót is fogadott a közösség.
Ellátogatott hozzájuk dr.

Say István, aki „Van-e egy
településnek lelke” címmel
tartott elõadást, illetve két
ifjú tudor is bemutatkozott,
a dunakömlõdi Raffai Veronika ázsiai régészeti feltárások világába kalauzolta el
a közönséget, míg a záró
foglalkozáson meghallgatták dr. Tarisznyás Györgyi
történetét Vácz N. Vivientõl, közkívánatra. A programot rendszeresen látogatók
között tizenhat oklevelet
osztottak ki. A népfõiskola
hagyományaihoz tartozik,
hogy a következõ sorozat
szervezésnél figyelembe veszik a résztvevõk igényeit,
azaz, hogy mirõl hallanának
szívesen,
tájékoztatott
Bodó Katalin. A faluház vezetõje hozzátette, még nem
alakult ki az újabb szemeszter végleges programja, de
a javaslatok, tervek között
szerepel például a környezetvédelem és az alternatív
gyógyászat.
-gyöngy-

Kiválasztották a város borát

A harmadik volt a paksi borversenyek sorában a „hivatalos”, azaz amelyet az önkormányzat hirdetett meg közösen a hegyközséggel. Az értékelés a hagyományos rendben zajlott, az eredményhirdetés is, így a Prelátusban
kerítettek rá sort. A 2007-es
rendezvény mérlege szerint a
nevezett borok hetven százaléka lett érmes, a 163 mintából a többség, 87 vörös volt, s
tíz rosét, négy sillert is értékelt a zsûri, mely összesen 13
aranyat, 48 ezüst és 53 bronzérmet osztott ki. Fehérek közül Várszegi Ferenc olaszrizlingje, vörösek közül Mayer
István merlot-ja kapta a legmagasabb pontszámot, a leg-

jobb rosét pedig Feil Zoltán
készítette. A hagyományos
paksi bor, azaz a siller versenyében egy sem érte el az
aranyéremhez
szükséges
pontszámot. Megválasztották idén is Paks város borát,
itt a minõség mellett elégséges mennyiséggel is rendelkezni kellett, hiszen ebbõl
Paks önkormányzata reprezentációs célra vásárol. Ebben az évben ezt a címet Pach
József olaszrizlingje viseli, illetve a vöröseknél Spiesz József cabernet sauvignonja.
Spiesz József már második
alkalommal büszkélkedhet
azzal, hogy õ készítette a város borát.
-vt-

Citera a testvérvárosnak
Levélben köszönte meg Mézes Sándor, Galánta polgármestere a paksiak adományát, melyet március végén
adtak át a szlovák testvérvárosnak. Hajdú János polgármester és Herczeg József tanácsnok vezette a delegációt, melynek tagjai a Kodály
Zoltán Alapiskolának vittek
hat citerát ajándékba. Az iskola és a paksi mûvészeti iskola már régóta kapcsolatban áll egymással, a Kodály
növendékei már részt vettek
a paksiak által szervezett

koncerten, de balatoni táborozásokon, csereüdüléseken
is találkoztak a két partnerváros fiataljai. Az iskola alapításának 55. évfordulóján,
2005-ben jártak paksiak
Herczeg József vezetésével
az intézményben, s akkor
döntöttek úgy, hogy megajándékozzák hat citerával.
A hangszereket a paksiak elkészíttették, az iskola zenekara pedig azonnal ki is próbálta azokat, és kis koncerttel köszönte meg az adományt.
-vidaFotó: Molnár Gyula
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Majális: fõztek és jutalmaztak
Az idõjárás idén kegyes volt
május elsején, így bár idõnként megerõsödött a szél, tulajdonképpen szép, napsütéses idõben várta a Paksi
Atomerõmû Zrt. és a Paksi
Közmûvelõdési Kht. a kikapcsolódni vágyókat az ASE
sporttelepén. Programokban
nem volt hiány, minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót. A füves területen
kollektívák, baráti társaságok fõztek, akinek pedig volt
elég mersze, illetve kedve, az
elkészült étket megkóstoltatta az immáron több éves
múltra visszatekintõ fõzõverseny zsûrijével. A színpadi
mûsort kiegészítõ kínálatban
szerepelt 11-es rúgó verseny,
felnõtteknek és gyerekeknek
egyaránt célbarúgó verseny,
valamint darts, illetve aszfaltrajzverseny, és be lehetett
kapcsolódni a sakkszimultánba, ahol Ács Péter nemzetközi sakk nagymester várta a
vállalkozó kedvû játékosokat.
Aki a mozgás, illetve agytorna helyett most inkább a
szurkolást választotta, megtehette a Túl-Part–Újságíróválogatott labdarúgó-mérkõzésen. Mindemellett gyermekprogramok,
színpadi
produkciók sorából választhattak az érdeklõdõk. Átadták az atomerõmû kiváló üzemeltetõje és az atomerõmû
kiváló karbantartója elismeréseket. Kovács József szerint az atomerõmû összes
dolgozóját jutalom illetné, de

„Atomerõmû Kiváló Üzemeltetõje”: Bajnai Péter

csak a legkiválóbbak kaphatnak. Hogy kik, azt erre alakult kuratóriumok döntik el,
melyek a vezérigazgató szerint a legjobb döntést hozták.
A fõzõversenyt idén a Sugárvédelmi Osztály kollektívája nyerte, második lett a
Külsõ Technológiai Osztály
Hidrogén Üzem, a harmadik
helyezésért járó díjat pedig a
Vegyészeti Ellenõrzési Osztály vihette haza. A gyõztes
csapat szakácsa, Kovács Gyula szerint semmi extra nem
kell egy díjnyertes vegyespörkölthöz. A fûszerek is hagyományosak: paprika, só. A
recept jól bevált, a mostani
arany elõtt már három éve
hozott egy harmadik helyezést a társaságnak. – A legfõbb szabály, hogy egy pörköltöt nem kell túlvariálni.
Egyebek mellett érdemes figyelni arra, hogy ne tegyünk
bele túl sok hagymát, mert
édes lesz az étel. A fûszerek
terén sem kell túlzásba esni,

Antal Lajosné baráti társasággal érkezett a majálisra, az asztalokat több többtucatnyian ülték körül. Finom
ételekbõl nem volt hiány, sertéshúsból gulyásleves,
marhahúsból pedig pörkölt készült, utóbbi egy kis gombával megbolondítva. Antal Lajosnét egyébként nem rémíti
a fõzés, szívesen kalandozik az ételek elkészítésének
világában, ráadásul sikerrel, leginkább pörköltjeit dicsérik. A fõzés szeretete egyébként családi örökség, mint
elmondta, édesanyja szakácsnõ volt, édesapja is jól fõz,
anyósa fõszakács volt, úgyhogy volt kitõl tanulni. A
majálison – mint elárulta – jól érezték magukat, sok mindent megnéztek.
Fotó: Szaffenauer Ferenc

ha pörköltrõl van szó, például
a majoránna, kakukkfû nyugodtan pihenhet a polcon más
ételre várva – mondja Németh Irén aki a zsûri másik
két tagjával, Szabó Zsolttal
és Kovács János mesterszakáccsal, a grémium elnökével, becsülettel végigkóstolta
mind a 27 megversenyeztetett pörköltöt.
-gyöngy-

Krisztián, Bors Ferenc,
Cserkuti Károly, Gazdag
József, Hosnyánszki László, Juhász Antal, Káldi Zoltán, Kertai Pál, Kiss Gábor,
Lajkó Jánosné, Nagy Mária, Neumann Ferenc, Nyéki Aurél, Peszt Lajos, Péter
László, Pintér József,
Prókai László, Sárosdi István, Seres Ottó, Somogyi
Gyõzõ, Szalai László, Szûcs
Imre, Tibay Lajos, Varga
László, Zsók Gergely.
„Atomerõmû Kiváló Karbantartója”: Bernhardt

Krisztián, Dohóczki János,
Baksai Attila, Zsoldos Ferenc, Nagy Endre, Jantner
János, Kurnász Csaba,
Sáhi géza, Vida István, Sütõ Tamás.

A filmet május 15-én (kedd) este 6 órakor
a Városi Mûvelõdési Központ nagyklubjában
vetítjük.
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége paksi
csoportja, Fidesz paksi szervezete.
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Védelmi ülés
Amennyiben az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (OKFI) is hozzájárul, a jövõben nem havonta, hanem hetente tesztelik az atomerõmû körzetében lévõ riasztórendszert. Ezt a megyei igazgató javaslatára a Tolna Megyei Védelmi Bizottság
kezdeményezte. Ennek –
miként dr. Puskás Imre
mondta – mûszaki okai vannak, jobb lesz az üzembiztonság, illetve lélektani is,
mert jobban a hétköznapok
részévé válik a szirénák
hangja, s ezzel a szakemberek szerint hatékonyabb
lesz. A védelmi bizottság
paksi atomerõmûben tartott ülését követõen az elnök arról is beszámolt,
hogy ez csak egyik a tervezett, hatékonyságot növelõ
változások közül. Azt is elmondta, hogy áttekintették
a szomszédos Fejér és
Bács-Kiskun megyékkel
meglévõ együttmûködésüket, aminek apropóját éppen az atomerõmû adja, s a
2003-ban történt üzemzavar ösztökélte a közös védelmi gondolkodást. Az
üzemzavarról mindhárom
bizottság jelenlévõ tagjai
tájékoztatást kaptak. – Április 30-ával a munkát befejeztük, az élet visszatér a
régi kerékvágásba – fogalmazott a vezérigazgató, Kovács József.
Jövõre országos nukleáris
balesetelhárítási gyakorlatot rendeznek, tájékoztatott az OKFI fõigazgatóhelyettese. Dr. Muhoray
Árpád hozzátette, a nemzetközi gyakorlat az, hogy
négy-öt évente rendeznek
ilyet, s hazánkban 2004-ben
tartottak ilyen gyakorlatot,
aminek az eredményeit, tapasztalatait feldolgozták,
felhasználták.
-vt-

ATOMERÕMÛ

A munkavállalókkal megegyeztek

A paksi atomerõmûben hét
forduló után meghiúsultnak
nyilvánította a tárgyalásokat
a munkáltató, és egyenként
tett ajánlatott minden munkavállalónak. Az ez alapján
módosított munkaszerzõdést
a dolgozók több mint 90%-a
napokon belül aláírta. A paksi atomerõmûben mûködõ
négy szakszervezet elégedetlen az emelés mértékével
– 5% alapbér emelés április
elsejétõl, illetve ugyanekkora mértékben fix pótléknövekedés.
Bocsor István, a PADOSZ
(Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szakszervezete) elnökhelyettese elmondta, az
alapbéremelés évi 3,75%-ot
jelent, a fixpótlék pedig csak
a munkavállalók kis hányadát érinti. Mint mondta, így
még az ágazati bérmegállapodásban rögzített 7,5%-ot
sem éri el a paksi bérek növekedése. A szakszervezetek
kollektív munkaügyi vitát jelentettek be, de kérésükre
néhány nappal késõbb ismét
tárgyalóasztalhoz ültek a
munkáltató és a négy szakszervezet képviselõi. Mittler
István elmondta, a cégvezetés mindig kész tárgyalásokra. A kommunikációs fõosztályvezetõ hozzátette, a
szakszervezetek
elálltak
minden olyan követelésüktõl, melyek tulajdonosi, részvényesi és társasági jogi
kompetenciát érintenek, s
béremelési követelésüket is
csökkentették. A munkálta-

tó erre válaszul átadta a
szakszervezetek képviselõinek azt az anyagot, mely a
munkavállalókkal egyénileg
kötött megállapodás tartalmi elemeit tartalmazza.
A szakszervezetek nem fogadták el ezt a javaslatot annak ellenére sem, hogy a
munkavállalók nagy többsége egyénileg már aláírta az
errõl szóló szerzõdést.
Bocsor István szerint a munkáltató tulajdonképpen semmilyen engedményt nem
tett, az egyoldalúan eldöntött értékek szerepelnek
ajánlatában. – Nem tekintjük lezártnak a bérvitát, mivel nincs aláírt szerzõdés a
menedzsment és a szakszervezetek között – szögezte le
a szakszervezeti képviselõ.
Az érdekképviseletek sem a
béremelés mértékét, sem a
munkáltató módszerét nem
tudják elfogadni. Bocsor István hozzátette, minden érdekképviselet értékeli a
helyzetet,
demokratikus
úton dönt arról, hogy milyen
lépéseket tegyenek, s ezeket
egyeztetve nyilvánosság elé
tárják majd. Erre lapzártánkig nem került sor.
– A szakszervezetekkel
rengeteg dologról kell tárgyalnunk, együtt kell mûködnünk. Erre nem csak a
törvény kötelez minket, hanem a közös cél, a munkabéke megõrzése, a szociális
párbeszéd megtartása is.
Paks elõtt megannyi kihívás
van, amit közösen kell meg-

