
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.
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Rég nem látott ismerõs arc az újság
hasábjain: Pápay Eszter       Portrénk a 19. oldalon

Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán 

lekötött betétjére a kamat nálunk évi 8% (EBKM: 8,00%) 

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

– Nálunk betétjének felvétele díjmentes 
– Nálunk a kamat összeghatártól független
– Nálunk a betétlekötéshez nem kell egyéb
szolgáltatást igénybe vennie

– Nálunk nem csak az újonnan elhelyezett
betétre jár a magas kamat,
– Nálunk a nem kell a betét mellé más 
befektetést eszközölnie

V. századi sírok kerültek elõ az épülõ Lidl áruház helyén. A
hun kori maradványok ritkaságnak számítanak, mivel a nép-
csoport mindössze néhány évtizedig állomásozott a Kárpát
medencében. Az építkezést megelõzõ feltárás, mely során egy
kelta település nyomaira is bukkantak a paksi múzeum régé-
szei, befejezõdött, a talált leleteket a Városi Múzeumban dol-
gozzák fel. A paksi közönség kiállításon ismerheti majd meg
az így fellelt tárgyakat, maradványokat – tudtuk meg az ása-
tás vezetõjétõl, K. Németh Andrástól.

Megsokasodtak a régészeti felfedezések térségünkben, hiszen
az M6-os autópálya leendõ nyomvonala is értékes leleteket
rejtett. Cikkünket a 12. oldalon olvashatják.

RITKA LELETRE
BUKKANTAK

Új vezetõ az ipari park élén
Képünkön a leköszönõ ügyvezetõ Bende Tibor, Hajdú János
polgármester és az új megbízott: dr. Sztruhár Sándor.
Az ipari parkról szóló összefoglalónk a 4. oldalon található.
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2004-ban nyolc utca felújítá-
sával indult Pakson az útprog-
ram. A következõ három év-
ben összesen tizenhárom nagy
útrekonstrukció zajlott a vá-
rosban. Ebben az idõszakban
az úgynevezett egy plusz egy
forintos állami forrás mellett –
amelyben minden egy forint
útfelújításra fordított önkor-
mányzati pénz mellé a köz-
ponti költségvetésbõl újabb
egy forintot biztosítottak –
több pályázati lehetõség is
nyitva állt. 
– Idén újabb három utca felújí-
tásáról döntött a képviselõ-tes-
tület. Ezek a Tavasz, az Árok
és a Rókus utcák. A három
érintett terület, közel ötszáz-
millió forintból, saját keretbõl
készül el. Az állami források
hiánya, a pályázati lehetõsé-

gek csökkenése biztosan las-
sítja a városi útprogramot, de
önkormányzati költségvetés-
bõl tovább folytatjuk a problé-
más utcák felújítását – mondta
el Hajdú János. Városunk pol-
gármestere hozzátette: emel-
lett, ha pályázati lehetõség
adódik, mindenképpen meg-
próbálják kihasználni. A ter-
vek szerint jövõre így kezdõd-
het el a Dózsa György út egy
újabb szakaszának rekonstruk-
ciója. A Dél-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Tanács bal-
esetmentes csomópontok fel-
újítására, balesetveszély elhá-
rítására írt ki pályázatot. A vá-
rosi tervek arról szólnak, hogy
ennek megfelelõen készül el a
körforgalom és a Villany utca
közötti szakasz rekonstrukció-
ja. Megújulhat a Villany és

Kereszt utcai csomópont, ke-
rékpárút épülhet, gyalogátke-
lõhelyeket, forgalomlassító
szigeteket és buszöblöket épít-
hetnek ki. Ha sikerül a pályá-
zati támogatást elnyerni, lehe-
tõség lesz a közmûvek felújí-
tására, a járdaburkolat és a
zöldfelületek újraalakítására
is. Hum Ferenc, a polgármes-

teri hivatal mûszaki osztálya
vezetõjének tájékoztatása sze-
rint a beruházásban az elõzetes
egyeztetések alapján részt
vesz a Magyar Közút Kht. Így
innen is számíthat támogatásra
a város. A Dózsa György utca
tervezése mellett a Kurcz
György utca alsó szakasza, a
Kápolna utca Zsíros közi sza-
kasza, a Csárda utca és a
dunakömlõdi pincesor útbur-
kolat-felújításának elõkészíté-
se is megtörtént. Amint az
anyagi források rendelkezésre
állnak, a város ezen pontjain is
folytatódik az útprogram. 

-dal-

Megjelenik kéthetente, 4000 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, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2008. május 23.
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Paksi Hírnök
Gerjen Község Önkormányzata 

versenytárgyalást hirdet 
az alábbi ingatlanok értékesítésére:

1. A gerjeni 120/3 hrsz-ú, természetben a
Gerjen, Kossuth L. u. 30/A. alatt található
ingatlan. Minimum ár: 6.000.000.- Forint.
2. A gerjeni 65 hrsz-ú, természetben a
Gerjen, Duna sor 1/e. alatt található ingat-
lan. Minimum ár: 8.000.000.- Forint.
A versenytárgyalás idõpontja 2008. május
19. 10.00. óra. Helye: a gerjeni Községháza
(körjegyzõségi hivatal) tanácskozó terme. 

Az ingatlanokkal, illetve a versenytárgyalás-
sal kapcsolatos kérdésekkel Máté Dénes
polgármesterhez lehet fordulni, elérhetõség:
Gerjen Község Önkormányzata, 7134
Gerjen, Béke tér 1. Telefon: 75/337-011.

NIKOTIN 

STOP
NIKOTIN STOP 1+1 alkalom. Szekszárd, Paks.

Kezelés Pakson, a mûvelõdési házban 1+1 alkalom
Telefon: 70/450-2373

Félmilliárd a város útjaira
Lassul az útfelújítások üteme Pakson, mivel egyre szûkülnek az igénybe vehe-
tõ források, kevesebb a pályázati lehetõség, az állami támogatás. A lehetõsé-
gekhez mérten azonban, a tervek szerint, továbbra is megújulnak a város
rossz állapotú útjai.

Az útfelújítási programra biztosított ötszázmillió forintos
keret mellett útkátyúzási feladatokra huszonnégy millió forin-
tot különített el a képviselõ-testület idén. Ebben a munkaterv-
ben járda, térburkolat, kerékpárút, padkarendezés és egyéb út-
problémák javítása is szerepel. A keretszerzõdésben az egy év
alatt keletkezõ, így a téli hideg okozta hibák javítását is vállal-
ta a kivitelezõ. A betonutakon áprilisban, az aszfaltburkolatú
utakon május elején kezdõdtek el a munkálatok. Elsõbbséget
idén is a fõbb útvonalak élveznek. A város csapadékvíz-elveze-
tõinek rekonstrukciója is folytatódik. A költségvetésben nyolc-
millió forintot különítettek el a keresztvíznyelõ rácsok átépíté-
sére, árokburkolásokra és javításokra. 

Kérjük támogassa az 
„Együtt a parlagfû ellen" Alapít-
ványt SZJA 1%-val amennyiben

fontosnak tartja a környezetvédel-
met és a parlagfû-mentesítést.
Adószámunk: 18852730-1-17
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Ha még nem töltötte be a 35-
öt, elsõ szakképesítését legfel-
jebb tíz éve szerezte, jelenleg
is Pakson dolgozik, vagy a kö-
zeljövõben itt kíván elhelyez-
kedni, és lakás, illetve családi
ház vásárlását vagy építését
tervezi, akkor megfelel a pá-
lyázati kiírásnak, melyet fiatal
szakképzettek Pakson történõ
letelepedésére hoztak létre. 

Van, aki más városból költö-
zik ide, mert ide kötik a gyö-
kerei, vagy itt talált munkát,
és igénybe veszi a pályázat
nyújtotta lehetõséget. Akad,
aki egyébként is Pakson él, és
ennek segítségével kezdi meg-

teremteni saját otthonát – me-
séli Mezõsi Árpád, az ifjúsá-
gi-, sport- és esélyegyenlõségi
bizottság elnöke. A lakásárak-
hoz viszonyítva összességé-
ben nem sok az a néhány száz-
ezer forint, ám amikor köl-
csönt vesznek fel a fiatalok,
minden fillér számít – teszi
hozzá az elnök. A nyertes pá-
lyázó vállalja, hogy öt évig a
városban él és dolgozik, kü-
lönben vissza kell fizetnie a
támogatást. Mezõsi Árpád
szerint az, aki itt tölti 20-as,
30-as évei elejét, jó eséllyel a
városban marad, hiszen itt ala-
pít családot. 

– Amire a pályázat során ér-
demes figyelni, hogy a jelent-
kezõnek paksi munkahellyel
kell rendelkezni, és nem támo-
gathatják, ha már kifizette az
ingatlant. Azt, hogy ki mennyi
támogatásban részesül, pont-
rendszer alapján döntik el –
mondja Hanol János, a bizott-
ság külsõ tagja. Vizsgálják töb-
bek között a szakképzettséget,
az ingatlan értékét, a családi
körülményeket. A bizottság
évente általában 4-5 millió fo-
rintos keretbõl gazdálkodik,
amit mindkét tag megemelne.
Véleményük szerint még több
fiatalt támogathatnának – fõleg

ha bevezetik a tervezett módo-
sítást. E szerint 10-rõl 15 évre
emelnék az elsõ szakképesítés
megszerzésének idõpontját,
ugyanis aki elsõ szakmáját már
húszévesen kitanulta, és 35-
höz közel szeretne pályázni, az
jelenleg nem felel meg a ki-
írásnak. 

Milyen állás vár ma Pakson
egy fiatalt? Mezõsi Árpád sze-
rint ugyan nem könnyû boldo-
gulni, de még mindig több le-
hetõség van itt, mint máshol a
térségben. Hanol János bízik
az atomerõmûben zajló gene-
rációváltás hozta munkahelyte-
remtésben, illetve az új blok-
kok építésében.

A pályázatot koordináló bi-
zottság mindig a város költség-
vetésének elfogadása után írja
ki felhívását, melyre május 30-
ig lehet jelentkezni. A kiírást
keressék a www.paksihirnok.
hu oldalon!                   -dávid-

Több mint hatvan fiatal letelepedését segítette elõ az elmúlt öt évben az ön-
kormányzat pályázata, melyet fiatal szakképzetteknek írnak ki minden esz-
tendõben. A pályázók 3-500 ezer forint vissza nem térítendõ támogatáshoz ju-
tottak, melyet otthonteremtésre fordítottak. 

Várják a fiatal szakképzetteket

Idén egymillió forint a keret,
melyre jelentkezhetnek a mû-
emléki, illetve helyi védelem
alatt álló épületek tulajdonosai.
Az összeg nem tûnik soknak,
ugyanakkor már tavaly sem
használták ki az érintettek, a pá-
lyázati keret fele talált gazdára.
Ulbert Sándor, a városépítõ bi-
zottság elnöke szerint sokan
nem vállalják fel a pályázattal
járó adminisztrációt, hiszen a
felújítás azon részét, amelyre
támogatást nyert a pályázó, an-
nak végeztével számlával kell
igazolni, s ez az építõipar eseté-
ben sem mindig könnyû feladat.
A bizottság által megítélt össze-
get csak a renoválást követõen
folyósítják. 

A pályázathoz csatolni kell a
felújításra vonatkozó tervet is,

amelyet a város fõépítésze véle-
ményez, annak szellemében,
hogy az építészeti értékek ne
sérüljenek. – Akad, aki ezt ne-
hezményezi, hogy elõírják, mi-
lyen színûre fesse a házát – véli
Klenk Csaba építész, a bizott-
ság külsõ tagja. Márpedig vé-

dett épület esetében nem csak
az egyéni ízlés dönt, hanem a
szakértõ szem, annak idején
építészek, mûvészettörténészek
javaslata alapján határoztak ar-
ról: melyik épület érdemes arra,
hogy változatlan formában
fennmaradjon az utókornak. –

Míg nálunk sokszor tehernek
élik meg a tulajdonosok, hogy
házuk építészeti védelem alatt
áll, addig tõlünk nyugatabbra
versenyeznek ezért a címért, hi-
szen ez akár 20-30 százalékkal
is növeli az ingatlan értékét –
teszi hozzá az építész. 

A bizottság mindkét tagja
egyetért abban: az önkormány-
zatnak lehetõséget kell teremte-
nie arra, hogy legalább némi
terhet levegyen a felújítandó
épületek gazdáiról, mindemel-
lett nem állítanak teljesíthetet-
len követelményeket a pályá-
zók elé. Az önkormányzatnak
ez az eszköz áll rendelkezésére,
hogy ösztönözze a lakókat: óv-
ják közös értékeinket. Például
egy bazársor esetében, ha a tu-
lajdonosok döntenének az igen-
csak idõszerû felújításról, bizo-
nyára találnának módot a bi-
zottságban arra, hogy támogatni
tudják a kezdeményezést. 

E hónap végéig nyújthatják be
a védett épületek tulajdonosai
pályázatukat a polgármesteri
hivatalba, a részleketrõl bõveb-
ben olvashatnak a www.paksi-
hirnok.hu oldal „Közérdekû”
rovatában.                     -dávid-

Közel száz helyi védelem alatt álló épület található Pakson, melyek állagukat
tekintve vegyes képet mutatnak: vannak, melyek hûen és épen õrzik a múlt
építészeti emlékeit, és vannak, amelyek egyre romló állapotban teszik mind-
ezt. Az önkormányzat minden évben kiírja a védett épületek felújítására vo-
natkozó pályázatát, amellyel vissza nem térítendõ támogatáshoz, illetve ka-
matmentes kölcsönhöz juthatnak azok, akik belevágnak a felújításba. 

Nem csak teher a mûemlék épület
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Tízéves fennállása óta a máso-
dik legsikeresebb évet zárta
2007-ben az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ Paksi Ipari
Kft.: az ügyvezetõvel együtt
két fõt foglalkoztató társaság
adózás utáni nyeresége közel
11 millió forint volt, tudtuk

meg Bende Tibortól, a cég le-
köszönõ ügyvezetõjétõl. En-
nek nagy része területértékesí-
tésbõl származik, de egyre je-
lentõsebb a parkban mûködõ
cégek számára nyújtott szol-
gáltatásokból származó (példá-
ul õrzés-védelem, útkarbantar-

tás) árbevétel is. Az elmúlt év-
ben egy új építõanyag-kereske-
dés települt a parkba, e mellett
a szivacsgyár tovább bõvült
két 1500 négyzetméteres rak-
tárral, egy másik cég pedig új
gyártócsarnok építésébe kez-
dett. 

190 ipari park verseng azért
az országban, hogy magához
vonzza a befektetõket, ebbõl
hat Tolna megyében. A régió-
ban Pécs után a második legsi-
keresebb ipari park a paksi.  Ez
a mutató a betelepülõ vállalko-
zások beruházásának mértéké-

bõl, árbevételükbõl, illetve a
foglalkoztatottak számából te-
võdik össze. Pakson még nem
volt arra példa, hogy egy üzem
továbbálljon – aki idetelepül,
az hosszabb távra tervez, fi-
gyelembe véve a gazdasági
környezetet, a térség adottsá-
gait. Jelenleg magyar, francia,
angol, olasz és német cégek
mûködnek az ipari parkban,
ahol idén egy árnyékolástech-
nikai vállalkozás kezdi meg új
beruházását, illetve tovább bõ-
vül a tavaly beköltözött keres-
kedés.                         -dávid-

Lendületben az ipari park
Több mint 400 alkalmazott, 11 milliárd forintot
meghaladó árbevétel – ez a Paksi Ipari Parkba be-
települt tizenhét cég tavalyi mérlege. 

Megköszönte Bende Tibor
munkáját, és sikeresnek ítélte
az ipari park eddigi tevékenysé-
gét Hajdú János polgármester
azon a sajtótájékoztatón, ahol
elköszönt a régi, és bemutatko-
zott az új ügyvezetõ. Nem lett
volna kötelezõ, ám pályázatot
írt ki az ipari park tulajdonosa,
az önkormányzat az ügyvezetõi
tisztségre, melyre két jelölt kö-
zül végül dr. Sztruhár Sándort
nevezte ki a képviselõ-testület,
tájékoztatott a polgármester. –
A munkakörátadás zökkenõ-
mentesen lezajlott – tette hozzá
Hajdú János, aki az ipari park
fejlõdését töretlennek nevezte,
és mint mondta, Bende Tibor
munkájával, személyével kap-
csolatban semmilyen probléma
nem merült fel. 
A leköszönõ ügyvezetõ kilenc
év után távozik posztjáról. – A
semmibõl kellett teremteni,
nagy kihívás volt – fogalmazott
Bende Tibor, aki jelen volt az
ipari park születésénél. A 45
éves üzletember új kihívás után
nézett – nem elõször életében.

