Napi hírek, friss információk a város hírblogján:
www.paksihirnok.hu

Paksi Hírnök

Az írás megmarad.

XX. ÉVF. 5. SZÁM

ALAPÍTVA 1989-BEN

2011. MÁRCIUS 4.

HUMORBAN ELSŐK

Fotó: Kultúrkúria, Bábics Anita

A közönség után a szakma elismerését is elnyerte a Sosem Ugyanaz Comedy Klub (SUCK) gárdája. A Humorpercek nevű humorbajnokságot nyolcadízben hirdette meg a budai Klebelsberg
Kultúrkúria, ám a paksi csapat először vett részt rajta, sőt ez volt az
első ilyen típusú bemutatkozásuk. Ahogyan a SUCK egyik tagja,
Gyulai István fogalmazott, ez volt ugyan az első versenyük, de az
elért eredmény két és fél éves kemény munka gyümölcse. – Egy
különdíjban reménykedtünk, de nem haragszunk az első díjért sem
– fogalmazott. Azt is elmondta, hogy nyugodtan álltak a szakértő
zsűri elé, hiszen egy egy évvel ezelőtt írt, sokszor elpróbált jelenetet választottak a bajnokságra. Az Ön gyilkos című vidám darab átdolgozott változatában a törzstag Németh Szabolcs, Vida Zsolt és
Gyulai István mellett Bodroghalmi László is szerephez jutott. Ő
alapvetően a konferanszié szerepét látja el, de maga is a csapat szerves része, nem kakukktojás, árulta el Gyulai István. Azt is elmondta, a győzelemhez segítő biztos alapot mindannyian Hefner Erika
és Vajda Tibor szárnyai alatt szerezték meg.
A csapat frontemberének számító Németh Szabolcs két éve
ugyanezen a bajnokságon már győzelmet aratott. Beszámolt róla,
hogy egyre több résztvevője van a pályázatnak, ebben az évben
több mint nyolcvanan neveztek. A zsűri egyik tagja, Maksa Zoltán mintegy különdíjként felajánlotta egyik jelenetét a paksi humoristáknak, ezt májusban adják majd elő. Gálaműsoruk a tervek
szerint az Apák holdja címet kapja. Az összecsengés az anyák
napjával nem a véletlen műve – tudtuk meg Szabolcstól.

KÉPESLAPOK
NÉPSZERŰSÍTIK
A VÁROST
Tizenhat képeslapból álló sorozat jelent meg az AlternArt
Egyesület gondozásában. A lapokhoz ingyenesen juthatnak
hozzá az érdeklődők és a városba látogató vendégek, a cél,
hogy minél többet postára is adjanak belőlük.
A 2007-ben alakult AlternArt Művészeti Közhasznú Egyesület a
paksi atomerőműhöz kötődő képzőművészeket tömörít. A tagok
munkáival többször találkozhatott már a nagyközönség különböző
kiállításokon. A sorozat elkészítésével most a bemutatkozás teljesen új formáját választották a művészek, ezek a többnyire Paksot
megörökítő alkotásaik a világ bármely pontjára eljuthatnak. A tizenhat üdvözlőlappal a város népszerűsítését is elősegítik az alkotók, a képeslapokon városi honlapcímek is fellelhetők. A városházán is megtalálható Üdvözlet Paksról sorozat megjelenését az önkormányzat oktatási és kulturális bizottsága is támogatta.
-dal-

NYUGDÍJASHITEL
50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!
Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztőrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
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Havonta közel ezer gyerek fordul meg a Paksi Képtár falai
között múzeumpedagógiai foglalkozásokon, így a látogatócsoportok száma miatt szükségessé vált a foglalkoztatóterek
korszerűsítése, bővítése. A napokban fejeződött be az a belsőépítészeti átalakítás, ami lehetővé teszi, hogy az intézmény párhuzamosan kettő, illetve három csoportot is fogadni tudjon. Az iskolabarát fejlesztésre közel 20 millió forintot nyert el a pályázaton a képtár, ennek keretében két modern foglalkoztatóhelyiséget és
egy úgynevezett médiateret alakítottak ki, ami akár kutatásra is
kiváló lehetőséget nyújt látogatók, rajztanárok, szakdolgozatírók számára. Prosek Zoltán, az
intézmény vezetője elárulta, a
pályázati forrásnak köszönhetően korszerű eszközökkel is
gyarapodtak, így a felújítás befejeztével úgy véli, az épület elérte azt az állapotát, hogy jelentősebb átalakításra, változtatásra már nem szorul. A megújult
intézményben az óvodások és
alsó tagozatos diákok mellett az
idei tanévtől már az 5-6. osztályos tanulókat is bevonják a
rendszeres foglalkozásokba.
Göttinger Eszter múzeumpedagógus elmondta, 2007 óta
szerveznek programokat paksi

Gyermekeinkért díj
Idén is pedagógusnapi városi
ünnepségen adják át a Gyermekeinkért díjat, melyet az
önkormányzat alapított az oktató-nevelő munkát végző pedagógusok és pedagógiai
szakszolgálati tevékenységet
ellátók elismerésére.
Most jelöléseket várnak a
két díjazottra, a javaslatokat
írásban, legkésőbb április
1-jéig
lehet
benyújtani
dr. Blazsek Balázs címzetes
főjegyzőnek (Dózsa György
út, 55-61.).

Fotó: Molnár Gyula

Belsőépítészeti átalakítások a képtárban

óvodások, illetve általános iskolások számára, azóta megtízszereződött a látogató gyerekek száma, így most már heti
10-15 csoportot, azaz havi
szinten körülbelül 850 fiatalt
tudnak fogadni tárlatvezetésekre és foglalkozásokra. Az
oktatótereket hangszigetelő
üvegfalak választják el, így
egyszerre több csoporttal is
foglalkozni lehet anélkül, hogy
zavarnák egymást. A programokon elsősorban az aktuális
kiállításokat dolgozzák fel,
ami azt jelenti, hogy a kortárs
művészet és az ahhoz kapcsolódó társtudományok területén
kalandoznak a fiatalokkal. A
diákok megismerkedhetnek
olyan képzőművészeti alkotótechnikákkal is, melyek fej-

lesztik manuális készségeiket.
A cél elsősorban az, hogy ismereteiket játékos formában
gazdagítsák és a művészetekre
nyitott, értő, gondolkodó fiatalokká váljanak. Göttinger Eszter elmondta, a paksi diákok
rendszeres látogatói a programoknak, de a lehetőségekhez
mérten a kistérség fiataljait is
igyekeznek minél többször bevonni. Az intenzív művészeti
nevelést érdemes már kiskorban elkezdeni, hogy hamar
friss ingerek, élmények érjék a
gyerekeket. A nagyobbaknak
már komolyabb, szabadabb
szemléletű foglalkozás kell,
ezt teszi lehetővé a felső tagozatos és középiskolás tanulók
érdeklődését célzó szabadegyetemi előadás-sorozat. A

tíz alkalomból álló rendezvény
éppen félidejénél jár, az ötödik
előadás az anatómia témakörét
érintette. Az érdeklődés komoly, a fiatalok szép számmal
vesznek részt a programokon,
ezeket minden esetben jelentős
szervezőmunka, a középiskolákkal való hosszas egyeztetés
előzte meg, árulta el a múzeumpedagógus. A képtárban
még két esemény lesz, legközelebb április 6-án Lajta Gábor
képzőművész a mozgástanulmányokról tart előadást. A szabadegyetemi programsorozat
megvalósítására a képtár és a
múzeum közösen nyújtott be
pályázatot, ennek keretében
még három alkalommal lesz
előadás a római kor témakörében.
Matus Dóra

Ülnökjelöléseket várnak
A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint a törvény
által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (más néven: ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. Rövidesen a
2011-2015 közötti időszakra választanak ülnököket
városunkban. A Paksi Városi Bíróságra ülnökjelöltet
állíthat az a magyar állampolgár, aki a bíróság illetékességi területén lakóhelylyel és választójoggal rendelkezik.

Jelölni azt a büntetlen előéletű, harminc és hetven év közötti magyar állampolgárt lehet, akinek választójoga van.
Az ülnökök megbízatásuk
időtartama alatt politikai tevékenységet nem folytathatnak és pártnak sem lehetnek
tagjai. (Nem politikai tevékenység szakmai, érdekvédelmi szervezetben való
részvétel.)
A jelöléshez csatolni kell azt
az elfogadó nyilatkozatot,
amelynek tartalmaznia kell a
jelölt arra irányuló közlemé-

nyét, hogy volt-e büntetve és
van-e választójoga. A jelöltnek csatolni kell a büntetlen
előéletét igazoló hatósági bizonyítványt.
Március 16-án, 15 óráig várják a jelöléseket a polgármesteri hivatal III. emeletén, a
319-es irodában, ahol az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztatót
is megismerhetik (telefon:
830-552). Az ülnököket az
önkormányzat képviselő-testülete választja meg áprilisi
ülésén.
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Iparűzésiadóbevallás
elektronikusan
Elektronikusan tölthetik ki a
helyi iparűzési adó bevallását ez évtől. Az e-nyomtatványokat a www.paks.hu oldalon találják meg.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Ez évtől a vállalkozók nem
kapnak postán nyomtatványt
az iparűzési adó bevallásához
(illetve a 2010-es év után még
idén a vállalkozások kommunális adójához), ezeket elektronikusan tölthetik ki az ügyfelek. A rendszer hasonlóan
működik az APEH honlapján

található szja-bevallás-kitöltő
programhoz, használatához az
ingyenesen letölthető Adobe
Acrobat Reader program
szükséges. Az ügyfél beazonosítására szolgáló adatokat
(nevet, adószámot) a program
minden lapra továbbviszi, az
erre szolgáló mezőt csak egyszer kell kitölteni. A rendszer
kiszámolja az adót, az önkormányzat által adott mentesség
figyelembevételével. Az előlegként, illetve feltöltésként
megfizetett összeget természetesen az ügyfélnek kell
megadnia.
Elektronikusan benyújtani a
bevallást jelenleg még nem
elégséges – a rendszer a kitöltést és a későbbi feldolgozást
könnyíti meg – ezért, miután
kitöltötték, ki kell nyomtatni,
aláírni és papíron, levélben
vagy személyesen eljuttatni az
önkormányzat adóosztályához
május 31-ig.
-dsz-
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Utazás 2011
„Kalandozásra hívjuk Önt a római koron át a XXI. századig. Csónakázunk, halat fogunk, a régi hajómolnárok hagyományait követve tésztával esszük a tűzpiros paksi halászlét. Kiváló paksi sillert iszunk a Mária Terézia által betelepített sváboknak köszönhetően, megszállunk a XIX.
századi Magyarország legpatinásabb kaszinójában, az Erzsébet Nagy Szállodában, betekintünk a XX. század egyik
legnagyobb találmányának, az atomerőmű működésének a
világába és végül találkozunk világhírű kortárs képzőművészek alkotásaival.” – e mondatokkal invitálja Paksra a
látogatót a legújabb turisztikai kiadvány, ami az Utazás
2011. kiállításra készült.
Fizikai kísérletek is vonzzák a
látogatókat a paksi standhoz a
34. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon. A rendhagyó
programmal, az ESZI diákjainak és tanárainak közreműködésével, a város legismertebb
védjegyével, az atomerőművel hívják fel a figyelmet a
paksi látnivalókra, akárcsak
az 1500 példányban megjelent új, komplex ajánlatokat
tartalmazó kiadvánnyal. Az
Utazás kiállítás március 3-án
szakmai nappal kezdődik,
amikor turisztikai szakemberek és döntéshozók látogatnak
el a vásárvárosba, majd péntektől vasárnapig a nagyközönséget várják. A paksi

önálló standot a Hungexpo A
pavilon 311.B szektorában találják meg az érdeklődők.
-dal-

Paksi elnök a munkástagozat élén
Bordács József lett a Fidesz
Magyar Polgári Szövetség
Munkás és Alkalmazotti Tagozatának Tolna megyei elnöke. A szervezet rendkívüli

tisztújító közgyűlésén megválasztották az új elnökséget
és döntöttek az országos tanács Tolna megyei delegáltjairól is.

