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Az írás megmarad.
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Afrikában gyógyít, Kínában hegyet mászik,
Pécsett kutat a fiatal doktornõ. 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 nem kell a betét mellé más 
befektetést eszközölnie

a paksi református templom tornyára: a közel 3 méteres bádog alkotás felhelye-
zését nagy érdeklõdés kísérte. A felújítás megkezdésekor értékes kordokumentu-
mot találtak a templom tornyának csillagjában, melynek szövegét lapunk hasáb-
jain is olvashatták. Az új csillagban is elhelyeztek egy tégelyt, melybe a régi irat
fénymásolatát és egy új dokumentumot tettek. Ez a leírás az elõzõhöz hasonlóan
tartalmazza a felújítás körülményeit és korképet kíván nyújtani a jövõ generáció-
jának. A külsõ renoválási munkálatok várhatóan június végéig fejezõdnek be.       

-polgár-

FELKERÜLT 
AZ ÚJ CSILLAG

Valaha annyi halat fogtak, amennyit el
tudtak adni, manapság amennyit sike-
rül. De járják még a Dunát, és kivetik
hálójukat 

A PAKSI
HALÁSZOK

Képriportunk a 12–13. oldalon.
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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. június 6.
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Paksi Hírnök

Még a kilencvenes évek elõtt
készült el a város egyetlen
szabványos kerékpárútja a te-
lepülés déli bejáratától a kon-
zervgyárig. Az útrekonstrukci-
ós munkálatok alatt a szakasz
késõbb a tanuszodáig épült
meg, a rendelõintézetig nyújt-
va biztonságot a biciklivel
közlekedõknek. Az újabb ke-
rékpárút megvalósítását április
végén kezdte meg a kivitelezõ
Dunacenter Therm Kft. Az
aszfaltburkolatúra tervezett út
két méter széles és másfél kilo-
méter hosszú lesz. – A beruhá-
zás 28 millió forintból valósul
meg, amelynek 25 százalékát
az önkormányzat biztosítja, 75
százalékát pedig a Dél-Dunán-
túli Operatív program pályáza-
tán nyerte Paks – mondta el tá-
jékoztatásában Reznák Attila
beruházási elõadó, a polgár-
mesteri hivatal munkatársa. Az
elkerülõ út mellett épülõ ke-
rékpárút nyár közepére készül
el, a kivitelezési munkálatok
befejezését július 26-ra vállalta
a beruházó. 
Egy másik, reményeik szerint
sikeres pályázatnak köszönhe-
tõen jövõre újabb építkezés in-
dul a városban. A Dózsa
György út körforgalom és Ke-
reszt utca közti szakasz felújí-
tása keretében a kerékpárút is

elkészülhet, balesetmentes és
biztonságos közlekedést je-
lentve a fõutcán. Régi problé-
ma oldódhat így meg, hiszen a
Dózsa György út idõnként ha-
talmas forgalma mellett a bi-
ciklivel járók állandó veszély-
nek vannak kitéve. A kerékpár-
út ezen szakaszára térkõ bur-
kolatot terveztek. Hum Ferenc,
a mûszaki osztály vezetõje el-
mondta, van elképzelés arra,
hogy a jövõre megépítendõ
szakaszt és a Tolnai út kerék-
párútját összekössék. Csakúgy,
mint arra, hogy a Vasút úttól a
volt ÉPFU telepig is elkészül-
hessen a hálózat egy újabb ré-
sze. Emellett a város egy má-
sik pályázat elõkészítésén is
dolgozik. A Közlekedés Ope-
ratív Program keretében, az
Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap finanszírozásával va-
lósulhat meg az évek óta napi-
renden szereplõ, a Vasút utat és
Csámpát összekötõ, hatos út
melletti kerékpárút. Itt már
kész tervek voltak, de pályáza-
ti lehetõségek nem, idõközben
pedig megváltoztak a szabvá-
nyok, így az új elõírásoknak
megfelelõ kerékpárutat kell
terveztetnie és engedélyeztet-
nie a sikeres pályázat remé-
nyében a városnak.        Dallos

Két keréken a hatosig
Másfél kilométer hosszú lesz az a kerékpárút, amely
a 6-os számú fõúttól a Jedlik Ányos utcáig épül. Je-
lenleg a Tolnai úton, a tanuszodáig kerekezhetünk
biztonságosan. A tervek szerint a kerékpárút-háló-
zatot folyamatosan bõvítik a városban. 

Egyre népszerûbb a városban a
lakóépületek energia-megtaka-
rítást eredményezõ felújítása.
A város önkormányzata mind a
tégla, mind a panellakások be-
ruházásait támogatja. Az el-
múlt évben tizenöt millió forint
állt a város rendelkezésére e
célra, melyet még további négy
millióval megemelt a képvise-
lõ-testület. Ennek oka, hogy
2006-ról 13 pályázat elbírálása
áthúzódott a tavalyi évre.
2007-ben összesen 30 pályázat
érkezett. Valamennyi megkapta
az igényelt hozzájárulást. Eb-
ben az évben is meghirdette a

város az energia-megtakarítást
eredményezõ beruházásra szó-
ló pályázatát, melyet május 18-
án leállított. Ennek indoka,
hogy a rendelkezésre álló 15
millió forintos keretre 33 milli-
ós igény érkezett, ez 59 pályá-
zatot jelent. A polgármesteri hi-
vatal munkatársa lapzártakor
úgy tájékoztatott, hogy a május
17-én és 18-án feladott pályá-
zatokat még nem dolgozták fel,
tehát az igény várhatóan meg-
haladja majd a negyvenmillió
forintot. A témára következõ
lapszámunkban visszatérünk. 

Horváth Margit

Több mint félszáz pályázó

Szórólap hirdeti városszerte:
0–24 óráig hívható a fenti te-
lefonszám, melyre lakossági
bejelentéseket várnak, bármi-
lyen közbiztonsággal kapcso-
latos témában. A vagyonvéde-
lemmel foglalkozó FEFE-
Paks Kft. a polgármesteri hi-
vatal támogatásával járõrszol-
gálatot hívott életre, amely a
rendõrök és a polgárõrök mel-
lett, májustól vigyázza a vá-
rost. Bajor Gábor, a non-profit

kezdeményezés összefogója
elmondta: személyesen ta-
pasztalta, mennyi tinédzser
rója éjjelente Paks utcáit, 12-
16 éves fiatalok éjnek évadján
részegen randalíroznak, vere-
kednek, rongálnak. A szolgá-
lat tagjai gyalogosan járják a
parkokat, és igyekeznek meg-
elõzni rendbontást. A kezde-
ményezésrõl bõvebben is ol-
vashatnak majd a Hírnök ha-
sábjain.                       -dávid-

Járõrök: 70/55 33 544

Képviselõ-testületi ülést tartanak a városházán május 28-án,
délután 2 órai kezdettel. Szó lesz többek között a város költségve-
tésének módosításáról, meghatározzák a jövõ tanévben induló is-
kolai osztályok számát, és kitüntetések adományozásáról is dönt a
testület. Az ülést a TelePaks Kistérségi TV élõben közvetíti.
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Reichertshofenbõl, Kézdivásár-
helyrõl, Galántáról és Viskrõl is
érkeztek vendégek Paksra az el-
múlt két hétben. Németországi
testvértelepülésünkrõl kilencfõs
delegáció látogatott városunk-
ba, õrizve a hagyományt, hogy
Reichertshofen vezetése képvi-
selteti magát a pünkösdi feszti-
válon. Idén a küldöttséget a tele-
pülés új polgármestere, Michael
Franken  vezette, akit a képvise-
lõ-testület néhány tagja mellett
felesége is elkísért. Itt tartózko-
dásuk alatt elsõsorban a két vá-
ros közti szerteágazó kapcsolat-
ról érdeklõdtek. Ismeretség szö-
võdött már ugyanis többek közt
diákok, pedagógusok, óvónõk,
énekkarok, zenekar, sportolók
között. Herczeg József nemzet-
közi kapcsolatokért felelõs ta-
nácsnok elmondta, hogy a paksi
önkormányzat mindenben segít
e kapcsolatok kialakításánál, és

a folytatásban is lehet számítani
a város anyagi és erkölcsi támo-
gatására. A német polgármester
azzal búcsúzott, hogy a partner-
séget folytatni, ápolni kell. Át-
adta a reichertshofeni sörfeszti-
válra szóló meghívásukat Hajdú
János polgármesternek. Õsszel

pedig pedagógusok érkeznek a
testvérvárosból.

