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Évtizedek óta az olvasók szolgálatában
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Ennek
emlékére a rendszerváltás óta ezen a
napon ünnepeljük a magyar kultúra
napját. A város polgármestere az ebbõl az alkalomból rendezett ünnepségen mondott köszönetet mindazoknak,
akik ezen értékek ápolásában szerepet
játszanak akár munkájuk, akár alkotótevékenységük során. Hajdú János beszédében rámutatott: hazánk – földrajzi fekvésébõl adódóan – a keleti és a
nyugati hatások ütközõpontja és egybeolvasztója is egyúttal. Beszédén végigvonult az a gondolat, hogy a magyar kultúra fennmaradása a változások befogadásának is köszönhetõ, hisz
körülöttünk sorra tûntek el a nagy
népcsoportok, míg a magyarság – környezetéhez alkalmazkodva – fennmaradt.
Ezután a polgármester átadta a
„Paks kultúrájáért" díjat. Az elismerést szimbolizáló plakettet – mely a
paksi alkotó, Gyõrffy József munkája
– idén a képviselõ-testület döntése értelmében a Paksi Közmûvelõdési Kht.
könyvtárának vezetõje, Gutai Istvánné vehette át, aki 1978 óta dolgozik jelenlegi helyén, és a könyvtárosi teendõk ellátása mellett intézménye falai

közé hozta az élõ kultúrát. – Könyvtárosi mivoltomra is büszke vagyok, hiszen az elmúlt közel harminc év alatt
az ötezer kötetnyi könyvbõl mégiscsak egy könyvtárat hoztam össze, és
ezt azért is merem egyes szám elsõ
személyben mondani, mert a kezdeti

rövid idõszaktól eltekintve egyedül
dolgoztam itt. E mellett persze kezdettõl fogva nagy figyelmet fordítottam a jelentõs irodalmi alkotók meghívására, de a zene és a képzõmûvészet terén is sok mindenkivel megismerkedhettek a könyvtár látogatói.
2004-ben kezdte meg mûködését és
azóta havonta rendez új tárlatot a
könyvtárgaléria, a Bibliaismereti és
Családsegítõ Szabadegyetem keretében pedig közel háromszáz elõadó járt
itt – sorolja a díjazott, aki az évek során, mint mondja, úgy igyekezett,
hogy az õt körülvevõ társadalom minden rétegét megszólítsa. – Olyan
szándékom is volt, hogy kiscsoportok,
helyi közösségek létrehozását segítsem, melyekben egyre többen megtalálják az önkifejezés lehetõségét – teszi még hozzá, amirõl sokaknak juthat
még eszébe a jelenleg is aktív zenebarát klub, az irodalmi önképzõ kör,
vagy a filmbarátok összejövetelei. –
Soha nem kaptam a több mint három
évtized alatt kitüntetést. De mindig is
fontosabb volt számomra, hogy engem
fél Paks a nevemen szólít, mert valamilyen munkám révén megismerkedett velem – mondja.
-s-

1.Lakossági számlavezetés

Intézze kényelmesen,
olcsón bankügyeit !
Vegye igénybe Internetbank szolgáltatásunkat,
mellyel a hagyományos utalásnál olcsóbban
utalhat számlájáról, csupán internet-hozzáférésre van szüksége. Válassza az igényeinek
leginkább megfelelõbb számlacsomagot !

2. Lakossági számlavezetés
+ Internetbank
3. Lak. számlavezetés
+ Internetbank
+ VISA bankkártya

0 Ft/hó
250 Ft/hó
500 Ft/hó

1. Vállalkozói számlavezetés

500 Ft/hó

2. Váll. számlavezetés
+ Internetbank
+ VISA bankkártya

1.000 Ft/hó

Paks, Villany utca 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását
az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!
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Utazó szakemberek

Fiatalodik a géppark

A Paks Térségi Pedagógiai
Szolgáltató Központ az elmúlt évek során komoly fejlõdésen ment keresztül,
míg paksi nevelési tanácsadóból központtá vált. Ma
már minden pedagógiai
szakszolgálati feladatot ellátnak. Az intézményhez
négy egység tartozik, a nevelési tanácsadó, az egységes pedagógiai szakszolgálat, a tanulási képességet
vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság, melyet
az országban elsõként végeznek mint kistérségi intézmény, illetve a gyógypedagógiát magába foglaló
egység, az EGYMI, ahova a
korai fejlesztés és fejlesztõ
felkészítés is tartozik.
Az intézmény 2006 õszén a
paksi irodaházba költözött,
ahol – mint Király Gabriella
elmondta – minden feltétel
adott: van foglalkoztató, tárgyaló, tornaszoba, irodák és
irattár.
A Paks Térségi Pedagógiai
Szolgáltató
Központnál
2005-tõl mûködik utazószakember-hálózat. Eleinte
csak a logopédiai ellátást
végezték így. A kistérség tizennégy településének intézményeit látogatták sorra
a szakemberek, fõként óvodákat, de iskolákban is végeztek ilyen munkát. A közlekedést a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácstól pályázaton, az e célra nyert autók segítik. A
négy jármû mellé most egy
újabb került, ezt – mint Király Gabriella elmondta – az
Oktatási Minisztériumtól
nyerték. A központ vezetõje
beszámolt róla, hogy a feltétel az volt, hogy heti rendszerességgel legalább öt településen végezzenek szakszolgálati munkát. Ez pedig
a korai fejlesztés, mely 5-6
évesnél fiatalabb gyerekeket érint, illetve a fejlesztõ
felkészítés az idõsebb gye-

Közel ötvenmillió forint értékben, két új autóval gazdagodott a DC Dunakom
Kft. gépparkja. Az egyik
egy billenõplatós, hat tonna raksúlyú tehergépkocsi,
amely egy húszéves tehergépkocsit vált ki, illetve beszerzésével a jövõben nem
kell a sószóró adaptert az
éppen aktuális feladatnak
megfelelõen a konténeres
autóra fel- vagy leszerelni.
A másik újdonság a cégnél
egy kukás autó, amely tömörítõvel felszerelt, tizennyolc köbméteres, és 110,
illetve 1100 literes kukák
ürítésére egyaránt alkalmas. A két autó összesen
negyvennyolcmillió forintba került, a szükséges forrást az egyik jármû esetében részben hitelbõl teremtették elõ, a másikat lízingelik, valamint az ön-

rekek számára. – Fõként fogyatékkal élõ gyermekek
ellátásáról van szó – mutatott rá a szakember. Tizennégy fiatalabb korosztályba
tartozó és három idõsebb
gyermeket lát el két szakember, egy konduktor-tanító és egy gyógypedagógus.
Hetente két-három órát
foglalkoznak a gyerekekkel.
A cél az, hogy elérjék, képesek legyenek az óvodai, iskolai életre. Számos elõnye
mellett egy hátránya van az
utazószakember-hálózatnak: nem minden eszköz
szállítható. Ezt azonban kiküszöbölik úgy, hogy néha a
központban fogadják kis
ügyfeleiket, akiknek szülei
ezt vállalni tudják. Az utazó
szolgálatnak ugyanis éppen
ez az egyik nagy elõnye,
hogy nem kell a szülõknek
vállalni az utazás fáradalmait, költségeit. Nem egyszer ez utóbbi is jelentõs
szerepet játszik, hiszen hátrányos helyzetû gyerekekrõl van szó. Máskor „csupán” annyi a gond, hogy
több kisgyermek van a családban, vagy éppen nem
egyszerû megoldani a fejlesztésre szoruló gyermek
szállítását.
Bauer Rita szerint eleve
öröm a szülõk számára, hogy
létezik ilyen szolgáltatás, az
pedig, hogy helybe megy,
még nagyobb segítség. A
konduktor-tanító úgy gondolja, hogy az ilyen gyerekek otthonukban képesek a
legtöbb információt befogadni, így eredményesebben
fejleszthetõek. Király Gabriella még mindehhez hozzátette: az utazó szakellátással
annak az uniós alapelvnek is
példaértékûen eleget tesznek, mely szerint minden állampolgárnak otthonához
legközelebb kell megkapnia
a lehetõ legtöbb szolgáltatást.
-vida-

kormányzati tulajdonú cég
saját keretébõl is biztosított forrást; az egyik autónál az ár harmincnyolc,
míg a másiknál ötven százalékát. Az autókat közbeszerzés útján vásárolták,
kaptunk tájékoztatást Puskás Jánostól.
A DC Dunakom Kft. mûszaki vezetõje hozzátette, a
géppark már elöregedett,
így az utóbbi öt évben különös hangsúlyt fektettek fiatalítására, de még nem értek a folyamat végére.
Mindenesetre ezzel a beszerzéssel közelebb kerültek a végsõ célhoz, egy ötnyolc év átlagéletkorú géppark kialakításához. Következõ lépésként egy tömörítõ gépet, illetve egy
rakodógépet szeretnének
vásárolni.
-kgy-

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 4000 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2008. február 8.
Címlapfotó: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Döntés után
Újabb rendkívüli ülést tartott, s újabb pályázat benyújtásáról döntött a képviselõtestület. A pályázó ezúttal az
önkormányzat tulajdonában
lévõ Paksi Ipari Park Kft., de
a szükséges önrészt a város
biztosítja. Bende Tibor ügyvezetõ részletes bemutatóját
követõen határoztak úgy a
képviselõk, hogy a négyszázmilliós projekthez, mely keretében inkubátor- és akcelerátorház épül, oly módon biztosítják a szükséges önerõt,
hogy százmillió forinttal meg-

emelik a cég törzstõkéjét, illetve kilencvenmillió forint
visszatérítendõ kölcsönt nyújtanak hat és fél évre a kft.nek.
A Paksi Ipari Park Kft. 36
hektáros területének majdnem fele benépesült már. Tizenöt cég közel ötszáz embert

foglalkoztat. A parkban van
már inkubátorház, mely évek
óta teljes telítettséggel üzemel. Hajdú János szerint az
atomerõmû tervezett üzemidõ-növelése és esetleg bõvítése cégek Paksra településével jár, ezért minden bizonnyal lesz igény az inkubá-
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torházra. A polgármester
hozzátette, a fejlesztés nem
csak ezeknek a cégeknek az
érdekeit szolgálja, hanem a
paksi és környékbeli induló
vállalkozók számára is nagy
segítséget jelent, ha itt csarnokot, irodát bérelnek. A tervek szerint az inkubátor- és
akcelerációsház azonban ennél jóval többet, szolgáltatások sorát nyújtja partnereinek.
A négyszázmilliós beruházáshoz ötven százalékos támogatást remélnek a Regionális Operatív Program pályázatán.
-vt-

Tanulóév lesz az idei a német önkormányzatnál

Összességében hasznos, változatos, eseményekben gazdag évet zárt a német nemzetiségi kisebbségi önkormányzat. Röviden így értékelte a 2007-es esztendõt
Hetzmann Albert elnök.
Kellemes tapasztalata volt a
tavalyi évnek, hogy van
igény kulturális rendezvényekre, fõként az ifjúság körében. Sikeres volt a Szekszárdi Német Színház, illetve a Holló együttes elõadása, ismét örömmel fogadták
a diákok a húsvétot és a karácsonyt megelõzõ kézmûves foglalkozásokat, amely
már sokéves hagyomány. Ismét sikert aratott a helyi úttörõkkel a nemzetiségek
napja alkalmából évek óta
megrendezett
Sprich
Deutsch nyelvi vetélkedõ.

Megtartották a szintén hagyományos sváb bált, év elején fórumot szerveztek, ahol
a német nyelv oktatásában
érintett iskolák vezetõivel a
nyelvoktatás és nemzetiségi
kultúra ápolásának helyzetérõl beszélgettek, õsszel
pedig egy újabbat hívtak
életre, amelynek központi
témája a nyári nyelvi tábor
újraélesztése volt. Jelenleg
az igényfelmérés van folyamatban az általános iskolák
felsõ tagozatos diákjainak
körében. Részt vettek novemberben a magyarországi
németek elûzetésének hatvanadik évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferencián a parlamentben,
melyet Szili Katalin házelnök kezdeményezett. A német önkormányzat tagjai
októberben Tatára utaztak,
ahol a Német Nemzetiségi
Néprajzi Múzeumát, illetve
a környék más nevezetességeit nézték meg. Az iskolákkal elsõsorban a német
nyelvoktatás, tánctanulás
terén ápol kapcsolatot az önkormányzat, tavaly új kezdeményezésként,
hagyományteremtõ szándékkal a
tanévzárón emléklappal jutalmaztak németül tanuló diákokat.