A pedagógusi pályát cserélte fel
pénzügyi tanácsadóira, ezt kö-
vetõen foglalta el az ügyvezetõi
széket. Úgy érezte, ha még vál-
tani szeretne, itt az ideje, ez tá-
vozásának oka, indokolta dön-
tését. Az új feladat Pakson talál-
ta meg Bende Tibort, aki Ko-
vács Sándor cégénél, a Duna-
center Beton Kft.-nél cégveze-
tõként dolgozik, s feladata,
hogy egy jól mûködõ vállalko-
zásból egy jól mûködõ vállala-
tot építsen.                       -dávid-

Elfoglalta helyét az új ügyvezetõ
Olyan munkát keresett Tol-
na megyében, amit szeret, és
amiben otthon érzi magát: ez
az üzleti élet, vallja magáról
dr. Sztruhár Sándor, az Ipari
Park Kft. májustól kinevezett,
35 éves ügyvezetõje. Az üzlet-
ember vezetõi, üzleti, kereske-
delmi és jogi tapasztalatait kí-
vánja kamatoztatni a paksi cég
élén. Elsõ diplomáját növény-
termesztési mérnökként sze-
rezte, szakközgazdászként
gyarapította vállalkozás és
marketing területén, és jogi

végzettséggel toldotta meg öt évvel ezelõtt. 
Pályája elején, a mezõgazdasági szektorban agrármérnökként,
valamint kereskedõként dolgozott, és vezetõként is tapasztala-
tot szerzett. Ezt követõen egy autóipari beszállító cég külkeres-
kedelmi feladatait fogta össze, a németországi partnerekkel na-
pi kapcsolatot tartott fenn – mindezt a megyeszékhelyrõl irá-
nyította. Az ezredforduló óta egy budapesti cég szervezeti és
kommunikációs tanácsadója, továbbá ügyvezetõ asszisztense.
Itt a szervezetfejlesztéstõl az uniós pályázatok megírásáig több
területen tevékenykedett. 
Most munkájában is visszatér Tolna megyébe a Szekszárdon
élõ ügyvezetõ, akit öt évre bízott meg az Ipari Park Kft. veze-
tésével a képviselõ-testület. 

Elköszönt a régi, bemutatkozott az új
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A Dél-Dunántúl elsõ Új Magyarország
Pontja kezdi meg mûködését Pakson, a té-
eszházban, adta hírül áprilisban a sajtó. A té-
eszházba betérõket látszólag még sem várja
semmi újdonság, ugyanazok az ismerõs ar-
cok fogadják az érdeklõdõket, s nagyjából
ugyanazt a szolgáltatást nyújtják. A hír még-
is igaz, hiszen a Paks környéki társulás öt
éve itt mûködõ közhasznú társasága minden
alkalmat megragad, hogy saját mûködését
biztosítsa, a térség fejlõdését szolgálja. Így
esik meg az, hogy amikor egy-egy új kor-
mányzati program indul, új pályázati lehetõ-
ség születik, õk ahhoz csatlakoznak, s egy-
szer vidékfejlesztési, másszor területfejlesz-
tési iroda, vagy mint most, Új Magyaror-
szág Pont nevet vesznek fel. Kiss Lajos
ügyvezetõ elmondta, a Paks-Dunaföldvár
Térségfejlesztõ Önkormányzati Kht. 3-4 fõs
kollektívájával azért a célért dolgozik, hogy
a lehetõ legtöbb forráshoz segítse a kistérsé-

get. Az itt mûködõ önkormányzatok, civi-
lek, gazdálkodók fordulhatnak hozzájuk, õk
pedig segítenek pályázatok felkutatásában,
elõ- és elkészítésében, források lehívásában,
elszámolásban. Azon túl, hogy ezt a munkát
igyekeznek a lehetõ leghatékonyabban vé-
gezni, gondoskodniuk kell saját mûködési
költségeik elõteremtésérõl is, hiszen ön-
fenntartóak. Kaptak már mûködési támoga-
tást a társulástól, de leginkább pályázatok-
ból jutnak pénzhez, biztosítják munkatársa-
ik foglalkoztatását. Jelenleg négyen vannak,
és nem csak Új Magyarország Pontként, ha-
nem helyi vidékfejlesztési irodaként is mû-
ködnek. Az elõbbi Ferencziné Mérei Melin-
da, utóbbi Veres Imre nevéhez fûzõdik. Raj-
tuk és az ügyvezetõn kívül még egy kistér-
ségi menedzser dolgozik az irodában. Hogy
mennyien fordulnak meg náluk, vagy ér-
deklõdnek telefonon, kinek milyen segítsé-
get adtak, arról nem vezetnek pontos statisz-

tikát. Nem is volna egyszerû, hiszen külön-
bözõ mértékben járulnak hozzá egy-egy
program megvalósulásához. Tapasztalataik
szerint vannak települések, ahol már kiala-
kult a pályázatíró csapat, itt elég csak némi
információ, másutt elejétõl végéig követni
kell a projektet még az önkormányzatok
esetében is, egy-egy civil szervezet, vállal-
kozás pedig nem tud berendezkedni a folya-
matos pályázatfigyelésre és írásra.

Az Új Magyarország Pont indulásától
Ferencziné Mérei Melinda több információt
remél. A koordinátorokat – így õt is – szigo-
rú felvételi során választották ki, a további-
akban pedig rendszeresen képzik õket a ha-
tékonyabb munka érdekében.

A kistérségi iroda munkatársai elmondták,
munkájukat néha a felesleges adminisztráció
nehezíti. Egy-egy pályázat, program doku-
mentálása rengeteg idõt, energiát emészt fel. 

A régi-új ügyfélszolgálati irodát az Önkor-
mányzati és Területfejlesztési Minisztérium
államtitkára nyitotta meg. Dr. Ujhelyi István
azóta megvált posztjától.                       -vt-
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Aranyérmet várnak Kínában a
paksi vállalkozók Kozmann
Györgytõl, az ASE világ- és
Európa-bajnok, olimpiai
bronzérmes kenusától – hang-
zott el az estén. Az elvárás ki-
csit korai, hiszen lapunk meg-
jelenésével egy idõben kez-
dõdnek el Gyuri számára a vá-
logató versenyek, s még sok
víz lefolyik a Dunán, mire túl-
jut a kontinens-, illetve a vi-
lágkupákon. Ezzel együtt Pe-
kingbe várja mindenki a ver-
senyzõt, sõt a dobogó legfelsõ
fokára. A paksi fiú volt a ven-
dége az iparos kör legutóbbi
estjének, akit nemrégiben az
év férfi sportolójának válasz-
tottak az itt élõk az iparosok
által meghirdetett szavazáson.
Kozmannt – mint elmondta –,
nem nyomasztják az elvárá-
sok, hiszen az edzõje, csakúgy
mint saját maga, ugyanezt a

célt tûzte ki. Két lábbal áll a
földön – errõl tett tanúbizony-
ságot az est folyamán a sporto-
ló, aki a sztársággal járó ano-
máliákról is beszélt. Mint
mondta: rendkívül fontos,
hogy arra az idõre is felkészül-
jön az élsportoló, amikor kike-
rül a rivaldafénybõl. Ezért is
szerzett gazdasági informati-
kus diplomát, és betöltvén a
harmincat, készül a családala-
pításra is. Nem leszállóágban
akarja befejezni pályafutását,
tudatosan tervezi a jövõt. Je-
lenleg azonban életét már jó
ideje az olimpiai felkészülés
tölti ki, mindent ennek rendel
alá. Kozmann György ugyan a
fõvárosban készül a megmé-
rettetésre, ám gyakran megfor-
dul itthon. Nagy a különbség
Budapest és Paks között, me-
sélte a vállalkozóknak, hiszen
egy sikeres verseny után vár-

ják a paksi városháza elõtt,
míg pesti társainak nincs ilyen
szeretetben része. Dobogós
olimpiai szereplés esetén a
paksi vállalkozók eredménytõl
függõen megjutalmazzák a
sportolót – errõl döntöttek Pin-
tér Ferenc javaslata nyomán.
Az ötletet idõközben tovább-
fejlesztették: minden érmet
szerzõ paksi olimpikon anyagi
elismerésben részesül a helyi
vállalkozások jóvoltából.

Az estet az iparosok alelnöke,
Artim András szervezte, aki
ugyan nem ekkor jelentette be,
ám nyílt titok volt: lemond
tisztségérõl. Ennek oka, hogy e
hónap végétõl megszûnik pak-
si iparos lenni, hiszen júniustól
nem õ tölti be a Paksi Vízmû
Kft. ügyvezetõi posztját. Ter-
veirõl késõbb nyilatkozik.
Mint arról a Paks-Press Hír-
ügynökség beszámolt: Kovács
Sándor is tervezi lemondását.
Az iparos kör vezetõje év vé-
gén válik meg elnöki feladatá-
tól. Kovács Sándor elmondta:
igyekszik háttérbe szorítani ci-
vil megbízatásait, mivel cégé-
nek bõvülésével megnöveked-
tek üzleti teendõi. Mindemel-
lett úgy látja, új lendületre van
szüksége az iparos körnek.        

-dávid-

Dobogós szereplés esetén megjutalmazzák a pekingi olimpiáról hazatérõ
Kozmann Györgyöt a paksi vállalkozók – errõl is szó esett a Paksi Iparos és
Vállalkozói Kör legutóbbi ülésén. Amirõl nem beszéltek: lemondott Artim
András, az iparos kör alelnöke, illetve decemberben válik meg elnöki tisztsé-
gétõl Kovács Sándor elnök.

A www. paksivallalkozasok.hu honlap készítõi is bemutatkoztak
az este folyamán az iparosoknak, akik néhány ezer forint ellenében
tevékenységi körönként regisztrálhatnak a január óta mûködõ
weblapon. Nem a paksi vállalkozóknak, hanem a paksi lakosoknak
hozták létre az adatbázist, hangsúlyozta Nagy Krisztián és Czakói
Csaba. A civilben oktatási anyagokat kidolgozó mérnökök célja,
hogy egy helyen megjelenhessenek a vállalkozók, aki pedig õket
keresi, így könnyen válogathat. A nonprofit alapon mûködõ honlap
bevételének harmadát a szerkesztõk jótékonysági célra ajánlják fel
– a felhasználók szavazata dönt majd, mire fordítsák az összeget. 

Személycserék az iparosoknál

Régi iroda új feladatokkal
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Atomerõmû

Tudománypolitikai-kutatásfej-
lesztési tárca nélküli miniszter
lett dr. Molnár Károly, a Paksi
Atomerõmû Zrt. Igazgatóságá-
nak elnöke. 

Dr. Molnár Károly Széchenyi-
díjas professzor jelenleg még a
Budapesti Mûszaki Egyetem
rektora, s hat éve elnöke a PA
Zrt. Igazgatótanácsának. Hogy
meg kell-e válnia ettõl a poszt-
jától összeférhetetlenség miatt,
nem tudja, de ha így lesz, ezt te-
kinti a legfájóbbnak, mert kife-
jezetten szépnek és eredmé-
nyesnek tartja a paksi éveket. 
– Elhárítottunk egy üzemzavart,
bizonyítottuk, hogy a paksi
atomerõmû biztonsággal tud
dolgozni az ország érdekében
és az üzemidõ-hosszabbításnak
köszönhetõen további húsz évig
teszi ezt – fogalmazott. Hozzá-
tette, örömmel fogadta a felké-
rést, az sem zavarja, hogy ilyen
politikailag instabil helyzetben
kérte fel a miniszterelnök. 
– Nem a pillanatot tekintettem,
hanem a feladatot. Jó elképze-
lés, hogy egy kézbe kerüljön a
kutatásfejlesztés, a tudomány-
politika és az innováció. Eddigi
munkám során már mindegyik-
kel foglalkoztam – tette hozzá
dr. Molnár Károly. A „paksi” el-
nök azt is elmondta, bízik ben-
ne, egy vagy több új blokk is
épül, aminek köszönhetõen
hosszú távra megoldódik az
energetikai probléma, ami egy-
re inkább szorítja a világot és
Magyarországot. Nekem más
lesz a feladatom, de ott leszek a
kormányüléseken – fogalma-
zott.                                 -vida-

„Paksi” miniszter
A civil szférának nyújtott tá-
mogatásért kapott elismerést a
paksi atomerõmû. A Tolna Me-
gyei Önkormányzat a megye
kiemelkedõen mûködõ civil
szervezetei mellett elismeri
azok tevékenységét is, akik va-
lamilyen módon segítik mind-
ezt. Az erre alapított Bazsonyi
Arany Mecénás díjra idén leg-
többen a Paksi Atomerõmû
Zrt.-t jelölték, amiért évek óta
megbízható támogatója a civil
szférának is. A díjat Hamvas
István mûszaki vezérigazgató-
helyettes vette át. Az indoklás
szerint szinte senki sem távo-
zik üres kézzel, aki kéréssel ér-
kezik a megye legjelentõsebb
gazdasági szervezetéhez. Ar-
ról, hogy így van-e, vagy van
némi túlzás a kijelentésben,
Mittler Istvántól érdeklõdtünk.
Az atomerõmû kommunikáci-
ós fõosztályvezetõje rámuta-
tott, az atomerõmû lehetõségei
is végesek. Jól átgondolt rend-
szerbe illeszkedve, nehéz dön-

tések eredményeként alakul ki
végül azon kezdeményezések
köre, melyek megkapják az
atomerõmû támogatását. Van
néhány kiemelt terület – mint a
fenntartható fejlõdés, tudásala-
pú társadalom –, ami prioritást
élvez, illetve szociális problé-
mák orvoslásában, elesett tár-
sadalmi csoportok felemelésé-
ben is segédkezet nyújtanak
esetenként. A kommunikációs
vezetõ példaként említette az
alap-, közép- és felsõfokú ok-
tatás terén teljesített mecénási
szerepüket, egyetemekkel kö-
tött szerzõdésüket. Akadnak
hosszú távú támogatói kapcso-
latok, mint a minap szervezett
Szilárd Leó verseny, az Együtt
a parlagfû ellen Alapítvány
környezettudatos nevelést
szolgáló kezdeményezései, il-
letve a hagyományok megõr-
zésében, értékek továbbörökí-
tésében élenjáró Nemzeti Szín-
ház, illetve Tûzvirág Tánc-
együttes. Jelentõs terület – ér-

tékben is – a sport támogatása,
nem csak saját egyesületet tart
fenn a Paksi Atomerõmû Zrt., a
kimagasló eredményeket azon
kívül is „díjazza”.

– Éves szinten több ezer ké-
relem érkezik, többségét tá-
mogatásra alkalmasnak ítél-
jük, de jelentõsen kell szûrni –
fejtette ki Mittler István. Hoz-
zátette, az atomerõmû érzé-
keny környezete problémáira,
segíteni szeretné a fejlõdés-
ben, de nem tud megoldani
minden problémát, s ez nem is
lehet cél. Hozzátette, a támo-
gatási rendszert folyamatosan
korszerûsítik, s igyekeznek a
leghatékonyabbá tenni. Ennek
érdekében hozták létre a Du-
na-Mecsek Területfejlesztési
Alapítványt, ami – mint a fen-
tiek is jelzik – nem jelenti azt,
hogy csupán a gazdaságfej-
lesztésben, munkahelyterem-
tésben vállal szerepet a jövõ-
ben a paksi atomerõmû. 