Néhány nappal késõbb Kézdi-
vásárhelyrõl, Galántáról és
Viskrõl érkeztek negyedik osztá-
lyos diákok a több mint har-
mincéves múltra visszatekintõ
Kisokos Kisdobos Nemzetközi

Tantárgyi Vetélkedõre, amely ti-
zenkét esztendeje nyúlik túl ha-
tárainkon. Akkor kapcsolódott
be Kézdivásárhely, majd néhány
évvel késõbb csatlakozott a
résztvevõkhöz Galánta, tavaly
pedig Visk. Az idei kisokosra
határainkon túlról négy csapat
érkezett, mellettük (a késõbbi
gyõztes) paksi deákos diákok és
egy tengelici trió is megmérette
magát természetismeret, magyar
nyelv és matematika tantárgyak-
ból. A feladatlapokat úgy állítot-
ták össze, hogy megoldhatóak
legyenek minden résztvevõ szá-
mára. Ahogy a szervezõ paksi
úttörõk vezetõje, Mezõsi Árpád
fogalmazott: – Nem kell más,
csak toll, józan paraszti ész, gon-
dolkodás és kreativitás.  

Arendezvény egyébként fontos
színfolt a testvérvárosi kapcsola-
tok palettáján, hiszen a vendégek
néhány napot helyi diákoknál
töltenek. Ennek eredményeként
tartós barátságok szövõdnek,
nem csak a fiatalok, hanem csa-
ládjaik között is.           -gyöngy-
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A mûvelõdési központot a '70-
es évek közepén tervezte Ba-
lázs Csaba. Az intézmény mára
több elemében elavult, korsze-
rûtlen. Szükségessé vált né-

hány próbaterem kialakítása és
a meglévõk funkcionális átala-
kítása. Az önkormányzat ez év
februárjában írta ki meghívásos
pályázatát az épület bõvítésére

és korszerûsítésére. Még ebben
a hónapban helyszíni bejárást
és egyeztetést tartott a mûegye-
tem mesterkurzusán tevékeny-
kedõ hat vezetõ építésszel és
csapatával a város fõépítésze.

Mind a hat meghívott építész
csoport elkészítette pályázatát.
Ketten a beadási határidõ letel-
te után adták postára anyagu-
kat, így azt a bírálóbizottság
nem tudta értékelni. 

A pályamûvek elkészítése so-
rán szempont volt a kulturális
tartalom és a korszerû építészet
új összhangjának megteremté-
se, a gazdaságos üzemeltetés,
az akadálymentes közlekedés
biztosítása és az elkészült
anyag továbbtervezhetõsége. 

A budapesti Építész Stúdió
Kft. tervpályázatát találta leg-
jobbnak a bírálóbizottság. Az
Ybl- és Kossuth-díjas Cságoly
Ferenc vezette csapat munkája
több olyan javaslatot tartal-
maz, amely felülírja a kiíró
eredeti elképzelését. 

A terv nagyléptékû, többfázi-
sú megvalósítást tesz lehetõvé.
A lakótelepi központi parkkal
együtt karakteresen mutatja be
a megújulást a nyertes, hang-
súlyozta értékelõ beszédében a
Horváth András fõépítész. A
terv kibõvíti a mûvelõdési ház
mai épületét. Nagy üvegfelüle-
tekben gondolkodik, a bejára-
tot körülbelül 15 méterrel elõ-
rébb hozza és egy kávézót he-
lyez el az új épületben. Az Épí-
tész Stúdió Kft. vezetõje el-
mondta, nehéz feladatuk volt a
tervezés során. Fõ szempont-
nak tartották, hogy a már meg-
lévõ értékeket megõrizzék, és
egy olyan új épületrészt ál-
modjanak a meglévõhöz, mely
együtt tud vele élni.

A mûvelõdési központ meg-
újulásának kezdete leghama-
rabb 2009-ben várható. A beru-
házás értéke egymilliárd forint
körüli, mely részben pályázati
pénzekbõl, részben önerõbõl
tevõdik össze. Horváth Margit

Ybl-díjas álmodta újra a mûvelõdési házat

Az önkormányzat kezdeményezésére elindult a la-
kótelepi központi park megújításának elõkészítése a
2007-ben lebonyolított tervpályázat alapján. E
programhoz kapcsolódik a Városi Mûvelõdési Köz-
pont bõvítése és felújítása. A tervek elkészítésére az
ország legnevesebb építészeit hívta meg a város. 

Vendégek a határon túlról

Reichertshofen elsõ embere és felesége a pünkösdi fesztiválon
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Az Arany János utca végén történt, ott, ahol a
szántóföld mellett út kanyarodik a dombra,
ahonnan látni lehet a Duna piciny, paksi kanya-
rulatát, tiszta idõben a kis falvakat a túloldalon.
A szomszédból halk beszélgetés hallatszott – a
kertben kávéztak – a nagylány zongorázott. Én
kispendelyt, alsószoknyát, inget vasaltam a há-
zunkban. 

Éppen visszanézõs napom volt. Néztem vissza-
felé, talán léptem is kettõt gondolatban a parasz-
ti erkölcs felé, nagyapám Akác utcai háza elé.
Nagyszüleim felé, akiknek a kötelesség nemcsak
a földdel, de a családdal kapcsolatos viszonyuk-
nak is alapja volt: a föld mindenekelõtt mint a
család megélhetésének biztosítéka volt fontos… 

A nép, a város, a föld ugyanaz. Tévedés kizárva. 
A különbség: harminc év.
Hátrasétáltam a kertünkben. Nézni csak. Látni

mindent, ami tavasz. 
Amit láttam: a szántóföld mellett álló konténer

környékét zsákok tarkították. Építési törmelék,
festékes doboz, használt nadrágpelenkák – ame-
lyeket a kóbor kutyák nagy érdeklõdéssel terítet-
tek szét, szaggattak darabokra a tavaszi vetés
között.

Elköszöntem nagyapámtól. Ezt nem értené.
Nem értené azt az erkölcsi rendszert, amely a
maga alá piszkító ember magatartását szabá-
lyozza. Nem értené, mert õt (õket) bensõséges és
tiszteletteljes ragaszkodás fûzte a földhöz. Ma,
ha van is valamiféle erkölcsi rend, nincsenek
korlátai. Ha nincsenek korlátai, beszélhetünk-e
egyáltalán rendrõl? Rendrõl, társadalomról,
ahol minden egyes ember tudja, hogy része a
rendszernek, és életének minden egyes mozza-
nata hatással van a rendszerre, és kedvezõen
vagy kedvezõtlenül befolyásolja azt.

Miért felejtjük el, hogy földes gazdák vagyunk?
Így: FÖLD-es gazdák. Miért nem képes felmérni
a tudatunk élettevékenységünk hatásait? Miért
nem sikerül elsajátítanunk azt a magatartásfor-
mát, amely független a társadalomban betöltött
szerepünktõl, amely a szerepek fölött álló társa-
dalmi norma?

Nem szeretnék senkit terhelni a szokásos „kör-
nyezetkárosítós-természetvédelmis” gondolatok-
kal. A szelektív hulladékgyûjtéssel kapcsolatos
városi lehetõségekkel sem.

A konténer mellé pakolóknak valószínûleg van-
nak harminc évvel korábbi emlékeik. Kérem
õket, lépjenek vissza: gondolatban nagyszüleik
felé, s a házuk felé – ha tele a konténer… És ne
legyen szemét a világ.                            Tell Edit

Nem a háztartási szemétnek teszik ki a közterü-
leti konténert. Ha valakinél több hulladék kelet-
kezik a szokottnál, például fûnyírásból, akkor
irány a konténer – a pelenka viszont landoljon
mindenkinek a saját kukájában. A szemétszállí-
tást végzõ DC Dunakom munkatársai nap mint
nap kivonulnak például a Fehérvári úti vagy ür-
gemezei konténerekhez, ahol hasonló gyomor-
forgató látványban lehet részük. Tudnak olyan
vállalkozókról is, akik vidékrõl (!) hazahozzák a
szemetüket, ami aztán a konténerek mellett lan-
dol, mesél elkeseredett küzdelmükrõl Saáry
Miklósné ügyvezetõ. Pedig a szeméttelep min-
denki elõtt nyitva áll, 400 kilóig bárki ingyen le-
teheti itt nem kívánt terhét – és nem hagy mocs-
kot maga után.                                      -dávid-
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Alapigazság, hogy városunk
jövõjéért legtöbbet azzal tehet-
jük, ha jól gazdálkodunk jelen
értékeinkkel. Mi itt Pakson
szerencsések vagyunk, mert
érték nekünk több adatott,
mint egy átlag magyar város-
nak: anyagi is, természeti is.
Az értékek legdrágábbja: vá-
rosunk lakóinak tehetsége és
szorgalma. Ezekbõl minden
város szívesen venne még sok-
kal-sokkal többet is, mint
amennyivel rendelkezik. Cége-
im vezetése elfoglal, képviselõ-
testületünk munkáját nem kö-
vetem naprakészen. Legutóbbi
személyi döntéseik azonban
megleptek. A három önkor-
mányzati cégbõl kettõnél is
ügyvezetõváltásról döntöttek.