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: 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
Következő megjelenés: 2011. március 18.

Új, ötfős elnökség irányítja a
Fidesz Magyar Polgári Szövetség Munkás és Alkalmazotti
Tagozata Tolna megyei szervezetét. A vezetőségben valamennyi választókörzet képviselteti magát: Tamásiból Torma Sándor, Bonyhádról Pál
Tamás, Szekszárdról Horvát
Kálmán, Dunaszentgyörgyről
Józsa Péter megválasztásáról
határoztak a küldöttek a rendkívüli tisztújító közgyűlésen,
az elnöki feladatokat Bordács
József látja el. Az országos tanács új delegáltjairól is döntés
született: Bordács József mellett Kern József, Horváth Kálmán és Pál Tamás képviseli
ezentúl Tolna megyét a szervezetben.

– Pakson van az ország egyik
legnagyobb vállalata. Ez egy
olyan bázis, ahol koncentráltan
jelentkeznek az alkalmazottak
és a munkásemberek problémái. Nagyon fontos, hogy itt
egy erős alkalmazotti és munkástagozat működjön, hogy
minél határozottabban képviseljük a legnagyobb társadalmi
csoport érdekeit – mondta el
Bordács József. Az új vezetőség nyárig kapott megbízást. A
Fidesz kongresszusa után újból
tisztújításra várják a tagságot.
– Bízunk benne, hogy a következő hónapokban végzett munka alapján nyáron ismét megkapjuk a küldöttek bizalmát –
tette hozzá Bordács József.
Dallos Szilvia
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A szűrővizsgálat életet ment
séggel, számos más betegség
korai felismerését is szolgálja.
Ennek ellenére a szűrővizsgálatokat hazánkban nem veszik komolyan, hívta fel a figyelmet
Szócska Miklós egészségügyi
államtitkár is Tolna megyei útján. Mint mondta, az emlőszűrés
esetében megyénk kiemelkedő
eredményt produkál, országos
átlagban az érintettek 40%-a él a
vizsgálat lehetőségével, ez az
adat a megyében 69%. A méhnyakszűrés 4,4%-os aránya
Szócska Miklós szerint tragikus
és sajnos átlagosnak tekinthető.
A betegségek megelőzésének
fontos része lenne az egészségügyi ellenőrzéseken való részvétel, különösen, ha figyelembe
vesszük európai viszonylatban
vezető helyünket a daganatos
eredetű halálozásokban.
Dr. Barok József háziorvos arról tájékoztatta lapunkat, hogy
egy 1997-es minisztériumi rendelet határozza meg azokat a
vizsgálatokat, amelyeket térítésmentesen lehet igénybe venni.
Ilyen például 18 éves kor felett a
látásvizsgálat, 25 éves kor felett
az évi egy nőgyógyászati onkológiai szűrés, kétévente prosztatavizsgálat, 45 év felett kétéven-

te emlőszűrés, vagy éppen a
gyomor-bélrendszeri eredetű
vérzés szűrése. A tüdőszűrés
2008. október 1-jétől került be
az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok körébe, ez alapján a 40
év feletti biztosítottak évente
egyszer térítésmentesen elvégeztethetik a mellkas-szűrővizsgálatot.
Van egy halom vizsgálat, amit
a háziorvosnak kellene elvégeznie, de ez nem mindig történik
meg, mondja Barok doktor. Az
idő kevés, a beteg sok. A gyógyítás sok időt elvesz, nem marad elegendő idő a megelőzésre.
Sajnos, a tudatos betegmagatartás is ritka, jellemzően nem
megelőzés érdekében kopogtatnak be a rendelőbe a páciensek,
hanem akkor, ha már valamilyen
tünet gondot okoz számukra.
Van törekvés arra, hogy valamilyen módon növeljék az előírt ellenőrzéseken megjelenők számát: tavaly elindult egy úgynevezett indikátorrendszer, amely
a háziorvosok ez irányú tevékenységét vizsgálja, a prevenciós munkát minősíti. Lényege,
hogy pontokban, illetve forintban mért hatása van annak, hogy
egy orvos hány vizsgálatot vég-

Fotó: Kövi Gergő

Néhány évtizede még kötelező
volt a tüdőszűrés, ma viszont bizonyos korban csak térítés ellenében végzik a vizsgálatot. A tébécét ugyanis, aminek korai felismerésére szolgált, sikerült
visszaszorítani. Ahogy azt dr.
Barok József háziorvos mondta,
a tüdőgümőkór, amit Morbus
hungaricusnak, azaz magyar betegség is neveztek, igen nagy
számban fordult elő, ezért tették
kötelezővé. Aki nem vett részt a
vizsgálaton, azt megbüntették,
sőt akár elő is állíthatták. Ma
már a tüdőgümőkór ritka betegség lett, elenyésző a veszélye.
Más esetekben, például daganatos megbetegedéseknél viszont
az időben elvégzett szűrés életet
menthet, ennek ellenére sokan
nem veszik komolyan.
A rák nem a halálos betegség
szinonimája. Az esetek többségében akkor válik halálos betegséggé, ha nem ismerik fel időben, olvasható a rakgyogyitas.hu
honlapon. Az oldalon arra is felhívják a figyelmet, hogy az elsődleges megelőzést a megfelelő
életmód jelenti, a szűrések a másodlagos megelőzés fegyvertárába tartoznak. Persze nemcsak
a rák esetében bír nagy jelentő-

zett el, illetve hány igénybevételére ösztönözte páciensét. Ám,
ha ő ennek ellenére nem jelenik
meg a szakrendelésen, a háziorvos rosszabb „osztályzatot” kap.
A páciensnek ma nem zsebre
menő kérdés a szűréseken való
megjelenés, legfeljebb a háziorvos ösztökélheti betegét – vérmérséklettől függően némi
szemrehányással –, hogy ne mulassza el. A háziorvos szerint
úgy lehetne befolyásolni az embereket, ha az életbiztosításnál
figyelembe vennék, hogy valaki
elvégeztette-e az életkorának
megfelelő ellenőrzéseket.
Annak érdekében, hogy ne vezessük a halálozási statisztikákat, ez sem elég. Életmódbeli
változásra van szükség, illetve
tudatosságra: mindenkinek fel
kell ismernie, hogy az egészség
nagy érték, amit meg kell őrizni.
Vida Tünde

A Paksi Rendőrkapitányság és
Tolna megye cigány kisebbségi
önkormányzatai közös fórumot
tartottak. A találkozó elsődleges
célja a részt vevő nyolc kisebbségi önkormányzat – Paks,
Bikács, Dunaföldvár, Gerjen,
Nagydorog, Németkér, Pálfa,
Sárszentlőrinc – és a rendőrkapitányság közötti párbeszéd erősítése volt. Az immár hagyományos fórumon még soha ilyen
nagy létszámban nem képviseltették magukat az érintettek,
mondta el dr. Kuti István rendőr
alezredes, aki hozzátette, minden csatornát ki kell használni,
amin a kisebbségi önkormányzatok vezetőivel számba vehetik
a problémákat. Ahogy elhang-

Fotó: TelePaks Kistérsgégi Televízió

A párbeszéd jelentheti a megoldást

zott, a rendőrség szociális kérdésekkel nem tud foglalkozni,
jogszabályok mentén haladva
végzi munkáját, de nyitott minden megoldásra, ami előrébb viszi a hatékony együttműködést.
Berki Attila, a paksi cigány
önkormányzat elnöke elmond-

ta, a jövőben új alapokra kívánja helyezni a szervezet és a
rendőrkapitányság között kialakult együttműködést. Több
rendezvény szervezése is tervei között szerepel, amiben
számít a közreműködésükre.
Ezek közül kiemelte, hogy vár-

hatóan márciusban vehetik át
közösségi házukat, ahol több
előadást is szervez a bűnmegelőzés, a drog, a közlekedés és
egyéb szabálysértések témakörében, ezzel kapcsolatban
pedig nagyon nyitott volt a helyi rendőrség, mondta el Berki
Attila. A paksi CKÖ elnöke
egy cigányok és rendőrök közötti közös futballmeccs gondolatát is felvetette. A paksi kisebbségi önkormányzat elnöke
elmondta, a közös rendezvények alkalmával a rendőröknek is alkalma nyílna a cigányok kultúrájának, szokásainak és gondolkodásának megismerésére.
Matus Dóra
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Pont kerülhet a Ciao-ügy végére
Egy évvel ezelőtt, január
22-én égett le Pakson a
Ciao Pizzéria. Az üggyel
kapcsolatos rendőrségi
vizsgálat lezárult, a tűzvédelmi eljárást lefolytató hatóság a tűz keletkezésének okát ismeretlennek minősítette. A tulajdonosok új épület építését tervezik.

miatt kedvelt vendéglátóhelye
volt a városnak. Már készülnek
az új épületegyüttes tervei, a szigorú hatósági előírások miatt
bonyolult eljárás az engedélyeztetés, a terveket várhatóan márciusban adják be a polgármesteri hivatalba. Kern Zoltán hozzátette, hogy az eredetinél modernebb, de a városképbe illő épületet szeretnének, a beruházás a
tervek szerint májusban indul.
Az építkezéshez pályázati forrást is keresnek a tulajdonosok.
Kern Zoltántól megtudtuk, hogy
bár örömteli, hogy elkezdődhet
az újjáépítés, az eltelt egy év
anyagilag és erkölcsileg is nehéz
időszak volt az egész család számára. Terveik szerint az új épületben is vendéglátóhelyet kívánnak működtetni, de a profilról még nem döntöttek, hiszen a
közelmúltban több étterem
kezdte meg működését Pakson.
-dal-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Paksi Hírnök archív

Hajnalban két óra előtt néhány
perccel értesítették a rendőrséget, majd a tűzoltóságot, hogy
ég a Kishegyi út és az Építők útja sarkán álló épület. A tűzoltók
négy gépjárművel érkeztek a
helyszínre, a tüzet viszonylag
gyorsan sikerült megfékezni,
így a környező épületekre nem
terjedt át. A Ciao Pizzéria belseje és a mellette lévő üzletek teljes egészében kiégtek, az épület

az első fokú hatóság elektromos
problémát állapított meg a tűz
keletkezésének okaként, a másodfokú hatóság ezt ismeretlen
okra módosította. A tűzoltósági
határozatok ellen az étterem tulajdonosai többször is fellebbeztek, mivel az általuk felkért fővárosi független kárszakértő, dr.
Kovács László Dezső szakvéleménye teljesen eltért a paksi
tűzoltóság által felkért szakértő
megállapításaitól.
Az étterem tulajdonosa, Kern
Zoltán arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy az ügy decemberben zárult le, ezt követően felvették a kapcsolatot biztosítójukkal, amely napokon belül
dönthet a kártérítés kifizetésének
idejéről és nagyságáról, és rövidesen új épületet emelnek a régi
helyén a társtulajdonosokkal. Az
étterem 1992 óta működött családi vállalkozásként. Házias ételei, színvonalas rendezvényei

tetőszerkezete 90 százalékban
megsemmisült. A tűzvizsgálók
a tűz keletkezésének körülményeit a helyszínen nem tudták
megállapítani, de nem lehetett a
bűncselekmény elkövetését teljesen kizárni, ezért a Paksi
Rendőrkapitányság jelentős kárt
okozó rongálás bűntettének alapos gyanúja miatt indított nyomozást. Az ügyben igazságügyi
szakértők vizsgálódtak, de mivel a tűz keletkezésének pontos
okát nem tudták megállapítani,
illetve bűncselekményre utaló
okokat nem tártak fel, ezért a
rendőrség megszüntette a nyomozást – tudtuk meg Heisler Judittól, a Paksi Rendőrkapitányság sajtóreferensétől. A rendőrségi vizsgálattal párhuzamosan
a tűzvédelmi hatóság is eljárást
indított. Szilasi Lajos alezredes,
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének tájékoztatása szerint

Bal oldalon a Ciao égő épülete az oltás pillanataiban, jobb oldalon a kép, ami ma fogadja az Építők útja sarkán járókat.