Vida Tünde

SZERTEÁGAZÓ MECENATÚRA

Remekül sikerült az idei majális,
legalábbis az égi áldás érkezésé-
ig. Az esti mûsorszámokról vi-
szont le kellett mondaniuk az
ASE sporttelepére sereglõ ér-
deklõdõknek. Bajor Imre pro-
dukciójáig viszont zavartalanul
zajlott a program, amelyet a Pak-
si Közmûvelõdési Kht. szerve-
zett az atomerõmû megbízásá-
ból. A fakanalat ragadó kollektí-
vák száma alacsonyabb volt a
korábbiaknál, de még így is kö-
zel két és félezer adag étel rotyo-
gott az ötvennél is több kondér-
ban. A fõzõversenyre közülük hu-
szonnyolc társaság nevezett. Leg-
jobban a minõségellenõrzési osztály remekelt
Tinnyei Sándor vezényletével, vegyes pörköltjü-
ket elsõ díjjal jutalmazta a zsûri, így hozzájuk ke-
rült a vándorkupa. Nemcsak a május elsején leg-
jobban fõzõket díjazták, hanem az év során ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtó erõmûves dolgo-

zókat is. Az atomerõmû kiváló karbantartója díjat
2000-ben alapították, ezt évente tíz dolgozónak
ítélik oda, az atomerõmû kiváló üzemeltetõje díjat
2005-ben hozták létre és huszonöt munkavállaló
kapja meg. Az elismeréseket idén Süli János és
Zsoldos Ferenc igazgatók adták át.                 -vt-
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További képek a www.paksihirnok.hu oldalon



Az 1980. évi I. törvény az atomenergiáról
úgy rendelkezik, hogy az atomenergia al-
kalmazását szolgáló létesítmény vagy be-
rendezés térségében levõ földterület és
légtér biztonsági övezetté jelölhetõ ki. Itt
telekalakítási, illetõleg építési tilalom, va-
lamint használati korlátozás rendelhetõ el.
A paksi atomerõmû esetében a biztonsági
övezet az ide vonatkozó kormányrendelet
szerint három kilométeres, itt huzamos
emberi tartózkodásra alkalmas épület nem
hozható létre, sõt korlátozzák a felújítást
is. Az övezetben egy település van, ponto-
sabban egy településrész: Csámpa. Feil
József saját készítésû statisztikája szerint
jelenleg hetvennyolc ház van, közülük öt
romos. Száznegyvenhárman élnek Paks
déli külterületén, az atomerõmû tõszom-
szédságában. Tizennyolc diák van, hat kis-
gyermek, negyven nyugdíjas. A többiek
aktív korúak, de csak huszonkilencnek
van munkahelye, ötvenketten vagy alkal-
mi munkából élnek, vagy a ma már nem
divatos kifejezés szerint háztartásbeliek,
illetve munkanélküliek. A településrész
képviselõje szerint az építési tilalom miatt
sok hátrány éri õket. – Beletörõdtünk,
hogy itt az atomerõmû, nem is tehettünk
mást. Mára már a félelem is oldódott, hi-
szen vannak itt szépkorúak, és nem több a
daganatos vagy egyéb betegség, mint más-

hol – mondja Feil József. – Lehet itt élni,
és mi itt is akarunk és itt is fogunk – teszi
hozzá A házak értéke alacsonyabb a korlá-
tozás miatt, így eladni sem könnyû, de
nem alakíthatja kedvére a tulajdonos sem.
E mellett akadálya vállalkozások mûködé-
sének, cégalapításnak. A képviselõ szerint
sokan már a gondolatot is elvetik tudván,
hogy akadályokba ütköznének, de még így
is akadtak érdeklõdõk, de nem kapnak en-
gedélyt a telephez. Az atomerõmû déli és
északi bejárója között lassan az enyészeté
lesz egy jobb sorsra érdemes ház, ott – a
várostól távol, senkit sem zavarva – szóra-
kozóhelyet létesítene egy vállalkozó. Az õ
terve a fiókban marad, de mások döntése-
it is befolyásolja a kormányrendelet. – Ha
felújíthatnánk a házat, kiköltöznénk –
mondja Fritz Jánosné, aki megtartotta a
szülõi házat, sõt ma is csámpaiként él és
gondolkodik, de a tilalom miatt csak ven-
dég marad, még ha mindennapos is. 
A csámpaiak régi álmát, az építési tilalom
megszüntetését, három éve felkarolta az
önkormányzat. Alkotmánybírósághoz for-
dultak kérve, hogy olyan rendelet megal-
kotására ösztönözze a kormányt, ami az il-
letékes hatóság, azaz az Országos Atom-
energia Hivatal számára könnyen értel-
mezhetõ. Választ – bár a taláros testület
szabályosan befogadta a beadványt – má-

ig nem kaptak. Most ismét terítékre került
a kérdés, mert Paks önkormányzata
Dunaföldvárral és az atomerõmûvel közö-
sen vesz részt egy pályázaton, melynek a
turizmusfejlesztés a része. Ennek kereté-
ben új látogatóközpontot szeretne építeni
az atomerõmû. A pályázatról még nincs
döntés, de egy idõben azzal elindították az
engedélyezési eljárást. Mint Hajdú János
polgármester elmondta, az Országos
Atomenergia Hivatal kétszer is elutasította
az építési engedélykérelmet, az említett
törvényre, illetve rendeletre hivatkozva. A
képviselõ-testület úgy döntött, a pénzügy-
minisztériumhoz fordul, s felkéri, terjesz-
szen a kormány elé olyan elõterjesztés,
mely két részre bontja a védõövezetet.
Eszerint ötszáz méter sugarú körben válto-
zatlan szigorral járnának el, az ötszáz és
háromezer méter közötti tartományban pe-
dig lehetõség lenne emberi tartózkodásra
alkalmas létesítmények építésére, házát-
alakításra, bõvítésre. 
Az építési tilalom azon a lakossági fóru-
mon is szóba került, amelyen az elmúlt év
eredményeit, s az idei terveket vették sor-
ra. Féhr György, a részönkormányzat el-
nöke, Kovács Sándor képviselõ és Feil Jó-
zsef várta az érdeklõdõket a tavaly felújí-
tott közösségi házban. Az épület – mint itt
is elhangzott – jól kihasznált, sok progra-
mot rendeznek. Probléma is akad még bõ-
ven, igyekeznek orvosolni õket. Azt, hogy
lehessen balra, Paks felé kanyarodni a
csámpai útról, nem sikerült elintézni, ké-
relmüket elutasította a közút kezelõje. Azt,
hogy legyen ismét futballpályájuk, talán
sikerül megoldani, a területet már kinéz-
ték, most azon vannak, hogy össze-
kalapolják a pénzt. Tudván, hogy a közös-
ségi ház esetében is sikerrel jártak, úgy tû-
nik, nem reménytelen az ötlet… 

Vida Tünde

2008. május 9. 7 Paksi Hírnök

Lesz-e új ház Csámpán?
Miután az Alkotmánybíróságnál eddig nem járt sikerrel,
más megoldást keres az önkormányzat, hogy a paksi atom-
erõmû körzetében lévõ építési tilalom feloldását kezdemé-
nyezze. Korábban „csupán” a csámpaiak igénye volt, hogy
a korlátozás megszûnjön, most azonban egy turizmusfej-
lesztési pályázatot is akadályoz a tilalom.
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Jenei Ferenc a Paksi Rendõr-
kapitányság nyomozó alosz-
tályának vezetõje kapta idén
a „Paks Közbiztonságáért”
díjat. Természetesen az elis-
merést nem kora indokolta,
hanem az a kitartó és magas
színvonalú munka, amelyet
az elmúlt huszonhárom év-
ben végzett a rendõrség köte-
lékében.

Vízügyi szakközépiskola, majd
tanítóképzõ fõiskola Baján, egy
év tanítóskodás Kakasdon, az-
tán katonaság, itt féléves tarta-
lékos tiszti iskola, majd a sor-

fordító döntés: irány a rendõr-
ség köteléke. Mivel üres állás
Tolna megyében Pakson volt,
hát városunkba jött, amelyet
párjával együtt otthonául is vá-
lasztott. Több mint húsz év egy-
azon alosztályon, és immáron
egy évtized annak vezetõjeként.
Dióhéjban így foglalható össze
Jenei Ferenc pályafutása. A
Paksi Rendõrkapitányság nyo-
mozó alosztályának vezetõje-
ként ma kilencfõs társaságot
irányít, technikusokat, nyomo-
zókat. – Egyre jobb lesz a csa-
pat, ami megmutatkozik a min-
dennapok hangulatában, ered-
ményességükben – emelte ki.
Tolna megye rendõrsége min-
dig híres volt eredményeirõl, az
öt kapitányság között pedig
minden esztendõben elõkelõ
helyen áll a paksi. Területükön
durvább bûncselekmények csak
elvétve fordulnak elõ, gyako-

ribb a betörés, lopás. Elõbbiek
közül való az a Ferenc számára
különösen emlékezetes eset,
amikor sikerült rendõrkézre ke-
ríteniük azt a férfit, aki több nõt
megtámadott és megvert váro-
sunkban. – Az eset felkavaró
volt, ha ilyen szörnyûség törté-
nik, az ember mindig hazagon-
dol – mondja Ferenc. Haza,
ahol felesége és két fia várja. A
kisebbik „trónörökössel” gya-
korta feltûnnek az ASE kosár-
labdacsapatának mérkõzésein,
illetve nagyon szereti a filme-
ket, legyen az akció- vagy mû-
vészfilm. A Paks Közbiztonsá-
gáért díjról Ferenc szerényen
nyilatkozott, ami nem meglepõ,
hiszen aki ismeri, tudja, hogy
nem szereti a rivaldafényt.
Ahogy fogalmazott, az elisme-
rés döntõen nem változtatja
meg az életét, de nagyon meg-
tisztelõ. Három éve van a nyug-

díjig, 47 évével jelenleg „leg-
öregebb” paksi rendõrnek. Úgy
tervezi, hogy azt követõen sem
tétlenkedik, hanem valami újba
kezd, de hogy pontosan mivel
foglalkozik majd, egyelõre még
nem körvonalazódott.                 

-gyöngy-

Két büntetõeljárást indítottak kábító-
szer-terjesztés miatt a Paksi Rendõrka-
pitányság munkatársai az elmúlt hetek-
ben. Az egyik elfogás egy péntek dél-
után, a buszpályaudvarral szembeni
parkolóban történt. „Forró nyomon in-
dultak a kollégák az ügyben. Kiderült,
hogy körülbelül 20-25 személynek ad-
tak el kábítószert. Két fõt elõzetes letar-
tóztatásba helyeztünk, ellenük megin-
dult a büntetõeljárás, kábítószer-terjesz-
téssel gyanúsítjuk õket, a bûnjelet a
rendõrség lefoglalta. A másik esetben
tetten értünk paksi fiatalokat, akik vidé-
ken tartózkodó paksi lakostól vettek ká-
bítószert, és azt akarták a városba hoz-
ni. Õk szabadlábon védekezhetnek. Ez
esetben is lefoglaltuk a kábítószert –
mondta el dr. Péger János, a paksi kapi-
tányság bûnügyi osztályának vezetõje.
Mindkét esetben lakossági bejelentés
segítette a rendõrök munkáját. A nyo-
mozás jelenlegi adatai alapján a két ká-
bítószeres ügyben nincs összefüggés.
Mint megtudtuk, a rendõrkapitányság
munkatársai a jövõben kiemelt figyel-
met szentelnek a drogügyeknek. A cél,
hogy „piaci hiányt” teremtsenek, fogal-
mazott dr. Kuti István rendõrkapitány,

azaz megnehezítsék a kábítószerhez ju-
tást, továbbá a terjesztõk rendõrkézre
kerítésével példát statuáljanak, hogy a
fiatalok ne ezt az utat válasszák. 

Bombariadó volt 

a közelmúltban a polgármesteri hivatal
épületében. A Neutron Bevetési Osztály
dolgozói kutyával vizsgálták át az épüle-
tet, bombát nem találtak. Az ügynek már
gyanúsítottja is van. Rövid idõ alatt sike-
rült felfedni a betelefonáló személyét, egy
középkorú, Békés megyében élõ hölgy
volt az elkövetõ, akit már kihallgattak és
beismerte tettét, melyre nem tudott ma-
gyarázatot adni. A hölgyrõl annyit tudni:
korábban volt paksi kötõdése. Ellene köz-
veszéllyel fenyegetés miatt indult eljárás,
amely két évig terjedõ szabadságvesztés-
sel büntethetõ. Ugyan nem jellemzõ, hogy
börtönben kötnek ki a riogatók, pénzbün-
tetésre azonban számíthat a felesleges ka-
lamajkát okozó: nem csak a kivonuló
rendõrök bérét, hanem a bombariadó miatt
kényszerszünetet tartó hivatalt is megilleti
a kártérítés. Pakson nem jellemzõ a fenti
eset, több éve már annak, hogy hasonló
történt.                               Faller Gábor 
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A város
„legöregebb”
rendõre

Drogterjesztõket csíptek fülön
Tizenkét ország részvételével zajlott az úgy-
nevezett Aquapol akcióterv. Európa teljes
belvízi útvonalát ellenõrzésük alá vonták a
vízi rendõrök. Az Aquapol akciót 2006 óta
minden évben megrendezik. – Elsõsorban a
veszélyes anyag- és hulladékszállítást vizs-
gáltuk, de a vízi jármûvek személyzetének
megfelelõ képesítésére, valamint az alko-
holfogyasztásból származó szabálysértések-
re, bûncselekményekre is figyeltük – fogal-
mazott Lengyel Norbert, a paksi vízi rendé-
szet megbízott parancsnoka. A Dunán közel
száz vízi jármûvet ellenõriztek a paksi vízi
rendõrök. Bûncselekményre nem bukkan-
tak, azonban húsz szabálysértési eljárást in-
dítottak, ötöt ittasság miatt. – Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy
javuló tendencia van a vízi közlekedésben.
A folyón közlekedõk közül egyre többen be-
látják, hogy a szabályokat be kell tartani. Ez
a folyamatos ellenõrzések hatása is lehet –
tette hozzá Lengyel Norbert. A paksi rend-
õrök idén már új hajójukkal járõröznek. A
legkorszerûbb technikákkal felszerelt, 15
tonnás hajó alkalmas arra, hogy az ellenõr-
zés alá vont jármûvet – mellé állva – menet
közben igazoltassák. Idén még biztosan lesz
ehhez hasonló akció a Dunán.

Faller Gábor

Járõrök a Dunán

Közbiztonság
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Mi is az a thai masszázs? Ön-
magunk elfogadásáról, ké-
nyeztetésérõl, a test és lélek
harmóniájáról, az egészségrõl
és a szeretetrõl szól.

Õsidõk óta együtt teremtõdik test és
lélek. Egy-egy emberöltõ alatt össz-
hangban kell, hogy legyenek egy-
mással, mert különben valamelyik
beteggé válhat. Hogy e kiegyensú-
lyozottságot könnyebben meg tud-
juk teremteni, ehhez nyújt segítsé-
get Ádler Katalin gyógymasszõr, a
Kontúr Stúdió vezetõje. 

Harmónia, nyugalom, csend. E há-
rom dolog fogadja a látogatót, mikor
belép a stúdióba. A légkör megte-
remti a lehetõséget a ráhangolódás-
ra, hogy a vendég ellazuljon, medi-
táljon és kikapcsolódjon, hogy a két
ember közötti energiaáramlás kifejt-
se gyógyító hatását. Mai felgyorsult
modern világunkban újra nagyon
népszerû és hasznos kikapcsolódás a

masszázs, mert igen hatékony rek-
reációt nyújt kellemes környezet-
ben, lazító és akupresszúrás
technikákat alkalmazva. Az egész
testen alkalmazott eljárásnak sajátos
koreográfiája van, a kezelés alatt
minden testrészen végigmegy a
masszõr, aki a tenyerén kívül térdét,
talpát, könyökét is használja. A test
meghatározott pontjaira irányuló
masszázs elõsegíti a teljes relaxáci-
ót. Az egyórás kezelés alatt a jóga,
az akupresszúra, a meditáció, a test-
mozgás és a reflexológia gyógyító
mûvészetében részesülhet a páci-
ens.

Ezzel együtt sem kell a thai
masszázst túlmisztifikálni, hiszen az
érdeklõdõ számára megtanulható.
Ádler Katalin május végén indítja
kiscsoportos oktatását. Jelentkezni
lehet a 70/337-3500-ás telefonszá-
mon, vagy a www.konturmasszazs.hu
weboldalon, ahol sok hasznos infor-
mációval is gazdagodhat a honlaplá-
togató, s megismerkedhet Katalin
többi masszázstechnikájával, az iro-
dai masszázstól a narancsbõr elleni
kezelésig.                                (X)

Thai masszõrré válhat!

A kenguruk földjén, Ausztráliában töltött öt
évet férjével Farkas-Zámbó Krisztina. Most
Magyarországon tartózkodnak, de ez az álla-
pot terveik szerint korántsem végleges.

Krisztina a dunaújvárosi fõiskolán mérnök-
tanár-mérnök informatikus–angol szakon
végzett, a férje pedig anyagmérnök. Ajkán
egy francia cégnél dolgoztak, mikor kitalál-
ták: külföldön szeretnének angolul tanulni.
Találtak egy hirdetést, ami arra csábította
õket, hogy menjenek Ausztráliába a nyelvet
elsajátítani. Elintézték a formaságokat: kivá-
lasztották a megfelelõ iskolát, befizették a
tandíjat, és miután visszakapták az iskola iga-
zolását, igényelhették a vízumot. Ezt orvosi
vizsgálat követte, és az elhatározás után két
héttel már Sydney-ben aludhattak. 