A két ügyvezetõ közel 25 évig
szolgálta városunkat. Cégeik
jól mûködtek. Gazdálkodási
problémáik nincsenek. Alap-
feladatát mindkét cég magas
színvonalon látja el. Az ügyve-
zetõk munkájával kapcsolat-
ban soha semmilyen kifogás
nem merült fel. Mindketten fe-
lelõsséggel végezték munkáju-
kat. Mindketten többnek tar-
tották feladatukat egyszerû
munkánál, mert mindketten
tudták, az õ posztjukon szol-
gálni kell. És õk szolgáltak is:
tehetséggel, szorgalmasan. 

Artim András 15 évig állt a
vízmû élén, Bende Tibor 9 évig
vezette az ipari parkot. 

Kilenc évet dolgoztam velük.
Nekem adatott a megtisztelõ
feladat, hogy kinevezésüket ja-
vasolhattam. Kiváló munka-
társak voltak.  Véleményükre
mindig bátran támaszkodhat-
tam. Mindkettõjüket személye-
sen is nagyra becsülöm mind a
mai napig. 

Ezért tartottam kötelessé-
gemnek, hogy a Paksi Hírnök
nyilvánossága elõtt mondjam
nekik: köszönöm!                 

Bor Imre

Postaládánkból

Búcsú az
ügyvezetõktõl Szemétvilág

Öreghegyi panoráma és ami a lábunk elõtt hever
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Könyvdedikálással kezdte
paksi látogatását Thürmer
Gyula, a Magyar Kommunista
Munkáspárt elnöke, aki az át-
lagemberek véleményére volt
kíváncsi. – Az emberek derû-
látóak és sokat panaszkodnak,
ez a jelenlegi kormány élet-
képtelenségét bizonyítja –
mondta. A pártelnök találko-
zott Hajdú János polgármes-

terrel is, akivel az aktuálpoli-
tikai helyzetrõl beszélgettek.
Keresztes Pál római katolikus
plébános is fogadta Thürmer
Gyulát, és közösen megtekin-
tették a Makovecz templomot.
Szó esett a párt és az egyház
kapcsolatáról is. A pártelnök
elmondta, hogy a párttagok-
nak már nincs megtiltva, hogy
templomba járjanak. Sõt a hí-
võk közül is próbálnak maguk
közé tagokat toborozni, hiszen
a legjobb kommunisták közü-
lük kerülnek ki. A delegáció
emellett megtekintette a paksi
képtárat is. A délutáni sajtótá-
jékoztatón szó esett az orszá-
gos politikáról is, az elnök
szerint az elõrehozott válasz-
tás jelenthet megoldást a prob-
lémára. 

Thürmer Gyula a Telepaks
„Közélet közelrõl” címû ma-
gazinjának vendége lesz május
26-án hétfõn, a híradó után.

-polgár-
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Hagyományteremtõ szándék-
kal, nem elõször látta vendégül
frakciótársait Zsarnai Sándorné
györkönyi házában, ahol a csü-
lökpörkölt mellett terítékre ke-
rült a városi és a „nagypolitika”
is. Kiscsoportos ellenzékként
nem mindenbe látnak bele,
mondja Zsarnai Sándorné, sok
olyan dolog van, amit testületi
ülésen kénytelenek vitára bo-
csátani, mivel nem mindegyik
bizottság tárgyal bizonyos
anyagokat. Nem a médiának és
a városnak szól a tévéképernyõ
elõtt zajló diskurzus, de sok-

szor nincs más terep a vitára. A
képviselõ szerint jó lenne, ha
legalább a frakcióvezetõ dön-
tés-elõkészítõ helyzetbe kerül-
ne, ez azonban ritkán van így,
mondja. Az idei év egyik leg-
fontosabb feladata a pályázati
források kihasználása, hiszen
erre vették fel a kötvénykibo-
csátásból származó kölcsönt. 

Mezõsi Árpád ugyancsak az
összefogást hiányolja a testület
munkájából. Mint mondja, az
elõzõ testületben, mikor meg-
született a megállapodás a két
oldal között, a város látványos

fejlõdésen ment keresztül.
Összefogással több mindent le-
het elérni, mint amit most az új
választási ciklusban sikerült az
elõzõ évben, folytatja. – Ne azt
nézzék, hogy ki javasolja, ha-
nem, hogy mit – mondja Me-
zõsi, aki szeretné ha az ellenzé-
ki ötleteket, javaslatokat is be-
építenék a testületi anyagba,
amennyiben jónak bizonyul-
nak. Az MSZP képviselõje
szorgalmazná, hogy a városban
megszokott intézményhálózat
ne csökkenjen. Véleménye sze-
rint egy épületben akár több in-
tézmény is mûködhetne egy-
mástól függetlenül, egymás
munkáját nem zavarva, mint
például a családsegítõ és a la-
kótelepi bölcsõde. 

Járfás Tamás, az SZDSZ vá-
rosi elnöke ugyan már nem tag-
ja a képviselõ-testületnek, ám

úgy látja: jelentõs törés nincs a
városvezetés munkájában. Az
együttmûködés már nem olyan
mint az elõzõ ciklusban, ám az
akkor megkezdett ügyeket vi-
szik tovább, a költségvetés ren-
dezett, véli. Az országban ki-
alakult helyzetre reagálva el-
mondta: a pillanatnyi állapotra
nincs megírt forgatókönyv, a
kisebbségi kormányzást még
mindenki most próbálja. Bízik
abban, hogy minden politikai
oldal felelõs azért, hogy vál-
sághelyzet ne alakuljon ki.
Egyik pártnak sem érdeke,
hogy elõrehozott választások
legyenek, mondja. Egy bizo-
nyos: a döntések elõtt folyama-
tos egyeztetésekre lesz szük-
ség, a kormánynak mindenki-
vel tárgyalásokat kell folytat-
nia. Járfás Tamás szerint a vá-
lasztóvonal a költségvetés elfo-
gadása lesz, ekkor dõl majd el,
maradhat-e a kormány. 

-dávid-

Párbeszédre vágyik a baloldal
Több párbeszédre lenne szükség a képviselõ-testület
tagjai között, vonták meg az elmúlt év mérlegét az
MSZP-SZDSZ frakció tagjai. Saját csoportjukon
belül ezt nemrégiben kötetlen beszélgetéssel, terített
asztal mellett segítették elõ, ahova a sajtó képviselõ-
it is meginvitálták. 

Közélet

Thürmer választásra készül Morvai a gyülekezési jog mellett

Teljesen megtelt a Prelátus,
annyian hallgatták dr. Morvai
Krisztina jogász, egyetemi
docens elõadását a Polgári Es-
ték rendezvényén, melynek
szervezõi a Duna-korzó Pol-
gári Egyesület, a Fidesz, a Fi-
desz Nõi Tagozata, valamint a
KDNP paksi szervezete. A té-
ma az emberi jogok, az õszödi
beszéd nyilvánosságra hozata-

la óta történt események, va-
lamint a Magyar Gárdával
kapcsolatos kérdéskör volt. 
– Rettenetes helyzetben van
az ország, olyan mértékben
sértik, tapossák méltóságun-
kat, jogainkat. Nem szabad
hagyni, hogy az embereknek
ne legyen munkájuk, jövõjük,
új emberközpontú Magyaror-
szágot kell építenünk. Azt re-
mélem, nem fogja a Magyar
Gárdát feloszlatni a bíróság,
és a gyülekezési, vélemény-
nyilvánítási és egyesülési jog
megmarad hazánkban – fogal-
mazott dr. Morvai Krisztina.
Az elõadást követõen ismét
bemutatkozott a Sárgödörtéri
pincetulajdonosok két borá-
sza, akik ismertették boraikat
és kóstolót tartottak. A záró
elõadást május 29-én 18 óra-
kor rendezik a Prelátusban,
akkor Harrach Péter és Mátrai
Márta lesznek a vendégek.