Fegyvertartók figyelmébe
A hatályos jogszabályok szerint ötévente esedékes a fegyvertartási engedélyek meghosszabbítása, így 2011 a
fegyvertartási engedélyek hatósági érvényesítésének éve. A
megújítási folyamatot minimum 30 nappal a hatályosság
lejártának határnapja előtt kell
kezdeményezni. – A tavalyi
jogszabályváltozással megújí-

tás esetén a kérelmezőnek büntetlen előéletét egy úgynevezett adattovábbítás iránti kérőlappal kiváltott hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia az
eljárásban – tájékoztatott Batánovics Anita, a Paksi Rendőrkapitányság fegyverügyi előadója. Az adattovábbítás iránti
kérőlap csomag a postán kapható, ennek kitöltését és a

szükséges díjak befizetését követően indul meg az újbóli engedélyezési folyamat. A rendőrség illetékesei az év bármely
időszakában ellenőrizhetik a
fegyvertartás körülményeit.
– Előírás a biztonsági zárral
zárható lemezszekrény, valamint hogy a fegyvert és a lőszert külön kell tárolni – tette
hozzá az előadó. Batánovics

Anita ezúton is kér minden
fegyvertartót, hogy a mindenkori szabályokat a jövőben is
tartsák be és az érvényességi
időket kísérjék figyelemmel. A
határidők elmulasztása ugyanis
a fegyvertartási engedély viszszavonásával is járhat. A Paksi
Rendőrkapitányság illetékességi területén az ellenőrzés több
mint ötszáz polgárt érint. -efgé-
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Paksi tánc-kör-kép
Wayne Dyer mondta, hogy „mikor táncolsz,
nem az a célod, hogy egy bizonyos pontra
megérkezz a táncparketten, hanem, hogy
minden lépést élvezz, míg odaérsz”. Ezt az
érzést Pakson több műfajban, formában, társaságban és helyszínen is lehetőség van átélni. Lehet járni klasszikus és moderntáncot,
társast meg nemzetiségit, és van lehetőség arra is, hogy magyar néptáncban leljék örömüket a táncos lábúak és lelkűek. Akad, aki azt
mondja, színes a paletta, nagy a választék,
mások a lehetőségeket keveslik vagy éppen
az érdektelenséget fájlalják. Alább a teljesség
igénye nélkül bemutatunk néhány lehetőséget, illetve azokat, akik így vagy úgy, de egy
életre elkötelezték magukat a tánc mellett.
A szó szoros értelmében profi táncegyüttes, ahol főállású alkalmazottak táncolnak,
nincs Pakson, de több klub, csoport és egyesület berkein belül lehet táncolni azon túl,
hogy van a városnak egy évtizedek óta működő, országosan ismert és elismert együttese, a Tűzvirág, valamint a modern táncok terén egyre fényesebb sikereket arató Csillag
Show. A többiekben – bár a végeredmény
majdnem mindig az, hogy színpadon is
megmutatják tudásukat – leginkább szórakozásból táncolnak, tanulnak.

szan vannak, régi táncosok és olyanok, akik
most tették meg az első lépéseket. Vezetőjük
’93 óta csak tánccal foglalkozik. Véleménye
az, hogy Pakson, aki akar, tud táncolni. Tanulni is. Bár szerinte a művészeti iskolába be
kellene vinni a néptáncot, mert vidéken nincs
akkora igény a balettra, mint a néptáncra. És,
hogy mégis miért nem lehet élni tánc nélkül?
Mert örömhormonokat termel, tisztítja a lelket. A Szarkaláb a Csurgó zenekarral közösen április végén táncházat rendez a
Dunakömlődi Faluházban.
A táncház egyébként ritkaságszámba megy
Tolna megyében, Budapestre kell utazni, ha
valaki magyar népzenére, táncra, társaságra
vágyik. Ez már Kun Szilárd véleménye, aki

A legújabb a sorban a Szarkaláb néptáncegyüttes, amely néhány hete verbuválódott
Iker Ibolya vezetésével. – Az Örökifjakban
táncoltam és annak megszűnése óta tervezem
egy csoport létrehozását – árulta el. Mint
mondta, úgy érezte, hogy a 35 és 100 év közötti korosztály „lógott a levegőben”, nem
volt olyan hely, ahova el tudtak volna menni,
ha szeretik a népzenét, néptáncot. Próbáikat
hétfőnként a Bezerédj iskolában tartják. És
bár saját örömükre táncolnak, természetesen
cél, hogy színpadra lépjenek, ősszel már Barcelonába mennek Ibolya ottani kapcsolatainak köszönhetően. Egyelőre nagyjából hú-

viszont igyekszik ezen a helyzeten javítani:
havonta, másfél havonta szervez ilyen eseményt Gyapán. Ilyenkor a Tönköly Zenekar
muzsikál, és Vass Oszkár segítségével tanulnak táncolni a résztvevők. A PATUR keretében alakult Prímás Hagyományőrző Szakosztálynak 150 tagja van, közülük alkalmanként 50-60-an gyűlnek össze. Csatlakoznak
időről időre újak is, de általában nem maradnak meg, mert Szilárd szavai szerint „nehéz
megérteni”, ami ott történik, sokaknak egyszerűbb visszamenni a panelba, leülni a tévé
elé valóságshowt nézni. Ezt érezni, nem érteni kell, s arra pedig születni kell, vallja. És

Fotó: Kövi Gergő

A gyermekintézmények mindegyikében van táncoktatás, legtöbben a Tűzvirág Táncegyüttes táncpedagógusai foglalkoznak a gyerekekkel. Ahogy Mádi Magdolna művészeti vezető elmondta, több száz óvodás és alsó tagozatos kisgyermeknek tanítanak néptáncot. Rajtuk kívül persze sokan a nagyobbak közül is táncolnak az együttesben. A II. Rákóczi iskolában német nemzetiségi táncoktatás is van. A Pro Artis művészeti iskolában
Simon Péter igazgató tájékoztatása szerint kilencvenen járnak tánctagozatra. Ők klasszikus balettet tanulnak, és kötelező óraként modern táncot, népi gyermekjátékokat. Amióta nincs a Bezerédj iskolában balett tagozatos osztály, nem egyszerű az induló osztályokat feltölteni, hiszen délután vannak az órák. Ahhoz, hogy jövőre is indulhasson egy, legalább 15 kisgyermekre van szükség. A felvételi március 9-én lesz.
ez nemcsak a táncról szól, hanem a zenéről,
a viseletről, és arról, hogy nem műanyag
ételt eszik. – Én nem őrzöm a hagyományt,
hanem benne élek – szögezte le. – Ez együtt
alkot egészet. Más tánc magyar ember számára nem jelentheti ugyanezt.
Győrffy Orsolya tánchoz való kötődése
szintén a magyar néptánccal kezdődött. Tizenegy évig a Tűzvirágban, majd nagyjából ugyaneddig az Örökifjak Táncegyüttesben táncolt. Egy év sem telt el és egy saját csapat élén találta magát. Előbb itt is
magyar néptáncot jártak, de az interneten
rábukkantak az akkor még Magyarországon maroknyi követővel rendelkező country linedance stílusra és létrehozták a
csámpai Country Road Clubot. Hetente
kétszer próbálnak a csámpai faluházban,
rendre találkoznak az országban működő
többi klub tagjaival, ahol – mint mondják –
az a legjobb, hogy kortól, nemtől függetlenül együtt táncolhatnak és még annak sincs
jelentősége, hogy van-e párja az embernek.
Legutóbb, az elmúlt hétvégén, Budapesten
jártak a harmadik országos találkozón. A
jó társaság, a zene és a mozgás öröme, illetve, ami a legfontosabb, hogy lányával,
Ágnessel együtt táncolhatott – ezek kötik
Orsit a klubhoz, ezért vállalja szívesen a
vele járó munkát. Elárulta, hogy a stílussal
kapcsolatban néha vegyes érzései vannak,
mert túl sok benne az amerikai, ő szeretné,
ha magyarabb lenne. A linedance egyébként – tette hozzá – azért jó, mert könnyen
tanulható, mégis színes, változatos, sok
embert meg lehet mozgatni vele.
Krausz Ádám a társastánc rajongója. Több
mint húsz éve kötelezte el mellette magát
Budapesten, a kollégiumban, ahol létrehoztak egy rock and roll klubot. A dolog majdnem véget ért, amikor leköltözött Paksra.
Egy ideig még visszajárt a táncklubba, aztán „csinált egyet magának” helyben. 1990ben még az Erzsébet szálló báltermében tartotta a tánciskolát, alkalmanként 90-100-an
voltak.
(Folytatás a 7. oldalon)

7

2011. március 4.

Paksi Hírnök

(Folytatás a 6. oldalról)
Az eltelt húsz évben voltak
hullámvölgyek, fellángolások.
Ma már egy házaspárral közösen működtetik a Társastánccal a paksi diákéletért Alapítványt, a hozzá tartozó tánciskolával, Duna Party táncklubbal. Rendszeresen vannak tíztizenöt alkalmas kurzusok diákoknak, felnőtteknek igény
szerint. – Vannak, akik ittragadtak nálunk, nekik van
klubjellegű találkozás, és közülük kerülnek ki a fellépők –
mesélte. Cél, hogy havonta
tartsunk táncos alkalmakat,
ahol nem mulatós, hanem változatos tánczenére rophatják
azok, akik megtanultak táncolni. Táncolnak keringőt,
rumbát, szambát, tangót, rock
and rollt. Ádám azt tapasztalja, hogy manapság nehéz
megmozgatni az embereket,
de az okát csak találgatja. –
Nem tudom, mi volt előbb, a
tyúk vagy a tojás, azaz azért
nem táncolnak az emberek,
mert nem játszanak változatos
tánczenéket, vagy azért nem
játszanak változatosabb zenét,
mert nem tudnak táncolni –
fogalmazott. Hozzátette, a társastánc sokkal több, mint az,
hogy szól a zene és emberek
együtt mozognak. Jó példa erre a tangó, amelyben négy
fontos lépés van. Az első lépés a férfié: a tisztelet. A nő
válasza erre a bizalom. A férfi
második lépése a felelősség és
erre a nő válasza az odaadás…
Vida Tünde