oldani – fogalmazott a vezérigazgató. Kovács József elmondta, úgy véli, nem a bérmegállapodás a legfontosabb
eleme ennek. – Azt hiszem,
hogy megnyugtatóan le tudjuk zárni a szakszervezetekkel ezt a kérdést. A menedzsment a dolgozókkal
megállapodott, ennek bázisán egy bérmegállapodás is
megköthetõ – tette hozzá.
Rámutatott, szeretné, ha a
cég sorsdöntõ kérdéseivel
tudnának foglalkozni.
– Legfontosabb célunk,
hogy mire a villamosenergiapiac nyitása megtörténik, a
paksi atomerõmû versenyképes legyen a közép-európai piacon. A belsõ struktúránkat, mûködésünket kell
olyanná tennünk, hogy versenyképes árral tudjunk a
piacra kimenni. Ez a szakembergárda képes ezt a piaci produktumot létrehozni –
mondta.
A vezérigazgató az egyre
gyakrabban emlegetett lehetséges bõvítés kapcsán elmondta, úgy véli lesznek új
blokkok, de azok építése
nem paksi, hanem nemzeti
kérdés, és politikai, társadalmi elfogadottság kell hozzá.
Az atomerõmûben egyébként elkezdõdött egy elemzõ
munka, mely a kormány számára azt mutatja be, hogy
miként tudja Magyarország
teljesíteni a szigorú uniós
környezetvédelmi elõírásokat.
Vida Tünde
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Kiváló ifjú fizikusok vetélkedõje
A modern fizika területén kellett a lehetõ legjobban
eligazodniuk azoknak a középiskolás diákoknak, akik
úgy döntöttek, megméretik magukat az Országos
Szilárd Leó Fizikaversenyen. Az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
valamint a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány
tizedik alkalommal rendezte meg a versenyt, amelynek
döntõjét hagyományosan a paksi középiskolában tartották.

Az országos fizikaversenyt
elõször Marx György profeszszor javaslatára rendezték
meg 1998-ban, Szilárd Leó
születésének századik évfordulóján. A rendezvény sikerét
látva a szervezõk az atomerõmû vezetésével közösen a
folytatás mellett döntöttek. A
verseny lebonyolításának menete nem változott: a jelentkezõknek iskolájukban kell
megoldaniuk tíz elméleti feladatot. A dolgozatokat tanáraik kijavítják, majd azokat,
amelyek elérik a megfelelõ
szintet, elküldik az Eötvös
Loránd Fizikai Társulathoz,
ahol egy egyetemi oktatókból
álló bizottság rangsorolja. A
hagyományoknak megfelelõen a 9. és 10. évfolyamosok
közül tíz, a 11. és 12. évfolyamosok közül pedig húsz diák
került be a döntõbe, amelyet
ismét Pakson rendeztek az
Energetikai Szakközépiskola
és Kollégiumban. Itt elméleti,
valamint számítógépes és
gyakorlati mérési feladatokat
kell megoldaniuk a fiataloknak. A feladatokat egyetemi
oktatókból és középiskolai
Fotók: Szaffenauer Ferenc

szaktanárokból álló bizottság
állítja össze. A kérdések a
modern fizika témakörét ölelik fel, olyan témák jelennek
meg, mint a lézer, atomfizika,
magfizika, atomenergia, radioaktivitás,
sugárzások,
mag-fúzió. A fiataloknak sokat kellett készülniük felkészítõ tanáraik segítségével
szabadidejükben, szakkörö-

kön, ugyanis ez a megmérettetés magasabb szintû tudást
követel, mint a szigorú értelemben vett középiskolai tananyag. A számolások tekintetében nem lépik túl a
tananyagot, többletre inkább
az ismeretek terén van szükség, illetve olyan feladatok is
várják a diákokat, ahol a kreativitásukat próbálják tesztelni, fejleszteni, tájékoztatott
dr. Sükösd Csaba, a BME
Nukleáris Technikai Tanszékének vezetõje, a versenybizottság elnöke. Idén 342 dolgozat érkezett be a társulathoz, és ez volt az elsõ alkalom,
hogy határainkon túlról, Erdélybõl is voltak jelentkezõk.
A tizedik Szilárd Leó fizikaversenyen idén a 9. és 10. évfolyamosok
versenyében
Horváth László bizonyult a
legjobbnak Szigetszentmiklósról, tanára Bülgözdi László, a felsõbb évfolyamosok közül pedig Kónya Gábor lett a
legeredményesebb a budapesti Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Gimnáziumból,
tanára Horváth Gábor.
Hagyomány, hogy az eredményhirdetésen átadják a
2001-ben alapított Delfin-díjat, amelyet a legeredményeMikó Gergely Kolozsvárról

érkezett. Felkészítõje, Popa
Márta tanárnõ egy konferencián hallott a lehetõségrõl, és úgy döntöttek beneveznek. A siker nem maradt
el, Gergely bejutott a végsõ
fordulóba, sõt nem volt
egyedül, ez Popa Tímeának
is sikerült. A fiatalember elmondta, hogy hosszú és nehéz felkészülés áll mögöttük, és a verseny sem volt könnyû, nagyon magas színvonalú megmérettetés. Egyébként
nagyon jól érezte magát, és nagyon örül annak, hogy határon túli diákként õk voltak az elsõ résztvevõi a versenynek, és bejutottak a döntõbe. Gergely, aki jelenleg a János
Zsigmond Unitárius Kollégium tanulója, a középiskola elvégzése után mérnöki pályára készül. A versenyen a 9. és
10. évfolyamosok között kilencedik helyezést ért el, társa a
tizedik helyen zárta a versenyt.

sebb felkészítõ tanár vehet át.
Ebben az esztendõben az elismerést dr. Zsigri Ferenc
nyerte el, a budapesti ELTE
Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
tanára. Az alapítvány kuratóriuma élve jogával idén még
egy díjat átadott, Delfin-díjban részesítették a tehetséggondozásban végzett tevékenységéért dr. Sükösd Csabát. A Marx György profeszszor emlékére alapított vándordíj is gazdára talált. Ez az
elismerés azt az iskolát illeti,
amely adott évben a legeredményesebben szerepelt, idén
ez a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium volt. A Szilárd
Leó Tehetséggondozó Alapítvány elnöke, Csajági Sándor
elmondta, a verseny nagy
rangot vívott ki az évek alatt,
az elsõ hét év feladatait könyv
formájában is kiadták. Emellett az emelt szintû fizikatankönyvekben már megjelennek a verseny feladatai, anyaguk így bõvült az atomfizika
és atommagfizika témakörrel, tehát a fizikaoktatásra is
hatással volt a verseny. Az
Eötvös Loránd Fizikai Társulat felmérése szerint a megmérettetés a fizika tanulmányi versenyek rangsorában a
harmadik helyen áll, az
OKTV, valamint a szintén a
társaság által szervezett Eötvös verseny után.
Az idei verseny támogatói:
Paksi Atomerõmû Zrt., Magyar Villamos Mûvek Zrt.,
ESZI Intézményfenntartó és
Mûködtetõ Alapítvány, Paks
Város Önkormányzata, Tolna
Megyei Önkormányzat, Országos Villamos-távvezeték
Zrt., Magyar Nukleáris Társaság, Suzuki Barta Kft.
Az eredményhirdetésen a
paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatójának képviseletében
ott volt dr. Nemes Imre, a reaktorfizikai osztály vezetõje,
aki Marx Györgyre emlékezett köszöntõjében. -gyöngy-
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Egy nap a Föld jövõjéért
Szemétszedés
a határban
A „Tiszta Tolna Megye”
program keretében, a Föld
napja alkalmából hirdetett

ban. Az alsósok tornával
kezdték a napot, majd végig
haladva az iskolában kialakított állomásokon, pedagógusaiktól, kortársaiktól hallhattak többek között a szelektív hulladékgyûjtésrõl, a

szelektív hulladékgyûjtésnek megfelelõen szétválogatták a szemetet, majd egy
nyolc állomásból álló vetélkedõn mérték fel tudásukat
a diákok, amelynek középpontjában a környezetvédelem állt. A feladatok megoldása közben minden osztály
ellátogatott a DC Dunakom
Kft. hulladékudvarába.

Temetõt
takarítottak

szemétszedõ akciót a MAG
Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány, az „Együtt
a parlagfû ellen” Alapítványnyal karöltve. A megmozduláshoz csatlakozott az ESZI
környezetvédelmi osztálya
is, így természetõrök és diákok együtt szabadították
meg a szeméttõl az Ürgemezõ és a strand közötti területet. A hulladékot a parlagfûellenes alapítvány által
rendelkezésre bocsátott zsákokba gyûjtötték, a munkához kesztyûket is adott a
szervezet, a gyûjtõkonténereket pedig a DC Dunakom
Kft. biztosította, illetve szállította el. Az „Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány egy
másik napon a Paksi Kertbarátok Egyesületével közösen invitálta hasonló programra a lakosságot, a PSE
pálya környékét mentesítették a szeméttõl szintén a
„Tiszta Tolna megye” program keretében.

Föld napja
a Deákban
A Föld napja alkalmából
szerveztek programot a Deák Ferenc Általános Iskolá-

papír újrahasznosításáról, a
komposztálásról, illetve játékos feladatokat is megoldot-

tak, az udvaron pedig helyet
kapott egy komposztáló láda. A délutánt játékos sorversenyekkel és aszfaltrajzversennyel
színesítették.
Megtudtuk, hogy az ökoiskola címet elnyert intézményben évek óta rendszeresen
van papírgyûjtés, illetve a
szárazelemet is gyûjtik, de a
gyerekek az óvodából is sok
ismeretet visznek magukkal,
amire építeni tudnak a pedagógusok. A környezeti nevelésre a felsõ tagozatban is
nagy hangsúlyt fektetnek. A
Föld napi rendezvény reggelén rendbe tették az iskola
udvarát, összeszedték, és a

A Polgári Összefogás frakció
tagjai a Föld napjának közeledtével kapát, ásót, fejszét
ragadtak, mert elhatározták,
hogy segítenek rendbe tenni
az Öreghegy utcai, régi református temetõt. A sírkert-

ben az elmúlt években csupán egy-két temetés volt,
egyre több az olyan sír, ame-

lyet már nincs ki gondozzon,
ezért nagy részét benõtte a
gaz és a bozót. – A református közösség évek óta munkálkodik a temetõ rendben
tartásán, de egyedül nehezen bírjuk, így jól jött a segítség – mondta Lenkey István református lelkész. Kiemelte, hogy ebben a sírkertben nyugszik Munkácsy
Sándor, aki hosszú ideig volt
lelkész Pakson, illetve esperes, valamint részese volt a
'48-as szabadságharcnak. Itt
alussza örök álmát Bálint
Bulcsú, településünk egykori tanítója is. A református lelkész hozzátette, úgy
szeretnék rendbe tenni a
temetõt, hogy megmaradjon ligetesnek, a még gondozott sírok hozzáférhetõek legyenek, illetve van néhány növénykülönlegesség
is, amelyeket szeretnének
megóvni. A frakció tagjai
ennek megfelelõen fogtak
a temetõ takarításhoz, bozótost irtottak, füvet nyírtak. – Azt tervezzük, hogy
a késõbbiekben sem hagyjuk magára a közösséget
ezzel a feladattal – mondta
el az ötletgazda Kern József képviselõ, aki még tavaly nyáron a polgármesterrel közös bejáráson figyelt fel a temetõ állapotára. Akkor határozták el,
hogy segítenek.
-gyöngy-