Faller Gábor
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Hároméves korában költözött Paksra a
szüleivel, ide kötik általános iskolás, gim-
náziumi évei. Zenét tanult a paksi zeneis-
kolában, Szabados László és Horváth
Margit tanítványa volt. Zenekarokat alapí-
tott, de nem találta a helyét késõbb Buda-
pesten sem, és gyerekkori barátjával, Papp
Zoltánnal 24 évesen átrepülték az óceánt. 

– Nem tudtuk, mi vár ránk Amerikában.
Egy ismerõs ismerõséhez érkeztünk
Clearwater Floridába, rábíztuk magun-
kat, de lelépett az autónkkal és a mara-
dék pénzünkkel. Ekkor döbben rá az em-
ber, hogyan lehet alufóliába csomagolt
pizzát sütni fejreállított vasalón… Éhez-
tünk, de szerencsére az idõközben meg-
ismert magyarok segítettek nekünk mun-
kát és szállást szerezni, így talpra tud-
tunk állni.

– Nagyon sokan próbálnak szerencsét
külföldön, de nem mindenki tudja, hogy a
nulláról kell kezdeni… ha van indulótõ-
kéd vagy segítséged, akkor nem boldo-
gulsz. Le kell kerülni az aljára, és onnan
felépíteni a kinti életet. Csak így lehet egy
másik országba, kultúrába beilleszkedni –
vallja Levente.

Néhány hónappal késõbb egy kaliforniai
kitérõ után Las Vegasban, immár egyedül
sok sztárral ismerkedett meg: Brian May-
jel a Queen-bõl, vagy Billy Gibbons-szal a
ZZ Top-ból. Sok fellépése volt a kaszinók-
ban és futott a szekér, de visszavágyott
Kaliforniába, ahol az utóbbi két évben él.

– Az álmom az volt, mikor elindultam,
hogy rocksztár legyek. Ám, mióta nagyon
sokukkal találkoztam, néhányan barátaim-
má váltak, és így belelátok az életükbe,

már nem nagyon vágyom erre az életmód-
ra. Nehéz feldolgozni a sikert, majd a
csendet, ami azt követi. A lényeg számom-
ra most már az, hogy eljuthasson a zeném
a nagyközönséghez. Nem a sztárság miatt
zenélek, hanem mert érzéseket, hangulato-
kat szeretnék átadni az embereknek.  

Pakson hét éve nem járt Levente; a csa-
ládja már Budapesten él, oda látogatott öt
év kint tartózkodás után elõször. De figye-
lemmel kíséri a paksi website-okat, szere-
ti tudni, mik történnek abban a városban,
ahol eddigi élete jelentõs részét töltötte.

Mint mondja: az USA-beli emberek
ugyanolyanok, mint a magyarok, de a kör-
nyezet miatt másra helyezkednek a hang-
súlyok, mások a problémák. Ott könnyebb
megteremteni az alapvetõ létfeltételeket,
de könnyebb elveszíteni is azokat. 

– Az amerikaiak vidámabbak, szeretnek
szórakozni, hagyják magukat szórakoztat-
ni. Nyitottak az újra, ha érdekes, jó, amit
csinálsz, nem fukarkodnak a dicsérettel,
biztatnak. Az oktatás hiányosságai miatt
viszont nagyon keveset tudnak a világról,
ezért sok tévhitük van.

A legnehezebb a kommunikáció – nem
csupán a nyelvi, hanem az is, hogy az ember
átadja a személyiségét.  Ha magyarként vic-
ces típus az illetõ, akkor ez azért mûködik
nehezen, mert az amerikaiaknak csak kis ré-
sze érti és értékeli az angol humort, ami Ma-
gyarországon nagyon elfogadott; ehhez tár-
sulnak a kulturális hiányosságok.

– Mostanra már elég jól kitûnik a valódi
személyiségem számukra, de az igazi, a
valódi Petõ Levente csak Magyarorszá-
gon, magyarként teljes.         Sólya Emma

Fiatalok a
nagyvilágban
A hosszú hajú rockzenész barátjá-
val és egy szál gitárral elindult sze-
rencsét próbálni. Már hét éve an-
nak, hogy túl az Óperencián, Las
Vegas után most Huntington
Beach-en él Petõ Levente. Rock-
sztár szeretett volna lenni, ám jó
sorsa egy webes szoftvercég infor-
matikai igazgatói székébe irányí-
totta…

A „zöld szíves” történet másfél
évtizede kezdõdött a Hétszín-
virág óvodában. Akkor döntöt-
tek úgy, hogy a környezeti-kör-
nyezetvédelmi nevelés útjára
lépnek. Csatlakoztak az egész
országot behálózó, napjainkban

19 ezer tagot számláló Zöld Szív
Ifjúsági Természetvédõ Mozga-
lomhoz, és sokéves munkával
kidolgozták nevelési programju-
kat. Ez a mozgalom megítélése
szerint egy logikusan felépített,
példaértékû program, mondta el
Jantnerné Oláh Ilona tagóvoda-
vezetõ. Hogy csak néhányat em-
lítsünk alapelveik közül: becsü-
lik és óvják a természet értékeit,
ismerkednek a vadon élõ álla-
tokkal, növényekkel, nem
szennyezik az élõvizeket, õrzik
környezetük tisztaságát, szelek-
tálják a hulladékot, az állatokkal
is kíméletesen bánnak, követve
az elvet, hogy „nem felemellek,
hogy a vendégem legyél, hanem

lehajolok hozzád, hogy a vendé-
ged lehessek”. Elfogadják a
mozgalom alapelveit és a termé-
szetpedagógia célkitûzéseit,
népszerûsítik azokat a szülõk
körében is, hiszen az óvoda és a
család közösen nevel. Az óvodai
foglalkozásokat ennek jegyében
szervezik: a témához illeszkedõ
verseket, dalokat tanulnak, is-
merkednek az állatokkal, gond-
jaikba vesznek növényeket,
megvizsgálják a Duna vizét,
komposztálnak. Munkájuk elis-
meréséül 2000-ben elnyerték az
„Év Zöld Szíves Óvodája” cí-
met, amelyet idén ismét a paksi
óvodának ítélt a mozgalom. Egy
másik elismerést is elnyert az in-
tézmény, mégpedig a „Zöld óvo-
da” címet, az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium, valamint a

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium közös pályázatán.
De ennél többet is nyertek a ti-
zenöt év alatt. Egykori óvodása-
ik közül többen élethivatásul vá-
lasztották a környezetvédelmet,
és mindig kapnak olyan vissza-
jelzéseket gyerekektõl, felnõt-
tektõl, amibõl érzik, hogy jó
úton haladnak. Ilyen volt az a
kedves történet is, amelyet a
tagóvodavezetõ mondott el. Tör-
tént, hogy az egyik óvodással
növényeket daraboltak a kom-
posztáló ládába. Az óvónõ kér-
désére, hogy mi a komposzt, a
kisgyermek azt felelte: – Ezt
most beledarabolom, aztán bé-
kén hagyjuk, és mire én iskolás
leszek, ebbõl virágföld lesz,
amibe ti majd virágot ültettek.
De megöntözzétek ám! -gyöngy-

Tizenöt éve dobog a zöld szív
Két elismerést is elnyert a Be-
nedek Elek Óvoda Hétszín-
virág tagóvodája. A Zöld Szív
Ifjúsági Természetvédõ Moz-
galomtól az „Év Zöld Szíves
Óvodája”, az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium, vala-
mint a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium közös
pályázatán pedig a „Zöld Óvo-
da” címet. 
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„Itt a király!” felkiáltással fo-
gadták pünkösd után Babik
Róbertet a munkahelyén, sõt
még az utcán is akadt, aki
ezekkel a szavakkal üdvözölte.
A megszólítás kijár, hiszen
Robi az elsõ pünkösdi király.
Szegi Mihállyal és Winter Gá-
borral az ASE kosárcsapatá-
nak lelkes szurkolói, az
Atomic Boys tagjai. Ezen a
néven indultak a királyválasz-
táson is Misi ötlete nyomán.
Hogy hármójuk közül ki le-
gyen a király, Robi emlékei
szerint úgy dõlt el, hogy a töb-
biek ráaggatták a szerepet. Ez
persze nem jelenti azt, hogy
magára hagyták volna, kivet-
ték részüket a próbatételekbõl.
Babik Róbertet meglepte,
hogy jelmezt is kell ölteniük,
nem igazán tudta, mire vállal-
kozott. A gyõzelmet szerinte

annak köszönhetik, hogy min-
den versenyszámban az elsõ
háromban sikerült végezniük.
Legjobban a sörivásban reme-

keltek, és – ezek után már nem
is meglepõ – a füstsátorban,
ahonnan sört kellett kimente-
ni. A leglátványosabb szerep-

lésüket egy véletlen segítette,
várat kellett vinniük az utolsó
feladat során, s õk egyszerû
kartonra rajzolt építménnyel
készültek részt venni, de meg-
látták a sátor körül felállított
gyerekparadicsomot, benne
egy éppen nekik való díszlettel,
azaz egy várral. Ezt egyszerûen
kölcsönkérték és ezzel jelentek
meg. A pünkösdi király elárulta,
hogy a P.A.K.S.I. Egyesület
szervezte verseny során a fõdíj
lebegett szemük elõtt. Hallot-
ták, hogy horvátországi utazás a
tét, s miután õk már eltervezték,
hogy ott töltik szabadságukat,
meg akarták nyerni. Ha jövõre
lehetõségük lesz rá, szeretnék
megvédeni „birodalmukat”.
Ugyanebben az összetételben
indulnának, de Robi szeretné,
ha más vállalná az idén rá osz-
tott szerepet. – Jó lenne, ha a
többiek is részesülnének a di-
csõségbõl – fogalmazott.           