Pár hete Budapesten ismét terítékre került a '45 után átkeresztelt közterek, utcák átnevezésének ügye. Újból felmerült, hogy
a II. kerületi Moszkva teret
ismét Széll Kálmán térre változtassák. A Moszkva tér elnevezést még a Rákosi-korszakban
kapta Buda egyik legforgalmasabb területe, azelőtt a dualizmus korszakának egyik miniszterelnökéről, Széll Kálmánról
nevezték el. Rendszerváltás
előtti neveket viselő utcákat máig találni nem csupán a fővárosban, hanem az ország egész területén, így városunkban is.
Pakson több ízben volt már példa ezek átnevezésére, így nyerte
el az egykori Marx tér a Szent
István tér, a November 7. utca
pedig az Újtemplom utca nevet.
A jelenlegi Április 4., Alpári
Gyula és Ságvári Endre elnevezés is az elmúlt rendszerhez
köthető. Utóbbi személyének
megítélése kapcsán számtalan
kérdés merült fel az elmúlt
években és halála körülményeit illetően is komoly vita alakult ki. (Ságvári csendőrökre
lőtt, majd a velük vívott tűzpárbajban vesztette életét.
Kristóf Lászlót, akit 1959-ben
Ságvári lelövéséért halálra ítéltek, 2006-ban a Legfelsőbb Bíróság rehabilitálta.)
Kern József, a Ságvári utcát is
magában foglaló négyes számú
választókerület képviselője elárulta, az elmúlt négy évben
már felvetette ennek problémáját, sőt: civil szervezeteket is
megkeresett az üggyel kapcsolatban. Mint elmondta, támogatna egy ilyen kezdeményezést,
ugyanakkor úgy véli, megkésett

lenne a próbálkozás, mivel egy
közvélemény-kutatás során a
paksi lakosok elenyésző százaléka jelezné erre vonatkozó igényét. Kern József többször is
körbejárta a kérdést és úgy tapasztalta, legtöbben az átkeresztelés költségei miatt aggodalmaskodnak: a lakóknak több
személyes iratot ki kellene cserélniük, többek között a lakcímkártyát, így idő- és költségigényesnek ítélik a beavatkozást. A
képviselő elmondta, amennyiben a lakosság mégis támogatna
egy ilyen kezdeményezést,
ehhez képviselő-testületi döntésre lenne szükség.
Annak érdekében, hogy lapunk az utcanév-módosítás során felmerülő teendőkről és
költségekről pontos képet kapjon, a hivatal illetékeseit is meg-

Fotók: Babai István

Fotók: Molnár Gyula

Ságvári, Április 4.:
maradhat vagy
menjen?

Újságunk két utcabeli véleményét is megtudakolta.
Szinger Imréné elárulta: támogatná az utca nevének megváltoztatását, még ha az költséggel járna is. Mivel az ott lakók körében köztudott, hogy
nagyon szép muskátlikat nevel,
örülne annak, ha a közösség
Muskátli névre keresztelné az
utcát. Szinger Imréné hangsúlyozta, egy virágnév mindig

kereste. Hanuszkáné Isztl Mária, a polgármesteri hivatal igazgatási osztályvezetője elmondta, ilyen igény általában lakossági fórum nyomán jut el hozzájuk, és a képviselő-testület dönthet az esetleges módosításról.
Ilyen esetben az ő dolguk a közüzemi szolgáltatók értesítése,
emellett a posta, a Gemenc Volán és a földhivatal tájékoztatása. Névváltoztatás esetén a műszaki osztály feladata a helyrajzi számok és házszámok meghatározása és egyeztetése.
Nyiratiné Nász Rózsa, az okmányiroda vezetője elmondta,
ezek után az ő feladatuk az új
nevek bevezetése a központi
címnyilvántartásba, valamint a
lakcímkártyák kicserélése. A
tévhittel ellentétben költözéssel
nem járó lakcímváltozás esetén
a személyi okmányok, így a lakcímkártya és a forgalmi engedély cseréje is díjtalan. A vállalkozói igazolvány cseréje sem
szükséges, ugyanis 2010. január
1-je óta az elektronikus ügyintézés miatt a vállalkozók nem vállalkozói igazolványt, csupán regisztrációs igazolást kapnak,
ami elektronikusan bármikor
módosítható. Vállalkozások
esetén költség csak a cégbírósági átíratás során merülhet fel.
Matus Dóra
szép és kellemes hangulatot
ébreszt az emberekben.
Szimhardt Ferenc viszont
úgy gondolja, már régóta ezt a
nevet viseli az utca, nincs vele
problémája, mindenki így
szokta meg és az átíratás költségeit sem viselné szívesen.
Mint mondta, nem először lenne a téma terítéken, de amíg ez
számára anyagi terhet jelent,
nem támogatja.
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Diákok a zsűriben Régi-új elnökség
Rajzpályázat ítészeivé avanzsáltak az ESZI diákjai a napokban.
A felkérés Jendrolovits Gábortól
érkezett. A Budapesten dolgozó,
Szekszárdon élő vállalkozó három évvel ezelőtt került kapcsolatba az Energetikai Szakközépiskolával. Már ezt megelőzően
is évek óta szervezett jótékonysági akciókat annak érdekében,
hogy segíthesse a Böjte Csaba
ferences szerzetes által felkarolt
árvákat. Minden évben többször
kiutazik társaival Erdélybe és
adományokat visz a szegény
sorsú gyerekeknek. Egy utat
minden esztendőben a karácsony előtti hetekre időzít. Ezeket a túrákat, ahol végigjárja az
összes árvaházat és családotthont, Mikulás-túrának nevezte
el. A rajzpályázatot ehhez kapcsolódva hirdette meg. Eszerint
kirándulásra kapnak pénzt azok
az otthonok, ahonnan a legtöbb
jó munka érkezik. A „Mikulás”
tavaly karácsonykor negyvennégy erdélyi árvaházból és gyermekotthonból több mint ezerhatszáz rajzot és egyéb alkotást
kapott. A zsűrizésre a vállalkozó
azért az Energetikai Szakközépiskolát kérte fel, mert az intézményben az elmúlt három évben
rengeteg adományt gyűjtöttek.
A kezdeményező Steinbachné

Horváth Mária volt, akinek ötletét az iskola igazgatója, Szabó
Béla is felkarolta, mert úgy érezte, jó ügyet szolgálnak, ha a gyerekek segítenek.
A beérkezett rajzokat Léberné
Kocsis Jolán rajzszakos pedagógus koordinálása mellett körülbelül nyolcvan diák értékelte.
Három kategóriában választották ki a jutalmazásra érdemes
műveket: azokat az otthonokat,
ahonnan a legtöbb színvonalas
munka érkezett, a legjobb egyéni alkotásokat, illetve azokat,
amelyekből a tervek szerint képeslap készülhet.
A szervezőkhöz érkezett adományokból futja a legjobban
dolgozó otthonok jutalmazására, a Magyarországon bejegyzett Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása pedig abban
segít, hogy korosztályonként
egyéni díjakat adjanak. Az
ESZI-s diákok által javasolt különdíjasok jutalmára pedig a díjátadásig igyekeznek forrást szerezni. A jutalmakat egy újabb
túra során viszik el a rajzok készítőinek. Március 11-én kelnek
útra és Erdély szinte minden
zegzugát végigjárják. Jendrolovits Gábornak köszönhetően két diák is csatlakozhat a különítményhez.
Vida Tünde

A Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete (Padosz)
tisztújításán eldőlt: újabb négy
éven át Lőrincz László elnök,
valamint Bocsor István és Weisz
Mátyás alelnökök vezetik a paksi atomerőmű legnagyobb létszámú szakszervezetét. A tagság
bizalmát jelzi, hogy rajtuk kívül
nem neveztek meg más jelölteket. Ennek ellenére mozgósítani
tudták a tagságot: az elnökválasztáson a tagság 72 százaléka
adta le a voksát, a jelöltek támogatottsága pedig közel százszázalékos volt.
– Személyes kampányt nem
folytattunk, úgy gondoltuk, az
elmúlt négy év munkája alapján
ítéljék meg a munkánkat –
mondták az elnökség tagjai.
Bocsor István kifejtette, a kihívásokkal teli időszakban is sikerült
eredményeket elérniük: megőrizték a dolgozók korkedvezményes besorolását és az áramdíjkedvezményt, megmaradt a
juttatások és bérek reálértéke, sőt
a nehéz gazdasági helyzet ellenére némi emelkedést is el tudtak
érni. Nagy eredmény, hogy a
taglétszám nem csökkent a jelentős nyugdíjazási hullám ellenére.
A Padosznak egyébként mintegy
350 tagot tömörítő nyugdíjastagozata is van. A szakszervezet

jelenleg közel 1800 munkavállaló képviseletét látja el, összesen
tizenhárom cégnél vannak tagok.
A jövő feladatait tekintve elsők
között az új tisztségviselők képzését említették, de hozzátették:
az atomerőmű bővítésére is fel
kell készülniük, mert azt szeretnék, ha az új erőműben dolgozók
érdekképviseletét is elláthatnák.
Lőrincz László elnök arról is
beszámolt, hogy az MVM cégcsoporttá szervezése új helyzetet teremtett. A változás a bértárgyalásokat is érinti. A villamosenergia-iparban 2010 decemberében kezdődtek az ágazati bértárgyalások, az egyezség
már megszületett. Lőrincz
László kiemelte, idén több korlát is van, így felértékelődik tavaly kötött kétéves megállapodásuk, ami lehetővé teszi korrekciók érvényesítését. Két forduló már lezajlott a cégcsoportos érdekegyeztető fórumban is.
A Padosz elnöke az első tárgyalás után úgy fogalmazott, hogy
mintegy 4% bérfejlesztésre lesz
lehetőség, ám elsőként az adórendszer változásából fakadóan
ki kell egészíteni azon alacsony
jövedelműek bérét, akik megszenvedték a módosítást. A felek legközelebb március 9-én
ülnek asztalhoz.
-vida-

Egyenlő esélyeket biztosítanak
Pakson az Energetikai Szakközépiskola, Madocsán a polgármesteri hivatal, Györkönyben az általános iskola
épületét alakították át akadálymentesen használhatóvá a Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány támogatásával. Az
Európai Gazdasági Térség és a
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok társfinanszírozásával megvalósult program eredményeit, tapasztalatait konferencián értékelték az elmúlt
pénteken az Erzsébet Nagy
Szállodában.

Dr. Varga-Sabján László, a
kuratórium operatív ügyekért
felelős tagjának összegzése szerint hatvan Baranya, Bács-Kiskun, Pest és Tolna megyei település közül huszonegyen valósult meg fejlesztés sikeres pályázat nyomán, összesen 26 intézményt akadálymentesítettek,
a támogatás meghaladta az 560
millió forintot.
A Duna-Mecsek Alapítvány
2009-ben tette közzé felhívását
azzal a céllal, hogy ösztönözze
és támogassa az önkormányzati
intézmények, helyi civil szerve-

zetek, társulások, közhasznú és
gazdálkodó szervezetek épületeinek akadálymentessé alakítását. Kizárólag olyan beruházásokra nyújtottak támogatást,
amelyek egyenlő esélyű hozzáférést biztosítanak a közszolgáltatásokhoz a mozgás-, látás- és
hallássérült, értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos embereknek.
Összesen 38 pályázat érkezett,
ebből 26 járt sikerrel. Hárman
az eredményes pályázók közül
beszámoltak a fejlesztésekről.
A konferencián részt vett és fel-

szólalt Vegar Andreassen, a
norvég királyi nagykövetség első titkára is. Elmondta, hogy kiemelt területként kezelik az
egészség- és gyermekvédelmet
és a fogyatékos emberek életszínvonalának javítását.
– Boldogok vagyunk, hogy
együttműködhettünk az alapítvánnyal, és úgy gondolom, ezzel a kezdeményezéssel, amit
az alapítvány felvállalt, nagyon
sokat tettünk a fogyatékosok
életszínvonalának javításáért a
régióban – mondta Vegar
Andreassen.
-vt-
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A család évét ünnepeljük
adássorozatot indított útjára. A
sorozat nyitó előadását a házasság hetén Bacsmai László
volt paksi káplán, szekszárdi
plébános, a Házas Hétvége vezető lelkipásztora tartotta nagy
érdeklődés mellett. Kiemelte,
hogy a katolikus egyház hite
szerint kizárólag férfi és nő között létezhet házasság, amelynek gyümölcse a gyermek. Rámutatott, hogy az elmúlt években a házasságkötések, illetve
születések száma csökkent,
ugyanakkor az együttélések
száma jelentősen megemelkedett. Kiemelte, hogy a társadalomnak és az egyháznak is tennie kell a család szerepének új-