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Feltérképezik az illegális hulladékhalmokat
Az illegális hulladéklerakók feltérképezését és felszámolását szeretnék megvalósítani a „Tiszta Tolna megye” programmal, amelyet a szekszárdi Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány indított útjára
megyénkben, a térség civil szervezeteivel való összefogás jegyében. A megmozdulás egy nagyobb programcsomag része, amelynek megvalósításához pályázaton
nyert támogatást az alapítvány.
Tavaly nyújtott be pályázatot a Zöldtárs Alapítvány a
Nemzeti Civil Alaphoz,
amelyen hárommillió forintot nyertek a „Zöldülõ Tolna
megye” környezetvédelmi
program megvalósítására,
amely több részbõl áll. Elkészült ötven komposztláda,
amelyeket szétosztottak a
megye településein, illetve
már készül a következõ ötven darab. Civil fórumot
rendeztek decemberben a
megyében mûködõ környezetvédelmi, természetvédel-

mi szervezeteknek, oktatási
programokat is megvalósítanak, illetve figyelmet fordítanak a médiakapcsolatokra. A teljes csomag része
a Föld napja alkalmából elindított „Tiszta Tolna megye” program, amelynek
keretében az illegális hulladéklerakókat szeretnék feltérképezni, felszámolni a
megyében. Mint az a Pakson
megrendezett programindító sajtótájékoztatón elhangzott, minden kistérségben
vannak a munkát koordináló

szervezetek. Paks-Dunaföldvár kistérségben ezt a
feladatot a MAG Természetés Környezetvédelmi Alapítvány az ÖKO Munkacsoport Alapítvánnyal karöltve
vállalta fel. Pokorni József,
a MAG Alapítvány vezetõje
elmondta, városunkban elsõ
lépésként szemétszedõ akciókat szerveztek a Föld napja alkalmából, a késõbbiekben pedig a környéket járva
folyamatosan feltérképezik
az illegális hulladéklerakókat. Helyük pontos meghatározásához segítségükre
lesz egy GPS készülék,
amelybõl minden kistérségi
koordináló szervezet átvehetett egyet a sajtótájékoztatón a közhasznú alapítvány munkatársától.
Baka György, a Zöldtárs
Alapítvány kuratóriumának

elnöke elmondta, hogy már
van egy segítõ vállalkozásuk, a szekszárdi Meridián
Kft., amely ingyen vállalta,
hogy a koordináták alapján
adatbázisából megkeresi az
érintett terület helyrajzi
számát, innen pedig már
csak egy lépés a kapcsolatfelvétel a terület tulajdonosával, használójával. Az alapítvány vezetõje reményét
fejezte ki, hogy sok civil
szervezet, intézmény, vállalkozás, és magánszemély
csatlakozik a programhoz,
így az mozgalommá szélesedik. Végsõ soron azonban
azt szeretnék elérni, hogy
ne legyen szükség hasonló
akciókra, az embereknek
természetes igénye legyen
a tiszta, rendezett környezet.
-kgy-

mutató jelleggel végeznek,
illetve különbözõ kutatási
programok részeként. A madárgyûrûzés segít abban,
hogy képet kapjanak a szakemberek a madárállományról, vonulásukról, a természet, a környezet változásairól, amelyre a madarak reagálnak.
– Jelenleg egy az Európai
Unió által szabályozott

program keretében végzünk gyûrûzést, költési idõben, tíznaponként – mondta
el Kovács László természetvédelmi õr, a nemzeti park
tájegység vezetõje. Ebbe a
munkába bepillantva megtudhatták az óvodások, hogyan, milyen eszközökkel
végzik a szakemberek a madarak befogását, gyûrûzését, és többek között azt is,
hogy mielõtt útjukra engedik a madárkákat, megmérik súlyukat, illetve szárnyuk hosszát. Nagy öröm
volt a látogatók számára,
hogy egészen közelrõl
szemügyre vehettek madarakat, sõt nagyon óvatosan
meg is simogathatták õket,
például feketerigót, énekes
rigót, õszapót. A gyerekek
ellátogattak a nemzeti park
által fenntartott, közeli majorba, ahol õshonos állatokat láthattak.
-gyöngy-

Apró természetjárók
Óvodások látogattak el a Duna-Dráva Nemzeti Park
Nagydorog környéki részére, ahol madárgyûrûzést láthattak, illetve sok ismeretet
gyûjthettek a tájra jellemzõ
védett növényekrõl, az itt élõ
állatokról. A kirándulás a
környezeti nevelésre nagy
hangsúlyt fektetõ Hétszínvirág óvoda madarász
ovi programjának soros foglalkozása volt. A gyermekintézményben évek óta sikerrel szervezett sorozat keretében minden esztendõben
nyolc alkalommal tartanak
foglalkozást a gyerekeknek.
Õsszel és télen az óvoda erre
kialakított termében zajlanak a beszélgetések, dia- illetve filmvetítések, elõadások, majd ahogy beköszönt a
tavasz, kimennek terepre,
mondjuk madárgyûrûzésre.
Ez alkalommal a DélMezõföld Tájvédelmi Körzet, Nagydorog környéke
Fotó: Szaffenauer Ferenc

volt a célállomás, amely
homokpusztákkal tarkított,
védett terület. A kirándulás
szakmai vezetõi a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársai voltak, akiknek elsõdleges feladata a területkezelés,
az õshonos homoki gyepek
és erdõk fenntartása, védelme. Munkájuknak egy kicsi
szelete a madárfigyelés,
amelyet alkalmanként, be-
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Elhozták a napkelet varázsát
A Tûzvirág-gála nem az elõadás napján kezdõdik, melyre
a meghívó szól, amikor a közönség kilép az otthoni csöndbõl, hogy egy másik – zajos –
csöndbe érkezzen. Az „Õrzõk”
nem csupán e két estén „vigyáznak a strázsán”. Hetekkel a bemutatkozás elõtt kez-

dõdnek a próbák, melyek e
rangos városi esemény szolgálatába állítják a táncosokat.
Nem véletlen a szolgálat kifejezés. Látva az idei „Napkelet” címû elõadást – a Sárközi
csárdást, a Kanászsiratót, a
Szászcsávási táncokat, az örmény, török és román táncot,

Káin és Ábel küzdelmét, melyek bemutatása során a táncosok – a legkisebbektõl a nagyokig – személyes varázsukkal, sugárzó egyéniségükkel
és fegyelmezett, tökéletesen
koreografált mozdulataikkal,
alázattal közeledtek a hazai és
a távoli nemzetek értékeihez,

Kalendárium: Fagyosszentek
Május havában a zöldbe vágyó (vagy
kényszerülõ) szerelmesek mellett a jó
termést váró szõlõsgazdáknak, kertészeknek okoznak komoly bosszúságot a
fagyosszentek. Pongrác, Szervác és Bonifác (május 12-14.) olyan hírben állnak,
hogy a lassan és fokozatosan melegedõ,
csaknem nyári idõ után újra visszahozzák pár napra a hajnali fagyokat, ami
egyetlen tavaszi növénynek sem kedvez.
Mint mondják, a három szõlõgyilkos „a
hideg keleti széllel már sok virágra lehelt halálos csókot”.
Ráadásul az agrometeorológusok kutatásai alapján tényleg bebizonyosodott,
hogy a fagyosszentekre vonatkozó néphitnek valós alapjai vannak. De honnan a
népi bölcsesség, miszerint a három „jómadár” fagyokat okoz?
A tudományos magyarázat szerint
ilyentájt két nagy idõjárási front birkózik egymással a Kápát-medence fölött,
és kiegyenlítõdésük eredményezi a fagyosszentek ropogós hajnalait. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy minden
évben fagy lenne ezeken a napokon, csak
azt, hogy a múlt tapasztalatai alapján

többször fordul elõ ilyenkor erõs lehûlés,
mint ez idõszak elõtt és után. Annak,
hogy a nép miért figyelt fel erre a szabályszerûségre, és miért nem méltat figyelemre más hasonló idõjárási érdekességeket, a magyarázata egyszerû. A májusi fagy igen gyakran egy esztendõ termését tehette tönkre, akár országos csapás is lehetett, így érthetõ, hogy a földmûveléssel foglalkozók megkülönböztetett figyelemmel fordultak a jelenség felé. A kalendáriumok bölcsei ezért az
alábbi tanácsot adták a gazdáknak:
„Szervác, Pongrác, Bonifác, mind a fagyos szentök, hogy a szõlõ el ne fagyjon,
füstöljenek kendtök.”
Az idõjárással kapcsolatos megfigyelés
és a szentek legendája között azonban
már nincsen összefüggés. A hagyomány
szerint a Krisztus utáni 3-4. században
élt három szent életû férfi a keresztény
hitéért halt mártírhalált, míg más források szerint a három szent azért fagyott
halálra, mert ruháikat a szegényeknek
adták. Tény, hogy a magyar néphit számos legendát ismer a három férfiról:
ezek egyike szerint Pongrác kánikulá-

nem lehet másról, mint szolgálatról beszélni: az Õrzõk
szolgálatáról, akik „Ma sem
engedik feledtetni az ember
Szépbe-szõtt hitét”. Az együttes mûvészeti igazgatója és
koreográfusa, a mûsor rendezõje Mádi Magdolna. Mûvészeti asszisztensek: Bozár
László és Ujvári Dávid. Táncpedagógusok: Hirczi Margit
és Rubács Viktória. Tell Edit

ban, a subájában megfagyott, Szervác a
Tisza közepén víz nélkül megfulladt, Bonifácot pedig agyoncsípték a szúnyogok.
Mivel ezért õk haragszanak ránk (?!),
bosszút esküdtek ellenünk, és évrõl évre
visszajárnak, hogy tönkretegyék a termést. Egyes vidékeken viszont úgy vélik, hogy e rosszindulatú szentek jóságosak is tudnak lenni, ugyanis ha kisüt a
nap, bõ termést hoznak a szõlõsgazdáknak: „Sok bort hoz ám a három ác, ha felhõt egyiken se látsz!" – vallja a népi jövendölés. Ám nemcsak Pongrác, Szervác
és Bonifác május fagyosszentjei. Ott van
Orbán (május 25.), akinek a tiszteletére a
nagyobb szõlõsökben szobrot állítottak,
hogy aztán jó idõ esetén dicsérjék, óbort
iszogassanak mellette, (néhol meg is locsolták vele), rossz idõ esetén viszont
szidták, köpködték, pálcával verték, sõt,
az is elõfordult, hogy a szalma vagy fa
Orbán-jelképet elégették. A negyedik didergõ szentre a szõlõsgazdákon kívül a
méhészek is figyeltek, ugyanis ezen a napon kell kirepülniük „Orbán bogarainak”, vagyis a méheknek.
Egy szó mint száz, a négy „kerti rém”
könnyen elronthatja a szép májusi napsütést, a nyár melegét azonban nem befolyásolhatja.
Hahn Szilvia
Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Templomok múltjának tudósa Balerinák gálája
Dúskálhattak a kultúrtörténeti csemegékben a történelem kedvelõi, amikor K. Németh András régész-muzeológus, a paksi Városi Múzeum
munkatársa tartott elõadást
számukra a középkori Tolna
megye templomairól. Az elõadónak ez azért volt nagy feladat, mert ebbõl írta nemrég
doktori disszertációját, így
hatalmas anyagot kellett egy
órába sûrítenie. Tekintettel
arra, hogy a korabeli megye
területén – mely a mainál jóval nagyobb volt – 326 ilyen
épületrõl van a kutatóknak
tudomása, nem volt mód a
részletekben való elmerülésre. Így aztán az általánosítható szabályokon, módszereken, eljárásokon felül nagyon
sok kivétel és érdekesség
hangzott el. Például az, hogy
a szóban forgó épületeknek
ma már közel fele nem látható – pontosabban szántóföld
van a helyén, és csak a kutatásokkal lehetett pontosítani
a hajdani létesítményeket.
Ennek egyik legkorszerûbb

módszere a légi fotós eljárás,
melynek alkalmazásában Tolna megye élen jár. De ha valaki azt gondolja, hogy a tatár
vagy a török rombolta le a
templomokat, az nagyon téved, a lakosság hordta szét az
építõanyagot. Viszont az
egyetlen, tatárok által elpusztított kápolna épp Györköny
mellett állt. Madocsa a korabeli kör alaprajzú temploma
miatt került szóba. Rejtély viszont, hogy a XIV–XV. században miért építették át tömeges méretekben a templomokat a megye területén.
Szintén érdekes volt látni az
elõadás képanyagában azokat
a több százéves rajzokat, melyek nem egy helyen tetõ nélkül ábrázolták ezeket a fontos
épületeket, melyeknek liturgikus feladata mellett más lényeges szerep is jutott, hiszen
gyakran temettek is benne és
körülötte, nem egyszer szolgálta a falu lakosságának védelmét, s ha kellett, tárolási
funkciót is betöltött.
-s-