Még itthonról interneten kutatott szállás, is-
merõsök, lehetõségek után. A reptérre egy
alig ismert lány ment ki eléjük, nála lakhattak
az elsõ napokban, aztán már az elsõ héten el-
mentek egy magyar ingatlanközvetítõhöz, és
kibéreltek egy hálószoba-nappalis lakást. Két
év elteltével elfogadtatta odakint dunaújváro-
si diplomáját, és a Central Queensland
University-n 2006-ban újabb diplomát szer-

zett. Idõközben a sydney-i Magyar Ház
gondnokai lettek; Kriszta tanfolyamokat,
majd rendezvényeket szervezett. Öt év alatt
egyszer sem jöttek haza – a család utazott ki
hozzájuk. A kapcsolatot szinte napi szinten
tartották az itthoniakkal telefonon, e-mailen
keresztül. 

Nemrégiben családi okok miatt Magyaror-
szágra kellett repülniük. S, hogy milyen volt
elõször, ennyi idõ után itthon? Furcsa, mond-
ja Krisztina. Szokatlan számára, hogy itt ide-
ges, udvariatlan az emberek többsége. Idõbe
telt átállni az itthoni szokásrendszerre – a vá-
ros legnagyobb üzletében a pénztárnál fur-
csállotta, hogy nem a pénztáros pakolja bele
a megvásárolt árut a táskákba. Pakson na-
gyon sok minden változott, fejlõdött a né-
hány év alatt: Krisztina rácsodálkozott a be-
vásárlóközpontokra, az új rendelõintézetre;
és nagyon jó volt viszontlátni a gesztenyesort
a Dunánál.

Nem vetették el annak lehetõségét, hogy új-
ra visszamennek. Gyönyörû az ország, má-
sok az emberek, számtalan barátot szereztek
ott, akikkel folyamatosan tartják itthonról is a
kapcsolatot. Elképzelhetõ, hogy külföldön

telepednek le végleg, ott alapítanak családot.
De Magyarországon is vásárolnak házat,
hogy bármikor hazajöhessenek.

Nehéz a válasz a kérdésre, hogy hol van in-
kább honvágya Krisztinának. Pakson élnek a
testvérek, szülõk, rokonok, akik hiányoznak;
Ausztráliában pedig több a lehetõség. 

– De akárhol is vagyok a világban, Pakson
vagyok otthon. Ide jövök haza, itt lakik a csa-
ládom, ide jártam középiskolába. Mindenhol
vannak emlékeim, de legtöbbjük ide köt.

Sólya Emma

Fiatalok a nagyvilágban
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– A klasszikus turizmus Pakson
még gyermekcipõben jár. Vagy
az atomerõmûbe jönnek a láto-
gatók, vagy a rendezvényekre.
Vonzó látnivaló a Lussonium-
kert és a világhírû Szentlélek
templom. Mindezeket és a kis-
térség kínálta programokat
„csomagokba” szervezve lehet
eladni, így lehet a turistákat vá-
rosunkba csalogatni – mondta el
Dömény Zoltán, a Duna-Sió Tu-
risztikai Egyesület elnöke éves
közgyûlésüket követõen.

Kevés város van, amelyik
olyan sokat költ a rendezvénye-
ire, mint Paks. Elég a
Gastroblues fesztivált megemlí-
teni, vagy a Duna-parti Családi

Napokat. Ezek a programok
amellett, hogy kikapcsolódást
biztosítanak a paksiaknak, tu-
risztikai látnivalók is. A város
vezetése elsõsorban Paks turiz-
musának fejlesztésére törekszik,
ezt a munkát közel egy éve a
Tourinform iroda helyett a tu-
risztikai iroda látja el. A Duna-
Sió Turisztikai Egyesület az
egész kistérség turizmusában
gondolkodik. A központba Pak-
sot helyezve, de összefûzve a
kínálatot a környéken fellelhetõ
lovas-boros turizmussal és látni-
valókkal. 

– Ha jobban összehangolná a
városvezetés és az egyesület az
elképzeléseit, a turizmus-fej-

lesztési munka hatékonyabb
lenne. Ebbõl jelentõs részt vál-
lalhatna magára a Tourinform
iroda, amely egy 160 fiókból
álló, komoly, több évtizedes
múltra visszatekintõ országos
irodai hálózat. Bízom benne,
hogy egy-két éven belül ismét
lesz Tourinform Iroda Pakson
– mondta el Dömény Zoltán. A
Duna-Sió Turisztikai Egyesü-
let elnöke arról tájékoztatott,
hogy a változtatásról tárgyal-
ásokat folytatnak, és ha az iro-
da újra megnyitná kapuit, üze-
meltetési költségeibõl a város
vezetése mellett az egyesület
és az atomerõmû is részt vál-
lalna. 

A helyi turizmus kínálati olda-
lában jelentõs elõrelépést jelent,
a Duna Hotel átalakítása. A vá-
ros egyetlen szállodája egy több
száz millió forintos beruházás-
nak köszönhetõen újult meg.
Európai, csúcsszínvonalú, há-
romcsillagos szálloda lett, lak-
osztályokkal, konferenciaterem-
mel, fitness és egyéb kiegészítõ
szolgáltatásokkal várja a vendé-
geket. Honlapján több helyi
programcsomagot is hirdet.
Legújabb az atomerõmûvel kö-
zös szervezésû „Atomturizmus
programcsomag”, melynek elsõ
csoportjába hónap közepéig
foglalhatnak helyet az érdeklõ-
dõk. Ebben egy félnapos erõmû
látogatás mellett többek között
hajókirándulás, borkóstoló és
lovas program szerepel.   -DSZ-

Indul az atomturizmus

– Felvettük a kapcsolatot azok-
kal a szervezetekkel, amelyek
programjaikkal képesek látoga-
tókat vonzani a városba – me-
séli Czink Dóra, az iroda veze-
tõje. Ilyenek például a mûvelõ-
dési ház,  múzeum, képtár, az
atomerõmû látogatóközpontja
és természetesen a városban
megrendezett fesztiválok és
egyéb események szervezõi.
Együttmûködnek azokkal, akik
a vendéglátás, a szálláslehetõ-
ségek terén tudnak kapcsolódni

a turizmushoz. Létrehoztak egy
folyamatosan bõvülõ turiszti-
kai adatbázist, elkészítették a
Paksi Kalauz címû tájékoztatót,
és részt vesznek a paksi kistér-
ség kulturális szervezeteit ösz-
szefogó Közkincs Kerekasztal
munkájában.
Az intenzív turisztikai élethez
adottságokra, programokra és
természetesen szállásra, ven-
déglátási lehetõségekre van
szükség. A kistérség adottsá-
gokban nem szûkölködik, elég

a Dunára, az atomerõmûre
vagy a képtárra gondolni.
Azonban mit sem ér az adott-
ság programok nélkül: több
olyan eseményre van szükség,
aminek a kedvéért ide utaznak
az érdeklõdõk. A nyári Nem-
zetközi Gastroblues fesztivál
már ilyen, de néhány más ren-
dezvény – például Duna-át-
úszás, motocross verseny, har-
monikafesztivál – megfelelõ
propaganda esetén komoly ér-
deklõdésre tarthat számot. A

legkényesebb pont mindig a
vendéglátó- és a szálláshelyek
voltak. Az utóbbi években
ezen a területen örvendetes
elõrelépés a Duna Hotel meg-
újulása, illetve az igényes ma-
gánszálláshelyek létrejötte. 
Fontos, hogy a rendezvény-
szervezõk éljenek az iroda
kapcsolataival, lehetõségeivel,
ahol ingyen segítenek a nép-
szerûsítésben, a szállás, a ven-
déglátás és a programok össze-
hangolásában. Paks abban az
esetben válhat az utazók cél-
pontjává, ha egy-egy esemény-
hez kapcsolódva több progra-
mot is kínál a város. Miért ér-
demes Paksra jönni? Kiderül
hamarosan induló sorozatunk-
ból, amelyben a kistérség fi-
gyelemre érdemes értékeit mu-
tatjuk be.                          -kj-

Lehetünk célpont
Közel egy éve hozta létre a város önkormányzata a Tensi utazási irodával együtt-
mûködve a Paksi Turisztikai Információs Irodát az Építõk úti üzletsoron, hogy fel-
lendítse a turisztikai életet, idehozza és tájékoztassa a városba és a kistérségbe lá-
togató turistákat. Természetesen segítenek az utazni vágyó paksiaknak is.
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Magyarországon évente több mint ezer új
méhnyakrákos beteget találnak és kezel-
nek, a halálozások száma eléri a félezret.
Pedig, ha idõben, korai stádiumban felfe-
dezik a méhnyakról induló elváltozást, jól
gyógyítható. Bár a részvételi arány javul,
sajnos sok nõ még mindig nem használja
ki a szûrés lehetõségeit. Dr. Wallner Tamás
nõgyógyász szakorvos hasonlóan véleke-
dik. Azt tapasztalja rendelésén, hogy van-
nak, akik rendszeresen megjelennek az
évente ajánlott szûrõvizsgálaton, vannak,
akik rendszertelenebbül járnak, de még
mindig sokan vannak, akik soha nem vé-
geztettek ilyen vizsgálatot. Pedig a Városi
Rendelõintézet nõgyógyászati szakrende-
lésén hetente egy napot kizárólag a szûrés-
nek szentelnek, amelyet elõzetes bejelent-
kezés alapján vehetnek igénybe a pácien-
sek, a modern mûszerezettségnek köszön-
hetõen a betegek nagy részét hüvelyi ultra-
hanggal is meg tudják vizsgálni. A szûrõ-
vizsgálat egyáltalán nem fájdalmas, és ha
szoknyát, hosszabb pólót vagy blúzt vesz-
nek fel a hölgyek, akkor az a kellemetlen
helyzet is egyszerûen elkerülhetõ, hogy a
vizsgálatig alul egy szál semmiben állja-
nak az orvos elõtt. Ami pedig a legfonto-
sabb, arra kell gondolni, hogy mi a vizsgá-
lat célja, azaz, hogy ha valami baj van, idõ-
ben kiderüljön, és legyen esély a gyógy-
ulásra. Ha valakit sikerült meggyõznünk,
és felkeresi a szakrendelést, új helyen talál-

ja, ugyanis nemrégiben az épület egy má-
sik szárnyába kellett költözniük, az egyna-
pos sebészet beindítása miatt. Ezzel kap-
csolatban Wallner doktor elmondta, új he-
lyükön eggyel kevesebb helyiség áll ren-
delkezésükre, aminek egyáltalán nem örül.
Korábban külön szobában végezhették el a
kisebb mûtéteket, például a méhszájsebek
fagyasztását, a méhen belüli eszközök fel-
helyezését. Ezt a feladatot most a rende-
lõkben kell megoldani, ahol a szûrés mel-
lett természetesen más vizsgálatokra is van
lehetõség. A többes szám nem véletlen,
ugyanis a rendelõintézetben két nõgyógy-
ászati szakrendelés mûködik, az egyikben
Wallner doktor fogadja a betegeket, a má-
sikban pedig két kollégája dolgozik fel-
váltva. A szakrendelésen terhes ambulan-
cia is van, ahol minden szükséges alapvizs-
gálatot el tudnak végezni. Külön helyisé-
gében, elõjegyzéssel végzik az úgyneve-
zett NST vizsgálatot, amelynek során a
hasra rögzített mûszerek segítségével a
méhösszehúzódások gyakoriságát és inten-
zitását vizsgálják húsz percen keresztül. 

A paksi kistérségben a születések száma
2007-ben több mint tíz százalékkal emel-
kedett az elõzõ évhez képest, illetve megfi-
gyelhetõ, hogy a gyermekvállalás ideje ki-
tolódott, inkább harmincas éveik elején
vállalkoznak a nõk a szülésre. – tudtuk
meg Molnárné Haholt Zsuzsanna területi
vezetõ védõnõtõl.                        -gyöngy-
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RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN

Nõgyógyászati rákszûrés. Talán vannak, akiknek ijesztõ ez a vizsgá-
lat, pedig nem egy rémtörténet, viszont életet menthet! Ezért is na-
gyon fontos, hogy a hölgyek idõrõl idõre nõgyógyászhoz menjenek,
például a Városi Rendelõintézet szakrendelésére.

Egyre nagyobb méreteket ölt az iskolai ag-
resszió. Ha tovább haladunk ezen az úton,
az a helyzet súlyosbodásához vezet, ezért
meg kell állítani, vissza kell fordítani a fo-
lyamatot, mondta el Kerpen Gábor, a Pe-
dagógusok Demokratikus Szakszervezet-
ének elnöke azon a Pakson rendezett fóru-
mon, amelyre a Mesevár tagóvoda szak-
szervezeti tagsága hívta meg. A PDSZ sze-
rint nagy segítség lenne például, ha az ok-
tatási intézményekben a pedagógusok
munkáját közvetlenül segítõ konfliktuske-
zelõ szakemberek dolgoznának, illetve ha
a kezdõ pedagógusok tevékenységét óra-
számcsökkentéssel támogatnák. A szerve-
zet létrehozott egy bizottságot, amely el-
készíti törvénymódosítási javaslatukat, en-
nek benyújtásával pedig, addig próbálkoz-
nak, amíg el nem fogadja az aktuális kor-
mány. 
– A szülõket meg kell erõsíteni abban,
hogy felelõsek a gyermekeikért, a pedagó-
gusok továbbképzésében pedig nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a konfliktuskeze-
lésre. – tette hozzá a szervezet elnöke. Ki-
emelte, az is nagy probléma, hogy egyre
csökken a pedagógusok társadalmi meg-
becsülése. Kerpen Gábor szerint folyama-
tosan olyan üzeneteket hallanak, hogy a
pedagógusok túl sokan vannak, túl keveset
dolgoznak, és azt is általában rosszul. Pél-
dául az, hogy a szülõ beleegyezése nélkül
nem lehet osztályt ismételtetni a diákkal
az alsó tagozaton, azt az üzenetet hordoz-
za, hogy a pedagógus nem ért a szakmájá-
hoz, hanem egy laikust kell megkérdeznie.
Vagy például 2003-ban a titoktartással egy
fal épült a pedagógus és a szülõ közé,
amely ugyan kicsit vissza lett bontva, de
az üzenet megült a fejekben, hogy a peda-
gógus nem képes eldönteni, hogy a gyerek
fejlõdése érdekében mit mondjon a szülõ-
nek. Ez a liberális oktatáspolitika oda ve-
zet, hogy a tanárok elveszítik tekintélyü-
ket. Az aktuális kérdések megvitatása mel-
lett a PDSZ szervezetét is megismerhették
a vendéglátók, akik egyébként a Pedagó-
gus Szakszervezet tagjai. Kerpen Gábor
elmondta, Magyarországon négy jelentõs
szakszervezet van a közoktatásban, ezek
sorában a PDSZ a második legnagyobb,
amely minden politikai párttól egyenlõ tá-
volságot tart alapszabályában, programjá-
ban és gyakorlatában egyaránt.  

-kgy- 

Iskolai agresszió 

a szakszervezet

szemével
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Egy 14. századi település ma-
radványai mellett különleges
kincsleletet is a felszínre hoz-
tak a szakemberek az M6-os
autópálya építését megelõzõ
régészeti feltárások során, a
Cseresznyésbe vezetõ út mel-
lett, illetve Gyapa határában. A

jelentõs leletanyag szakszerû
kibontása, restaurálása és osz-
tályozása jelenleg is a Kulturá-
lis Örökségvédelmi Szakszol-
gálatnál zajlik, szakértõk bevo-
násával.

Több mint 2300 darab ezüst,
úgynevezett „bécsi dénárt” ta-

láltak a régészek a mûszeres
leletfelderítés során. Az elõze-
tes szakértõi vélemények sze-
rint, a kincset gazdája legko-
rábban az 1320-30-as években
áshatta el. A cseresznyési terü-
leten találtak még egyéb Ár-
pád-kori, középkori és római

kori leleteket, és egy 14. száza-
di település házainak templo-
mának és temetõjének körvo-
nalai is kirajzolódtak.

Egry Ildikó, a Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálat
vezetõ régésze elmondta, hogy
az autópálya nyomvonalának
elõzetes bejárása során már
tudták, hogy itt számíthatnak
lelõhelyre. Fõként fémdetek-
torral vizsgálták a területet. A
feltételezett lelõhelyen elõször
a felsõ humuszréteget távolí-
tották el gépek segítségével,
majd a sima földfelületen ki-
rajzolódó nyomokat kezdték
vizsgálni és felcímkézni. Ezt
követte az ásás, ahol részlete-
sebben tártak fel egy-egy lelõ-
helyet. A nyomokat lerajzolják,
összesítik, majd számítógépen
modellezik.

A feltárás adottságai között
különlegesség, hogy a kutatás-
sal érintett terület feltehetõen a
teleülés központján halad ke-
resztül. Nincs egyszerû dolga a
régészeknek, hiszen például a
templom alapjait annak pusz-
tulása után elhordták, és felte-
hetõen más építkezéseken
használták fel. A szakemberek
folytatják a feltárásokat, és to-
vábbi érdekes és értékes lele-
tekre számítanak.            -pgr-

Bécsi dénárokat rejtett a föld mélye
Egy 14. századi település maradványai mellett különleges kincsleletet is a
felszínre hoztak a szakemberek az M6-os autópálya építését megelõzõ régé-
szeti feltárások során, a Cseresznyésbe vezetõ út mellett, illetve Gyapa ha-
tárában. A jelentõs leletanyag szakszerû kibontása, restaurálása és osztá-
lyozása jelenleg is a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatnál zajlik,
szakértõk bevonásával.