A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia 2011-et a Család
évének nyilvánította, amely a
szent család ünnepén, azaz
2010. december 26-án kezdődött és 2011. december 30-ig
tart. Ahogy körlevelükben olvasható, harminc esztendeje
annak, hogy 1981-ben II. János
Pál
pápa
kibocsátotta
Familiaris consortio kezdetű
apostoli buzdítását a keresztény család feladatairól a mai
világban. Döntésüket az vezérelte, hogy az egyház felkeltse
az emberekben a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család
iránt. A kezdeményezéshez
csatlakozva a dunakömlődi római katolikus plébánia elő-

bóli megerősítéséért. A jelenlegi körülmények, például a
családi adókedvezmény bevezetése vagy a hároméves gyes
visszaállítása kedveznek a családalapításnak és a gyermekvállalási kedvnek. Az egyháznak abban van fontos szerepe,
hogy felkészíti a házasulandókat erre a szent szövetségre a
jegyesoktatáson, ahol beszélgetnek a párokkal a házasság
lényegéről, egymás elfogadásáról, a hűségről és a gyermekvállalásról. A család évének jegyében szervezett havonkénti
találkozók következő estjének
vendége a tervek szerint egy
pszichológus lesz.
-gyöngy-

Szentföldi zarándokútra hívják az érdeklődőket, amelynek
lelki vezetői dr. Keresztes Pál atya Paksról és Darnai Ágoston
atya Felsőszentmártonról. A kilencnapos utazás során a csoport
ellátogat többek között Jézus galileai ténykedésének legfontosabb színhelyeire, a Jordán völgyén át Jeruzsálembe, az Olajfák hegyére, a júdeai sivatagon átutazva a Holt-tengeri tekercsek lelőhelyére és Eilatba. A zarándokút 2011. március 16-tól
24-ig tart. A további részletekről és a részvétel feltételeiről az
75/510-566-os vagy a 30/260-39-42-es telefonszámon, illetve
személyesen a Paks, Szent István tér 16. sz. alatt lehet érdeklődni dr. Keresztes Pál plébánosnál.

1%
Amennyiben a Tűzvirág Táncegyüttes további színvonalas tevékenységét támogatni kívánja,
úgy kérjük, hogy személyi jövedelemadója bevallásakor nyilatkozzon úgy, hogy adója
1%-át egyesületünknek ajánlja
fel.A nyilatkozaton Önnek fel
kell tüntetni a Tűzvirág Táncegyesület Paks elnevezést és az
egyesület adószámát:
18850594-1-17.
Köszönjük támogatását.
Tűzvirág Táncegyüttes
Vezetősége
A „Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány” azzal a kéréssel
fordul Önökhöz, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák
az alapító okiratban megfogalmazott célokat:
– A tudomány, az anyanyelvi
kultúra, a művészetek és a
sport területén kimagasló teljesítményt felmutató 10- 24 éves
fiatalok és a velük foglalkozó
felnőttek ösztönzése a további
sikerekre és eredményekre. A
felkészülésükhöz szükséges
feltételek biztosításának támogatása.
– Ösztöndíj folyósítása kimagasló eredményeket elért fiatalok részére, tanulmányaik folytatásához.
Adószámunk: 18850099-1-17
Segítségüket ezúton is köszönjük!
Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány Kuratóriuma

D. Nagy Tamás egykori péceli
lelkipásztor személyében új
pásztora van az Evangéliumi
Pünkösdi Közösség Paksi
Gyülekezetének. Az ünnepélyes beiktatást a városházán
tartották a többi gyülekezet
helybeli vezetői, lelkészei, valamint a Pünkösdi Közösség
tagjai, az ország számos pontjáról érkező vezetői, képviselői
jelenlétében. D. Nagy Tamás
beiktatását Pataky Albert egyházelnök végezte, az ünnepi
alkalmon köszöntőt mondott
mások mellett Hajdú János,
Paks város polgármestere is.
D. Nagy Tamás két éve ismerkedett meg a paksi közösséggel. Azóta az ismeretség
barátsággá mélyült, s végül azt
eredményezte, hogy meghív-

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Új lelkész a pünkösdi közösség élén

ták pásztoruknak. Lapunknak
elmondta, hogy a lelkipásztorrá váláshoz fontos a képzettség
– valamilyen szintű teológiai
végzettséggel kell rendelkezni
–, de nem ez az elsődleges, hanem a személyes alkalmasság.
Integráló, empatikus, jó helyzetfelismerő képességgel rendelkező emberre van szükség,

akiben kell legyen elhivatottság, belső indíttatás a lelkésszé
váláshoz. Hozzátette, első teendője az lesz, hogy megismerje a gyülekezethez tartozó
családokat, majd a többi gyülekezetet, egyházakat, a helyi viszonyokat. – Meg kell tanulnunk együtt dolgozni, nekem
is vannak munkamódszereim,
amelyeknek egy része valószínűleg itt nem használható,
mert ennek a gyülekezetnek
egy hozzájuk harmonizáló vezetőre van szüksége – fogalmazott.
Legfontosabb feladatának azt
tartja, ami az egyháznak, a keresztény közösségnek a küldetése: azaz, amit Istenből megismert, azt adja át másoknak. A
belső építkezés, lelki növekedés

mellett egyfajta missziót készül
ellátni. – Megkeressük azokat a
hiányterületeket, ahol szerepet
vállalhatnánk. Biztosan vannak
például olyan fiatalok, akik közösséget, kapcsolatot keresnek,
számukra közösségépítő alkalmakat kínálhatunk, de szerepünk lehet szociális vagy rehabilitációs területen – vázolta.
Azt is elárulta, hogy a paksi közösség merőben más, mint korábbi gyülekezete, amelyet a főváros közelsége miatt tipikus
nagyvárosi gondolkodás és érzelemvilág jellemzett. Ezzel
szemben a paksiak a vidékiekre
jellemző nyitottsággal, barátsággal, jó értelemben vett naivitással és számára megtisztelő
bizalommal fogadták.
Vida Tünde
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Paksiak a nagyvilágban

Ezer szállal kötődik Pakshoz
Tíz éve dolgozik Amerikában,
azóta cége megbecsült tagjává
vált. A kezdet nehezen indult,
de mára többet elért, mint azt
kiutazása előtt remélte Szőcs
Péter, kinek családja sem ismeretlen a paksi lakosok előtt.
A paksi származású fiatalember
New Yorkban él, 2006 óta dolgozik a világhírű Bloomberg nevű adatszolgáltató cégnél mint
pénzügyi programozó. A vállalat részvényosztályán csapatfőnök, így saját munkája mellett
három emberét koordinálja. Péter elárulta, már a középiskola
harmadik osztályában eldöntötte, hogy Amerikában szeretne
továbbtanulni és dolgozni. Azért
pont a messzi kontinensre esett a
választása, mert ott éltek rokonai, akik bár anyagilag nem, de
lelkileg támogatták döntését. A
biztatás ellenére cseppet sem
volt könnyű a kezdet, hiszen az
államokban nagyon drága az oktatás, így mindenképpen ösztöndíjjal kellett bejutnia az egyetemre. Első körben nem sikerült,

Díjazott
paksi borok
15 termelőtől 28 bormintával
neveztek paksi borok az
Almásfüzítőn rendezett 29.
Nemzetközi Nyílt Borversenyre. A megmérettetésen
összesen 210 minta képviseltette magát. A paksi nedűk
közül 6 arany minősítést ért
el, 8 ezüstöt, 9 bronzot.
Aranyat ért Kovács Zalán,
Hirci Ferenc, Girst Ádám
merlot-ja, Till Ferenc két évjáratú kékfrankosa, és Fehér
József cabernet sauvignonja.
A bírálásra meghívást kapott Polgár Zoltán, a Sárgödör téri Présháztulajdonosok
Egyesületének alelnöke és
Fehér József vizsgázott borbíró.

de '98-ban már felvételt nyert a
keleti parton lévő Pennsylvania
Egyetemre, itt kedvezőek voltak
a támogatási lehetőségek, ráadásul a 15 legjobb amerikai egyetem egyike. 2002-ig két diplomát szerzett, egy pénzügyit és
egy számítástechnikait. Amerikában minden ősszel állásbörzét
tartanak a felsőoktatási intézmények, melyen rengeteg cég részt
vesz, hogy felkutassa a kiemelkedő eredménnyel végzett hallgatókat. Nem aggódott, úgy vélte, kiváló esélye van egy jó állás

megszerzésére. Azonban 2001.
szeptember 11-én az ikertornyok elleni terrortámadás mindent kizökkentett a megszokott
kerékvágásból, a cégek nem
csupán az ifjú tehetségek felkutatását, de a munkaerő-felvételt
is szüneteltették. Így áprilisig
nem is volt állása, ösztöndíjat
még kapott, de a költségei egyre nőttek. Végül tavasszal Washingtonban egy kisebb cégnél
tudott elhelyezkedni. 2006-ban
Péter úgy döntött, váltania kell,
mivel itt csak számítástechnikával foglalkozhatott és pénzügyi tudását sem akarta elvesztegetni. Így került New Yorkba
a Bloomberghez, ahol egyre
jobban alakul a sora, főnökei
megbecsülik és a fizetése is nagyon jó.
A kérdésre, hogy vajon a munkahelyi sikerek mellett menynyire elégedett a hétköznapi
életben, mennyire fogadta be az
idegen társadalom, Péter elmondta: Amerika igen befogadó ország, minden náció megél
egymás mellett. New Yorkban

például a lakosság 45 százaléka
nem amerikai, így ő sem lóg ki
a többiek közül. A fiatal mérnök
elárulta, azért van pár dolog,
ami rosszabb, mint Magyarországon. A hazai hosszas, baráti
beszélgetések helyett például ott
inkább felszínesen érdeklődnek
egymás iránt az emberek, és ha
valami nem a megszokott módon működik, rögtön idegesek.
Ugyanakkor fontos, hogy sokkal pozitívabban állnak az élethez, mindig udvariasak és mosolyognak, ellentétben a magyarokkal, akik pesszimisták, többnyire negatív a hozzáállásuk.
Péter szerint fontos különbség
az is, hogy aki Amerikában keményen dolgozik, az előrejut,
azt értékelik, míg Magyarországon rengeteget dolgoznak az
emberek, gyakran eredménytelenül. Mégis azt mondja, nem
idegenkedne a hazatéréstől, hiszen ezer szállal kötődik Pakshoz, itt él a családja, itt vannak a
barátai, és úgy gondolja, képesítésével elég babér teremne számára itthon is.
Matus Dóra

Hivatásos világutazóvá válhat
Tizenheten, köztük egy paksi
fiatalember, Magyar Zoltán is
bejutott a Világ második legjobb állása elnevezésű verseny
döntőjébe, melynek győztese
fél éven át luxusutazásokon vehet részt. A nyertes, akit március 12-én Budapesten egy kihívásokkal teli megmérettetés során szakavatott zsűri választ ki,
hat hónapon keresztül havonta
egyszer utazik el a szervező cég
által kijelölt helyekre, melyek
között tengeri luxushajóút, Disneyland, sítúra és egy egzotikus
élménytúra is lesz. A játékos
feladata annyi, hogy tesztelje és
véleményezze a világ különböző tájaira szervezett utakat és
élményeiről folyamatosan beszámoljon videóblog, illetve
internetes napló formájában.

