Fotó: Szaffenauer Ferenc

Nem az az asztalveregetõs típus, pedig van olyan, hogy haragosok
találkoznak a tárgyalóteremben, és sistereg a levegõ. A Türelmes
elnök címmel portré dr. Vincze Zoltán bíróról.
15. oldal
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Volt egyszer
egy Vasúti Múzeum

Paks védekezik
a jégesõ ellen
Írásunk a 8. oldalon

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

TUDD JOBBAT? EURO megtakarításaira, most két
hónapra is magas, évi 6,25% betéti kamatot (EBKM:
6,25%) kínálunk. Egyszeri lekötésû, pénzintézetünknél
újnak minõsülõ számlabetétekre vonatkozó ajánlatunk
visszavonásig érvényes.

Fotók: Uverkovich Péter

Fotó: Paksi Hírnök illusztráció

Írásunk a 9. oldalon
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sági bejárót, valamint 46
négyzetméteren járdát építenek. A beruházás a tervek szerint július 28-án indul, és
szeptember elejére befejezõdik – tudtuk meg Kern Józseftõl. A kivitelezésre egyetlen
pályázó jelentkezett, a városunkban már többször is dolgozó SoltÚt Kft. A szakasz
megújítása több mint 10 millió forintból valósulhat meg.
A Váci utca rehabilitációja ezzel a beruházással nem fejezõdik be, a második és harmadik
ütemre már készülnek a tervek és keresik az ehhez szükséges anyagi forrást. A munkálatok, amelyek parkoló-kialakításokkal a Rákóczi utca
felé folytatódnak, várhatóan
jövõre kezdõdnek meg.
Dallos Szilvia

Évtizedek óta a város egyik
legproblémásabb szakasza a
Váci Mihály utca, hiszen mióta a Pollack Mihály utcai elkerülõ út elkészült, a forgalom
megnövekedett. Az állandóan
ott parkoló nagy számú autó is
megkeseríti az utcában élõk
mindennapjait, hiszen nemcsak garázsaikat nem tudják
sokszor megközelíteni, a lépcsõházból kilépni is csak alapos körültekintést követõen
ajánlott, vázolja az elõzményeket a körzet képviselõje,
Kern József. A problémát
megszüntetendõ elkészültek a
tervek a Váci Mihály tömbbelsõ rehabilitációjára. – Elsõ
ütemben a Városháza és a volt
Sánc étterem mögötti területen 14 darab térkõburkolatú
parkolót, az üzletekhez gazda-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Új parkolók épülnek

Piacképes tudás a tanmûhelybõl
munka egyik eleme az új oktatómûhely átadása, amelyben a
korszerû hegesztéstechnológiát
fogjuk diákjainak megtanítani
– mondta el Horváth Miklós, az
ESZI Intézményfenntartó Alapítvány kuratóriumának elnöke. Nem csupán a fémipar alapmûhelye számít újdonságnak:
az épületben alkalmazott megújuló energiaforrásoknak köszönhetõen – például a fûtést
hõszivattyús rendszer biztosítja
– a környezetvédelmi és az
elektronikai szakok tanulói is

Az Energetikai Szakközépiskola indulása óta a Magyar Villamos Mûvek Zrt. és a Paksi
Atomerõmû Zrt. bázisiskolája.
Képzési szerkezetében folyamatosan alkalmazkodik az
energiaszektor igényeihez, ezt
figyelembe véve egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gépészoktatásra. A képzés átalakulásának egyik állomásaként
elkészült az új tanmûhely,
amelyben több szakma alapjait
sajátíthatják el az iskola diákjai. – Néhány éve szembesültünk azzal a ténnyel, hogy néhány szakemberbõl komoly hiány lépett fel. A problémát
megoldandó megkezdtük a felkészülést a hiánypótlásra. A

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Az ország talán legkorszerûbb fémipari alapképzõ tanmûhelyében tanulhatnak õsztõl az Energetikai Szakközépiskola diákjai. A beruházás 50 millió forintból valósult meg, az építkezés fél évig
tartott, felszereléséhez pályázati támogatást is nyert az intézmény.

tudják használni a mûhelyt mérések végzésére. A kuratórium
elnökétõl megtudtuk, hogy a
tanmûhelyt a tervek szerint fel
fogják még szerelni szélmotorral és napelemmel is, így akár
már egy év múlva ezeket a
technológiákat is be tudják építeni az iskolai oktatásba.
A szakmák kiválasztásakor
jelentõs szempont az elhelyezkedési lehetõség. Az ESZI-ben
elsajátítható szakmák helyben
is piacképesek, hiszen az atomerõmû bõvítésekor a szerelõ-

ipar minden ágazatára szükség
lesz. – Hegesztõbõl most sincs
elég szakember, és közülük sokan külföldön keresnek boldogulást. Azért szállt be az atomerõmû is az iskolai képzésbe,
mert már készülünk a jövõre, a
két új atomerõmûvi blokk építésére, hogy addigra meglegyen a megfelelõen képzett
munkaerõ a térségben. Nem
szeretnénk, ha azt a pénzt, amit
arra szántunk, hogy az építkezés 30 százalékát magyar munkásokkal tudjuk megoldani,
külföldiek vinnék el – mondta
el Süli János, a Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója.
Az új tanmûhely 250 m2 alapterületû, melyben hat hegesztõblokk és egy hegesztõrobot segíti a gyakorlati képzést. Az iskola az MVM cégcsoport és
beszállítói által fizetett szakképzési hozzájárulásból finanszírozta az építkezést. A robot
megvásárlására 15 millió forintos pályázati támogatást nyert
az iskola. Jelenleg 120 gépésztanulót oktatnak öt évfolyamon, de a felnõttképzés bevezetésével a mûhelyben szakmát
tanulók létszáma jelentõsen
megemelkedhet.
-dal-
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Elbúcsúztak az általános iskolától

A legtöbb ballagó a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában
volt, 95 diák köszönt el iskolájától. A Bezerédjben 45, a Deák Ferenc iskolában 43, a Balogh Antal katolikus iskolában
15, a Gazdag Erzsi Általános
Iskolában pedig 10 végzõsnek
szólt utoljára a csengõszó,
amely szeptemberben a tanórák elejét és végét már középiskolájukban jelzi – mindanynyian továbbtanulnak. A II.
Rákóczi iskola nyolcadikosainak 28 százaléka gimnáziumban folytatja tanulmányait, 32
százalékuk szakközépiskolá-

Fotó: Kövi Gergõ

Véget ért a 2008-2009-es tanév, a nyolcadikosok végleg
búcsút intettek iskolájuknak. A paksi oktatási intézményekben összesen 208 vén
diák ballagott, mindannyian
továbbtanulnak, tájékoztattak az intézményvezetõk.

ban, míg 40 százalékuk szakiskolában. A Balogh Antal iskolából szakközépiskolába mennek a legtöbben, ahogy a Deák
iskolából is, utóbbiból gimnáziumban 10, szakközépiskolában 27, szakképzõben pedig 6
végzõs tanul tovább. A Bezerédjben is hasonlóak az adatok,

15-en gimnáziumba, 26-an
szakközépiskolába, 4-en szakiskolába mennek. A gyerekek
többsége valamelyik paksi középiskolákba kopogtat be õszszel, de vannak, akik vidéken
folytatják tanulmányaikat, például Szekszárdon, Sárospatakon, Bonyhádon.

Megújul a Bóbita udvara
Elsõ ízben rendezett jótékonysági bált a Bóbita Bölcsõde idén. Az apropót az adta, hogy alapításának harmincadik évfordulóját ünnepelte
az intézmény. Várhatóan lesz
folytatás, mert jól sikerült a
program. Egyrészt remekül
szórakoztak, másrészt összegyûlt 200 ezer forint, amit a
bölcsõde udvarának szépítésére szánnak. A pénzhez

Laszlóczki Józsefné intézményvezetõ örömére két nappal a bál után jelentõs felajánlás érkezett: Bana János a
körzet önkormányzati képviselõje 500 ezer forintot ajánlott fel képviselõi keretébõl.
Az utóbbi összegbõl az udvar
felújításának mûszaki részét
szeretnék
finanszírozni.
Szükség lenne egyebek között
a burkolatok cseréjére, füve-

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
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, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2009. július 10.

sítésre. A bölcsõde által gyûjtött pénzbõl pedig udvari játékokat szeretnének venni. Ez
az összeg Laszlóczki Józsefné
tájékoztatása szerint szintén
elérte már a félmillió forintot,
kaptak ugyanis más forrásból
is pénzt. Az intézményvezetõ
kiemelte az MVM Informatikai Zrt.-t, amely több alkalommal nyújtott számukra jelentõs összegû támogatást.
Várnak még bevételt a jubileumra készült Bölcsõdei emlékkönyv eladásából, és abban is bíznak, hogy akadnak
még segítõk.
A munkát az önkormányzattal
történt egyeztetés után szeretnék kezdeni. Készíteni kell egy
ütemtervet is, hiszen a korábban készült felújítási tervet, ami
teljesen átfogó és több tízmilliós, saját erõbõl nem tudják
megvalósítani. Most lépésrõl
lépésre szeretnék megszépíteni
a bölcsõde udvarát.
Vida Tünde

Búcsúzáskor a kiemelkedõ
eredményeket elért fiatalok iskolájuk elismerését is megkapták útravalóul. Bezerédj-díjban
részesítették tanulmányi és közösségi munkájáért Horváth Tamást és Hanuszka Juditot,
Bezerédj-különdíjat kapott Takács Gábor. Deák-díjat vehetett
át a közösségért Tóth Judit, a
mûvészetért Tumpek Nikolett,
jó tanuló–jó sportolóként Szabó
Szilvia, valamint jó sportolóként Nagy Vivien, Reich Martina és Szekszárdi Tamás. Rákóczi-díjat ítélt iskolája Bencze
Kittinek és Szeip Grétának, jó
tanuló–jó sportoló díjas lett
Oláh Richárd. Az intézmény
Kincskeresõk elismerését vehette át Barta Kitti, Karmacsi
Laura, Benedeczki Norbert,
Pámer Petra, Kern Ágnes és
Gulyás Ramóna, õk egy vagy
több területen nyújtottak kimagasló teljesítményt, többek között az idegen nyelvek, a sport
és a mûvészet szerepelt az indoklásban.
-gyöngy-

Az ember legyen kész önként
tenni valamit környezete megóvásáért. Ezt a gondolatot
igyekeznek tudatosítani a Vak
Bottyán Gimnázium tavaly
életre hívott környezet- és
egészségvédelmi napján. A 11.
évfolyamos fiatalok idén a
mûvelõdési ház melletti parkban, a standon és a Templom
téren takarítottak, illetve a régi
református temetõben a honvéd sírokat vették gondjaikba.
Az alsóbb évfolyamos diákok
iskolájuk és közvetlen környezete szépítésén munkálkodtak.
A program másnapján egészséges hozzávalókból készített
szendvicsekkel lepték meg iskolatársaikat a tizedikesek,
majd a sporté volt a fõszerep, a
strandon folytak labdarúgó-,
röplabda- és kézilabda-mérkõzések. Az izmaik mellett megmozgatták agytekervényeiket
is a fiatalok, környezetvédelmi
totót kellett kitölteniük. A legjobb eredményt elért osztályokat a tanévzárón díjazták. -gy-
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Félidõben

Zsarnai Sándorné

Ittléte egyidõs a várossá válással, ám a harminc évvel
ezelõtti település 1979-ben
még csöppet sem emlékeztetett városra. Nehéz elképzelni, hogy a ma zölden burjánzó lakótelepi központi parkban térdig érõ sárban bukdácsoltak akkoriban, s amikor
már nagyon megunták az
erõmûvet építõ munkások,
pallókat meg téglákat raktak
le ösvényként. Akkoriban ünnep alkalmával kiürült a lakótelep, a parkolók üresen
tátongtak, mindenki igyekezett „hazafelé”. – Ma már ünnep alkalmával is lehet autót
látni, nem ürül ki a lakótelep,
egybeért, egybeforrt a város
– vázolja, hogyan is vált otthonná a befogadó település.
Paks pedig idõközben tényleg város lett, s ma már a tenni akarás elmosta a régi határokat. Mindegy, ki honnét
jött, ha a településért dolgozik.
Zsarnai Sándorné, ahogy fogalmaz, nyüzsgõs természet,
szakszervezeti bizalmiként,
közös képviselõként már kipróbálta magát, mikor az
SZDSZ 2002-ben felkérte,
hogy vállalja a helyhatósági
választásokon a megmérettetést. Városvezetõként ugyanolyan lelkesedéssel vetette
bele magát a panelprogramba,
mint közös képviselõként. El-

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Sorozatunk utolsó részében a képviselõ-testület
egyetlen hölgy tagját,
Zsarnai Sándornét ismerhetik meg, aki azt is megosztja az olvasókkal: miért tartaná fontosnak,
hogy több nõ legyen a
döntéshozók között. Arról
is mesél, milyen adósságai
vannak a városnak a fiatalok felé, s miért szorgalmazná egy kamaszház kialakítását.

sõk között zajlott lakóhelyén,
a Kodály Zoltán utcában panelfelújítás.