Fotók: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

Képviseltették magukat
Reichertshofenben a Paarfesten, illetve felfrissítették
a kapcsolatot Lauda-Königshofen vezetésével. A német
fél fogadókésznek mutatkozott, ezért év végén elküldtek a település polgármesterének egy együttmûködési
tervet, jelenleg a visszajelzést várják. Több programot
támogatott 2007-ben a német önkormányzat, többek
között az iskolák német kultúrával, nyelvtanulással kapcsolatos rendezvényeit, a
Német Zenebarátok Egyesületének spanyolországi
szereplését, ahol Paksot képviselve adott színvonalas
koncerteket a Roger Schilling Fúvószenekar. Nem feledkezhetünk meg a pünkösdi fesztivál keretében megrendezett német nemzetiségi napról sem, valamint a
szeptemberi civil nap megrendezésében is közremûködtek. Nevet kapott a kisebbségi önkormányzat korábban is létezõ díja, illetve
megalkották szabályzatát.
Az Arany Rozmaring díjat
évente egy valaki kaphatja,
de nem lesz feltétlenül minden évben kitüntetettje. Annak ítélik, aki a német nyelv
és kultúra ápolása terén,

hosszú idõn át, kiemelkedõen sokat tett.
A gazdálkodás terén is tanulságos volt a tavalyi esztendõ Hetzmann Albert
összegzése szerint. Alapvetõen a városi önkormányzattól és az államtól kapott
támogatásból, valamint saját bevételbõl gazdálkodtak, a mértékét tekintve ebben a sorrendben. A 2007es évet feszes gazdálkodás
jellemezte köszönhetõen az
egyre növekvõ mûködési
költségeknek, és bár még
nincsen pontos zárszámadás, már látható, hogy a
német önkormányzat kimerítette éves keretét. Az év
második felében már erõteljesebben kellett spórolni, az
eddigiekkel szemben átvitt
keret nem áll rendelkezésre. – Ezt, valamint a változó
állami támogatási rendszert, illetve a csökkenõ helyi támogatást figyelembe
véve 2008 tanulóév lesz gazdálkodás szempontjából,
nagyobb szerepet kapnak a
pályázatok. A német önkormányzat kapcsolata a várossal jó, de még vannak kihasználatlan lehetõségek –
hangsúlyozta Hetzmann Albert.
-kgy-
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Az év sportolóját
keresik
Egy nemrég elhalt hagyományt szeretne feléleszteni az idén tízesztendõs
Paksi Iparos és Vállalkozói
Kör. Az év férfi és nõi sportolóit szeretnék jutalmazni. Természetesen paksi
sportolókat.
– A döntést lakosságra
bízzuk. Urnákat helyezünk
ki a városban – tájékoztatott Kovács Sándor. Az
Iparoskör elnöke elmondta, a polgármesteri hivatalon és okmányirodán kívül
néhány áruházban is találnak majd szavazólapokat
és urnákat. Február 1-je és
11-e között lehet voksolni.
Megtehetik ezt interneten
is: a paksihirnok@index.hu címre lehet szavazatokat küldeni.
A díjátadást az Iparoskör
által szervezett iparos bálon tartják meg, a díjakat
Hajdú János polgármester
adja át. A bál február 23án lesz a Duna Hotelben.
Kovács Sándor elmondta,
nem csak vállalkozókat
várnak az estre, melynek
vendége a Zi-zi Labor és a
veresegyházi asszonykórus lesz.
-tV-

1%
A Magyar Úttörõk Szövetsége Paksi Elnöksége köszönetet mond minden felajánlónak, aki a 2006. évi
személyi jövedelemadójának
1%-ával támogatta szövetségünket. A 87.186 Ft-ot gyermekrendezvényekre (Ki
mit tud?-ra, diákcserére,
versenyekre) fordítottuk.
Adószámunk:
18854897-1-17
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Sûrû Pakson a szociális háló
Az új esztendõ kezdetén nem árt számba venni a különbözõ kedvezményeket, mentességeket, hiszen igénybevételükkel pénzt takaríthatunk meg. Pakson a törvényben
foglaltak mellett a város által felvállalt ellátások is léteznek, illetve arra is van példa, hogy a törvényinél kedvezõbb az ellátási forma szabályozása, tudtuk meg
Badics Istvánnétól, a szociális osztály vezetõjétõl.
Az önkormányzat vállalásai
közé tartozik Pakson a rendszeres nevelési segély, a
kábeltévédíj-mentesség, a
felzárkóztatási ösztöndíj, a
diákbérlet, a fûtési támogatás és a szemétszállítási díjmentesség.
A rendszeres nevelési
segély a szociálisan rászo-

rult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez nyújt segítséget. A támogatás folyósítása pénzben
vagy természetben (napközi
térítésidíj-kedvezmény) történik. 2007. december 31-én
322 gyermek részesült
térítésidíj-kedvezményben,
õk 129 családban élnek, míg
305 család esetében havi
pénzellátással csökkentette
a gyermeknevelés költségeit
az önkormányzat. Rendszeres nevelési segély abban az
esetben állapítható meg, ha
a családban az egy fõre jutó
jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum
kétszeresét,
gyermekét egyedül nevelõ
szülõ esetén a nyugdíjminimum 220%-át, és a család
körülményei alapján a gyermek megfelelõ színvonalú
gondozása, nevelése, iskoláztatása nem biztosított, valamint a család vagyonnal nem
rendelkezik. A támogatás elsõsorban az iskoláztatáshoz
nyújt támogatást, ezért általában a tanév idején folyósítják.
A kábeltévédíj-mentességre is érdemes figyelmet

fordítani, a kábeltelevízió
alapcsomagra szerzõdést kötõ paksi lakosok e szolgáltatást ingyenesen kapják a
szolgáltatóval kötött szerzõ-

dés alapján. Tavaly év végén
487 család részesült támogatásban.
A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú ok-

tatásban részesülõ cigány
származású tanulók esélyegyenlõségének elõsegítése
érdekében, a tanítási idõszakra folyósított támogatás. Összege gyermekenként
3–3,5 tanulmányi átlag esetén
havonta
kettõezer,
3,51–4,5 esetén kettõezer-ötszáz, 4,51–4,99 közötti eredmény esetén háromezer, kitûnõ tanulmányi eredmény
esetén négyezer forint. Felzárkóztatási ösztöndíjra jogosult a szülõ, ha a gyermek
az oktatási intézményt rendszeresen látogatja, nincs igazolatlan mulasztása. 2007.
december 31-én 40 családban 62 gyermek részesült
ebben az ellátásban.
Az önkormányzat helyi járatú autóbuszbérletet biztosít az általános- és középiskola nappali tagozatos tanulói részére, ha a tanuló lakása, valamint az intézmény
közötti távolság az egy kilométert meghaladja, iskolai
keretek között folytatott
sportolását biztosító közoktatási, mûvészeti oktatási intézmény, valamint sportlétesítmény látogatása ezt indokolja, és helyi autóbusz közlekedés biztosított az adott
vonalon. A helyi járatú autóbuszbérletet a tanítási idõszakra, Paks közigazgatási
területén mûködõ intézmények tanulói igényelhetik.
Ebben az ellátásban mintegy 1600 gyermek részesül.

Fûtési támogatást azok
a háztartások kaphatnak,
ahol nem vezetékes gázzal
fûtenek és nincs távfûtés. A
háztartásban az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300%-át, egyedülélõ
esetén a 350%-át. A fûtési támogatás folyósítása minden
év október 15. – április 15.
közötti idõszakra történik,
de a kifizetés egyösszegû. A
támogatás összege a nyugdíjminimum 250%-ig terjedõ
jövedelem esetén havi 1500,
efölött 1000 forint.
A kérelmeket minden év
augusztus 1-je és szeptember 30-a között lehet benyújtani formanyomtatványon. A
határidõ elmulasztása jogvesztõ.

A szemétszállítási díj
megfizetése alól mentesülhet jövedelemre való tekintet nélkül az az egyedülálló,
aki a tárgyévet megelõzõ év
december 31-ig a 70. évét betöltötte; a közös háztartásban élõ nyugdíjasok, amenynyiben legalább egyikõjük
elmúlt hetvenéves. Jövedelemtõl függõen, ha a közös
háztartásban élõk együttes
jövedelmének egy fõre jutó
átlaga nem éri el a mindenkori legmagasabb összegû
sajátjogú öregségi nyugdíjminimum 30%-kal növelt
összegét, az egyedülállók,
valamint azok, akik állandó
ápolásra szoruló családtagot
látnak el, és az egy fõre jutó
jövedelmük nem éri el a mindenkori legmagasabb összegû sajátjogú öregségi nyugdíjminimum 50%-kal növelt
összegét. Ebben a mentességben mintegy 1200 háztartás részesül.
Írásunk a következõ lapszámban folytatódik a törvényi elõírásoknál kedvezõbben szabályozott ellátási formákkal.
-kgy-
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Új székházban a Fidesz
A Kossuth Lajos utcába
költözött a Fidesz paksi csoportja. Az évértékelõt már
az új székházban tartották.
Bordács József elnök elmondta, régi irodájukat a
Pákolitz István Könyvtár
használja raktározásra. Az
önkormányzat segítségével
ezért kerestek új helyet. Ezt
a Kossuth Lajos utca 12/aban, a családsegítõ szolgálat
régi helyén találták meg. A
párt helyi szervezete saját
erõbõl felújította az épületet,
itt rendezi a Fidesz közösségi programjait a jövõben, illetve Tóth Ferenc, a térség
országgyûlési képviselõje a
továbbiakban itt tartja fogadóóráit.
Az elsõ program az évértékelõ volt, ahol Bordács József beszámolt arról, hogy
sikeres volt a múlt esztendõ.
Sok programot hirdettek, s
ezek telt ház mellett zajlottak, kezdve a Fidesz báltól,
a Polgári Körökkel közös
polgári estéken át, a Dunaparti piknikig, amibõl hagyományt szeretnének. –
Sok politikust vendégül láttunk, így KDNP-s képviselõt, a frakcióvezetõnket, a
népszavazási kampány vezetõjét, és nagyon sikeres
gyûjtést szerveztünk Böjte
atya árváinak – összegezte

Fotó: Molnár Gyula (fent), Vida Tünde (lent)

az elnök, aki arra is kitért,
hogy nyáron tisztújítás zajlott, központi és helyi szinten is. – A két hölgytagot is
magába foglaló új elnökség
nagy lendülettel vágott a
munkába – fogalmazott.
Barnabás István alpolgármester, a Fidesz helyi szervezetének korábbi elnöke
szerint a fejlesztések tekintetében a 2007-es szerényebb év volt, de megteremtette a városvezetés a feltételeit annak, hogy a következõ években ismét dinamikus legyen a fejlõdés. A képviselõ-testület – mint mondta – jól összerázódott, sikerült a munkát úgy harmonizálni, hogy valóban eredményes és hatékony elõkészítõ
munka folyjon, aminek köszönhetõen a testületi ülések úgy zajlanak, mint a karikacsapás. Barnabás István
elmondta, az idei év fejlesztések terén jobbnak ígérkezik a tavalyinál, s abban is
bízik, hogy a megindulnak a
sokat emlegetett uniós források is.
A jövõt illetõen Bordács
József azt mondta, legfontosabb feladatuk, sikerre vinni
a népszavazást, helyben pedig a korábbiakhoz hasonló
programokat szeretnének
szervezni.
Vida Tünde
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Jó ebédhez szól a blues

A Magyar Televízió kettes
csatornája sugározza a paksi Gasztroblues Fesztiválról
készült koncertfelvételeket.
Egy híján harminc felvételt
láthatnak a nézõk szombatonként délidõben. Az ismétlés a Magyar 1-en fut
majd. Gárdai György elmondta, már az elsõ fesztiválról is készült CD, s azóta
minden évben újabb lemezek születnek. Legutóbb
hét DVD, három CD, azaz
26 óra élõ zene. A program
szervezõje hozzátette, nem
mindig egyszerû megszerezni a fellépõk hozzájárulását, de miután nem kerülnek a lemezek kereskedelmi forgalomba, többnyire
beadják a derekukat. Gárdai Gyuri azt is elárulta,
már folyik a tizenhatodik
fesztivál szervezése. Kellemes gond, hogy sok az önként jelentkezõ. Kaktusz,
merthogy így vált ismerté
Gyuri zenei körökben,
igyekszik jól válogatni, s
minden esztendõben tartani
a színvonalat. A mérce,
ahogy mondani szokták,
igen magas, fellépett már
Pakson a Colosseum, a
Yardbirds, a Ten Years
After, a Nazareth, Chris
Farlowe, Keith Emerson,

Manfred Mann, Glenn
Hughes, és a Spencer Davis
Group. Az idei program
még korántsem teljes, de
biztos fellépõ az Emerson
Lake and Palmer trióból
Carl Palmer, illetve a The
British Blues Quintett nevû
angol blues-válogatott.
Kaktusz elárulta, hogy a
Gasztroblues az év tizenkét
hónapjában munkát adó feladattá nõtte ki magát. Zenekarokkal, szponzorokkal
kell tárgyalni, CD-k, DVDk készítésérõl gondoskodni,
lemezbemutató koncerteket
szervezni. Tévhit, hogy
ennyi év után minden csak
úgy magától megy, mindig
adódik valami megoldhatatlannak látszó gond. Ettõl
van az, hogy a fesztivál idején Gyuri se lát, se hall. Az
is megesik, hogy nem vesz
tudomást az ismerõsökrõl,
azon egyszerû okból, hogy
észre sem veszi õket. Bár a
fesztivál és a zene az élete,
megfordult a fejében, hogy
átadja a stafétát. Már az
utódot is kinézte – nem volt
bonyolult feladat –, fiának
vendéglátói,
mûvelõdésszervezõi és idegenforgalmi
végzettsége van, lánya pedig zenetanár.
-vt-
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Az MVM a csecsemõkért
Az MVM Trade Villamosenergia-kereskedelmi Zrt.
10 millió forint értékû adománnyal támogatja a Semmelweis Egyetem Perinatális Intenzív Centrumában
(PIC) folyó gyógyítást, mellyel az újszülöttek terápiás
eljárását segítik. Magyarországon elsõként a Semmelweis Egyetemen alkalmazták azt a nemzetközi sikereket elért módszert, amellyel
jó eséllyel kivédhetõ a születéskor elszenvedett oxigénhiány következményeként létrejövõ légzési, keringési, idegrendszeri károsodás. A kisgyermekek
életesélyeit hûtéssel növelik, a testhõmérsékletet három napig a normál 37 fokról 33,5-re csökkentik, így
lelassulnak a szervezetben

zajló folyamatok, s kevesebb oxigénre van szükség,
kisebb az agykárosodás esélye. Hûtéses kezeléssel akár
harmadával csökkenhet az
oxigénhiányos újszülöttek
esetében az agykárosodás
esélye.
A PIC látja el Budapesten
és annak vonzáskörzetében
azon újszülötteket és koraszülötteket, akik intenzív ellátást igényelnek. Az éves
betegszám 600-700 fõ.
Az MVM Trade adományát, a hat darab világszínvonalú betegõrzõ monitort
Mártha Imre vezérigazgató
adta át. Az MVM Trade a
Magyar Villamos Mûvek
csoporthoz tartozik, rajta
keresztül zajlik a hazai villamosenergia-nagykereskedelem 70 százaléka. -vida-

A lakosság nélkül nem megy
A Nukleáris Létesítmények
Körüli Európai Önkormányzatok Szövetsége (GMF) elnöksége, köztük a magyar
szervezetek képviseletében
Dohóczki Csaba alelnök, a
paksi atomerõmû munkatársa, részt vett a Nukleáris
Energia Jövõjéért Fórum
ülésén
Strasbourgban.
Dohóczki Csaba elmondta, a
fórum elnöke, Herczog Edit
EP-képviselõ kezdeményezte, hogy a GMF mutatkozzon be szervezetük elõtt. A
GMF alelnöke hozzátette,
szövetségükrõl elég sokat
tudnak uniós berkekben, és
úgy tapasztalta, hogy a képviselõk érdeklõdnek az iránt,
hogy miként szervezõdnek
azok a társulások, melyek információt továbbítanak az
atomerõmûvek és a lakosság
között. – Az unión belül érzõdik, hogy a jövõben nagyobb

szerepet kaphat a villamosenergia-termelésen belül a
nukleáris energia, ezért kiemelte a GMF elnöksége,
hogy az erre vonatkozó döntéseket a lakosság bevonása
nélkül nem lehet meghozni.
A GMF egyébként tizennégy európai ország nukleáris létesítmények köré szervezõdött önkormányzati társulásait tömöríti.
Herczog Edit EP-képviselõ
a tanácskozáson aláhúzta: a
környezetbarát nukleáris
energia megfelelõ válasz lehet a globális felmelegedés
kihívásaira, ennek ellenére
csak lassan javul az atomerõmûvek megítélése és terjed az alkalmazásuk, ezért
különösen fontos teret adni a
nukleáris erõmûvek közelében élõ önkormányzatoknak,
hogy hallassák szavukat.
-tünde-

A tervek szerint 2009-tõl

erõmûvi kapacitás befogadására lesz képes. Az új üzemanyag szállításáról a TVEL és
Paks már meg is állapodott,
így csak az van hátra, hogy az
Országos Atomenergia Hivatal a dokumentáció elkészítése után rábólintson. A jelenlegi kazettákat szakaszosan
cserélik újra. Ez várhatóan öt
évet vesz igénybe, így 2014ben érkezik el a pillanat, amikor minden reaktor új típusú
üzemanyaggal mûködik majd.

már új típusú üzemanyagot
szállít a TVEL Paksra, áll az
MVM egyik közleményében.
Ennek elõnye, hogy az eddigi
hároméves periódus helyett a
kazettákat csak ötévenként
kell cserélni. Így kevesebb a
leállás és kisebb az üzemanyag megsérülésének esélye. Az új üzemanyag használata szabályozhatóvá teszi az
erõmûvet, így például a magyar hálózat nagyobb szél-

Hagyományosan a Nemzeti Színházban tartotta újévköszöntõ összejövetelét a Paksi Atomerõmû Zrt. A rendezvényre az erõmû partnerei kaptak meghívást.