Magyar Zoltán számára nem
teljesen idegen ez a fajta kihívás, hiszen 2008-ban is kemény
fába vágta a fejszéjét, amikor a
Pannonia Expedíció során egy
veterán motor nyergében vágott
neki Treszl Gáborral a pekingi
olimpiának. Amint azt Zoltán is
elárulta, a Pannoniával megtett
24 ezer kilométer erőt próbáló
volt, egy ilyen út során elkötelezetté válik az ember. A fiatalembert a szabadság, valamint
az utazás szeretete ösztökélte
arra, hogy a véletlenül talált hirdetés láttán ne habozzon. Mint
mondja, a rátermettséget Budapesten március elején élőben
kell bizonyítani, a lényeg a kreativitás, valamint, hogy jól felkészült legyen, ezért angolból
például trenírozza magát. Zol-

tán lapunknak azt is elárulta,
már gyermekkora óta imád
utazni, első komolyabb útja egy
marokkói biciklitúra volt, de
barátaival már Erdélyt is bebarangolta hátizsákkal. A megnyerhető utak közül leginkább a
hajóút érdekli, hiszen olyanon
még sosem vett részt. Zoltán elárulta, a luxusutak mellé járó
egymillió forintos nyereményből olyan felszerelést venne,
amivel a csodás tájakat a lehető
legtökéletesebben megörökíthetné. A márciusi döntő győztese nem sokkal az eredményhirdetés után indul első útjára,
amennyiben a paksi fiatalember
lesz a szerencsés nyertes, lapunk a hat utazást követően a
lebilincselő élményekről is beszámol.
-matus-
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Jó napot, mi újság?

Mostantól a család lesz az első
A szülőföld utáni természetes vágyódás mindig élt a szívében, de
otthonra talált Pakson –
mondja Gutai István,
aki negyvenkét év népszolgálat után hamarosan nyugdíjba vonul.
Elégedetten tekint viszsza a múltba a jól végzett munka érzésével, és
bizakodva tekint a jövőbe, amelyben egészen
családjának szeretné
adni magát.
Gutai István Sárpilisen született
és ott járt általános iskolába,
majd a bonyhádi Petőfi Sándor
Gimnáziumban folytatta tanulmányait. A felvételije nem sikerült, így a szekszárdi nyomdában inasnak állt. 1971-ben megkapta segédlevelét, de nem maradt betűszedő, hanem ismét nekirugaszkodott a felvételinek,
ami ez alkalommal sikeresnek
bizonyult, így megkezdte felsőfokú tanulmányait Szombathelyen, népművelés–könyvtár szakon. Az utolsó szemesztert már
levelező tagozaton végezte el,
ugyanis időközben rábízták két
Celldömölkhöz tartozó társközség, Alsóság és Izsákfa művelődési házának, illetve klubjának
vezetését. Időközben megnősült, majd párjával 1977-ben hírét vették, hogy Pakson művelődési központ épül, így hátrahagyva Celldömölköt, ahol korábban együtt fészket raktak és
megszületett két fiuk, az atomvárosban folytatták közös életüket. István a művelődési központban tartalmas szakmai tevékenységet folytatott. Az ott csellengő fiataloknak először rocktörténeti előadássorozatot, majd
erre építve rockmozit szervezett.
Szívesen emlékszik a Truffaut
filmklubra, és a ma is kedvelt
határon túli fiatalok olvasótá-

borára. Citerazenekart alapított,
amelyben maga is játszott, hiszen, mint tudjuk, értője ennek a
hangszernek. A dunakömlődi
Ispiláng Diák Színjátszókör is
az ő nevéhez fűződik, és együttműködött a bölcskei felnőtt
színjátszókörrel. Két kitérőt tett,
négy évet a dunaföldvári művelődési házban dolgozott, illetve
1999-től a Paksi Hírnök főszerkesztője volt, amelynek elindítását korábban szorgalmazta.
2002. január elsejétől nevezték
ki a paksi városi könyvtár élére.
Időközben elvégezte az ELTE-n
a kiegészítő egyetemi szakot,
ezeket az éveket a legszebbként
tartja számon tanulásában. Emlékszik, hogy az első vizsgára
menet annyira szorongott, hogy
szinte vacogtak a fogai, mert a
kiadott irodalomjegyzéket képtelenség volt elolvasni és tartott
a számonkéréstől, ám kellemes
meglepetés érte. Tanára ugyanis
nem arra volt kíváncsi, hogy mit
nem olvasott el, hanem arra,
amit igen. Ez végig jellemző
volt az egyetemi évekre, azaz,
hogy felnőttnek és partnernek
tekintették a hallgatókat. A népművelést István belső indíttatásból választotta, amiben szerepe
volt Bogár István igazgató-tanítónak, aki a sárpilisi népi együttes vezetője és a helyi kulturális
élet szervezője volt, valamint

Mayer Ágota tanítónőnek, aki
szintén a művelődés szervezésében tevékenykedett. A könyvtárban szakmailag és emberileg
is elfogadó közösségre talált. A
megye városi könyvtáraiban
dolgozó kollégái jóvoltából István lett a városi könyvtárak küldötte az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökségében, és
ezzel részese a könyvtáros szakma egyik csúcsán születő, az országon áthullámzó olyan döntéseknek és kezdeményezéseknek, mint az Internet Fieszta
vagy az Őszi Könyvtári Napok.
– Emlékezetes pillanatokból
szerencsére itt is volt bőven –

mondja István. Az önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyásával 2003-ban a városi
könyvtár felvette Pákolitz István nevét. Az ötvenéves évfordulóra megjelentették az első
Hiador könyvet, amelyet aztán
minden évben újabb követett,
az 1956-os évfordulóra pedig
Károly János Requiem című zeneművét is kiadták cédén. Több
alkalommal látogatott el kollégáival karöltve határainkon túlra, szoros kapcsolatot építettek
ki és ápoltak a testvértelepüléseinken működő könyvtárakkal. Nagy lépés volt, amikor
2009. január elsején Bézi
Sándorné vezetésével elindították a kistérségi mozgókönyvtári ellátást, 2005-ben a számítógépes leltárt, de az a pillanat is,
amikor 2002. augusztus 5-én,
pontban délután egy órakor áttértek a számítógépes nyilvántartásra és kölcsönzésre. – Haladni kell a korral és nem szabad becsukni az ajtót az informatika előtt, ugyanakkor érzékenynek kell lenni a könyvtár
szerepének megőrzésére, azaz
más olvasócsalogató programokat életre hívni – mondja az
igazgató. A felidézettek csupán
töredékét jelentik annak az élménytárnak, amely hamarosan
lezárul István számára, hiszen
negyvenkét ledolgozott esztendő után nyugállományba vonul.
Ez azonban nem jár együtt azzal, hogy tétlenségbe burkolózzon. Mint mondja, a népszolgálat nagyon sok energiáját elvitte, ezért most szeretné egészen
a családjának adni magát, de a
kertészkedésre, ráérősebb olvasásra, írásra is több időt kíván
szentelni, csakúgy mint a szemlélődésre az áldás és békesség
híveként. Autóval közlekedni
továbbra sem igen fogjuk látni,
inkább, ahogy megszokhattuk
tőle, gyalogszerrel rója a város
utcáit, miközben meg-megáll
beszélgetni.
Kohl Gyöngyi
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A téli átigazolási időszak végén Zalaegerszegről Paksra szerződött Vojvoda
Dávid válogatott kosárlabdázó. A 20
éves, 196 cm magas játékos másfél éves
szerződést írt alá az Atomerőmű SE NB
I-es csapatával.
– A kezdetek?
– Kaposváron születtem, ott is kezdtem
el kosárlabdázni, hétéves koromban. 16
évesen, Dzunics Braniszlav edzősége
alatt léptem először pályára a nagy csapatban, azóta is folyamatosan játszom az
élvonalban. Leginkább a 2-es poszton
szerepelek, de volt, hogy más posztra is
beküldtek, itt Pakson is a 2-esen számítanak rám.
– Kiket ismertél már az Atomerőmű
csapatából?
– A magyar játékosok közül majdnem
mindenkit a korosztályos bajnokságból,
illetve a válogatottból. A légiósokat
nem ismertem, de hamar jó viszonyba
kerültem velük is. A beilleszkedéssel
nem volt probléma, úgy kezeltek, mintha már a bajnokság eleje óta itt játszanék. Úgyhogy nagyon jól érzem magam.
– Horváth Imrével is dolgoztál már?

– Igen, dolgoztunk együtt 2007-ben,
hét hónapon keresztül. Így nem újdonság, amit az edzéseken csinálni kell.

– Játszottál már kupa- és bajnoki mecscset is az ASE-ban, milyenek az első benyomásaid?
– Szerintem egy sokra hivatott társaság,
jó magyarokkal, jó külföldiekkel. Szeretnénk megtartani a 4. helyet, hogy a rájátszást hazai pályán kezdjük, és ha a négybe
be tudunk jutni, ott már bármi lehet.
– Öt mérkőzés van még az alapszakaszból, mire számítasz?
– Most hétvégén a Nyíregyházát hazai
pályán meg kell verni. Még két nehéz
meccs van, mindkettő idegenben, Sopronban és Szolnokon. Amennyiben meg
akarjuk tartani a negyedik helyet, akkor
legalább Sopronban győzni kell.
– A Magyar Kupában már a négy között van az ASE.
– Jó lenne, ha a Sopront kapnánk az első meccsen, de ha az Alba vagy a Szolnok lesz az ellenfél, őket is meg tudjuk
verni jó játékkal. Úgyhogy azt mondom,
a kupában bármi lehet.
– Távlati tervek?
– Másfél éves szerződésem van a klubbal, majd a jövő megmondja, mi lesz utána. Szeretnék külföldön is játszani.
Kovács József

Tóth János:
Nem küldünk el senkit

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Idén is számos paksi nevet
találunk Tolna megye legjobb sportolói között:
– Dzsúdó: Bor Barna (ASE),
edzője Hangyási László.
– Kajak-kenu: Fenyvesi Réka, Kiszli Vanda, Somorácz
Tamás (ASE). Edző: Meczker
András, Boros Gergő.
A sportágak legjobbjai:
– Kosárlabda: Mészáros
Zalán (ASE). Edzője: Horváth Imre.
– Labdarúgás: Böde Dániel
(Paksi FC). Edző: Kis Károly
– Tájfutás: Lénárt Viktória,
Lénárt Dániel (Paksi SE).
Edző: Kiss Gábor.
– Tenisz: Klopcsik Diana
(Paksi SE), edző: Barta Attila.
– Természetjárás: Kókai
Péter (Demeter Egyesület).
– Twirling: Kerti Szandra
(PTBKSE), edzője: Meczker
Bettina.