Nagy esemény a Pro Artis
Mûvészetoktatási Intézet
táncmûvészeti tagozata életében az önálló balettest.
Idén a városi mûvelõdési
központ nagytermében hetvenhét táncosnövendék lépett színpadra nyolc-kilenc
évestõl
egyetemistákig.
Szarka Gitta balett-tanár
elmondta, tudásszintjükhöz
megfelelõ koreográfiát, stílusukhoz illõ zenét igyekeztek választani a különbözõ
osztályoknak. Hozzátette,
szigorúan meghatározott
tananyagra épül az éves
munka, ebbõl és erre építve
készülnek a bemutatók, a

Kész katasztrófa!
Add már uram az esõt!
Egy régi indiai hagyomány szerint az
aszály elûzésére az esõtánc a leghatásosabb eszköz. Ehhez a módszerhez folyamodtak egy észak-indiai falu asszonyai,
miután már egy hónapja vártak az életet
adó esõre. Az eset pikantériája, hogy a
több tucat nõ az éj leple alatt pucéran lejtette el erotikus táncát, melytõl Indra fõisten lázba jön, majd esõjével megtermékenyíti a földet. Még mielõtt nekivetkõznék (bár egy próbát megér), nézzük vane más megoldás?!
A szó jelentése közismert – az aszály
hosszan tartó csapadékmentes idõszak,
mely elsõsorban a mezõgazdaságot sújtja, de a gazdaság minden más területén
is érezteti hatását. Az is köztudott, hogy
rendkívüli, évszázados rekordokat döntögetõ, kevés csapadékot hozó õsz és tél
van mögöttünk, amit csak tetéz ez az átlagosnál is melegebb, száraz tavasz.
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Mivel az aszályt a szabályellenes idõjárás okozza, megelõzni, megakadályozni
nem tudjuk, marad a védekezés, az ima,
na meg a pucér esõtánc… Mint ahogyan
kiderítettem, az aszálykárok kivédésének egyik leghatékonyabb eszköze a melioráció. (Talajjavítást jelent és semmi
köze a szexhez.) Ez azonban egy komplex, egyrészt agronómiai és agrotechnikai, másrészt mûszaki tevékenység, úgyhogy hagyjuk a szakemberekre, nézzük,
mit tehetünk mi, kertészkedõ vagy kertészkedésbõl élõ emberek!
Minden csepp számít!
Csökkenteni kell a vízfogyasztást, javítani kell az öntözés hatékonyságát, és
persze el kell döntenünk, mi legyen az
öntözéshez használt vízforrás. Legjobb
az esõvíz, ám abból – tapasztalatból mondom – szinte lehetetlen eleget gyûjteni.
Ha egy folyó vagy patak folyik a kert

tanárnõ állítja össze a teljes produkciót a ruhák tervezésétõl a koreográfiákig.
A kilencedik, tizedik, tizenegyedik osztályosok a továbbképzõsök, s a legtöbben vidéken tanulók, akik
hazatérve péntek délutánonként késõ estig gyakorolnak. A tizenkettedikesek, azaz az együttes tagjai
pedig már tizennégy éve tanulnak balettozni, egyetemisták, fõiskolások. A tagozat növendékei legközelebb
június 9-én az év végi gálamûsor keretében lépnek
színpadra.
-bézsé-

szélén, annak a vize is kiváló öntözésre,
csak ez sajnos elég kevés kertnek a tartozéka. Marad tehát a fúrt kút vagy a vezetékes víz. Ez esetben százszor, sõt
ezerszer meg kell gondolnunk, mit öntözzünk és mit ne. Az öntözés ugyanis
drága (sõt maholnap már megfizethetetlen) mulatság, s nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a növény az öntözõvíznek
mindössze egy (nem is túl jelentõs) részét tudja értékesíteni, a víz jó része
ugyanis a talajban szétfolyik.
No meg aztán fontossági sorrend is létezik a világon! Kisebb-nagyobb aszályok az elmúlt évtizedekben – különösen
az utóbbi húsz évben –gyakran fordultak
elõ Magyarországon, amelyek részben a
globális éghajlatváltozás számlájára írhatók. A jövõre nézve a tapasztalatok azt
mutatják, hogy hazánkban tíz évbõl átlagosan négyben káros vízhiánnyal kell
majd számolni. Van egy olyan érzésem,
hogy ezt a problémát is nekünk nõknek
kell majd megoldani, vagyis jöhet a pucér esõtánc…
Hahn Szilvia
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Közös szavalóverseny Trianonról

A Pákolitz István Városi
Könyvtár és a Fiatalok Paksért Városvédõ egyesület szavalóversenyt hirdet „Trianon
a magyar költészetben” címmel, közép- és általános iskolások számára. Jelentkezni
május 19-ig lehet a könyvtárban Gutai István igazgatónál
és Hanol Jánosnál, az egyesület vezetõjénél, vagy a
gutai@vkpaks.hu
és
a
haness@freemail.hu e-mail
címeken. A versenyre június
4-én 15 órakor kerül sor a

könyvtárban. A felkészülésben, ha szükséges, tematikus
válogatással nyújtanak segítséget. A zsûri a legjobb versmondókat könyvjutalomban
részesíti.
A Fiatalok Paksért Városvédõ Egyesület létrehozása
Hanol János nevéhez fûzõdik, aki a Fidelitas helyi
szervezetének vezetõjeként
már ismert. – Az egyesületet
lényegében az hívta életre,
hogy több fiatal is megkeresett, aki rokonszenvezett az
általam szervezett szabadidõs vagy sportprogrammal,
de a Fidelitasba nem kívántak belépni, mert a politikai
háttere nem érdekelte, nem
fogta meg õket. Például a teremfocicsapatunk harmada
nem tagja a Fidelitasnak,
mert nem kívánnak politizálni. Ekkor jött az ötlet, hogy
velük egy civil szervezet keretein belül lehet közös
programokat szervezni, közös célokat kitûzni. Az egyesület nemrég alakult meg,

bírósági bejegyzése még folyamatban van.
Az egyesületalapító szerint
egy település civil társadalma
akkor mûködik igazán jól, ha
sokféle feladattal, kezdeményezéssel alakulnak szervezetek. Egyesületük fõképpen
középiskolások, fõiskolások,
egyetemisták részvételével
alakult azzal a célzattal, hogy
erejéhez mérten segítse és
részt vállaljon Paks város fiataljainak kulturális, szabadidõ, sport- és szórakoztató
programjainak tervezésében.
– Elvi alapunk a politikamentesség, de nem az értékmentesség – teszi hozzá Hanol János –, mert elkötelezettek vagyunk a polgári értékrend keretei között megvalósuló lokálpatriotizmus, hagyománytisztelet, valamint az egészséges életmódra nevelés értékei
iránt. Elsõ programunk a
Pákolitz
István
Városi
Könyvtárral közösen szervezett szavalóverseny lesz.
-s-

Híres paksiak, paksi hírességek

Dr. Hirt Géza
Az idõsebb paksiak még
emlékezhetnek a tehetõs,
fõként kis- és nagykereskedelemmel, szõlõmûveléssel
és borászattal foglalkozó
Hirt családra, akik a Deák
Ferenc utcában laktak. Ennek a családnak volt tagja
az országos tekintélyû, komoly tudományos eredményeket felmutató Hirt Géza
állatorvos.
Pakson született 1895. július 27-én, iskoláit a mai Szerbia területén található
Orsován kezdte, a gimnáziumi tanulmányait Budapesten fejezte be. Az Állatorvosi Fõiskolán 1920-ban állatorvosi, majd 1922-ben állatorvosdoktori
diplomát
szerzett. Tehetséges és am-

biciózus diákként oklevelének megszerzése után a fõiskola Kórbonctani Intézetében vállalt állást, ahol
elõbb gyakornok, majd tanársegéd lett. 1926-ban állást kapott a Phylaxia Szérumtermelõ
Intézetben,
melynek kórbonctani-kórszövettani
diagnosztikai
osztályát vezette. 1946-tól
lett a Magyar Agrártudományi Egyetemen a kórszövettani vizsgálómódszerek
magántanára.
1950-ben bízták meg az
Országos Állategészségügyi
Intézet vezetésével. Igazgatói tevékenysége eredményeként az intézet új osztályokkal bõvült, és ekkor
kezdte meg mûködését több

vidéki, a kaposvári, a békéscsabai és a miskolci állategészségügyi intézet is.
Az állategészségügy országos hálózatának kiépítése
mellett is folytatta tudományos tevékenységet. 1952ben lett kandidátus. Fontos
eredményeket ért el kórbonctani és kórszövettani
kutatásaiban, kísérleteirõl
közel félszáz, különbözõ
nyelveken megjelent dolgozatában adott számot. Legfontosabb publikációiban a
sertések és más háziállatok
fertõzõ betegségeinek kutatásával foglalkozott. Tanulmányaiban a járványok terjedésének és lefolyásának
pontos leírása mellett kifejtette e korábban halálos vé-

Jazz és rock
A jazzgitár szakosok, a
hangszer és a mûfaj kötöttsége miatt a többieknél ritkábban kapnak lehetõséget
bemutatkozásra. Ebben a
tanévben most játszottak
elõször közönség elõtt. A
Pro Artis Mûvészeti iskola
szaktanára, Ruff Ferenc kiemelte, hogy a jazz és rock
stílusos elõadását kell növendékeinek elsajátítania.
Ennek gyakorlására kiválóan alkalmasak például a
Shadows dalok, így több növendék választott ezek közül. A legfiatalabb tanuló tizenkét, a legidõsebb tizennyolc éves. Ruff Ferenc elárulta, a gitártanulás harmadik évétõl kötelezõ az
úgynevezett zenekari gyakorlat, amely keretében
meg kell tanulni szólózni és
kíséretet játszani. A tanszaki hangversenyen tizennyolc növendék lépett fel
szólókkal, és négy zenekari
számot hallhattunk. -bzs-

gû betegségekkel szembeni
védekezés, illetve a gyógyítás módszereit is. Részt vállalt az állatorvos-továbbképzések és a közegészségügyi felvilágosító elõadássorozatok munkájában is. A
Magyar Tudományos Akadémia több tanácsának és
szakmai folyóiratok szerkesztõbizottságának is tagja
volt.
Intézetvezetõi tisztségérõl
1956-ban lemondott, nyugdíjba vonult. Halála váratlan gyorsasággal következett be 1957. június 20-án.
Forrás: Új Magyar Életrajzi Lexikon; Héjj László:
Hirt Géza dr. Magyar Állatorvosok Lapja, 1978. (Különszám); Molnár Imre:
Hirt Géza, in: Magyar Agrártörténeti Életrajzok, I.
k. Bp. 1987.
Kernné Magda Irén
Fotó: Paksi Hírnök archív
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Divatos bronz

Az egészség rabjai Fut a mama is

Harmadik helyezést ért el országos
versenyen Kohn Nikoletta, aki az I.
István Szakképzõ Iskolában tanulja a
nõiruha-készítõ szakmát. A szakmai
megmérettetést tizedik alkalommal
rendezte meg a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Székesfehérváron. A téma ez alkalommal a '60-70es évek divatja volt. Nikoletta egy pöttyös, lágy esésû ruhával nevezett. Elsõ
lépésként képeket gyûjtött, hogy tájékozott legyen a kor divatjáról, illetve
ihletet merítsen. Az elképzelt ruhát
egyik oktatója segített kiszabni gyakorlati helyén a Tailor Tanodában,
majd a varrás következett. Nikolettának pontos munkát kellett végeznie,
hiszen a zsûri elõször alaposan szemügyre vette az elkészített ruhadarabokat, pontozták többek között a varrás
pontosságát, a ruha kidolgozását, a
kézmûves jelleget. Ezt követõen a versenyzõknek be is kellett mutatniuk az
elkészített ruhákat a kifutón, elõre elkészített koreográfiájuk szerint. Nikoletta munkáját a 11. évfolyamosok kategóriájában a harmadik legjobbnak
ítélték. A versenyen részt vett az iskola tanulói közül a 12. évfolyamos Vajcs
Júlia is, aki helyezést ugyan most nem
ért el, de büszke lehet az általa készített ruhakölteményre. A rendezvényen összesen 27 iskola 170 tanulója
adott számot tudásáról, a nõi ruhakészítõk mellett fodrász- és kozmetikusnövendékek is.
-kgy-