Területi képviselõ – üzletkötõ
munkatársat keres nagyvállalat targonca forgalmazói üzletága.
Mûszaki végzettség elvárt,
angol vagy német nyelvtudás elõny.
Érdeklõdését a 30/9840414
telefonszámon fogadjuk.”
Fotó: Beregnyei Miklós

MOZAIK

Száz éve született Teller Ede
Elõbb vegyészmérnökséget
tanult,
majd
Werner
Heisenberg fizikus doktorandusza lett Lipcsében,
és már 22 évesen doktorált.
Göttingenben tanított, majd
Hitler uralomra jutása után
elõbb Koppenhágába, majd
Londonba ment, végül 1935ben, már mint professzor,
Washingtonban kötött ki.
Részt vett az amerikai atombomba kifejlesztésére és
megépítésére irányuló Manhattan-tervben és a háborút
követõen is folytatta tevékenységét Los Alamosban,
bár fõállásban a Chicágói
Egyetemen dolgozott. Vezetõ szerepet játszott abban,
hogy az Egyesült Államok –
a Szovjetunióval párhuzamosan – kifejlesztette a hidrogénbombát. Kezdeményezte
az Egyesült Államok második fegyverfejlesztési laboratóriumának megnyitását a
kaliforniai Livermore-ban.
1954-ben a Robert Oppenheimer
megbízhatóságát
vizsgáló bizottság elõtt a
Manhattan-terv legendás
volt vezetõje ellen tett vallomást és ezzel elvesztette az
amerikai fizikusok nagy részének barátságát. A Kaliforniai Egyetem professzoraként, majd a Stanford
Egyetem Hoover Intézetének fõmunkatársaként dolgozott tovább. Egyre nagyobb szerepe lett vezetõ
amerikai katonai és konzervatív politikai körökben,
mint befolyásos tanácsadó és
mint az úgynevezett Csillagháborús Tervek legismertebb propagálója. Megkapta
a legmagasabb amerikai állami kitüntetéseket, Ronald
Reagan és az idõsebb George Bush elnökségének végéig megtartotta befolyását.
2003. szeptember 9-én halt
meg.
Tellernek a Manhattantervben való részvétele eltörpült ahhoz a vezetõ szeFotó: Szaffenauer Ferenc

rephez képest, amelyet a háború utáni fegyverfejlesztésekben játszott. Már ekkor
felmerült a vezetõ fizikusokban az atombombánál nagyságrendekkel nagyobb erejû
termonukleáris bomba lehetõsége. A II. világháborút
követõ években nagy vita
alakult ki az Egyesült Államok vezetõ tudományos köreiben arról, hogy milyen intenzitással kell a nukleáris

fegyvereket továbbfejleszteni. Teller ekkor még mindig
nem tartozott a döntéshozók
közé, de kínzóan érezte azt a
felelõsséget, amelyet a szovjet veszély jelenthetett a szabad világ számára. Teller
személyes gyõzelme is volt,
amikor 1950 elején Harry
Truman elnõk intézkedéseket hozott a hidrogénbomba
kifejlesztésére. A tudósnak
az úgynevezett Stratégiai

Az emléktáblát Kovács József, az atomerõmû vezérigazgatója és Rogán Antal V. kerületi polgármester leplezte le.
Az anekdota szerint valamivel több mint száz évvel ezelõtt egy asszony sétálgatott Budapesten a Lipótvárosban, s láthatóan keresett valamit. Barátnõje kérdésére elmondta, a szobornak keres helyet, merthogy neki fia lesz,
méghozzá világhírû, és azt nézi, hova kerül majd a szobra.
Hogy így volt-e, ma nem tudni, tény viszont, hogy fia,
Teller Ede világhírû tudós lett, s ha egyelõre szobor nem
is, emléktábla hirdeti Lipótvárosban, hogy ott élt. A táblát a paksi atomerõmû a Belváros-Lipótváros Önkormányzatával, a Magyar Tudományos Akadémiával és az
Országház Antikváriummal közösen helyezte el a tudós
születésének századik évfordulója alkalmából a Szalay u.
3. és a Honvéd u. 18. sarkán álló épületnél, ahol ötéves korától az érettségiig élt. Teller Ede elsõ hazalátogatásakor,
1990-ben és utána többször is járt a paksi atomerõmûben,
amely kiváltképpen érdekelte. Sokszor hangsúlyozta,
hogy az atomerõmû biztonságát és a szakemberek képzettségét tekintve a paksi a világ élvonalába tartozik. vt
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Védelmi Kezdeményezésben
(angol rövidítéssel SDI),
népszerû nevén a Csillagháborús Tervekben játszott
szerepe különösen ellentmondásos volt. Ronald Reagan elnök az SDI-t azzal a
szándékkal bocsájtotta útjára, hogy a rettenetes hidrogénbombák diktálta „kölcsönös garantált megsemmisítés” politikája helyett védelmet nyújtson az amerikai
népnek bármilyen atomtámadás ellen. A Csillagháborús Tervek realitása ma is vitatott kérdés és az eredeti
terveket nem lehetett megvalósítani. Azonban a Szovjetunió nem kockáztathatta
meg azt, hogy ezek a
kezdeményzések
esetleg
mégis mûködnének és ne fejlessze ki a saját csillagháborús terveit.
Teller Ede egyik volt azok
között a nagy magyar tudósok között, akiket zsidóságuk miatt elüldöztek elõbb
Magyarországról, majd Európából. A kommunista diktatúra idején, 1951-ben
Teller Budapesten maradt
családját kitelepítették, és
amikor Sztálin halála után
visszatérhettek, ismét mindenükbõl kifosztva kellett
újrakezdeniük
életüket.
Teller unokaöccse az 1956-os
forradalom nyomán, a család
többi tagja 1959-ben hagyta
el Magyarországot. Nem lehetett volna csodálkozni
azon, ha Teller örökre meggyûlöli szülõföldjét. Azonban
tudatosan megkülönböztette
a múlt bûneit és az abban
vétlen új generációt és szinte
fürdött abban a lelkes megbecsülésben, amelyben Magyarországon az 1990-es
években részesült. Ellátogatott fiatalsága emlékezetes
színhelyeire és szinte elfogultsággal határos nagy elismeréssel nyilatkozott a magyar természettudományos
oktatásról és a Paksi Atomerõmû biztonságos üzemeltetésérõl.
(Forrás: www.mta.hu)
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Biztonságot, gyorsaságot remélnek az autópályától
Két szûk esztendõ, és máris autópályán száguldhatunk
Budapestig. Legalábbis az építtetõ szándékai szerint. A
gazdasági tárca ugyanis kiírta a Dunaújváros–Szekszárd közötti szakaszra a közbeszerzési pályázatot, zajlanak a kisajátítások. Természetesen Pakson is várják,
hogy megépüljön, de nem gondolják, hogy utána eljön a
Kánaán.
A tervek szerint ez év második felében megkezdõdik az
M6-os Dunaújváros és Szekszárd közötti, 65 kilométeres
szakaszának építése. A gazdasági tárca meghirdette a
közbeszerzési pályázatot, keresi a kivitelezõt. Az útszakasz magántõke bevonásával,
úgy nevezett PPP konstrukcióban épül, s az elõzetes elképzelésekkel szemben a többi szakaszhoz hasonlóan autópálya lesz és nem autóút. A
beruházás befejezésének tervezett idõpontja 2010 márciusának vége. A határidõ szoros, az illetékesek célja az,
hogy két év múlva Európa
Kulturális Fõvárosa, Pécs
már kétszer kétsávos sztrádán legyen megközelíthetõ.
A gazdasági tárca által kiírt
közbeszerzési pályázat az útszakasz tervezését, építését,
felújítását, üzemeltetését, valamint karbantartását és ezek
finanszírozását foglalja magába. A beruházás fizetési kötelezettségvállalásának nettó
értéke legfeljebb 208,3 milliárd forint lehet. Az összeg
tartalmazza az útszakasz huszonnyolc éven át tartó üze-

Kajári Zoltán: Bízom benne, hogy elkészül az autó-

meltetésének, valamint a
rendszeres és az idõszakos
felújításának költségeit is. A
pályázat nyertesének feladata lesz a 65,1 kilométeres, kétszer két sávos autópálya megépítése.
Az M6-os ezen útszakaszán
egyébként összesen ötvennyolc mûtárgyat kell megépíteni. Ezek között hat
völgyhíd, két pihenõhely és
nyolc autópálya csomópont
található.
A szükséges területek kisajátítása elkezdõdött a Dunaújváros–Szekszárd közötti
nyomvonalon. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. árajánlatait az ingatlanok mintegy húsz százalékánál nem fogadták el a tulajdonosok. Egy
általunk megkérdezett paksi
földtulajdonos azok közé tartozik, aki elfogadta az ajánlatot. - A piaci érték tízszeresét
adták – mondta. Egyébként is
meg volt elégedve az eljárással, gyorsak és korrektek voltak véleménye szerint. Tapasztalatai szerint a kifogásokat is megfelelõen orvosolták.
Tõle például telke egy részét
akarták megvenni, de miután

jelezte, hogy a töredékkel
nem tud mit kezdeni, az egészet kisajátították.
Gerhátné dr. Péter Mária, a
Dél-dunántúli
Regionális
Közigazgatási Hivatal Tolna
Megyei Kirendeltsége hatósági osztályvezetõje úgy tájékoztatott, hogy a SzekszárdBóly nyomvonal Tolna megyei szakaszának
kisajátítási eljárásai befejezõdtek. A
D u n a ú j v á ros–Szekszárd szakaszon viszont a
megyében
még
százhatvanhat van
hátra,
bölcskei,
paksi és dunaföldvári területeken.
Az úttól, az ebbõl
származó jó megközelíthetõségtõl a
hozzáértõk olyan
vonzerõt remélnek,
mely új befektetõket csábít erre a vidékre.
Hajdú János polgármester
nem
ennyire optimista.
Az autópálya megépítését fontosnak
tartja, de úgy gondolja, nem hoz akkora fellendülést,
mint amilyent a
gazdasági tárca korábbi
vezetõje,
Kóka János vetített elõre. - A gaz-

pálya a tervezett határidõre. A közlekedési feltételek
javulását és a biztonság növekedését várom tõle. Megszûnik a roppant veszélyes
közlekedési helyzet, gyorsan fogunk odaérni úti célunkhoz, autóink is nagyobb biztonságban lesznek. A gazdaság helyzetét
szerintem Pakson nem befolyásolja jelentõsen, hiszen itt a meghatározó az

Sáhi Géza: Elõbb-utóbb

atomerõmû.

megépül, de szerintem nem

daságélénkítésnek elengedhetetlen feltétele a jó megközelíthetõség, de az kevés,
megfelelõ gazdasági környezet kell – fogalmazott. Hozzátette, ez pedig a mindenkori
kormányzaton múlik.
Bende Tibor szerint az autópálya elsõsorban azért fontos, mert javítja az adott hely

készül el idõre. Ez a környék most le van lassulva,
azt remélem, hogy az autópálya miatt kicsit felgyorsul
az élet, bárhova eljuthatunk.
Nagyobb lesz a biztonság,
hiszen hiába erõsítették
meg a hatos utat rendkívül
sok baleset történik. Mi
most is mindig rámegyünk
Dunaújvárosnál az autópályára, és 25 perc alatt Pesten
vagyunk. Ha itt is lesz, ki
fogjuk használni.
Fotó: Szaffenauer Ferenc

VÁROS
elérhetõségét. Nem a rövidebb idõ, hanem a tervezhetõség biztonsága az igazán
fontos, kevesebb baleset, jobban kiszámítható menetidõ. Ami tervezhetõbb, annak kisebb a kockázata, ezért szélesebb kör számára lehet vonzóbb. - fogalmazott a Paksi
Ipari Park Kft. ügyvezetõje.
Úgy gondolja, hogy az autópálya közvetlen hatása kettõs
lesz, egyrészt nõni fog a befektetõi kedv, fõként a külföldi tulajdonú középvállalatoké.
Másrészt, a már itt mûködõ
vállalatok számára is könnyebb lesz jobb piaci teljesítményt elérni. Szerinte ugyanakkor az autópálya kihívást is
jelent a vállalkozások számára, mert a jó szakemberek az
autópálya mellett élve könynyebben fognak tudni máshol
munkát vállalni és ez rossz
vezetés mellett, a profittermelõ munkaerõ elvándorlását
is eredményezheti.
A paksi vállalkozások számára – Schweigert József
szerint – nem hoz határtalan
nagy lehetõségeket az autópálya. Az Univer Kft. ügyvezetõje szerint arra nem sok
esély van, hogy az építésben
részt vállaljanak. Igaz nem
is nagyon vágynak rá tartva
attól, hogy „belefutnak” egy
olyan helyzetbe, amikor nem
kapják meg az elvégzett
munka ellenértékét. Úgy véli, ma még akkor sincsenek
biztonságban, ha ismerõshöz
szegõdnek alvállalkozónak,
hiszen a körbetartozások mi-

att egyre bizonytalanabb a
helyzet. Másrészt nem is
egyszerû elnyerni egy munkalehetõséget, hiszen nagyon szigorúak az elvárások.
Komoly referencia nélkül
pálya szélére kerülhet az
ember. Schweigert József
nem vár nagy változást a vállalkozások mûködését tekintve az M6-os megépülésétõl.
Az M6-os autópálya Dunaújváros-Szekszárd közötti
szakaszának építési engedélyét kiadták. Dr. Blazsek Balázs jegyzõ úgy tájékoztatott, hogy a polgármester az
önkormányzat nevében fellebbezett ez ellen, mert nem
szerepel benne az a bizonyos
elkerülõ út, amelynek megépítéséhez a város ragaszkodik. Mint megírtuk az önkormányzat álláspontja szerint
a sztráda megépítése után, a
gyapai leágazás irányából a
Fehérvári úton keresztül
Paks központjára várhatóan
olyan mértékû gépjármûforgalom zúdul, amely a város
közlekedését idõnként megbénítja. Ennek elkerülése
érdekében szeretnék megvalósítani az elkerülõ utat.
Az M6-os út Dunaújváros Szekszárd közötti szakaszának építésére vonatkozó építési engedélyhez szükséges
szakhatósági hozzájárulásokat Paks város jegyzõje már
korábban - 2007. július 20-án
– kiadta, az elkerülõ út megépítésérõl viszont nem kíván
lemondani.
Vida Tünde