Fotó: Molnár Gyula

Válogatott játékossal erősödött az ASE

Új játékosok igazolásáról
szóltak a hírek napokon keresztül, közben kettős győzelemmel jutott a Magyar Kupa
négyes döntőjébe az ASE férfi kosárlabdacsapata. Az aktuális kérdésekre Tóth János

szakosztályelnök adott választ.
– Leigazolták Vojvodát, mindenki marad a régiek közül?
– A keretben Vojvoda leigazolása nem okoz változást.
Magyart nem akarunk elküldeni, nincs értelme, és nem is
etikus. A magyar fiatalok nem
drágák. A négy külföldi abból
a szempontból továbbra is jó,
hogy ha valakivel baj történik, van kihez nyúlni. A szezon végéig már nem változtatunk, ez akkora költséget nem
jelent.
– Vojvoda mellett Tóth
Ádámról is szóltak a hírek, ő is
Paksra kerül?
– Vele a következő szezon
miatt tárgyalunk, már közel ál-

lunk ahhoz, hogy megszülessen az egyezség. Van egy kikötése: ha ősszel indulunk
nemzetközi kupában, akkor
jön. Feltett szándékunk, hogy
amennyiben megerősödik a
keret – és a Vojvoda-Tóth
Ádám kettőssel erősödik – akkor elindulunk ősszel egy nemzetközi kupában. Most van rá
közös akarat, de majd meglátjuk a lehetőségeinket. Ha nem
indulunk, akkor Tóth eligazolhat a nyáron külföldre.
– A Magyar Kupa négyes
döntőt megrendezné az ASE?
– Bárki pályázhat rá a négy
csapat közül, mi nem akarjuk
megrendezni. A kupadöntőkben mindig jól szerepeltünk
idegenben.
-kovács-
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Meghívót kapott a magyar
U14-es labdarúgó-válogatottba
a Paksi Sportegyesület saját
nevelésű futballistája, Rácz
Zsolt. A fiatal tehetség 2010
nyarán tagja lehetett az úgynevezett régiós válogatottnak,
melybe Tolna megyéből válogattak.
– Szekszárdon, Dombóváron
és végül Csákváron zajlottak a
különböző tornák, majd a telki
edzőközpontban folytatódott
az összetartás három napon át.
Szerencsére minden rostán átmentem, így bekerülhettem az
elit körbe, melynek 33 tagja
van – mondta el a PSE játéko-

sa. Időközben elkezdődött a
2010-2011-es utánpótlás-bajnokság, az NB I-ben szereplő
zöld-fehér klub jelenleg 11.
helyen áll. Az egyenletes, jó
egyéni teljesítmény ismét behívót ért, a futár februárban kopogtatott a Fehérvári úti székház ajtaján.
– A hónap közepén volt az
újabb háromnapos edzőtábor,
melyen már Egervári Sándor,
az A válogatott vezetőedzője is
jelen volt, és személyesen figyelte a tréningeket, az egymás
elleni játékot. Az első komoly
megmérettetés 2011 nyarán
lesz, akkor rendezik ugyanis a

nyíregyházi Jonatán Kupa elnevezésű nemzetközi tornát, melyen szeretnék pályára lépni a
korosztályos válogatottban –
folytatta a labdarúgó. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanuló Zsolt ötéves kora óta
futballozik. Fiatal kora ellenére
több csapat, így a Pécs és a
Győr is csábította már, de ő a
Paks zöld-fehér dresszében mutatkozna be az élvonalban. Eddigi trénere Varga László és
Jenei Ferenc volt, jelenleg
Osztermájer Gábor edzéseit látogatja. A labdarúgás iránti szeretetet édesapjától örökölte.
Rácz Gábor korábban szintén a

Fotó: Molnár Gyula

Zöld-fehérben indulna az élvonalban

PSE-ben rúgta a labdát, ma már
játékvezetőként tevékenykedik
és a megyei osztályokban fújja
a sípot.
Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula

Tolna megye egyik legjobbja Kettős
győzelemmel
a négyes
döntőben

„A twirling olyan sport, ahol a bot – sporteszköz – a testen és a test körül forog, közben gimnasztikai gyakorlatokat végez a versenyző. A repertoárban magas dobások és
botforgatási elemek vannak.”
A Paksi Twirling és Botforgató Kulturális
és Sport Egyesület 2000 év őszén alakult
Margaréta Mazsorett Csoport névvel, 2004
őszétől elsősorban a twirling sporttal foglalkoznak. A Tolna Megyei Önkormányzat és
a Tolna Megyei Sportági Szövetségek Szövetsége twirling sportágban 2010. év egyik
legeredményesebb megyei sportolójának a
Paksi Twirling és Botforgató Kulturális és
Sportegyesület versenyzőjét, Kerti Szandrát
választotta. Szandra 14 éves, a Bezerédj Általános Iskola 7. osztályos tanulója.
– Mikor kezdtél sportolni?
– Még a Vörösmarty utcai óvodába jártam,

amikor Kalmár Lívia eljött bemutatni a
sportágat. Első évben még mazsoretteztem,
ötéves korom óta twirlingezek, és hatévesen
kezdtem versenyezni. Jelenleg a juniorok között indulok.
– Milyen versenyeken vettél idáig részt?
– Megyei, országos és nemzetközi versenyeken indultam, az első országos versenyemen 3. lettem egyéniben. Csapatban és egyéniben 23-szoros magyar bajnok vagyok,
2009-ben szerepeltem a strassbourgi Eb-n,
tavaly Angliában a Sheffieldi Európa Kupán
csapatban tizedikek lettünk, én egyéniben 24.
– Milyen egy gyakorlat?
– Különböző szintek vannak. Az A a legnehezebb, a B már könnyebb és így tovább.
Egyéniben van kötelező gyakorlat, ahol az
előírt elemeket kell bemutatni, a freestyleban pedig saját koreográfia van zenére, egy
bottal, amiben hat nagyobb dobásnak kell
lennie. Világbajnokságon van két- és hárombotos gyakorlat is.
– Mennyire terjedt el a sport Európában?
– A nemzetközi versenyeken 15-16 ország
vesz részt, minden évben van Horvátországban, Szlovéniában és Magyarországon is
nemzetközi verseny.
– Mennyit kell edzeni?
– Pénteken két órát, szombaton általában
négy órát edzünk; már négy éve Meczker
Bettina az edzőm. A twirling mellett ritmikus
gimnasztikázom is.
– A következő erőpróbák?
– Márciusban regionális, majd országos
versenyünk lesz. Utóbbiról lehet kijutni a torinói Európa-bajnokságra.
(joko)

Bő másfél hónappal a szegedi fiaskó után
újra a Tisza partjára látogatott az ASE férfi
kosárlabdacsapata. Ezúttal nem bajnoki,
hanem Magyar Kupa-mérkőzés miatt. A
két csapat közti oda-visszavágó döntötte el,
hogy ki játszhat a MK négyes döntőjében.
Horváth Imre legénysége tanulva az óévbúcsúztató vereségéből minden negyedet
nyerve, nagy fölénnyel győzött az első mérkőzésen. Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák–Atomerőmű SE 62:87.
A paksi találkozó is piros-kék győzelmet hozott, így az ASE jutott a Magyar Kupa négyes
döntőjébe. Atomerőmű SE–Dél-Konstrukt
SZTE-Szedeák 74-64. (A szolnoki döntőben
március 13-án 17 órakor az ASE a Szolnokkal
játszik, másnap 15.15-kor kezdődik a bronzmeccs, 18 órakor pedig a döntő.)
A kupameccsek után folytatódott a bajnoki pontvadászat, az ASE a sereghajtó
Salgótarjáni KSE otthonában feledhető játékkal, de hozta a kötelező győzelmet.
KONECRANES-Salgótarjáni KSE–Atomerőmű SE 76:81. A paksi csapat jelenleg a
negyedik helyen áll a bajnokságban.
(kovács)

14

Paksi Hírnök

Rajzokat várnak
A Paksi Vízmű Kft. idén is
meghirdeti rajzpályázatát a
paksi óvodások, általános iskolások és a művészeti iskola
képzőművészeti szakos hallgatói számára a víz világnapja
(március 22.) alkalmából „Víz
a városokért, városok a vízért” címmel. Olyan rajzokat,
festményeket, plakátokat és
kisplasztikákat várnak, melyek a vízzel, a víz értékével,
felhasználásával, életünkben
betöltött szerepével, egészségügyi
vonatkozásaival,
szépségével és a fenti jelmondattal kapcsolatosak. Technikai megkötés nincs, ugyanakkor a művek nagysága nem
haladhatja meg az A3-as méretet. Minden tanuló egy művel szerepelhet, melyet március 22-ig juttathat el a Paksi
Vízmű Kft.-hez a Kölesdi út
46. címre, Basáné Nyul Márta
ügyintézőhöz.

Eladó ingatlanok
és hirdetési
lehetőségek
Madocsán 1010 m2-es építési telek a Határ u. 4
szám alatt eladó.
Pakson, a Haladás utcában 2 szobás, gázfűtéses
családi ház eladó. Irányár: 8,2 M Ft.
Pakson, Kossuth L. utcában 3 szobás, földszinti,
felújított lakás, garázzsal, kerttel eladó.
Irányár: 16,8 M Ft.
Pakson, a Kossuth L. utcában 1 szobás összkomfortos lakás kerttel, tárolóval eladó. Irányár: 7,8 M Ft.
Pakson, a Fenyves utcai üzletsoron 25 m2-es üzlethelyiség kiadó.
Pakson, a Szent István téren, a buszmegállónál
55 m2-es irodának, üzletnek alkalmas ingatlan
kiadó.
Pakson, a történelmi városközpontban 5 szobás,
összkomfortos, garázsos családi ház eladó.
Irányár: 31 M Ft.
Pakson, a városközpontban a Váci Mihály utcá-
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Teniszhírek

Az alkotások hátoldalán minden pályázó tüntesse fel nevét,
korát, osztályát, iskoláját és felkészítő pedagógusának nevét. A
beérkezett művekből április 1jétől április 30-ig a művelődési
központban a panoráma kiállítóterem falán kiállítást rendeznek, a legjobb alkotásokat díjazzák és továbbküldik a Magyar
Víziközmű Szövetség országos
rajzpályázatára.
A víz világnapja alkalmából
a Paksi Vízmű Kft. nyílt napot
is tart a paksi általános iskolás
és középiskolás tanulók számára az intézmény üzemeiben
március 22-én 8 órától 15 óráig. A résztvevők előadásokat
hallhatnak természetes vizeinkről, a helyi ivóvíz-előállításról, a szennyezett víz megtisztításának folyamatáról és a
vízminőség vizsgálatairól. A
programra jelentkezni március
18-ig lehet.

A paksi teniszcsarnok 2006-os
átadása óta a PSE Tenisz Szakosztály életének legrangosabb
eseményét rendezték meg nemrégiben. Az országos fedett pályás felnőtt tenisz vidékbajnokságon a Paksi SE versenyzői is
rajthoz álltak: az erősebb nem
képviselői közül hárman indultak, és a sorsolás szeszélye folytán ketten egymás ellen kezdtek.
Így Lisztmajer Tamás már az első körben kiesett, Dávid Antal
és Barta Attila azonban a négy
közé jutásért meccselhetett. Sajnos a ranglista 3. és 24. helyezettjének ellefelei túl erősek voltak, így helyezetlenül zártak.
– Tamással már többször belekóstoltunk ebbe a sorozatba.
Célunk nem a ranglistapontok
gyűjtése, hanem a változatos ellenfelek elleni erőfelmérés –
mondta el Barta Attila, a PSE
versenyzője. A paksi verseny
szervezése már hetekkel ezelőtt

ban felújított téglaépületben, 2 és fél szobás, erkélyes, 62 m2-es első emeleti lakás eladó.
Irányár: 14,1 M Ft.

Rekordlétszám
a medencében

Pakson, az Óváros központjában a Duna mellett
tetőtérbeépítéses, panorámás, 4 szoba összkomfortos családi ház nagy terasszal, szép kerttel eladó. Irányár: 28 M Ft.
Dunakömlődön, a Béke utcában kétszintes, szuterénos, téglaépítésű, 3,5 szobás, 210 m2-es összkomfortos családi ház, két külön bejárattal eladó.
Téglaépítésű, társasházi 2 szobás lakást második
emeletig beszámítok. Irányár: 18,5 M Ft.
Németkéren átépített 2 szobás családi ház, nagy
telekkel a Pozsonyi utcában eladó. Irányár:
3 millió Ft.