„Légy az egészség rabja” címmel ismét megrendezte megyei egészségfejlesztési, drogprevenciós vetélkedõjét az ESZI, a Jövõ Drogok Nélkül
Alapítvány és a városi egészségnevelés az iskola sportcsarnokában. A
helyszín adottságait kihasználva ez
alkalommal az elméleti feladatok
mellett meg is mozgatták a középiskolás diákokat, tréfás sportfeladatokat is kellett teljesíteniük. A több
éves múltra visszatekintõ vetélkedõ
feladatait az ESZI kortárssegítõi állították össze, a munkában segítségükre voltak a helyi szakemberek.
Idén kilenc csapat jelentkezett,
többségében Paksról, de Simontornyáról, Dombóvárról és Szekszárdról is érkeztek fiatalok. A legeredményesebbnek a Dream Team
nevû formáció bizonyult, második a
No Comment lett, mindannyian az
ESZI diákjai. A harmadik helyet a
Dombóvárról érkezett ISZI szerezte
meg.
Dr. Vöröss Endréné, a Jövõ Drogok
Nélkül Alapítvány elnöke elmondta,
elméleti szinten jól felkészültek a
csapatok. Viszont az ismeretekben
való eligazodásban, a különbözõ téveszmék eloszlatása terén még van
tennivaló. A rendezvényhez ebben az
esztendõben
a
Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórumtól nyertek támogatást a szervezõk.
-gyöngy-

Kvíz
Szerkesztõségünk játékra invitálja olvasóit. Oldja
meg kvízünket öt lapszámon keresztül, és a helyes beküldõk között wellness hétvégét sorsolunk
ki. Megfejtéseiket fordulónként postán, e-mailben
vagy személyesen juttathatják el szerkesztõségünkbe. Aki mind az öt fordulóban helyesen válaszol, annak ötszörös esélye van a nyereményre!
Címünk: Paksi Hírnök,
7030 Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu

Negyedik éve rendezi meg a PSE a
„Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért” programot. – Legtöbb embert úgy
lehet megmozgatni, hogyha megkörnyékezzük az óvodákat, iskolákat. Célunk,
hogy szülõk, nagyszülõk, rokonok mozogjanak gyermekeikkel együtt. Úgy
tûnik, ez az ötlet bevált, mert minden évben szép számú résztvevõnk van – fogalmazott Horváthné Szeip Ildikó, a PSE
Szabadidõ Szakosztályának vezetõje.
Ebben az esztendõben a Mesevár, illetve
a Hétszínvirág óvoda, valamint Deák és
a Bezerédj általános iskola mellett a Balog Antal Katolikus Általános Iskola is
nevezett. Az elsõ próbán, a futáson a
részvétel túlszárnyalt minden eddigit,
hatszázan teljesítették a távot. A sorozat
második állomása az úszás volt.
– Az elsõ próbán hatvanan voltunk, ami
nem sok, de ha azt nézzük, hogy elõször
neveztünk, és az iskolánk is elég kis létszámú, úgy gondolom, helytálltunk – értékelt Sztanóné Körösztös Lívia, a Balogh Antal Katolikus Iskola testnevelõ
tanára. Az úszáson a felnõtteknek 500,
az iskolásoknak 200 métert kellett teljesíteniük, az óvodásokat pedig játékos
feladatokkal várták. A sorozat következõ állomása a kerékpározás lesz május
utolsó szombatján. A résztvevõknek
Cseresznyésbe kell majd átkerekezniük,
ott lesz a regisztráció. A „Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért” versenysorozat díjazására idén 350 ezer forintot
ajánlott fel a PSE.
efgé

Ötödik kérdéssorunk a Dunához kapcsolódik.

1. Kirõl nevezték el a Paks–Kalocsa úszótávot?
A. Daróczy

B. Rákóczi

C. Kennedy

2. Mikor volt a biskói komptragédia?
A. 1787

B. 1887

C. 1987

3. Melyik az a hal, amelyik utoljára 16 éve került a paksi
halászok hálójába?
A. viza

B. durbincs

C. kecsege
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Mit süt-fõz ma?

Bach Andrea
Sokan abban a tévhitben élnek, hogy ha
valami családi esemény közeleg, akkor
három napig kell a konyhában robotolni, aztán pedig újabb háromig a romokat eltakarítani. Pedig sok esetben az
egyszerû, gyorsan elkészíthetõ ételeket
sokkal jobban értékeli a vendégsereg,
ráadásul egy halom fáradtságtól kímélhetjük meg magunkat. Bach Andrea is
az egyszerûség híve a konyhában, bár a
szülõi házban, ahol õ a három lánytestvér egyike, nem lehetett nehéz dolog
fõzni, mivel a feladatokat ki lehetett
osztani közöttük. Andi elmondása szerint a legtöbb konyhai fortély nõvérére
ragadt, belé is szorult némi fõzési hajlam, húguk pedig leginkább a „picike,
aki mind megette”. Legalábbis egyelõre. Andi a kollégiumi évek alatt gyakran rákényszerült, hogy akár magának,
akár lakótársainak összedobjon valami
könnyû, gyors vacsorát. Amiben verhetetlen – és ezt bátran állítom, mert
A 80-as évek
elején, két városbéli siheder
(14 és 16 évesek) úgy döntött, bejárja a
kéktúra útvonalát. Úgy számoltak, hogy
azt a néhány
száz kilométert
két hét alatt vidáman megteszik, ezt
Rockenbauer Pál „Másfélmillió lépés Magyarországon” címû nagy sikerû úti filmjére alapozták. A nagy útra beszereztek mindent, ami
kell, csõvázas túrahátizsák, túlélõkészlet… és
persze gyalogsági ásó. (Hátha szükség lesz
egy lövészárokra.) Pénzt alig vittek, mondván
a hazaival és friss kútvízzel (mint a filmben) jól
ellesznek. Az indulás napján a szülõk fájó szívvel intettek búcsút annak a két hatalmas hátizsáknak, melyet két pár hurkapálcika vitt egyre távolabb. A fiatalok vonatra szálltak, az úti
cél budapesti átszállással a kéktúra kiinduló
pontja, Miskolc volt. A célállomásra este 10
körül érkeztek, ahol az út porát a restiben egyegy üveg kólával öblítették le. (Ennyit a friss
kútvízrõl.) Az elsõ éjszakát a pályaudvaron töltötték, hogy aztán reggel „frissen” és „üdén”
induljanak a kalandos útnak. A padon töltött
éjszaka, az egész napi gyaloglás és a nyári
hõség megtette hatását, este hullafáradtan

tapasztaltam –
az a lúdlábtorta.
Andi szereti a
szülinapi tortát
is maga készíteni. Már ez is egy
kis kedves meglepetés az ünnepeltnek.
A piskótalapot
akár elõzõ nap
is elkészíthetjük a hagyományos módon. A lényeg, hogy a nyerõ
szám benne a hatos. Kell tehát 6 egész
tojás, 6 kanál cukor, 6 kanál liszt, késhegynyi szódabikarbóna, vagy fél csomag sütõpor és kakaópor. Ha a piskótánk elkészült, nekiláthatunk a krémes
mûveleteknek. Felforraljuk a 4 dl tejHozzávalók: 4 + 2 dl tejszín, 50 g cukor,
100 g étcsokoládé, 1 kakaós piskótatorta, 150 g meggybefõtt, fél dl rum, 2 tasak vaníliás cukor, 1 tasak habfixáló, 1
ek. darált pisztácia.

Plörõ

Kéktúra

vertek sátrat, hogy a természet lágy ölén végre kipihenjék magukat. Álmukat azonban idegen és fõleg félelmetes zaj (avarzörgés meg
ilyesmi) zavarta meg.
– Medve vagy farkas lesz – gondolták, ám
csak a vadõr ébresztette õket, mondván „ez tájvédelmi terület, sátorozni pár kilométerre
odébb, a kempingben lehet.” A fiatalok félkómásan nekiláttak a sátorbontásnak, ám amikor
az õr tisztes távolba ért, visszakucorodtak a félig lebontott sátorba, ahol reggelig, pontosabban pirkadatig húzták a lóbõrt. A hajnali, kényszerû kelést a korai világosság, a reggeli döbbenetet pedig a ruhák tetejére csomagolt szalámi okozta. A nyári hõség hatására ugyanis kiolvadt a hazai, melytõl csupa kolbászzsír lett az
egész hóbelevanc! A nap folyamán többször eltévedtek, és már kezdett elegük lenni az egészbõl, amikor egy úttörõtáborra bukkantak. A
„nagy túrázókat” a gyerekek mélységes tisztelettel, a nevelõk õszinte sajnálattal és bõséges
vacsorával fogadták. A fiatalok még szállást is
kaptak, majd elbúcsúztak, mondván reggel, mire felkel a tábor, õk már rég úton lesznek. Mikor
felébredtek – úgy dél körül – úgy döntöttek,
hogy a miskolci strandon folytatják a túrát, ezt
egy lájtos pályaudvari alvás után megismételték

színt a cukorral, hozzáadjuk a felaprózott étcsokoládét, és mérsékelt tûzön
addig forraljuk, amíg a csokoládé teljesen felolvad. Hûtõben jól kihûtjük. Andi a krémet már elõzõ este elkészíti,
hogy jól áthûljön. A meggybefõttet leszûrjük, pár szemet félreteszünk díszítésnek, a többit kimagozzuk. Fél dl
befõttlét elkeverünk rummal. A piskótát 3 azonos vastagságú lapra vágjuk,
és meglocsoljuk a rumos meggylével. A
csokoládés tejszínt kemény habbá verjük. Nem kell kétségbeesni, ha nem
megy azonnal, mert lassabban verõdik
fel, mint a sima tejszín. A tortalapokat
megkenjük a csokoládés habbal és
meggyet nyomkodunk bele. Aztán a
torta tetejét és az oldalát a maradék
krémmel bevonjuk. Végül a tejszínt a
vaníliás cukorral és a habfixálóval kemény habbá verjük. A tortát kívülrõl
tetszés szerint tejszínhabbal és megygyel díszítjük, a tetejét megszórjuk a
pisztáciával. Legalább 2 órára tegyük
hûtõbe, hogy jól tudjuk szeletelni. Rá a
megfelelõ számú gyertya, és már jöhet
is az ünnepelt.
sete
másnap is. A kéktúrának annyi, ezt valahogy
érezték (négy napja voltak úton, de a tervezettbõl még egyetlen kilométert se tettek meg), új
úti célra volt tehát szükség, melyet egyöntetû
szavazással a délegyházi nudista strandban határoztak meg.
Vonattal vissza Pestre, majd onnan irány
Délegyháza, ahova késõ délután érkeztek. A
két szutykos, kolbászszagú kamasz boldogan
trappolt be a strandra, ám magukkal hozták a
rossz idõt is, úgy hogy még mielõtt akár egy
cicit is láttak volna, leszakadt az ég! Csuromvizesen és persze mérhetetlenül csalódottan
battyogtak vissza az állomásra, hogy újabb úti
célt tûzzenek ki maguk elé, ami végül a Balaton lett. Itt derült ki, hogy nem csak a kéktúrán,
de az arra szánt kereten is túlléptek (kóla- és
jégkrémhegyek), melynek köszönhetõen kempingre már nem igazán maradt pénzük. De
nem adták fel! Kerestek egy félig kész házat, s
annak a garázsába cuccoltak be. A következõ
meglepetés a tulaj betoppanásával másnap
hajnalban érte õket. A gazda szerencsére nem
csinált balhét, helyette üzletet ajánlott: hajnaltól délig falazás, délután jöhet strand, és övék
egy egész hétre a garázs. Visszaemlékezve ez
volt a kalandos nyaralás legszebb idõszaka.
Férfiasan kemény délelõtt csajozós délutánokkal. A kéktúrára itthon már csak egy kínosan
érzékeny helyen megbúvó kullancs emlékeztetett.
Hahn Szilvia
Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Csahóczi Fotó (lent)

MOZAIK

Jó napot, mi újság?