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park
Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668
E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák
Fotó: Vida Tünde
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Megújul a szervezet

Takács Gyula vezeti a jövõben a paksi polgári védelmi
kirendeltséget. A fiatal szakember, aki jelenleg munka
mellett a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem
hallgatója, már egy éve megbízott vezetõként irányítja a
szervezetet. Miután elõdje,
Ferencz Gyõzõ nyugdíjba
vonult, pályázatot hirdettek
az állásra, melyet egyetlen
pályázóként nyert el. A megyei
katasztrófavédelmi
igazgató elégedett a paksi
kirendeltségen folyó munkával, Takács Gyulát pedig
megfelelõ vezetõnek tartja.
Mácsai Antal rámutatott,
idén a polgári védelmi szervezetek megújítása a kiemelt feladat, ezen kívül készülnek egy komplex gyakorlatra is. Takács Gyula az
említett feladatokon túl kiemelte a lakosság tájékoztatásának fontosságát, illetve
a tanulóifjúság felkészítését.
Ebben – mint fogalmazott –
szeretnék az eddigi szép
eredményeket
legalább
megtartani, de lehetõség
szerint felülmúlni. Ezért
igyekeznek majd érdekesebbé, fiatalok számára vonzóbbá tenni a vetélkedõk anyagát. Ez ugyanis az új parancsnok szerint a záloga a
vészhelyzetben helytálló,
másokon segítõ felnõtté válásnak.
Takács Gyula elmondta,
hét éve dolgozik a kirendeltségen, három éve tiszti állományban. Így a feladatok

zömét már jól ismeri, részt
vett azokban, és folyamatosan képezte magát. Sikerült
a társszervekkel, hozzájuk
tartozó települések polgármestereivel és a szakmai vezetéssel egyaránt jó kapcsolatot kialakítania. Az általa
vezetett csapat maroknyi,
egyelõre hárman vannak.
Rövidesen újabb kolléga
kapcsolódik be a munkába.
Mácsai Antal szerint jól
képzett és felkészült fiatal
szakember csatlakozik a
paksiakhoz.
Takács Gyula elmondta,
zajlik a polgári védelmi szervezetek korszerûsítése, idén
a kiképzés lesz a feladatuk.
Mivel a különbözõ alegységekbe beosztottak többsége
túlkoros volt, új embereket
osztottak be. A polgármesteri hivatalok segítségével az
érdekeltségi területük tizennégy településérõl több mint
2700 személyt soroltak be
különbözõ alegységekbe.
Ilyen a kitelepítési és elhelyezési szakalegység, valamint a riasztó és tájékoztató
szakalegységek. A feladat
ellátása állampolgári kötelesség, bár figyelembe vesznek néhány mentességet jelentõ körülményt. Ilyen lehet a betegség, terhesség,
gyermeknevelés, betegápolás. A polgári védelmi kötelezettség férfiakra 18-55,
nõkre 18-50 éves korukig
terjed ki.
A törvény szerint polgári
védelmi kötelezettség az
adatszolgáltatási, a bejelentési, a megjelenési kötelezettséget és a polgári védelmi szolgálatot foglalja magában. Aki a polgári védelmi
szolgálat ellátására felhívást
kapott, köteles az abban
megjelölt helyen és idõpontban megjelenni, a rábízott
polgári védelmi feladatot ellátni, és a kapott utasítást
végrehajtani.
Vida Tünde
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Táncos tor

MOZAIK

Garancia a minõségre
Megye-, sõt országhatárokon át ível egy röviden Összefogás néven emlegetett non-profit szervezõdés, mely a déldunántúli régiót szeretné népszerûsíteni. A tagság a természeti értékeket, hagyományokat, a környezeti nevelés
fontosságát helyezi elõtérbe.

Havonta, másfél havonta
tartanak táncházat Gyapán.
A szervezõ a PATUR Prímás Hagyományõrzõ Csoportja, mely igyekszik alkalomadtán különféle módon
emlékezetessé tenni egyegy ilyen táncházat. A népzene, néptánc és a hagyományõrzés ilyenkor is fõszerepet kap, de megspékelik
mindezt még valamivel. Így
született a hagyományõrzõ
disznótor ötlete, hasonlóan a
borbemutatóéhoz,
mesemondáshoz, s más – fõként
Kun Szilárd nevéhez fûzõdõ
– programhoz. Szilárd a
gyapaikban kiváló segítõkre
és házigazdákra talált, így
számos programjuk zajlik a
közösségi házban. A hagyományõrzõ disznóvágást másodszor tartották, bárki
csatlakozhatott, s kedve szerint ehetett-ihatott, s persze
kivehette részét a munkából
is. Közösen töltötték a kolbászt, hurkát, de nem csak a
disznótoros ebéd és vacsora
készült helyben, közös erõvel sütöttek kenyeret, kürtõs kalácsot is. A gyerekeknek kézmûves foglalkozás
szolgált unalomûzõként, de
nem maradhatott ki a néptánc és a népzene sem, sõt
mesemondó is szórakoztatta
a közönséget.
Kun Szilárd elmondta, tél
végére, tavasz elejére több
programot is terveznek, a
legközelebbi
bábszínház
lesz.
-vt-

Az Aktív Szabadidõ és Környezeti Nevelés Dél-Dunántúli Összefogás 2005-ben jött
létre. A kezdeményezõ a Kaposvár szomszédságában fekvõ patcai Katica tanya vezetõje, ifj. Handó János volt, akit a
szervezet vezetõjévé választott a tagság. Akkor valamivel
több mint húszan csatlakoztak. Számuk már több mint
duplájára nõtt, s ezt szeretnék
tovább gyarapítani. A paksi
Ökocsiga Játszóházat mûködtetõ Sáfrány Szilvia elmondta,
többen csatlakoztak Tolna
megyébõl is. Kivétel nélkül
mindannyian tisztelik a természetet és elõdeik bölcsességét. Ezért hozták létre az Öszszefogást, melynek célja a déldunántúli régióban tevékenykedõ, a természet értékeit és
a környezettudatos magatartást népszerûsítõ, az iskolán
kívüli környezeti nevelésben,
erdei iskoláztatásban jártas, a
fenntartható környezeti fejlõdést aktívan elõsegítõ egyének, szervezetek egységes fellépésének elõsegítése, tájékoztat Szilvia, aki a titkári teendõket látja el a régiós szervezetben. Hozzáteszi, szeretnének egy komoly adatbázist
létrehozni, ezt honlapjukon, a
gyeregyalog.hu-n teszik közzé. Emblémájuk is jelzi, hogy
viselõjét ezek a célok vezérlik.
– Szeretnénk, ha ezt látva
mindenki tudná, hogy minõségi szolgáltatást kap – fogalmaz Szilvia. Tagjaik sorában
ugyanis sokan vannak, akik
turizmussal
foglalkoznak,
programokat szolgáltatnak. A
Dél-Dunántúlról egyének,
profitorientált szolgáltató és
civil szervezetek szövetkeztek. Közös jellemzõjük, hogy
hitvallásuk a természet értékeinek elõtérbe helyezése, s a

környezettudatos magatartás. Mindezt honlapjuk mellett, mely rövidesen négynyelvû lesz, kiadványaikon is hirdetik. Szervezetük így népszerûsíti a régiót. A kulcsszó
az élmény alapú információnyújtás, fogalmaz Szilvia.
– Nem lehet csak az iskolapadban tanulni. Látni kell,
hogy nem a zacskóban terem
a tej. Mi arra törekszünk,
hogy a gyerekek megismerjék a dolgok ízét-bûzét – szögezi le. Egy nyertes Interreg
pályázat nyomán az Aktív
Szabadidõ és Környezeti Nevelés Dél-Dunántúli Összefogás az ország határain túlra is
kiterjeszti munkáját. TolnaSomogy-Baranya mellett a

horvát Baranja is jelezte csatlakozási szándékát. Ez persze
nem jelenti azt, hogy ne örülnének a régióból jelentkezõ új
tagoknak. Tolnából a paksi
Ökocsiga Játszóház mellett
csatlakozott már a szintén
paksi Puszta Lovasudvar, valamint Sáfrány Mária kézimunka-készítõ, az alsónánai
Galagonya Egyesület, a németkéri Beanatt Lovasudvar.
Akadnak a tagok között erdei
iskolák, önkormányzatok, de
ott van a pécsi állatkert és a
Duna-Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság tettyei oktatási
központja és a Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági
Közalapítvány is.
-vida-

Az Aktív Szabadidõ és Környezeti Nevelés Dél-Dunántúli

Összefogás egy non-profit szervezõdés, amely honlapján egy,
a szolgáltatókat bemutató adatbázison, térképeken és egyéb
kiadványokon keresztül népszerûsíti a régiót, amelyet Magyarország természeti oktatási központjává kíván tenni. Tag
lehet minden szervezet vagy magánszemély, amely vagy aki a
fenti témába vágó vagy ahhoz kapcsolódó programot tud
nyújtani gyermekcsoportoknak, illetve hisz a tankönyvön kívüli gyakorlati, aktív, környezeti nevelés és saját élmény alapú tanulásban, abban, hogy a természet és környezetünk ismerete és megismerése életre nevel, az egészséges életmódra nevelés idõben történõ megkezdésében, a közösség- és
személyiségfejlesztés iskolapadon kívüli alakításában, a szövetkezés és a hasonszõrûek összefogásának erejében.
Fotók: Szaffenauer Ferenc (balra), Gottvald Károly (jobbra)

MOZAIK

Kész kórust kapott a trombitás
Tavaly karnagyváltás történt a Paksi Városi Vegyeskar
élén. A harmincéves kórus vezetését Cseke Gábor vette
át, aki öt éve kezdte pályáját itt Pakson. Nevét azonban
már ismerhette a zeneértõ közönség a trombita révén.

A zenetanár házaspár otthonába készülve az ember azt
hihetné, hogy ott minden a
muzsikáról szól. A Cseke házaspár lakásába lépve a választékos egyéni ízléstõl vezérelt lakberendezési ötletek, és
a falon függõ gyönyörû alkotások terelik el a figyelmet a
hangok világától. A legbecsesebb a barátok és neves mûvészek alkotásai között is a
nagyapa néhány mûve, és egy
„kortárs” mû, rajta picinyke
tenyér lenyomata – az alkotó
kézjegye.
– A nagypapám festõ, és a
szüleim sem képzett zenészek. Apám egy zenekarban
játszott, megkérdezte gye-

rekkoromban, hogy akarok-e
trombitálni. Így kezdõdött a
zenei pályám. Minden iskolámat Pécsett végeztem, zenei
általános iskolába jártam,
majd a mûvészeti szakközépiskolát is elvégeztem. A váltás
utána történt, mert nem
trombita szakra mentem tovább a fõiskolára, hanem az
egyetemre
ének-zenetanár–karvezetés szakra. A
trombita szakot most végzem
a fõiskolán, ez a törvényi szabályozások miatt vált szükségessé – meséli az elõzményeket a házigazda, majd kiderül,
hogy felesége, Klára révén
került Paksra, aki itt kapott
lehetõséget a katolikus iskolában, így a katonaságból leszerelve utánajött, állás után
nézett. Paksról semmit sem
tudott azon kívül, hogy itt mûködik az atomerõmû. Mára
nagyon megszerette ezt a várost.
– Nem zsúfolt, nyugodt kis
település. Igaz, a lehetõség is
kevesebb egy magamfajta zenész számára. Habár nem illene panaszkodnom, mert decemberben rengeteg fellépé-

Napjaink elgépiesedett világában,

amikor az olvasás és az írás mindenki
tudománya, sõt a számítógép elterjedésével a kézírás kimegy a divatból, üdítõ
látvány a mûvelõdési központ nagykiállítójában megnyílt tárlat. Az összeállítás
arról gyõz meg minket, hogy érték lehet a kézi írás, és napjainkban is mûvészi szintre fejleszthetõ a kalligráfia. Az
alkotások a Budapesten élõ Szalai Katalin keze nyomán születtek, aki több száz
esztendeje élt elõdeihez méltó módon
köti össze az írásbeliséget a dekorativitással. Élvezettel idõzik az iniciálék
megalkotásán, a családfák míves rajzolatán, a címerek és oklevelek pompás
harmóniába komponált megjelenítésén,

sem volt, kettõ éppen itt Pakson – büszkélkedik, majd sorolja az alkalmakat. Játszik a
Szekszárd Junior Stars Big
Band-ben és a Szekszárd All
Stars-ban is, ahova hetente
jár próbálni, és hétszer álltak
decemberben színpadra. Egy
alkalommal éppen itt Pakson.
Ehhez jön még a mûvészeti
iskolában mûködõ fúvós kvartett, s a kórus, mely szintén
szívügye. A Városi Vegyeskarral, melynek tavaly óta áll
az élén, adventi koncert keretében és egy tolnai jótékonysági elõadáson mutatkoztak
be. – Nagyon nagy lehetõség!
Szerintem a volt évfolyamtársaim közül nem soknak adatik
meg, hogy kapnak egy kész
kórust. Hogy a karnagy azt
mennyire tudja a maga képé-

re formálni, nagyban függ a
betanult daraboktól. Én jazz
beállítottságú vagyok Az is
igaz, hogy jó néhány darabot
megtartottam a régi repertoárból, mert a jókat kár lett
volna kiselejtezni – összegzi a
jövõt is sejtetõ kijelentéssel.
Ezzel azonban még nincs vége a Cseke Gábor által nyújtott zenei repertoárnak, mert
kiderül, hogy díjazott szerzeményeire legbüszkébb: a Magyar Jazz Szövetség által kiírt
zeneszerzõ-versenyen kétszer indult, mindegyik alkalommal döntõs volt.
A jövõrõl szólva elárulja,
hogy a kórussal lemezfelvételre is készülnek, és külföldi
útra is, kórustalálkozó is lesz
a közeljövõben. Családjuk is
fontos változás elõtt áll: második gyermekük érkezését
várják.
-sA Cseke Klára vezette
Sünizene foglalkozásokon népi játékok, népdalok,

szólalnak meg. Játékos ritmusfejlesztéssel segítik a
bölcsõdés és óvódás korú
gyerekeket, hogy közelebb
kerüljenek a zene világához.
Sok-sok mondókát, dalt mutogatnak végig, sétálnak, játszanak, és közben elõkerülnek a csörgõ-zörgõ ritmushangszerek is. A www.sunizene.hu honlap képekben is elbeszéli
mindezt.

parányi akvarellképeinek sajátos álomvilágán. Bár az eredmény hasonlatos, a
munka mégsem úgy folyik, mint régen.
– Teljesen hétköznapi eszközeim vannak, talán csak a merített papír kivétel,
meg a betûíró ecseteim, amelyek végét
én alakítom ki. Egyébként víz alapú festékekkel dolgozom és tussal – meséli
Katalin, akihez egyre többen fordulnak,
hogy méltó módon jelenítse meg a családi címert vagy a családfát. Újabban
önkormányzatok is felkérik a feladatra,
hogy XXI. századi kódexíróként a település történetét örökítse meg. Dédelgetett terve, hogy létrehozza az ország
legjelentõsebb városainak históriájából
álló kézzel írott könyvet.

