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Lelassulhat a
panelfelújítási
program
A lehetõ leggyorsabban kívánt reagálni
a megjelent panelpályázatra, ezért
rendkívüli ülést és a közös képviselõk
számára fórumot tartott az önkormányzat. A mostani kiírás sokban nehezíti a
lakóközösségek munkáját, mondta Barnabás István. Az alpolgármester rámutatott, a lakóközösségeknek felújítási
programot kell készíteni, statikai vizsgálatot kell végeztetni és bonyolítót kell
alkalmazni, aki öt éven át jelentéseket
készít az energia-megtakarításról. –
Nem akarok ünneprontó lenni, de ezek
elfogják vinni az államtól nyert támogatás egy részét – tette hozzá.
Ulbert Sándor, a városépítõ bizottság
elnöke felháborítónak minõsítette a szigorításokat. Az önkormányzat – mint
az alpolgármester fogalmazott – nem
tehet mást, mint igyekszik a leggyorsabban reagálni és a lakástulajdonosok
számára a teljes körû tájékoztatást
nyújtani.
(Folytatás a 7. oldalon)

Hallott már ilyet?
Lakástakarékpénztári megtakarítással
kombinált lakáshitelünk 8 évig akár
tõketörlesztés és kamatfizetés nélkül !!!
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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Önerõbõl újulnak meg a paksi utcák
Március végén kezdõdhet a
Tavasz és az Árok utca felújítása. A beruházásra vonatkozó szerzõdést Hajdú János
polgármester és a közbeszerzési eljáráson nyertes
Soltút Kft. ügyvezetõje,
Rencsár Kálmán írta alá. A
szerzõdés közel háromszázmillió forintról szól. Hajdú
János elmondta, hat ajánlat
közül választották a Soltút
Kft.-jét. A cég – mint beszámolt róla – már több önkormányzati beruházás kivitelezésének jogát elnyerte ily
módon. A Tavasz utca bruttó
146, az Árok bruttó 144 millió forintba kerül. Ez magába foglalja a csapadékcsatorna-, közmû-, út- és járdaépítési munkálatokat. Az Árok
utca esetében az eddigi nyílt
csapadékvíz elvezetõ árok
helyett zárt megoldást választanak. A munkaterületet
március 17-én adja át a hivatal
mûszaki
osztálya.
Rencsár Kálmán elmondta, a
Tavasz utcában azonnal
megkezdik a munkákat, két
héttel késõbb pedig az Árok
utcában jelennek meg a
munkagépek. A kivitelezés
megkezdése elõtt lakossági
tájékoztatót tartanak, és felmérik, dokumentálják az ingatlanok
állapotát.
Ez
egyébként lapzártánk idején
már el is kezdõdött. Minden
házról, udvarról és kerítésrõl leírás és felvétel készül,

hogy alapjául szolgáljon az
esetleges viták eldöntésére.
– A beruházás során, miután
faltól-falig építkezés folyik
majd, lesz olyan idõszak,
amikor nem lehet közlekedni
az utcákban, és az útépítés a
lakók számára kellemetlenségekkel jár – mondta az
ügyvezetõ. Hozzátette, igyekeznek mindent egyeztetni a
lakókkal, és a legkisebb gondot okozni. – Törekszünk a
megfelelõ minõségre, hiszen
ismerjük a paksi lakosság és
önkormányzat magas szintû
elvárásait. A két utca teljes
körû rekonstrukciójának befejezési határideje július 17e.
Hajdú János elmondta, a Rókus utca felújítása hasonló
nagyságrendû költségekkel
jár majd. A tervezés már folyik. A polgármester hozzátette, teljes mértékben saját

Az Atomix Kft. Tûzoltási és Kárelhárítási Szakágazata felvételt
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:
Tûzoltó gépkocsi vezetõ
Feltételek:
- érettségi
- orvosi alkalmasság
- PAV I.
- „C” kategóriás jogosítvány
Az elbírálásnál elõnyt jelent:
- jó fizikai állóképesség
- mûszaki irányú végzettség
Jelentkezni lehet: Schreiner István tûzoltási és mûszaki mentési
vezetõnél munkaidõben a 75/507968-as telefonon.

A Fidesz és a KDNP helyi szervezetei, valamint a Dunakorzó
Polgári Egyesület gyûjtést szervez a Kárpátaljai Ferences
Misszió javára abból az alkalomból, hogy Keresztes Pál plébános úr meghívására a paksi
hívek vendége lesz Majnek Antal munkácsi püspök. Adományaikat – pénz, tartós élelmiszer, tisztítószerek- leadhatják
február 28-ig hétfõtõl csütörtökig minden délután 3-6 óra között a Kossuth L. u. 12/A-ban
levõ Fidesz irodában.

erõbõl finanszírozzák a három utca kivitelezését, ami
majdnem félmilliárdra rúg.
Az úgynevezett 1+1 forintos
konstrukció megszûnése óta
pályázati források nincsenek, az önkormányzatok magukra kell, hogy hagyatkozzanak.

Szûkülnek
a pályázati
lehetõségek
Kétségkívül szûkös a keret,
jegyezte meg Csordás Zoltán, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Kht. pályázati igazgatója.
2005-ben még másfél milliárdot osztottak fel, tavaly a
lehetséges hatszázmillióból
csupán 314 millió forint odaítélésérõl döntött a tanács.

Idén 601 millió forint szerepel a költségvetési elõirányzatban. Ezen három megye –
Baranya, Somogy és Tolna –
653 települése osztozkodik.
Csordás Zoltán elmondta, a
csatlakozás elõtt és utána
néhány évig a címzett támogatások nagyobb mozgásteret adtak, ám a hazai forrású
támogatások háttérbe szorultak azzal, hogy egységes
uniós pályázati rendszert
alakítottak ki. Ennek egyik
fontos elve, hogy ugyanazt a
célt több forrásból ne támogassák, ezáltal több célt fedhessenek le. A pályázati
igazgató hozzátette, belterületi utakra uniós forrás áll
rendelkezésre, igaz, nehéz
eligazodni, sok az új elnevezés. Tájékozódásra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
honlapját javasolja, ahol –
mint mondja – jó pályázati
keresõ van. Közlekedés címszó alatt a dél-dunántúli régiót érintõen azonban csupán egy pályázati lehetõséget tudott említeni, „A közlekedés biztonságát javító
fejlesztések az országos közúthálózat települési belterületét érintõ átkelési szakaszain" elnevezésût, ami, miként a neve is sugallja, igen
speciális.
Vida Tünde
Bölcskén központi fekvésû, összkomfortos, belülrõl igényesen felújított családi ház nagy szuterénnal, terasszal, riasztóval felszerelve eladó. Azonnal beköltözhetõ,
igény szerint bútorozva is. Érdeklõdni lehet a következõ telefonszámon: 06-74/526-011

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. március 7.
Címlapfotó: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu
Fotó: Molnár Gyula
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vekvõ infláció miatt ez nem
tükrözõdik a költségvetésben.
A polgármester hozzátette,
még így is több mint 13%-ot
tud fordítani a város fejlesztésre, beruházásra, amit sok
település megirigyelhetne. E
célra egyébként 1,1 milliárdot
szánnak, amiben komoly tervezési költségek is vannak, illetve például három komoly
útfelújítás félmilliárd értékben.
A polgármester elmondta,
jelenleg öt jelentõs pályázat
vár elbírálásra, kettõ pedig
beadás elõtt van. Ezek egyikérõl most döntöttek. Az önkormányzat két-két nagy teljesítményû, automatikusan
induló szivattyút szeretne telepíteni a két kritikus pontra,
azaz a Páli-árokhoz és az
Árok utcához. A 83 milliós
költség 90%-ára pályázati
úton szeretnének szert tenni.
Ebben az évben az önkormányzat jelentõsebb intéz-

ményfelújítást nem tervez, de
a költségvetésben elkülönített keret minden szükséges
munka elvégzésére elegendõ
lesz, tájékoztatott Hajdú János. A polgármester hozzátette, arra számítanak, hogy
az oktatási intézmények felújítására szolgáló regionális
pályázaton nyernek, s abból
2009-2010-ben fel tudják újítani a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületét a pincétõl a padlásig. Képviselõi
felvetésre arról is beszélt
Hajdú János, hogy a Tanuszoda mellett tervezett leendõ
gyógyfürdõ terveinek elkészítésére 50 millió forintot különítettek el. Az összeg magas,
mint mondta, de nem az önkormányzat, hanem az Építész Kamara határozza meg,
illetve a kivitelezési költségtõl
függ. Hasonló nagyságrendben egy új kút fúrásának költségei is bekerültek az elõterjesztésbe.
Szinger Ferenc vetette fel az
egyik népes paksi civil szervezet problémáját. A Nyugdí-

Jótékony célra ajánlották fel
egy havi tiszteletdíjukat a
Polgári Összefogás önkormányzati képviselõi. Kilenc
egyéni körzetben mandátumot nyert képviselõ, illetve
Hajdú János polgármester
és Herczeg József tanácsnok
jelezte, hogy ily módon segíti a református templom fel-

újítását. A pénzzel, ami Barnabás István alpolgármester
számításai szerint milliós
nagyságrendû, a város egyik
legrégebbi épületének rendbehozatalát szeretnék elõmozdítani. Nem ez volt az elsõ jótékonysági akció, tavaly
is felajánlották egy havi tiszteletdíjukat a képviselõk.

Döntés után
A Településszerkezeti Terv és
a Helyi Építészeti Szabályzat
módosításával kezdte meg
munkáját februári ülésén a
képviselõ-testület. A többségében kisebb korrekciókra
nagyrészt a lakossági, befektetõi, építtetõi kérések teljesítése és az alkalmazás során
felmerült problémák kezelése
nyomán került sor. Illetve kisebb részben azoknak a jogszabályi változásoknak az átvezetése tette szükségessé,
amelyek az utolsó módosítás
óta léptek életbe.
Ezek után került terítékre a
költségvetési elõterjesztés,
melyet minden hozzászóló
alaposan kimunkált, áttekinthetõ anyagnak ítélt. Mintegy
kétórás kulturált vitát követõen egyhangú szavazással elfogadta a testület a tervezetet. A pénzforgalom és a finanszírozási bevételek nélküli
bevételi fõösszeget 6.906.997
ezer forint összeggel hagyták
jóvá. A bevételi fõösszeg a
második fordulós tárgyalásra
a kisebbségi önkormányzatok
által tervezett saját bevétellel, a kisebbségi önkormányzatokat megilletõ központosított támogatással és az állami
normatív támogatások kiközlését követõ esetleges eltérésekkel, továbbá az élelmezési
nyersanyagnorma miatti intézményi költségvetési bevételi fõösszegek változásával
módosítható. Az elõterjesztés
elkészítéséig a Magyar Államkincstár nem közölte hivatalosan az állami normatív támogatásokat, ezért azokban
még némi módosulás várható.
A kisebbségi önkormányzatok állami támogatását a fent
említettek miatt sem bevételi,
sem kiadási oldalon nem tervezték. De ez a tétel nem befolyásolja a költségvetés most
meglévõ egyensúlyát.
Hajdú János rámutatott, az
intézményi
racionalizáció
meghozta eredményét, s a kiadások csökkentek, ám a nö-
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Paks 2008. évi költségvetési adatai
(az elsõ forduló elõterjesztése)
a.) bevételi fõösszeg
b.) kiadási fõösszeg
c.) költségvetési bevételi elõirányzat
d.) költségvetési kiadási elõirányzat
e.) finanszírozási célú bevétel
ezen belül:
- hosszú lejáratú felhalmozási hitel bevétel

7.580.199
7.580.199
6.906.997
7.500.137
1.135.557

eFt
eFt
eFt
eFt
eFt

26.352 eFt
f.) finanszírozási célú kiadás
368.658 eFt
ezen belül:
- hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztés
80.062 eFt
g.) pénzforgalom nélküli bevétel
646.850 eFt

jasklub 350 ezer forint tartozást halmozott fel az év végéig annak eredményeként,
hogy az új, Jámbor Pál utcai
klubházuk fenntartása többe
kerül, s a korábbiakkal ellentétben önálló jogi személy az
egyesület és nem tartozik
már a Paksi Közmûvelõdési
Kht.-hoz, mint korábban. A
képviselõ azt javasolta, hogy
a többi klubhoz hasonlóan
rendezvényeire kapjon támogatást a nyugdíjas szervezet
taglétszámát is figyelembe
véve, a rezsiköltséget pedig
más módon segítse rendezni
az önkormányzat.
Ilyen és ehhez hasonló felvetések hangzottak el, némelyik
a Deák utcai rendelõ állapotára utalt, mások fûtésiköltségmegtakarítást célzó javaslatot terjesztettek elõ, illetve a
gazdaságfejlesztési céltartalék visszaállítását szorgalmazták. Az elõterjesztõ ígéretet tett arra, hogy a második
fordulós elõterjesztés elkészítése során az elhangzottakat
figyelembe veszik.
Meghallgatták még a Városi
Múzeum és a Pákolitz István
Városi Könyvtár mûködésérõl, illetve az önkormányzati
bizottságok munkájáról szóló
beszámolókat, döntöttek a hivatásos tûzoltók és a köztisztviselõk teljesítménykövetelményei alapját meghatározó
célokról.
A IV. számú fogorvosi körzet
ellátása is a testületi ülés témája volt, miután az ellátásra
szerzõdött dr. Nagy Marianna az önálló orvosi tevékenységrõl szóló a praxisjogot eladta dr. Bene Zsuzsanna részére. A testület határozatában támogatja, hogy dr. Bene
Zsuzsanna, aki egyébként
szekszárdi fogszakorvos, a
körzet betegeit vállalkozó orvosként ellássa.
A testület pályázatot írt a
Paksi Vízmû Kft. ügyvezetõi
posztjának betöltésére, miután a jelenlegi vezetõ, Artim
András megbízatása május
31-én lejár.
Vida Tünde
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Mérleget vonnak az egyéni képviselõk
Túl a 2006-os önkormányzati
választások óta eltelt elsõ
kerek esztendõn, számadásra kértük a tíz paksi körzet
egyéni képviselõit. A velük
való beszélgetés nyomán
fontos megemlíteni, hogy a
felújításokról, beruházásokról, s ezek tervezésérõl a
képviselõ-testület határoz.
Az önkormányzat ülésein dõl
el a megvalósítási rangsor,
melyet gyakorta befolyásolnak az elérhetõ pályázatok.
Az egyéni körzetek képviselõinek számos alkalommal
alá kell rendelniük körzetük
érdekeit a város egészét
érintõ érdekekkel szemben.
Sok esetben ez nem jár valós
lemondással, hiszen egy-egy
új beruházás nem csak az
adott körzetben élõk érdekeit szolgálja. Egy-egy körzetet nem lehet a többitõl különválasztani, s nem is érdemes, hiszen a képviselõk
nem egy körzet, hanem a város érdekeinek képviseletére
szegõdtek 2006 õszén.
Kiemelték a képviselõk,
hogy a teljesítmények értékelésekor fontos figyelembe
venni, hogy egy önkormányzat az egyes esztendõket
nem kezdi „tiszta lappal”,
korábban vállalt kötelezettségeit teljesítenie kell, s meg
kell valósítani az áthúzódó
beruházásokat. Ezek korlátozzák a lehetõségeket.