– Példát kellett
mutatni,
hogy megértsék, miért jó, ha
beleraknak egy forintot, és az
önkormányzat, valamint az állam mellé tesz még kettõt. Látták, milyen lett, kérdezgették,
és szépen lassan máshol is beindult – meséli. Következõ
nagy elõrelépés lehetne a panelprogram mellett, ha napkollektorokat állítanának fel a lakóközösségek, így megoldva a
melegvízellátást. Erre vannak
EU-s törekvések, s meglehet,
egyszer megjelennek a társasházak tetején.
Családi házas övezetben is
akadt tennivaló egyéni képviselõként. Sikerült olyan utcát
megcsináltatni, ahol még területi vita is hátráltatta a feladatot.
A Neumann János utca lakói 15
évig gyûrhették a fentebb már
szóvá tett sarat, mire tényleg utca lett belõle. A szomszédos
Puskás Tivadarban pedig egy
légvezeték keserítette az ottaniak életét, amit sikerült eltüntetni, földben van a kábel.

A játszóterek – köztük a Kodály Zoltán utcai, ahol pár
éve még összetört facsonkok
voltak – igencsak megváltoztak az évek folyamán, s mára
mindegyik megfelel az EU-s
normáknak, de ami még ennél
is fontosabb, játékok széles
kavalkádja csábítja a kicsiket
Paks-szerte. Nem csak a játszóterek színvonala és menynyisége példaértékû Pakson,
hanem a karbantartása is. Az
önkormányzatnak, közelebbrõl is a DC Dunakomnak köszönhetõen mindenhol látszik: van gazdája, aki felügyeli és gondozza a játszótereket, hangsúlyozza Zsarnainé. Az õ ötlete nyomán került
a kisvasút a központi parkba,
ami további szerelvénnyel is
bõvült már.
Nem mindig hálás feladat
képviselõnek lenni. Mint
mondja: nehezen élte meg az
intézménybezárásokat. – Kell
racionalizálni, nincs mese. Ezt
tudomásul kell vennem a pénzügyi bizottság elnökeként is.
Ám anyaként, nagymamaként
megélni, hogy bezárunk egy
bölcsõdét, nagyon nehéz –
ecseteli. – Sok esetben vitázom
a képviselõkkel. Egy-egy intézménybezárásnál úgy reagálják le, hogy a felizgatott szülõk
hadjáratot indítanak. Pedig õk
csupán a gyerekük érdekeit védik – mondja. Zsarnai
Sándorné jelenleg

egyedüli nõként dolgozik a testületben,
s hiányolja nõtársait a többségi
döntéshozók közül, akikkel
adott esetben másként közelítenének meg egy-egy problémát.
Mint mondja, listáról bejutott
képviselõként meg kellett tanulnia, hogy a „körzete” Paks
határáig nyúlik, és az óvárostól
a panelprogramig sok olyan
dolog van, amiért tenni kell.
Ha valaki megkeresi, akkor viszont ugyanolyan vehemenciá-

val veti bele magát a kérdés
megoldásába, és ha kell, bizottsági ülés elé tárja a problémát. Az elmúlt idõszakot illetõen sok pozitívum van, de
adósság is akad a város egészét
illetõen. – A tizenévesekkel
nem igazán törõdünk, ha nem
diszkóba akarnak menni, nincs
egy olyan hely, ahol beszélgetni tudnának, szórakozni, véleményt cserélni – emeli ki. Nem
ifjúsági, inkább kamaszháznak
nevezné, ahol felnõtt moderátor segítségével tölthetnék idejüket a fiatalok. Azért szorgalmazná létrehozását, hogy azok
a gyerekek, akiket a mostani
szülõgeneráció hozott ide, itt is
maradjanak, és tovább építsék,
amit õk elkezdtek. Hogy Paksra ne csak egy szép napokat
megélt városként emlékezzenek, hanem jövõje is legyen.
Hogy közösségben tudjanak
gondolkodni, akár a település
jövõjérõl, s ne veszítsék el
gyökereiket, akkor sem, ha
más iskolába kerülnek.
Ettõl eltekintve egy nagyon
élhetõ kisváros Paks, sok-sok
lehetõséggel – kérdés, tudjuk-e
mindezt mi, akik itt élünk? –
Sok esetben talán nem, mint
képviselõ néha én is így vagyok ezzel, és minden hibát
észreveszek. Idõnként azonban
rákényszerítem magam arra,
hogy vendégként járjam végig
a várost. Akkor rácsodálkozom
egy parkra, a körforgalomban a
virágágyásra, egy új játszótérre, ahova el kell hozni az unokákat. Más városban járván
még tavalyi szemetet is látni,
és olyankor eszembe jut: ezt
Pakson nem engednék meg.
Mindenkit arra biztatnék, aki
elégedetlen: néha menjen végig vendégként a saját városán,
szívesen elkalauzolom.
Dávid Ildikó
A Félidõben sorozatot a
TelePaks nyáron ismét mûsorára tûzi, nyomon követhetik a tizennyolc adás ismétlését.
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A következõ két esztendõben is Bordács
József vezeti a FIDESZ paksi szervezetét.
Ulbert Sándor és Barnabás István elnökségi tagok is bizalmat kaptak a következõ
ciklusra, Nagy Kollár Gyuláné és dr. Nagy
Tibor személyében pedig két új tagot választottak a vezetésbe a közelmúltban
megtartott tisztújító közgyûlésen. A találkozón a szervezet elnöke beszámolt az elért eredményekrõl. Kiemelte a népszavazást és az európai parlamenti választást
megelõzõ kampány szervezését és lebonyolítását, amelyet sikeresnek értékelt
csakúgy, mint a szervezetépítés terén elért
eredményeket. Ahogy fogalmazott, bár tömegek nem csatlakoztak a párt paksi szervezetéhez, kreatív és aktív tagokkal gyarapodtak. Új székhelyükön otthonra talált a
KDNP és a Fidelitas helyi szervezete, valamint a Duna Korzó Polgári Egyesület, s
itt tart fogadóórát Tóth Ferenc országgyûlési képviselõ. Ami a további feladatokat
illeti, a jelen állás szerint a következõ tavasszal országgyûlési, majd õsszel helyhatósági választások lesznek, tisztességesen
fel kell készülni a kampányra. Ez az egyik
kiemelt cél a következõ huszonnégy hónapra, a másik pedig a szervezetépítés a
választókerületben. Vannak olyan települések, ahol még sok munkára van szükség
ezen a téren, ugyanakkor Gerjenben,
Bölcskén és Dunaszentgyörgyön már létre
tudnak hozni csoportot – összegzett
Bordács József. Hozzátette, hogy a jövõben is megtartják az elmúlt két évben kezdeményezett rendezvényeiket, a március
15-i és október 23-i megemlékezést, valamint a polgári pikniket.
-kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Tisztújítás a Fideszben

Megoldódik az esõvíz-elvezetés
Burkolatot kapnak a földárkok, új vízelvezetõ épül – javában folynak a munkák az
Újvárosban, közelebbrõl is a Kölesdi, Tolnai, Dankó Pista utcákban. Mivel a Kölesdi
út lejt, illetve a házak az útnál mélyebben
fekszenek, jelentõs problémát okozott a csapadékvíz, mondja a körzet képviselõje. Az
út túloldalán ezt már megoldották, de a páros oldalon egy nagyobb mennyiségû lefolyó víz elárasztotta a területet, tárja fel az 54
millió forintos önkormányzati beruházás
hátterét dr. Potoczky Iván.
A Kölesdi, illetve a Tolnai úti földárok (a
Kölesdi–Tolnai úti keresztezõdéstõl a
Dankó Pista utcáig) burkolatot kap. Betonelemekkel burkolják az alját és az oldalát,
továbbá, ahol szükséges, ott a kapubejárókat
is átépítik, tudtuk meg a polgármesteri hiva-

tal beruházási ügyintézõjétõl, Alpekné Lovász Arankától. E mellett új árkot építenek a
Dankó Pista utcában, így oldva meg a csapadékvíz-elvezetést. További fontos mozzanata a beruházásnak, hogy még egy áteresz
épül a Kölesdi–Tolnai úti csomópontban.
Ennek feladata, hogy az említett árkokban
összegyûlt vizet elvezesse az út alatt. A
meglévõ áteresz kevésnek bizonyult, s egy
nagyobb mennyiségû esõzésnél már nem
tudta ellátni feladatát – most egy újabbat
fúrnak. Az ezekbõl kiömlõ víz – mint ahogy
eddig is – a 6-os út alatt átvezetve a Dunába
csatlakozó Molnár árokba kerül. A kivitelezést a paksi Univer Kft. végzi, a határidõ július 20-a. A munkálatok ideje alatt kérik a
lakosság türelmét.
Dávid Ildikó

Fotó: A paksi Városi Múzeum archívumából; Kövi Gergõ
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Atomerõmû

Nincs más alternatíva, az
egyedüli megoldás az atomenergia,
fogalmazott
Christian Mühlethaler. Svájc
magyarországi nagykövete
mindezt a paksi atomerõmûben tett látogatása során
mondta. Miként a diplomata
fogalmazott, a náluk üzemelõ öt atomreaktor a termelésben nagyjából a paksiakhoz
hasonló arányt képvisel, a
fennmaradó részt az alpesi
országban fõként vízi erõmûvek termelik. Hozzátette,
hogy szükség lesz új kapacitásokra, ám a folyókra már
nem lehet gátakat építeni, az
Alpokba pedig nem lehet
víztározókat létesíteni. Marad az atomenergia, ami –
mint kiemelte – a nemzetközi tapasztalatok szerint az
egyik legtisztább, legolcsóbb
és legbiztonságosabb módja
a villamosenergia-termelésnek.
Christian Mühlethaler hozzáfûzte, hogy náluk korábban helyezték üzembe a
blokkokat, így azok elõbb
érik el az üzemidõ végét,
mint a magyarországiak. A
helyzetet náluk nehezíti az
is, hogy népszavazás nyomán 25 éves atomerõmû-építési moratórium van érvényben. Kifejtette, hogy már
most el kell kezdeniük a lakosság felkészítését, hogy a
nemzet érdekeit szolgáló
döntés szülessen egy újabb
népszavazáson. A lakosság
véleményének formálására
nemcsak saját tapasztalataikat szeretnék felhasználni,
számítanak a nemzetközi tapasztalatokra, köztük a paksiakra is, mert Paks ebben
sokkal elõrébb jár, mint
Svájc, fogalmazott.
-vida-

Paksra, az atomerõmûbe látogatott a világbajnokságra készülõ magyar vízilabda válogatott. A
világklasszis csapat tagjai Süli János vezérigazgatótól és Kovács Antal olimpiai bajnok cselgáncsozótól kaptak tájékoztatást az atomerõmû mûködésérõl és terveirõl. A csapat nem távozott üres kézzel, zsebükben egy december 31-ig szóló szerzõdés lapult, amelyet Kemény Dénes szövetségi kapitány és Süli János írt alá. A Paksi Atomerõmû
Zrt. ebben azt vállalta, hogy nyolcmillió forinttal
támogatja a felnõtt és utánpótlás válogatott idei
felkészülését. A szövetségi kapitány azt mondta,
hogy ez olyan jelentõs összeg, amire nem is számított. Süli János azt emelte ki, hogy a világszínvonalú csapat tagjai, miután saját szemükkel látták, komoly hitelesítõi lehetnek ennek a mûnek.
A vízilabda válogatott nevében Biros Péter csapatkapitány egy mindenki által aláírt labdát adott
át Süli Jánosnak.
-vt-

Fotó: Molnár Gyula

Svájcban is
példa lehet
a paksi bõvítés

Az atomenergia mellett szólnak az érvek
Két, atomenergiával kapcsolatos kutatás eredményeit is megismerhette a közelmúltban a közvélemény. Az egyik egy húsz
országban végzett közvélemény-kutatás, ami az atomenergia
felhasználásának elfogadottságát vizsgálta. A másik a különféle energiafajták környezetre gyakorolt hatását elemezte.
Nem fenntartható Magyarország jelenlegi villamosenergiatermelése és fogyasztása, állapította meg a Green Capital. A
független környezetpolitikai kutatómûhely másik fontos megállapítása, hogy az atomenergia
környezeti szempontból versenyképes a megújuló energiákkal. A mûhely a magyar energiaszektor villamosenergia-termelésének életciklus-elemzését végezte el, továbbá azt vizsgálta,
hogy az egyes energiafajták az
elõállítástól az újrahasznosításig
milyen hatást gyakorolnak a
környezetükre. Az elemzés által
feldolgozott környezeti szempontok szerint a villamos energia elõállításának hazánkban
legkedvezõbb, leginkább fenntartható módja a megújuló energiák használata mellett az atomenergia felhasználása. A nukleáris energia hosszú távú elõnyei a
vizsgált energiatermelésre alkalmas energiahordozók közül
néhány Magyarországon is gaz-

daságosan elérhetõ megújuló
energiaforráshoz, a biomasszához vagy a napenergiához hasonlíthatók, szemben a hazai
technológiák nagy többsége által használt fosszilis energiahordozókkal. Az életciklus-analízis
további eredménye, hogy öszszességében az atomenergia
gyakorolja a legkevésbé káros
hatást a globális felmelegedésre,
az ózonpajzsra, a savasodásra, a
vizek összetételére, illetve az
emberi egészségre, ismertette a
Green Capital elemzésének
eredményeit Õri István vezérigazgató. Elmondta azt is, hogy
természetesen elengedhetetlen
az atomerõmûvek mûködésének melléktermékei, a radioaktív hulladékok tárolásának, szállításának és végleges elhelyezésének környezetbarát megoldása. Erre – tette hozzá – a nemzetközi középtávú kutatás-fejlesztési elõrejelzések szerint hatékony módszert kínálhat a nagy
aktivitású kiégett fûtõelemek új

generációs reaktorokban való
újrahasznosítása.
A másik tanulságos eredménnyel záruló kutatást húsz
országban tízezer ember megkérdezésével végezték el. Az
Accenture Kft. ügyvezetõje, Bacsó Tibor a felmérés két fontos
megállapítását emelte ki. Mint
mondta, egyértelmûen kiderült,
hogy csökkenteni kell a fosszilis
tüzelõanyagoktól való függõséget, illetve tényként kezelhetõ,
hogy évrõl-évre javul az atomenergia megítélése, amit világos, tudatos, határozott kommunikációval lehet tovább javítani.
Magyarországon a megkérdezettek 60%-a támogatná az
atomerõmû bõvítését. A nem támogató 40% úgy nyilatkozott,
hogy megmásítaná a véleményét, ha a kétségeit bizonyos
kérdésekben eloszlatnák. Ilyen
például a hulladéktárolás. A
megkérdezettek túlnyomó többsége – 72% – állította magáról,
hogy nem rendelkezik megfelelõ ismeretekkel. Bacsó Tibor
aláhúzta, hogy az atomenergia
pozitív megítélésének záloga a
biztonságos üzemeltetés és a
kommunikációs munka fejlesztése.
Vida Tünde
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Csúcskísérlet a Gastroblueson
visszajáró, közönség által jól ismert zenészek is adják majd a
talpalávalót. A színpadon köszönthetjük majd Deák Bill Gyulát és zenekarát, Fekete Jenõ gitárost, de Póka Egon, Keresztes
Ildikó és Charlie is zenélni fog a
hétvége folyamán.
A fesztivál, mint mindig, most
is három helyszínen zajlik majd:
a Gastroblues Klubban (itt július
2-án saját zenekarával lép fel a
paksi származású, világot járt
szaxofonos, Tóth Viktor), az
ESZI sportcsarnokában, valamint a Szentlélek templomban.
A részletes programot megtalálják az interneten (www.gastroblues.hu), de a városszerte kiragasztott plakátokon is.
A gasztronómia terén is lesznek újdonságok. A rendezõség