Schuckert József
Hangját sokan ismerik, zenéit – igaz nem saját szerzeményekrõl van szó – rengetegen kedvelik. Feltûnik a
paksi televízió képernyõjén, ahol híreket tolmácsol.
Ugyanezeket maga gyûjti csokorba, hogy a Fortuna Rádió hallgatóinak továbbítsa. Schuckert József, vagy ahogyan Pakson és környékén ismerik, Suki, esetleg Suki
bácsi, szereti a kihívásokat, a rakott tésztát – nemcsak
enni – és persze a hatvanas-hetvenes évek zenéit.
Tõsgyökeres paksi, polgári
családba született, ami egyszerre jelent jót, is rosszat is.
Az utóbbiak közé tartozik,
hogy osztályidegenek voltak,
és nem vették fel például óvodába. – Hiányzik az a három
év – adja tanújelét, hogy a humor nem áll távol tõle. Ezt bizonyítja hétrõl-hétre a Fortuna Unikumban is, ami egyike
a kedvenc mûsorainak a Fortuna Rádióban. Eddig azonban hosszú út vezetett, mégpedig néha megpróbáltatásokkal, máskor kihívásokkal
teli. Az utóbbiakat maga keresi, mert úgy véli, ha ezekkel
szembe néz, bizonyíthatja,
mire képes. Felmenõi mesterek voltak, s a maguk urai.

Egyik nagyapja késes, a másik szeszgyáros volt, édesapja
pedig – mint ahogyan a paksiak emlékezhetnek – órásmester és ékszerész, valamint látszerész. Suki egészen jó gimnáziumi eredménye ellenére
nem tanult tovább, hanem apja mesterségét választotta. E
mögött az utolsó két gimnáziumi évben tanúsított lazaság
mellett az állt, hogy így nem
kellett elmennie a városból,
és nem kellett feladnia akkoriban felfedezett nagy szerelmét, a magnós klubot. – A miénk volt az országban a második, ahol sztereóban szólt a
zene – mondja büszkén. Hasonló érzés bujkál a hangjában, amikor arról beszél,

hogy édesapja volt a mestere.
Tõle nem csak a szakma csínját-bínját tanulta meg, hanem
a család iránt érzett elkötelezettséget
– Ugyanolyan jól fõzött, mint
én. És sütni is tudott velem ellentétben – teszi hozzá. Édesanyjának a hivatása az volt,
hogy a három fiút és férjét kényeztesse étellel, tiszta ruhával és határtalan nagy szeretettel. Egy év szakmai gyakorlat, két év katonaság után
a házasság következett, s a
munka a családi órás üzletben, ahol nem sokáig bírt nyugodtan ülni a fenekén, mindig
vállalt ezt-azt. Elõbb a kisiparosok képviseletét, aztán or-

hozni magából. Már most
valószínûsíthetõ,
hogy
adottságai fanatikus szorgalmával kiegészítve sikeres
sportemberré tehetik.
Csanád csillogó szemmel
mesél a kosárlabdáról, szeretne egyszer magyar válogatott játékos lenni, tudja,
ehhez rengeteget kell dolgoznia. Szülei több évig kosaraztak, így egyenes ágon örököl-

te ennek a labdajátéknak a
szeretetét, édesapja a városi
bajnokság aktív résztvevõje.
A fiú lelkes szurkolója a felnõtt csapatnak, igyekszik tanulni tõlük. Életkoránál fogva részt vehet a gyerek- és
kengurubajnokságokon is,
nem ritka, hogy csapatának
legeredményesebb pontszerzõje. A sport mellett a tanulást sem hanyagolja el, jó tanuló, szereti a matekot, a környezetismeretet és az irodalmat. Kevés szabadidejében
számítógépéhez ül vagy zenét
hallgat. A családban természetes a sportos élet, hatéves
kishúga is a mozgás, a sport
szeretetét látja otthon. Példaképe lehet a bátyja, aki korát meghazudtoló kitartással,
szorgalommal dolgozik nem
titkolt célja eléréséért. -bzs-

Tehetségesek, fiatalok

Antóni Csanád
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola negyedik osztályos tanulója, Antóni Csanád
a sport megszállottja. Több
sportágban is lehet rá számítani, rendszeresen edz délutánonként az iskolában, és
versenyekre jár, legyen az
mezei futás, floorball vagy
duatlon. Számos kiváló eredményt ért el megyei és országos megmérettetéseken.
A nagy kedvenc azonban a
kosárlabda, elsõ osztályos
volt, amikor az ASE kölyökcsapatának tagja lett. Három éve edzõje Nagy Gábor,
aki szerint a fiú rendkívüli
kitartással dolgozik, mindig
többet, jobbat igyekszik kiFotók: Vida Tünde (fent), Molnár Gyula (lent)
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szággyûlésiképviselõ-jelöltséget. Utóbbit azért, hogy a kisés középvállalkozások boldogulását segítse. Hasonló célokkal vállalta a helyi képviselõ-jelöltséget azzal kiegészítve, hogy itt már szülõvárosáért is tenni akart. Elég sok
meghasonlással járt egyéni
képviselõként dolgozni, de
úgy érzi, jobbára sikerült a
programjában ígérteket megvalósítani. Ennek ellenére
nem választották újra. A politika, s a helyi ügyek iránti érzékenysége megmaradt, ma is
jól eligazodik az önkormányzat háza táján. Ennek munkájában veszi hasznát a Fortuna
Rádió hírszerkesztõjeként. A
váltás több mint tíz éve történt életében, már a kísérleti
adásoknál ott volt, 1993-ban
csendült fel az elsõ Leporolt
LP-k címû nosztalgiamûsor.
Ennek utódja a Suki-koktél,
melynek összeállításán, vezetésén túl fõszerkesztõi teendõket is ellát a Fortunában, de
kalandozott kicsit az írott sajtó világába, s feltûnik a helyi
tévé híradójában is. A fortunás munka rengeteg örömöt és sikert hozott már, az
egyik hetedhét országra szóló
közülük a Guiness-rekord: 42
órás mûsorvezetés, amire a
sokat emlegetett bizonyítási
vágy ösztökélte. Közben 29 év
után elfáradt házassága felbomlott. Újabb kihívásként
állt elõtte a feladat, új életet
kezdeni. Sikerült, kiegyensúlyozott, boldog, új társra talált. Miként korábban szüleirõl,
most
gyerekeirõl,
Grétáról és Gergõrõl is cseppet sem titkolt büszkeséggel
beszél. Imád fõzni, a bonyolult
ételek elkészítésétõl sem riad
vissza, de kedvence a rakott
tészta, ami egyszerû, könnyen
készíthetõ, de nem szab határt a szakács fantáziájának.
Emellett persze zene és zene
minden mennyiségben, illetve
némi rejtvény és kvíz, illetve a
legújabb lehetõség, megfelelni az elvárásoknak, mint a helyi kosárlabda-mérkõzések
szpíkere.
-vt-
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Walters angolosan távozott

Bor Barna (+100 kg)

bronzérmet nyert Rómában, a cselgáncsozók olimpiai kvalifikációs világkupa
viadalán. A harmadik helyért vívott összecsapáson
az orosz Volkovot verte
ipponnal. Braun Ákos (73
kg) helyezetlenül zárta a
tornát. Mészáros Anett (70
kg) kilencedik lett a dániai
Vejenben rendezett nõi vkversenyen.
Gulyás Róbert ezüstérmet szerzett csapatával a

férfi kosárlabda Európa Kupában. Az ukrán Azovmas
Mariupol paksi légiósa a
spanyolországi négyes döntõ elsõ mérkõzésén az olasz
Virtus Bologna ellen 15 percet töltött a pályán, és 5 pontot szerzett. A döntõben, a
házigazda
Akasvayu
Gironaval játszott mérkõzésen pedig 18 perc alatt 12
pontig jutott.Az elõdöntõben Azovmas Mariupol–
Virtus Bologna 74:73, a döntõben Akasvayu Girona–Azovmas
Mariupol
79:74.
Két ezüstérmet szereztek a Paksi SE tájfutói a

Pusztamérges Kupán. A
Csongrád megyei Tájfutó
Szövetség regionális versenyén az F16-os kategóriában Bosnyák László, az
F18-asok között pedig
Séllei Marcell állhatott fel a
dobogó második fokára. A
viadalon mintegy 500 versenyzõ állt rajthoz.
A Paksi SE két ökölvívója, Sárközi Béla (46 kg) és

Szakály Norbert (66 kg)
bronzérmet szerzett a Móron megrendezett kadett és
serdülõ ökölvívó diákolimpia országos döntõjében,
ahol a különbözõ súlycsoportokban összesen 220-an
léptek a kötelek közé.(joko)

Az Albacomp elleni utolsó
alapszakasz-mérkõzés után
Zsoldos András, az Atomerõmû SE NB I-es férfi kosárlabdacsapatának vezetõedzõje azt mondta: fegyelmezett játékkal megverhette volna csapata a Székesfehérvárt. Akkor pedig a Sopron Szolnok ellen aratott
gyõzelmének köszönhetõen
Cziglerék végeznek az elsõ
helyen az alapszakaszban, és
nem az Olaj. Ami azért nem
mindegy… Fehérváron az
utolsó negyedig állt a zászló,
öt perccel a vége elõtt csak
egy pont volt az Alba elõnye.
Aztán elég volt egy-két pontatlan passz, némi „önzõzés”,
és a vége sima 72–63-as hazai siker.
Ezzel a vereséggel maradt
az ASE második a táblázaton, ami azt jelentette, hogy
a szombathelyi Falco ellen
kell kiharcolni az elõdöntõbe
jutást.
Az elsõ mérkõzés alapján
már elmondható, nem lesz
könnyû, sõt! Nagyon oda
kell tenni magát a társaságnak, ha nem akarnak már
májusban nyári szabadságra
menni.
Az NB I-es Paks FC labdarúgó-mérkõzése kicsit bezavart a szurkolóknak, so-

kan csak az elsõ
negyed végére értek át a Fehérvári
úti stadionból a
Gesztenyés útra.
Nem sokat vesztettek. A paksi játékosok
fejben
még az öltözõben
voltak, amikor a
Falco már 13-0-ra
vezetett.
Több
mint három percnek kellett eltelnie, mire ASEpontoknak örülhetett a hazai közönség. A negyed végére sikerült lefaragni a hátrányból, akkor már csak 6 pont
volt a vendégek elõnye (1723).
A második negyedben
Stewart vezérletével végre
úgy kosaraztak az Atomerõmû játékosai, ahogy egy bajnokcsapattól
elvárható.
Zuzak és Grizzard is csatlakozott a kis karmesterhez,
és 25-15-re nyerték ezt az
etapot.
Sajnos a lendület megtört a
szünet után, ismét sok volt a
hiba, kimaradt ziccereknek
és büntetõknek köszönhetõen újból a Falconál volt az
elõny (56-58).
A negyedik negyed óriási
izgalmakat hozott, négy
perccel a
vége elõtt
úgy nézett ki,
hogy elúszott a
mérkõzés. Aztán jött
K i s s
Zsolt, és
két triplával, valamint az
utolsó pillanatban

dobott kétpontos találattal
egyenlített, így jöhetett a
hosszabbítás (81-81). Az ötperces ráadásban könnyebb
helyzetben volt a Falco, a játékvezetõi hármas „segítségével” az ASE játékosai közül Horváth Z., Grizzard, és
Czigler is kipontozódott, és a
sérülten kosarazó Stewart is
ereje végéhez ért. A mérkõzés végeredménye: ASE–
Falco KC 92-94 (17-23, 25-15,
14-20, 25-23, 11-13). Zsoldos
András vezetõedzõ tömören
csak annyit mondott: „Nem
játszottunk jól.”
A rájátszás elsõ mérkõzése
után Tóth Jánostól megtudtuk, Mark Walters se szó, se
beszéd, elhagyta a csapatot.
A játékos egyszerûen repülõre ült, és élõ szerzõdése ellenére hazautazott Amerikába. Távozásáról csupán az õt
és családját reptérre fuvarozó Stewart tájékoztatta a
csapatot. Indokairól nincs
információnk.
Lapzártakor
érkezett:
Falco KC – ASE 74:90. Tisztelt Olvasó! Mire ezt a lapszámot kézbe veszi, az ASE
már a harmadik mérkõzést
is lejátszotta a Szombathely
ellen. Annak a mérkõzésnek
az eredményét a www.paksihirnok.hu oldalon tudhatja
meg.
joko