Egyes körzet
Az elõkészítõ munka éve volt
a tavalyi, amelynek eredménye, a Tavasz utca teljes körû felújítása hamarosan
megvalósul, emelte ki Kern
József az egyes körzetet illetõen. Egymillió forintos keretét a képviselõ az Öreghegy utcában lévõ református temetõ rendbetételére
fordította, amelynek állapotára még a választások idején, a körzetet járva figyelt

fel. A munkálatok magukba
foglaltak bozótirtást, tereprendezést, kerítéspótlást, és
két pihenõpad kihelyezését.
Kern József kiemelte még,
hogy tavaly elkészült a
Dunaföldvári út házai és a
téglagyár melletti társasház
szennyvízhálózatba kötése.
A további tervekrõl elmondta, hogy elõkészítés alatt van
a Rókus utca felújítása, a
költségvetés elsõ fordulójában 170 millió forintot irányoztak elõ a beruházásra. A
kivitelezést szeretnék idén
megvalósítani, a tervek készen vannak, most indul
majd a közbeszereztetés. Az
Öreghegy és Wiedemann utcát idõvel szeretnék összekötni egy gyalogátjáróval,
jelenleg ugyanis a temetõn
keresztül bonyolódik a gyalogos forgalom. Legalább a
terveztetés megvalósulását
még szeretné idén a körzet
képviselõje, csakúgy, mint a
Gárdonyi kilátó felújításáét.

Kettes körzet
Ulbert Sándor elmondta,
körzetében a legnagyobb
probléma a belvíz, ám egy
pályázat nyomán ez megoldódni látszik. – A Páli ároknál és az Árok utcánál szeretnénk kihelyezni nagy teljesítményû
szivattyúkat,
hogy leengedett zsilipnél is
tudjuk átemelni a vizet –
mondta. A másik régi gond
az Árok utca, ennek felújítása március végén kezdõdik.
– Nem túlzok, ha azt mondom, hogy negyvenéves
probléma, az ott lakók el
sem merik hinni, hogy valóban megépítjük, hiszen
negyven éve hitegetik õket –
fogalmazott. Ígérte, hogy
miként az elõkészületeket,
úgy a kivitelezést is figyelemmel kíséri. Mint elmondta, a Báthory utca további
szakasza, a Kosár és Tán-

csics utca közötti rész, valamint a Kossuth Lajos utca
tervei is készülnek. Szeretnék a fõutca körforgó és Kereszt utca közötti szakaszát
olyan mértékben felújítani,
mint az ESZI elõtti területet. Visszabontják az egymásra került rétegeket, s az
itt feltalált makadám kövekbõl a Hegyhát utcát építik
meg, régi paksi hangulatot
idézõen. Itt egyébként a lakók igényeinek eleget téve
parkolót építettek, ehhez
nem volt elég Ulbert Sándor
kerete, képviselõ társai segítették ki, amit majd viszonoznia kell. Ennek ellenére
jutott másra, például fásításra is. Befejezõdött a
Kreszpark felújítása, lakossági felvetés nyomán vizsgáltatják az okmányiroda
elõtti gyalogátkelõ lehetõségét, és a Táncsics utcai átjáró biztonságosabbá tételén
is dolgoznak. Idén különítettek el pénzt a gyógyfürdõ
terveire és egy új kútra.

Hármas körzet
Féhr György úgy érzi, annak ellenére, hogy a hármas
választókörzetben tavaly
sok minden megvalósult, a
gazdasági helyzetre tekintettel visszafogottabbak voltak a beruházások. A hangsúly a legproblémásabb területekre helyezõdött, elsõsorban a csapadékvíz okozta
károk helyreállítására, ami
árkok rendbetételét, aszfaltjavításokat foglalt magába. Ilyen munkálatok történtek a Péter utca felsõ végén, a Györkönyi utcában és
a Dobó utca végén. A képviselõ kiemelte, hogy a munkának folytatódnia kell. Reméli, hogy ebben az esztendõben születik megoldás a
Toldi utca útburkolati gondjaira. Van tennivaló a Mária
utcában, és a Csendes utcá-

ban, a Virág utcában pedig
meg kellene csinálni a temetõ elõtti részt, ahol parkológondok vannak, de többek
között a Kornis utca és a Péter utca állapota is problémás. – A Kornis utcában az
egyik ház alá folyt az árok
vize, ezt a problémát örömömre a Temetõ utca felújításával egyidejûleg sikerült
megoldani – fogalmazott
Féhr György. Elmondta, jó
a kapcsolata a körzetben
élõkkel, akik gondjaikat,
észrevételeiket most már
fogadóóra keretében is elmondhatják. Képviselõi keretét egy játszótér kialakítására fordította, ami a Toldi utcában épül majd meg. A
megvalósítás folyamatban
van, a képviselõ reményei
szerint még idén birtokba
vehetik a gyerekek a játszóteret.

Négyes körzet
A Váci Mihály utcai tömbbelsõnél zúzott köves út építésére, a Kurcz György utcában csapadékvíz-elvezetési problémák megoldására és járdaépítésre, a Kurcz
György és a Pál utcában
egy-egy pad kihelyezésére
fordított éves keretébõl
Kern József képviselõ, valamint a kettes választókörzetnek 300 ezer forintot
csoportosított át a Dózsa
György út és Hegyhát utca
találkozásánál lévõ parkoló
kialakításához. A négyes
körzetben megvalósult tervek, beruházások sorában
említette a képviselõ többek között a Temetõ utcában végrehajtott teljes közmûcserét, ahol új aszfaltburkolat is készült, és több
szakaszon a járda is megújult, valamint a Rosthy utca is új aszfaltburkolatot
kapott.
(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás a 4. oldalról)
A megszûnt Kereszt utcai
óvodából az Eötvösben helyezték el a gyerekeket, az
épületben átalakításokat végeztek, hogy a megnövekedett létszámnak megfeleljen. Megkezdõdött és
néhány helyen sikeresen befejezõdött a kereszt víznyelõk cseréje. Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a
Rákóczi utcai Gondozó Ház
kialakítására, és közös pályázatot nyújtottak be turisztikai fejlesztési céllal a
Sárgödör tér beruházásaira
és a Deák ház felújítására. A
közel sem teljes felsorolás
mellett Kern József hozzátette, hogy kiemelt figyelmet
fordít a körzetben élõ idõs és
segítségre szoruló emberekre.

Ötös körzet
Szerencsés helyzetben van
az ötös körzet, rendkívül súlyos problémák nincsenek,
mondja a körzet képviselõje.
Bagdy László szerint egyébként is túl kell látnia egy
körzet képviselõjének a határokon, s az egész várost
érintõ problémákat is látni
kell, s ha szükséges, a kisebb
közösség érdekeit alá kell
rendelni. Hasonló elgondolás
alapján támogatja a szomszédos lakótelepi park felújításának gondolatát, hiszen
az nem csak az érintett körzet lakóit szolgálja. Lepusztult, a burkolatok balesetveszélyesek, megérett a felújításra.
Az ötös körzet – képviselõje
szerint – kellemes kertvárosi
övezet, s ez a teendõket is
meghatározza. Gondoskodni
kell a zöldhulladék elszállításáról, a járdák megfelelõ állapotáról. – Tavaly elkészült a
Kishegyi út felsõ szakasza,
szeretném ezt továbbvinni, és
nagy figyelmet szentelni a
Kishegyi és Pollack közötti
rossz burkolatú utcák felújítására, mellyel folyamatosan

kell haladni – fogalmazott a
további munkákat illetõen.
Nagy eredménynek értékeli a
Gyár utca magasságában kialakított parkolók elkészültét,
amit képviselõi keretébõl finanszírozott, hiszen a Kishegyi kétirányúsításával parkolási problémák adódtak.
Bagdy László kiemelt figyelmet szentel az energiatakarékos felújításra. – Az jó, hogy
jut és adunk panelépületekre,
de nem szabad, hogy hátrányt szenvedjenek a hagyományos építésû házakban lakók, az õ törekvéseiket is támogatni kell – mondta. Hozzátette, mindenkit biztat arra,
használja ki az önkormányzati és állami támogatási lehetõséget. Az egész várost érintõen kiemelte az egynapos sebészet elkészültét, és a képtárat, melyek az egész város
elõnyére szolgálnak.

Hatos körzet
Szabó Sándor, a hatos számú
választókörzet képviselõje elmondta, hogy a beruházások
sorában megvalósult a Fenyves utcai játszótér bekerítése,
a Pollack Mihály utcában létesített játszótér az uniós szabványoknak megfelelõen megújult. Kisebb útjavítások is
történtek a körzetben, így a
Szedres, illetve Fenyves utcában, az Árnyas és Fenyves utca közötti járdán megszüntették a lépcsõt, de a Kishegyi út
felsõ szakaszán történt felújítási munkálatokat is meg kell
említeni. A képviselõ egymillió forintos keretébõl a
Pollack Mihály utcánál lévõ
játszótérnél védõkorlát kihelyezésére, emellett fák ültetésére, pótlására fordított, hozzájárult a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola udvari sporteszközeinek felújításához, valamint a kettes számú választókörzetben a Dózsa György
út és a Hegyhát utca találkozásánál a parkoló kialakításához. Szabó Sándor elmondta,
a legsürgetõbb feladat a jár-

dák felújítása lenne, de fontos
a Fenyves utcai játszótér közelében található üzletnél
gondot okozó vízátfolyás
megszüntetése is. A képviselõ
elõdjéhez hasonlóan támogatni kívánja a panelprogram keretében pályázó lakóközösségeket azzal, hogy hozzájárul a
tervezési költségekhez képviselõi keretébõl.

Hetes körzet
A hetes körzet képviselõje
úgy tájékoztatott, hogy a panellakások felújítása 2007ben ebben a körzetben is folytatódott. Tíz lépcsõház lakásait újították fel, remélhetõleg az idei pályázati lehetõségekkel is élni fognak az itt lakók. Barnabás István kiemelte, az önkormányzat természetesen továbbra is segíteni
fogja a felújításba kezdõket.
A lakótelep központi parkjának tervei elkészültek, a terület megújulása elkezdõdhet,
ha az uniós pályázati pénzekbõl végre ilyen célokra is juttatnak. Az önkormányzat a
szükséges saját erõrõl gondoskodni fog. – A Kandó Kálmán utca elkerülõ úti szakaszán felújítottuk a burkolatot,
így a teherforgalom talán már
nem zavarja annyira az ott
élõket. Szintén új burkolatot
kapott a Kishegyi út lakótelepi szakasza, így a lakótelep
úthálózatában már viszonylag
kevés kátyús, elhanyagolt
szakasz maradt – folytatta az
összegzést Barnabás István.
Az egymillió forintos képviselõi keretbõl fõleg a panelházak melletti csapadékvíz-elvezetõ folyókák felújítására fordítottunk, de jutott járdajavításra, vagy éppen új kiülõ
padra is. Az idén a mûvelõdési központ felújításának is elkészülnek a tervei, új játszóteret építünk a Szabó Erzsébet és a Barátság utca közötti
tömbbelsõben, és szeretném,
ha tovább folytatnánk a csapadékvíz elvezetõ árkok tavaly elkezdett felújítását is –
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tette hozzá.

Nyolcas körzet
A nyolcas körzet a legkisebb,
ám számos intézmény – iskola, óvoda, bölcsõde – itt található, ami plusz feladatokat ró
a körzet képviselõjére. Bana
János megválasztása után
körbejárta, feltérképezte a
teendõket, de várja a lakossági bejelentéseket, amelyekre
nem csak a fogadóórán van lehetõség, bármikor kereshetik
telefonon is. Mint elmondta, a
panelfelújításban elsõk között
voltak a körzet lakóközösségei, ez jó úton halad. A legnagyobb problémát a tömbök
közötti lerobbant parkok,
közterületek jelentik, melyek
felújítását meg kell kezdeni,
ám pályázati lehetõség nincs.
Az intézmények felújítása
szükséges, de azt a képviselõtestület tervezi is, az elképzelések szerint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola lesz az
elsõ. Miután itt nincs uniós
szabványnak megfelelõ játszótér, Bana János elkészítette a terveket saját képviselõi
keretébõl, hogy a gyerekek
számára mielõbb játéklehetõséget biztosítsanak. A keretbõl az Ifjúság úton felújított
épületeknél a csapadékvíz elvezetést oldották meg, a
Teller utcában pedig növényeket kaptak a lakók, akik
társadalmi munkában parkosítottak. Az igényeket a közérdek alapján rangsorolja a
képviselõ, s törekszik arra,
hogy a meglévõ értékeket
megtartsák. Az idén azt tervezi, hogy legalább egy tömbbelsõ felújítását útjára tudja
indítani képviselõi keretébõl.

Kilences körzet
Az 1+1 Ft-os pályázati lehetõséget is kihasználva 2006ban számos útfelújítási beruházás érintette a kilences
körzetet.
(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 5. oldalról)
E pályázati mód megszûnt,
de 2007-ben is igyekeztek
folytatni a munkát. Megtörtént a Tolnai út tervezése és
az ehhez kapcsolódó szakhatósági egyeztetések, tudtuk
meg dr. Potocky Ivántól. A
körzet az Április 4. utca több
tömbjével is részt vett a panelprogramban, elkészültek
az elkerülõ út mellett a kerékpárút tervei, melyhez pályázati forrást nyert az önkormányzat. – Tervezés
alatt áll a Kölesdi-Dankó P.Tolnai ut és az általuk határolt terület vízrendezése,
melyet a körzet legjelentõsebb beruházásának tartok –
fogalmazott a képviselõ. A
korábbi beruházással érintett utcákban szeretné befejezni a felújításokat, így a
Zápor utca körzethez csatolt
felsõ részében a vízelvezetés
és a hozzá kapcsolódó munkák
tervei
készülnek.
Amennyiben a költségvetés
eddig nem tervezett forrással egészülne ki, vagy új pályázati lehetõség nyílna, úgy
a Domb u., Hõsök tere, Vak
B. u. útfelújításának folytatásaként további egy utca
felújításának tervei készülhetnének el.
Dr. Potoczky Iván fontosnak
tartotta kiemelni az apróbb,
nem látványos javítási, helyreállítási munkákat. Így a
Vásár utcai átfolyó és az útburkolat javítását, a Kölesdi
úti lejáró üregének eltömítését, a Gábor Áron utcai lehajtó korlátját és betongyámját. A képviselõi keretet dr. Potoczky Iván a
Kölesdi úton lakók régi
problémájának remélhetõ
megoldásaként digitális sebességmérõ berendezésre
fordította. A kihelyezés áprilisban várható. A 2008-as keretbõl a turisták igényeit is
figyelembe véve, a templom
mellett egy környezetbe illõ
ivó-kutat szeretne felállítani,
a következõ két év keretét
elõre láthatóan járdafelújításra fordítaná.