A voronyezsi szovjet ellentá-
madás hatvanötödik évfordu-
lója alkalmából rendezett
nemzetközi konferenciának a
magas rangú állami tisztvise-
lõk, katonák mellett egyetlen
csapatnyi „polgári” résztvevõ-
je is volt: a paksi delegáció,
Hajdú János polgármester ve-
zetésével.

Kern Tatjána, az Orosz Klub
elnöke a Paksi Hírnök kérdésé-
re elmondta: a második világ-
háborúban résztvevõ vala-
mennyi ország képviseltette
magát az eseményen. A 12 ezer
résztvevõ között harmincket-
ten voltak Magyarországról: a
kis csapatban a paksi polgár-
mesteren és az Orosz Klub két

képviselõjén kívül a bölcskei
tánccsoport tagjai és a Vetõvi-
rág együttes citerásai kaptak
helyet.

Óriási sikert arattak a magyar
fellépõk a rendezvényen; sokat
szerepeltek az ottani médiában
is. Az együttesek tagjai nem
csak a konferencia idejére ma-
radtak Oroszországban; egy
hetet töltöttek ott, koncerteztek
és kirándultak. 

A paksi Orosz Klub és Voro-
nyezs városa nyolc éve kötött
kulturális szerzõdést egymás-
sal; ez idáig diákcsere-program
mûködött, idén paksi diákok
utaztak volna Voronyezsbe, de
lemondtak a csereútról a
bölcskeiek javára.

A konferencia utolsó napján a
második világháborúban részt-
vevõ magyar katonák emlék-
mûvét koszorúzták meg a 2.
központi temetõben. Paksiak is

szerepelnek a 28 ezer magyar
név között; az egyik bölcskei
lány a nagypapájáét is megta-
lálta a sorban.

Sólya Emma

Voronyezsben jártak

Magyar történelem orosz múzeumban: fotó a hadifoglyok-
ról, személyes tárgyaik.
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Egyenruhákat, kitûzõket, zász-
lókat és egyéb ereklyéket láthat
az, aki ellátogat a paksi rendõr-
kapitányságra, ahol kiállítást
rendezett az IPA Magyar Szek-
ciójának Paksi Szervezete a
rendõrség napja alkalmából. A
Juhász István vezette egyesület
évente több eseményt rendez,
horgászversenyt, strandfocit, és
a dr. Oláh László emlék lõba-
jnokságot a biritói lõtéren. 

– Szeretnénk bemutatni, milyen
volt a paksi rendõrség. Termé-
szetesen minden paksi polgárt
szeretettel várunk a bemutatóra,
nem csak azt, akinek ügyes-ba-
jos dolga akad a kapitányságon
– fogalmazott Juhász István, az
IPA paksi elnöke. Jó ideig lát-
ható lesz még a gyûjtemény,
sõt a tervek szerint folyamato-
san változtatni fogják a látni-
valókat.       Faller Gábor

Eddigi szokásaival ellentétben
temetésen fújta minap a Roger
Schilling zenekar. Kivételt egy
különleges felkérés miatt tettek.
Már maga a tény sem minden-
napos, hogy valaki megrendeli
saját temetésére a zenekart,
még az sem, hogy közben eltelt
másfél évtized, sokkal inkább
az, hogy ellenõriztette, megtart-
ja-e szavát a fúvószenekar. La-
punknak dr. Wartig László szá-
molt be az érdekes esetrõl. Egy
dunaföldvári önkéntes tûzoltó,
Markovics József abban a hit-
ben, hogy rövidesen meghal,
felkérte az akkor alakuló paksi
fúvószenekart, játsszon majd a
temetésén. Nem volt szûkmar-
kú, tízezer forintot adományo-
zott az együttesnek, ami 15 esz-
tendeje nem volt kis összeg.
Ugyanakkor felkeresett egy
ügyvédet, történetesen dr.
Wartig Lászlót, hogy amennyi-
ben nem tesz eleget a zenekar a
megbízásnak, perelje be. Erre

nem került sor, mert hogy a
Roger Schilling egyáltalán nem
feledkezett meg errõl, sõt rajon-
gójáról Markovics Józsefrõl
sem, néhány éve meg is látogat-
ták. Fritz József zenekarvezetõ
elmondta, Józsi bácsi szerette a
zenét, egykor a leventezenekar-
ban kürtösként játszott. Tizenöt
esztendõvel ezelõtti kérését
szerették volna elhárítani, de
egyszerûen nem fogadott el
semmilyen kifogást, hiába ci-
tálták, mi lesz, ha már nem lesz
együtt a zenekar, vagy éppen
külföldön vendégszerepel, min-
denre volt válasza. Végül te-
nyérbe csaptak, s bár szerzõdést
nem írtak, de Fritz József és a
zenekar magára nézve kötele-
zõnek tartotta a megállapodást.
Ott voltak az egykori kürtös
utolsó útján és gyászindulókkal
búcsúztatták. Dr. Wartig László
is a gyászolók között volt, hogy
õ is eleget tegyen a másfél évti-
zede kapott megbízásnak.    -vt-

A 77 éves Plézer Henrik, vagy
ahogy sokan ismerik, Heni bá-
csi, Pakson született és hûsé-
ges maradt szülõvárosához, 55
éve él itt feleségével, Trapp Er-
zsébettel, gyermekeik Magdol-
na és Erzsébet. Négy unoka
büszke nagyszülei, és két déd-
unokának is örülhetnek. Heni
bácsi a nyugdíj után sem pi-
hent meg, remek egészségi ál-
lapotának köszönhetõen szün-
telenül dolgozik valamit. Szõ-
lõjében, a háza körül, vagy ép-
pen másnak segít, ha tud, és
immár 15 éve gondnoka a Pak-
si Evangélikus Temetõnek. Az
akkori felügyelõ kérte fel a
gondnoki állásra, amelyre
igent mondott, az állandó el-

foglaltság és egy kis anyagi ki-
egészítés mellett így többet te-
hetett az evangélikus egyház-
községért, melyhez születése
óta tartozik. Heti rendszeres-
séggel látogatja a temetõt, nya-
ranta többször is, rendben tart-
ja és felügyeli azt. A temetési
szertartásokat megbeszéli a
családokkal, kijelöli a sírhe-
lyet, és mindig jelen van a te-
metéseken, a harangozás, a ra-
vatal elõkészítése és rendben
tartása is a szolgálat része.
Megbízható, hûséges munká-
jáért kitüntetésben részesül,
melyet május 17-én vehet át
Hartán, ahol az ünnepélyes díj-
átadás után díszebédre várják.
Örömmel és meglepõdve fo-
gadta a hírt Szabó Vilmos Béla
evangélikus esperestõl, akitõl
elõször értesült a jó hírrõl.
Családi körben szeretne
Hartára utazni, legyenek tanúi
szerettei a jeles eseménynek.
Heni bácsi így összegezte: 15
éve végzem ezt a munkát be-
csülettel, szorgalommal, és
ameddig egészségem engedi,
számíthat rám az evangélikus
közösség.                          

-bzs-

Különös koncertTizenöt év elismerése

Régi idõk zsaruja

Idén 143 bort kóstolt a zsûri a
paksi borversenyen, fõként ta-
valyi vöröset. Az, hogy a borok
fele érmes lett, Kanczler
Istvánné szerint jó arány, de
aranyat csak elvétve ítéltek a
bírálók. A hegyközség elnöke
szerint ez különösen azért érde-
kes, mert a szõlõ jó volt, jó bor
ígérkezett. Sok gazda azonban
nem jól választotta meg a szüret
idõpontját, korán – szeptember
közepe elõtt – leszedték a szõ-
lõt, ami nyomot hagyott a hor-
dók tartalmán. Nem csak ezért
okozott tavaly nehézséget a
meleg, hanem azért is, mert
nagy melegben szüretelni sem
jó, s ha magas a hõmérséklet, a
tisztább íz érdekében a mustot

is hûteni kell. A szakember sze-
rint még mindig nem fordít
mindenki elég nagy gondot a
hordó kezelésére, a bor pedig
„viszi magával” az ízt.

Borversenyt egyébként 1962
óta szerveznek Pakson, az ideit
– mint 1995 óta mindegyiket –
az önkormányzattal közösen
hirdette meg a Paksi Hegyköz-
ség. A terv az volt, hogy meg-
választják a város borát is. Erre
negyedízben került volna sor.
Ezúttal nem akadt olyan nedû,
ami minõségben is megfelelt
volna, és elegendõ mennyiséget
tudott volna készítõje megvé-
telre kínálni a városnak, így a
döntést késõbbre halasztották.

-vida-

Még keresik a város borát
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Különleges színfoltja városunk gazdag
kulturális életének a kortárs mûvészetek-
kel foglalkozó Paksi Képtár, amelynek
másfél évtizedes léte és története elvá-
laszthatatlanul összeforrt Halász Károly
Munkácsy-díjas képzõmûvész nevével. A
város döntése értelmében a gyûjtemény
tavaly új épületbe költözött, és az 1100
négyzetméter elegendõ és infrastruktúrá-
jában megfelelõ helyet biztosít állandó és
idõszaki kiállítások számára. Ilyen nagy-
ságrendû városban párját ritkítja nem csak
az épület, de a benne folyó munka, a kiál-
lítások is. Új vezetõt is kapott a gyûjte-
mény, Prosek Zoltán személyében. 

– Ez az épület bárhol a világon megállná
a helyét, és szeretném, ha a benne folyó te-
vékenység, a kiállítások is méltók lenné-
nek a lehetõségekhez és a város nagyvona-
lú támogatásához – mondja a fiatal vezetõ
– A legfontosabb, hogy a paksiak számára
szerethetõvé, élhetõvé váljon a képtár, hi-
szen értük van. Olyan programokra van

szükség, amelyek kiszolgálják a szakmai
felelõsséget, a várost, a régiót, a megyét, és
érdeklõdésre tarthatnak számot országo-
san, sõt a határainkon túl is. Meg szeret-
nénk mutatni, hogy milyen mûvészet van
ma körülöttünk. Teret adunk a társmûvé-
szeteknek, elsõsorban a kortárs táncnak, is.
Siker, hogy az eddigi elõadásokat annyian

nézték meg itt, mint a fõvárosban – teszi
hozzá Prosek Zoltán. 

A képzõmûvészeti kiállítások esetében a
képtár munkatársai igyekeznek népszerû,
látványos, érdekes anyagokkal ide vonzani
a látogatókat. Az elsõre jó példa a Vasarely-
kiállítás, utóbbira pedig a most látható
Mengyán András-tárlat. A látogatók száma
1500-3000 között van, ami nagyon jó. A
közeljövõben ismét fontos kiállítások ér-
keznek a városba. Olyanok, amelyek Buda-
pesten kívül másutt az országban nem lát-
hatóak.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a kép-
tár legyen része a város életének, a mûvé-
szeti képzésnek – emeli ki az intézmény
vezetõje – Ezért fokozottan figyelünk a
múzeumpedagógiai foglalkozásokra, ahol
szakemberek vezetésével térítésmentesen
foglalkozunk óvodás és alsó tagozatos
gyerekekkel. A nagy hagyományokkal
rendelkezõ mûvésztelep továbbra is mû-
ködik. Az idei nyáron egyetemistákat hí-
vunk meg, és munkáik egy részével to-
vább gyarapodik majd gyûjteményünk.
Szeptembertõl a Pro Artis mûvészeti isko-
lában képzõmûvészeti képzés indul. Ter-
mészetesen mindehhez pénzre van szük-
ség. Szerencsére a város jelentõs anyagi
támogatása mellett az atomerõmû is hoz-
zájárul a programok létrejöttéhez, és párt-
fogásukra ezután is számítunk – Prosek
Zoltán elmondja, jó kapcsolatuk van a
Szépmûvészeti Múzeummal, ahonnan
szintén sok segítséget kapnak. Õk maguk
rendszeresen pályáznak, és eddig vala-
mennyi alkalommal nyertek. Végezetül
hozzáteszi: bár a képtár környezete az in-
tézmény mûködését nem határozza meg,
azért mindenképpen fontos lépés lesz,
hogy az év második felében közvetlen ki-
járás nyílik majd a Tolnai útra. Az épület
mellé szoborparkot terveznek, ha pedig az
elõtérben a büfé is mûködni kezd, akkor
akár találkahely is lehet a képtár.       

Komáromi János

Randevú a képtárban

PROSEK ZOLTÁN a zágrábi egyetem bölcsész karának mûvészettörténet szakán
végzett. Még az egyetemi évek alatt, 1996-ban felkérést kapott egy kortárs galéria ve-
zetésére. Elvállalta, és hat évig vezetett galériákat. Ez idõ alatt megismerte a kortárs
mûkereskedelmet, részt vett nemzetközi vásárokon, és jó kapcsolatokat alakított ki
külföldi galériákkal. Ezután két periódusban négy és fél évet töltött a gyõri városi mú-
zeum képtárában, ahol létrehozta a város kortárs gyûjteményét. Másfél évig a Dialóg
filmstúdió mûvészeti vezetõjeként olyan mûvészekkel dolgozhatott együtt, mint Makk
Károly, Jancsó Miklós, Bacsó Péter vagy Kovács András. Alapító alelnöke egy Kos-
suth-díjas mûvészek által alapított egyesületnek, amely a budapesti Vasarely Múze-
umban mûködik, és rövid idõ alatt nemzetközi elismerést vívott ki magának.

Amikor Pakson a képtár átköltözése szóba került, Halász Károly kereste meg. Elõbb
a projekt, majd az intézmény vezetõje lett. A létrehozás izgalma, a nagyobb és alkal-
masabb hely lehetõségei igazi kihívást jelentenek számára. 
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Isten kegyelme a legnehezebb idõben ál-
dozatkészségre indította a hívek lelkét. Az
egyháztanács 1927. március 31-én, a köz-
gyûlés 3-án elhatározta, hogy a 106 éves,
korhadni kezdõ bádogot leszedeti s a tor-
nyot 16-os horganyzott vaslemezzel befe-
deti 3400 P költséggel.

A jelen egyházunk, nemzetünk életében
nagyon szomorú korszak. 8 éves 4 hóna-
pos világháború, 10 hónapos forradalom
után 1919.  aug. 6-án polgári kormány vet-
te át az ügyek intézését. Az ellenfél azon
igéreteiben bízva, hogy népszavazás dönti
el a nemzetek vitás ügyeit, katonáink letet-
ték fegyvert; de az ellenfél magát gyõzõk-
nek jelentette ki és Trianonban kelt béke-
paranccsal országunk kétharmadrészét el-
szakították, 4 felé osztották; 3 millió ma-
gyar testvérünket müveletlen, idegen né-

pek alá adták. Mennyi üldöztetést, meg-
aláztatást szenvednek, mi pedig szomor-
kodunk, szégyenkezünk!

Alkotmányos királyság vagyunk, kirá-
lyunk azonban jelenleg nincs. Fõméltósá-
gú nagybányai HORTHY MIKLÓS kormány-
zó és gróf Bethlen István miniszterelnök
református vallásúak.

A jelen szomorú sötétséget fénysugarak
ragyogják be. Ref. magyar népünk komo-
lyan Istenhez kezd térni. Az országos val-
lásos gyüléseket nagy sokaság keresi föl.
Megújulásra, lelkieröre van reménység.

Ehhez járul, hogy ROTHERMERE lord an-
gol igazságérzettöl indíttatva, az elszakí-
tott magyar testvérek velünk való egyesí-
tésének útját egyengeti. Adjon Isten vér
nélkül is nagy, áldott sikert! Adjon több
millió lelkes magyar katonát, akik – ha

kell, mindnyájan készek elmenni a halál
rettenetes veszedelmébe Magyarország
feltámadásáért.

Püspökünk: DR. RAVASZ LÁSZLÓ. Espe-
res: KÁTAI ENDRE dunaszentgyörgyi lel-
kész.

Egyház lelkésze: MOLNÁR SÁNDOR. Fõ-
gondnok: DR. KOVÁCS S. ENDRE földbirto-
kos. Kántortanító: BÁLINT BULCSU. Osz-
tálytanító: FONYAD GYULA.