Jazz a medencében ülve
Aki jóféle jazzt akar hallgatni,
vagy stand up comedyn derülni,
miközben a kellemesen langyos
élménymedencében ücsörög a
csillagok alatt, annak ajánljuk figyelmébe a Paksi Strand Esték
rendezvénysorozatot. Új színfolt
a város kulturális kínálatában,
hogy nyáron négy alkalommal
esti programmal várja látogatóit
az ürgemezei strand a Paksi Vízmû Kft. rendezésében. Az alap-

vetõen könnyûzenei és humoros
sorozat júliusban indul és augusztusban ér véget. A négy elõadás (július 10. és 24., augusztus
7. és 28.) mûsorfolyamában a
különbözõ mûfajokat, zenei stílusokat – latin, jazz, funky, afro –
vonultatnak fel. (Rossz idõ esetén a programokat más idõpontban tartják meg.)
Elsõ alkalommal július 10-én a
Jazz Strand várja az érdeklõdõ-

rekordkísérletet hirdet az „egy
idõben, egy helyszínen bemutatott legtöbb fajta borral készült
étel és borkorcsolya” címmel. A
kísérletet a Rekordokat Hitelesítõ Iroda regisztrálja majd, és továbbítja a Guinness Ltd. részére. A résztvevõk oklevelet, a
legjobbak pedig arany, ezüst,
bronz értékelést, valamint tárgyjutalmat kapnak. A versenyzõk
részére a jelentkezés sorrendjében korlátozott számban biztosít
a rendezõség sátrat, asztalt, padot, vízvételi lehetõséget és
mûanyag tányért. A vasárnapi
szabadtéri fõzõverseny a következõ kategóriákban folyik
majd: I. Borral készült étel, II.
Borkorcsolya, III. Halászlé, IV.
Egyéb ételek, V. Legszebb fõzõhely, VI. Közönségdíj. A fõ-

zõversennyel egy idõben és egy
helyen lesznek Soproni sörkülönlegességek, különbözõ borvidékekrõl származó borok, pálinkakóstolás, fesztiválfoci és
szabadtéri koncertek (Piramis+,
Tûzkerék XT, Latin Gitár Duo,
Budapest Acoustic Band, Varga
János Mediterrán Combo). Bluesra fel!
-ms-

ket egy különleges produkcióval,
a Pakson már jelentõs rajongótáborral bíró Jazz All Stars, és a
Megasztárból ismert Galambos
Dorina nõi jazz együttese, a Mrs.
Columbo koncertjével. Az est
házigazdája Németh Szabolcs
humorista, a fõvárosi Dumaszínház tagja, aki a fentebb említett
stand up comedy mûfajában próbálgatja szárnyait. Kapunyitás
este nyolckor, fél kilenckor pedig
a mûsorvezetõ megnyitja a rendezvényt. 20.40-tõl színpadon

Columbo felügyelõ titokzatos,
soha nem látott feleségének nevét viselõ lánycsapat. Igazán
„csajos” nótákat dolgoznak fel a
mûvésznõk klasszikus jazz stílusban Tina Turnertõl, Madonnán át, Ella Fitzgeraldig, a zenekar repertoárja széles spektrumon mozog. Tíztõl Németh Szabolcs teszi próbára a rekeszizmokat, 22.20-tól pedig a Jazz All
Stars közel egyórás funkys, rockos mûsorát évezhetik a medencébõl vagy a partról nézve. -d-

Fotó: Molnár Gyula

Ahogy arról már elõzõ lapszámunkban ízelítõt adtunk: a zenei
felhozatal a vájt fülûeknek és az
egyszerû érdeklõdõknek egyaránt sok meglepetéssel szolgál a
17. Nemzetközi Gastroblues
Fesztiválon, mely ebben az évben július 1-jétõl 5-éig tart. Többek között fellép a Hamburg
Blues Band, s tagjaiként a Colosseumból ismert két világsztár, az
énekes Chris Farlowe és Clem
Clempson gitáros, Angliából hazánkba látogat Matt Schofield
triója és az énekes Arthur Brown
(aki 1968-ban Fire címû dalát a
fején lángoló tûzkoronával adta
elõ), valamint Amerikából érkezik Billy Gibson szájharmonikás, aki az idei évben elnyerte a
nemzetközi Blues Music Awards
díjat. Természetesen a régóta

Fotó: A paksi Városi Múzeum archívumából; Kövi Gergõ
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Paks védekezik a jégesõ ellen
Az elmúlt idõszakban szinte naponta érkeztek jelentések
felhõszakadásokról, jégesõkrõl, viharokról, de Paksot és
környékét eddig elkerülték a tyúktojás nagyságú jégdarabok. Valószínûsíthetõ, hogy a viszonylagos nyugalmat a
Nefela Dél-magyarországi Jégesõelhárítási Egyesülésnek is
köszönhetjük. Ennek tagja a Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás is, azaz a térség tizennégy települése.
A jégesõelhárítás 19 éve mûködik a három megye – Tolna, Somogy, Baranya – területén. Tolnában kezdetben 11 generátor
volt, többek közt Dunaszentgyörgyön, de 2004-ben jelentõs
fejlesztést hajtottak végre, aminek köszönhetõen az egész megyét le tudták fedni, tudtuk meg
Huszár Istvántól, az egyesülés
igazgatójától. – Azóta Tolna megye teljesen védõháló alatt áll.
Ez azt jelenti, hogy a hármashegyi megfigyelõállomásunkból
irányítva a 141 darab, egymástól
10 km-re telepített generátort
egyszerre mûködtetve mesterséges jégmagot juttatunk be a levegõbe megelõzõ eljárásként,
még mielõtt a zivatarfelhõk kialakulnának. Ezzel el tudjuk érni
azt, hogy a felhõkben csak kisebb jégszemek alakuljanak ki,

mintha a természetre bíznánk.
Teljes mértékben azonban nem
lehet megszüntetni a jégveréseket, vannak olyan idõjárási helyzetek – mint néhány napja egy
szupercella, ami nagyon gyorsan
mozgó, önfenntartó folyamat –,
amikor nem lehet annyi mesterséges jégmagot juttatni a felhõbe, hogy a lehulló jégszemek a
talaj felszínére már esõ formájában érjenek le.
A hatékonyságot Baranya megyében mérik, tette hozzá az
igazgató. Az elmúlt 18 évben, illetve a jégesõ-elhárítás alkalmazása elõtti 29 évben mért adatokat összehasonlítva 74 százalékkal csökkentek a jégkárok. Ez a
három megyére vetítve mintegy
3 milliárd forint kármegtakarítást jelent csak a mezõgazdasági
kultúrákban, de hasonló nagy-

Az atomerõmû fõépületeitõl néhány száz
méterre található az Országos Meteorológiai Szolgálat paksi fõállomásának székhelye, ahol négy munkatárs 24 órás váltásban
(reggel 6-tól, másnap reggel 6-ig) látja el
feladatát. Az udvaron és az épület tetején
mûszerek: párolgásmérõ, szélmérõ, csapadékmérõ, de még napfénytartalom-mérõt is
mutat a fõállomás megbízott vezetõje,
Pozsgainé Simon Rozália, aki olyan lelkesen mesél és magyaráz, hogy az õt hallgató
szinte kedvet kap ehhez a munkához.
Folyamatosan figyelik az idõjárás eseményeit, megnézik, milyen egyebek között a
felhõzet, s ez mennyit változik egy óra alatt,
milyen a látástávolság, s mindemellett rögzítik a csapadékra vonatkozó adatokat is.
Emellett van egy automata, amely tízpercenként továbbít adatokat a számítógépnek
és a központnak, az OMSZ-nek. A szolgálatot teljesítõk egészítik ki az automata adatait a látástávolsággal, az összfelhõzet megbecsülésével, illetve figyelik azt is, hogy elõ-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az égbolt kémlelõi

ságrendû a lakossági kárcsökkentés is. A jégesõ-elhárítás jelentõs térségi együttmûködéssel
mûködik: az önkormányzatok
lakosonként 10, illetve 20 Ft-ot
fizetnek, a földmûvelõk 200 Ftot szántóföld után, szõlõ után
300 Ft-ot, illetve a hegyközségek is. Ehhez még a biztosítótársaságok és a minisztérium is
hozzájárulnak, ez adja azt a 120
millió forintot, amibõl a közhasznú tevékenységet folytatja
az egyesülés.

– A generátorok folyamatosan mûködnek május 1-tõl
szeptember 30-ig, hiszen ebben az idõszakban olyan szinten van a vegetáció, hogy a
jégverés nagy károkat okozhat
benne, illetve ebben a néhány
hónapban alakulhatnak ki akkora jégszemek, amelyek jelentõs lakossági károkat okozhatnak. Az idei szezon kezdete
óta 19 beavatkozás történt;
Paks környékén volt jégkár
még az idõszak elején, de úgy
tudjuk, nem jelentõs – mondta
végül Huszár István.
Sólya Emma

Hencze Sándor, Dunaszentgyörgy polgármestere saját bevallása szerint kezdetben ellenérzéssel fogadta azt a kérést, hogy az ellehetetlenülés elkerülése érdekében az önkormányzatok is járuljanak hozzá a jégesõelhárítási egyesülés mûködéséhez.
– Én az akkori álláspontomat, miszerint elsõsorban a gazdák járuljanak hozzá az egyesület mûködéséhez, azóta már felülvizsgáltam és meg is változtattam – mondja a polgármester – Elõször a
dunaszentgyörgyi termelõszövetkezet került kapcsolatba a
Nefelával és hosszú évekig csak a szövetkezet volt tagja az egyesülésnek. A kistérségi társulás döntését követõen már önkormányzatunk is hozzájárulást fizet lakosságszám arányában, ez megközelítõleg 54 ezer forint évente. A tapasztalat mondatja velem,
hogy távolabbi megyékben gyakori a jégkár, környékünkön pedig
nem. Másra nem tudok gondolni, csak arra, hogy ez a jégesõelhárítási rendszer mégiscsak hatékonyan mûködik.

fordult-e például szivárvány, vagy bármilyen légköri jelenség. Az óránkénti jelentési
idõn kívül vészjelzéseket továbbítanak a
központ felé minden olyan eseményrõl (csapadék, köd), amely a látástávolságot, a repülést befolyásolja. Télen zúzmarát is mérnek, hiszen az erõmûbõl kijövõ vezetékekre
nagy súlya miatt veszélyt jelenthet.
– Az állomás 2008-ban volt 30 éves. A fejlõdés fényévekben mérhetõ – mondja
Pozsgainé Simon Rozália – A számítógépes
feldolgozás 1995-ben indult, addig URH-n
adtuk az észleléseket speciális, nemzetközi
kódolással. Volt rá példa, hogy villámkár
érte a számítógépeket és az automatát, akkor is így dolgoztunk. Nem volt sok munkatársa a három évtized alatt az állomásnak, hisz aki megszerette ezt a szakmát, az
folyamatosan csinálja. Mi még otthon is a
varázsát érezzük, és gyakrabban tekintünk
felfelé, mint lefelé…
SE
Elõrejelzés: pecs@met.hu és a 72/ 438196-os telefonon. Aktuális idõjárás: paks
@met.hu vagy a 75/ 507-941-es számon.
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Volt egyszer egy Vasúti Múzeum

Szinte mindenki a „de jó volt, a
gyerekeimmel mindig odajártunk” szavakkal reagált a Vasúti
Múzeum emlegetésére, de többet, pontosabbat a sorsáról, mint
az, hogy a kiállított darabokat
elszállította a MÁV, vagy a
Közlekedési Múzeum, nem tudtak. A múzeumként már nem
funkcionáló épület ajtaján ma
Aukciós ház felirat áll.
Egy Közlekedési Minisztérium eredményeit taglaló dokumentum szerint Pakson a régi
állomásépületben és fûtõházban, valamint a felhagyott pályaszakaszon a Közlekedési
Múzeum a MÁV Pécsi Igazgatóságával közösen rendezett
be múzeumot közel 17 ezer
négyzetméteren. Ekkor 1985öt írtunk.
Beregnyei Miklós, a paksi
atomerõmû üzemtörténésze elmondta, hogy az akkori közlekedési miniszter avatta a létesítményt, és arról szólt a megállapodás, hogy öt éven belül átveszi a város az üzemeltetést. Ebbõl semmi nem lett, jött a rendszerváltás, és az elsõ önkormányzatnak volt egyéb gondjabaja, elmaradt az átvétel, mondja. A múzeum közben gyarapodott egy postavagonnal, aztán
Beregnyei Miklós számára már
követhetetlen lett, hogy mi történt, ki volt az üzemeltetõ és milyen tevékenységek folytak az
épületben. Néhanapján lement
fényképezõgéppel a nyakában,
hogy megörökítse, miként növi
be a gaz a helyet, ahol a gyermekeivel nagyon sok idõt töltöttek.
A lurkók, így az õ három gyereke is, imádták a Vasúti Múzeumot. Ott lehetett mozdonyra

Fotó: Kövi Gergõ

Minap érdeklõdõ idegen
kopogtatott be szerkesztõségünkbe, a Vasúti
Múzeumot kereste. Ennek nyomán indultunk
útra, hogy utánajárjunk,
mivé lett az egykor kedvelt kiállítóhely.