Tízes körzet
Kovács Sándor,
a külterületeket magába foglaló
tízes önkormányzati körzet
képviselõje szerint nagy
eredmény, hogy a településrészek támogatásának
mértéke nem csökkent. Kiemelte, büszke arra, hogy
a településrészeken élõ
emberek hatalmas akarata
és nagy odaadása sok eredményt hozott, például új
rendezvényeket,
de
a
Csámpai Country Road
Club megalakulása is jól
példázza, hogy összefogással, kis helyen is komoly
eredményeket el lehet érni. A képviselõ fontosnak
tartja, hogy a Gyapa Derby
SE idén már költségvetési
soron szerepel, illetve,
hogy rendezõdött az I. István Szakképzõ Iskola sorsa. Régi igény volt a csámpai közösségi ház felújítása, a közvilágítás terén is
történt elõrelépés, de öszszességében nem elégedett
a képviselõ a beruházások
terén elért eredményekkel.
A településrészeken elsõsorban az utak, járdák állapota szorulna javításra.
Kovács Sándor bízik abban, hogy 2009 és 2010 sikeresebb lesz beruházások
tekintetében. A körzet
képviselõje éves keretébõl
a Csámpai Country Road
Clubnak eszközbeszerzésre, az I. Biritói Napok rendezvényre nyújtott támogatást, illetve a dunakömlõdi II. világháborús emlékmû javítására, a csámpai közösségi ház nyílászáróinak cseréjére és az alagsor
betonozására,
a
dunakömlõdi templomfeljáró felújítására. Kovács
Sándor fontosnak tartotta
megemlíteni, hogy a településrészeken rendszeresen tartanak lakossági fórumot.
Kohl Gyöngyi és
Vida Tünde

Turistacsalogató Kalauz

A turisztika területén dolgozókat, s a környékbeli önkormányzatok képviselõit
hívta találkozóra a Paksi
Turisztikai Információs Iroda. Czink Dóra irodavezetõ
munkájukat és a város, illetve környékét ajánló új
turisztikai kiadványt mutatta be. Az iroda – mint
már megírtuk – a Tensi utazási irodában mûködik, s elkészítette a – Czink Dóra
jellemzése szerint – minden
eddigitõl eltérõ brosúrát.
Az eddigiekkel szemben
nem településekre bontva,
hanem tematizálva mutatják be a látnivalókat, szállá-

sokat, vendéglátó egységeket. Fellapozva vadász, horgász, boros, kulturális ajánlatokkal találja szembe magát a látogató. A Paksi Kalauz igényes kivitelû kiadvány, ötezer példányban készült. Megjelentetését közel kilencszázezer forint értékben a paksi önkormányzat finanszírozta. Hozzá lehet jutni az említett irodában, a térség szálláshelyein,
intézményeiben, de a turisztikai iroda az ország
Tourinform hálózat egységeibe is eljuttatja a paksi
látnivalókat népszerûsítõ
könyvecskét.
-vt-

Bemutatkozik a kistérség
A Hungexpón megrendezendõ Utazás 2008 Kiállításon
való részvétel operatív feladatainak egyeztetése volt a
fõ téma a Duna-Sió Turisztikai Egyesület legutóbbi választmányi ülésén, kaptunk
tájékoztatást Hencze Viktóriától, az egyesület titkárától. Tájékoztatása szerint ez
lesz az ötödik alkalom, hogy
önálló standdal várják az
utazni vágyókat. A részvétel
legfõbb célja a paksi kistérség turizmusának további
fejlesztése. A kiállításon bemutatkoznak az egyesület
tagjai: a bor- és lovas turiz-

musban, valamint vendéglátásban résztvevõ vállalkozók, szállodatulajdonosok, és
tagtelepülések. A választmányi ülés befejeztével a küldöttek látogatást tettek
Égner József helybeli fafaragómûvésznél, és megtekintették a méltán híres, 308
egységbõl álló bölcskei pincefalu egyik – Tomolik János
és családja tulajdonában levõ – pincéjét, ahol a borkóstolás mellett a falusi turizmus gasztronómiai kínálatának egy részét is megismerhették, tájékoztatott a titkár.
-vidaFotó: Molnár Gyula
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javára gyûjtenek. Dr. Keresztes Pál plébános meghívására
február
végén
Majnek Antal munkácsi püspök látogat Paksra. Az õ érkezése ad alkalmat az akcióra. Majnek Antallal egyeztetve fõként pénzadományokat várnak, de jó szívvel fogadnak tartós élelmiszert,
gyógyszert, tisztítószert is.
A Fidesz Kossuth Lajos utcai új irodájában minden
hétköznap délután 15 és 18
óra között fogadják a lakossági adományokat. Bordács
József kiemelte, a ferences
püspök által ismét szegény
sorsú embereken tudnak segíteni. Az akciót hirdetõ
szervezetek vezetõi rámutattak, jó helyre kerülnek az
adományok, hiszen Ukrajná-

ban élnek legnehezebb körülmények között a magyar
emberek.
Bordács József szólt arról
is, hogy miután a kormánypártok közpénzeken kampányolnak a közelgõ népszavazásra készülve, õk igyekeznek más utat találni választóikhoz. A Fidesz prominens
politikusai látogatnak Paksra
és a választókörzetbe, hogy
lakossági fórumon mondják
el álláspontjukat. Paksra érkezik Áder János, a Parlament alelnöke, és Tarlós Istvánt, a népszavazási kampány vezetõjét is várják.
Dunaföldváron Kövér László
tesz látogatást, tájékoztatott
Tóth Ferenc. A választókerület országgyûlési képviselõje
hozzátette, nem csak a saját
támogatóikat kívánják megszólítani, hanem minden magyar polgárt.
-vt-

Pakson jelenleg is több mint
tucatnyi társasház lakóközössége fontolgatja, hogy megpróbálja kihasználni a lehetõséget és állami, valamint önkormányzati támogatással
újítja fel házát. Ez – házanként 30 lakással számolva –
négyszáz családot érint. Tavaly hasonló nagyságrendû
volt az érdeklõdés, 447 lakás
volt érintett az energiatakarékos felújításban.
Dóczi Miklós, az önkormányzat panel-programmal
foglalkozó munkatársa elmondta, több mint 2600 iparosított technológiával készült lakás van Pakson, ezek
mindegyike nem panel, de
így került a köztudatba a
program. A tavalyi gyõztes
húsz lépcsõház közül tizenhárom már kész, hat az elõkészületeknél tart, egyben pedig – és ez a Babits 12. - most
folyik a munka. A generálkivitelezõ az ABLAKSZERKER Kft., de a tízemeletes
épület körüli állványokon jelenleg az alvállalkozó STL
Bt. szakemberei serénykednek. A cég korábban több

esetben volt generálkivitelezõje hasonló felújításnak,
tudtuk meg Lõrincz János
ügyvezetõtõl. Elmondta, egy
hónapja kezdték a munkát,
melyet májusi határidõvel
vállaltak, de ha továbbra is
ilyen jó idõ lesz, március végére befejezik. A beruházás
magába foglalja a nyílászárócserét, homlokzati hõszigetelést, a felvonó és a villámvédelmi rendszer korszerûsítését. Radiátorcsere nincs tervben, csak új szelepeket építenek be. Cseriné Melián Mónika elmondta, három éve
kezdtek komolyabban foglalkozni a felújítás gondolatával.
A legnehezebb a lakástulajdonosok meggyõzése, az elképzelések összehangolása
volt, árulta el. A közös képviselõ hozzátette, tudják, hogy
komfortosabb lesz a lakásuk,
alacsonyabb a fûtés számlájuk. Aki az önerõt nem tudja
kifizetni, kölcsönbõl fedezheti. Ezt a társasház vett igénybe, s a közös költségbe építették bele. Ez a lakás nagyságától függõen havi 6-8 ezer
forint.
Vida Tünde

Kárpátaljára küldenek adományt

Új, Kossuth Lajos utcai irodájába hívta a sajtó képviselõit a Fidesz, a KDNP és a
Duna Korzó Polgári Körök
vezetõsége. E szervezetek és
a Fidelitas közös adomány-

gyûjtõ akcióba kezdtek.
Bordács József, a Fidesz helyi elnöke elmondta, korábban Böjte atya árváinak
gyûjtöttek sikerrel. Most a
kárpátaljai ferences misszió

Lassulhat a panelprogram
(Folytatás a címlapról)
A képviselõ-testület 40 millió forintot különített el erre a
célra. – Attól tartok, elég lesz
– fogalmazott Hajdú János. A
polgármester szerint ugyanis
egyrészt késõn írták ki a pályázatot, másrészt pedig nehéz lesz megfelelni a pályázóknak. Az önkormányzat folyamatosan fogadja és bírálja
a pályázatokat.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter felhívása február elsején jelent
meg, a benyújtás határideje
2008. szeptember 30-a. Az eddigiektõl eltérõen van egy és
kétlépcsõs pályázat, az elõbbinél a tulajdonos csak állami
támogatást igényel, az utóbbinál pedig elõször az önkormányzathoz, majd állami forrásra kell pályáznia. Korábban az önkormányzat nyújtotta be a pályázatot a minisztériumhoz.
Az elnyerhetõ összeg – az állami támogatást illetõen –
400-ról 500 ezer forintra nõtt
Fotó: Vida Tünde

lakásonként, de változatlanul
nem haladhatja meg a felújítás költségeinek harmadát.
Lehet támogatást igényelni
nyílászárók energia-megtakarítást eredményezõ felújítására vagy cseréjére, a
homlokzatok és födémek hõszigetelésére, épületgépészeti rendszerek korszerûsítésére, felújítására, valamint
a megújuló energiafelhasználás növelésére. A képviselõ-testület a helyi támogatást illetõen úgy döntött,
hogy a támogatás mértéke
függ a megvalósult célok
számától, s csak akkor nyújt
500 ezer forintot, ha mindhárom cél szerepel a programban és a támogatás nem haladja meg a költségek egyharmadát.
Az új pályázatoknak tartalmazniuk kell egy hõtechnikai
számítást, azaz kalkulálni kell
a várható hõmegtakarítást. A
nyertesnek öt éven át számot
kell adnia ennek megvalósulásáról.
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ATOMERÕMÛ

Különdíj a paksi szóvivõnek Példaértékû munkahely

Rangos szakmai elismerést
kapott a paksi atomerõmû
kommunikációs vezetõje. A
Magyar Szóvivõk Egyesülete különdíját nyerte el
Mittler István, mert az egyesület elnöke úgy látta, folyamatosan, érthetõen, offenzív
módon és hitelesen tájékoztatta a közvéleményt az
atomerõmû kettes blokkján
történt üzemzavar helyreállítási munkái során. Kiemelték, ez a szakszerû, higgadt

és kiegyensúlyozott kommunikációs munka is hozzájárult ahhoz, hogy nem alakult ki tömeghisztéria az országban a krízis alatt, s ma
már támogatja a közvélemény többsége a paksi
atomerõmû
bõvítésének
gondolatát. A díjat Orodán
Sándor, a Magyar Szóvivõk
Egyesületének elnöke adta
át Mittler Istvánnak a IV.
Szóvivõ Bálon.
Mayer György

A hölgyek szemszögébõl
2007 egyik legjobb munkahelye a paksi atomerõmû. Az
elsõ díjat a Dm Kft. viheti
haza, a paksi cég a második
lett a „Legjobb Nõi Munkahely 2007” pályázaton.
A Magyar Nõi Karrierfejlesztési Szövetség a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal együtt a „2007
Egyenlõ Esélyek Mindenki
Számára – Európai Év”
tiszteletére írta ki elsõ ízben, hagyományteremtõ
szándékkal a pályázatot. A
szövetség elnöke elmondta,

a kezdeményezés
célja, hogy rámutasson a nõket foglalkoztatásuk során
érõ esélyegyenlõtlenségekre, illetve
a nõk alkalmazásának
gazdasági
szükségességére.
Ferenczi Andrea
hozzátette, a díj
célja, hogy bemutassa azokat a jó
gyakorlatokat, amelyeket
más vállalkozások átvehetnek. A bírálatnál figyelembe vették a tisztességes
munkafeltételek meglétét,
a karrierlehetõség, elõremenetel biztosítását, az
egészség és jó közérzet
megõrzésének lehetõségét,
s hogy a munka és magánélet összeegyeztetésére lehetõséget biztosít-e a munkahely.
A konferenciával egybekötött díjátadást lapzártánk
után tartották az Országházban.
-tünde-

A paksi atomerõmûbe látogatott Írország és Ausztria
magyarországi nagykövete.
Martin Greene és Ferdinand
Mayrhoffer-Grünbühel urakat tájékozódó látogatásukon a Paksi Atomerõmû Zrt.
részérõl dr. Varga-Sabján
László törzskari igazgató,
Pekárik Géza mûszaki igaz-

gató és Mittler István kommunikációs fõosztályvezetõ
fogadta. A megbeszélésen
részt vett Horváth István,
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere is. A paksi atomerõmûrõl szóló tájékoztatót követõen a vendégek üzemlátogatáson vettek
részt.
-tV-

Külföldi zöldek tiltakoztak
Az atomenergia, a paksi
atomerõmû üzemidõ-növelése, bõvítése és a 2020-ig szóló energiapolitikai koncepció
ellen demonstrált a Greenpeace Budapesten a képviselõi irodaház elõtt. A mintegy
húsz, osztrák, lengyel, szlovák és magyar Greenpeaceaktivista csontváznak öltözött, és hordókon dobolva demonstrált a fenntartható
energiagazdálkodás fontossága mellett. Hangsúlyozták,
hogy Magyarországnak fel
kell ismernie, hogy a paksi
atomerõmû élettartamának
meghosszabbítása, illetve további, a nukleáris energiával
kapcsolatos tervek veszélyeket hordoznak magukban. A
környezetvédõ
szervezet
szerint
Magyarországon

nagy lehetõségek vannak az
energiahatékonyság és a
megújuló energiák kihasználására, nincs szükség atomenergiára.
Mittler István a paksi
atomerõmû kommunikációs
vezetõje rámutatott, hazánk
uniós csatlakozásakor kimondták, a paksi atomerõmû
mûszaki és biztonsági színvonala megegyezik a vele egykorú nyugati erõmûvekével.
A parlament az üzemidõ-növeléshez a 2005 novemberében nagy többséggel adta
hozzájárulását, az évente
végzett közvélemény-kutatások pedig azt támasztják
alá, hogy a magyar lakosság
túlnyomó többsége támogatja a paksi atomerõmû mûködését.
-vt-

Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Paksi Atomerõmû Zrt. (lent)

VÁROS

Szelek szárnyán

Elsõ motorja a Riga elõdje
egy Verhovina segédmotor
volt, amivel annyiból állt a motorozás élménye, hogy háromszáz métert tolta a járgányt,
száz métert ment vele. Valahogy így kezdõdött a motorozás Payer László számára.
Aztán, maga sem tudja megmondani, hogy miért, de a
motorok bûvköre magába
zárta. Azóta életének szerves
része a motorozás, tavaly óta
versenyez is, meghívásos
amatõr országos versenyen.
A 2007-es esztendõ más újdonságot is hozott számára, a
Paksi Autó és Motorsport
Egyesület decemberi közgyûlésén a szervezet vezetõjének
választotta. A stafétabotot tízévnyi lelkes munka után saját
elhatározásból
adta
át
Prantner János, aki jelenleg
az ellenõrzõ bizottság elnöke.
Az 1997-ben alakult egyesülettel 2005-ben került közelebbi kapcsolatba az új vezetõ.
Egy évvel késõbb három
szakosztályt hoztak létre, lett
autós, enduro-cross motor illetve a túra és sportmotoros.
Payer László a túra és sportmotoros
szakosztály
vezetõhelyettese volt Péter
Gyula mellett, illetve az ellenõrzõ bizottság elnöke. Nem
kis egyesületrõl van egyébként szó, tavaly összesen 139
tagot számláltak, túlnyomórészt túra és sportmotorosok
alkotják a társaságot, többségében paksiak, de a környezõ
Fotó: Szaffenauer Ferenc

településekrõl is tartoznak
hozzájuk. A 2001 óta közhasznú egyesület szívesen részt
vesz különbözõ rendezvényeken, illetve tesz eleget iskolák
meghívásának, hogy tagjai
beszélhessenek a motorozás
szépségeirõl, ugyanakkor felhívják a fiatalok figyelmét az
átgondolt, biztonságos közlekedésre. Az érdeklõdõket elviszik a Hungaroringre, ahol
sokat lehet tanulni a motorozásról, legyen az illetõ kezdõ
vagy haladó motoros. Payer
László szeretne nagyobb támogatottságot elérni, ennek
érdekében pályázatok benyújtását tervezi, és mint kiemelte, utánpótlásra is nagy
szükség van, ezért is tenniük
kell. Továbbra is fontos számukra a versenyek világa, illetve a túramotorosok útjai.
Nem lenne Lászlóról teljes a
kép, ha nem mondanánk el,
hogy egy motorja van, de nem
babusgatja. Egyszer volt egy
kedvenc, de mindig akadt valami probléma vele, ezért úgy
döntött, nem engedi, hogy nagyon a szívéhez nõjön egy motor. Az egyesülettel viszont ez
megtörtént, és László szeretné, ha még sokáig egy összetartó, jó kedélyû baráti társaság maradnának. Fontosnak
tartja, hogy mindez ne menjen családi életének rovására.
Ha valaki szeretné felvenni a
kapcsolatot a társasággal,
megteheti a www.paksimotorosok.hu oldalon.
-gy-
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Esély a továbblépésre
A Dél-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ paksi
kirendeltsége felzárkóztató
tanfolyamot hirdetett, ami a
Társadalmi Megújulás Operatív program keretében,
uniós támogatással valósul
meg. A tanfolyam hat osztályt végzett, regisztrált
munkanélkülieknek szól, az
általános iskola hetedik és
nyolcadik osztályának elvégzését teszi lehetõvé számukra. A képzést a paksi I. István Szakképzõ Iskola vállalta fel. A képzés hat hónapig
tart, erre az idõre a résztvevõk keresetpótló juttatást
kapnak, ami a minimálbérrel
megegyezõ összeg. Akinek
utaznia kell, kilencven százalékra jogosító utazási igazolást is kap. A tanfolyam során a fõ tantárgyakat tanulják a résztvevõk napi öt-hat
órában, a hetedik és nyolcadik év anyagából vizsgát
tesznek. Akiknek a hetedik
osztálya megvan, azoknak
csak a nyolcadik osztályos

tananyagból kell vizsgázniuk, de a képzésen végig
részt kell venniük. A tanfolyam február 25-én indul. A
biztos induláshoz minimum
tizenhat fõre van szükség,
legfeljebb húsz fõ részvételére van lehetõség. Lapzártánk idején még nem volt
meg a minimális létszám, ennek tükrében azt a tájékoztatást kaptuk, hogy aki érdeklõdik a lehetõség iránt,
még február 25-én délelõtt
felkeresheti a munkaügyi kirendeltséget. Fontos, hogy
az érintettek éljenek ezzel a
lehetõséggel, hiszen mindössze fél év alatt elvégezhetõ a
hetedik és nyolcadik osztály,
aki sikerrel vizsgázik, a továbbiakban részt vehet általános iskolai végzettségre
épülõ képzésen, egy-egy
szakma megszerzése pedig
megkönynyítheti az álláshoz
jutást, húzta alá Puskás Ildikó tanácsadó, a munkaügyi
kirendeltség munkatársa.
-kgy-

Virtuális naptár
Az önkormányzat informatikus szakemberei létrehoztak
egy interneten elérhetõ rendezvény-nyilvántartót. Ez –
mint Tell Edittõl megtudtuk
– úgy mûködik majd, mint
egy virtuális naptár. Az önkormányzat oktatási és kulturális referense hozzátette,
életre hívását az indokolta,
hogy egyeztetés hiányában
számos esetben ütköztek a
rendezvények. Ez pedig nem
csak bosszúságot okozott,
hanem nyomot hagyott a
résztvevõk számán. Ezt szeretnék az új rendszer bevezetésével elkerülni. A rendezvény-nyilvántartó programot ugyanis minden civil
szervezet használhatja, arra
adatokat vihet fel, azaz ily
módon közhírré teheti prog-

ramját. Ezt bárki megnézheti Paks város honlapján, a
www.paks.hu címen és programjai tervezésénél figyelembe veheti.
Az egyesületek, alapítványok számára biztosítják a
hozzáférést és a szükséges
jelszót. Tell Edit elmondta, a
jól megválasztott idõpont
növelheti egy-egy rendezvény sikerét. Az oktatási és
kulturális referens hangsúlyozta, az általuk ismert civil
szervezeteknek küldenek
meghívót, de mindenkit várnak, aki rendezvényszervezésben érintett arra a találkozóra, ahol bemutatják a
virtuális naptárt. Ezt egyébként február 27-én 17 órától
tartják a városháza nagytermében.
-vt-
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MOZAIK

Nem könnyû a mûvészsors
Tehetségesek, sõt sikeresek, kis túlzással mégis a megélhetésért küzdenek. Schuckert
Gréta és Kóti Kata, két Pakson nevelkedett ifjú hölgy, a fõvárosban próbál szerencsét. Nem választottak tucatszakmát, szorgalmasan tanultak, a szakmai elismerés is
megérkezett számukra, megélni mégsem tudnak választott hivatásukból.

Tavaly a színikritikusok díját
a budapesti Stúdió K egyik
nagy sikerû bábelõadása kapta. A Diótörõ Ferenc és a
nagy szalonnaháború címû
darabról a kritika hangsúlyozza, hogy finomak és humorosak a díszletek, karakteresek a figurák. Az elõadás
egyik díszlet- és bábtervezõje
a paksi Schuckert Gréta volt.
– Ez a klasszikus mesének
egy nagyon kedves és nagyon
mókás átirata. Könnyû dolgunk volt, mert a szövegkönyvbõl nagyon hamar létre
tudtuk hozni a karaktereket.
Az én feladatom az volt, hogy
három figurát próbáljak megformálni – emlékszik vissza az
ifjú tervezõ. Az úgynevezett
bunraku bábukat több ember
mozgatja, ami a mai színházakban ritkaság számba
megy, nagyon precíz és kifejezõ a mozgatási technika, így a
bábuk elkészítése is speciális.
Mindent saját kezûleg készí-

Komoly
elismerést jelentõ

tettek, a testeket textilbõl fa
és hungarocell betétekkel, õk
varrták a ruhákat, õk formázták az arcokat. A kellékeknél
is próbáltak játékos és bohókás dolgot létrehozni, mert a
kicsi gyerekeket is szerették
volna megcélozni a darabbal,
melynek a fõszereplõje egy
öregmester, akinek a padlásán játszódnak az eseménynek. Õ feltaláló, barkácsoló
ezermester. Az õ szerkezeteit,
félkész találmányait kreálták
meg díszletként. Gréta kellemes emlékei közé azonban a
szakma fanyar kérdõjelei is
odafurakodnak: – Hat hónapig dolgoztunk, nap mint nap,
reggel 9-tõl este 8-ig, úgy,
hogy ingáztunk Budapest és a
bábtanárunk Pilisben lévõ
otthona között, mert ott volt
mûterem, amit használhattunk. A bábelõadás, ami azóta
folyamatosan hozza el a kategória legjobb díjait, volt az elsõ, ahol kaptunk fizetést a
munkánkért. Roppantul kevés pénzt, de legalább a jó érzés megvolt, hogy fizettek ér-

te. A Stúdió K kicsi színház,
mely annak ellenére, hogy
rengeteg hasonló sikeres produkciót hoz létre, alig tudja
fenntartani magát – mondja,
majd elbeszélésébõl kiderül,
hogy a 39. Magyar Filmszemlén három film is szerepel,
melyben õ is dolgozott, teljesen ingyen. – Elõfordult,
hogy én fizettem ki az anyagok árát, mert boldog voltam,
hogy egyáltalán ott lehetek és
dolgozhatok. És nagyon elégedett vagyok, mert a visszajelzések igen pozitívak. „A
mindenes” címû kisjátékfilm
bejutott a versenyprogramba, tehát ha szerencsénk van,
akkor még a díjazottak között
is szerepelhetünk. De ettõl
még a villanyszámlát nem tudom befizetni... Október eleje
óta nem kaptam felkérést
munkára. Én önmagamban
nem tudok dolgozni, ahhoz
egy produkció kell, egy csapat, akikkel együtt lehet mûködni. Jobb híján eladó vagyok egy ruhaüzletben, pultoztam egy sörözõben – mesé-

li elkeseredve. Volt csoporttársai egy része ugyanebben
a cipõben jár. Az egyetemek
egyre több diákot vesznek fel.
Amikor õ bekerült, nyolcan
voltak a látványtervezõ szakon, most tízen járnak az elsõ
évfolyamba, és közben a Kaposvári Fõiskola is indított
egy hasonló szakot, ahol évente tizenhat diák végez. – Nagyon komolyan kell menedzselni magunkat, mert nem
elég, hogy jól dolgozik az ember, nem elég, hogy a saját
szintjén eléri a lehetõ legjobb
eredményeket – összegzi. De
bizakodása még nem hagyta
el, ezért hozzáteszi, örül, hogy
túl van ezeken a kemény, ám
nagyon élvezetes és eredményes munkákon, erre majd lehet hivatkozni. Talán ezekre
már felfigyel majd valaki.
-s-

Harmadik helyezést ért el a
Magyar Újságírók Országos
Szövetsége és a Magyar Fotóriporterek Társasága által
meghirdetett XXVI. Magyar
Sajtófotó pályázaton Kóti Kata. A paksi – pontosabban
dunakömlõdi lány – roppant
büszke a sikerre, ami néhány
adat ismeretében érthetõ. A
pályázatra közel ötszáz fotós
majd' tízezer képpel pályázott,
köztük neves fotóriporterek.
Kata minden egyedi kategóriában részt vett. A sikert a
sport, azon belül is az új „szerelem”, a vízilabda hozta számára. Tóth Márton élethalálharca címû felvételét harmadik díjjal jutalmazták. A Ma-

gyar Távirati Iroda és a Magyar Hírlap fotósa elõzte meg.
Kati tavaly óta jár vízilabdameccsekre, s készít képeket. Az elõbbit – mármint a
mérkõzéseket – igencsak

kedveli, de fotózni, mint
mondta, nehéz. Hogy mi vitte az uszodába? – Keresem
és igyekszem feszegetni saját határaimat – árulta el.
(Folytatás a 11. oldalon)
Fotó: SG (fent), KK (lent)

MOZAIK
(Folytatás a 10. oldalról)
Nem csak a maga kedvére
készíti a felvételeket, azok
megjelennek egy honlapon, a
vvo.hu-n, mely a Vasas vízilabda rajongói oldala. Ez olyan fiatal fotósok számára ad megjelenési lehetõséget, akik
máshol nem tudnak érvényesülni, késõbb viszont jó hivatkozási alap az itteni szereplés.
A 23 esztendõs Kóti Kata öt
éve szánta el magát a fotózásra. Olyannyira, hogy ezt választotta hivatásul is. Budapesten, a Práter utcai szakiskolában végzett fényképészként, majd elvégezte a Bálint
György Újságíró-akadémia
kép- és tördelõszerkesztõi
képzését. Még mindig tanul,
mesterkurzusra jár, s tanít is
ugyanabban a stúdióban. 1218 éves fiatalokkal foglalkozik,
betegekkel és állami gondoskodásban élõkkel. Tanul, tanít
és dolgozik… Már ha van mit.
Ironikusan azt mondja, fõállásban munkakeresõ. – Sok a
fotós, kevés a munka. Máshova pedig nem vesznek fel, szerintem a külsõm miatt –
mondja a lány, aki – mint Pakson sokan tudják – arcán viseli egy betegség nyomait.
Hivatalosan szabadúszó fotós, ebben a minõségben pályázott, ám az igazsághoz
hozzátartozik, hogy párja segítsége nélkül nehezen tudna
megállni a lábán. Sorra nyílnak a kiállításai, többször
szülõvárosában mutatkozott
be, de a budapesti közönség
elõtt sem titkolja tehetségét,
március 6-án a Volksbank galériában mutatkozik be.
A kudarcok ellenére szereti
hivatását. – Annyira egyértelmû volt, hogy ezt választom. Mozgalmas, emberek
között lehetek, nem kell mindig újra és újra ugyanazt csinálnom, s lehet alkotni – sorolja az érveket. Ha kedvtelésbõl veszi a kezébe a fényképezõgépet, fõként tárgyakat fotóz. Ha munkáról van
szó, a riport- és portréfotózást szereti. És persze a vízilabdát.
-vida-
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Kinyitják a kertkaput