Gondnokok: Baksai Sándor, Baksai
György. Presbyterek: Baksai Ferenc, Bá-
lint József, Bán Ferenc, Bedõ Gábor, Boda
József, Gyõri Péter, Halász Zsigmond, dr
Horváth István járásbiró, Kis József, Len-
gyel Ferenc, Marosi József, Marosi Imre,
Oláh Mihály, Paczolay Gyula, Paczolay
László, Rákász Sándor.
Paks, 1927. augusztus 10.

Molnár Sándor lelkész
ifj. dr. Kovács Sebestény Imre 

fõgondnok

Üzenet a jövõnek

Megkezdõdött a város második 
legrégebbi épületének felújítása, melynek

költségéhez az alábbi szervezetek és 
vállalkozók járultak hozzá jelentõs 

mértékben adományaikkal:

Köszönjük önzetlen segítségüket: 
Paksi Református Egyházközség

Értékes dokumentumot találtak a református templom tornyában a
felújítást végzõ munkások. A több mint nyolcvan éves feljegyzést a
csillagban helyezték el elõdeink az akkor százhat éves „korhadni kez-
dõ bádog” leszedése alkalmából. A korabeli irat szöveghû másolatát
a Paksi Hírnök olvasói elé tárjuk.

Paks város önkormányzata
Polgári Összefogás képviselõi

BA-TU Kft.
Hanolfer Kft.

Intereuro-3 Bt.
Suzuki Barta Kft.

Fritz Kft.
Pillér Építõipari Bt.
Renimpex DC Kft.

KONCERT
a paksi református templomért 

május 16-án 18 órakor 
az evangélikus templomban

Fellép: 
PAKSI VÁROSI VEGYESKAR

Mûvészeti vezetõ: 
CSEKE GÁBOR

Közremûködik: 
TÓTHNÉ HANOL FRANCISKA

marimba
KOVÁCS MÁRIA, zongora

HEVERTLE RITA klarinét
CSEKE GÁBOR trombita

BELÉPÕ: 1000 FT

A közremûködõk a koncert teljes bevétel-
ét a paksi református templom felújításá-
ra ajánlják fel!
Jegyek kaphatók: VMK, Református Lel-
készi Hivatal, Római Katolikus Plébánia,
Sirály papírbolt, Péger mûvészkellékbolt,
illetve kezdés elõtt a helyszínen.
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Ott akartam állni közöttük.
Mint mindannyiszor, mikor lá-
tom õket. Ilyenkor nem csak a
színpad az övék, hanem az
egész világ. Hagyom, hogy el-
hitessék: az erdélyi havasok-
ban járunk, máskor hamisítat-
lan vadnyugati hangulat lesz
úrrá, de Írország tüze is Pak-
son éled ezen az estén. 

Verejték, dicsõség, szeretet –
jellemezte találóan egyszer a
Tûzvirág egyik szólistája a
csapatot. Mindháromban ré-
szük lehetett az elõadás folya-
mán, melyet az együttes részé-
rõl óriási elõkészület, a nézõ-
kérõl pedig hihetetlen várako-
zás elõz meg. Minden évben
elhozzák nekünk a „Tûzvirág-
érzést”, ami magával ragad,
és velünk marad még az elõ-
adásról hazatérvén is. 

A táncegyüttes a közelmúlt-
ban elhunyt néprajzkutató, dr.
Pesovár Ernõ emlékének is
adózott produkciójával, aki
egy zsûrizés folyamán Illyés
Gyula idézettel fordult Mádi
Magdolna koreográfushoz:
„Ideteszem a Dunáról a fényt,
leányról a mosolyt, fiúról a
dacot; ebbõl csinálok költe-
ményt, hogy gazdagodjatok.”  

-dávid-

A II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola negyedik osztá-
lyosa kitûnõ tanuló. Mate-
matikából már elsõ osztá-

lyosként kiemelkedõ volt,
mondta tanítónõje, Fodor
Zoltánné, akitõl megtudtuk:
Ákos másodikos kora óta
szakkörre jár, szorgalmának,
tehetségének köszönhetõen
pedig harmadiktól már a ver-
senyek állandó szereplõje.
Városi, megyei és országos
szinten is kiválóak az ered-
ményei, a közelmúlt sikere a
Kalmár László Matematika-
verseny megyei elsõ helye-
zése, melynek országos for-
dulójára júniusban kerül sor.
A matematika mellett Ákos
anyanyelvi megmérettetése-
ken is indult, az olvasás je-
lentõsen hozzásegíti a hibát-
lan helyesíráshoz. Kiválóan
rajzol, kapott már különdíjat
rajzpályázaton. A reál terüle-

ten megmutatkozó tehetség
öröklött, az édesanya mate-
matika-fizika tanár, az édes-
apa villamosmérnök. A ti-
zenkét éves Csanád is ezen a
területen eredményes, és kö-
zös még a testvérekben a
sport szeretete, mindketten
úsznak, floorballoznak. Az
iskolai csapatban számíthat-
nak mindkettõjükre, a sport-
ágak versenyein érmes he-
lyezést értek el, Ákos a foci-
csapatnak is tagja. A tanulás
és az edzések mellett kevés
szabadidejében a könyvek
után elõkerül a LEGO is. A
sokoldalú kisfiú szerényen
sorolja eredményeit, melyre
a családon kívül büszkék
osztálytársai, barátai is. 

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Horváth Ákos
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Tûzvirág-érzés

További képek a www.paksihirnok.hu oldalon

A fenti témában várja a
Hétszínvirág tagóvoda azokat
a történeteket, meséket, me-
lyek a természettel, annak je-
lenségeivel kapcsolatosak.
Emlékeket idéznek a pályázó-
ban, a természet iránti érdeklõ-
désüket, szeretetüket, tisztele-
tüket örökítik meg. Akár il-
lusztrálhatják is elbeszélései-
ket. Az A/4-es pályamûveket
maximum 3 gépelt oldal terje-
delemben és három példány-
ban várják június 5-ig a Tolnai
úti óvodába. Az õszi díjátadá-
son az ovisokat és a felnõtteket
is jutalmazzák majd. 

Az én 
zöld szíves
történetem
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A Szerbiai Magyarkanizsán ren-
dezték meg a 16. Nemzetközi
Moderntánc Versenyt. Ez a nap
beírta magát a Csillag Show
Táncegyesület történelmébe. A
közel 300 produkció közül a
zsûri a paksi csapat „Idõgép” cí-
mû táncát második, a „Felpör-
getve” címû bemutatót pedig
negyedik hellyel jutalmazta.

Ezt követõen újabb megmé-
rettetés várt a csoportra. A
keszthelyi Helikon versenyen
140 középiskola diákjának be-
mutatója közül az „Idõgép” is-
mét sikert, egy ezüstminõsítést
hozott. Emellett a zsûri meg-

hívta a paksi csoportot a keszt-
helyi Balaton Színházba, a tánc
világnapja alkalmából a mo-
dern tánc kategória gyõztesei-
nek rendezett gálára.

A sikerek újabb lendületet ad-
tak a Csillag Show Táncegyesü-
let tagjainak és vezetõjének, dr.
Czárné Nagy Ildikónak. A cso-
port pénteki és szombati próbá-
in a már ismert táncok mellett
újabb koreográfiákkal is készül.
Lapunk megjelenésével egy
idõben Szekszárdon, a pünkösdi
fesztiválon mutatkozik be a
paksi csapat. 

-hm-

Ezüst Idõgép

„Magyar Mûvészetoktatá-
sért” elismerésben részesült a
Pro Artis Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény, több mint
30 éves munkájának eredmé-
nyeként. A Magyar Zeneisko-
lák és Mûvészeti Iskolák Szö-
vetsége és a Magyar Zenemû-
vészek és Táncmûvészek
Szakszervezete által létreho-
zott kuratórium a mûvészeti
nevelés-oktatás terén elért ki-
emelkedõ eredményért díjazta
a paksi iskolát. Az emlékpla-
kettet és a díszoklevelet
Hartmann József igazgató vet-
te át Szolnokon.

Nívódíjat kapott Gödöllõn,
az V. Országos Népzenei ver-
senyen Juhász Kitti a hang-
szeres szólista kategóriában. 

Arany minõsítést ért el a
keszthelyi Helikon ünnepségen,
a középiskolások versenyén
népzene kategóriában a Riglizni
citerazenekar, a Bihari Ágnes,
Juhász Kitti, Kákai Emese trió,
valamint Juhász Kitti a népdal
kategóriában fõdíjat kapott.
Keszthelyen a paksi középisko-
lások a Vak Bottyán Gimnáziu-
mot, az ESZI-t, és a mûvészeti
iskolát is képviselték. Ahogy a
drámacsoport tagjai is, akik
ezüst minõsítést hoztak haza a
Helikon ünnepségsorozatról, és
kiemelkedõen jó kritikát kaptak
a szereplõk. Dramaturg és a ren-
dezõ Hefner Erika.

Megyei zongoraversenyen
vett részt az iskola kilenc nö-
vendéke. Minden tanuló díja-
zott lett a maga kategóriájá-
ban, Blóz Evelin elsõ helye-
zést ért el. 

Felvételt hirdet a Pro Artis
Mûvészeti Iskola Táncmûvé-
szeti tagozat balett tanszaka
a 2008/9-es tanévben induló
délutáni osztályába. Olyan
lányok és fiúk jelentkezését
várjuk, akik 2008 szeptem-
berében kezdik meg általá-
nos iskolai tanulmányaikat,
vagy a jelen tanévben fejezik
be az általános iskola elsõ
osztályát. A felvételi ideje
2008. május 20. kedd, 17.30,
helyszíne az iskola 2. számú
balett-terme. 

A felvételire jelentkezõk
tornaruhát vagy fürdõruhát
hozzanak magukkal. Bõvebb
felvilágosítást Szarka Gitta
tagozatvezetõnél, a 20/ 483
93 86-os telefonszámon, az
esti órákban kérhetnek az ér-
deklõdõk. 

Már a következõ tanévre ké-
szül az iskola: a város óvodá-
iban meghallgatást tartanak,
majd felvételiznek a gyere-
kek. Kétszeri alkalommal pe-
dig hangszerbemutató hang-
versenyre hívják azokat a nö-
vendékeinket, akik hangszer-
választás elõtt állnak.  

-bézsé-

Hírek a Pro Artisból
A természettudományos okta-
tásnak vissza kell kerülnie meg-
felelõ helyére, mert fontos az
ország versenyképességének
biztosításához, hogy legyenek
megfelelõen képzett mérnökök,
kutatók. Ezeket a gondolatokat
az Oktatási Minisztérium poli-
tikai államtitkára mondta Pak-
son. Arató Gergely a 11. Szilárd
Leó Országos Fizikaverseny
döntõjére érkezett. Meghívása
mögött az a nem titkolt szándék
állt, hogy a szervezõk megnyer-
jék a tárca támogatását ahhoz,
hogy a verseny legjobbjai ismét
vizsgamentességet élvezhesse-
nek, miként az érettségi rend-
szer átalakítása elõtt. A ver-
senybizottság elnöke szerint
Magyarország jövõje gyûlt ösz-

sze az ESZI fõiskolai elõadóter-
mében, hogy részt vegyen az
országos döntõn. Ide 9-10. osz-
tályból az elõdöntõben szereplõ
legjobb tíz, 11-12. évfolyamból
a legjobb húsz diák jutott. El-
méleti, számítógépes és kísérle-
ti feladatok sorának megoldása
után az elõbbi kategóriában
Varga Ádám (SZTE Ságvári
Endre Gyakorló Gimnázium),
az utóbbiban Nagy Viktor (Zrí-
nyi Miklós Gimnázium) vég-
zett az élen. Az iskolák összesí-
tett eredménye alapján odaítélt
Marx György vándordíj Pécsre,
a Leõwey Klára Gimnáziumba
került, a Szilárd Leó Tanári
Delfin-díj pedig az iskola fizi-
katanárához, Simon Péterhez. 

-vt-

A jövõ fizikusai
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Városunkban a Vigyázó család
paksi leszármazottainak élettör-
ténete a Rókus kápolna kriptájá-
nak feltárása kapcsán került
2008 áprilisában az újsághírek
közé, hiszen a kápolna, mely a
város egyik legértékesebb, or-
szágos védelemmel bíró, kora-
beli freskókkal díszített mûem-
lék épülete, a Vigyázó család
egykori temetkezési helye volt.

Szinte ezzel egy idõben,
2008. április 17-én Budapesten
is a Vigyázó családra emlékez-
tek, a Magyar Tudományos
Akadémián konferenciát és ki-
állítást rendeztek a Vigyázó
család emlékére abból az alka-
lomból, hogy 80 évvel ezelõtt,
1928-ban Vigyázó Ferenc az
MTA-ra hagyta hatalmas va-
gyonát. 

A Veszprém megyei, jórészt
dunántúli birtokokkal rendel-
kezõ bojári Vigyázó család ne-
mességét 1672-tõl származtat-
ta, melyet az uralkodó 1808-
ban megerõsített. A család va-

gyonát a már Pesten letelepe-
dett Vigyázó Antal (1793-
1861) alapozta meg, az értékes
mûkincsgyûjtemény létrehozá-
sa fia, Sándor (1825-1921) ér-
deme. Õ kapta meg 1895-ben
az uralkodótól a grófi címet s
az örökös fõrendiházi tagságot.
A családi gyûjtemény a
Podmaniczky Zsuzsannával
kötött házassága révén tovább
gazdagodott, s fiaik, ifjabb
Sándor és Ferenc is tovább
gyarapították, s még életükben
alapítványokat létesítettek az
MTA támogatására. 

Vigyázó Ferenc (1874-1928)
politikus és jogtudós volt,
1905-tõl 1918-ig országgyûlési
képviselõként is tevékenyke-
dett. 1906-1918 közt a fõrendi-
háznak volt a jegyzõje, de
1918-ban visszavonult a politi-
kai élettõl. Az életrajzi lexiko-
nok több jogelméleti szak-
könyvét is felsorolják. Testvére
korai halála után a szintén fiú-
örökös nélkül 1928-ban meg-

halt Vigyázó Ferenc végrende-
letében teljes vagyonát a Ma-
gyar Tudományos Akadémiára
hagyta.

A hagyaték földbirtokokból,
kastélyokból és felbecsülhetet-
len értékû könyv-, kotta- és
mûkincsgyûjteménybõl állt.
Ennek az adománynak rendkí-
vül nagy jelentõsége volt az el-
sõ világháború után pénztelen-
séggel küzdõ Akadémia életé-
ben, az intézmény ezáltal a Vi-
gyázó-birtokokból és telkek-
bõl, továbbá a letétekbõl be-
folyt kamatokból nyerhette
vissza azt az anyagi független-
séget, amellyel az alapítása óta
nem rendelkezett. 

A 2008 áprilisában rendezett
konferencia ezért nevezte Vi-
gyázó Ferencet az MTA „máso-
dik alapítójának”, az emlékülés
szakértõi pedig bemutatták a ha-
gyaték mûvészet- és tudomány-
történeti jelentõségét.

A Vigyázó család és gyûjte-
ménye c. kiállítás, amely a kon-

ferenciával együtt nyílt meg,
megtekinthetõ a MTA épületé-
nek III. emeletén, 2008. május
19-ig minden hétköznap 11 és
16 óra között. 

A Pakson élõ nemesi Vigyázó-
család tagjai szoros rokoni kap-
csolatban álltak a Vigyázók fõ-
rendi ágával. Az egykori, még a
XVII. századra visszanyúló
atyafiságot a leszármazottak há-
zasságkötései a Szeniczey csa-
lád tagjaival az 1800-as évek
második felében még szoro-
sabbra is fûzték: Szeniczey
Ödön országgyûlési képviselõ
leányának, Ilonának férje gróf
Bolza Géza volt, Vigyázó Sán-
dor leányának gróf Bolza
Pálnénak a fia. Ödön húgát,
Szeniczey Friderikát pedig Vi-
gyázó Rezsõ vette feleségül az
elsõ paksi takarékpénztár igaz-
gatója.

Forrás: -www.mta.hu/hírek, 
-Daróczy Zoltán: Nemesi év-
könyv, 1925-26. 334-338.o. 
-Kempelen Béla: A magyar ne-
mesi családok, 6. k.142.o. és
9.k.152.-154.o. és 172.-176.o. 
-Új Magyar Életrajzi Lexikon,
VI. k. Fõszerk.:Markó László,
Bp. 2007.

Kernné Magda Irén
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Híres paksiak, paksi hírességek

Vigyázó Ferenc

HAJDÚ JÁNOS
Paks egy élhetõ város. Mutat
még falusias jegyeket, de ta-
lán ez teszi élhetõvé. Kultu-
rális, oktatási, egészségügyi
szolgáltatásaiban azonban a
legnagyobb városokkal is
összemérhetõ. Egyszerre vi-
dékies és egyszerre városias.

Sok ember számára ez teszi
vonzóvá, többek között az én
számomra is.