Fotó: Molnár Gyula (balra fent és jobbra lent), www.sunizene.hu (középen)
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Paksi pályaválasztási körkép
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium (ESZI)
emelt és középszintû képzést
biztosít a jelentkezõk számára. Elõször érettségi bizonyítványt, majd szakirányú
végzettséget szerezhetnek az
arra érdemes diákok. A továbbtanulási arány is kiemelkedõ, egyes szakokon 8085%. Mûszaki és gazdasági
szakterületen folyik az oktatás, hat szakmacsoportban.
Az informatikai szakmacsoportra jelentkezõk a programozó, illetve a szoftverüzemeltetõ képzések közül választhatnak, melyek során elsajátíthatják a számítástechnika alapjait és a különbözõ
irodai szoftverek magas szintû kezelését, valamint grafikai, számítástechnikai hálózatokkal és operációs rendszerekkel kapcsolatos ismeretekre tehetnek szert. A
technikumi évek alatt a nemzetközileg elismert CCNA bizonyítvány megszerzésére
nyílik lehetõségük, mely a
számítógépes hálózatokról
szerzett széles körû ismereteikrõl ad tanúbizonyságot.
Az elektrotechnika–elektronika szakmacsoportos tanulók
a gyengeáramú elektronika
magas fokú ismeretét sajátíthatják el a színvonalas számítástechnikai tudás mellett. Az
informatika szakmacsoporthoz hasonlóan jelentkezhetnek a CCNA vizsga letételére.
A gépész szak további két
képzést kínál a hagyományos
gépésztechnikus szakirány
mellett: a gépipari számítástechnikai technikus, illetve a
gyártástechnológus-technikus szakmát. A tanulók olyan
érdekes tantárgyakat tanulnak, mint pl. a mechanika, az
anyag- és gyártásismeret és
az elektrotechnika. Tanulmányaik utolsó éveiben megismerkednek a robottechnikával, az irányítástechnikával
és a minõségbiztosítás alapjaival, valamint a munkajoggal

és a vállalkozási ismeretekkel
is.
A környezetvédelem és vízgazdálkodás szakmacsoport
célja környezetvédelmi technikusok és környezetvédelmi
méréstechnikusok képzése,
akik késõbb környezetvédelmi hatóságoknál, települési
önkormányzatoknál, nukleáris létesítményeknél folytathatnak érdemi munkát.
A gazdasági-szolgáltatási
szakterületen a közgazdasági
és az ügyviteli képzésre jelentkezhetnek a nyolcadikosok. A felvett tanulók egy
osztályban kezdik meg tanulmányaikat, az eltérõ szakmai
képzés a harmadik évfolyamban kezdõdik. Az ügyviteli
csoportban szövegfeldolgozást, informatikai alkalmazást és szakmai idegen nyelvet, míg a közgazdasági csoportban elméleti és üzleti
gazdaságtant tanulnak a diákok. A képesítõ vizsga letételével az ügyviteli képzés menedzserasszisztens vagy európai üzleti asszisztens képesítést, a közgazdasági képzés
pedig pénzügyi-számviteli
ügyintézõ vagy irodavezetõ
végzettséget ad.
Az iskolában emelt óraszámban folyik a rendkívüli
fontosságú idegen nyelvi oktatás német és angol nyelvbõl, a gazdasági irányultságú
osztályban mindkettõ. A tanulók letehetik a nemzetközi
számítógép kezelõi ECDL
vizsgát is.
Az ESZI közismert kiemelkedõ technikai felszereltségérõl: nyolc gépterem áll a diákok rendelkezésére, ahol az
internet használatára is lehetõség nyílik, a gazdasági szakmacsoporton tanulók a tanirodában egy valóságos gazdasági környezet szimulációjával
sajátíthatják el a gyakorlati
tudást, emellett az iskola
nagyméretû, 500 férõhelyes
sportcsarnokkal rendelkezik,
mely a testnevelésórák mellett

délutáni sportfoglalkozások
helyszíne is. Az iskola sportklubja a Diák Sportegyesület,
ahol kosárlabda, foci, tenisz,
kézilabda és természetjáró
szakosztály mûködik. Az újságírásra kedvet kapó nebulók
az ESZIRAT-ban publikálhatják írásaikat. Az ESZI a vidéki tanulók kollégiumi elhelyezésérõl is gondoskodik. Kecsegtetõ tény, hogy az arra érdemes tanulók szociális valamint tanulmányi ösztöndíjban
részesülnek, illetve az iskola
ünnepségein értékes ajándékok lelnek gazdára idõrõl-idõre. A tanulók télen sítáborba
mehetnek, nyáron olaszországi, illetve görögországi kiránduláson vehetnek részt.
Az eddigi felvételi rendszer
megváltozott, idén már az
összes szakon lesz felvételi a
központi felvételi mellett.
Február 22-én a jelentkezõk
magyar nyelvbõl és matematikából teljesítenek, és szóbeli beszélgetésen vesznek
részt, ahol a kommunikációs
képességet és a megjelenésre
fordított figyelmet mérik fel.
A nagy múltú Vak Bottyán

Gimnázium a nyolcadikosok
számára négy évfolyamos, illetve öt évfolyamos nyelvi
elõkészítõ képzést kínál. A
közismereti tárgyak, az idegen nyelvek és a speciális
tantárgyak ismeretanyagának magas szintû elsajátítására nyílik lehetõségük az itt
tanulóknak, ezt bizonyítják
az érettségi eredmények és
a továbbtanulási arányszámok is.
A 2008-2009-es tanévben
résztvevõ tanulók a nyelvi
elõkészítõ képzés után humán, illetve reál (matematika, informatika) képzésben
részesülnek.
A négy évfolyamos képzésre
jelentkezõk szintén humán
vagy reálszakon végezhetik
tanulmányaikat. A nyelvi elõkészítõ képzés esetében az

idegen nyelv oktatása emelt
óraszámban, kiscsoportos formában történik, és az elõkészítõ osztály elvégzése után is
megmarad ez az óraszám, így
alapos felkészítésben vehetnek részt a diákok, megalapozva ezzel a közelgõ idegen
nyelvi érettségi vizsgák és
nyelvvizsgák eredményességét. A kötelezõkön túl az intézmény lehetõséget biztosít
további nyelvórák felvételére
tanfolyami formában. A kötelezõ angol és német nyelv mellett a diákok latinul és oroszul
is tanulhatnak, valamint tanfolyami formában az ógörög, a
francia és az olasz nyelv elsajátítására is lehetõség nyílik.
A VBG nemzetközi kapcsolatainak köszönhetõen a diákoknak esélye van az intenzív
nyelvtanulásra és a cserediák
programokon való részvételre. Az iskola kilenc országgal
tart fenn kapcsolatot.
Az ESZI-hez hasonlóan a
diákok itt is szerezhetnek
ECDL bizonyítványt.
A hagyományok fenntartása
és ápolása fontos szempont az
iskola profiljában a folyamatos
megújulás mellett. A gimnáziumban többek között irodalmi
önképzõkör, képzõmûvészeti
kör, színjátszó kör, újságíró
szakkör tevékenykedik. Kiemelkedõ eredményeket ért el
az iskola kórusa nemzetközi
szerepléseivel, amellett, hogy
a városi és intézményen belüli
események,
ünnepségek
résztvevõje is. A diáksportkör
tagjai a röplabda, a kosárlabda, az atlétika, valamint a tánc
és ugrókötél csoportban fejleszthetik képességeiket; az
utóbbi csoport fejlõdését és tudását a regionális „Ki mit tud”
aranyminõsítésének megszerzése is bizonyítja. Az iskola télen sítábort, nyáron vízitábort
szervez.
Az iskolában emellett hat
évfolyamos, valamint felnõttképzés is folyik.
(Folytatás a 13. oldalon)

VÁROS
(Folytatás a 12. oldalról)

A jelentkezési lap beküldési
határideje 2008. február 16.,
de a nyolcadikosoknak ezt
megelõzõen decemberben
egy egységes írásbeli vizsgán kellett részt venniük.

Katalin kreatív otthona

A Paks körzetébe tartozó

biritói I. István Szakképzõ
Iskola szakközépiskolai és
szakképzõ OKJ-s képzéseket
egyaránt indít a 2008-2009-es
tanévben. A szakközépiskolai képzés az informatika szakon folyik, ahol a tanulók
terv- és gyártási dokumentumok készítését tanulják számítógépes tervezõ programok segítségével. A szakiskolai képzés szélesebb körû,
itt a diákok öt szakmacsoporton belül több szakképzésen
vehetnek részt: építészet
szakmacsoportra jelentkezõk a kõmûves, illetve a festõ,
mázoló és tapétázó képzéssel
szerezhetnek OKJ képesítést, a könnyûipari szakmacsoportosok nõi szabó, illetve
kárpitos képzésben részesülnek, a faipari szakmát tanulók az ács-állványozó, az épületasztalos és a burkoló csoportra oszlanak. A gépész
szakosoknak széleskörû választási lehetõségük van. Jelentkezhetnek az épületgépészeti csõhálózat- és berendezés-szerelõ, az épület-, a
szerkezet- illetve a géplakatos, a gépi forgácsoló, a szerszámkészítõ és a hegesztõ
csoportba. Legvégül a kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoportosok élelmiszer- és vegyi
áru eladó képesítést szerezhetnek.
Az iskola az érettségi megszerzése után technikusi végzettség megszerzését biztosítja tanulói számára épületgépész-, gyártástechnológiai-, valamint magasépítõtechnikus képzés keretében.
Az intézmény 2008. január
28-án pályaválasztási nyílt
napot tart az érdeklõdõk számára.
-msFotó: Bodó Katalin
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Már
hagyomány,
hogy
Dunakömlõdön a faluházban
gyakran kerül sor olyan kiállításra, melynek keretében
helyi lakos mutatja be alkotótevékenységének termését. Olyankor eljönnek a
megnyitóra a rokonok, barátok, munkatársak is, hogy
együtt örüljenek a sikernek.
Haas Katalin Kreatív otthon
címû kiállításán sem történt
ez másként, csak ezúttal
még többen érkeztek, mint
máskor. Ennek oka nem csupán az, hogy Katalin népes
családjában négyen voltak
testvérek, hanem az is, hogy

munkahelyén – a dunaföldvári Szent András Otthonban, ahol könyvelõként az
ott élõ idõsek pénzügyeit
rendezi – nagy tiszteletnek
örvend. Arról, hogy a megbecsülés nem egyoldalú, az is
tanúskodik, hogy kiállításán
Bán Sándor gobelinjei is helyet kaptak. Katalin hívta õt
meg, mert tudta, hogy a bácsi örömmel mutatná be, mivel tölti napjait az otthon falai között.
– Abban az idõszakban
kezdtem foglalkozni ilyesmivel, amikor a kicsikkel otthon voltam. A gyerekek már
megszokták, hogy mindig
készítek valamit. Elég otthonülõ típus vagyok, ez
nyújtja nekem a kikapcsolódást szabadidõmben. Nagyon örülök, amikor elkészül
egy-egy újabb darab – meséli a megnyitó elõtt. Jut ezekbõl a rokonoknak, ismerõsöknek, a játékokat a család
gyerekeinek készíti, kihívás
számára, hogy meg tudja-e

oldani. Cserébe a rokonok és
a kollégák gyakran szállítják
neki a mintákat, ötleteket.
Katalin lakását szebbnélszebb faliképek díszítik, az
ebédlõben a zsályát és a citromfüvet ábrázoló hímzések
és asztalterítõ ékeskedik, de
van saját készítésû fürdõlepedõje és köténye is. – A faliképek java része keresztszemes technikával készült,
ezt jobban szeretem, mint a
gobelint. A képterveket legtöbbször magam találom ki,
bár gyakran elõfordul az is,
hogy különbözõ újságokból
merítek ötletet, de csak azzal
dolgozom, amelyik megfogja
a fantáziámat, belekombinálhatom a saját elképzelésemet is. Ma már a képek keretezését is meg tudom oldani magam – büszkélkedik,
majd elsiet, mert öltöznie
kell: a megnyitón fellép az
áprilisban alakult Dunakömlõdi Néptánc Együttessel is, melynek alapító tagja.
-s-