Megalakulásának tízéves évfordulóját ünnepelte a Paksi
Kertbarát Egyesület tavaly.
Az éves programok ennek jegyében teltek, igen színes volt
a kínálat, tudtuk meg Pupp
Józsefnétõl, a civil szervezet
elnökétõl éves közgyûlésükön. Rendezvényeik sorát a
hagyományos kertészeti nappal indították, volt növény
cserebere, virágvásár. Elutaztak például Budapestre,
Kecelre, de országhatárainkon túli utak is belefértek a
programba. Ezek a látogatások egyrészt kikapcsolódást

jelentettek, másrészt szakmai
szempontból is igen hasznosak voltak a növények iránt
szívbõl elkötelezett társaságnak. A parkgondozás terén is
tevékenyek voltak a kertbarátok, erre idén is pályázni
szeretnének az önkormányzat környezetvédelmi és mezõgazdasági bizottságához.
Õsszel vendégeket fogadtak
Reichertshofenbõl, de ápolták Galántával, valamint a
kézdivásárhelyi kertbarátokkal is kapcsolatukat, amely ez
utóbbi társasággal talán a
legbensõségesebb, emelte ki

Ecsetre cserélte a pennát

A verseirõl ismert paksi mûvész, Oláh Zoltán mutatkozik be a városi mûvelõdési
központ új tárlatán. Most

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

nem papírra vetett gondolatait tárta a közönség elé,
festményeit láthatják a mûvészetkedvelõk. Nem titok,
hogy a toll mellett az ecsettel
is jól bánik Oláh Zoltán. Azt
vallja, hogy a versfaragók
között gyakorta akad ügyes
képzõmûvész. Maga is régóta él az önkifejezésnek efféle eszközével, az elsõ vizuális
alkotótelepen már a festõk
között forgolódott. Volt több
kiállítása, fõként Pakson, de
a budapesti közönség is
megismerhette már munkáit, csoportos kiállítás keretében. A mostani tárlaton
portréit állította ki, melyek
közül számos elképzelt, de
valós alakokat is megörökített, illetve egy sorozatra valót „álomképeibõl”, melyek

az egyesület elnöke. Remekül
sikerült a Tök jó nap, amelyet
ebben az esztendõben szeretnének kicsit megújítva, új
helyszínen megtartani. Ami a
2008-as esztendõre tervezett
egyéb programokat illeti, többek között terveznek kirándulásokat, és újdonságként
szeretnék elindítani a „Nyitott kertek” programot. Ennek jegyében bárki bemutathatja kertjét, a nyílt napokon
nem csak az egyesület tagjait,
hanem bárkit szívesen fogadnak majd. A társaság tagjai
többségében az alapítás óta
együtt munkálkodnak, de
rendszeresen vannak új jelentkezõk, akiket szívesen fogadnak. Az érdeklõdõknek
azt szokták tanácsolni, hogy
egy éven keresztül vegyenek
részt programjaikon, dolgozzanak velük együtt, és ha azt
követõen is úgy érzik, szeretnének csatlakozni a társasághoz, tárt karokkal fogadják a
jelentkezõket soraikba.
-gyöngy-

saját bevallása szerint elvontak. – Semelyik irányzathoz
nem sorolom magam – fogalmazott Oláh Zoltán, azt is
hozzátéve, úgy gondolja, rokon dolog írni és festeni. Elmondta, két kötete vár most
kiadásra, egy életrajzi és
egy gyermekverseket tartalmazó könyv jelenik meg rövidesen.
A festõ, aki sokkal inkább
költõként ismert, a magyar
kultúra napján sérült meg, s
operáción esett át, ezért nem
vehetett részt a tegnapi
megnyitón. Lapunknak elmondta, hogy amikor nem
megy az írás, általában fakanalat ragad és fõzni kezd, aztán, ha ott sincs sikerélmény,
ecsetet fog kézbe. Nem újkeletû nála a festészet, évtizedek óta mûveli.
-tV-
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Napraforgó klub

Messzire viszik Csámpa jó hírét

A rákos megbetegedések
száma ma Magyarországon
nagyon magas, és a statisztikák szerint folyamatosan
emelkedik. A tapasztalat az,
hogy a betegek magukra maradnak testi, lelki fájdalmaikkal. A Napraforgó Klub támaszt nyújt ezekben a nehéz
idõkben. A klubnapokra várják a daganatos betegséggel
küzdõket, a családtagokat, a
hozzátartozókat és a már
gyógyult betegeket is. Az érdeklõdõk információt szerezhetnek az ellátásokról, szolgáltatásokról, és lelki támaszt kapnak. Orvos és pszichológus konzultációra is van
lehetõség. Elõadások, közös
programok, termékbemutatók színesítik a találkozókat.
A Napraforgó a megelõzést
is feladatának tekinti, tájékoztatást ad a különbözõ szûrõvizsgálatokról. A klub az
ESZI egészségközpontjában
talált otthonra, itt tartanak
havonta összejöveteleket.
Legutóbb február közepén
találkoztak, a következõ
klubnapok idõpontjai: március 13., április 10., május 8. és
június 12. Az érdeklõdõket
17 órától várják.

Egyéves lett a Csámpai
Country Road Club. Az évforduló alkalmából nyilvános
születésnapi bulit szerveztek. Együtt ünnepeltek a budapesti, balatonfüredi, és
magyarhertelendi linedance
együttesekkel, akikkel igen
jó kapcsolatot alakítottak ki,
rendszeresen
látogatják
egymás rendezvényeit, tanulnak egymástól. A találkozóra a mûfaj elkötelezett hívei mellett támogatóikat is
meghívták, így mások mellett Herczeg József nemzetközi kapcsolatokért felelõs
tanácsnokot, Féhr Györgyöt, a külsõ városrészek településrészi önkormányzatának elnökét és Feil Józsefet,
a részönkormányzat csámpai képviselõjét, aki kiemelte, mindeddig semmi és senki nem vitte ilyen messzire

Csámpa hírnevét, mint az
együttes.
A klub a csámpai Fenyves
Lovastanya köré szervezõdött baráti társaságból alakult. Az egy év alatt nagy
utat jártak be: elõször az
interneten fellelhetõ koreográfiákat tanulták Gyõrffy
Orsolya vezetésével, majd
felvették a kapcsolatot a
budapesti linedance klubbal. A velük való találkozás
megerõsítette õket abban,
hogy jó úton haladnak. Ma
már három felnõtt és egy
gyermek csoportjuk mûködik, mintegy félszázan ropják rendszeresen a felújított csámpai közösségi házban. Számos fellépésen vannak túl, több helyen jártak
az országban, de Erdélybe
is elvitték mûsorukat, öregbítve Paks, illetve Csámpa

Felhívás

A paksi Városi Múzeum

diákokat vár múzeumi óráira. Az intézmény A kendermagtól a karácsonyi abroszig címû idõszaki kiállítása
a kender feldolgozását mutatja be, a vetéstõl a szövésig. Mivel ez a téma a honés népismeret tantárgy részét képezi, szeretnének lehetõséget biztosítani a múzeum néprajzos munkatársa által tartott múzeumi
órák igénybevételére. Az
érdeklõdõk két alkalommal
élhettek már ezzel a lehetõséggel, s február 27-én,
szerdán ezt újra megtehetik, amennyiben elõzetesen
idõpontot kérnek a 7/510448–as telefonszámon.

jó hírét. A fellépések és
próbák mellett nyílt napokat is tartottak, szert tettek
egységes fellépõ ruhára, és
azon is dolgoznak, hogy hivatalos civil szervezetként
mûködjenek. Mint megtudtuk, az elsõ koreográfiákat
nem könnyû megtanulni, de
néhány formáció elsajátítása után már egyre könnyebb az újabbakkal megbírkózni. Szívbõl ajánlja a
társaság mindenkinek ezt a
mûfajt, mert kortalan, s
nem kell hozzá partner. Különlegessége,
hogy
a
linedance mûvelõi egy-egy
dallamra az ahhoz tartozó
koreográfia ismeretében
bárhol, bármikor együtt
tudnak táncolni anélkül,
hogy korábban találkoztak
volna.
-gyöngy-

Nõnapig láthatóak Agócs

Jánosné seprû babái a
dunakömlõdi faluházban. A
paksi nyugdíjas hölgy több
mint egy évvel ezelõtt kezdte a babakészítést egy német
házaspártól származó ötlet
nyomán. Korábban a mûvelõdési központ babakiállításán is bemutatkozott már a
seprûbõl készült bábokkal,
melyek a kömlõdi tárlatra
más módszerrel készült babákkal egészültek ki. Agócs
Jánosné elmondta lapunk-

nak, hogy többnyire öblítõs
flakon szolgál alapul, fonalat, harisnyát, egyéb maradékokat használt ezek „felöltöztetésére”. Hogy éppen
milyen ruhát, népviseletet
hordanak a figurák, Agócs
Jánosné pillanatnyi hangulatán múlik. A babakészítõ –
mint elmondta – most a foltvarrás technikájával ismerkedik a Delelõ klubban, de
mint elárulta a városi nyugdíjasklubnak is gyakori vendége.

„Az Ifjú Harmonikásokért”
Alapítvány április 5-én, az
ESZI Sportcsarnokában ismét megszervezi a 3. Paksi
Harmonika Fesztivált, s ennek keretében harmonikaversenyt hirdet. Jelentkezni
március 1-jéig lehet egyéni
és kamarazene kategóriában. A versenyt elõválogatás elõzi meg. Ehhez minden jelentkezõtõl legfeljebb
tízperces hangfelvételt kérnek, melyen az egyik mûsorszám, a versenyre szánt
produkció legyen. A produkciókat szakmai zsûri
fogja elbírálni. A versenyen
való részvétel nevezési díjjal jár, ennek összege 2500
forint fejenként, amit elõválogatás után kell befizetni.
A hangfelvételt és a jelentkezési lapot csak postai úton
a következõ névre és címre
lehet küldeni: Papp Olga,
7030 Paks, Építõk útja 20,
fszt. 1. Érdeklõdni lehet:
30/332-19-51.
Fotó: Vida Tünde
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Hazavárja fiataljait a kömlõdi közösség

A kömlõdi iskola megszûnése
nem járt együtt a diákok barátságainak megszûnésével,
köszönhetõen a Hazajáró Diákok Klubjának kitalálójának
és vezetõjének, Faragóné
Kertész Alice-nak. A klub
tagjai idegen városokból hazaérve a délutánokat nagyrészt együtt töltik a közösség
jólesõ melegében. Nem ülnek
a babérjaikon: a közös kirándulások és kézmûves foglalkozások mellett tevékenyen
részt vesznek a község ünnepeinek rendezésében, és maguk is szerepelnek. Új szokásokat honosítanak meg a régiek ápolása mellett. A foglalkozások színhelye a könyvtár
épülete. A falra kitûzött házirend és a napirendi pontok tanúskodnak a jól szervezettségrõl. Meglepetésemre, a
korosztály eléggé vegyes, a tizenéves gyerkõcöktõl kezdve
egészen a húszéves korosztályig mindenki megtalálja a
közös hangot. Sõt, még olyan
kömlõdi tagok is vannak, akik
annak idején nem a közös iskolába jártak. Látogatásunkkor éppen közös filmezés volt
napirenden. Alice nénitõl (így
hívják õt a gyerekek) meg-

tudtam, hogy a csapat eddig
számos ünnep lebonyolításában vállalt jelentõs szerepet.
Többek között a kömlõdi falunap, a gyereknap, a húsvét, az
adventi idõszak alkalmával

mutatták meg, mire képes ez
a kis csoport: gyereknapon a
nyugdíjasok elleni kötélhúzó
versenynél csaltak mosolyt az
emberek arcára, mézeskalácsot sütöttek és ajándékokat

Családias hangulatban ûzték
el a telet a dunakömlõdeik
február 15-én. Nem csak
azért, mert ezúttal nem telt
meg a faluház, és a vártnál valamivel kevesebben vettek
részt a programon, hanem
azért is, mert példaértékû a
különbözõ korosztályok öszszefogása. Programok sora
jelzi, a faluház kis csapata és a
köré szervezõdött civilek,
kezdve a diákoktól a nyugdíjasokig, rendrõl-rendre jó
programokat kínál a közönségnek. Faragóné Kertész
Alice, a hazajáró diákok Alice
nénije elárulta, tudatosan
építik programjaikat egy-egy
népszokás köré, hogy ezeket
felidézzék és a kornak megfelelõ elemekkel ötvözzék. Így
garantált, hogy nem csak a
hagyományok feledésbe merülése ellen tesznek, hanem
még jól is szórakoznak. Elõször tavaly, Luca napján jöttek össze, illetve most a hónap közepén. Kora délután
maszkokat és kiszebábot készítettek. Majd az elõbbieket
felöltötték, az utóbbit egy kerekes kocsira szerelték, dudákat, kereplõket vettek magukhoz. Végigvonultak a falun hangos ricsajjal üldözve a
telet. Míg a fiatalság a tél elûzésével és kiszebáb-égetés-

sel foglalta el magát, a nyugdíjasok a tûzhelyek körül serénykedtek. Bodó Katalin
faluházvezetõtõl tudjuk, hogy
az elsõ hívó szóra sokan vállalkoztak arra, hogy szabadidejüket, s persze a hozzávalókat nem sajnálva fánkot
süssenek az alkalomra. Köszönet illeti Korbely Lászlónét, Ulbert Sándornét, Vincze Istvánnét, Korbely Bélánét és Csáky Lászlónét, valamint a nekik segítõ férjeket
a sok tucatnyi finom farsangi
fánkért és házi lekvárért.
Faragóné Kertész Alice azt is
elmondta, hogy a következõ
hasonló alkalom a Szent Iván
napi tûzugrás lesz. Arra az alkalomra a Városi Múzeum is
csatlakozik a szervezõk népes
csapatához.
-vt-

A tizennégy éves Tóth József volt a jelenlevõk között
a legfiatalabb, és talán legközlékenyebb. Számára a jó
beszélgetések, a közös játékok és a közös szereplés az,
ami egyfajta pluszt jelent.
Legkedvesebb idõtöltése a
kézmûveskedés, azon belül
pedig a tûzzománc-égetés.
Fotó: Vida Tünde (középen), Kövi Gergõ
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készítettek a karácsonyi rendezvényre, de volt közös fánkevés is, és a kisebbek a Télapónak mondtak verseket.
Kreativitásuk folyamatosan
új területek felé kalandozik.
Kitalálták a tökfaragó és a
madáretetõ-készítõ versenyt.
A költészet napjára rajzpályázatot írtak ki, a télûzõ mulatságon – amit nemrég tartottak – kiszebábot égettek és
ünnepelték a tavasz közeledtét. A sportnapon megrendezték a kerékpározásból és futásból álló Gyalogkakukk versenyt. Ami különösen értékes
és becsülendõ, hogy eddig már
két alkalommal szerveztek
szemétgyûjtést, ezáltal szebbé
téve környezetüket. Terveik
között szerepel egyebek között a tûzugrás hagyományának meghonosítása is.
Azt is elárulták, hogy õk rendezik a kömlõdi március 15-i
ünnepséget. Az elmondottakból ítélve, színvonalas és érdekes mûsorra számíthat a
nagyérdemû március 14-én.
A hazajáró diákok pályázatok útján több berendezési és
mûszaki tárgyra tettek szert.
A könyvtári „klubhelyiségbe”
így kerültek új székek és asztal, DVD-lejátszó, hifi és televízió is. Egy szó mint száz, ez a
klub tényleg nagyon jól mûködik. Képes olyan értékek átadására, amelyeket napjainkban az iskola után otthon tengõdõ, számítógép útján közösségi életet élõ (csetelõ) gyerekek nem kapnak meg. Az öszszetartás, a valódi értékek, a
természet és a másik ember
tisztelete elhanyagolhatatlan
útravaló a most felcseperedõ
generáció számára.
-msA legidõsebb jelenlevõ klubtag
Horváth Petra (17) volt. Bár a
tanulmányai miatt ritkábban
vesz részt a foglalkozásokon,
azért törekszik rá, hogy minél
több délutánon ott legyen. Õ is
a kézmûves foglalkozásokat
említette, mint kedvenc elfoglaltságot, kiemelve az adventi
ajándékok készítését.