Vida Tünde

Trónra került I. Róbert

Találjuk ki Paksot! – ez volt a
célja annak az összejövetel-
nek, melyen a címben szerep-
lõ jelmondat is született. 

Több mint egy évig volt mûso-
ron a TelePaks kistérségi televí-
zió csatornáján az „Én váro-
som” sorozat, melyben paksiak
meséltek a városhoz fûzõdõ vi-
szonyukról, s arról, milyennek
szeretnék látni a helyet, ahol él-
nek, elevenítette fel Kovács Ti-
bor fõszerkesztõ. Hogy a sok öt-
let ne merüljön feledésbe,
Kováts Balázs – aki a sorozat el-
sõ megszólalója volt – egy jövõ-
álmodó rendezvényre invitálta a
mûsor szereplõit a Prelátusba. 

Mintegy ötven ember dolgo-
zott azon, hogy kiderüljön: mi-
lyen létesítményei lehetnének
Paksnak 2040-ben; milyen cé-
lok valósuljanak meg; melyek
Paks pozitívumai, valamint
melyek a megvalósulást akadá-
lyozó tényezõk; továbbá meg-
határozták az elvégzendõ fel-
adatokat is az elkövetkezendõ

néhány évre. A nap folyamán
kiderült: Paks egy nyugodt, jó-
módú kisváros, ám az itt élõk
hozzáállásán, közösségért tenni
akarásán még van mit javítani. 

A rendezvény létrehozásához
a Kováts Balázs vezette Dél-
dunántúli Humánerõforrás Ku-
tató és Fejlesztõ Közhasznú
Nonprofit Kft. nyújtott segítsé-
get, a lebonyolításban a
TelePaks mellett egy budapesti
trénercég segédkezett. Ez
utóbbi készíti el azt az anya-
got, melyben összesítik a nap
eredményeit, és átadják a város
vezetõjének. A folyamat itt
még nem ér véget: õsszel a té-
vé új sorozatot indít, melyben
a város vezetõi, egyéb szakem-
berek, és az ötletgazdák vitat-
ják meg az így elkészült terve-
ket. 

A nap résztvevõi kihangsú-
lyozták: a rendhagyó közös
munka és közös gondolkodás
jó ötletnek bizonyult, hiszen a
fiataltól az idõsig, számtalan
irányultságú, foglalkozású em-

ber gyûlt össze, aki elmondhat-
ta gondolatait. 

Kozma Gyõzõ: Sok ötlet szü-
letett – a megvalósításon kell
gondolkodni. A kritika a felelõ-
söket rá kell, hogy ébressze,
hol vannak hiányosságok.

Feilné Szombat Csilla: Nem
szabad, hogy a jó ötletek elsik-
kadjanak. Minél több embert
kellene bevonni a kezdeménye-
zésbe, akik akár interneten is
elmondhatnák véleményüket. 

Kovács Antal: Megmozdult
valami, különbözõ emberek
jöttek itt össze, de sokuk véle-
ménye összecsengett. Akkor
lesz eredménye, ha lesz folyta-
tása a dolognak. 

Kernné Magda Irén: Ha ez az
anyag közkincs lesz, útmutató
lehet: ki mit szeretne a város-
ban. Jó ahhoz, hogy lehessen
tudni, mi foglalkoztatja az em-
bereket. 

Miután összeállt, az ötleteket,
javaslatokat tartalmazó anya-
got lapunk hasábjain ismertet-
jük majd.                       -dávid-

PAKS, ALKOSS, GYARAPÍTS!

További képek a www.paksihirnok.hu galériájában.
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Atomerõmû

Zsoldos Ferenc 1983-ban sze-
rezte diplomáját a dunaújváro-
si fõiskolán, 2002-ben a Mis-
kolci Egyetemen végzett egy
kiegészítõ szakot, a paksi
atomerõmûben 1986. szeptem-
ber 16-a óta dolgozik. Egy év
kivételével, amit a mûszaki
igazgatóságon töltött, mindig a

karbantartás területén dolgo-
zott, igazgatói kinevezése elõtt
éveken keresztül a karbantartás
technológiai fõosztályt vezette.
Az új igazgató kérdésünkre,
miszerint saját szervezettel
vagy külsõ céggel szerencsé-
sebb ellátni a karbantartási fel-
adatokat az atomerõmûben, el-
árulta, hogy személyes véle-
ménye szerint a paksi atomerõ-
mûnek mindig lesz saját kar-
bantartó részlege. Arról, hogy
mi fontosabb: az idõ vagy a
pontosság, a következõképpen
vélekedik: – A karbantartási
folyamatnál olyannyira fontos
az idõ, hogy órában mérnek,
nem napokban, vagy hetekben.
– Ennek ellenére szó sem lehet
versenyrõl, nem kapkodnak,
hanem a nyugodt munkavég-
zésre törekednek. 

– A karbantartás, ha nem elég
körültekintõen végzik, lehetõ-
ség a hiba bevitelére – fogal-
mazott. Hozzátette: – Ahogy
mondani szokták, a karbantar-
tás a szükséges rossz minden
egyes ipari termelõ vállalatnál,
de a karbantartás garantálja a
mûködést, s oldja meg a paksi
atomerõmûben is, hogy meg-
bízhatóan üzemeljen egy kam-
pányon át.

A karbantartási igazgató, bár
nem született paksi, már ezer
szállal kötõdik a városhoz. Itt ta-
lált munkára felesége is, aki
szintén a Paksi Atomerõmû Zrt.
munkatársa, itt nõttek fel gyer-
mekei: Tamás, aki követte édes-
apját a dunaújvárosi fõiskolán,
és Dániel, aki most érettségizik
a Vak Bottyán Gimnáziumban.
Zsoldos Ferenc zenerajongó.
Mindent szeret az operától a
heavy metalig. Másik kedvence
a Forma-1.                          -vt-

Zsoldos Ferenc a karbantartók élén

Az eddigi helyettes, Mártha Im-
re lett az MVM Zrt. vezérigaz-
gatója. A közgyûlésen lemon-
dott Vásárhelyi István, az MVM
igazgatóság elnöke és Voszka
Éva, az igazgatótanács tagja is,
Kocsis István vezérigazgatót és
Karl Imrét pedig az állam kép-
viselõje hívta vissza az igazga-
tóságból. Helyükre Pál László,
Nagy József és Kamarás Zoltán
kerültek. A héttagú igazgatóság-
ban hárman a helyükön marad-
tak, köztük Lengyel Gyula, akit
az állami vagyonkezelõ a testü-
let elnökének javasolt. 

A vállalat 2007-ben 33,5 milli-
árd forintos adózott ered-
ménnyel zárt, amibõl egymilli-
árd forint osztalék kifizetésérõl
döntöttek a részvényeseknek.

Az MVM-mel kapcsolatban
Gyurcsány Ferenc miniszterel-
nök a közgyûlés napján úgy
nyilatkozott, hogy ketté fogják
választani. A tervek szerint
egy hálózatért és rendszerirá-
nyításért, valamint egy az
energiatermelésért és a keres-

kedelemért felelõs céget hoz-
nak létre.