Apróságok a képtár falai közt
Nem szorul különösebben bizonyításra: a kortárs képzõmûvészetnek ma még nem
túl népes a közönsége. Hoszszan kereshetnénk ennek
okait, de talán ennél is fontosabb a továbblépés, a helyzet
kezelése. A Paksi Képtár elõadásokat,
filmvetítéseket
szervez a felnõttek számára,
de a távoli jövõre is gondol: az
„utánpótlás-nevelést” a négyöt éveseknél kezdi. Az ovisokkal foglalkozik a Paksi Képtárban Szabics Ágnes képzõmûvész, aki múzeum-kommunikációs programjaival a
Szépmûvészeti Múzeumban
és egyéb kiállítóhelyeken is
nevelgette már az ifjú közönséget. – Ez látszólag nem
közvetlen kapcsolatteremtés,
hisz nem a felnõtt közönségnek szól, de hosszú távon

csak az ilyen programok vezetnek eredményre, így lehet
elérni azt, hogy a jövõ tárlatainak nyitott, érdeklõdõ közönsége lehessen. Én abban
különbözöm a mûveket értelmezõ és magyarázó mûvészettörténészektõl, hogy a
gyerekeket az alkotás folyamatába avatom be, ezáltal kerülnek majd közelebbi kapcsolatba mások mûveivel. De
szerintem minden más megoldás is jó, ami segít abban a
látogatónak, hogy érdeklõdõvé, nyitottá váljon – összegzi.
Nem maradtak rendezvény
nélkül a nagyobbak sem, akik
számára a Tehetséges Paksi
Fiatalokért Alapítvánnyal
közösen szervezett budapesti
kirándulást a képtár. Az öt
paksi iskolából mintegy
negyvenen tettek látogatást

a Szépmûvészeti Múzeumban, ahol koruknak megfelelõ
tárlatvezetést kaptak.
Hogy a jövõ generáció mûvészeti nevelését milyen fontosnak tekinti az intézmény,
az a honlapján is részletezett
múzeumpedagógiai célkitûzésekbõl, az oktatási intézményekkel kötött együttmûködési megállapodásból is kiolvasható. Prosek Zoltán, a
Paksi Képtár mûvészeti vezetõje elmondta, hogy a közeljövõben újabb kirándulásra
szeretnék invitálni az ifjakat
a reneszánsz év alkalmából, a
február 21-én Pakson nyíló
Vasarely kiállításhoz is több
elõadás kapcsolódik majd, az
óvódások számára pedig folytatódnak a meseutazással
tarkított kreatív helyi programok.
-s-
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adományozott könyvtárnak,
mely Paksi Népkönyvtár
néven mûködött a Kereszt
utcában, s minden vasárnap
délután kölcsönzési idõt
tartott.
Mint kiváló hegedûs és tenorista alapító tagja volt az
1908-ban megalakult Paksi
Zenetársaságnak, úgyszintén az ebbõl alakult Paksi
Ének- és Zeneegyesületnek,
hegedûtanárként rendszeresen vállalt magántanítványokat is.
1919-ben alakult meg Pakson a Hangya Szövetkezet,
Kovács Sebestyén Endre elnökletével, melynek alakulásától 1931-ig Németh Mihály
látta el az ügyvezetõ-igazgató feladatkörét. Tisztségviselõje volt a paksi pedagógusok szakszervezetének, vezetett borászati szaktanfolyamokat, tanított az ismét-

lõiskolában, s nyugdíjasként
1955-tõl 1957-ig az I. sz. Általános Iskola napközi otthonában is dolgozott. Kevés
olyan paksi lakost lehetett
találni, aki az õ hosszú, köztiszteletnek örvendõ, tevékeny élete során nem került
volna vele személyes kapcsolatba.
Németh Mihály 1966. április
16-án halt meg, sírja a Kálvária temetõben található.
Fia, dr. Németh Imre, Paks
monográfusa folytatta apja
munkásságát, várostörténeti
publikációinak sorozata mára
a helytörténettel foglalkozók
számára nélkülözhetetlen és
megkerülhetetlen forrás.
Irodalom: Dr. Németh Imre-Somogyi György-Dr.Koch
József: Paks nagyközség monográfiája, A paksi Deák Ferenc Általános Iskola jubileumi évkönyve 1875-2000,
13.o. Paksi Hírnök, 1993.
március 24. Dr. Németh Imre: Emlékezzünk régiekrõl,
8-9.o.
Kernné Magda Irén

GUTAI ISTVÁNNÉ
Paks a szülõvárosom. Ennek ellenére felnõttként ismertem csak meg igazán. Talán azért, mert 18 éves koromban elkerültem, és csak
30 évesen, a visszatérésemkor kezdtem tudatosan foglalkozni azzal, ami körülvesz.
A Duna szerves része volt
az életünknek. Ott történt a

mosás, a tisztálkodás, a hajmosás. Nagymosáskor egész
napra leköltöztünk a partjára, ami kicsit ünnepi is volt,
mert levittük az ételt is magunkkal. A régi Paks nagyon
szép volt. Ellentétben a mai
állapotokkal a Duna-part
megközelíthetõ volt. Gimnáziumba menet a Tavasz utcától végig a fák árnyékában lehetett gyalogolni. Ma a városházától a Jézus Szíve
templomig egyetlen fa sincs a
fõutcán. Ez amúgy is a város
legrondább utcája, ha pályázatot írtak volna ki, hogy hova kerüljenek a legrondább
épületek, akkor sem lehetett
volna jobban megtervezni.
Ha a gyerekkori hangulatot
nem is, de az árnyat adó fákat
még szeretném nyugdíjasként megélni itt, Pakson.
dínó

Híres paksiak, paksi hírességek

Németh Mihály
Egy település mindennapjainak kulturális életében, a
kulturált életmód igényének
kialakításában, lehetõségeinek megteremtésében nélkülözhetetlen egy feladatát
nem puszta pénzkereseti lehetõségnek, hanem hivatásnak, életprogramnak tekintõ
személy fáradságot nem ismerõ munkája. Az idõsebb
paksiak, vagy azok, akik ismerik városunk mûvelõdéstörténetét, pontosan tudják,
hogy Németh Mihály egész
élete errõl szólt, ezt bizonyította. Nem volt országos hírû, iskolát teremtõ pedagógus, hanem fáradhatatlan
munkása annak, hogy egy
település fiataljaiban felébressze a tudás, a mûvelõdés
vágyát, s személyes példájával igazolja ennek lehetõségét. Az pedig, hogy ezt a
gyerekek értékként, köve-

tendõ példaként értelmezik,
örömmel s reménnyel tölthet
el bennünket.
Németh Mihály Pakson
született 1886-ban. A paksi
polgári iskola elvégzése
után a bajai tanítóképzõben
kapta meg oklevelét 1906ban, s még ebben az évben
állást kapott a paksi községi
elemi iskola segédtanítójaként, majd tanítóként, illetve 1939-tõl 1946-ig az elemi
iskola igazgatójaként dolgozott 1948-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig. Fõállása mellett még folyamatosan tanított az ipari tanuló
iskolában mértant, rajzot és
államismeretet, és 19131917 között óraadóként
éneket a polgári fiúiskolában is. Évtizedeken át
könyvtárosa volt a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa által 1913-ban

Az én városom

ÚJVÁRI DÁVID
Egy olyan idõszakban nõttem fel, amikor rengeteg lehetõsége volt a gyerekeknek. ’80-ban, mikor ideköltöztünk, az általánosban
rengeteg szakkör mûködött, csomó sportág között
választhattunk. Akkor alakult a Tûzvirág gyerekegyüttese is.

Én is belekaptam mindenbe, a tánc csak gimnazistaként kezdett komolyan foglalkoztatni. Késõbb büszke,
lázadó tinédzserként megfordult a fejemben, hogy
Budapesten próbálok szerencsét, de a Tûzvirágban
eltöltött évek miatt egyre
jobban kötõdtem Pakshoz.
Paks fiatal város. Ennek ellenére rengeteg dolgot fel tudunk mutatni. A sport terén a
cselgáncsot, a sakkot, a kosárlabdát, a kajak-kenut és
még sorolhatnám. A kulturális élet is rendkívül pezsgõ. A
zeneiskolások, a táncosok, az
irodalmárok, a festõk, mindmind messze viszik a város
hírét. Számtalan példaértékû
ember él itt, akiket lehet követni. Itt van például Kovács
Anti, Kozmann Gyuri. És a
sor folytatható…

Fotók: TelePaks Városi Televízió

MOZAIK

Jó napot, mi újság?

Binder Klára
Egykor a Vak Bottyán Gimnázium diákja volt Binder
Klára, néhány évvel késõbb az iskola pedagógusa, jelenleg az intézmény igazgatóhelyettesi teendõit látja el. A
hírverést nem túlzottan kedveli, a háttérmunka mindig
is közelebb állt hozzá. Otthonülõ típus, az iskolai
nyüzsgés után értékeli a csendet, nyugalmat.
Szülei györkönyiek ugyan,
de õ már Pakson nevelkedett. A háború, s az azt követõ megpróbáltatások nem
kerülték el a családot. Õ csak
elmondásból ismeri a kitelepítéssel, üldözéssel kapcsolatos történeteket, de így is
meghatározó élmény számára, amit a szüleinek át kellett
élni. Szerencsének tartja,
hogy neki már boldog gyermekkora volt. Mikor a Bezerédjben tanult, még atlétikára is futotta az idejébõl,
késõbb a gimnáziumban már
csak a tanulásra koncentrált.
Fõleg a reáltárgyak érdekelték, elsõsorban a kémia,
melynek szeretetét tanára,
Csajáginé Nikl Katalinnak is
köszönheti. Jövõje nagyjából
ennek megfelelõen alakult,
felvették a JATE kémia-fizi-

ka szakára. Azért nagyjából,
mert két év után, kihasználva az adódó lehetõséget, a fizikát filozófiára cserélte, a
kémiát persze megtartotta.
Miután végzett, kémia szakos tanárként kapott állást
Dombóváron. Kicsit olyan
volt ez számára, mint egy
számûzetés. Miközben családja, ismerõsei Pakson voltak, õ az albérletben sokat
volt egyedül, s idõnként magányos is. Mindez három
évig tartott, s nagyon örült,
hogy vége lett. Utólag úgy
gondolja, hogy az a három év
sem volt haszontalan. Egykori iskolájába így némi tapasztalattal tért vissza, nem
pedig pályakezdõként, az iskolapad másik oldaláról. Neki egész biztosan, de talán
egykori tanárainak is köny-

nyebben ment így az új helyzethez való alkalmazkodás.
Kémiát, filozófiát és elegendõ nyelvtanár híján németet
is tanított. Munkáját nagy
lelkesedéssel végezte, a közgazdasági egyetemen német
nyelvtanári diplomát szerzett, a tanórákon felül tehetséges gyerekekkel foglalkozott. Utóbbiak közül többen
már orvosi, illetve vegyész
diplomát szereztek, és nagyon büszke rájuk. A tanulást késõbb sem hagyta abba, elõbb számítástechnikai

Egy jelenleg is tartó korosztályos versenysorozatban az
eddigi négybõl hármat megnyert. Elmondása szerint a
sakkjátékot azért szereti,
mert türelemre tanít, éles logika és elõrelátó gondolkodás szükséges hozzá. Ezekbõl következõen Lehel alapvetõen nyugodt, kiegyensúlyozott természet, s a
Bezerédj Általános Iskola

harmadik osztályosa kitûnõ
tanuló is. Szereti a magyart,
de kedvence a matematika,
tanítója Bányai Katalin szerint a kisfiú kritikai érzéke
fejlettebb a korosztályánál,
éleslátásban, az összefüggések felismerésében kiemelkedõ. Továbbá szorgalmas,
megbízható, s ezt Molnár Béla mester is megerõsítette.
Lehel a szellemi munkát
úszással, kerékpározással
egészíti ki, szabadidejében
olvas, zenét hallgat, a számítógépen pedig újra a sakkjáték az elsõ. Helyi versenyekre a nagypapa is elkíséri, távolabb lehetõség szerint
édesapja. Otthon is gyakran
ülnek sakktáblához, s a kisfiú
azt is elárulta, hogy anyukája
is tud sakkozni.
bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Benedeczky Lehel
Benedeczky nagypapa megtanította fiának a sakkjáték
alapjait, majd két unokájának, Máténak és Lehelnek is.
A családi csapat legeredményesebb sakkozója a tízéves
Lehel. Elsõ osztályosan került az ASE sakkosztályába,
mestere Molnár Béla volt, jelenleg Vidéki Sándor mesternél edz, heti két alkalommal.
A fiú kiemelkedõ tehetség,
korosztályában az országos
elsõ tíz között szerepel, de
tízévesen felnõtt versenyeken is indul, eredményesen.
Városi, megyei, országos és
nemzetközi megmérettetések rendszeres résztvevõje.
Fotók: Molnár Gyula
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programozó végzettséget
szerzett, majd a könyvtár
szakot is elvégezte, igaz,
hogy utóbbi esetben
a szakdolgozat még
várat magára. Úgy
véli, igazgatóhelyettesi kinevezése a kollégák körében nem
okozott különösebb
meglepetést, õ maga
pedig igyekszik a lehetõ legjobban végezni az új feladatokat is. A tanítás érthetõ módon háttérbe
szorul, új munkakörében fõleg adminisztrációs teendõket
lát el. Az õ feladata a
beiratkozás, az érettségire
jelentkezés, a tanulmányi
eredmények nyilvántartása,
órarendet készít, részt vesz a
tanterv és a pedagógiai
program kidolgozásában,
módosításában. Jelenleg is
foglalkozik tehetséges fiatalokkal, akiket név szerint is
megemlít: Szécsényi Ágnes,
Lamm Lotti és Haaz Dóra
több tanulmányi versenyen
bizonyították már, hogy érdemes dolgozni velük. Számára az olvasás, tévénézés
jelenti a kikapcsolódást. Az
iskolában akkora a nyüzsgés, hogy otthon inkább a
csendet, nyugalmat keresi.
Leginkább Chaim Potok és
Hermann Hesse mûveit kedveli, a televízióban pedig Lévai Balázs, Vámos Miklós
mûsorait nézi szívesen, és
rendkívül élvezettel hallgatja Lukács Béla fizikus gondolatait a világegyetem keletkezésérõl és mûködésérõl.
Van egy cicája, de két éve befogadta a szülei két cicáját is,
azóta mindhárman családtagnak számítanak. Hosszú
távú terveket nem szõ, a jelen teljesen lefoglalja. Mindenesetre igyekszik minél
jobban ellátni újdonsült feladatát, és a jövõben is segíteni szeretné a fiatalokat,
hogy tehetségüket minél
jobban ki tudják bontakoztatni.
-gyuri-
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Porecsbe készül a Gellei-gárda