MOZAIK
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Híres paksiak, paksi hírességek

Vasvári Kovács József
Alakját megõrizték a lexikonszócikkek, de olvashatunk róla Krúdy Gyula: A holt Kossuth Pesten címû írásában is:
„… Vasvári Kovács József, az
egykori 48-as honvéd, akit a
kitûnõbb hazafiak temetésén
önként vállalt szereplése miatt a »nemzet funerátorának«
neveznek: a koporsókocsi elé
áll az egyszerû fejfával, amely
a halott nevét mutatja, amely
fejfa kis- és nagyemberek holtát egyformán hirdeti, »Kossuth Lajos. Élt 92 évet.«”
Vasvári Kovács József Pakson született, 1832. február
17-én. Apja, Vasvári Kovács
István megyei orvos és felesége tizenkét gyermeket, négy
lányt és nyolc fiút nevelt. József gyermekként is színész
szeretett volna lenni, s elõször
a bátyja, Ferenc által írt Véletlen halál címû népszínmûben lépett föl Dunaföldváron.

Bár jó hangja volt s megbízható hallása, szülei nem akarták, hogy színész legyen, s
Pestre adták inasnak Bárány
Lajos orgonakészítõ mesterhez.
A szabadságharc kitörésekor a Kovács fivérek közül heten álltak be a honvédseregbe,
hõsünk tüzér altisztként
mindkét lábán meg is sebesült. Felgyógyulása után már
nem tért vissza a szülei által
ráerõltetett mesterség gyakorlásához, hanem felcsapott
színésznek. 1850-ben Kalocsán beállt Bács Károly vándortársulatába, s itt játszott
1858-ig, majd Molnár György
truppjának tagjaként járta az
országot. Közben saját társulat alapításába is belefogott, s
a Szekszárdon mûködõ színházába, mely bár rövid életû
volt, 1863-ban sikerült néhány
szerep eljátszására megnyer-

nie a híres Egressy Gábort.
Ezután ismét a vándorélet következett, játszott Kolozsvárott, majd a budai népszínházban, s néhány évadra a Nemzeti Színházhoz is szerzõdtették. 1875-ben megnyílt a pesti
Népszínház, melynek alakulásától nyugdíjaztatásáig, 1892
áprilisáig volt tagja. Népszínmûvek kisebb zsánerszerepeit
játszotta, fõként részeges
kántorokat. A források szerint Allaga Géza az elsõ magyar operett, A szerelmes
kántor címszerepét is neki írta.
Ám az igazságnak tartozunk
annyival, hogy tudjuk, ismertségét nem elsõsorban színpadi sikereinek köszönhette,
mint inkább annak a különleges, egyedi szerepnek, melyet
nagyjából az 1880-as évek közepétõl, mint „a nemzet
funerátora”, a nagy temettetõ
megjelenítésével
alkotott.
Hétköznapi kedvteléseiben is
az elmúlás, az enyészet jó barátja szerepét alakította. Õ
volt „a halál nyájas cimborá-

ja”, gyûjtötte a nevezetesebb
temetések relikviáit is, szobája falára a koszorúkból mindig
bekereteztetett egy-egy virágot, levelet. Jó elõre elkészíttette saját koporsóját, melyet
tulipánokkal maga festett be,
az ágya alatt tartotta, s gyakorta benne is aludt. Összeállította és megjelentette A budapesti Kerepesi úti temetõ
térképét (Budapest, évsz. nélkül, kõnyomat), s 1894-ben az
E század jelesebb magyar elhunytjainak névsorát.
Vasvári Kovács József 1894.
október 2-án halt meg a nagysurányi színészotthonban, ott
is temették el, NagySurányban.
Forrás: – Dr. Németh Imre:
Olvasmányos szemelvények
Paks város múltjából, Kézirat,
– Révai Nagylexikon, – Saly
Noémi. Pesti csodabogarak,
Ab Ovo, 2005. Bp. – Sipter
Gézáné: Korok és emberek, –
Szinnyei József: Magyar írók
élete és munkái, – Töttös Gábor: Rejtett értékeink.
Kernné Magda Irén

AKKERMANN GÁBOR
A paksi szülõotthonban kezdtem, a 2-es iskolában folytattam. Minden ideköt, a szüleim, a barátaim, a régi, nagyszerû tanáraim. Azt gondolom, hogy az ember élhet bármelyik városban, de az õt körülvevõ emberek határozzák
meg, hol van az otthona. Én
itt találtam meg az otthont, itt

szeretnék élni. Gyermekkorom óta sokat változtak a lehetõségek. Régen azt csináltuk, amit lehetett, fociztunk,
kosaraztunk a szabadban,
bringáztunk a környéken. Ma
már van uszoda, jégpálya, teniszcsarnok. Ha valamibõl
sok van, nem is olyan fontos
számunkra. Tudunk róla,
mégsem használjuk ki. Így
aztán ülünk a számítógép
elõtt, vagy bámuljuk a televíziót. Ismerõseim közül sokan
nagyobb városokban élnek.
Ott még nagyobb a kínálat, de
ott sem használnak többet belõle. Ez belsõ igény kérdése.
Szeretek robogóval, biciklivel csavarogni a városban és
környékén. Gyönyörû helyeket fedez fel az ember, ha nyitott szemmel jár. Biztatnék
erre sokakat…
dínó

Az én városom

STRASSZER ANDREA
Érdekes hangulatú, zárt közösségben nõttem fel a PAVos gyerekekkel. A zárt közösséget az adta, hogy egy helyen dolgoztak a szüleink,
egy helyen jártunk óvodába,
iskolába. Semmiért nem kellett lemenni a faluba, ahogy
akkor hívtuk. Együtt játszottunk, szórakoztunk. Ha bete-

gek voltunk, ránk nem a
nagymama vigyázott. Emlékszem, hogy apukám beültetett a Barkasába, és mentem
vele dolgozni én is, mert nem
volt, aki vigyázzon rám.
Az évek múltával aztán
megváltoztak a dolgok. A
gimnáziumba már le kellett
járni. Új barátokra leltem,
apránként felfedeztem a régi
Paks szépségeit. Lassan a faluból Óváros lett. Olyannyira,
hogy ma már itt lakom a családommal, tyúkokat, nyulakat
tartunk. Mikor kinézek az ablakon, nem az erõmûvet, hanem a Dunát látom, és lassan
megtanulom a szomszédoktól, hogyan lehet megtudni az
idõjárást a víz színébõl. Megszerettem a zegzugos utcákat, megismertem a Sándorlépcsõ történetét. Szeretek itt
élni. Jól érzem itt magam.

Fotók: TelePaks Városi Televízió

MOZAIK

Jó napot, mi újság?

Laczáné Magyar Emese
Nemrégiben a Nagycsaládosok Paksi Egyesületének
titkárává választották. A kihívások elõl soha nem futamodik meg, dolgozott marketingesként, rendezvényszervezõként, volt már kampányfõnök, újságot is szerkesztett. Jelenleg gyermeket nevel, könyvet ír, imádja
az autókat és a repülõgépeket.
Sárospatakon gyerekeskedett, a miskolci Földes Ferenc
Gimnáziumban tanult. Fõleg
fiúkkal barátkozott, velük focizott és biciklizett. Meglehetõsen korán önállósodott, már
a középiskolában saját bevételre tett szert korrepetálásból, majd érettségi után rögtön munkába állt. Néhány hónapig fagylaltárusításból élt,
majd a Miskolci Gyermekvárosban helyezkedett el, ahol
pedagógiai asszisztensként
dolgozott. Mikor kiderült,
hogy gyermeket vár, a tanulás
és karrier így rövid ideig háttérbe szorult. Felvették ugyan
a gyógypedagógiai fõiskolára,
de a tanulmányokat végül
nem kezdte el.
Miután Balázs megszületett,
felpörögtek az események.
Saját bálás boltot mûködtetett, idõnként dolgozott felszolgálóként, s mindeközben a
Miskolci Egyetem Marketing
Tanszékén, kereskedelmi me-

nedzserként tanult. Mialatt
édesapja betegeskedett, õ folyamatosan ápolta. Másfél év
után, gyakorlatilag a kezei
közt hunyt el, ez rendkívül
megviselte Emesét. Egyre inkább magába fordult, lefogyott, elkedvtelenedett. Az
orvosa és a családja unszolására belátta, ha rövid idõn belül nem változtat az életén, akkor még nagyobb baj lehet.
Ezért erõt vett magán, összepakolta mindenét és új életet
kezdett. Hóna alatt egy tévével, egy kartondobozzal és a
kisfiával megérkezett Budapestre, kivett egy albérletet
és munkát keresett. Elõbb
egy neves reklámstúdiónál
dolgozott mint kereskedelmi
és marketingigazgató, emellett lakberendezést tanult, heti három alkalommal aerobikot oktatott. Nem akart töprengeni, ezért a munkába vetette magát. Késõbb profilt
váltott és rendezvényszerve-

zéssel foglalkozott. Ez a munka érdekesebb volt, sok utazással járt, és fontos kapcsolatokat eredményezett. Mivel a
szerelem közben Agárdra sodorta, az ingázás pedig fárasztó volt, megint váltania kellett.
A szerelem gyümölcseként
megszületett második gyermeke, Gábor. A feladat új lakóhelyén is hamar megtalálta:
megkérte õt egy kedves hölgy,
aki a polgármesteri székért
szállt harcba, hogy legyen az õ
kampányfõnöke. Elvállalta, s
ugyanebben az idõben hoztak
létre egy helyi lapot, melyet
szintén õ szerkesztett. Agárdon is sokat dolgozott, talán
épp ezért vágyott egy kis pihenésre. Egy kirándulás alkalmával meglátott és meg-

költe kiemelkedõ rajztehetségét. Rendszeresen pályázik
különbözõ rajzversenyekre,
és folyamatos képzést kap
rajzszakkörön. Ötévesen már
olvasott, azóta szabadidejének nagy részét olvasással
tölti. Sokoldalúsága itt nem

ér véget, hetedik éve foglalkozik zenével, az elõképzõk
után megtanult furulyázni,
gitározni és klarinétozni is, a
Pro Artis Mûvészeti Iskolában tanára volt Tóth János,
jelenleg Hevertle Rita tanárnõnél klarinétozik. A közeljövõben kvartett tagjaként és
egyedül is színpadra lép zenei
találkozón, bemutatón. A
sport sem marad ki mindennapjaiból, közel két éve kajakozik az ASE csapatában Gutai Dániel edzõnél. Kristóf tehetséges, szorgalmas, megbízható fiú, tanárai szerint jól
terhelhetõ, önálló, tudatossága pedig példaértékû. bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Ritter Kristóf
A Vak Bottyán Gimnázium 7.
H osztályába jár, kitûnõ tanuló. A kedvenc tantárgyak között szerepel a történelem és
a geometria is. Angol nyelvbõl országos levelezõ versenyen arany fokozatot ért el,
megyei természetismeret
versenyen második lett. A 13
éves fiú, ha a jövõjérõl kérdezik, jelenleg az építész szakmát említi, a tervrajzok készítése vonzza. Képzõmûvész
édesapjától és középiskolai
rajztanár édesanyjától öröFotók: Molnár Gyula
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szeretett egy gyönyörû kertet, és ennyi elég volt ahhoz,
hogy hirtelen elhatározással
Tiszakécskére költözzenek. A
közelben lévõ Lakiteleki Népfõiskolán talált munkát, újra
rendezvényszervezés lett a
feladata. Itt ismerkedett meg
Lezsák Sándorral, akinek emberileg és szakmailag egyaránt sokat köszönhet. Tõle
tanulta például azt, hogy nem
elég jót, jól is kell tenni.
Csámpára megint a szerelem hozta. Megismerkedett a
tökéletes férfival, akit egészen
idáig követett. Férjének már
volt két gyermeke, Regina és
Babett, született egy kislányuk, Darinka, így Balázzsal
és Gáborral együtt immár
héttagúra bõvült a család. Jelenleg gyesen van a kicsivel,
de közben nyitott szemmel jár
a világban. Ha valami észrevétele van, akár a rendõrség,
akár az erõmû felé, akkor azt
a szóvá is teszi. Talán éppen
ezért keresték meg a falubeliek 2006-ban, hogy induljon a
részönkormányzati választáson. Kevés különbséggel
ugyan, de alulmaradt, azonban nemrégiben újabb felkérést kapott: vállalja el a Nagycsaládosok Paksi Egyesületének titkári tisztét. A kérésnek
eleget tett, sõt már a programszervezést is elkezdte.
Parlament-látogatást tervez,
lakiteleki kirándulással egybekötve. Szeretne gyermek
színjátszó csoportot mûködtetni, és fontosnak tartja azt
is, hogy megfelelõ helyet találjanak az egyesületnek. Amikor otthon van, akkor sem
unatkozik. A háziasszonyi teendõk mellett jelenleg két
könyvet ír, egyet egészségügyi, egyet pedig marketing
témában, utóbbiból az ígéretek szerint tankönyv lesz. A
repülõgépeket imádja, a
könyvekbõl és a televízióból
igyekszik minél többet megtudni róluk. Terveirõl elárulja,
hogy azt nem tudja, mikor, hol
és milyen formában, de biztos,
hogy fog még a rendezvényeket szervezni.
-gyuri-
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Sikert hozott a két új légiós