A cég feldarabolása ellen Mol-
nár Béla, a KDNP frakcióveze-
tõ-helyettese szólalt fel a napok-
ban a Parlamentben. A Paks-
Press beszámolója szerint Mol-
nár Béla bevezetõjében emlé-
keztetett arra, hogy Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök egy nem-
zetközi konferencián azt mon-
dotta, hogy soha még ilyen erõs
nyomás nem nehezedett a kor-
mányzatra egy gazdasági döntés
kapcsán. Számos neves szak-
ember, egyesület, szervezet,
szakszervezet és média kérte
azt, hogy ne tegyék. Ezen a vé-
leményen volt – az SZDSZ ki-
vételével – szinte minden politi-
kai párt, a szocialista politiku-
sok jó része. – E konszenzuson
alapuló összefogással megy
szembe a miniszterelnök – je-
gyezte meg Molnár Béla. – A
kormány szerint az egyik héten
az MVM árcsökkentõ, a másik
héten már monopolszereplõ,
amely kíméletlenül hárítja át

költségeit. Ez így nem követke-
zetes – mutatott rá a képviselõ.

Keller László államtitkár vála-
szában emlékeztetett: Gyur-
csány Ferenc szakértõi vélemé-
nyekre alapozva világossá tette,
hogy a döntésben nincsen egye-
dül, hivatkozott többek között a
jegybank, a versenyhivatal és az
energiahivatal véleményére,
hogy az MVM monopolhely-
zetét oldani kell. – A szerkezeti
változtatásokat célzó vizsgála-
tok jelenleg is folyamatban van-
nak – folytatta az államtitkár,
aki megerõsíteni kívánta, hogy
olyan szerkezeti struktúra kiala-
kítása a cél, amely a piaci ver-
seny keretei között az állami va-
gyon megõrzését, értékének nö-
velését kívánja elérni, tehát nem
elsõdlegesek a privatizációs
szándékok. Keller László hoz-
zátette, hogy az elmúlt héten
történt személyi változások azt
a célt szolgálták, hogy a kor-
mány szándékai „ne csak kívül-
rõl kapjanak támogatást”.

-vida-

Vezércsere az MVM-nélBátaapátiba
látogat 
az államfõ
Sólyom László köztársasági
elnök június 5-én ellátogat a
Tolna megyei faluba, a Nem-
zeti Radioaktív Hulladéktáro-
ló bátaapáti telepére. A láto-
gatásról, valamint az ott ta-
pasztaltakról a program után
sajtótájékoztatón számol be
az államfõ.                 -dávid-

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

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

Az OVIT Zrt. közgyûlése
igazgatósági taggá választotta
Horváth Miklóst, majd vezér-
igazgatóvá nevezték ki. Hor-
váth Miklós munkaviszonya
ezzel egy idõben megszûnt az
atomerõmûben, ahol karban-
tartási igazgatóként dolgozott.
Nem szûnt meg azonban pak-
sinak lenni, hiszen tõsgyöke-
res paksiként ragaszkodik szü-
lõvárosához. Otthonán, csa-
ládján kívül bizonyos felada-
tok is idekötik, így az Energe-
tikai Szakközépiskola Intéz-
ményfenntartó és Mûködtetõ
Alapítvány kuratóriumában
betöltött elnöki szerepe, me-
lyet 2007 augusztusa óta lát el.
Horváth Miklóst Zsoldos Fe-
renc követte a poszton.
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A falu tulajdonképpen a gránit-
jának köszönhet mindent. Nem
sokan tudnának az alig 500 lel-
kes Bátaapátiról, bármilyen fes-
tõi dombok is veszik körbe, ha
nem döntenek úgy a geológusok
a kilencvenes években: a térség
a legalkalmasabb arra, hogy ku-
tatásokat végezzenek a Pakson
keletkezõ kis és közepes aktivi-
tású radioaktív hulladékok táro-
lójának létesítését illetõen. 

Hatalmasat változott a telep-
hely utolsó itt jártam óta. Rövi-
desen elkészül az úgynevezett
technológiai épület – ide kerül-
nek majd elsõként a hulladékot
tartalmazó hordók, itt készítik
elõ azokat a konténereket, me-
lyekben kilenc hordót öntenek
betonba, így kerülnek aztán
végleges helyükre, a gránitba.
Az építkezés folyik, emberek,
gépek jönnek-mennek, a kapu-
nál ismerõs arc fogadja a látoga-
tókat: Szõdi Imre, a paksi térség
egykori országgyûlési képvise-
lõje, aki ma már a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kft. fõ-
munkatársa. Éppen a Balaton-
fûzfõi Civil Társaskör tagjait
várja, õ kalauzolja a csapatot a
terepen. Minden csütörtökön
elõre bejelentkezett csoportokat
fogadnak a Nemzeti Radioaktív
Hulladéktároló telepén, akik
testközelbõl szerezhetnek ta-
pasztalatokat. 

De mielõtt ez megtörténne,
kötelezõ sisak- és légzõkészü-
lék-osztáson kell túlesnie min-

den látogatónak – a csizma és a
fehér overall szabadon választ-
ható. Ezt követõen indulhat a
csapat, ám mielõtt bebocsátást
nyernénk a Nyugati aknába,
csoportkép készül, teljes menet-
felszerelésben. „2005.02.08.” –
hirdeti a felirat a bejárat fölött,
mikor indult be a fúrógép a
völgyben, amely ma már mesz-
sze a hegy gyomrában jár. Ak-
kor is húsz fok körül lehetett,
csak mínuszban. A nevezetes
nap emléke ma is él, a kollégák
megjegyzései ellenére kabátban
érkezem a helyszínre. Nekem
lett igazam, 

bent huzat van, 

zaj és hideg.

A lapunk megjelenésével egy
idõben éppen névnapját ünneplõ
alagút, ameddig a szem ellát, kí-
gyózik lefele. Eszter a bátaapáti
polgármester feleségérõl, a vele
párhuzamosan futó Mária pedig
a mórágyi elöljáró párjáról kapta
nevét. A két vágatot 250 méte-
renként átjáró köti össze, tárlat-
vezetésünk az elsõ ilyen szakaszt
öleli fel. A kezdetektõl a kivitele-
zésig információs táblák mutat-
ják be a telephely létrejöttét, s aki
idegenvezetõnk szóbeli kiegészí-
tésére is kíváncsi, annak igen-
csak közel kell húzódnia, a kife-
le áramló hideg levegõ, valamint
a mellettünk el-elhúzó munkagé-
pek dübörgése betölti a vájatot. 

Idõközben mellém sodródik
egy fûzfõi civil, aki elmeséli:
hallottak arról, Bátaapátiban 90
százalék támogatta a telephely
létrejöttét, kíváncsiak lettek hát
a beruházásra. Hallottak mást is,
tartogat néhány kérdést Szõdi
Imre számára – várja, hogy
csendesebb vizekre evezzünk.

Esztert magunk

mögött hagyva 

Mária lényegesen halkabb, és
ami a lényeg, melegebb atmosz-
férával vár bennünket. Itt áram-
lik ugyanis lefele a kinti levegõ,
ami a keleti aknát határozottan
barátságosabbá teszi. Beszélge-
tõtársamról idõközben kiderül,
Stricz János nyugalmazott
könyvtárigazgató, aki a sajtóban
hallott vízbefolyásokról érdek-
lõdik. Természetes, hogy van
víz, az nem mindegy, hogy
mennyi, mondja kalauzunk.
Szõdi Imre hozzáteszi: töredéke
az engedélyezettnek. 

A két aknát összekötõ vájatban
filmvetítés várja a látogatót,
melybõl pontosan kiderül: ho-
gyan is képzeljük a leendõ táro-
lót. Mária és Eszter mintegy
1700 méter hosszan fut a gránit-
ba, ennek végén alakítják ki az
egyenként 100 méter hosszú tá-
rolókat, az elsõ ütemben szám
szerint négyet. Ezek nyelik majd
el a betonkonténereket, melyeket
a fentebb említett technológiai

épületben készítenek elõ a végle-
ges tárolásra. Az animációs film
lépésrõl-lépésre bemutatja a vo-
nalkóddal ellátott hordók útját,
amely néhány hónap múlva már
élesben megy: várhatóan õsszel
megérkeznek az elsõ hordók
Paksról Bátaapátiba. 

Láthatunk „igazi” filmet is: a
tõlünk sok száz méterre zajló
munkálatokat a kamera tárja
elénk – most már el tudjuk kép-
zelni, hova robognak mellettünk
a dömperek. 

– Pista, ez 

dinamit lesz! 

– szól hozzá a filmvásznon lát-
ható vágatrobbantáshoz Gyuri-
cza László, mint késõbb kiderül,
a civil kör vezetõje, aki nyugal-
mazott vegyészmérnök, és jó né-
hány bányarobbantást látott már.
Tisztaság van, jó a megvilágítás,
szép a vájatok bélelése, teszi
hozzá késõbb, már a napvilágon.
A vízbetörés hisztériakeltés volt,
mondja, de azért megmozgatta a
közvéleményt. Mint kiderül, a
fûzfõi civilek jó része mérnök,
ezért nem ül fel minden híreszte-
lésnek, és fontosnak tartják, hogy
informáltak legyenek ilyen hor-
derejû kérdésben. Jártak már
Pakson is az atomerõmûben, en-
nek folytatása ez a látogatás. 