Sok bába közt elveszett a gyerek
Arról, hogy a Vasúti Múzeum már a megszûnése elõtt éveken át
gondos gazdáért kiáltott, egy akkori feljegyzés tanúskodik. Dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna, a Városi Múzeum igazgatója 20002001 környékén készített az akkori városvezetés számára egy
összefoglalót. Ebben azt írta, hogy a terület a MÁV Pécsi
Igazgatóságának tulajdona, a bemutatott vonatok, vasúti berendezések, gépek és mûszaki felszerelések a Közlekedési Múzeum,
a mozgópostavagon pedig a Postamúzeum tulajdonát képezte. A
terület többnyire elhanyagolt állapotban volt, gazos, a különbözõ
eszközök és gépek rozsdásodtak. A vagonokba nem ritkán
csövesek költöztek be, akik a vasalkatrészeket leszerelték, és
eladták a MÉH-nek. Az állagmegóvás a két budapesti múzeum
feladata volt, mely azonban ilyen körülmények között szinte
megoldhatatlanná vált. A múzeum átvétele az igazgató szerint
rengeteg pénzt emésztett volna fel, és a kesze-kusza viszonyok is
nehézséget jelentettek.

UtazzUnk!

Az útlemondásról
Az utazás lefoglalása után az
út esetleges lemondása mindig az adott utazási iroda utazási szerzõdése alapján történik. A legtöbb irodánál az
utazás elõtt 60-35 nappal a
részvételi díj 10%-a a kaució, 34-14 nappal
indulás elõtt 50%, 13-6 nappal indulás elõtt
75%, 5-0 nappal indulás elõtt 100%.
Természetesen az összegek változnak attól
függõen, hogy csoportos vagy egyéni utazásra
jelentkeztünk, illetve hogy repülõvel, busszal

mászni, kapcsolgatni, babrálni a
különféle kütyüket, néhány métert hajtányon utazni…
Erre már jó néhány éve nincs
lehetõség. A mozdonyokat és
egyéb jármûveket a 2000-ben
megnyitott Magyar Vasúttörténeti Parkba szállították. Ekkor
már vállalkozásban üzemelt az
intézmény. Dr. Mûhelyi János,
mint lapunknak elmondta,
1997-tõl üzemeltette. 2000ben azonban eladta cégét és
vele együtt a bérleti és üzemeltetési jogot is. – KözépEurópa legnagyobb ilyen jellegû múzeuma volt – mondja. A
fenntartáshoz, teszi hozzá,
szinte semmilyen támogatást
nem kaptak, pedig felújították
az épületet. Ebben egyébként
egy melegkonyhás nonstop éttermet nyitottak. Dr. Mûhelyi
János szavai szerint az üzemeltetõ-váltáskor egy idõre
bezárt a múzeum, de utána
még mûködött.
A múzeum és az étterem következõ gazdája Kecskeméti János lett. Miként Kecskemétiné
elmondta lapunknak, az épület
nagyon szép, ékesíti Paksot,
ezért õ oroszlánként õrzi, ami
persze nem jelenti azt, hogy jó
szándékú emberek elõtt ne állna
nyitva az ajtaja. Ezen az ajtón
áll a már említett Aukciós ház
felirat, de nem üzemel. Az aszszony szerint nincs rá igény. Az
éttermet már korábban bezárták.
Vida Tünde

vagy autóval utaztunk volna. Több irodánál
lehetséges a névcsere, de amennyiben repülõs
utazásról van szó, majdnem minden esetben
fizetnünk kell a változtatásért. Fontos, hogy
az út lemondását írásban kell benyújtani,
enélkül nem tekinthetõ hitelesnek.
Amennyiben betegség miatt kell lemondanunk az utazást, az útlemondási biztosítás
feltételei a mérvadóak, biztosító társaságtól
függõen a részvételi díj 70-80, ritkább esetben
100%-át fizeti vissza a biztosító.
Czink Dóra,
a Paksi Turisztikai Információs Iroda vezetõje
Ha utazással kapcsolatos kérdése van, keresse
rovatunk szerkesztõjét a dczink@tensi.hu vagy
a paksihirnok@index.hu e-mailen.
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Itt a nyár, jöhetnek az unokák?
Most, hogy vége van az iskolának,
a gyerekek örömmel vetik bele
magukat a szabadságba és egészen õszig nem is gondolnak az iskolára. Ilyenkor minden nagyszülõ
szívesen elvállalja, hogy néhány
hétig nála nyaraljanak az unokák,
és már elõre eltervezik, hogy mit
sütnek-fõznek vagy milyen játékokat játszanak majd. Ön hogy érzi:
kell félnie attól, hogy rossz hallása
miatt veszélyeztetheti ezeket a kellemes családi programokat?
Egy gyerekekkel eltöltött nap telis-tele van
mókával és izgalommal, de számos dologra kell odafigyelnünk, ami a szürke „felnõtt hétköznapokban” fel sem merülne.
A játszótéren, a vízparton, a kertben számos veszély leselkedhet a kicsikre, amiktõl nekünk kell megóvnunk õket. Például
ha átkelünk az úttesten, már nem csak
magunkra kell figyelnünk, hanem egy –
vagy még több – kicsi életre is vigyáznunk
kell. Vagy akár a boltban történõ vásárlás közben, ahol elõszeretettel bújócskáznak a rosszcsontok, nekünk kell meghal-

lanunk, hogy merrõl jön a kuncogás,
hogy megtaláljuk õket. Ha még csupán
néhány éves gyerekekrõl van szó, akkor
persze az is fontos, hogy megértsük, egyáltalán mit szeretne nekünk mondani a
maga kis halandzsa nyelvén. Amennyiben pedig szégyenlõs apróságokról beszélünk, akkor még a teljesen épp hallással rendelkezõknek is nehéz meghallani,
amit a kisember mondani szeretne. Ezen
kívül abban a néhány hétben, amíg ránk
bízzák õket, folyamatosan nekünk kell

gondoskodnunk a közös programokról,
hiszen egyikünk sem szeretné, hogy az
unokánk úgy gondoljon a következõ évi
nyaralásra, mint egy kötelezõ és unalmas
kellemetlenségre a nagyszülõknél. Egy
közös biciklizés, egy nagy kirándulás
vagy akár egy kiadós séta alkalmával is
érhetnek bennünket olyan meglepetések,
amikor bizony nagy szükségünk van a
hallásunkra. Ha az erdõben elszalad tõlünk, vagy a biciklizés során lemarad a
kisgyerek, és mi nem vesszük azonnal

2009. június 26.

észre, nagyon fontos, hogy legalább
meghalljuk, ha hív bennünket. Ahhoz pedig, hogy minden jól sikerüljön és nyugodt szívvel ránk bízzák a kicsiket, elengedhetetlen hogy az esetleges hallásproblémáinktól megszabaduljunk, mielõtt megérkeznek hozzánk. Sokan úgy
gondolják, hogy a hallásgondozás
hosszú órákig tartó, fájdalmas és drága
procedúra, pedig ez egyáltalán nem így
van. Tehát csak azt kell eldöntenünk,
hogy mennyire fontos számunkra családunk boldogsága, és hajlandóak vagyunk-e áldozni egy minimális energiát
azért, hogy jól érezzék magukat nálunk.
Elgondolkozott már azon, hogy miért
nem szeretnek Önnél nyaralni az unokák? Vagy miért nem kérik meg a gyerekei arra, hogy amíg õk dolgoznak, vigyázzon a kicsikre? Ennek többé nem
kell így történnie, hiszen a felszabadult
hallás élménye már itt helyben is elérhetõ mindenki számára. Ahhoz, hogy nyáron a családnak meglepetést szerezhessen, Önnek elõször egy ingyenes hallásvizsgálatra kell bejelentkeznie és néhány
nap múlva már csak emlékként gondolhat vissza arra, milyen sok problémát
okozott a rossz hallása.
LCA
(X)

A láthatatlan hallás
élménye önre is vár!
Szabaduljon meg
hallásproblémáitól és ezentúl
töltse idejét szeretteivel!
Tegye meg az elsõ lépést
és jelentkezzen INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLATRA!

Városi Rendelõintézet, I. emelet Audiológia, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Bejelentkezés rendelési idõben: H, K, 8–12-ig

06-75/519-425; 30/213-37-17
WWW.VICTOFON.HU
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Védõnõk a szûrõprogramban

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai szerint az évente méhnyakszûrésre meghívott
nõknek csak mintegy öt százaléka jelent meg a szervezett vizsgálaton. A szeptember közepéig
tartó Védõnõi Méhnyakszûrõ
Mintaprogram célja, hogy növeljék a szûréshez való hozzáférést különösen a falvakban, ezáltal az átszûrtséget. Mindez a
területi védõnõi tevékenységben
valósítható meg leginkább. A
programra önként jelentkezhettek a szakemberek, 110 védõnõ
részvételével 168 településen
indult el az akció. A paksi kistérségbõl ketten vállalkoztak a feladatra: Bérces Nóra Madocsáról
és Péczné Kaszás Lívia
Dunaszentgyörgyrõl. A szakemberek elõször elméleti képzésen
vettek részt, majd megtanulták a

nem voltak szûrésen. A fogadtatás eddig kedvezõ. A védõnõ a
levett mintát elküldi a citológiai
laboratóriumba, majd a vissza-

ve, hogy a filmalapú rendszert
tartalékként továbbra is fenntartják, így azt adott esetben
ismét alkalmazni tudják. A beruházáshoz szükséges össze-

get az önkormányzat biztosította a költségvetésében elkülönített, egészségügyigép-, illetve mûszerbeszerzésre szolgáló keretbõl.
-kgy-

kelésre egy központi laborba,
fontos ugyanis, hogy a kenet a
vizsgálat elvégzéséhez megfelelõ sejtszámot tartalmazzon. A
két szakember jól vizsgázott.
Eközben már megkezdték a
kapcsolatfelvételt a programban
érintett nõkkel, azaz azokkal,
akik 25 és 65 év közöttiek és az
adatok szerint három éven belül

Fotó: Molnár Gyula

Országos védõnõi mintaprogramot indított az ÁNTSZ
az Országos Onkológiai Intézettel együttmûködve. Ennek lényege, hogy településükön a védõnõk végzik a
méhnyakszûrést. A programtól az átszûrtség ugrásszerû növekedését várják, aminek elérése igen fontos, hiszen még mindig évente félezer nõ hal meg Magyarországon méhnyakrákban, míg több európai országban
ez a betegség már nem halálok.