A hétközi forduló ellenére sokan kísérték el Paksra a listavezetõ Falco együttesét. A
szombathelyi szurkolók rögtön az elején megadták az
alaphangot, annyi konfettit
szórtak a pályára, hogy percekig állt a játék. Az elsõ negyed közepéig fej-fej mellett
haladtak a csapatok, de jött a
paksi rövidzárlat, 14-0-ás
Falco roham, és máris nagy
elõnnyel vezetett a vendégcsapat. A második negyedben
összekapta magát a Paks, Gulyás és Toroman találataival
egy pontra felzárkózott a házigazda, és a félidõre ismét
nyílttá vált a mérkõzés. A következõ tíz percben esett a
legkevesebb találat, de azért
a Szombathely még három
pontot hozzá tett az elõnyéhez. A záró negyed elején egy
újabb érthetetlen megtorpanásnak köszönhetõen ismét
ellépett a vendégcsapat, és
ezt a hátrányt már nem sikerült ledolgozni a lefújásig.
ASE – Falco 75-82 (13-27, 229, 15-18, 25-28) A legjobb dobók: Gulyás R. 25, Mészáros
Z. 16, Horváth Z. 15,
Toroman 10/6 pont.
A következõ bajnoki mérkõzésre is a Gesztenyés úti csarnokban került sor, a Körmend
látogatott Paksra. Akár a
Falcót, a Lami-Védet is sok
szurkoló kísérte. Az õszi,
nagyarányú (90-69) vereségért és Sabáli Balázs presztízséért is illett volna visszavágni. Úgy is indult a mérkõ-

zés, ahogy a hazai szurkolók
várták, az elsõ negyed végére
tíz ponttal vezetett az ASE.
Ami a folytatást illeti, olyan
volt, mint egy rossz álom. A

közben két amerikai állampolgárságú játékos érkezett
az Atomerõmû csapatához
Cedric Brooks és Greg
Stevenson személyében. A
vasárnapi mérkõzésre sok
paksi szurkoló is elkísérte a
csapatot. Az Atomerõmû
semmit sem bízott a véletlenre, már az elején nagy iramot
diktált, és tíz perc elteltével
kilencpontos elõnyre tett
szert. A második negyedben
tovább fokozták az iramot, és
a félidõre tulajdonképpen eldöntötték
a
mérkõzést
Mészárosék. A legtöbb találatot a harmadik felvonásban
szerezték a paksi játékosok,

Zsinórban három mérkõzést nyert az ASE U20-as
kosárlabdacsapata. A két
hazai és egy idegenbeli találkozót meggyõzõ fölénnyel nyerték a paksi fiatalok. ASE–Falco 74-58,
Morgen Ferdinánd 24/9,
Horányi Ákos 17/3, Medve
Máté 15, C. Szabó Bence 13
pontig jutott.
ASE – Körmend 86-71,
Medve Máté 28, Horányi

Ákos 20/3, Morgen Ferdinánd 19, C. Szabó Bence 13
találatot ért el. Hódmezõvásárhely – ASE 79-90,
Morgen Ferdinánd 28/9,
Horányi Ákos 26, Vucsák
Tamás 12, Tarlós Márton
10/6 ponttal volt a legeredményesebb.
Schmidt Béla tanítványai
nyolc gyõzelemmel, és tíz
vereséggel a táblázat második felében találhatók.

Körmend letámadása ellen
egyszerûen nem volt ellenszere az ASE-nak, a vendégek
pedig tetszés szerint szerezték pontjaikat. A félidõre a tíz
pont elõnybõl, hat pont hátrány lett. A nagyszünet sem
segített, nem sikerült rendezni a sorokat, tovább növelte
elõnyét a Körmend. Az utolsó
negyedben már könnyedén
játszott a vasi csapat, s végül
ismét tekintélyes különbséggel nyert.
ASE – Lami-Véd-Körmend
74-87 (17-7, 15-31, 22-27, 2022). A legjobb dobók: Gulyás
R. 25, Toroman 13/9, Horváth
Z. 11, Kiss Zs. 10/6.
Az egymás után elszenvedett három vereség után a
táblázat utolsó helyén álló
Hódmezõvásárhely otthonába látogatott az ASE. Hét

harminc perc elteltével csak
három pont hiányzott a százhoz. Az utolsó negyedben
minden ASE játékos pályára
lépett, és pontot is szerzett. A
végén már csak az volt a kér-

dés, hogy mekkora különbséggel nyernek Gulyás
Robiék.
A két új szerzemény beállításával gyorsabb lett az ASE
játéka, és a pontgyártásból is
mindketten becsülettel kivették a részüket. Az igazi megméretésre azonban a szombati Dombóvár elleni mérkõzésen kerül sor.
Bodrogi Bau Vásárhely
Kosársuli–Atomerõmû SE
86–130 (18–27, 21–34, 21–36,
26–33)
A két új játékos: Cedric
Brooks (2-es poszt 28 éves
186 cm) 23 percet játszott,
22/6 pontot szerzett. Greg
Stevenson (3-4-es poszt 30
éves 198 cm) 29 percet játszott, 26/6 pontot szerzett.
További pontszerzõk: Mészáros 3, Murray 6, Kiss Zs.
6/6, Horváth Z. 11/3, Gulyás
23/3. Cs: Toroman 20/12,
Csaplár-Nagy 2, Panta 7/3,
Morgen 2, Horányi 2.
A férfi kosárlabda Magyar
Kupa negyeddöntõ párosításai: Univer-ASE, Nyíregyháza–Körmend,
DombóvárAlbacomp, Falco-Pécs.
1. mérkõzés: 2008. február
27., kivéve az Univer-ASE találkozót, amelyre február 28án csütörtökön 18 órakor kerül sor.
2. mérkõzés: 2008. március 5.
-joko-

A döntõ kapujában
Pakson rendezték a kosárlabda OGYB Déli Régió „A”
csoportjának 7. fordulóját.
Az Atomerõmû SE az elsõ
mérkõzésen a Bajai Bácska
FKE-t 78:68-ra gyõzte le, a
legjobb paksi dobók Papp
Márk 39, Antoni Csanád 27,
és Gombos Ádám 6 ponttal
voltak. A második mérkõzésén az Atomerõmû SE az
Univer KSE-nél 67:53-al
bizonyult jobbnak, a leg-

több paksi pontot Papp
Márk 33, Antoni Csanád 14,
és Miholics Bence 12/3 szerezte. A csoport harmadik
mérkõzésén Bajai Bácska
FKE-Univer KSE 44:43. Az
országos döntõbe jutásért
folytatott harcban, az utolsó
fordulóban már egy gyõzelem is elég lehet az egyenes
ágon való döntõbe jutáshoz
ifj. Morgen Frigyes tanítványainak.
Fotó: Paksi Hírnök archív
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Gyermekeikért sportolhatnak Újabb lépés Peking felé
A Paksi Sportegyesület Szabadidõ szakosztálya idén is
megrendezi a „Fuss, ússz,
kerékpározz a gyermekedért” programsorozatot, melyet három évvel ezelõtt azzal a szándékkal hozta létre,
hogy minél több óvodást és
iskolást mozgassanak meg.
A gyermekekhez csatlakozhattak a szülõk, rokonok, barátok, hogy minél több pontot szerezzenek intézményüknek. A résztvevõ óvodák és iskolák száma évrõl
évre nagyjából ugyanannyi,
de a próbákat teljesítõk létszáma folyamatosan nõ. A
futás és a kerékpározás a két
legnépszerûbb próba, de a

Tanuszodába is mindig sokan összegyûlnek. Az idei elsõ próba február 23-án lesz.
Az uszodába délelõtt 9 órától
várják a jelentkezõket. Ezt
követõen április 5-én rendezik a futást, s május 10-én
kerékpározás zárja a sorozatot. 2008-ban a Hétszínvirág
és a Mesevár verseng az
óvodák között, míg az általános iskolák kategóriájában a
Deák Ferenc, a Balogh Antal
és a Bezerédj vetélkedik
egymással. A szervezõk minden évben több tízezer forint
értékben sportszervásárlási
utalványt osztanak szét a
résztvevõk között.
röné

Sporttársukra emlékeznek
A Paksi Sportegyesület Tenisz Szakosztályának egyik
alapítójára, Zöld Ferencre
emlékeznek minden évben
a teniszbarátok. Az idei
megmérettetésre – mely
már a harmadik volt a sorban – huszonegyen neveztek. A tucatnyi férfi és kilenc nõi indulót csoportokba sorsolták. A körmérkõzéseket az egyenes kieséses szakasz követte. A jó
hangulatú emlékversenyen
végig látványos, izgalmas
mérkõzések voltak, az
amatõrök többször profikat idézõ labdameneteket

A 45 perc
ifjúsági melléklet

megjelenését

a Bau-Paks Kft.
támogatta.

vívtak. A nõknél Nagy Zsófia gyõzött, Csergõ Ágnes
és Szilágyi Istvánné elõtt,
míg a férfiaknál Gulyás
Zoltán
diadalmaskodott
Pataki Jánost és Szilágyi
Istvánt megelõzve. – Gyönyörû kupákat osztottunk
ki a dobogósoknak, de
ilyenkor a felhõtlen, tét
nélküli játék dominál. A
nap végi vacsoránál mindenki felidézte egykori barátunkkal kapcsolatos történeteit – mondta el Horváth István, a PSE Tenisz
Szakosztályának elnöke.
röné

1%
Tisztelt Olvasónk!
Személyi jövedelemadója
1%-ának felajánlásával támogassa a Pákolitz István
Városi Könyvtárat!
A könyvtár adószáma:
15418221-1-17

Teljes gõzzel folyik a felkészülés a pekingi olimpiára, sok
sportágban a következõ hónapokban dõl el, kinek sikerül
kivívni a részvételi jogot az ötkarikás játékokra. Cselgáncsban is egymást érik a pontszerzõ versenyek, az
Atomerõmû SE sportolói közül idáig csak Mészáros
Anett helye biztos, Bor Barna szinte már résztvevõnek
érezheti magát, Braun Ákost viszont sérülése hátráltatja.

A párizsi szuper világkupán
Bor Barna a +100 kg-os súlycsoportban az elsõ két fordulót megnyerte, a harmadik
körben azonban holland ellenfelétõl kikapott és a vigaszágra került. Következõ
mérkõzésén ipponnal nyert
egy amerikai versenyzõ ellen,
utána azonban vereséget
szenvedett
az
üzbég
Tangerievtõl, és a kilencedik
helyen zárta a viadalt. Mészáros Anett 70 kg-ban elõször
brit, majd szenegáli ellenfelét
verte. A harmadik körben nagyon szoros küzdelemben kikapott a spanyol Blancótól,
majd a vigaszágon az orosz
Kazancevával szemben is

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

alulmaradt, és õ is a kilencedik helyen végzett. A következõ verseny a férfiaknak a
bécsi világkupa volt, míg a
hölgyek a budapesti Hungária-kupán léptek tatamira.
Bor Barna az elsõ fordulóban
erõnyerõ volt, a második körben a venezuelai Ruiz ellen
gyõzött. A harmadik fordulóban ipponnal vágott vissza a
párizsi vereségért a holland
Vuijstersnek. A negyeddöntõben a hatszoros Európa-bajnok olimpiai és világbajnoki
ezüstérmes orosz Tamerlan
Tmenov már kemény diónak
bizonyult, a vigaszágon pedig
a grúz Kizilasvili állította meg
Barnát, aki végül a kilencedik
helyen végzett.
Mészáros Anett Budapesten a 43. Hungária-kupán
brit, szerb, és holland ellenfelek legyõzésével jutott az elõdöntõig, ahol ismét szembekerült a spanyol Blancóval.
Sajnos Párizs után itthon sem
sikerült legyõznie a kétszeres
Eb-ezüstérmest, de a harmadik helyért vívott mérkõzésen
két jukóval legyõzte az osztrák Schlanitweit, és felállhatott a dobogóra.
joko
Gerjen Község Önkormányzata
ELADJA a
Gerjen Kossuth L. u. 30/a. és a
Duna sor 1/e. lakóházait.
Érdeklõdni lehet a polgármesteri hivatalban, Gerjen Béke tér
1, és a 75/337-011-es számon.