A 2007/2008-as labdarúgóbajnokság tavaszi küzdelemsorozatára hazai környezetben kezdte a felkészülést
Gellei Imre együttese. A Fehérvári úti sporttelep salakos pályáján, valamint az
ASE sportcsarnokban folyt a
munka. Egy hét után edzõtá-

borba vonult a PFC. Erre a
Paksi Atomerõmû Zrt. Balatonfüredi
Rehabilitációs
Központja minden évben kiváló körülményeket biztosít.
A teremedzések a helyi
sportcsarnokban zajlanak,
míg az edzõmérkõzéseket a
Veszprém mûfüves pályáján
játsszák a paksi zöld-fehér
játékosok. – Azok a labdarúgók, akiknek nem volt értékelhetõ teljesítményük, terheléses vizsgálaton vettek
részt, hogy pontos képek
kapjunk
erõállapotukról.
Labda nélküli koordinációs
gyakorlatokat végeztünk Simon Balla István vezetésével, mert gyorsabbá, dinamikusabbá szeretnénk tenni a
csapatot – mondta el Gellei
Imre, a Paksi FC vezetõ-

edzõje. Ami a sérülteket illeti, Márkus Tibort decemberben mûtötték, már futóedzéseket végez, Tököli Attila és
az újonnan igazolt Weitner
Ádám
térdszalag-problémákkal küzd, míg Molnár
Zoltán ráesett a farcsontjára,
ezért õ is könnyített edzéseket végez, mindannyian
Váczi László keze alatt dolgoznak jelenleg. A Veszprém
ellen játszott elsõ felkészülési mérkõzésén 3:2-re gyõzött
a paksi csapat. – Örülök a három gólnak, óriási mezõnyfölényben játszottunk, az ellenfél azonban néhány megugrásából két gólt lõtt. Egyik
edzõmérkõzésünkre sem készülünk különösebben, most
nem az eredményen van a
hangsúly. Január 22-én a

Felcsút ellen lépünk pályára
Veszprémben, majd a balatonfüredi edzõtábor zárásaként Soroksáron mérkõzünk
a másodosztályú csapattal.
Az eddig elvégzett munkával
elégedett vagyok, de dicsérni
nem szeretnék senkit, mindenki tudja, mi a dolga – fogalmazott a vezetõedzõ. A
tervek szerint a csapat február 4-tõl 10-ig a horvátországi Porecsben edzõtáborozik majd. A programban három mérkõzés szerepel, de
hogy mely csapatok ellen,
még nem tudni. Február 16án Székesfehérváron már Ligakupa mérkõzés vár a paksi
legényekre, majd a következõ szerdán újabb, Siófokon.
A Soproni Liga tavaszi elsõ
fordulóját február 23-án hazai környezetben a Zalaegerszeg ellen vívja a Paksi FC.
efgé

Kínos vereség, majd kínkeserves gyõzelem
Az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság 13. fordulója
nem hozott szerencsét az
Atomerõmû SE csapatának.
Az viszont, hogy a 13-as
szerencsétlen szám, csak a
babonásoknak adhat magyarázatot a MAFC elleni
zakóra. Az életben vagy
akár a versenysportban, aki
a babonára alapoz, annak
nem sok babér terem, mint
ahogy a paksi csapatnak
sem termett a Gabányi
sportcsarnokban. Félidõig
még úgy-ahogy érvényesült
a papírforma, húsz perc
után két pont elõnye volt az
Atomnak. A harmadik negyedben aztán borult papírforma. A MAFC öt perc
alatt 18 pontot dobott, az
ASE négyet. Sabáli Balázs
vezetõedzõ ekkor idõt kért,
megpróbálván felrázni csapatát Csipkerózsika-álmából. Sajnos nem járt eredménnyel. Robogott tovább a
MAFC, és tíz perccel a vége
elõtt eldõlt a mérkõzés. Az
utolsó negyed mindössze

arra volt jó, hogy a méretes
zakóból „csak” kínos vereség legyen. MAFC–ASE
88-75 (13-15, 27-27, 33-9, 1524).
Következett tíz nap pihenõ
és egy edzõmérkõzés a
Kecskemét ellen, Univer
gyõzelemmel Pakson. A
szakvezetés közben elköszönt Johny Graytõl. Lehetséges utódként érkezett
Kendrick Johnson. Denis
Toroman végleges szerzõdtetése sem dõlt még el.
A 14. fordulóban a Nyíregyháza látogatott Paksra.
A találkozó hazai kosarakkal indult, az elsõ percekben még az ASE-nél volt az

elõny, a vendégek azonban
átvették a vezetést, és szép
fokozatosan elhúztak. A
második negyedben sikerült faragni a hátrányból,
annak ellenére, hogy sok
volt az eladott labda és a
rossz hárompontos kísérlet.
A folytatásban fej-fej mellett haladtak a csapatok, és
a harmincadik perc végére
a vezetést is átvette az
ASE. A Nyíregyháza azonban nem adta fel, és szívósan küzdve tartotta a lépést. A negyedik negyed
elején Toroman két nagyon
fontos triplával végre mutatott is valamit a tudásából.
Két perccel a vége elõtt

Nem bírt ellenfelével az ASE U20-as férfi kosárlabdacsapata. A Nyíregyháza elleni találkozón az elsõ negyedet három ponttal nyerték a paksi fiatalok, míg a második
és harmadik negyed is döntetlennel zárult. Az utolsó tíz
percben jobban céloztak a vendégek, ami egyben a gyõzelmet is meghozta számukra. ASE–Marso-Vagép NYKK
55-60 (15-12, 10-10, 20-20, 10-18). Az atomerõmû csapatából Morgen Ferdinánd (19/9) és Medve Máté (18/3) volt a
legeredményesebb.

még döntetlen volt az állás,
azonban Mészáros Zalán
vezérletével jól hajrázott az
ASE, és a biztos kézzel értékesített büntetõknek, valamint a kíméletlenül bezsákolt ziccereknek köszönhetõen 72-65-re nyerte a találkozót. ASE – Marso-Vagép
NYKK 72-65 ( 14-20, 17-12,
17-14, 24-19 ).
A paksi csapatból Gulyás
volt a legeredményesebb 18
ponttal, Csaplár-Nagy 14/6,
Toroman 11/9, Mészáros 10,
Murry 9/3, Horváth Z. 8,
Kiss Zs. 2 találatig jutott.
Az új szerzemény Kendrick
Johnson 12 perc 15 másodperc játéklehetõséget kapott, pontot nem szerzett. –
Nagyon rossz dobószázalékkal nagy nehezen nyertünk, de most ez a legfontosabb – sommázta a látottakat Sabáli Balázs vezetõedzõ.
A következõ fordulóban az
Albacomp–ASE mérkõzésre január 26-án kerül sor.
joko
Fotó: Molnár Gyula
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A válogatottba készülnek a karatékák

A 2007-es évben három regionális bajnokságon, a magyar bajnokságon és egy
Európa-kupán indultak a
Paksi Sportegyesület karate
versenyzõi. A tradicionális
shotokan karate mûvelõi
csapatban és egyéniben is
sok értékes helyezést szereztek az év folyamán. A
nagykanizsai és székesfe-

hérvári regionális bajnokságon egyaránt a második helyet szerezte meg a PSE,
míg a keszthelyi versenyen
a dobogó tetejére állhattak
fel Záborszki Zoltán tanítványai. A Székesfehérváron
megrendezett magyar bajnokságon a házigazdák mögött végezve az ezüstérmet
sikerült megszerezni. Az
Egri Vasas által Bükkábrányban megrendezett Európa-kupán szlovén, román,
ukrán, angol, és magyar
csapatokat legyõzve végzett
az elsõ helyen a paksi csapat. Ambrus Attila révén világbajnoki résztvevõje is
volt a szakosztálynak. A
spanyolországi Torréban
megrendezett vb-n Ambrus
csapatban a negyedik, egyé-

Európa Beach Pakson
A tervek szerint 2008 nyarán ismét lesz Európa
Beach a paksi homokon,
ezért Paksra látogatott a
magyar férfi strandkézilabda-válogatott küldöttsége. Pakson két éve már
volt Európa Beach, akkor
nõi csapatokkal. A paksi
homok azóta több kisebb
versenynek otthont adott.
A küldöttség megnézte a
pályákat, szálláslehetõségeket és különbözõ kiszolgáló egységeket. – A helyszín tetszett a küldöttségnek – számolt be Cseh Attila, az Ürgemezei SportS z a b a d i d õ - Tu r i z m u s
Egyesület elnöke. Vártok
Ákos, a magyar férfi
strandkézilabda-válogatott szövetségi kapitánya
elmondta, a tízéves múltra
visszatekintõ strandkézilabda
Magyarországon
egyre népszerûbb, Európában pedig komoly hagyományai vannak. A maFotó: Molnár Gyula

gyar csapat eddigi eredményeire nagyon büszke, a
legutóbbi három kontinensviadalon két második
és egy harmadik helyet
szereztek. Sinka László, az
Európai Kézilabda Szövetségen belül a strandkézilabdáért is felel. Neki köszönhetõ, hogy 2008-ban
ifjúsági Európa-bajnokság
lesz Nagyatádon. Azért is
lobbizik, hogy a sportág
minél hamarabb bemutatkozhasson az olimpián.
A 2008-as paksi esemény
szervezése jó úton halad,
de még több nyitott kérdés
van. A leendõ szponzorokkal már felvették a kapcsolatot, de a csapatok létszámát és a konkrét idõpontot
késõbb egyeztetik, összegezte Cseh Attila. Az azonban biztos, hogy az érdeklõdés már most várakozáson felüli az eseménnyel
kapcsolatban.
röné

niben pedig a hatodik helyen végzett.
– Nyolcvan nõi és férfi versenyzõvel dolgozom, közülük
16 felnõtt, a többiek tízévestõl felfelé különbözõ korosztályúak. Az edzéseket három
helyen, Pakson, Bogyiszlón
és Szekszárdon tartjuk. Teremgondokkal küzdünk, a
Deák Ferenc Általános Iskolában vagy a röplabdásokkal
vagy a ritmikus gimnasztikásokkal vagyunk együtt. A
csapat kata gyakorlatokat
például ott nem is tudjuk
gyakorolni, mivel ahhoz
csendre van szükségünk.
Szerencsére Bogyiszlón addig tudunk dolgozni, ameddig szükséges – összegezte
Záborszki Zoltán. Szakosztályukban kilenc válogatott
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versenyzõ edz: Ambrus Attila, Õsz Gábor, Guzorán Attila
a felnõtt, Pilisi Krisztina,
Rácz Krisztina, Ferenczi
Ági, Király Gábor, Petz Achilles, Paksi István pedig a
korosztályos válogatottak
tagjai.
– Jó lenne, ha az idén Pakson lenne a válogatott felkészülése, mivel szeretnénk, ha
minél több versenyzõnk tagja lenne a novemberi franciaországi vb-n résztvevõ magyar válogatottnak – tette
hozzá az edzõ.
A szakvezetõ 6 dan fokozattal és nemzetközi instruktori
és bírói vizsgával is rendelkezik. Fõállásban egyedül
végzi a nyolcvan ember tanítását. – Sokat utazom, de
azért egyedül is el tudom látni a feladatom. Ez a dolgom!
–zárta a beszélgetést sensei
Záborszki.
joko

Sporthírek
Megkezdõdött a 2008. évi

Paks Városi Teremlabdarúgó Bajnokság az ESZI
sportcsarnokban. Az idén
17 csapat nevezett, melyeket az alapszakaszban két
csoportba sorsoltak. Az „A”
csoportban négy játéknap
után a City vezet, a
Kreszpark- Beanett és a
Ferr-Kert elõtt. Az Atom
Boys egy mérkõzéssel kevesebbet játszott, így jelenleg ötödik, de Kiss Mihály
csapatvezetõ az elsõ háromba várja együttesét. A
„B”csoportban a Söni-Vill
Betérõ, a Gonoszok és Tar
és Tar Security az elsõ három sorrendje, azonban a
Diófa és az S.T.L Bt. is odaérhet még a dobogóra. Az
alapszakasz február 10-ig
tart, a helyosztókat március
elsején rendezik.
efgé
Budapesten rendezték a

cselgáncs Felnõtt Országos
Rangsorversenyt, ahol az
Atomerõmû SE versenyzõi

is tatamira léptek. Hangyási László és Kanczler
István tanítványai közül a
II. helyen végzett a 66 kg-os
súlycsoportban
Kovács
Márton és a 81 kg-ban induló Csoknyai László. A dobogó harmadik fokára állhatott fel Medve Zsuzsa (63
kg), míg Tenki Zoltán (100
kg) az ötödik helyet szerezte meg.
Véget ért a 2007/2008-as

városi kosárlabda-bajnokság õszi idénye. A táblázatot veretlenül, kilenc gyõzelemmel vezeti a BB Kings.
Második a Face Kings nyolc
gyõzelemmel és két vereséggel. Ezután három csapat következik, az Old Boys,
az
Alibi
KC
és
a
Judoplastika egyaránt héthét gyõzelemmel és háromhárom vereséggel. Hatodik
az újonc Space Jam hat gyõzelemmel és három vereséggel. Az elsõ tavaszi fordulóra a héten kerül sor.
joko
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Teremfoci kortól, nemtõl függetlenül
Megkezdõdtek az immár
hagyományos téli teremlabdarúgó tornák az Atomerõmû Sportegyesület szervezésében. A Renimpex Kupán a lányok mérkõztek
egymással. A szponzor és a
csapatok is minden évben
ugyanazok, így az állandóság a folyamatos fejlõdést
eredményezi. Az atomerõmû lánycsapatának edzõje
Klopcsikné Somorjai Mária,
de ezen a tornán tanulmányai miatt nem õ, hanem
Nagy Lajos vezette csatába
a hölgyeket. – Csak beugróként irányítom a lányokat,
akik nem ismeretlenek számomra, hiszen szinte minden nap látom õket edzeni.
Nagyon lelkesek, és egyre
ügyesebbek, de úgy gondolom, a közeljövõben nem fogok lánycsapat mellett dolgozni – fogalmazott mosolyogva. A Renimpex Kupát
idén a Bonyhád nyerte a
PVSK elõtt. Az Atomerõmû