– Biztonságos, ettõl nem kell
félni – mondja „Pista”, azaz
Szajkó István, aki a tapasztalás
fontosságát hangsúlyozza. Az
egykori hadmérnök az osztrák
példán elmélkedve, ahol népsza-
vazás söpörte el az atomerõmû-
vet, megjegyzi: a döntéseket
hozzáértéssel kell hozni, nem
szótöbbséggel. 

– Amit ismernek és van róla tá-
jékoztatás, ott nincs információ-
éhség – hívja fel a figyelmet egy
újabb „civil”, Kajdacsy Ágnes. 

Bátaapáti mindenki elõtt nyit-
va áll. Járt itt már a Greenpeace
is, de bányászok, geológusok,
környékbeliek, helyi lakosok is
szemügyre vették az építkezést.
Utóbbiak közül többen is itt dol-
goznak, látják „mi folyik itt”.
Ennél jobb hírvivõk nem kel-
lenek…                Dávid Ildikó

Ahova a paksi hordók kerülnek
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A fül-orr-gégészeti szakrendelés
nem beutalóköteles, illetve nin-
csen elõjegyzés, hiszen az itt el-
látott betegségek nagy részénél
a tünetek hirtelen jelentkeznek.
Ha ez megtörténik valakivel,
akkor a szakrendelésen dr. Elek
Lászlóval és két asszisztensével
fog találkozni. Tavaly átlagosan

negyven beteg jelent meg na-
ponta a rendelésen, a vizitdíj
megjelenését megelõzõen ennél
is többen. A leggyakoribb be-
tegség a gyerekeknél egyértel-
mûen a középfülgyulladás. A
felnõtteknél már „tarkább” a
kép, a fülzsírdugótól az allergiá-
ig minden elõfordul, utóbbi a

populáció harminc százalékát
érinti. Sokan panaszkodnak fül-
zúgásra, szédülésre, és vannak
halláscsökkenéssel küszködõ
betegek. A doktor úr megje-
gyezte, hogy nagyon sok fültõ-
mirigydaganatot talál, amelyet,
ha jóindulatú is, elhelyezkedése
miatt nehéz az arcmozgató ide-
get megkímélve eltávolítani. A
rendelõ mûszerezettsége magas
színvonalú, ahogy Elek doktor
fogalmazott, nem túlzás azt állí-
tani, hogy a megyének ez az
egyetlen szakrendelése, ahol a
fül-orr-gégészet minden mini-
mumfeltétele teljesül. Ezek kö-
rébe tartozik például az itt ren-
delkezésre álló orrendoszkóp,
amivel nagyítva lehet megtekin-
teni szaglószervünk belsejét, és
az orrgarat is szemügyre vehetõ.
Sok helyen nincsen ilyen esz-
köz, aminek valószínûleg finan-
ciális oka van, ugyanis darabja
félmillió forintba kerül, és rá-
adásul kettõre van szükség. Az
egynapos sebészet beindulásá-
val kisebb beavatkozásokat is el
tudnak végezni a rendelõinté-
zetben, például orrsövény-, orr-
polip-, orrkagylómûtéteket. A
panaszok kivizsgálása, betegsé-
gek kezelése mellett hetente
kétszer külön szakasszisztens

segítségével hallásvizsgálatot is
végeznek egy hallókészülékes
céggel karöltve. Ezek azok a
dolgok dióhéjban, amik elérhe-
tõk a paksi szakrendelésen.
Fontos, hogy a betegek is hoz-
zájárulhatnak a rendelés gördü-
lékeny, magas színvonalú mû-
ködéséhez, ha hallgatnak az or-
vos kérésére, miszerint ponto-
san fogalmazzák meg panaszai-
kat, hogy mióta tapasztalják
azokat, illetve ha már kezelve
voltak, akkor írják fel a kapott
gyógyszerek nevét, illetve a
más problémára szedett gyógy-
szerekét is. És ha már a hasznos
tanácsoknál tartunk, íme né-
hány, egészségünk megõrzése
érdekében. Amit elsõként emlí-
tett a doktor úr, az a fültisztító
pálcikák használatának mellõ-
zése a hallójárat tisztítására,
ugyanis ezzel csak beljebb tol-
juk a fülzsírt, illetve megsérthet-
jük a hallójáratot, aminek gyul-
ladás lehet az eredménye. Lehe-
tõleg víz, sampon, szappan ne
folyjon a fülünkbe. Ha valaki
rekedtséget tapasztal, ami 4-5
napon belül nem múlik el, ke-
resse fel a szakrendelést. Ha fül-
fájásról van szó, nem kell mind-
járt a fülcseppért nyúlni, bízzuk
a döntést az orvosra.    -gyöngy-  

RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN

Középfülgyulladás, fülzsírdugó, allergia, fültõmi-
rigy-daganat. Ezekkel a problémákkal, betegsé-
gekkel gyakran találkoznak a szakemberek a Vá-
rosi Rendelõintézet fül-orr-gégészeti szakrendelé-
sén. Hogy szükség esetén ne csak esetleg „hallo-
másból” legyenek olvasóinknak információik a
rendelés mûködésérõl, most bemutatjuk azt. 

Nagytakarított a Nagycsaládo-
sok Paksi Egyesülete az egyko-
ri Kereszt utcai óvoda udvarán
– lekaszálták a gazat, össze-
szedték a faleveleket. Ennek
apropóját pedig az adta, hogy
az egyesület használatba vehet-
te az épület egyik helyiségét.

Tumpek János elnök elmond-
ta: öröm érte õket ezzel az ön-
kormányzati gesztussal, hiszen
végre van hová rakniuk a szét-
osztásra váró adományokat, az
országos egyesülettõl kapott
élelmiszereket. Tarthatják a he-
lyiségben taggyûléseiket is,
egyéb programjaikat, nem kell
valamelyikük lakását igénybe
venni ezekre a célokra.

Az idei évtõl aktívabb az
egyesület a korábbiakban ta-

pasztaltaknál. Kirándulást szer-
veztek Budapestre, ahova két
busz vitte a nagycsaládosokat,
mintegy száz fõt, gyerekeket,
felnõtteket egyaránt.

Június elejére két meghívás is

várja õket: régiós nagycsaládos
találkozóra várják õket Tamási-
ba, és a dunaszentgyörgyi szer-
vezet is invitálta õket.

Színjátszó csoportot szervez-
nek, csaknem egy tucatnyi je-

lentkezõ van már. Egy tagjuk
korábban Amerikában élt, an-
gol korrepetálást vállal majd,
ezt is megteheti az új, Kereszt
utcai helyiségben. 

Most, hogy van „otthonuk”,
jobban tudják propagálni az
egyesületet, programokat szer-
vezni is könnyebb. Tudnak ru-
hagyûjtést és osztást hirdetni. A
legutóbbi pünkösdi fesztiválon
is bemutatkoztak, sátrat kaptak
a szervezõ egyesülettõl, ahol
fényképes tablót állítottak fel.
Belépési nyilatkozatot tölthe-
tett ki, aki az egyesület tagja kí-
vánt lenni, a gyerekeknek pe-
dig kisebb programokat szer-
veztek. 

Elképzeléseik – mint például a
legutóbbi budapesti kirándulás
– megvalósításához nagy segít-
séget nyújt a PA Zrt. és a város
önkormányzata.     Sólya Emma

Otthonra találtak a nagycsaládosok
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Nyolc városban – köztük Pak-
son – végzett felmérést a Dél-
Dunántúli Regionális Kábító-
szerügyi Egyeztetõ Fórum
(DREKEF). A városok önállóan
pályáztak a vizsgálati munkára,
az eredmények feldolgozására
pedig a DREKEF igényelt és
nyert pénzt. Tízezer nyolcadik,
illetve tizedik évfolyamos diákot
kérdeztek meg. Azért õket, mert
egyrészt õk a veszélynek kitett
korosztály, másrészt õk még be-
folyásolhatóak, és éppen ezen
okok miatt többnyire nekik szól-
nak a megelõzõ programok.
Minderrõl Fábián Róbert beszélt
a felmérés eredményének köz-
zétételén, a paksi városházán. A
Drogmegelõzési Intézet szocio-
lógusa rámutatott, az iskolák ál-
talában nem maguk végzik a
prevenciós munkát, hanem a kü-
lönbözõ szolgáltatók jelentkez-
nek. – Sajnos ebben pénz van,
így különbözõ szervezetek tó-
dulnak be az iskolába, nem tö-
rõdve azzal, hogy ott milyen
prevenciós munkára van szük-
ség – fogalmazott. – Ha nincs
veszélyeztetettség, higgadtak a
gyerekek, kicsi a valószínûsége,
hogy próbálkoznak káros sze-
rekkel. Nem biztos, hogy jó, ha
megjelenik valaki egy drogpre-
venciós táskával és felhívja a fi-
gyelmet, hogy melyik szer okoz
jó kedvet, mitõl hallucinálnak,
vagy tudnak egész este táncolni
– fejtegette. A felméréssel – mint
mondta – az iskolai egészségne-
velési program hatékonyságát
szeretnék növelni. 