Pénzügyi területre
min. érettségivel
rendelkezõ
munkatársat keresek.
Jelentkezés SMS-ben:
30/ 9374-340
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SPORT

Fizikai felmérõn
az utánpótlás

Márciusban startol az NB III.
A többi labdarúgócsapathoz
hasonlóan a Paksi FC NB
III-as gárdája is a felkészülés közepén tart. Dienes Pál
együttese a 8. helyrõl várja
a Dráva csoport tavaszi küzdelemsorozatát. Az alapozást január 10-én kezdte
meg a csapat. Az elsõ két
hétben minden nap csak
edzett a gárda, míg ezt követõen már az edzõmeccsek
is részét képezik a felkészülésnek. Megyei élcsapatokkal játszott eddig a Dieneslegénység, így Solttal,
Bölcskével, Dunakömlõddel,

Indul a kilométergyûjtés
Az ASE Szabadidõ Szakosztálya és a PSE Szabadidõ Szakosztálya ismét közösen rendezi és
bonyolítja le a Gyûjtsd a
kilométert versenysorozatot. Ez egy egyéni verseny, mely öt hónapon át
tart, és öt sportágban kell
teljesíteni az elõírt távokat. A teljesített távtól
függõen mindenki pontot
(pecsétet) kap, a cél minél
több pont összegyûjtése.
Az elsõ díj belföldi wellness-hétvége két személy
részére, a második egy
kerékpár, a harmadik pedig egy húszezer forint
értékû sportszervásárlási
utalvány, de egyéb sporteszközök is gazdára találnak. Nevezni március 8ig, az elsõ próba napjáig
lehet az ASE csarnokban,
Sánta Istvánnál (20/2647840), illetve a PSE Fehérvári úti irodájában
Horváthné Szeip Ildikónál (20/398-5304). Az
eredményhirdetés várhatóan augusztus végén
lesz, díjazni a 18 év felettieket fogják.
-joko-

Majossal,
Dunaszentgyörggyel és Szekszárddal is
megmérkõztek már. – A játékosok hozzáállásával és
edzésmunkájával elégedett
vagyok. A felkészülési találkozókon jól teljesítünk, de
az igazi erõpróba a tavaszi
bajnoki mérkõzéseken lesz
– fogalmazott a tréner. A keretben nem sok változás történt a télen, de mindenképp
meg kell említeni, hogy két
rutinos, meghatározó játékos távozott a Fehérvári útról. Szili Péter és Hortobágyi Róbert egyaránt az NB

II-es Soroksárhoz távozott.
A létszámot fiatal tehetségekkel – elsõsorban U19-es
játékosokkal – tölti fel
Dienes Pál. A legutóbbi felkészülési mérkõzésen a
Szekszárd ellen 2:1-re gyõzött a Paksi FC II. A találkozón pályára lépett az elsõ
csapat három játékosa, a sérülésébõl lábadozó Márkus
Tibor, a PFC legújabb szerzeménye, Kriston Attila és
Mészáros István is. A bajnokság március elején kezdõdik.
efgé

Élen a Tar és Tar
Megkezdõdött a rájátszás a
2008. évi Paks Városi Teremlabdarúgó Bajnokságon. A 9. játéknapon a felsõházban gólokban gazdag, izgalmas összecsapásokat láthattak az ESZI sportcsarnaokba kilátogató érdeklõdõk. A listavezetõ Tar és
Tar Security 5:2-re verte a
Ferr-Kert gárdáját és ezzel
biztosnak tûnik idei éremszerzésük. A KreszparkBeanett 3:1-re gyõzött a Gonoszok ellen, így a tavalyi
gyõztes továbbra is versenyben van az aranyért. A
City is diadalmaskodott a 9.
játéknapon, a Söni-Vill Be-

térõt 6:2-re múlták fölül, így
a City is életben tartotta
esélyeit a dobogóra. A középházban az Ezerjó-Wahl
Tüzép toronymagasan vezet, az Atom Boys, az S.T.L
Bt. és a Hetvenesek egyaránt 5 ponttal lemaradva a
csoport 2., 4. helyén. A Diófa jelenleg az ötödik, míg a
Dupla B Bt. a hatodik. Az
alsóházban a sorrend:
Rosszfiúk, Kópis Kft., Füwi
FC, Paksi Fidelitas és Bulldog Café. A rájátszás február utolsó hétvégéjén tovább
folytatódik. A helyosztókat
március elsõ szombatján
rendezik.
röné

Magabiztos gyõzelem
A Ligakupa tavaszi küzdelemsorozatának
4. fordulójában a Siófokot látta vendégül az
ASE pályán Gellei Imre együttese. Viharos
erejû szél és fagypont körüli hõmérséklet
várta a csapatokat és a szurkolókat az
Atomerõmû SE futballpályáján. Kriston
Attilát a PFC legújabb szerzeményét sokan
szerették volna látni, de õ nem kapott szerepet a Siófok elleni meccsen. Nem úgy
több fiatal a vendégeknél. A Balaton partiak gyakorlatilag utánpótláscsapatukkal érkeztek Paksra. Mindez azonban nem zavarta a Gellei-egyletet. Kiss Tamás révén a 13.

Gyõrben rendezték a kajak-kenu utánpótlás fizikai
felmérõ bajnokságát. A
versenyzõknek
életkor
szerint kellett elvégezni a
különbözõ feladatokat. A
10-11 évesek számára
1600, a 12-13 éveseknek
2000 métert kellett futni,
majd következett a bordásfalon húzódzkodás. Az
ASE versenyzõi közül a
kajakos
Pupp
Noémi
(1998-as születésû) a 3.,
Molnár Balázs (1996) 5.,
Kerti Tamás (1999) 3., a
kenus Koleszár Zoltán
(1997) és Cseh Olivér
(1999)elsõ, Kasi Mátyás
(1999) 2. helyen végzett.
A 14-18 éves sportolóknak
elõször Cooper teszt volt a
feladat – 12 perc alatt mekkora távot tud lefutni –,
majd bordásfalon fél perc
húzódzkodás fej fölé emelt
lábbal, és végül egy perc
fekve nyomás 40 kg-os
súlyzóval volt a sorrend. A
kajakosok között Kiszli
Vanda (1993) 2., Fenyvesi
Réka (1993) 5., Fejes István (1991) 9., Széperdei
Renátó (1993) 2., a kenus
Dejzõ Bálint (1990) 2.,
Sohonyai Zoltán (1990) 8.,
Csipszer Bertalan (1991)
8., Rohn Richárd (1992) 5.
helyezettként zárta a bajnokságot.
joko

percben megszerezte a vezetést a Paksi FC,
majd 3 perccel a szünet elõtt Balaskó Iván
is betalált. A Siófok teljesen alárendelt szerepet játszott az elsõ félidõben. A második
negyvenöt percben sem változott sokat a játék képe. A vendégek jóformán a félpályán
sem tudták áthozni a labdát, míg a PFC
több lehetõséget is kialakított Sánta kapuja
elõtt. A kegyelemdöfést Belényesi vitte be a
Siófoknak Tököli gólpasszából. Paksi FCSiófok 3:0. Gellei Imre együttese a B csoportot 9 ponttal vezeti. A Ligakupa ötödik
fordulójában az FC Fehérvár ellen idegenben szerepel a Paksi FC. Lapzártánk után
érkezett: FC Fehérvár- Paksi FC
efgé

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

Mozi
Február 24. (vas.) 17 óra
ALVIN ÉS A MÓKUSOK
Szinkronizált amerikai
családi film

Molnárné Haholt Zsuzsa
testvérének is a
legnagyobb kedvence lett ez a
spenótos palacsinta tejszínes
halfilével.

Február 29. (péntek) 19 óra
MESTERDETEKTÍV
Feliratos amerikai krimithriller
Március 2. (szerda) 19 óra
LEGENDA VAGYOK
Szinkronizált amerikai
akciófilm

Programok
Február 26-án, 17 órakor
a Paksi Fotósok Baráti
Köre rendezésében „A
HDR technika szépségei
és nehézségei, avagy az
árnyalatátvitel digitális
lehetõségei”
címmel
Vincze Pál tart elõadást a
mûvelõdési központban.
Az elõadás ingyenes.
A mûvelõdési központ
könyvtárának olvasótermében február 26-án,
kedden 18 órától, Horváth
István rendszermérnök
várja a komoly zene kedvelõit.
Fotók: Paksi Hírnök archív (fent), Vida Tünde (lent)

Kiállítás

Mit süt-fõz ma?

Február 27. (szerda) 19 óra
CASTING MINDEN
Zenés
magyar vígjáték

Molnárné Haholt Zsuzsanna hétköznaponként az egyszerûbb, gyorsan elkészíthetõ, zöldségeket is tartalmazó ételeket fõzi családjának. Hétvégenként viszont
több fogás is asztalra kerül.
Fõként mivel gyakran
Zsuzsáéknál gyûlik össze a
„nagy család”, nagypapa,
nagymama, testvérek és
családjaik, ilyenkor tíz fõnek tálalnak ebédre. Zsuzsa
mindenki kívánságát figyelembe veszi, többféle köretet, salátát és húsfélét is készít a levesek mellé. Gyermekei, Alíz és Balázs az
asztal megterítésében segédkeznek, férje János feladata a kóstolás és szívesen
elvállalja a bevásárlást is.
Azt az ételt, amelynek elkészítését megismerhetjük,
Zsuzsa az egyik barátnõjétõl tanulta. Azóta egyik
Hozzávalók: a rakott palacsintához: 10-15 db palacsinta, 1 csomag mélyhûtött spenót, 15 dkg parmezán sajt, 3 dl tejszín, sûrítésre liszt vagy keményítõ,
só, bors, vegeta, fokhagyma.
A halfiléhez: tengeri nyers
halfilé (lehet édesvízi hal is)
halfûszersó, 3 dl tejszín,
zöldség zöldje, snidling,
liszt és 15 dkg reszelt kemény sajt.
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Elkészítése: A
spenótot sóval,
borssal, vegetával, fokhagymával megfûszerezzük, majdnem
készre fõzzük,
majd liszttel besûrítjük. Teszünk bele kb. 2
dl tejszínt és 10 dkg parmezán sajtot. Sûrû, kenhetõ
masszát keverünk belõle,
amelybõl egy keveset félreteszünk. Megkenjük a palacsintákat, belehelyezzük
egy hõálló tálba, majd a félretett és kissé felhígított
spenóttal leöntjük. A tetejére reszelt sajtot szórunk.
Kb. 10 perc alatt, amíg a
sajt ráolvad, készre sütjük.
Az így elkészített palacsinta lehet önálló étel is, de köretként is nagyon finom.
Zsuzsáék általában tejszínes halfilé mellé tálalják.
Ez utóbbit úgy készítjük,
hogy a kiengedett halat
halfûszersóval megfûszerezzük, kivajazott jénai tálba tesszük a szeleteket. Ezt
leöntjük egy tejszínes öntettel, amelyet 3 dl tejszínbe vágott zöldség zöldjébõl,
snidlingbõl, halfûszersóból
és lisztbõl készítünk el és
habverõvel simára keverünk. A halat letakarjuk fóliával, kb. 40 percig sütjük
közepes lángon. A fólia levétele után szórjuk meg reszelt sajttal, és így süssük
készre a halat. Ha valaki
szereti a magyaros ízeket,
tehet a halszeletek alá vagy
közé vöröshagyma-karikákat és a tejszínes öntetbe
keverhet pirospaprikát. Így
is, úgy is nagyon finom.
-dal-

A Városi Mûvelõdési Központ könyvtár galériájában Ódryné Horváth
Krisztina faddi képzõmûvész „Lámpák” címû kiállítását, a nagykiállítóban
Oláh Zoltán költõ, képzõmûvész alkotásait, a kiskiállítóban pedig a Dunatáj
Fotókör „Kalocsa fotókiállítása” címû tárlatot láthatják.
A
Faluházban
Agócs
Jánosné „Söprû-babák” c.
munkáit tekinthetik meg.
A Paksi Képtárban Viktor
Vasarely alkotásait láthatják. A tárlatot, melyen 35
képet, falikárpitot és 6
szobrot állítottak ki, március 30-ig látogathatják.

Tavaszi
Színházi Bérlet
J. Popplewell-R. Thomas:
A SZEGÉNY HEKUS
ESETE A PAPAGÁJJAL
-bûnügyi vígjátékZágon István-Nóti KárolyEisemann Mihály:
HIPPOLYT, A LAKÁJ
-zenés vígjáték
3 felvonásbanGeorges FeydeauSzentirmai Ákos–Bradányi
Iván:
OSZTRIGÁS MICI
-zenés komédia 3
felvonásban-

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

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992
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Erdei iskolát álmodnak Cseresznyésbe
Támogatást szeretne nyerni az önkormányzat egy KEOP-os pályázaton a cseresznyési napközis tábor felújítására. A pályázaton tíz és nyolcvanmillió forint közötti támogatás nyerhetõ. Az út azonban még igen hosszú, a megvalósítás sok feladattal jár.
A cseresznyési épület az oktatási és kulturális intézmények
kedvelt táborhelye, májustól
augusztusig nagy a nyüzsgés
az erdõktõl ölelt épületben. A
tábor megérett a felújításra, a
megvalósítás érdekében az önkormányzat élni kíván egy pályázati lehetõséggel, amelyet
azonban erdei iskolák infrastrukturális fejlesztésére, illetve
programok megvalósításához
szükséges eszközök beszerzésére írtak ki. Tehát a cseresznyési tábornak elõször „erdei
iskolai szolgáltatást megvalósító szálláshelylyé” kell válnia.
Ennek érdekében létre kell
hozni egy moduláris erdei iskolai programot, ami szorgalmi idõszakban, tehát szeptembertõl májusig valósul meg,
felsõ tagozaton öt, alsó tagoza-

ton négynapos, bentalvásos
tábor formájában. A programnak a környezettudatos gondolkodásra és szemléletre kell
épülnie több tantárgyon keresztül az irodalomtól a kézmûvességig sok mindent felölelve. Ahhoz, hogy ezt az erdei iskolai programot elõminõsíttetni, illetve minõsíttetni
tudják az Erdei Iskolai Program Érdekegyeztetõ Tanácsnál, nem elég kidolgozni, meg

Megújult környezetben,
továbbra is színvonalas
kiszolgálással várjuk kedves
régi és új megrendelõinket!

K!
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Üzletünkben
február 1–29-ig
tartó akciónk:
INGYENES
SZEMVIZSGÁLAT
Jelentkezzen
szemvizsgálatra
vizitdíj és
várakozási idõ
nélkül!
Nyitva tartás:
hétfõ–péntek:
9.00–17.00
szombat-vasárnap:
zárva

Új címünk:
7030 Paks,
Dózsa Gy. u. 20.
(a városi könyvtár mellett)
Tel.: 75/511 246

is kell valósítani. Erre májusban szeretnének sort keríteni
egy alsó és egy felsõ tagozatos
csoporttal.
Mindezzel azonban még
koránt sincs vége a folyamatnak, tájékoztatott a polgármesteri hivatal oktatási és kulturális referense. A meghatározott feltételek szerint létrehozott erdei iskolai programot, illetve önminõsítést az érdekegyeztetõ tanács látogató

szakértõje fogja górcsõ alá
venni. Megvizsgálja, hogy az
önminõsítésben leírtak megfelelnek-e a valóságnak, és ezután kezdõdhet meg egy elõminõsítési eljárás. A pályázat
benyújtása, illetve a teljes folyamat vége tehát még messze
van. A témában korábban tartott a hivatal egy találkozót,
amelyen számos intézmény, illetve cég, többek között a cseresznyési településrészi önkormányzat képviselõje és az
atomerõmû környezetvédelmi
csoportja képviseltette magát,
érezhetõ tehát a társadalmi
összefogás, közös akarat,
hangsúlyozta Tell Edit. A találkozó óta folyamatosan érkeztek az erdei iskolai program kidolgozásához szükséges
anyagok, öszszeállításukon
már elkezdenek dolgozni két
olyan szakértõ segítségével,
akik tapasztaltak ezen a téren.
-kgy-

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
2008. március 29-én 19 órától rendezik
a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola elsõ jótékonysági bálját.
Helye: az iskola étterme.
Az est fõvédnöke: Till Józsefné igazgató
Belépõjegy 1000 Ft, Támogatói jegy 1000 Ft. Tombola 200 Ft.
Jegyek az iskola titkárságán kaphatók. Telefon: 75/510-725
Közremûködik: Country Road
Zene: Tuki Trió
19.00 Gyülekezõ
Club, Euro Dance Paks
19.30 Pohárköszöntõt mond:
A bál batyus jellegû.Az est
Till Józsefné igazgató
folyamán tombolasorsolás.
19.45 Nyitótánc
Tombolajegyek vásárolhatók a
helyszínen.

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
Fotók: Szaffenauer Ferenc