érkezõ lelet eredményét közli az
érintettel, szükség esetén nõgyógyász szakorvoshoz irányítja a pácienst. A tanácsadóban
végzett kenetvétel mellett,
amelyhez központilag megkapták a szükséges eszközöket, fontos az is, hogy felhívják a többi
szûrési lehetõségre is a gondozottak figyelmét, például az emlõszûrésre, tüdõszûrésre, illetve
életmódtanácsokat adjanak, tájékoztatott
a
programról
Molnárné Haholt Zsuzsanna területi vezetõ védõnõ. Kiemelte,
hogy a magas szintû szakmai
felkészültségen túl nagyon fontos a jó kommunikációs készség, hiszen a bizalom kialakítása mellett a meggyõzésre is
szükség lehet. A tapasztalat
ugyanis azt mutatja, hogy sok
nõt a szégyenérzet vagy a félelem tart vissza a rövid ideig tartó és nem fájdalmas szûrõvizsgálattól, ami viszont életet
menthet. A szûrésben eredményes országokban már bevett
gyakorlat, hogy a bizonyítottan
hatásos méhnyakszûrést az
alapellátásban dolgozók, szakdolgozók végzik, a nõgyógyász
szakorvos szerepe az esetleges
rendellenesség felismerése után
kezdõdik.
Kohl Gyöngyi

kenetvételt dr. Wallner Tamás
nõgyógyász szakorvos irányításával a paksi rendelõintézetben.
A levett mintákat elküldték érté-

Új rendszert alkalmaznak a jövõben a Paksi Városi Rendelõintézet röntgenjében, ugyanis
egy 17 millió forintot meghaladó beruházásnak köszönhetõen foszforlemezes kiolvasóval bõvült eszközállományuk.
Lényege, hogy a filmet memóriakazetta váltja fel, mintha
egy filmes fényképezõgép helyett digitálisat kezdenének
használni. Az új technológiának számos elõnye van. Kiemelendõ a képminõség,
amely javítható is, így csökkenthetõ a megismétlendõ felvételek száma, illetve gyorsabbá válik a munka, mivel nincsen szükség elõhívásra. Tekintettel arra, hogy már nem
kell filmet, vegyszereket hasz-

nálni, azokat tárolni és szállítani, költségcsökkentõ, illetve
környezetkímélõ technológiáról van szó, amely magában
hordozza a távdiagnosztika lehetõségét. Utóbbi azt jelenti,
hogy a rendelõintézettel szerzõdésben álló egészségügyi
intézmények számítógépen
keresztül hozzáférhetnek a felvételekhez. Mindemellett az is
fontos, hogy a törvényben elõírt harmincéves archiválási kötelezettségnek is eleget tudnak
tenni,
tájékoztatott
dr.
Prischetzky Ferenc. A rendelõintézet igazgatóhelyettese hozzátette, hogy a röntgengépek
cseréjére nem volt szükség az
új alkalmazáshoz, azok korszerûek, megbízhatóak, illet-

Fotó: Molnár Gyula

Megújult a röntgen
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A szép iránti érzékenységre tanítanak

ahol lehetõséget kaptak a diákok munkáinak bemutatására.
Nemcsak a kiállításokat nézik

meg, hanem bármikor bármelyik mûvet, sõt arra is van lehetõség, hogy Budapestrõl hozassanak mûalkotásokat, ha azt
szeretnék a diákoknak bemutatni. Ebben nagy segítség a Nemzeti Galéria GYIK mûhelyével
szoros kapcsolat, aminek megtestesítõje Sinkó István. A mûhelyt vezetõ képzõmûvész a
paksi iskola tagozatvezetõje is
egyben. Az elsõ tanévet értékelve elmondta, hogy tanulságos,
hasznos és minden tekintetben
sikeres év volt. Hozzátette, hogy
a tagozat indulása önmagában
véve is jelentõs esemény a város
kulturális életében. Egyfajta jelentéssel bír. Azzal, hogy a város fontosnak tartja a vizuális
kultúra terjesztésének ezt a formáját is. – Nagyon szerencsés
helyzetben voltam, mert két kitûnõ kolléganõ vette kezébe a
munkát, rendkívül magas színvonalon, elkötelezetten – mondta a tagozatvezetõ. Kiemelte,
hogy szerinte nagy jelentõsége
van annak, hogy a Paksi Képtár,
amely az ország egyik legkiválóbb modern közgyûjteménye,
magára vállalta ennek a tagozatnak a támogatását.
A tagozatvezetõ, illetve a pedagógus azt is elmondta, hogy
jövõre újabb komoly lépést terveznek. Bevezetik a fotó, videó és számítógépes alkotómunkát magába foglaló intermediális képzést. Ez – mint elmondták – kuriózum, alapfokú
oktatásban még nincs ilyen
Magyarországon.
Vida Tünde

– 55 alsó és felsõ tagozatos
általános iskolás tanuló vett
részt mindhárom fordulóban.
Témakörönként egy-egy megadott könyvbõl kellett a jó válaszokra rátalálniuk, de volt,
aki az interneten is böngészett
a helyes megoldásért – mondta
el Lázár Ágnes gyermekkönyvtáros. Õk valamennyien

oklevelet, a legeredményesebbek pedig könyvjutalmat vehettek át a városházán megrendezett díjkiosztón. A versenyben minden paksi általános iskola képviseltette magát, és
egy budapesti kislány is részt
vett a vetélkedõn, aki a könyvtár honlapján talált rá a programra.
Dallos Szilvia

Körülbelül tízévnyi „álmodozás” után indult el a képzõ- és
iparmûvészeti tagozat a Pro
Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény berkein belül.
Tumpek Györgyi és Pál József
Péterné, a Bezerédj és a II. Rákóczi iskolák pedagógusai heti
kétszer két órában foglalkoznak a gyerekekkel. A diákok 6
és 19 év közöttiek. Különbözõ
koruk elõször a tanárnõknek is
fejtörést okozott, de mint kiderült, alaptalanul, nagyon jól
össze tudják hangolni a munkát, amely egy olyan pedagógiai program alapján folyik,
amelynek alapját országos tematika adja. Ebbe ágyazták saját elképzeléseiket. Elsõ évben
alapképzés folyt, erre épülnek
a továbbiak: foglalkoznak festészettel, szobrászattal, sokszorosító grafikával, fotóval, videóval, médiaismerettel.
A kérdésre, hogy mit ad a
gyerekeknek ez az iskola,
Tumpek Györgyi elmondta,
hogy egyrészt minden évben
egy keménylapos bizonyítványt, másrészt rengeteg mindennapi életben hasznosítható

Fotó: Molnár Gyula

Elsõ tanévét zárta a Pro
Artis mûvészeti iskola
képzõ- és iparmûvészeti
tagozata. Huszonnyolc
növendék vehette kezébe a bizonyítványt a tagozaton, mely zsenge kora ellenére kiválóra minõsíttetett.

Pál József Péterné és Tumpek Györgyi
dolgot: jó ízlést, szép iránti érzékenységet, lelki intelligenciát, a szabadidõ eltöltésének
hasznos lehetõségét. Pál József
Péterné hozzátette, hogy a
rajzoktatás nem arról szól,
hogy le tudjon rajzolni valamit
precízen a gyermek, arra ott
van a fényképezõgép.

A rajz
ennél sokkal több.
Egy sor készséget, precizitást, koncentrálóképességet,
kitartást fejleszt, s ezeken keresztül a teljes egyéniséget,
személyiséget. A lényeg nem a
kéz és annak ügyessége, hanem – ahogyan már Leonardo
is leírta – a szem és az agy. Miként a pedagógusok elmond-

ták, agykutatók szerint a rajz és
festészet az agy legmélyebb rétegeit „bombázza”, aki ezeken
a tevékenységeken edzõdik,
annak fejlõdik a gondolkodása.
A tanultakat nemcsak azok
tudják hasznosítani, akik képzõmûvészek lesznek. Ezek
fontosak bárki számára, legyen
kõmûves vagy agysebész.
A két pedagógus büszke arra,
hogy bár ez volt az elsõ tanévük, kiváló minõsítést kapott a
tagozat. Azt is elmondták,
hogy

gyakori vendégek
a Paksi Képtárban,

Mindent tudni akarok!
Az állatvilággal, az irodalommal és a városunkkal
kapcsolatos ismereteikrõl
adhattak számot a diákok a
Pákolitz István Városi
Könyvtár gyermekkönyvtárának tavaszi versenyén,
amelynek három fordulóját
55 általános iskolás teljesítette.

„Mindent tudni akarok” programját márciusban hirdette meg
a könyvtár. Az elsõ forduló állatokkal kapcsolatos kérdéseire
140 diák küldte vissza a feladatlapot, majd következett az irodalmi jártasságot felmérõ forduló. Az utolsóban helytörténeti kérdéseket kellett megválaszolnia a jelentkezõknek.
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Hálásak az egykori óvodások
harmincéves pályafutásuk legnehezebb, de ezzel együtt a legizgalmasabb, legtartalmasabb és
legszebb idõszaka volt. Ekkor
nyílott lehetõségük tanulmányozni az alternatív programokat, illetve megválva a központi
óvodai nevelési programtól, sajátot alkotni. Ebben az idõszakban
érezhetõ volt a pezsgés, minden
intézmény intenzív alkotómû-

mûek voltak, ma fel kell rá hívni
a figyelmet, de szerencsére a
szülõk többsége jól fogadja az
építõ kritikát.
Ami az épületek állapotát illeti, Bosnyák Zoltánné, az óvoda
vezetõje úgy fogalmazott, nézõpont kérdése, hogy elégedetteke vagy sem. Ha a helyi viszonyokat veszik figyelembe, azt
mondják, hogy ideje lenne egy

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Harmincéves a Benedek Elek
Óvoda Mesevár tagóvodája.
A tagintézmény sorsa napjainkra két másik gyermekintézménnyel fonódott össze,
amelyek közül a Kishegyi úti
tavaly volt 25 éves, a Hétszínvirág pedig jövõre lesz hatvan. Az eltelt évtizedek alatt
sok változás történt.

Balról jobbra: Jantnerné Oláh Ilona, Vaszkó Zsoltné, Bosnyák Zoltánné és Illés Zoltánné.
A Kishegyi úti óvodát akkor
építették, amikor az atomerõmû
létesítésének idején érzékelhetõ
volt, hogy nagyon sok lesz a
gyermek és a Mesevár óvoda
mind a hat csoportjában elérték
már a negyvenfõs létszámot. Az
építkezés befejezéséig áthidaló
megoldást kerestek, ebben az
idõszakban még panellakásokban is mûködött óvoda, sõt
Dunakömlõdre is vittek gyerekeket a lakóteleprõl, majd a
Gesztenyés úti óvoda öt csoportja is megtelt gyermekekkel.
Az intézmények egy, illetve külön egységként is mûködtek az
eltelt évtizedek alatt, ma a két
lakótelepi ovi és a Tolnai úti egy
szervezeti egységet alkot Benedek Elek Óvoda néven.
A formai mellett jelentõs tartalmi változás is történt, mégpedig
a rendszerváltás idején. Elkezdõdött a pedagógiai útkeresés idõszaka, amely mint a vezetõi testület tagjai elmondták, átlagosan

hely volt, érvényesülhetett a
szakemberek kreativitása, erõsségeik, módszertan tekintetében
új alapokra helyezhették a munkájukat. A Kishegyi úti óvodában a mûvészetek eszközeit választották, a Hétszínvirágban a
környezeti nevelés áll a fókuszban, a Mesevárban pedig játékkal, mesével nevelnek, és kiemelt szerep jut a mozgásfejlesztésnek. Az utóbbi években az értékrend átalakulását is érzékelik
az óvónõk, azt tapasztalják, hogy
az érzelmi nevelés, a szocializáció gyakran háttérbe szorul a család szintjén. Régebben nem volt
kérdés például, hogy a hároméves gyermek szobatiszta-e, ma
az, elõfordul, hogy az oviba kerülõ gyermek nem tud önállóan
enni, pedig kellene, és a drága
zenélõ, villogó játékok felé billent a mérleg nyelve, pedig a kreativitást, logikus gondolkodást,
mozgást fejlesztõk felé kellene.
Régen ezek a dolgok egyértel-

átfogó felújításnak, ám ha kitekintenek az országba, a panasz
bennreked. A közelmúltban Benedek Elek leszármazottja járt
náluk Kézdivásárhelyrõl, aki
könnyekig meghatódott a körülmények láttán, de máshonnan
érkezõ kollégák közül is sokan
elismerõen nyilatkoznak. Sok
minden megváltozott tehát az
elmúlt évtizedekben, azonban a
gyerekek szeretete és ragaszkodása, amit megannyi történetben õriznek, nem. Vaszkó
Zsoltné, a Kishegyi úti tagóvoda
vezetõje elmondta, csodálatos
érzés, amikor egykori óvodásai
ráköszönnek, arra kérik, meséljen, milyenek voltak gyermekként, és ragyogó szemmel iszszák szavait. Illés Zoltánné, a
Mesevár tagóvoda vezetõje azt
idézte fel, amikor két egykori
óvodása elmondta, hogy mindig
féltek, amikor a másik óvó néni
ebédnél azt mondta, hogy ha
még egy hangot hall, ültetés
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lesz, mert azt hitték, hogy elültetik õket a kertben. Hasonlóan
kedves
történet
Bosnyák
Zoltánné esete, ami több éve
történt. Egy összejövetel után
úgy alakult, hogy neki kellett
hazafelé vezetni, de nem volt
nála jogosítvány. Megállította
egy rendõrjárõr és egyikük kérte a papírokat, amitõl megijedt,
gondolta, ebbõl bizony baj lesz.
Ahogy kiszállt az autóból, egyszer csak a másik rendõr megszólalt: „Csókolom, óvó néni!”
Az óvó néni „megmenekült”.
Jantnerné Oláh Ilona, a
Hétszínvirág tagóvoda vezetõje
is elmondta egyik emlékét. Egyszer egy anyuka azzal hívta fel,
hogy lánya kérésére hoztak
mintát Franciaországból az óvoda homokgyûjteményébe. Ez
önmagában is kedves gesztus
lett volna, csakhogy a kislány
ekkor már a második osztályt
végezte el az általános iskolában. Nem feledkezett meg ovijáról.
Kohl Gyöngyi

Környezeti
továbbképzés
pedagógusoknak
Akkreditált továbbképzést hirdet a Környezeti- és Természetvédelmi Oktató Központok Országos Szövetsége óvodapedagógusok és tanítók részére. A program során útmutatást kapnak, hogy környezeti
nevelésük tudatosabbá, módszereik változatosabbá, játékosabbá váljanak. Elméleti és
gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, a tankertek és kisállat-élõhelyek kialakításától az
intézményekben megvalósítható szelektív hulladékgyûjtésig számos témában. Akit érdekel a továbbképzés, az jelentkezhet a paksi kurzusra,
amit a Tolnai úti Hétszínvirág
Tagóvoda koordinál. Keressék
Jantnerné Oláh Ilona tagóvoda-vezetõt a 20/35-43-448-as
telefonszámon.
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Hogy volt…?