SE a harmadik helyen végzett.
A torna második napján a
fiú U11-es korosztály meghívott csapatai a Gszelmann
Kupáért mérkõztek egymással. Az atomerõmû
utánpótlás szakág vezetõje,
Orosz József elmondta, a
paksi együttesek anyagi körülményei megfelelõek, így
vidéki tornákra is elutazhatnak, ahol ismeretlen ellenfelekkel is megküzdhetnek. – Az a célja ezeknek a
teremtornáknak, hogy a téli
felkészülési idõszakban is
versenyeztessük csapatainkat. Pakson minden feltétel
adott a megfelelõ munka elvégzésére, sajnos több más
településen, gondolok itt
Kaposvárra vagy Felcsútra,
már nem mondható el
ugyanez. Az Atomerõmû
SE U11-es csapatának
edzõje Sipos György Attila,
aki fél éve foglalkozik ezzel
a korosztállyal. A közös

munka elején járunk, keményen dolgozunk, de még sokat kell fejlõdnünk – fogalmazott
a
tréner.
A
Gszelmann Kupa szoros
versenyben végül a Pécs
vitrinjébe került. A Paksi
FC és a Szekszárd végzett a
dobogó második, illetve a
harmadik fokán. A Dombóvár lett a 4., a Kalocsa az 5.,
és az Atomerõmû SE a 6.
helyen zárt.
Január 20-án, vasárnap az
U9-es korosztály kupájának
a Deák Ferenc Általános Iskola tornaterme adott otthont. Az Atom Kupán az
1999. január elseje után
születettek tornáján zsúfolásig megtelt a tornaterem.
– A szülõk, rokonok, barátok nagyon színvonalas tornát láthattak. Sok szép csel,
ügyes labdajáratások, hatalmas gólok mellett óriási
hajtás volt a pályán. Fél éve
foglalkozom ezzel a korosztállyal, a bajnokságban õsz-

szel a középmezõnyben végeztünk. Bölcskén és a PSE
teremtornáján is részt veszünk még az idén – fogalmazott Kolarics Zsolt, az
ASE edzõje. A PSE trénere, Lacza József szintén a
nyáron vette át az U9-es
csapatot. – Az õsz a csapatépítés jegyében zajlott, mivel nagyon kevesen voltunk.
Mára már 14-en rúgják a
bõrt a Fehérvári úton. A célom az, hogy mindenki
játsszon, az eredmény másodlagos ebben a korban –
fogalmazott Lacza József, a
PSE edzõje. A nyitómecscsen a PSE 5:2-re diadalmaskodott az ASE ellen,
majd ezt követõen a Szekszárd legyõzte a Kalocsát, a
PSE-t és az ASE-t is, így a
megyeszékhely
csapata
nyerte az Atom Kupát. Második lett a PSE, harmadik
az ASE, míg negyedik helyen a Kalocsa végzett.
-fg-

Gondokkal küzd a hatvanéves egyesület
A vezetõség 2007-es esztendõrõl szóló beszámolójának
meghallgatása mellett megemlékeztek a szervezet hatvan éves fennállásáról a Paksi Sporthorgász Egyesület
közgyûlésén. A találkozón jutalmat adtak át többek között az alapító és az egykori vezetõségi tagoknak.

A Paksi Sporthorgász Egyesület több mint háromszáz
fõs tagsággal mûködik. A
társaság tagja lehet, aki betöltötte 18. életévét és letette a szükséges vizsgát a me-

gyei szövetségnél. Tagként
területi jegyet válthat helyben, az érintett Duna-szakaszra, vagy állami jegy birtokában az ország bármely
horgászható vizére. A paksi
egyesület saját vízterülettel
nem rendelkezik, így a halgazdálkodás nagyobb nehézségekbe ütközik, mintha
saját vízterületet kezelnének, mondta el értékelõjében dr. Blazsek Balázs. A
szervezet elnöke azt is
hangsúlyozta, hogy a rendtartás és az orvhorgászok
kiszûrése sem egyszerû feladat, illetve a kormoránok
elszaporodása és a Duna vi-

zének szennyezettsége sem
könnyíti meg a helyzetet. –
E problémák megoldása
meghaladja egy társadalmi
szervezet lehetõségeit és
hatáskörét – fogalmazott.
Ami erre az évre is feladatot
jelent és az egyesület számára felvállalható, illetve
megoldható, az a halászati
szövetkezettel együttmûködve végzett haltelepítés, a
halõri szervezet megerõsítése, illetve figyelemfelkeltés a környezetvédelem érdekében. Tavaly többször is
telepítettek, egy alkalommal ötvenezer elõnevelt süllõ, két másik alkalommal
pedig, több mint húsz mázsa
háromnyaras ponty került a
folyóba. Ami az elmúlt év fogási eredményét illeti, csekély mértékben jobb volt,
mint egy évvel korábban,

ugyanakkor míg az elõzõ
években a menyhal alig
akadt horogra, tavaly november óta bõven foghattak
ebbõl a horgászok. A versenyek terén is van mivel
büszkélkednie az egyesületnek, hiszen felnõtt csapatuk
a megyei csapatbajnokságban összesítésben második
helyezést szerzett, egyik
gyermek horgászuk, Laszlóczki László pedig bekerült
az országos válogatottba,
tájékoztatott Horváth Béla
titkár. A közgyûlésen jutalmat adtak át eredményes
versenyzõiknek, a születésnap alkalmából pedig egykori vezetõségi tagoknak és
alapítóknak, utóbbiak között Pálfi Ferencnek, Lányi
Miklósnak és Bányai Jánosnak.
-gyöngyFotó: Paksi Hírnök archív

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

Mozi

Baracskai János

Hozzávalók: 80 dkg megtisztított harcsa, 10 dkg kockára vágott füstölt szalonna,
egy közepes fej vöröshagyma, só, bors paprika.
A túrós csuszához: 1 zacskó
csusza tészta, tejföl, túró,
kapor.

nagypapa fõztjét, hiszen Botond még csak tízhónapos, de
a halakat már szívesen nézegeti. Természetesen Janó egy
kedvelt halétel elkészítését
ismerteti, amelyet nem csak a
vendégek kérnek szívesen.
Ha feleségének, Ritának akar
kedveskedni valamilyen finomsággal, akkor ez az egyik
fogás, amelyik az asztalra kerül. Aki már egyszer is kóstolta a harcsapörköltet túrós
csuszával, biztosan kedvenc
ételei közé sorolja.
Elkészítése: a kockára vágott, füstölt szalonna zsírján
aranysárgára pirítjuk az apróra vágott vörös hagymát.
Ezt követõen hozzáadjuk a
kockára vágott harcsát, és rövid pirítás után a tûzrõl levéve rászórjuk a fûszerpaprikát
és ízlés szerint megsózzuk.
Felöntjük vízzel, és lassú tûzön puhára fõzzük. A fõzési
idõ vége felé megszórjuk egy
késhegynyi borssal.
A túros tésztához a tésztát
sós olajos vízben kifõzzük,
majd kevés olajon ropogósra
pirítjuk. Rátesszük a túrót és
a tejfölt, a tetejét megszórjuk
egy kis kaporral.
A harcsapörköltet tálalhatjuk galuskával és sima csusza tésztával, de akik szeretik a különleges ízeket, azoknak a túrós tésztás változatot ajánljuk.
-dsz-

A Fortuna
rádióban
május végéig minden
hétköznap 15 órakor értesülhetnek a legfrissebb európai
uniós hírekrõl.
A vasárnap 9 órakor kezdõdõ Fortuna Unikum vendége
január 27-én Dobri István
Nagydorog polgármestere,
február 3-án dr. Potápi Árpád
Bonyhád polgármestere, or-

szággyûlési képviselõ lesz. A
Cosa Nostra január 28-án
19 órakor kezdõdõ mûsorának vendége: András Ferenc a Dunaföldvári Part
Oldalak
fõszerkesztõje,
Beregnyei Miklós, a Atomerõmû újság fõszerkesztõje, Kiss G. Péter a PaksPress fõszerkesztõje és
Szepesi László a Magyar
Rádió Tolna megyei tudósítója lesz.

Január 30. (szerda) 19 óra
BÛBÁJ
Amerikai vígjáték
Február 6. (szerda) 17 óra
MÉZENGÚZ
Amerikai anim. vígjáték

A 45 perc
ifjúsági melléklet

megjelenését

a Bau-Paks Kft.
támogatta.

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
Paks fõutcáján
bejáratott üzlet
februártól kiadó.
06-20-390-9644;
06-20-444-5195
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992
Fotó:Dallos Tibor

Program

Mit süt-fõz ma?

Január 27. (vas.) 17 óra
MACSKAFOGÓ 2.
Magyar rajzfilm

Minden érdekli Baracskai Jánost, ami a hallal kapcsolatos.
Szeret horgászni, a halakkal,
horgászattal foglalkozó kiadványok is ott sorakoznak a
könyvespolcán, és persze a
halétek elkészítésére is szívesen vállalkozik. Ez a szenvedély nemzedékekre vezethetõ
vissza a családjukban, hiszen
az egyik dédnagypapa halász
volt, édesapjával pedig, csakúgy, mint Janóval, minden
nap találkozhatnak mindazok, akik egy finom halászlére vagy halpörköltre betérnek a Baracsi csárdába. A
legkisebb Baracskai még
nem kóstolhatja édesapja és a
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A Pro Artis Mûvészeti Iskola
tánctagozata
tisztelettel
meghív minden érdeklõdõt a
január 26-án, szombaton 18
órakor tartandó elõadására
a VMK színháztermébe. A
belépés díjtalan!
A dunakömlõdi faluházban
a népfõiskolai foglalkozás
keretében december 28-án
17 órakor „Gyógyító energiák” címmel Domonkos
Piroska
természetgyógyász tart elõadást.
A mûvelõdési központban
január 29-én 18 órától, Horváth István ismét várja a zenebarátok körét a „Korok
zenéje 4.” címû elõadására.
Cantus Hungaricus (Kodály
Zoltánhoz vezetõ képek)
címmel tart elõadást január
29-én (kedden) 18 órakor
Móser Zoltán tanár, fotómûvész a Pro Artis Mûvészeti
Iskolában. (Paks, Deák F. u.
9.) A szerzõ könyve a helyszínen megvásárolható.

Felhívás
A paksi Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény táncmûvészeti tagozata felvételt hirdet, melyre
olyan lányok és fiúk jelentkezését várják, akik 2008
szeptemberében
kezdik
meg általános iskolai tanulmányaikat. Az alkalmassági
vizsga helye: Pro Artis.
Mûv. Iskola, Paks, Deák F.
u. 9. Idõpontja: február 5. és
7, 17.30 óra. A felvételi vizsgára jelentkezõk tornaruhát vagy fürdõruhát vigyenek magukkal. Felvilágosítást Szarka Gittától kérhetnek a 20/483 93 86-os telefonszámon esti órákban.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)
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Moszkvai anziksz
Kiállítások sora van már
Wollner Pál mögött, természetfotóit, paksi képeit, s az
utazásai során készült sorozatokat is bemutatta már több
alkalommal Pakson. Ez utóbbiak sorába tartozik a most
megnyílt tárlat, melyet a városi mûvelõdési központ kis kiállítójában Hadnagy Lajos ajánlott a közönség figyelmébe minap. Wollner Pál a múlt év augusztusában járt a Paksi
Orosz Klubbal egy Ki-

jev–Moszkva kiránduláson.
Ezerötszáz fotót készített az
út során, melybõl most harmincat láthat a közönség.
Ezek kivétel nélkül Moszkvát
mutatják be. – Huszonöt éve
láttam utoljára Moszkvát, a
változás döbbenetes – fogalmazott a fotós, akinek munkái
rendszeresen jelennek meg az
Atomerõmû újságban. Wollner Pál emellett a fotósok baráti körnek vezetõje is.
-tV-

A medve bõrire
Paksi szerzõ darabját mutatták be amatõr színjátszók a Wass Albert Centenárium jegyében Bonyhádon. A szerzõt, Gutai Istvánt Pakson legtöbben a
Pákolitz István Városi
Könyvtár vezetõjeként ismerik. Azt már kevesebben tudják, hogy irodalmi
pályafutással is büszkélkedhet. Elsõ sikerét a Gróf
Batthyány Lajos fõben járó pere és vértanúsága címû drámájával érte el,
mely a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Írószövetség pályázatán
nívódíjat nyert. Másik drámája vígjáték. A Wass Albert Tizenhárom almafa
címû regényébõl készült
színdarab A medve bõrire
címet viseli. – Az eredeti
regény végkicsengése tra-

gikus, azért is változtattam meg a címét, mert
csak a vidám részeket
használtam fel. Tragikusnak is nevezhetjük azt a
helyzetet – ami történelmi
tény –, hogy meghúzzák a
határt, és Táncos Csuda
Mózes udvarát ketté szeli.
Ezt lehet abszurdnak tartani, de tudjuk, hogy számtalan magyar település
járt így. A darab arról szól,
hogy a fõszereplõ hogyan
próbálja túlélni ezt a helyzetet. Furfanggal, ravaszsággal jár túl mind a román, mind a bevonuló magyar hatóságok eszén, tudjuk meg a szerzõtõl, akinek három felvonásos darabja a bonyhádi közönség
körében nagy sikert aratott.
-s-

Nõi témák az Összhangban
A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet
a paksi piactéren mûködõ bankfiókja melletti
részen, teljesen felújított 56 m2-es irodát 10,5 M Ft
+ ÁFA, 71 m2-es üzlethelyiséget 12,5 M Ft + ÁFA
kínál eladásra. Az elõzõ összegek irányárak.
Kedvezõ hitelfeltétel is lehetséges.
10% + az áfának megfelelõ önerõ
rendelkezésre állása mellett.
Futamidõ maximum 15 év.
Forint és svájci frank alapú hitel is igénybe vehetõ.
Részletes felvilágosítás a Paksi Fiókban.
Paks, Villany u 4. Telefon: 75/511-240,
vagy Fonyó Lajos ingatlanközvetítõtõl
kapható.
Tel:70/310-8374
E-mail fonyolajos@freemail.hu

A városi mûvelõdési központ Összhang klubja január közepén tartotta elsõ foglalkozását. A klub életre hívója Haholt Adrienne paksi
kozmetikus, az ötletadó pedig az egészség és szépség
napja alkalmából tartott
rendezvény az Összhang,
mely jelentõs érdeklõdésnek örvendett.
Az elsõ foglalkozáson aktuális témát boncolgattak.

A meghívott dietetikus
szakértõ, Akkerman Gyöngyi a résztvevõket különbözõ tanácsokkal látta el
azzal kapcsolatban, hogyan
tudnak megszabadulni az
ünnepek alatt felszedett kilóktól. Elsõ alkalommal tizennyolcan vettek részt,
fõleg a közép korosztályból. Pozitív visszajelzéseik
biztató jelként szolgálnak
az Összhang klub folytatásához.
A kezdeti idõszakban havonta, majd folyamatos részvétel
esetén kéthetente terveznek
elõadásokat a szervezõk. A
résztvevõk javaslatai alapján
választják ki a soron következõ témát. Februárban hajgyógyász lesz a vendég, márciusban pedig a nõnap alkalmából szépítkezéssel, sminkeléssel kapcsolatos új tudnivalóknak kerülhetnek birtokába
az érdeklõdõk.
ms
Fotók: Vida Tünde (fent), Fodor Melinda (lent)