Fotók: Molnár Gyula
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Buzás góljával a mennyországba
Az elmúlt két hétben a poklot és a mennyet is megjárta
a Paksi FC Borsodi Ligában
szereplõ labdarúgócsapata.
A bajnokság 25. fordulójában Zalaegerszegen vendégszerepelt Lengyel Ferenc együttese. Mivel az
õsszel 2:0-ra gyõzött a PFC
a zalaiak ellen, így a pontszerzés reményében utazott
el a csapat. Az ellenfélnél
pár héttel a mérkõzés elõtt
edzõváltás volt, ezért a kékfehérek is, új trénerükkel
Nagy Tamással a padon a
három pont megszerzésében bizakodtak. A találkozó
nem kezdõdött túl szerencsésen a paksiak számára.
Waltner már az 5. percben
megszerezte a vezetést a
hazaiaknak. Két perccel késõbb Heffler tizenegyesbõl
egyenlíthetett volna, de a
jogos büntetõ sajnos kimaradt. A 12. percben Salamon
lábáról a labda a saját kapujába vágódott, így rövid idõ
alatt 2:0-ra vezetett a ZTE.
A folytatásban sem értek
véget a megpróbáltatások.
A 23. percben Józsi is betalált Kovács Attila kapujába,
nincs mit szépíteni, padlón
volt ekkor a PFC. A félidõig
nem változott már az állás.
A fordulást követõen már
partiban volt ellenfelével a
Lengyel-egylet, de ehhez az
is kellett, hogy a hazaiak némiképp visszavegyenek a
tempóból. Az utolsó negyedórában még egyszer
mattolták a zalaiak a paksi
védelmet, így 4:0-ra gyõzött
a Zalaegerszeg a Paksi FC
ellen.
–Az elsõ félidõben nagyon
rosszul játszottunk, szerencsétlen gólokat kaptunk, de
annak örülök, hogy a második félidõben volt tartásunk
- értékelt Lengyel Ferenc.
A következõ fordulóban a
Fehérvári úton fogadta a
PFC az FC Sopront. Az õszi
idegenbeli 3:1-es siker után,
Fotó: Molnár Gyula
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Röviden
A Paksi Sportegyesület

Több hír kapott szárnyra a Paksi FC-vel, illetve a játékosok átigazolásával kapcsolatban. – A Zalaegerszegi TE-vel
közös megegyezéssel szerzõdést bontó Sebõk Vilmos védõ
bizonyosan nem igazol a paksi együtteshez. A szintén ettõl a
csapattól távozó Sebõk József csatárral is csak egy érdeklõdõ telefonbeszélgetést folytattunk, a nyárig õ sem kerül a
Fehérvári útra – tájékoztatta lapunkat Haraszti Zsolt, a
PFC szakosztály menedzsere. Horváth Ferenc, a Fehérvár
FC szabadlistára tett csatárának neve is felvetõdött a Paksi
FC-nél, konkrétum azonban az õ esetében sincs.

a mélyponton lévõ paksiaknak csak a gyõzelem volt az
elfogadható. Az összecsapás
elején Kiss Tamásnak volt
egy ígéretes lövése, mely
mellé ment, majd nem sokkal késõbb egy zúgó kapufája. Ezt követõen sokáig
semmi, jobbára küzdelem
volt a pályán, a kapuk nem
forogtak veszélyben ekkor.
A szünetben 0:0 volt az állás. A második játékrészben
továbbra is mezõnyjáték
folyt a pályán. Belényesi beállításával a támadásainkban már több veszély volt,
de az oly fontos paksi gól
csak nem jött össze. Erre
egészen a 86. percig kellett
várni. Zováth ívelt a védõk
mögé, a leshatáron Buzás
lépett ki, és a rárontó soproni kapus felett elemelte a
labdát. Egyszerre elnémult
a stadion, lélegzetvisszafojtva nézték a paksi drukkerek, hogy hol esik le a játék-

szer. Abban a pillanatban,
ahogy a gólvonal mögött
landolt a labda, „felrobbant” a nézõtér. Rendkívül
fontos gólt lõtt a paksi középpályás, és ez a három
pont nagyon sokat jelenthet
a végelszámolásnál. – Az elsõ félidõben nagyon visszafogottak voltunk, bár ekkor
is több ziccert dolgoztunk
ki. A második félidõben már
jobban játszottunk, és sikerült gólt szereznünk. Átléptünk egy lélektani küszöböt,
remélem, hogy ez a siker
kellõ lendületet ad a folytatáshoz – fogalmazott a mérkõzés után a paksi edzõ. A
következõ fordulóban május
5-én, szombaton 18 órakor
Pécsett vendégszerepel a
Paksi FC, majd ezt követõen május 12-én szintén
szombaton 17.30-kor a paksi
csapat hazai pályán a Budapest Honvéddal mérkõzik
majd.
efgé

Ritmikus
Gimnasztika
Szakosztálya a Siófokon
megrendezett országos diákolimpia döntõjén szerepelt az elmúlt hétvégén.
Korábban a regionális
döntõn negyedik helyezettként vívták ki a jogot
az országos versenyen történõ indulásra. III/B. korcsoportban a Barabás Hajnalka, Nagy Zsófia, Csillik
Petra, Rácz Anita alkotta
paksi csapat kötélgyakorlatával Siófokon már egy
helyet elõbbre lépett, és
kategóriájukban az igen
elõkelõ bronzérmet szerezték meg. A Deák Ferenc Általános Iskola diáklányait Hermesz Anita
és Falusi Lívia edzõk készítették fel a diákolimpia
döntõjére.
sete
A 14. Miskolc ralival

folytatódott a magyar
országos ralibajnokság. A
Gyarmati-Bakos duó az
elõzõ fordulóhoz hasonlóan ismét biztosan nyerte
az N2 kategóriát és a
Suzuki Ignis Kupát. A
fiatal paksi navigátor,
Bakos Dávid a következõ
futamon, a Duna Rally-n
iskolai elfoglaltsága miatt
nem indul.
(joko)

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
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Floorball-bajnok a gimi
A Diákolimpia V. korcsoportos lány floorball országos
döntõjét Pakson, az ESZI
Sportcsarnokban rendezték.
Két budapesti, az Ötvös és a
Dózsa György úti Gimnázium, a Pécs, a Tata valamint a
házigazda-címvédõ
Vak
Bottyán Gimnázium csapatai
jutottak idén az országos
döntõbe. A szervezés nem
ment zökkenõmentesen, a
hatodik szereplõ Eger nem
jött el. – Eredetileg az ország legjobb hat csapata vett
volna részt a döntõn, de az
egriek nem érkeztek meg.
Így az ESZI-sek léphettek
volna beugróként a döntõbe,
de túl késõn tudtuk meg,
hogy a hevesiek nem jönnek,
így öten két csoportban mér-

kõznek az országos bajnoki
címért – fogalmazott Poór
József, a diáksport bizottság
elnöke. A csoportmérkõzéseket és a keresztjátékot követõen alakult ki a döntõt
játszók és a harmadik helyért mérkõzõk sorrendje. A
várva várt VBG-Tata döntõben óriási küzdelem és 1-1es döntetlen született. Mivel
a hosszabbításban nem esett
gól, büntetõk következtek.
Az idegek harcát a paksi
gimisek bírták jobban, így
megvédték országos bajnoki
címüket. A harmadik helyen
a Budapesti Ötvös, negyediken a Pécs, míg ötödikként a
Budapesti Dózsa György úti
Gimnázium zárt.
röné

Versenyszezon a Füzesnél
A Dunaszentgyörgy Kupát
már hetedik alkalommal rendezték az atomerõmû horgásztavainál. Az idei versenyre minden eddiginél többen,
pontosan százan neveztek. A
80 férfi mellett 5 nõ és 15
gyermek ragadott pecabotot.
A korábban csak helyiek vehettek részt, de Fotyék János
szervezõ pár éve változtatott
a kiíráson, így az egykor a településen nevelkedõ, de mára
már máshol élõ horgászbarátok is indulhattak az immár
hagyományos versenyen. A
ragyogó idõben nagyon családias a hangulat, az egy-két
éves pici gyermektõl a nagyszülõkön át mindenki megtalálható a tóparton. – Örülök,
hogy minden eddiginél többen neveztek és annak, hogy
az utánpótlással sincs gond –
mondta Fotyék János. Kiss
Tibor, a téli ESZI Kupa kispályás teremlabdarúgó csapatának, a Tanya Csárdának
kapitánya is a horgászbotok
mellett üldögélt. Jó kedvét az
sem szegte, hogy ott jártun-

kig még nem akadt hal a horgára. – Eddig nem volt idõm
az ilyen jellegû kikapcsolódásra. Két-három éve pecázom, az idén felvettek az
Atomerõmû Horgászegyesületbe, így amikor csak tehetem, kint vagyok – fogalmazott. A versenyt idén a felnõtteknél Tumpek István, a nõknél Pettesch Ádámné, míg a
gyermekeknél ifjabb Knopf
Antal nyerte. A legnagyobb
halat egy 3630 grammos pontyot Vanya Lajos fogta. A
Dunaszentgyörgy Kupát idén
Jóni István és Kalányos
László vehették át, ugyanis
grammra ugyanannyi halat
fogtak. A vigaszdíjat azok között sorsolták ki, akik nem
fogtak semmit a versenyen.
Az egy pár kolbászt Gyöngyösi József vehette át.
– Örömmel mondhatom, június 16-ig szinte valamennyi
hétvégén lesz verseny az
atomerõmû horgásztavainál –
tette hozzá Antal Lajos, az
Atomerõmû Horgászegyesület elnöke.

Paksi taiji-sikerek

Kiskõrösön rendezték az elsõ
országos Chen stílusú Xinyi
Hunyuan Taiji Quan bajnokságot. A paksiak mellett pécsi, kaposvári, kecskeméti,
budapesti és kiskõrösi versenyzõk indultak. A megmérettetésen nõi, férfi; pusztakezes és fegyveres formák
bemutatásával lehetett nevezni. A minimum kettõ, maximum ötperces gyakorlatokat hattagú zsûri pontozta. A
nõi pusztakezes kategóriában
Õzse Gabriella a 18 indulóból
elsõ helyen végzett. – Tulajdonképpen nem is akartam
semmilyen megmérettetésen
elindulni, de jött ez a lehetõség, és úgy gondoltam, rajt-

hoz állok. 2000 óta taijizem, ez
volt életem elsõ versenye.
Hogy a jövõben fogok-e versenyezni, még nem tudom –
fogalmazott Õzse Gabriella.
Lacza János 2002-ben hallott
elõször a paksi taiji egyesületrõl, és 2003 óta ûzi ezt a
sportot. A kiskõrösi országos
bajnokságon kategóriájában
21-en indultak, és harmadik
helyezést ért el. – Mint minden kisgyerek, én is a szamurájos filmeken nõttem fel, és
már akkor megtetszett a
harcmûvészet. 2002-ig nem is
hallottam, hogy létezik tai ji
egyesület Pakson – mondta el
Lacza János, aki nagyon élvezte a versenyt. Az említett
dobogósok mellett további
két paksi versenyzõ is indult.
Cseszárik Nóra nõi pusztakezes formagyakorlat kategóriában ötödik lett, míg ugyanebben a vállfajban a férfiaknál Kasó Tibor tizedikként
zárt. Az elmúlt hétvégén
edzõjük, Molnár Gábor egy
magasabb kategóriájú országos bajnokságon indult, melyen mind pusztakezes, mind
fegyveres formában a dobogó
legfelsõ fokára állhatott.
röné