A konzervgyári tûzoltók

A fotó Kunner József tulajdona

A konzervgyári tûzoltók utolsó
parancsnoka Kunner József
volt, akit Árok utcai házában
kerestem fel. Minden úgy történt, mint minden más estén,
amikor paksiakat látogatok
meg és faggatni kezdem õket a
régi idõkrõl: a legkevesebb szó
a megbeszélt témáról esik. De
beszélgetünk a világról, a régi
Paksról, az egykori és mai közéletrõl és közállapotokról, a
családról.
Józsi bácsi elbûvölõ, érzékeny ember, aki nem tudott
meghatódottság nélkül mesélni
a konzervgyári évekrõl. Nem a
nosztalgia hangjait fedeztem
fel elbeszélésében, hanem egy
sokat megélt ember szeretetreméltó múltidézését.
Józsi bácsi húga férjét,
Mihályfi Lajost váltotta a hetvenes évek végén a tûzoltóparancsnoki poszton az egykori konzervgyárban. A magas
szintû tûzrendészeti ismereteket igénylõ feladat nem állt távol Józsi bácsitól, hiszen
gyermekkorában a tûzoltómunka minden apró részletét
megismerhette édesapjától,
aki szintén tûzoltó volt. Már
kiskamaszként, és késõbb ifjúsági tûzoltóként részt vállalt

Kunner József (balról a második) a tûzoltó lányok körében
a tûzoltói gyakorlatokból és
feladatokból: oltott tüzet a
Kereszt utcában, idõs embert
menekített ki égõ házból az
Akác utcában.
A néptáncoktató tûzoltóparancsnok így mesélt csapatáról: lányokból és fiúkból állt a

konzervgyári tûzoltócsapat.
Az önkénteseken kívül üzemegységenként háromfõs házi
„tûzoltóegységek” álltak készenlétben, akik elsajátították
a havi rendszerességgel megtartott tûzvédelmi elõadások,
gyakorlati bemutatók követel-

nyelvet nyolc, az angolt két éve
tanulja, ezen a területen is eredményes, a közeljövõben német
alapfokú vizsgát szeretne tenni.
Szeretettel emlékszik valamennyi tanárára, volt iskolájának sokat köszönhet, különösen
Juhász Andrea osztályfõnöknek, dr. Vincze Zoltánné matematika-tanárnõnek, Juhász Veronikának, aki a német nyelvet
tanította, s Gálosiné Kimle Mária fizikatanárnõnek. A kitûnõ

tanuló kislány jó szervezõkészséggel látta el az osztályfeladatokat, közkedvelt közösségi
ember, kedves, barátságos természetének köszönhetõen népszerû volt iskolájában. Judit
nyolc évig táncolt a Csillag
Show Egyesületben, számos
fellépésen, versenyen vett részt.
Mindezen kívül kiváló kézügyességû, a legkülönbözõbb
technikákkal dolgozik, díszítette az iskolai faliújságokat és
családi rendezvényeken a termeket is. A kézügyesség apai
örökség. Sokat olvas, és az
interneten is örömmel böngészik. Tehetség és szorgalom, tudatos munka, alázat, szerénység jellemzi Hanuszka Juditot.
És van egy érdekes hobbija: lányokra kevésbé jellemzõen
szenvedélyesen érdeklõdik a
motorok iránt.
-bzs-

Tehetségesek, fiatalok

A Bezerédj Általános Iskola
több éves hagyománya, hogy
tanév végén Bezerédj-díjjal ismerik el a végzõs diákok közül
kiemelkedõen teljesítõket. Idén
– másodmagával – Hanuszka
Judit érdemelte ki az elismerést, nyolc év kiemelkedõ tanulmányi eredményéért és kiváló közösségi munkájáért.
Példamutató szorgalommal ért
el jeles és kitûnõ osztályzatokat
valamennyi tantárgyból. A matematika, fizika, kémia érdekli
igazán, a reál tárgyak iránti érdeklõdését, tehetségét édesanyjától örökölhette. A továbbtanulásban a matematika játszik fõszerepet, az ESZI közgazdasági szakára jelentkezett. A német

Fotó: Molnár Gyula

Hanuszka Judit
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ményeit. A konzervgyári tûzoltók lánycsapata – akik
egyébként a néptánccsoport
tagjai voltak – szinte minden
megyei és járási versenyt
megnyertek, nem beszélve a
házi versenyekrõl, melyeken
férfierõt meghazudtoló lelki
és fizikai állóképességrõl tettek tanúbizonyságot. Természetesen a fiúk csapata hasonlóan sikeres volt.
A heti rendszerességgel tartott
néptáncpróbák, a kocsifecskendõ-szerelések, a konzervgyár
területén található száztizennyolc poroltó ellenõrzése – folyamatos elfoglaltságot jelentett a tûzoltóparancsnoknak.
A konzervgyár büszkesége a
480 liter/perc teljesítményû,
vonulóképes kismotorfecskendõ volt. Amennyiben a tûzoltóautóval rendelkezõ községi
tûzoltóknál nem állt rendelkezésre elegendõ tûzoltó, a konzervgyári tûzoltók kisegítették
õket, ám erre ritkán volt példa,
mint ahogy a konzervgyár területén a tûzoltásra is. Az apró,
poroltóval oltható tûzeseteken
kívül nem történt említésre
méltó.
Józsi bácsi vezetése alatt nyugalmas, tûzmentes éveket élt
meg a konzervgyár. Mégis, a
kora gyermekkorától felelõs
gondolkodásra nevelt felnõtt, a
gondos tûzoltóparancsnok minden konzervgyári tûzjelzõ dudálásra megrezzent, amely a
nagyközség öt kerületre osztott
területére szólította a községi
tûzoltókat… Az egykori riadólánc – telefon és más egyéb
kommunikációs eszköz hiányában – összekötötte a községért,
a városért felelõsséget vállaló
önkéntes és hivatásos tûzoltókat, egyenruhásokat és civileket. Áldozatos, a közösségért,
annak minden értékéért felelõsséget vállaló csapatmunkával
segítették a rászorulókat – ha
szükséges volt…
Nézem a várost: lángoló házat
nem látok ugyan. De a közösségek: a nagyjából üszök lett,
az aprajából hamu – tisztelet a
kivételnek.
Tell Edit
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Jó napot, mi újság?

A türelmes elnök
Tekintélyt parancsol a 102 éves
építmény: mindössze két olyan
bírósági épület van a megyében, ami megtartotta eredeti
funkcióját. Bent épp nincs nagy
jövés-menés, csendesek a tárgyalótermek, az elnöki irodába
belépve a talár a fogason lóg.
Meleg ilyenkor, mutat a fekete
ruhadarabra viselõje, de mint
késõbb kiderül: nem csak ez izzasztja meg a tárgyalóteremben. Íme ízelítõül egy kis statisztika: 1990-ben közel 1500
ügy adott munkát a döntnököknek Pakson, míg 2008-ban több
mint 3000 – a bíró meg ugyanannyi. A polgári perek – amirõl
egybõl a válások jutnak eszünkbe – nem emelkedtek számottevõen, inkább a büntetõügyek
száma. Mielõtt nagyon megrémülnénk a veszedelmes viszonyoktól, fontos megemlíteni,
hogy ez elsõsorban annak tudható be, hogy lényegesen több
minden tartozik a bíróság hatáskörébe, mint annak idején. Sokkal több szabálysértési ügy kerül ide, például közlekedési,
ami ugyan nem bonyolult, de
idõrabló, avat be a kulisszatitkokba.

Paks a nyugalom
szigete,
erõsít meg vélekedésemben az
elnök, nincsenek „durva dolgok”. Ami sok munkát ad: ittas
vezetés, vagyon elleni bûncselekmények. Egyébként egy
nemrégiben napvilágot látott
elemzés szerint Pakson a büntetõügyek száz százalékát egy
éven belül lezárják. – Tolna megyére jellemzõ ez az adat – hárítja el a dicséretet Vincze Zoltán. Vannak az eseteket illetõen
aránytalanságok, hiszen nem
ugyanaz egy 40 vádlottas ügy
vagy egy ittas jármûvezetés.
Ami számára éppen több fejtörést okoz, az két utazó bûnözõ,

mondjuk nyíregyházi hitelkérelem Pakson?)
Van, akit sajnál, tudom meg
tõle. Mikor olyasvalaki felett
kell ítélkeznie, akinek a körülményei olyanok, hogy nem
igazán van legális útja a pénzszerzésre. A társadalom cinikus ilyen szempontból, hiszen
büntet, de nem nyújt más lehetõséget. A legrosszabb látni a
kilátástalanságot, tárja fel a
hátteret. Vincze Zoltán 26 éve
bíró, mint mondja, a stílusa
nem változott, csak rutinosabb
és gyorsabb lett egy kicsit.
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Ugyan talárt öltött, de lelkében maradt a falusi élet: a
föld, s az állatok szeretete. Dr.
Vincze Zoltán a Domborival
szemközt lévõ Fajszon nõtt
fel, nyaranta betegeskedõ
édesanyja helyett besegített –
egyedüli férfiként – az uborkaföldön. A vége-hossza
nincs sorok megedzették és
kitartásra nevelték, ez az, amit
hiányol a mai gyerekekbõl. A
falusi lét vagy végleg eltaszít,
és soha többé nem akar valaki
ilyennel foglalkozni, vagy pedig az ember vérében marad.
Megnyugvást hoz, és valami
olyan belsõ békét, amit csak
akkor érez az ember, ha a kétkezi munka jólesõ jutalma
árad szét benne.
Hogy miért lett mégis jogász? Esze ágában sem volt.
Mezõgazdasági vonalon akart
továbbtanulni a szarvasi fõiskolán, ám hiába volt jó sakkozó, a matek mégsem ment, ez
utóbbi pedig elengedhetetlen
lett volna a vágyott szakmában. Tanár nem akart lenni,
így hát a jogi pályát választotta. Abban az idõszakban végzett, amikor még csak a
„nagy” egyetemek oktattak
jogászokat – most szinte minden egyetemen van már ilyen.
1983-ban hirdetett elõször ítéletet, Dombóváron kezdte a
pályát. Ahogy a szakmában
nevezik, „kétkezes” bíró volt,
büntetõ és polgári ügyekkel is
foglalkozott. Paksra 1985-ben
került elnöknek, és azóta is
betölti e tisztséget a városi bíróságon. Akkor az élet úgy
hozta, hogy büntetõre szakosodott. Mint mondja: mindegyiknek van elõnye és hátránya is. Utóbbi ez esetben,
hogy mégiscsak életekrõl
dönt. – Van ami álmatlan éjszakát okoz? – szegezem neki
a kérdést. – Mindig – szól a
válasz, ami azért sejtetni engedi, hogy büntetéseket kiszabni sokszor nem könnyû
dolog.

akiket paksi rendõrök füleltek
le, és 36 betörést vallottak be
országszerte.
Rablássorozat
fegyverrel
(amit ugyancsak több helyszínen követtek el), a németkéri
házrongálás (a Bedõ tanyaiak
által vásárolt ingatlanról van
szó – a szerk.), Greenpeace aktivisták, akiket garázdasággal,
és az erõmû területére történõ
szabálytalan behatolással vádoltak meg, s nemzetközi szervezetként nagy port kavart
az ügy – elevenít fel néhányat
az érdekességek közül. S még
valami, ami mostanság lehet
érdekes, mikor a gazdasági
válság nyomán megroggyantak a pénzintézetek: több éve
történt, hogy sok gyanús hitelt
vettek fel Pakson, amit jelzett
is az ügyészség a bankfelügyelet felé. Autót vásároltak hitelre „messzirõl jött emberek”,
aztán eltûntek a kocsival és a
hitelt nem törlesztették. Sok
esetben a hitelfelvevõ kapott
egy fröccsöt a tranzakció fejében, aztán vádlottként tért
vissza. (Kérdés, hogy a banknak miért nem volt gyanús egy

Nem az az asztalveregetõs típus,
pedig van olyan, hogy haragosok találkoznak a tárgyalóteremben, és sistereg a levegõ. –
Kezelni kell a helyzetet, és türelmesnek lenni – ez a vesszõparipája. Igyekszik meghallgatni a feleket akkor is, ha belülrõl már õ is forrong. – Otthon is ilyen? – kérdezem, mire
gondolkodás nélkül rávágja:
nem. Persze errõl pedagógus
felesége tudna többet mesélni…
Otthon mintagazdaság várja
(meg három, jelenleg továbbtanuló gyermeke). Munka után
két-három órát tölt a kertben, a
fentebb már említett jólesõ
nyugalom miatt, s ha egyszer
majd végleg véget ér a munka,
farmot szeretne élettérként.
Addig azonban tárgyal még
néhány ügyben. S, hogy szokott-e találkozni „ügyfeleivel”? Kisváros, válaszolja erre,
s megemlít egy történetet. Egy
boltban futott össze olyasvalakivel, aki a vádlottak padján
ült egykoron. A fiú megkérdezte: nem vinné-e haza a ládáit,
mivel úgyis egyfelé laknak…
Annyira azért mégsem lehet
szõrösszívû…
Dávid Ildikó
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Dzunics lett az év edzõje