Kezdõ, 24 éves mérnök-
ként, mikor feleségemmel
ide kerültünk, nem volt túl
rokonszenves település. Óri-
ási volt a felfordulás, a ká-
osz. Épültek az erõmûvi
blokkok, a lakótelep. Nehéz
volt ezt a várost megérteni,
nem volt egy egyszerû képlet
Paks. 

De olyan hihetetlen válto-
zás történt itt ’66 és ’82 kö-
zött, amit nagyon nehéz lehe-
tett megálmodni, megtervez-
ni és levezényelni.

Mi, a város mai irányítói
csak fejet hajthatunk e nagy-
szerû teljesítmény elõtt, amit
elõdeink véghez vittek.

TISZTELT OLVASÓ!
Az elmúlt egy évben közel
százan mondták el a városi te-
levízió kamerájának Pakshoz
fûzõdõ emlékeiket, jó és rossz
tapasztalataikat egyaránt.
Önök itt az újság hasábjain rö-
viden olvashatták is néhányuk
élményeit.

A sorozat lezárult, de a vá-
roslakók olyan sok és bölcs
gondolatot fogalmaztak meg,
hogy ezeket veszni hagyni dõ-
reség volna. Kováts Balázsban
fogalmazódott meg az ötlet,
hogy ezeket a gondolatokat,
álmokat rendszerezetten össze
kellene gyûjteni, írásba foglal-
ni és átadni a város mai veze-
tõinek. Biztosan segítene az
elõrelátásban, a város ügyei-
nek megfelelõ irányba terelé-

sében. Mégiscsak mi élünk itt,
s elsõsorban rajtunk múlik,
hogy milyen lesz Paks arcula-
ta, szolgáltatásai, intézményei,
a város megtartóereje, lakható-
sága és szellemisége. 

Hankiss Elemér népszerû te-
levíziós sorozata elõtt tiszte-
legve szerveztünk egy civil, jö-
võidézõ rendezvényt. A Prelá-
tus épületébe meghívtuk mind-
azokat, akik szereplõi voltak a
sorozatnak.Az együttgondol-
kodás, ami talán egy új sorozat
kezdete is egyben, a „Találjuk
ki Paksot!” címet kapta.

„Az én városom” tehát véget
ért. Színházi szlenggel szólva:
„…pozitív fõhõs a színrõl
jobbra el, függöny le…” A má-
sodik felvonás május 17-én a
Prelátusban…   Kovács Tibor

Az én városom
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– Az életben az a nagyszerû,
hogy kiszámíthatatlan… Ha
valaki korábban azt mondta
volna, hogy egyszer Pakson
fogok élni, biztosan nem hit-
tem volna el. A számunkra tel-
jesen idegen városba 1989
õszén költöztünk, mert a pá-
rom edzõi állást kapott a helyi
sportegyesületnél. Nagyobbik
fiam születése után a városi te-
levízió külsõse, majd fõállású
munkatársa lettem. Szerkesz-
tõ-riporterként, mûsorvezetõ-
ként tevékenykedtem Barabás
Évivel karöltve, akivel akkor-
tájt szereztünk hivatalos képe-
sítést is a televíziózáshoz. 

Annak idején azzal a tudattal
költöztek Vácról Paksra, hogy
mindez csak átmeneti állapot.
Ennek ellenére, egy idõ után
még azt is vállalták volna, hogy
letelepednek itt – de nem így
hozta a sors. Megértették, hogy
vannak dolgok, amelyeket nem
érdemes erõltetni – érezték,
hogy valami a végéhez ért, s ha
egyszer valóban haza akarnak
térni, akkor itt az idõ.

– Nagy igazság van abban,
hogy nem lehet kétszer ugyan-
abba a folyóba lépni. Vácra ha-
zatérve ismét egy idegen vá-
rosban találtuk magunkat, ahol
újra kellett teremteni az életün-

ket. A televíziós munkát egé-
szen más formában folytattam
tovább. Forgatókönyveket,
dalszövegeket írtam televíziós
produkciókhoz, így az Irigy
Hónaljmirigy filmjei, illetve a
Gálvölgyi-show számára.
Évekig rádióztam, majd a Csa-
ládi Lap munkatársa lettem. 

Jelenleg is az írás 

a legfontosabb tevé-

kenység számára. 

Nemcsak újságíróként, hanem
szerzõként is: dolgozik egy
könyvön, és egy musicalen. Vö-
rösmarty remekmûvét, a Cson-
gor és Tündét dolgozta át „spiri-
tuális” zenés darabbá, amelyben
elsõsorban nem a szerelem, in-
kább a ma is idõszerû filozofi-
kus tartalom kap hangsúlyt. A
mindennapok során önismereti
tanácsadással foglalkozik: évek
óta a Nõk Lapja Cafe önismere-
ti szakértõje. 

– A spiritualitás egyelõre so-
kaknak csak a felszínt jelenti, a
napilapok szórakoztató jellegû
horoszkópjait, a különféle ezo-
terikus hókuszpókokat, holott
annak valódi tartalma, lényege
egészen másban áll. A napjaink-

ban egyre fontosabbá váló önis-
meretnek többféle módszere
van, ezek egyik az általam is
használt számmisztika, mely-
nek alapjait az ókori matemati-
kus, Pithagorasz foglalta rend-
szerbe. Alkalmazásával hiteles
képet kaphatunk egy személyi-
ségrõl, megtalálhatjuk lelki és
fizikai problémáink kulcsát.
Több ezer elemzés készítése
után, saját tapasztalataimmal
megerõsítve állítom: a dolog
döbbenetes módon mûködik. A
különbözõ korok filozófusai
nem véletlenül biztattak arra,
hogy „ismerd meg önmagad, és
magadban az egész világot
megleled” – vagyis megérted.
Ez utóbbira pedig nagyon nagy
szükség van. A klasszikus és a
spirituális pszichológia eszkö-
zeit egyaránt felhasználva vol-
taképpen lelki gondozást, sze-
mélyiségépítést végzünk. 

Eszter bármivel is foglalko-
zott, mindig az emberi lélek ér-
dekelte. A tévés munkák során
is elõszeretettel választotta a
különféle magazinokat, és új-
ságíróként is inkább a lelki
mélységeket, a személyiség tit-
kait kutató interjúkat készített
szívesen. 

A Pakson töltött tíz esztendõ
mindig kedves emlék marad
számára. 

A város befogadta, 

úgy érzi, szerette is. Ideköl-
tözésük után minden isme-
rõssé, barátságossá, Paks pe-
dig második otthonává lett.
Meghatározó idõszak volt ez
Eszter életében, hiszen elõ-
ször kellett igazán helyt áll-
nia egy új környezetben, és
itt váltak igazi családdá. A
rossz emlékek idõközben el-
halványultak, a jók pedig
életre szólóan megmaradtak.
Ez utóbbiak közé tartozik,
hogy egy igazán nagyszerû
közösségben dolgozhatott,
olyan munkát végezve, ame-
lyet, mint mondja, egyetlen
pillanatig sem érzett munká-
nak…

– Van egy-két ember, akivel
tartom a kapcsolatot, és az
interneten keresztül is sokak-
kal megtaláltuk egymást. Az
évek során néhányszor vissza-
látogattunk már Paksra. Az
emlékeimet én mindig bezá-
rom egy jelképes fiókba. A
paksi élmények számára is
van egy szimbolikus fiókom.
Nem nyitom ki ugyan sûrûn,
de ha megteszem, akkor jó ér-
zéssel, mosolyogva fordítom
el a kulcsot.

Sólya Emma

SZÁMOK
BÛVÖLETÉBEN
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Pakson régen látott, de jól ismert arc az
övé. Tíz év alatt mit sem változott: Pápay
Eszter. A városi televízió munkatársa volt
egy évtizeden át. Most ismét Vácott él csa-
ládjával. Nem vett búcsút a televíziós
munkától: forgatókönyveket, dalszövege-
ket ír, újságíróként is tevékenykedik, és a
Nõk Lapja Café internetes oldalán önis-
mereti tanácsokat ad.

Jó napot, mi újság?
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Ákosnak nem jött össze az
olimpiai kvalifikáció. „Csak”
bronzérmes lett a lisszaboni
Európa-bajnokságon, ez pedig
kevésnek bizonyult, arany kel-
lett volna a pekingi repülõjegy-

hez. A tavalyi vb elõtt megsé-
rült keze nem javult, így fájós,
érzékeny csuklóval próbálta
megszerezni az olimpiai rész-
vételhez szükséges pontokat a
különbözõ versenyeken. Az
utolsó remény az Európa-baj-
nokság volt.  Harmincöten in-
dultak a súlycsoportjában, és
az európai 73 kg-os mezõny
nagyon erõs. Ákos így is örült
a bronzéremnek, végre volt
eredménye a sok munkának.
Júniusban lesz harmincéves,
huszonhárom éve judózik, azt
mondja, a 2012-es olimpia na-
gyon messze van. Nem való-
színû, hogy addig folytatja, de

szeptemberig mindenképpen se-
gít a Mészáros Anettnek készülni
az olimpiára, hogy mi lesz ké-
sõbb, még nem tudja. Szerinte
munka mellett nem lehet rendes
edzésmunkát végezni. Volt már
világ- és Európa-bajnok, az
olimpiai arany hiányzik. Most
azon töri a fejét, hogyan tovább.
Programtervezõ-matematikus,
jó lenne valami saját vállalko-
zás. A magyar küldöttséggel
szeretett volna eljutni Pekingbe,
arról sajnos lemaradt. Azon
gondolkodik, miként lehetne
vonattal eljutni az ötkarikás já-
tékokra, hogy valami izgalmas
is legyen a dologban.     (joko)

Braun Ákos még folytatjaKaratesikerek

A Paksi FC a Sopron kizárása
miatt 3 ponttal és 3:0-s gól-
különbséggel gazdagodott a
Soproni Liga 24. fordulójá-
ban. A következõ játéknapon
az FC Fehérvár ellen idegen-
ben lépett pályára a PFC. A
találkozón mezõnyfölényben
játszottak Égerék, több gól-
helyzetet is kidolgoztak, de
gólokat mégis a Fejér megyei
gárda szerzett, szám szerint
hármat. A sikertelen vendég-
játékot követõen ismét hazai
környezetben fogadta a

Gellei egylet a Gyõri ETO
FC-t. A kilátogató közel há-
romezer nézõ igazán jó mecs-
cset láthatott, hatalmas Tökö-
li gólokkal. A vége 2:1 lett, a
csapat minden játékosát di-
cséret illeti a mutatott játék
alapján. A Paksi FC legköze-
lebb ismét hazai pályán ját-
szik. Május 12-én az Újpest
látogat a Fehérvári úti stadi-
onba. A találkozót a Sport TV
élõben közvetíti. – Ragyogó-
an megkontráztuk a nekünk
esõ Gyõrt. Báló Tamás és
Kiss Tamás ragyogó labdákat
adott Tökölinek, aki kímélet-
len ítéletvégrehajtó volt. Vé-
gig kezünkben tartottuk a
meccset, nagyon büszke va-
gyok a fiúkra. Tudjuk, hogy
minden mérkõzés más. A Fe-
hérvár ellen is nagyszerûen
futballoztunk, viszont az el-
lenfél lõtte a gólokat. Hason-
ló hozzáállást várok a fiúktól
az Újpest ellen is – értékelt a
gyõri mérkõzést követõen
Gellei Imre, a Paksi FC veze-
tõedzõje. Csapatunk jelenleg
11. helyen áll a Soproni Ligá-
ban.          

efgé 

Tököli-gólokkal nyert a Paks

Sebesség (Kbps)  Ár/Hónap
I. csomag:    384/64 kbps 3840Ft/hó
II. csomag:   512/128 kbps 4490Ft/hó
III. csomag:  1024/256 kbps 5990Ft/hó

– NEM SZÜKSÉGES TELEFONVONAL
– nincs percdíj
– fix, kalkulálható havi költség
– nincs hûségnyilatkozat
– folyamatos internet elérés
– korlátlan adatforgalom

Tel.: 30/365-9314  
www.tolnaairnet.hu

vezeték 

nélküli 

internet
szolgáltatás

Két fordulót rendeztek idáig a
rali bajnokságban.

Az egri Start Autó Rallye-n a
Szijj Zsolt–Bakos Dávid kettõs
Mitsubishi Lancer Evo 6-tal az
A8 kategóriában a negyedik, az
abszolút sorrendben a tizenhar-
madik helyen végzett. 

A Miskolc ralin kategóriájuk-
ban a harmadikak, az abszolút
sorrendben pedig a tizenötödik
helyen végeztek.

(joko)

Jól rajtoltak
Bakosék
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Sport

A Tradicionális Shotokan
Karate-do Szövetség Dombóvá-
ron rendezte regionális bajnok-
ságát. Tizennégy egyesület 147
versenyzõje, köztük a Paksi SE
sportolói léptek szõnyegre. A
harmincegy paksi karatéka kö-
zül egyéniben öten végeztek az
élen, a 12 éves Erõs Dávid, a 14
éves Rácz Krisztina, a 16 éves
Pilisi Krisztina, és a 18 éves
Ferenczi Ágnes, valamint a ve-
teránok között Guzorán Attila.
Szintén az elsõ helyen végzett a
16-18 éves férfi, és a 16-18 éves
nõi csapat. Összesítésben a PSE
lett a legeredményesebb a csa-
patversenyben. A regionális baj-
nokság egyben kvalifikációs
verseny volt az októberi magyar
bajnokságra, és a novemberi
franciaországi vb-re.           (joko)
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Volt egy kis pihenõ az alapsza-
kasz után az NB I-es férfi ko-
sárlabda-bajnokságban, hogy
most annál sûrûbb legyen a
program. Miután az ASE csapa-
ta az ötödik helyen zárt, így a
negyedik Albacomp ellen kell
kiharcolnia az elõdöntõbe ju-
tást. Jobb helyezésének köszön-
hetõen a székesfehérvári csapat
játszhat otthon többet, ha végig-
megy a három nyert mérkõzé-
sig tartó párharc. Az eddig leját-
szott két mérkõzést látva nem
biztos, hogy szükség lesz mind
az öt találkozóra. 

Az elsõ meccsre Székesfehér-
váron került sor, és az ASE vé-
gig kézben tartva a mérkõzést
végül is biztosan gyõzött. Már
az elsõ félidõben sikerült elõny-

re szert tenni. A nagyszünet után
sportpályára nem illõ jelenetek
játszódtak a nézõtéren, a hazai
szurkolók egy része nem bírt
magával, hevesen tüntettek a já-
tékvezetõk ellen, szerintük õmi-
attuk állt vesztésre csapatuk.
Nemtetszésüket nem csak szó-
val, hanem tettel is kifejezték,
söröspoharakat dobáltak a pá-
lyára. A paksi játékosokat ez ke-
vésbé zavarta, mint a hazaiakat,
és a negyedik negyedben kilenc
pontosra növelve elõnyüket, biz-
tosan hozták az elsõ idegenbeli
mérkõzést. A lefújás után a biz-
tonsági õröknek kellett a három
sípmestert kimenekíteni a csar-
nokból. Egyikük, Vígh Péter a
történtek hatására bejelentette,
hogy abba hagyja a bíráskodást.

A végeredmény Albacomp –
ASE 77-86.

A második mérkõzésre há-
rom nappal késõbb a Geszte-
nyés úton került sor. A találko-
zó egy órával korábban kez-
dõdött a szokásosnál, tekintet-
tel a Paksi FC – Gyõri ETO
FC NB I-es labdarúgó-mérkõ-
zésre. Sokan éltek is a lehetõ-
séggel, és a kosárlabda után a
labdarúgó-mérkõzésre is el-
mentek, ahol szintén paksi si-
kernek tapsolhattak.

Az ASE magabiztos játékkal,
már az elsõ félidõ végére tizen-
egy pontos elõnyre tett szert,
amelyet a mérkõzés lefújásáig
tizenkilencre növelt, simán
nyerve a mérkõzést. A kezdõ
ötös mellett a kispadosok is so-

kat tettek a játékhoz, közel
negyven pontot termeltek. Az
utolsó percekben Sabáli Balázs
vezetõedzõ két fiatal játékosát,
Morgen Ferdinándot, és
Horányi Ákost is pályára küld-
te. A végeredmény: ASE –
Albacomp  94-75.

– Tudtuk, hogy a fehérvári
gyõzelem akkor ér valamit, ha
most is nyerünk, jó lenne ked-
den is – mondta el az ASE ve-
zetõedzõje. A következõ mér-
kõzésre ismét Székesfehérvá-
ron kerül sor, a párharc gyõzte-
se a Szombathelyi Falco –
Nyíregyházi KK duó gyõztesé-
vel mérkõzik a bajnoki döntõ-
be jutásért.