Ingatlanok értékbecslése,
eladás, vétel, hirdetés
Részletes felvilágosítás:

Fonyó Ingatlan
és Média Iroda
Tel: 06-30/557-3645
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
Fax: 06-75/311-058
Hirdetések és PR-anyagok megjelentetése a Paksi
Hírnökben, a megyei és az országos napilapokban,
(Magyar Nemzet, Népszabadság, Heti Válasz),
szakmai lapokban jelentős árkedvezménnyel

Minden eddiginél többen,
összesen 441-en vettek részt a
PSE Szabadidős Szakosztálya
szervezte Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért programsorozat idei első, uszodai foglalkozásán. A Mesevár és a
Hétszínvirág óvoda mellett a
Bezerédj, a Deák Ferenc és a
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola nevezett a programsorozatra és verseng az értékes sportszervásárlási utalványokért. A szervezők az
évek hosszú során megtapasztalhatták, az uszodai program
keveseket mozgat meg, de
idén ebben is előrelépés következett.
– Az óvodásoknak a pedagógusok segítségével játékos feladatokat kell megoldaniuk, a
nagyobbaknak 200 és 500 méteres távot kell leúszniuk –

megkezdődött, hiszen az ország
különböző pontjairól érkeztek a
jobbnál jobb játékosok. Speciális labdákat, kupákat, és érmeket is be kellett szerezni. A
megmérettetés pénzdíjas volt.
– A mi keményborítású pályánkat nagyon gyorsnak találják a versenyzők, mivel általában a lényegesen lassabb salakon szoktak játszani. Örömteli
viszont, hogy mindenki dicséri
a paksi komplexumot – nyilatkozta Horváth István versenyigazgató, a PSE Tenisz Szakosztály elnöke. A hölgyek mezőnyében Fábián Ágnes az első körben kikapott, míg a végső győzelemre is esélyes
Klopcsik Diana sérülés miatt
feladta a versenyt. A rendkívül
erős mezőnyben összességében a zöld-fehér klub játékosai
eredményesen szerepeltek, a
nők és a férfiak mezőnyében is
szegedi siker született. -efgé-

mondta el Horváthné Szeip Ildikó, a szakosztály vezetője.
Az első élmény a legfontosabb, vallják az óvónők. Néhányan észre sem veszik, hogy
már a medencében vannak és
olykor szó szerint ki kell imádkozni az apróságokat a vízből.
– A fogadtatás nagyon pozitív
és még több ehhez hasonló tömegsport-programot kellene
szervezni – tette hozzá
Schmidt Mária, a Hétszínvirág
óvodapedagógusa.
A következő próba a futás
lesz március 26-án.
-röné-

Eladó Szekszárdon
kétszintes, lakható tanya,
gyümölcsös és szőlő területtel.
Víz, villany van. Lakásnak és
gazdálkodásra is alkalmas.
Érdeklődni: 06-20/293-5113
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Kiállítás
Makó András festőművész kiállítása nyílik meg március 10én 17 órakor a művelődési ház
nagykiállítójában. A Kompozíció című tárlatot LászlóKovács Gyula Csányi-díjas
költő nyitja meg.
A Paksi Képzőművészeti Iskola félévzáró kiállítását tekinthetik meg a művelődi ház
kiskiállítójában március 17-én
17 órától. A kiállítást megnyitja Csajági Sándor képviselő.

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

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail:
paksi-hirdeto@externet.hu

Itt a torkoscsütörtök
A magyar néphagyomány
egyik kiemelt jelentőségű időszaka a farsang. Ez a húsvétot
megelőző, vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszak számos érdekes, mára elfeledett
népszokásnak ad helyet. Ilyen
például a farsang elejét jelző
regélő hétfő vagy a farsang farkát jelölő három jeles nap, a
húshagyókedd, a hamvazószerda és a torkoscsütörtök.
Torkoscsütörtökön – annak ellenére, hogy a húsvéti 40 napos böjt kezdetét jelentő hamvazószerda után ünnepeljük –
ismét szabad volt húst fogyasztani, sőt bizonyos területeken a
csütörtöki torkoskodás kötelező volt, már csak a farsangi
maradékok
elfogyasztása
végett is. A torkoscsütörtök

hagyományának felelevenítése
céljából országszerte minden
évben számos étterem csatlakozik a kezdeményezéshez.
Idén, március 10-én fogyaszthatjuk kedvenc ételeinket féláron.
Torkoscsütörtök alkalmával
teljes nyitvatartási idő alatt 50
százalék kedvezmény kapható
az étel- és italfogyasztásból.
Az akció a teljes az á la carte
kínálatra érvényes, a programsorozathoz csatlakozó éttermek erre az alkalomra nem készíthetnek úgynevezett szűkített menüsort. A kezdeményezéshez paksi étkezdék is csatlakoznak. A Familia Pizzéria
március 10-én 10 és 22 óra között várja a vendégeket, kétóránkénti asztalfoglalással. A

Felvilágosítás:
Fonyó Lajos hirdetésszervező
Tel: 30/557-3645
e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Angol általános,
műszaki és üzleti
nyelv oktatása
Spanyol, francia
általános és üzleti
nyelv.
Alkalmanként
társalgási klub
anyanyelvi beszélővel.
30/911 58 45
20/25 13 339

Goldmine Étterem – immár hagyományos módon – szintén
tart torkoscsütörtököt, így ételeit, italait szintén 50 százalékos kedvezménnyel kínálja.
Az Erzsébet Nagy Szálloda
nem csatlakozik az országos
torkoscsütörtök kezdeményezéshez, ehelyett külön akciókat
szervez erre az időszakra. Kávéháza március 10-ig minden
csütörtökön féláron kínálja süteményeit, kávé- és teakülönlegességeit, valamint belga söreit. A szálloda étterme szintén
külön szervezésben megtartja
torkos szerdáját március 9-én,
amikor szűkített étlappal 50
százalékos kedvezménnyel kínálja ételeit, ugyanakkor az
italok teljes áron fogyaszthatók.
-matus-

Nyitott kertek

Fotó: Molnár Gyula

SZJA 1%
Az egyházak, alapítványok,
egyesületek és azok a szervezetek, melyeknek szükségük van az szja 1%-ra, márciusi, áprilisi számainkban
50% kedvezménnyel jelentethetik meg felhívásukat,
bemutatkozásukat a Paksi
Hírnökben.

Paksi Hírnök

Vízer Júlia és Hunyady Gábor kiállítása nyílt meg a paksi művelődési központ kiskiállító termében. Anya és fia számára az alkotás hivatás. Vízer Júlia eredetileg zenét tanult, majd a képzőművészet különböző ágaiban kalandozott. Fafaragásaiban a természetet tükrözte jellemzően stilizált formában, majd útját a festészetben találta meg. Mestereinek Vágfalvi Ottót és Ircsik Józsefet tekinti, és számos tanulmányúton járt férjével, Hunyady
Istvánnal. A művésznő szuperrealista ábrázolással dolgozik, képein a tájat mikroszkopikusan kidolgozott részletekkel, az alkotó lelkén átszűrődő valóságban láthatjuk.
Város- és utcarészletek is megjelennek Hunyady Gábor képein,
de az alkotó festészetére főként a balatoni táj szépsége és romantikája gyakorolt hatást. Művészete folyamatos útkeresés a modern és
a realista irányzat között, képein a látható ábrázolásban megbúvik
a mondanivaló. A műszaki egyetemen tanult, de hivatásául végül
szülei nyomdokaiba lépve a festészetet választotta. Mestereinek is
őket tekinti, illetve prof. Sepp Gamsjäger, akinél grafikai kurzust
végzett Bécsben. A házaspár és fiuk, Hunyady Gábor az édesapa
haláláig közös tárlatokon állította ki munkáit.

Tavaly hirdette meg először
Nyitott kert akcióját a Paksi
Kertbarát Egyesület azzal a céllal, hogy bárki, aki érdeklődik a
kertek, virágok, növények iránt,
kedvére körülnézhessen a máskor csak a kerítésen túlról csodált világban és akár hasznos ismeretekkel gyarapodjék. Az
egyesület ismét várja azok jelentkezését, akik szívesen kitárnák kertjüket az érdeklődők
előtt; március 31-ig gyűjtik a
nevezéseket az egyesület e-mail
címén (paksikert@freemail.hu)
és a városházán lévő gyűjtődobozban. A Nyitott kert programot április 16-ra hirdetik meg, a
benne résztvevők névsorát és
címét közzéteszik a Paksi Hírnökben és a város honlapján is.
A résztvevők között könyveket
sorsolnak ki a Sillerfesztiválon.

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel.: 75/315-983
20/9450-992
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TEMPÓ
AUTÓSISKOLA

DIÁKKEDVEZMÉNY!
NE HAGYD KI, KÉRJ ÁRAJÁNLATOT:
www. tempo-autosiskola.hu

B kategóriás, intenzív
személygépkocsi-vezetői tanfolyam indul:
2011. március 23-án 15 órakor
Pakson, a Claudia Nyelvstúdióban
Jelentkezni a helyszínen
(Tolnai út 26.), illetve a 70/3868-797
és a 30/3738-968-as számokon.
OKÉV nyilv. szám: 03-0009-04. Akkreditációs szám: AL-1449

2011. március 4.

KIADÓ
INGATLANOK
Paks főutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2-80 m2).
Érdeklődni:
30/9372-668,75/511-252.

Paks, Dózsa Gy. utca 20. Tel.: 75/511-246

Paks, Szent István
téren 411 m2-es
kereskedelmi egység
(volt Népbolt) kiadó.
Tel: 30/9363100

Pakson, a Tesco-úton
a gimnáziummal szemben
forgalmas helyen 90 m2
üzlethelyiség
(volt Firhang) kiadó.
Tel: 30/9363100

Paks, Kosár utcában
– jelenleg irodának
kialakított –
családi ház kiadó.
Tel: 30/9363100

Paks, Ifjúság útján, 2. emeleti,
40,2 m2 alapterületű,
1 lakószobás, étkezős, részben
felújított lakás eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft.
Érdeklődni lehet:
06/20 530-2877, 06/20 466-0769.

Az MVM KONTÓ Zrt. pénzügyiszámviteli szakterületre
keres munkatársakat.
Feltétel:
– Mérlegképes könyvelői képesítés
– Szakmai gyakorlat
– Számítógépes ismeretek
Előny:
– Felsőfokú iskolai végzettség
– Adótanácsadói, adószakértői
Önéletrajzokat
képesítések
a következő címre várjuk:
– Angol nyelvtudás
MVM KONTÓ ZRt.
– SAP ismeretek
7031 Paks, Pf.: 152
Jelentkezési határidő
Munkavégzés helye: Paks
2011. március 16.

TUD JOBBAT?
Forint megtakarításaira
6 hónapra évi 6,5% betéti kamatot (EBKM: 6,50%)
Euro megtakarításaira
3 hónapra évi 2,75% betéti kamatot (EBKM: 2,75%)
vállalkozói forint betéteire
2 hónapra évi 5,75% kamatot (EBKM: 5,75%)
kínálunk egyszeri lekötésű számlabetétekre összeghatártól
függetlenül, meglévő Ügyfeleinknek is.
Szekszárd, Garay tér 14-16.74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Paks, Villany u. 4.
75/511-240

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, Somogy
és Zala megyei fiókjainkban, hívását pedig a 06/40200-900 telefonszámon.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák.