Bajnok
a II. Rákóczi
Az iskola történetének egyik
legszebb eredményét érte el a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola III. korcsoportos fiú kosárlabdacsapata a napokban,
akik Debrecenben mérkõztek
az országos döntõben. Minden
csoportmérkõzésüket magabiztosan nyerték (volt olyan,
amit 40 pontos különbséggel!), a döntõbe jutásért pedig a házigazda csapatán kerekedtek felül, ugyancsak fölényes gyõzelemmel. A döntõben a Baja volt az ellenfél és
izgalmas, nagyon szoros mérkõzésen a hosszabbításban 8882-re legyõzték ellenfelüket és
így megszerezték az aranyérmet. A csapat tagja, Antóni
Csanád a torna során összesen
228 pontot dobott, így méltán
került be a diákolimpiai döntõ
All Star ötösébe. A legeredményesebb testnevelõknek járó díjat a Rákóczi iskola két felkészítõje, Antóni Józsefné és
Antóni József kapta, és a vándorkupát egy évig az iskola
õrizheti. A csapat tagjai: Antóni
Csanád, Bárdosi Bence, Szendi
Csaba,
Miholics
Bence,
Meixner Márk, Veisz Alex, Gulyás Milán, Volf Ernõ, Kenyeres Ádám, Gombos Ádám,
Záborszki Márk, Oláh Gábor és
Molnár Balázs.
-dávid-

Braniszlav Dzunicsot, az Atomerõmû SE férfi kosárlabdacsapatának vezetõedzõjét választották az év edzõjének a férfi
szakágban. A négy éve
edzõsködõ szakember a Dombóvár, a Zalaegerszeg és a Kaposvár csapatainál dolgozott,
mielõtt Paksra került. Januárban
vette át a munkát Sabáli Balázstól, fél év alatt a hullámvölgyben lévõ társaságot a bajnoki címig vezette. A közelmúltban
aláírt szerzõdése szerint a következõ bajnoki idényben is
Dzunics lesz az ASE férfi kosárlabdacsapatának vezetõedzõje.
– Milyen elvárásokkal vetted
át a csapatot télen?
– A vezetõség a négy közé kerülést tûzte ki célul a bajnokságban, amit reálisnak is tartottam.
– Mit gyakoroltatok sokat az
edzéseken?
– Amikor átvettem a csapatot,
kondicionális gondok voltak,
azon javítottunk, játékkal egybekötve. Módosítottunk taktikai
elemeket is, de nem volt szükség arra, hogy mindenen változtassunk.

– Mivel motiválod, ûzöd a játékosokat?
– A munkával és a hozott
eredményekkel! Az Albacomp
elleni mérkõzés után már nyertük a meccseket, és ez jó ösztönzõ volt.
– Az ASE játékosállománya
volt a legjobb, vagy a csapat
mint egész volt az NB I legjobbja?
– Mind a kettõ! Nagy dolog,
hogy nagyon egységes csapat
lett, és sikerült mindenkit csatasorba állítani. Sikerült összekovácsolni õket.
– A következõ bajnoki idényben ki az, akire számíthatsz a játékosok közül?
– Élõ
szerzõdése
van
Csaplár-Nagy Ervinnek és
Kiss Zsoltnak. Leigazoltuk
Sopronból a válogatott Körtélyesi Gergelyt és a Kecskemétbõl a szintén válogatott
Horváth Ákost. Mészáros
Zalánnal, Medve Mátéval és
Morgen Ferdinánddal több
mint valószínû, hogy megállapodunk, Gulyás Robinak a
térdmûtétjétõl függ a hogyan

tovább, habár az orvosi vélemény szerint nem lesz probléma. Elképzelhetõ hogy leigazoljuk Kinter Györgyöt, aki az
elõzõ szezonban az edzéseken
segítette a felkészülést. Õt a
szurkolók a kispadon láthatták
a mérkõzések alatt civilben. A
légiósok
közül
Micheal
Englishsel szóbeli megállapodás született, Gosát nem kell
mûteni, így vele is folynak a
tárgyalások, akárcsak Wiliamsszel, és Johnsonnal. Mint
tudott, õsztõl a mérkõzéseken
egyszerre csak három külföldi
játékos lehet a pályán, és ezért
valószínûleg a keretben is
csak hárman lesznek. Ezt
azonban még sok minden befolyásolhatja, többek között a
pénzkérdés.
– Pihenésre mennyi idõ jut?
– Nem sok. Június 29-tõl augusztus 21-ig a válogatottal
dolgozom, ahol ott lesz Kiss
Zsolt, Körtélyesi Gergely és
Horváth Ákos. A többiek augusztus 10-én Schmidt Béla
felügyelete mellett kezdik meg
a felkészülést. Kovács József

Kajak-kenu
Fotó: Molnár Gyula

Szegeden, a kajak-kenu HP Kupa, I. Felnõtt, II. Ifjúsági Válogató versenyen az ASE versenyzõi, Boros Gergely és Sík Márton (Szeged) K-2 ffi, felnõtt 200
m-en bronzérmet szereztek.

PAPP HORGÁSZBOLT
Paks, Rosthy u. 3.
Telefon: 75/311-060, 20/931-5261
e-mail: papphorgaszbolt@topmix.hu
Nyitva tartás: hétfõ-csütörtök 9–17 óráig,
péntek 8–17. Szombat 8–12-ig.

Minden vásárlónk, aki
június 30 és július 13. között
1000 Ft fölötti értékben vásárol üzletünkben,
1000 Ft-onként 1 kg, de max. 5 kg
TOP MIX etetõanyagot kap ajándékba.
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Az elõkelõ második helyen
végzett az NB III Dráva csoportjában a Paksi FC II labdarúgócsapata. Dienes Pál együttese
elsõsorban remek tavaszi szereplésének köszönhetõen jutott
a dobogó második fokára, a bajnok a Szentlõrinc lett. – Eredményünk dicséretes, hiszen az
egész szezon alatt változik a keret. Zömmel fiatalok játszanak
a PFC II-ben, a pályán mindössze három 22 évesnél idõsebb
lehet. Együttesem az elsõ osztályú csapat azon futballistáival
egészül ki, akik nem kaptak
szerepet az adott hétvégén,
vagy sérülésbõl térnek vissza,
valamint az U19-bõl is vannak
nálam páran. Sokszor csak hét-

Fotó: Molnár Gyula

A dobogó második fokán a PFC II.

végén állunk össze – mondta az
együttes trénere. A gárda gólokban gazdag mérkõzéseket játszik, de amellett, hogy sokat

rúgnak, sokat is kapnak, mely
az összeszokottság hiányára vezethetõ vissza. – Jövõre sem
gondolkodunk helyezésben,

Fotó: Paksi Hírnök archív

Kovács Antal a SOSZ elnökségében

A Sportegyesületek Országos
Szövetsége (SOSZ) tisztújító
közgyûlésén a 14 tagú elnökségbe választották Kovács Antal olimpiai és világbajnok
cselgáncsozót, az Atomerõmû
SE ügyvezetõ igazgatóját. A
fennállásának 20 éves jubileumát ünneplõ SOSZ elnöki teendõit újabb négy évig
Mesterházy Attila látja el, aki a
jelenlévõ 106 egyesületi küldött szavazataiból 54-et, míg
kihívója, az olimpiai bajnok
párbajtõrözõ Nagy Tímea 52
szavazatot kapott. Nagy Tímea
a SOSZ általános alelnöke lett.
Mesterházy Attila a következõ idõszakban a SOSZ regionális tagszervezeteinek létrehozását és a helyi érdekek hatékonyabb érvényesítését tartja

a legfontosabb feladatnak. Az
elnökség beszámolója szerint a
magyar sportklubok 80%-a finanszírozási gondokkal küzd,
és milliárdos nagyságrendû
köztartozásokat halmozott fel.
A létesítmények több mint
60%-a közepes vagy még roszszabb állapotban van. Tovább
csökkent az igazolt versenyzõk
száma, ami az utánpótláskorúaknál különösen aggasztó. A
SOSZ állami támogatása az
idei évben 115 millió forint.
– Négy évre szól a megbízatásom, havonta tartunk elnökségi
ülést, ahol az aktuális feladatokkal foglalkozunk – tájékoztatott Kovács Antal – Nagyon
fontos, hogy olyan vezetési
gyakorlat alakuljon ki, ami nem
függ a napi politikától. A sport
ösztöndíjakkal foglalkozó Wesselényi Alapítvány munkájában
fogok részt venni, ami komoly
feladat. Az utánpótlástól a versenysportig ez az alapítvány folyósítja a sportolók részére az
ösztöndíjakat, ami havi szinten
több tízmillió forint odaítélését
jelenti. Az utánpótlás-nevelés,
egy élsportoló felnevelése alapvetõen az egyesületekben zajlik, és ezeket a mûhelyeket

mostohán kezelik. Lepusztulnak a klubok, ezért valamit tenni kell. A MOB azokkal a sportolókkal foglalkozik, akik már
válogatottak, kerettagok, de az
egyesületek kevés támogatást

mindig csak az elõttünk álló
mérkõzésre koncentrálunk. A
legfontosabb, hogy minél több
fiatalt tudjunk az elsõ csapathoz
irányítani, idén hatan mutatkozhattak be az NB I-ben – tette
hozzá Dienes Pál. Az NB III
Dráva csoportjának gólkirályát
is a PFC II adja. Pap Roland 26
találatot jegyzett az elmúlt szezonban, de csatártársa, Bohner
Roland is 18-at rúgott. – Édesapám is futballozott, amióta járni tudok, a labdát terelgetem.
Annak ellenére, hogy sok helyrõl érkeznek a csapatba játékosok, nagyon jó a hangulat, szeretek köztük lenni. Célom,
hogy a következõ bajnokságban
még többet szerepeljek az elsõ
számú együttesben – fogalmazott Pap Roland.
Faller Gábor
kapnak. Amíg valaki odajut,
hogy válogatott, olimpikon legyen, az kerül sok-sok energiába és pénzbe. A klubok érdekeit képviselni, a hátországot támogatni, ezt kell a SOSZ-nak
felvállalni! – foglalta össze a
szövetség
feladatát
az
ügyvezetõ.
(joko)

Kovács Antal szerint sokkal hosszabb és kiszámíthatóbb a
sportkarrier, ha a fiatalok tanulnak, diplomát szereznek mellette.
Mint elmondta, a sportiskola jelentheti a megoldást, amelynek indítása tervei között szerepel. Hozzátette, hogy a városvezetés is
tanulmányoz egy modellt és a gimnázium igazgatója, C. Szabóné
Kocsiczki Ilona is jelezte, az intézmény nyitott a kezdeményezésre. Az általános iskolákban már megvannak az alapok, a
Bezerédjben a judo lelt „otthonra”, a II. Rákóczi sportosztályában
a kajak-kenu és a kosárlabda. Kovács Antal szerint ezeket meg lehetne erõsíteni, és ráépülhetne a középiskolai sportosztály, amely
már fogadhatná azokat a fiatalokat, akik kimondottan azért szeretnének Paksra jönni, hogy itt sportolhassanak. Egy ilyen osztályban a tanrendet úgy lehetne és kellene kialakítani, hogy beleférjen a sportolók napi két, esetleg három edzése, a versenyek és
edzõtáborok miatti hiányzás. Mint az olimpiai bajnok sportvezetõ elmondta, négy nagy sportág iránt van érdeklõdés, hiszen már
ma is nevelnek NB I-es, illetve válogatott sportolókat. Ez a kajakkenu, a judo, a kosárlabda és a futball. A sportosztály jövõ tanévben indulhatna, addig kell kidolgozni a rendszert, ami egyébként
nem új, tehát nem Pakson kell kitalálni, meríthet és szorosan illeszkedhet a Magyar Olimpiai Bizottság egyetemekkel kötött
együttmûködéséhez. Kovács Antal elmondta, hogy a fõiskolákkal, egyetemekkel már most is jó a kapcsolat, ezt szeretnék még
szorosabbra fûzni, hogy a paksi sportolók egyéni tanrend és vizsgarend szerint tanulhassanak. A cél, hogy mire valaki befejezi a
sportot, diploma is legyen a kezében.
Vida
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Fuss, ússz,
kerékpározz
2002-ben indult útjára a „Fuss,
ússz, kerékpározz a gyermekedért” program a PSE Szabadidõ
Szakosztályának szervezésében, melynek idei eredményhirdetését a városi gyermeknapon
tartották. A sorozat népszerûségét jelzi, hogy amíg az elsõ
évben 800-an vettek részt, addig idén már 1800 gyermek és
szülõ sportolt.
2009-ben is öt intézmény nevezett, az óvodák között ebben
az esztendõben is a Mesevár
gyõzött. Az általános iskolák
versenyét a Deák nyerte, itt a
második helyért volt óriási
harc. A képzeletbeli dobogó
második fokára a Bezerédj diákjai állhattak, míg harmadikként a Balogh Antal nebulói
végeztek.
efgé

Cselgáncs
Gyõrben, a Serdülõ Cselgáncs
Világkupán az Atomerõmû SE
versenyzõi közül Pupp Réka
(36 kg) aranyérmet nyert, Szõke Attila (36 kg) és Benkõ Norbert (60 kg) nyakába bronzérmet akasztottak.
-joko-