Lapzártakor érkezett: Alba-
comp–ASE 89:71. A három
nyert mérkõzésig tartó negyed-
döntõ állása 2:1 az ASE javára.  

(joko)

JÓL INDULT A RÁJÁTSZÁS

Teremben is terepen
Egyedülálló kezdeményezést
indít útnak a Mittler József ve-
zette szakosztály. A Magyar
Tájfutó Szövetség a Paksi
Atomerõmû Zrt. támogatásá-
val teljesen újszerû verseny le-
bonyolítását kezdi 2008-ban.
Akár sportcsarnokokba is szer-
vezhetõ, elektronikus pontérté-
kelõ rendszer kiépítését terve-
zik, így eltûnhet az eddig be-
vált zsírkréta és lyukasztó. Az
eredmények projektor segítsé-
gével azonnal követhetõek
lesznek. Õsztõl minden Paks
környéki településre szeretnék
eljuttatni ezt a rendszert, így
népszerûsítve a tájfutást. Ettõl
az évtõl Mittler József szak-
osztályvezetõ mellett dolgozik
Kiss Gábor, aki versenyzõként
ragyogó eredményeket szállí-
tott a paksiaknak. Mûtétje utá-
ni lábadozásait követõen edzõi
feladatokat lát el az anyaegye-
sületéhez visszatérõ tréner.

Nemzetközi rangsoroló 

tájékozódási futó kupát rende-
zett Táborfalva térségében a
Magyar Tájfutó Szövetség és a

Postás SE. A Paksi SE szak-
osztályát két versenyzõ képvi-
selte. F50-es kategóriában
Kürti István 3. helyen, míg Dö-
mötör Balázs F21-es kategóri-
ában az elõkelõ 9. helyen vég-
zett. Április utolsó hétvégéjén
a Tolna Megyei Tájfutó Szö-
vetség Gerjenben rendezte
egyéni versenyét. A paksi zöld-
fehérek ismét kitettek magu-
kért, mivel Adorján Tamás,

Séllei Marcell és Lajkó Niko-
letta korcsoportjában elsõ lett,
míg Bors Márton és Bosnyák
László másodikként haladt át a
célvonalon. A PSE versenyzõi
májusban három versenyre ne-
veznek, köztük a legrangosabb
az ötnapos nemzetközi Hungá-
ria Kupa. Húsz ország csapatai
között a paksi küldöttség 12
fõvel lesz jelen a viadalon. 

efgé

Legutóbbi négy bajnoki mérkõ-
zésébõl háromszor hagyta el
gyõztesen a pályát a Paksi FC
NB III-ban szereplõ labdarúgó
csapata. Dienes Pál együttese a
24. fordulóban idegenben 3:2-
re gyõzte le a Nagykanizsát,
majd 4:1-re a Mohács együtte-
sét hazai környezetben. Ezt kö-
vetõen jött az egyetlen vereség,
melyet Mohácson szenvedett el
a PFC II., 3:1-re kaptak ki a
paksi legények, de szomorkod-
ni nem volt idõ, jött a követke-
zõ meccs a Bóly ellen, melyet a
Fehérvári úton 7:0-ra megnyert
a Dienes egylet. – Az eredmé-
nyekkel és a rúgott gólokkal
elégedett vagyok, egyedül a
mohácsi mérkõzés lóg ki a sor-
ból. Azon a találkozón is mi irá-
nyítottunk, mezõnyfölényben
voltunk, de az ellenfél mindhá-
rom támadását góllal fejezte be
– értékelt Dienes Pál edzõ. Az
NB III Dráva csoportjában sze-
replõ paksi gárda 27 fordulót
követõen a 7. helyen áll. Legkö-
zelebb május 10-én szombaton
Tamásiban vendégszerepel a
PFC II.                              efgé  

Három gyõzelem,
egy vereség

Ezután a négy fal között is lehet gyakorolni.



Évadnyitóra vár mindenkit a
Paksi Közmûvelõdési Kht., illet-
ve a Paksi Duna-partért Közala-
pítvány május 24-én a Duna-
partra. Reggel 6 órától árusítják a
halat, amihez féláron juthat hoz-
zá, aki benevez a halászléfõzõ
versenyre. Sorozatsztárok is be-
mutatják fõzõtudományukat,
ebéd után pedig kiderül: ki birto-
kolhatja a paksi halászléfõzõ
mesteri címet. Az ebéd fáradal-
mait délutáni sétahajózáson pi-
henhetik ki, mely során megko-
szorúzzák a Dunát. A vízi szín-
padon egymást követik majd fel-

lépõk, többek között Csonka
András, Keresztes Ildikó pro-
dukcióját is láthatják majd, az es-
te fõ attrakciója pedig a Cotton
Club Singers lemezbemutató
koncertje, a Hofimánia lesz. 

Másnap reneszánsz gyermek-
napra várják a családokat, új
helyszínre, a VMK parkolóba.
Reggel tíztõl gólyalábas felvo-
nulás, vándormutatványosok
szórakoztatják a kicsiket és na-
gyokat, de lesz középkori vásári
forgatag, lovagi torna, kutyás be-
mutató és hab parti is. A nap
filmvetítéssel zárul. Rövidesen
minden postaládába eljuttatják a
hétvége ajánlóját. 
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Balatonbogláron rendezték a
ritmikus gimnasztika diák-
olimpia országos döntõjét.
Paksról két korosztályban öt
csapat versengett a dobogós
helyezésekért. A tízéves kor-
osztályban elsõ helyen végzett
a Deák Ferenc Általános Isko-
la, a dobogó második fokára
állhatott fel a Bezerédj Általá-
nos Iskola, míg a Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola az ötö-
dik helyen végzett. A lányok
szabadon választott karika
gyakorlatot mutattak be. A 12
évesek között kötélgyakorlatá-
val a Deák Ferenc Általános
Iskola csapata a negyedik he-
lyet szerezte meg. 

A csapatok edzõi Falusi Lí-
via, és Hermesz Anita.

(joko)

Arany és ezüst 
a diákolimpián

Óriási mezõny gyûlt össze a
tolnai kajak-kenu évadnyitó
maratoni versenyen. Tizenöt
egyesület több mint 400 ver-
senyzõje hetven versenyszám-
ban ült vagy térdelt hajóba. A
mamutmezõny miatt elõfuta-
mokat is kellett rendezni. Az
Atomerõmû SE-t öt korosz-
tályban – kezdõ, kölyök, gyer-
mek, serdülõ, ifi – hatvanan
képviselték. A paksi fiatalok
mintegy negyven verseny-
számban indultak, termésük
13 arany, 8-8 ezüst és bronz-
érem, valamint 9 negyedik, 4
ötödik, és 5 hatodik hely volt.

Évadnyitó
evezés

Sport

Rajzpályázatot és levelezõs
versenyt hirdetett a Pákolitz
István Városi Könyvtár gyer-
mekkönyvtára a reneszánsz
évének jegyében, általános is-
kolás gyerekeknek. A rajzos
feladattal – illusztráció készí-
tésével a Mátyás király és Ki-
nizsi Pál címû meséhez – a
Gazdag Erzsi Általános Iskola
diákságát szólították meg, a le-
velezõs versennyel pedig a
többi helyi iskola második-ha-
todik osztályos tanulóit buzdí-
tották arra, hogy beleássák ma-
gukat Mátyás király korába, s a
róla szóló mesék világába. 

A rajzpályázatra tizennyolc
alkotás érkezett, a feladatlapok
közül 455-öt vittek el a gyere-

kek, ebbõl 287-et küldtek visz-
sza. A kisebbeknél a kérdések
Mátyás király-mesékhez kap-
csolódtak, a felsõ tagozatosok-
nál pedig többek közt Mátyás
király könyvtáráról, seregérõl,
a kor kultúrájáról szóltak. A
programot záró díjkiosztón
minden résztvevõt megleptek
Boczán Béla és Kovács Gábor
mûsorával, a muzsikusok a re-
neszánsz zenei világát tárták a
közönség elé. Lázár Ágnes
gyermekkönyvtáros elmondta,
hogy legközelebb szeptember-
ben tartanak nagyobb rendez-
vényt, Benedek Elek születé-
sének évfordulójára, amely a
népmese napja.           

-gyöngy-  

Több százan idézték

meg Mátyás korát

Friss sporteredmények 
a www.paksihirnok.hu 

honlapon!

Amint az már a vállalkozók
körében bizonyára ismert,
hogy új – EU-normáknak
megfelelõ szakmakódok –
kerültek bevezetésre. Elsõ-
sorban az automatikusan át
nem fordítható szakmakódok
esetében szükséges a csere. A
részletekrõl tájékozódni az
interneten a www.magyar-
orszag.hu, a www.ksh.hu, il-
letve az illetékes okmányiro-
dákban lehet.

Kultúra

Programok, szolgáltatások

Az okmányiroda
felhívása„Egy lépés az egészségedért”

címmel egészségnapot rendez-
nek május 17-én, szombaton 10
órától a mûvelõdési központ-
ban. Az elõadásokon szó esik
többek között a magzat fejlõdé-
sérõl és védelmérõl; a
dagatanos megbetegedésekrõl;
a vércseppanalízrõl és a mag-
napress terápiáról. Bemutatják
az antioxidánsszint-mérõt, az
Oxigen és Basic cseppeket, és
az érdeklõdõk megismerked-
hetnek a különbözõ masszázs-
technikákkal is. A belépés díj-
talan.

Egészségünkért Családi napok
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Régi-új helyszínre, az ASE
csarnok melletti zöld területre
invitálják pünkösd hétvégéjén
a kikapcsolódni vágyókat.
Május 9-én 19 órától blues és
rock esttel melegíthet be a kö-
zönség; 10-én, szombaton a X.
Német Nemzetiségi Nappal
folytatódik a program, ahol a
paksi nyugdíjasok a nemzetisé-
gi önkormányzat vendégei egy
korsó hideg sörre. A programot

többek közt a Roger Schilling, a
Paksi Harmonika Együttes és a
Sramli Kings színesíti. Május
11-én már 10 órától várják a
szórakozni vágyókat. Pünkösd
vasárnap megkoronázzák a
pünkösdi királyt, fellép Beliczai
Balázs humorista, a paksi Böllér
Blues Band és a Ladánybene 27
is. A rendezvényt a Barabás Lõ-
rinc Ekletric zárja. 
A fesztivál ideje alatt a legki-
sebbeket arcfestés, játszóház
és ugrálóvár is várja. A vállal-
kozó kedvûek az íjászkodást is
kipróbálhatják.
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Mozimûsor
Május 14. (szerda) 19 óra
VIRÁGOK VÖLGYE

Feliratos indiai rom. dráma

Május 16. (péntek) 17 óra
WINX CLUB

Szinkronizált olasz rajzfilm

Május 18. (vasárnap) 19 óra
MICHAEL CLAYTON
Feliratos amerikai thriller

Május 21. (szerda) 19 óra
ÕSZI KERTEK

Feliratos francia vígjáték

Május 23. (péntek) 19 óra
AZ ÉJSZAKA URAI

Feliratos amerikai thriller

Dunakömlõd
„A születés csodája” címmel
Kóti Kata fotóiból nyílik kiállí-
tás a faluházban május 13-án
kedden, 18 órakor,

Vak Bottyán kopjafáját koszo-
rúzzák meg az Imsósi erdõben
május 17-én, 10 órakor. (Indu-
lás 9:30-kor a Faluház elõl.)
Ugyanezen a napon délelõtt 11-
tõl településtisztasági bejáró tú-
rára várják minden korosztály
képviselõit. 

A Dunakömlõdi Római Katoli-
kus Egyházközség szervezésé-
ben, a Biblia éve alkalmából, a
plébánia közösségi termében,
Tavaszy Noémi festõ-grafikus-
mûvész línómetszeteibõl nyílt
kiállítás, melyek a Biblia szöve-
gének illusztrációi. Az alkotá-
sok május 18-ig látogathatók.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Zanussi: Csendes érintés címû
filmjét láthatják a VMK könyv-
tárában május 14-én, délután
hat órától a filmbarátok. 

Filmklub

Mit kapott lencsevégre
a Paksi Fotósok Baráti Köre?

A Duna-parti csendéletet Laurinyecz Margit örökítette meg.

A nagykiállítóban május 14-én
szerdán 17 órakor, Paulovics
László szentendrei képzõmû-
vész kiállítását Prosek Zoltán,
a Paksi Képtár vezetõje ajánlja
az érdeklõdõk figyelmébe. 

A kiskiállítóban május 20-án
kedden 18 órakor a Paksi Kép-
zõmûvészeti Iskola 2007-
2008-as évi tanévzáró kiállítá-
sát pedig dr. Potoczky Iván, az
Oktatási és Kulturális Bizott-
ság elnöke nyitja meg.

A Paksi Képtárban, Mengyán
András "tér-képzetek" címû
kiállítását június 22-ig tekint-
hetik meg.

Kiállítás

A MÛVELÕDÉSI HÁZ
KÖNYVTÁRA
Cagliariban a család régi, szép
házát újíttatja fel a fiatal lány-
unoka, amikor a szalon lemál-
lott burkolata mögötti mélye-
désben egy fekete füzetet talál.
A füzetet olvasva megelevene-
dik elótte nagyanyja rejtélyes,
furcsa élete: szokatlan viselke-
dése, sikertelen öngyilkossá-
gai, betegségei, a késõn jött
szerelem… Egy nagy család

évtizedeken átívelõ története.
Milena Agus hihetetlen érzé-
kenységgel megírt története
meglepõ fordulattal zárul. 
A klasszikus családregények
kedvelõinek éppúgy élmény
lesz elolvasása, mint a kortárs
szardíniai írónõre kíváncsi ol-
vasónak.
Milena Agus: Szerelemkõ (He-
likon Kiadó, 2008.)

A VÁROSI KÖNYVTÁR
Parti Nagy Lajos 1990-1993
között írt tárcanovellákat a régi
Magyar Napló (akkor még két-
hetenként megjelenõ irodalmi
lap) felkérésére, összesen 66

darabot. A szövegek így egy-
begyûjtve nemcsak egy nyelv-
teremtõ író szerteágazó érdek-
lõdésének és tevékenységének
lenyomatai, hanem a rendszer-
váltás utáni Magyarország at-
moszféráját is elemi erõvel ké-
pesek fölidézni. Négyflekkes
írásai között találunk bravúrt
bravúrra halmozó tárcát, ab-
szurd minidrámát, könnyed
karcolatot, de vérkomoly no-
vellát, és a fokozódó
nemzet(közi) helyzetet elemzõ
jegyzetet is.
Parti Nagy Lajos: Se dobok, se
trombiták (Magvetõ Kiadó,
2008)

Mit ajánl 
az olvasóknak

„Majd felruház a rock and
roll áruház” – ezzel a címmel
nyílik a ‘60-as, ‘70-es évek
divatják bemutató kiállítás a
Városi Múzeumban. A tárlat
a múzeumi majálison, május
16-án nyílik. A programot
tánc- és korhû divatverseny
színesíti, fellép a Party Club
Táncegyüttes. Itt adják át az
„Év tiszteletbeli muzeológu-
sa” díjat is.

Múzeumi
majális

Pünkösdi 
fesztivál
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REGISZTRÁLT MEZÕGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓKNAK 
BÁRMELY CÉLRAKEDVEZÕ FT VAGY CHF ALAPÚ HITEL!

AKÁR 20 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGIG, 
10 millió Ft-ig ingatlanfedezet nélkül !

Meglévõ hitelek kiváltására is, rendkívül rövid átfutási 
idõvel! A termék forgalmazója Baranya, Somogy, 

Tolna és Zala megyében 
A MECSEKVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. 

Kérje ajánlatunkat fiókjainkban, 
illetve a 40/200-900 telefonszámon !

FARMER-HITEL
ÖNNEK!!!

Telefon:70/3868-797 

OKÉV nysz: 03-0071-02 
Akkreditációs szám: AL–1449

TANDÍJKEDVEZMÉNY
szgk. kategóriából

10 000 Ft!
Számítógépes vizsga-
felkészítés, gyakorlás

TANFOLYAM INDUL:

2008. május 14-én 15.00 órakor
PAKS, ESZI. Telefon: 70/3868-797

www.tempo-autosiskola.hu

TEMPÓ
AUTÓSISKOLA
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A Paksi 

Duna-Partért

Közalapítvány

köszöni több éves támogatásukat. Kéri, hogy 

az SZJA 1%-val továbbra is támogassák 

a paksi Duna-part rehabilitációját, a Duna-parti

rendezvények színvonalas lebonyolítását.

Adószám: 18853281-1-17

Paksi Duna-Partért Közalapítvány Kuratóriuma

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

AZ EMBERI
ELME

ANATÓMIÁJA
06 70/614 7007

Pályázatok, 

felhívások:

www.paksi-

hirnok.hu


