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2006. július 10., hétfõ, Amália napja van

2006-07-10
Cseresznyés Öko-, kézmûves és túlélõ táborok kezdõdnek hétfõn PaksCseresznyésen. A táborok programjai egy idõben és helyen zajlanak. A
természetvédelem iránt érdeklõdõ gyerekek a környék természeti és történelmi
értékeivel ismerkednek. Az ügyes kezû táborozók használati és dísztárgyakat
készítenek természetes és használt anyagokból, a túlélõ tábor résztvevõi pedig
váratlan és katasztrófahelyzetekre készülnek fel. (bk)

2006-07-10
Csámpa A Mecsekben jártak lovastúrán a csámpai lovasok. A Fenyves
Lovastanya köré szervezõdött baráti kör több lovastúrát szervezett már, de
fõként Paks környékén. Ezúttal a Mecsekben jártak, ahol több települést –
Nagymányokot, Váralját, Kisújbányát, Óbányát és Mecseknádasdot – érintve
egész napos túrát tettek. A terep a megszokottól eltérõ volt, hiszen a csámpai
lovasok ritkán lovagolnak hegyes-völgyes vidéken. A változatos, szemet
gyönyörködtetõ, ám néha embert és lovat próbáló terepen a nagymányoki
Ömböli János vezette a túrázókat. (vt)

2006-07-10
Paks Három héten keresztül a Vízmû Kft. üzemeltetésében lévõ víztároló
medencékben mosatási és fertõtlenítési munkákat végez a cég. A fertõtlenítést
ideje alatt a víz klórszagú lehet, ami nem ártalmas az egészségre. (se)

2006-07-10
Paks Az Együtt a parlagfû ellen Alapítvány gyógytúrát szervezett az általa
mûködtetett asztmaklub tagjai számára. A szállás Orfûn volt, de a résztvevõk
minden nap több órát töltöttek az abaligeti cseppkõbarlangban, ahol már több
alkalommal jártak, s tapasztalták gyógyító hatását. A kúra mellett tartalmas
programokon vettek részt a klubtagok, jártak Pécsett koncerten, táncbemutatón,
illetve lovas programokon, Orfûn. Az asztmaklub tagjai az abaligeti
cseppkõbarlang mellett már több gyógyító hatású barlangot meglátogattak
hasonló kirándulás keretében. (vt)

2006-07-08
Paks A Paksi Atomerõmû Zrt. és a város ifjúsági, sport és esélyegyenlõségi
bizottsága támogatásával ma, szombaton rendezik meg az idei Atomtusa
vetélkedõt. A szellemi és tömegsport résztvevõi között kisorsolnak egy Giant
kerékpárt, valamint négy kirándulójegyet a festõi Révbérpusztára. A
nyeremények között szerepel még vásárlási utalvány és mobiltelefon is. (se)
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Paks

2006-04-27
Paks Értékes eredményeket értek el a paksi Vak Bottyán gimnázium tanulói. Az
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen német nyelvbõl Szabados
Dzsoanna 10. helyen végzett, így e tárgyból nem kell felvételiznie az egyetemre.
A Gordius matematika verseny megyei fordulóján elsõ lett C. Szabó Bence, így
országos döntõbe jutott. Az Irinyi János kémia versenyen Lamm Lotti elsõ, Hesz
Magdolna második lett. (vt)

2006-04-25
Paks Vannak vidékek címmel nyílt meg Bálint Zsigmond marosvásárhelyi
fotográfus kiállítása a városi mûvelõdési központ nagykiállítójában. A tárlat,
amelynek megrendezését a városi múzeum segítette, május 4-ig várja a
látogatókat. (vm)

2006-04-23
Hátrányban lévõkön tanulnak meg segíteni Paks Ingyenes munkaerõ-piaci
képzést szervez az Együtt a Munkaerõpiac Fejlesztéséért Alapítvány és a
sárszentlõrinci Zsivora György Népfõiskolai Alapítvány a paksi kistérségben. A
képzésen az önkormányza- toknál, a szociális ellátórendszerben, a civil
szervezeteknél dolgozók és önkéntesek vehetnek részt. A májusban induló
tanfolyamon azt tanulhatják meg, hogyan kell a munkaerõpiacon hátrányt
szenvedõ munkavállalók esélyeit javító uniós pályázatokat felkutatni és
megszerkeszteni. (vm)

2006-04-23
A természet és környezet védelmére pályázhatnak Paks Civil szervezetek
környezet- és természetvédelmi munkáját támogatja új pályázatával az
önkormányzat környezetvédelmi és mezõgazdasági bizottsága. A természeti
értékek megõrzését, valamint a környezeti nevelést szolgáló pályázatok közül a
legjobbak több mint egymillió forintos vissza nem térítendõ támogatásban
részesülnek. (vm)

2006-04-21
Paks A Pakshoz tartozó Gyapa sportegyesületének kezdeményezésére
társadalmi munkában újítják fel a település nevezetességét, az Orvos-kutat. Frics
István, a sportklub vezetõje elmondta, hogy az önkormányzati tûzoltóság és több
vállalkozó is segíti a munka elvégzését. Az a tervük, hogy júniusra, a búcsú
napjára a kút és környéke teljes pompájában várja majd a falunap vendégeit. (vt)

2006-04-18
Paks-Biritó Vidákovics Péter, az I. István Szakképzõ Iskola 12/b. osztályos, ácsállványozó tanulója részt vett A Szakma Kiváló Tanulója országos döntõjében.
A háromnapos versenyt Gyöngyösön tartották, Vidákovics Péter kiválóan
szerepelt, harmadik helyezést ért el. Felkészítõ tanárai: Bognár István és
Dévényi Zoltán, gyakorlati oktatója Hingl János volt. (vm)
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