Tájfutás
A megyei diákolimpiát követõen május végén Nagymágocs–Ásotthalom térségében
rendezték az országos döntõket, öt paksi résztvevõvel. Az
elsõ napi parkverseny bozótos,
növényzeti tereptárgyakkal
részletgazdag terepe komoly
kihívást jelentett a tájfutóinknak. Második nap már a jellegzetes alföldi terepen folytatódott a küzdelem. A két nap
alatt két érmet sikerült elhozni
Böröcz Ildikó jóvoltából, aki
az N21Br kategóriában elsõ
nap gyõztesként állhatott fel a
dobogóra, míg a második napon a 3. helyezést szerezte
meg.
efgé
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Paksi kalózok a Bodeni-tavon
A Nagy Róbert-Mészáros Miklós alkotta Atomerõmû VSC-s
legénység kalóz hajóosztályban Európa-bajnokságon szerepelt, melyet Svájcban, a
Bodeni-tavon rendeztek. A
kontinens legjobb kalózai kétévente gyûlnek össze, természetesen mindig más-más helyszínen. Idén hét nemzet 79 hajóegysége indult, köztük nyolc
magyar kettõssel. A NagyMészáros duó elsõ nemzetközi
versenyén 63. helyen zárt. A
megmérettetést német dominancia övezte, a legjobb 10-ben
kilenc, míg az elsõ húszban 16
germán egység zárta.
– Itthon Magyarországon
nem adatik meg ekkora mezõnyben versenyezni, mely
nagyon kemény próbatétel
volt – mondta el Mészáros
Miklós.
– Teljesen más közegben
vitorláztunk, a Bodeni-tó 250

méter mély, hatalmas hegyekkel körülvéve, ezért teljesen más szélviszonyok és
áramlások közt versenyeztünk, a megszokott balatoni
és Fertõ-tavihoz képest –
folytatta Nagy Róbert. Az
atomos egység az elõzõ évi
elõkelõ ranglista helyezésének köszönhetõen alanyi jogon vívta ki a szereplés jogát. Két évvel ezelõtt a németországi Eb-re is kvalifikálta magát a duó, de mivel
még friss párost alkottak,
nem vállalták a részvételt. –
A különbözõ szélviszonyok
miatt a tervezett 10 futamból
6-ot rendeztek meg. Ebbõl az
elsõ két napon a 39. és a 41.
helyet értük el, mellyel elégedettek voltunk. Az azt követõ négy versenyt egy napon bonyolították, ezeken
sajnos gyengébben teljesítettünk, így lettünk végül 63.-

ak, de arra mindenképp büszkék vagyunk, hogy több magyar végzett mögöttünk, mint
elõttünk – mondta el Nagy
Róbert kormányos. – Tapasztalatszerzésnek kiváló volt az
Eb. Láthattuk, hogyan vitorlázik az élmezõny, és mi is
sokat csiszolódtunk. Ekkora
mezõnyben a rajt nagyon
fontos, rontás esetén szinte
képtelenség elõrébb kerülni.
A technikánkat és a taktikát
azonban még gyakorolnunk
kell – tette hozzá Mészáros
Miklós, az egyszemélyes legénység. Miklósnak a napokban kislánya született, ezért a
vitorlázás kissé háttérbe szorul majd. Róbert is pihenéssel tölt közel egy hónapot, de
az egység július 19-én már
újra hajóba ül, és részt vesz
az országos magyar bajnokságon, melyet idén az ASE
VSC szervez. Faller Gábor

Strand: egész nyáron sport
A sikeres pályázatoknak köszönhetõen idén egy felújított, megszépített komplexumban sportolhatnak a
strandra látogatók, a programokat az Ürgemezei Sportegyesület szervezte. A kézilabdapályák talaját teljesen
kicserélték, a labdafogó hálók vadonatújak, a röplabdapályát áthelyezték, valamint
a méretezések is megtörténtek, sõt a bocsa és petanque
pályák is változatlanul rendelkezésre állnak. A 9. Városi Strandfoci Bajnokságot az
elmúlt hétvégén rendezték, a
sor a június utolsó hétvégéjén rendezendõ Kispest
Opennel folytatódik. –
Strandröplabdában ez az elsõ nagy volumenû rendezvényünk, melyet budapesti barátaink szerveznek. A kvalifikációs torna négy selejtezõje közül egyet Pakson tar-

tanak, az elõdöntõ és a döntõ
helyszíne a fõváros lesz. A
dél-dunántúli selejtezõre felhasználjuk két új röplabdapályánkat, valamint a jelenlegi kézilabdapályákon is kialakítunk két-két, összesen
négy pályát – mondta el
Cseh Attila, az Ürgemezei
Sportegyesület
elnöke.
Ugyanezen a hétvégén rendezik az ötödik Golyósport
road-show-t,
melyen
a
petanque, a bocsa mellett kísérõ programként többek
közt rönkhajítás is lesz. – Júliusban a strandkézilabdázás
szerelmeseit várjuk. Nyílt
verseny lesz 5-én a Megyei
Strandkézi Bajnokság, melyet tavaly rendeztünk elõször. Akkor madocsai, tolnai, szekszárdi és dunaújvárosi csapatok is jöttek, nagy
sikere volt mind a játékosok,
mind a nézõk körében a lát-

ványos elemekkel tûzdelt
sportágnak – tette hozzá a
szervezõ. 18-19-én pedig
már az OVB Nemzeti
Strandkézilabda Bajnokság
kvalifikációs versenyének ad
otthont az ürgemezei homok.
Természetesen a Tûzkakas
(július 11–16-ig elõdöntõk;
augusztus 8–9-én döntõ) és
az Atomzsaru (augusztus
14–15.) strandfoci bajnokságokat is megtartják a tûzoltók, illetve a rendõrök szervezésében.
Ismét
lesz
Padosz ifjúsági találkozó is,
melyekhez a helyszínt biztosítja a Cseh Attila vezette
egyesület. Az augusztusi
programok közül jelenleg
több még egyeztetés alatt
van, ilyen például a dél-dunántúli regionális strandkézilabda bajnokság és az országos bocsa bajnokság is.
efgé
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Mozimûsor

Paksi nyár

Gyógyúszás

Roma nap

Június 28. (vasárnap) 19 óra
ELRABOLVA
feliratos francia akciófilm

Július 11.: Duna-part
16:00 Mermi tánccsoport
17:10 No Control Dance Group
17:45 Csillag Show Dance bemutatója
18:30 Kredenc
19:15 Party Tánc Klub
20:00 Dolly Roll
21:00 Utcabál a Digital együttessel

Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány már mûködõ úszás
csoportjaiba asztmás, allergiás,
tartáshibás és túlsúlyos gyermekek jelentkezését várja kezdõ és
már jól úszni tudó kategóriákban. Jelentkezni lehet június
30-ig az alapítvány Gesztenyés
u. 24. szám alatti székhelyén,
vagy telefonon a 75/ 510-413as számon, illetve e-mailben a
parlagfu@t-online.hu-n.
A gyógyúszás szeptembertõl indul a Tanuszodában.

A Paksi Cigány Kisebbségi Önkormányzat július 4-én, 9 órától
roma napot tart az Ürgemezõn a
faház mellett, melyre minden
érdeklõdõt várnak. Lesz fõzés,
zene és tánc, bemutatkozik a
hagyományõrzõ együttes.
Ugyancsak az Ürgemezõn, közelebbrõl is a kis tó mellett, istentiszteletet tartanak szintén a
kisebbségi önkormányzat szervezésében. Július 12-ig, heti
négyszeri alkalommal Franciaországból érkezett roma lelkipásztorok hirdetik az igét hétfõn, szerdán, pénteken 18 órától, vasárnap pedig 10-tõl.

Július 1. (szerda) 19 óra
KETTÕS JÁTÉK
szinkronizált amerikai
romantikus krimi
Július 5. (vasárnap) 19 óra
STAR TREK
színes, szinkronizált
amerikai akciófilm
Július 8. (szerda) 15 óra
MADAGASZKÁR 2
szinkronizált amerikai
animációs családi film
Július 8. (szerda) 19 óra
EGY BOLTKÓROS
NAPLÓJA
színes, szinkronizált
amerikai vígjáték
Július 10. (péntek) 19 óra
A DOLGOK ÁLLÁSA
színes, feliratos
amerikai thriller

Nyári
nyitva tartások
Július 1-jétõl a mûvelõdési
központ hétfõn, kedden, csütörtökön 18 óráig tart nyitva.
A mûvelõdési ház könyvtára
júniusban és júliusban péntekenként 16 óráig tart nyitva.
Zárva tart a mûvelõdési központ és az ifjúsági iroda augusztus 3 – augusztus 23, között, a VMK könyvtár augusztus 3 – augusztus 28. között.
A faluház július 6-16, 27-31 és
augusztus 10-21 között tart
zárva.
A Pákolitz István Városi
Könyvtár július 13-tól augusztus 4-ig takarítás miatt, továbbá júliusban és augusztusban
szombati napokon (kivéve
augusztus 29-ét) zárva lesz.
Nyitás: augusztus 4-én (kedden) 8.30-kor.

Július 25.: Dunakömlõd
17:00 Nika Duó
17:35 Hastánc Vájer Szilvia
18:05 Harmonika együttes
18:45 Best of Boys együttes
20:00 PA-DÖ-DÖ
21:00 Desperado
21:30 Utcabál a Best of Boys
együttessel

Tekebajnokság
Négy fõs baráti társaságok (két
férfi és két nõ) jelentkezését
várják június 29-ig a IX. Teketória Bajnokságra. A megmérettetés július 5-én, 9-20 óráig zajlik majd, melyre jelentkezni lehet személyesen a PSE Fehérvári úti irodájában, vagy a 75/
510-618-as telefonon, illetve
Horváthné Szeip Ildikónál a
20/398-53-04-es számon. Az
egész napos programon lehetõség lesz fõzésre is, melyhez az
alapanyagot a PSE adja.

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni:
30/9372-668,75/511-252.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

29. Mûvésztelep
Évrõl-évre a Paksi Képtár ad helyet a mûvésztelepnek, ahol idén
Deli Ágnes, Erdélyi Gábor, Kapitány András, Kokesch Ádám,
Lénárd Anna, Pál Csaba és
Zirczi Judit alkotott. A mûveikbõl nyílt tárlatot augusztus végéig tekinthetik meg a képtárban.

György Attila: Hajós a kikötõben címû könyvének bemutatója július 3-5-ig a Gastroblues Fesztivál keretében és
helyszínén Tiffán Ede és Zsolt
pincészetének standjánál lesz.
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Tanfolyam indul:
„B” személygépkocsi kategóriában

2009. június 30-án 15.00-kor.

TANDÍJKEDVEZMÉNY
10.000,-Ft
Jelentkezés: a fenti idõpontban Pakson, az
ESZI-ben, fsz. 42-es tanterem; vagy a
70/3868-797-os számon Nagy Lászlónál.
- Kamatmentes részletfizetés
- Ajándék DVD – oktatási filmsegédlet
- Számítógépes tesztgyakorlási lehetõség
- Online KRESZ-teszt térítésmentes használata
- Kedvezõ árak

Bontott apatini
hódfarkú cserepet
vennék.
Elszállítását vállalom.
Telefon: 20/444-0054.
FELHÍVÁS
Tegyünk együtt környezetünkért!
Parlagfûvel szennyezett és gyomos
területek bejelentése az alábbi
zöld számon: 06-80/ 200-537
„Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány

Nincs varrógépe? Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret? Nincs rá ideje?
Hívjon most, ha van a ruhatárában olyan, ami
javításra, cipzárcserére, igazításra, átalakításra
vagy felújításra vár!
Tel: 70/528-5431, Paks, Kornis u.31 www. paksiruhaszerviz. hu
Keresse fel még ma lakóhelyéhez legközelebb lévõ átvevõhelyet!
Óvárosban:
Lakótelepen:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
(MONTÁZS)
Nyitva: H-P 8-17; SZO. 8-12
Paks, Gagarin u. 3 Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-18; SZO. 9-12

RUHATÁRBAN PROBLÉMA? A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

NYUGDÍJAS
HITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát?
Energiatakarékosra cserélni háztartási gépeit?
Szeretne kirándulni, nyaralni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt, 75 éves korig!
Felvehetõ összeg: 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig,
futamidõ: maximum 60 hónap
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál
12 831 Ft a havi törlesztõ részlet
Kamat 16%, kezelési költség 2%.
THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
Paks, Villany u. 4. Tel.: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések
részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

2009. június 26.

Új ruhát szeretne? Nézzen be a SzaTex-be!

A SzaTex Bt. PIROSKA
MÉTERÁRU BOLT AJÁNLATA:
MINDEN MÉTERÁRURA 40% ENGEDMÉNY
július hónapban két hétig: július 6-tól 18-ig,
illetve a készlet erejéig nyári vásár

40
%

TEMPÓ
Autósiskola

www.tempo-autosiskola.hu OKÉV nysz.: 03-0071-02 Akkreditációs szám: AL-1449

Paksi Hírnök

- kosztümszövetek
- selymek, taftok
- pamut blúzanyagok

Az elõzõkön kívül nagy választékban: elasztikus szaténselymek, férfiöltönyszövetek, vásznak, csipkék, valamint gombok, cipzárak és egyéb termékek
PAKS, Gagarin u. 3. (MONTÁZS)
széles választékát kínáljuk!

Nyitva: H-P 9-12, 13-18, Szo 9-12 * Tel: 20/579-0278
Ha most megveszi és megvarrja, még a nyáron hordhatja!

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
www.ba-tu.hu
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

KARDIOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
Nyugalmi és terheléses EKG, szívultrahang, INR meghatározás (Syncumar), 24 órás vérnyomásmérés,
24 órás Holter EKG-vizsgálat.

DR. HUSZNAI RÓBERT
belgyógyász, kardiológus szakorvos
pécsi egyetemi tanársegéd
Idõpont-egyeztetés: 20/321-5456
hétköznapokon 8-12 óra között
Októberig 20%-os kedvezménnyel.
Rendelés helye: Paks, Sík sor 7.
(a távolsági buszpályaudvar mellett)
kártya elfogadóhely