Sakk: biztos a dobogós hely
Az országos sakk csapatbajnokság 8. fordulójában idegenben, a Honvéd otthonában ült asztalhoz az ASE I.
osztályú csapata. A középmezõnyhöz tartozó házigazdák elleni presztízsmérkõzést 7,5–4,5 arányban nyerték Papp Gáborék, és szinte
már biztosra vehetõ a dobogós helyezésük.
Gyõztesen állt fel az asztaltól: Papp Gábor, Szabó
Krisztián, Vidéki Sándor, Fodor Tamás, és Tóth Lili.
Döntetlent játszott: Ács
Péter, Berkes Ferenc, Csom
István, Pataki Gyõzõ, Hazai

László. A táblázaton 1.
Aquaprofit Nagykanizsa 67.
ponttal, 2. Zalaegerszegi
Csuti-Hydrocomp 66.5 pont,
3. ASE 61 pont.
Az NB I/B-ben szereplõ
ASE II. Decsen játszott, és
7,5–4,5 arányú vereséget
szenvedett.
Megnyerte a mérkõzését
Gosztola István, és Györkös
Lajos. Döntetlent játszott:
Papp Judit, Lizák Péter,
Ignácz Mária, Balázs Gábor,
és Kiss József. A 8. forduló
után az ASE II. 40,5 ponttal
a 9. az NB I/B Charousek
csoportjában.
(joko)
Fotó: Molnár Gyula

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

Mozi
Május 6. (vasárnap) 19 óra
LEVELEK IVO
DZSIMÁRÓL
Feliratos amerikai
háborús film
Május 11. (péntek) 19 óra
FEKETE DÁLIA
Feliratos amerikai thriller
Május 13. (vas.) 19 óra
A DICSÕSÉG
ZÁSZLAJA
Feliratos amerikai
filmdráma
Május 16. (vas.) 19 óra
HASUTASOK
Magyar vígjáték

Jumbo Bt.
AUTÓMENTÕ ÉS
AUTÓKÖLCSÖNZÕ
Kosár utca 22.
20/9436-775
Fax: 75/421-352
Pakson, az Atom Center és
a Tesco szomszédságában
üzlethelyiségek kialakítására
alkamas 1314 m2-es ingatlan
egyben vagy részletekben eladó.
Érdeklõdni: Alpek István
20/926-7408

II. Paks ‘n’ Roll Fesztivál
május 12-én a szánkódomb mögött. Fellépõk:
Berta Alexandra, Böllér Blues Band, In Between,
Farkas Márió, Bábel, Hurock, Jaffa, Route Six Sax,
Big Balls, Nice Time, dj Ritmo.

A Paksi Sportegyesület
megnyitotta a nagyközönség elõtt
SALAKOS TENISZPÁLYÁIT.
Kellemes környezetben, felújított pályákon
hódolhatnak kedvtelésüknek a teniszezni vágyók.
Korlátozott számban esti, villanyfényes sportolásra
is van lehetõség. Jelentkezés, pályafoglalás
a 75/417-404 telefonszámon a délutáni órákban.
A nyári szezon bérletének díja változatlan:
felnõtt bérlet 20.000,- Ft/fõ, diákbérlet:
8.000,- Ft/fõ, illetve 2.000,-Ft/óra/pálya.
A TENISZPÁLYA VITAMINPÉNZTÁR ELFOGADÓ HELY!
Használja ki a lehetõséget, teniszezzen nálunk!

Személyre szabott
társkeresés,
leinformálható
ügyfélkörrel.
20/9333-672
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:

Kiállítás
A mûvelõdési központ
könyvtár
galériájában
Györffy József „Festmények, tûzzománcok” címû
kiállítását a hónap végéig
láthatják.
„…Mi van a tarsolyunkban?” címmel a simontornyai Könyvné Szabó Éva
bõrmûves népi iparmûvész
és Könyv István János grafikusmûvész kiállítása nyílik
meg május 14-én 17 órakor a
VMK nagykiállítójában.
A Paksi Közmûvelõdési
Kht. a gyermekek hete
programsorozat keretében
babakiállítást rendez régi,
új, üzletben vásárolt, saját
készítésû, stb. babákból.
Május 16-ig várjuk a mûvelõdési központba az tulajdonában lévõ babákat, amelyeket szívesen megmutatnának másoknak is!

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

75/315-983

E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

20/9450-992

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák
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TelePaks
A hét végén a Paksi FC NB
I-es labdarúgócsapata Pécsre látogat. A mérkõzést felvételrõl megtekinthetik május 6-án, vasárnap 17:30-tól a
városi televízió mûsorán.
Május 7-én a híradó után jelentkezik Közös dolgaink címû magazinunk. A Tûzvirág
táncegyüttes új mûsoráról
beszélget a mûsorvezetõ
Mádi Magdolnával, a táncegyüttes vezetõjével.
Az én városom sorozat következõ része május 8-án
19:15-kor látható. Ezúttal
Molnár István mesél Pakshoz kötõdõ élményeirõl.
Üljenek fel velünk a Lelátóra kedden rögtön az Én
városom után! A mûsorvezetõ Faller Gábor és vendégei az április hónap legfontosabb sporteseményeit
veszik sorra.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

VMK
A Paksi Közmûvelõdési
Kht. 2007. május 25-tõl 29ig 5 napos kulturális kirándulást szervez Erdélybe. A
buszos kirándulás során városnézõ sétákat teszünk, eltöltünk egy napot a csíksomlyói búcsúban, emlékhelyeket keresünk fel, nevezetességeket látogatunk
meg. Szállás: Parajdon 2 és
4
ágyas
szobákban.
Torockón 2 és 4 ágyas szobákban, ill. családoknál. Az
utazás során néhány emlékhelynél koszorúkat helyezünk el. Részvételi díj:
38.000 Ft/fõ, amely tartalmazza a 4 éjszaka, a vacsorák, a reggelik, a biztosítás,
az idegenvezetõ, a szervezés és az utazás költségét.
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Céges nyelvoktatás állami támogatással
Intézze kényelmesen,
olcsón bankügyeit!

Lakossági számlacsomag:
Számlavezetés + Internetbank + VISA bankkártya
együtt 500 Ft/hó!
Vállalkozói számlacsomag:
Számlavezetés + Internetbank + VISA bankkártya
együtt 1000 Ft/hó!
Havi elsõ készpénzfelvétel
saját bankautomatából ingyenes.
Számla látra szóló betétkamata
évi 2,5% (EBKM 2,53 %)

Várjuk szeretettel
paksi fiókunkban!
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok
tartalmazzák!

Nyelviskolánk 2003 óta mûködik
Szekszárd központjában, akkori nevén még Európa Nyelvstúdióként.
Elsõdleges célunk egy európai színvonalú nyelvoktatás megvalósítása,
a hallgatók igényszintjeinek szem
elõtt tartásával. Oktatási módszerünk kulcsszavai között szerepel a
kommunikációközpontúság, az órákon lévõ oldott légkör és kellemes
hangulat megteremtése.
Sikereinket 2005-ben az Év Tolna
Megyei Vállalkozója díjjal ismerte el a
Vállalkozók Országos Szövetsége.
2006 májusában megnyitottuk paksi
iskolánkat is. Büszkék vagyunk arra,
hogy szakmai munkánk és kiemelkedõ oktatási tevékenységünk elismeréseként 2006-ban a KATEDRA NYELVISKOLA HÁLÓZAT tagjává válhattunk
egyedüliként Tolna megyében.
Vállalati és külföldi nyelvtanfolyamaink széles választékát kínáljuk érdeklõdõinknek. Ezek szervezését és
összeállítását a hallgatók egyéni, illetve csoportos igényszintjeihez
mérten alakítjuk ki. A részleteiben kidolgozott módszertan, a rigorózus
minõségirányítási rendszer és a szigorú felvételi kritériumok egy egye-

dülálló nyelviskola alapjait képezik,
amely reményeink szerint az Önök
érdeklõdését is felkelti, s ügyfeleink
elismerését is kivívja.
Biztosak vagyunk benne, hogy az
alapismeretek változatos és színes
átadásán túl még az Önök szakterületéhez igazodó szókinccsel és ismeretanyaggal is bõvíhetjük az órákat, a tanfolyamok kialakítása
ugyanis rugalmasan történik.
Fontos érvként szólhat az ajánlatunk mellett az a tény, hogy állami
támogatást lehet igénybevenni
szakképzési hozzájárulás címén. Ez
minden munkáltatónak biztosítja azt
a lehetõséget, hogy az általa kifizetett éves bruttó munkabér 1,5%-át
kitevõ szakképzési hozzájárulásából
a fizetendõ járulék meghatározott
százalékát saját munkavállalói képzését fordítja.
Amennyiben sikerült felkelteni az
érdeklõdését ajánlatunk iránt, úgy
vállalati referensünk felkeresi Önöket, és bármilyen kérdésben szívesen áll rendelkezésükre.

Péter Anikó vállalati referens:
70/932-2400 , paks@katedra.hu;
www.katedra.hu
(X)

Pilates a SUNFITT-ben
Barátságos helyiség fogadja a SUNFITT
stúdióba látogatókat a Laktanya utca 7
szám alatti családi házban, a fal mellett
labdák, gumiszalagok és súlyzók árulkodnak arról, hogy itt egyszerre öten is
gyakorolják a PILATES-nek nevezett
mozgás elemeit. – Olyan helyet szerettem volna létrehozni, mely nyugodt kis
sziget, ahova bejön valaki egy problémával, és tudok neki tanácsot adni mozgás,
fogyás vagy épp a táplálkozás területén,
komplett szolgáltatás keretében – meséli
Weiszné Tóth Erika, aki néhány éve még
maga is hasonló tanácsokra vágyott. – A
PILATES-t interneten találtam és kezdtem
elsajátítani, mivel én eredetileg gyógytestnevelõ vagyok. A tornát elõször a
családom, aztán a barátok, ismerõsök
csinálták velem, mert észrevették a látványos és gyors fogyást rajtam. A PILATES
egyébként rehabilitáló torna: olyan emberek számára találták ki, akiknek izületi
problémájuk van, nem terhelhetik valamely végtagjukat, mégis szeretnék az
izomtónust fokozni. A jóga és a gimnasztika ötvözete, teljesen nyugodt mozgás,
amikor a légzésünkre és az izomzatunkra
figyelve tornázunk. Sikerének azonban az
is a titka, hogy stresszoldó, mert közben
nem lehet másra figyelni, hiszen akkor
nem tudunk megtartani egy bizonyos po-

zíciót – magyarázza Erika. A szoba egyik
sarkában – függönnyel elkülöníthetõ helyen – masszírozó asztal áll, itt szokta végezni a különbözõ masszázsokat: a
gyógy- és cellulitmasszázst, újabban pedig a nagy sikernek örvendõ aromaterápiás méregtelenítõ és alakformáló kezelést, melynek során 1-2 cm-t is csökkenhet a testkörmétet egy kezelés alatt, de az
úgynevezett testkontúr fáslizással (melyet mélytengeri agyaggal végez Erika) a
kezelés végére akár a vendég ruhamérete is kevesebb lehet két számmal.– Természetesen a terápia mindenki számára
egyénre szabott. Akik hozzám fordulnak,
komplett tanácsadással kezdik, hisz
többnyire életmódváltozásra van szükség, mert a szervezetben nem véletlenül
halmozódik fel a méreganyag, alakul ki a
narancsbõr. A torna mellett segítek a helyes táplálkozási szokások bevezetésében, a masszírozással pedig a mechanikus alakformálásban. Most tervezzük egy
új készülék beszerzését is. Ez az izomstimuláló berendezés áramérzet nélkül
dolgozik, de nem csupán az esztétikai
eredmény elérésért lehet tõle várni,
mert például az inkontinencia ellen is
használható.
Erika a 70 / 372-05-45-s telefonszámon
várja az érdeklõdõk jelentkezését.
(X)

Egészséges otthon, tiszta környezet!
Légtisztítók,
Atkamentesítõ
vegyszermentes
takarítógépek
Egészségbiztosítási pénztárra is vásárolható!
További információ:20-399-7733

Ingyenes helyszíni bemutató!

MEGÉRKEZTEK
A 2007-ES ÚJ
NAPSZEMÜVEGEK
Jöjjön, tekintse meg márkás
napszemüvegeinket!
Védje szemét garantáltan UVszûrõs lencsékkel
7030 Paks, Dózsa György út 44.
Telefon: 75/511-246