A szociológus hozzátette:
tény, hogy minden törekvés el-
lenére nõ a szereket kipróbá-
lók száma. Ennek oka szerinte
az életszínvonal növekedése,
illetve, hogy az uniós csatlako-
zással nyitottá váltak a kapuk,
könnyebbé vált a drogok beju-
tása.

Posta János, az INDÍT Köz-
alapítvány munkatársa hozzá-
fûzte, visszaigazolódtak azok
az eredmények, amelyet más
vizsgálatok mutatnak, azaz
egyre emelkedik a fiatalok kö-
rében azoknak a száma, akik
több-kevesebb rendszeresség-
gel használják az egészségká-
rosító szereket. A közhiede-
lemmel ellentétben azonban
nem az illegális szerek, hanem
a legálisak, azaz a dohányzás
és az alkohol fogyasztása mu-
tat elszomorító képet. Ezt –
mint a szakember kifejtette –
figyelembe kell venni a pre-
venciós intézkedéseknél. Hoz-

zátette, az illegális szerekkel
kapcsolatban Pakson a többi
városhoz viszonyítva kedve-
zõbb a helyzet. A kutatás leg-
fontosabb üzenete, hogy na-
gyon nagy számban jelentkez-
nek életvezetési és családdal,
párkapcsolattal összefüggõ
problémákra vonatkozó jelzé-
sek. A fiatalok 80-90%-a ilyen
gondjaira, kérdéseire szeretne
választ kapni, mondta el Posta
János. A szakember kiemelte, a
prevenciós tematika tervezésé-
nél ennek kell a fókuszba ke-
rülnie. 

A Paksi Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórum elnöke sze-
rint büszkeségre ad okot, hogy
a Dél-Dunántúlon a paksi fia-
talok veszélyeztetettsége a leg-
kisebb. Markó Tímea szerint
ez azt jelzi, hogy itt a legsike-
resebb a prevenciós munka. A
fiatalok által adott válaszokból
az tûnik ki, hogy vannak isme-
reteik e téren, de elítélik az il-

legális drogok használatát. E
tekintetben a többi várossal
szemben jobb képet mutat
Paks. Kevésbé kedvezõ a hely-
zet az alkohol és a dohányzás
esetében, hiszen ezt a fiatalok
kevésbé helytelenítik. Összes-
ségében a fiatalok többsége, 54
százaléka védett, míg 12 szá-
zalékuk tartozik a veszélyez-
tettek közé. Védettek, akik
nem próbálják ki az ilyen sze-
reket, helytelenítik, ha valaki
kipróbálja, és nem értenek
egyet azzal, hogy a könnyû
drog nem veszélyes, azt ki le-
het próbálni. A veszélyeztetet-
tek úgy nyilatkoztak, hogy a
marihuána könnyû drog, és ve-
szélytelen a kipróbálása, ma-
guk is szeretnék kipróbálni.

A KEF elnöke hozzátette, el-
szomorító, hogy minderre a
város vezetése nem kíváncsi. A
meghívott testületi és bizottsá-
gi tagok közül csupán egy –
Hanol János külsõ bizottsági
tag – vett részt a felmérés ered-
ményeinek ismertetésén. Mar-
kó Tímea azt is kifejtette, hogy
megfelelõ lépéseket az intéz-
ményekre bontott elemzés
alapján lehet tenni. A kutatást
végzõk azt ígérték, hogy az
érintett iskolák õsszel megkap-
hatják saját adataikat, ami má-
sok számára nem publikus.
Azért nem hozzák nyilvános-
ságra, hogy melyik iskola,
vagy éppen melyik osztály a
veszélyeztetett, mert az az in-
tézmény rossz hírét keltheti. 

Vida Tünde

NÉPSZERÛEK 
A LEGÁLIS DROGOK 
Nem elsõsorban a drogtól, hanem a dohányzás és
az alkohol káros hatásától kell félteniük a szülõk-
nek ma a gyermekeiket. A fiatalokat nem a kábító-
szer foglalkoztatja, hanem a családi és párkapcso-
lati problémák, illetve a szexualitás. Ez derült ki
abból a felmérésbõl, amit a Dél-Dunántúl nyolc vá-
rosában végzett a Dél-Dunántúli Regionális Kábí-
tószerügyi Egyeztetõ Fórum.

Befejezõdött annak a két paksi fiatalembernek az elõzetes
letartóztatása akiket április elején fogtak el kábítószer-terjesz-
tés gyanújával. A tetten ért fiatalemberek az eljárás további sza-
kaszában szabadlábon védekezhetnek. – A 31 fogyasztó túlnyo-
mó részének kihallgatása megtörtént. Ezek közül a fiatalok kö-
zül sokan beismerték, hogy kapcsolatban álltak az elfogott ter-
jesztõkkel és rendszeresen vásároltak tõlük marihuánát. Vize-
letmintát vettünk tõlük és kivizsgálásra szakértõhöz küldtük –
mondta el dr. Verbászi János, a Paksi Rendõrkapitányság szá-
zadosa, a vádelõkészítõ alosztály vezetõje. Akinek vizeletében
kábítószer fogyasztását mutatták ki, a Btk. értelmében 1–6 hó-
napig tartó kábítószergyógyító-kezelõ orvosi ellátáson kell
megjelennie. Ezt követõen megszûnik ellenük az eljárás.

Faller Gábor
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Másik világ. A hatos úton szirénázó tûzoltóautó, a robogó
kocsik a parton maradtak. A komposok intenek a csónak-
nak, a horgászok ismerõsként üdvözlik a három férfit.
Révfalvi Imre, Madár József, Lacza István – ennyien ma-
radtak a hajdani brigádból. Alkalomadtán barátok segí-
tenek be, ha elõkerül a kerítõháló. 
A hal kevesebb, a vén Duna sem a régi, a változatlanságot
egy õsi szakma õrzi, mely még ma is Paks védjegye: 
HALÁSZOK. 

Szöveg: Dávid Ildikó; fotók: Fonyó Dániel és Kövi Gergõ. 

További dunai felvételek a www.paksihirnok.hu galériájában.
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Lehet, hogy sokan nem emlé-
keznek rá, de már a nyolcvanas
évek közepén is felmerült az
ötlet, hogy az Erzsébet Szálló
sorsa az atomerõmû tulajdoná-
ba kerülve rendezõdhetne.
Húsz évvel késõbb vált valóra
az akkori elképzelés azzal,
hogy a cég a Paksi Ipari Park-
ban lévõ tulajdonrészét a pati-
nás épületre cserélte a város-
sal. Elõbb csak állagmegóvást
végeztek, idén azonban megje-
lentek a munkagépek az óvá-
rosban. 

Mittler István beszámolt róla,
hogy megvásárlásakor az
egyik cél az volt, hogy meg-
mentsék az épületet, a másik,
hogy élettel töltsék meg a Pak-
si Atomerõmû Zrt., illetve az
MVM csoport igényeit és az
épület hagyományos funkció-
ját is figyelembe véve. – Volt
itt kaszinó, bálterem, étterem, s
mi azokat a terveket részesítet-
tük elõnyben, amelyekben
ezek a funkciók szerepeltek –
tette hozzá a kommunikációs
fõosztályvezetõ. Az elfogadott
és már megvalósítás alatt lévõ
tervek alapján a régi épületben
lesz bálterem, étterem, kávé-
ház és lakosztályok, de egy új
épületet is emelnek. Ez well-
ness szálloda lesz 18 kétágyas

szobával. – A felújított és bõví-
tett Erzsébet Szálló jelentõs
mértékben hozzájárul Paks inf-
rastrukturális és kulturális fej-
lõdéséhez, a térség életminõsé-
gének javulásához, és turiszti-
kai vonzerejének növekedésé-
hez – tette hozzá a kommuni-
kációs vezetõ.

A régi épület felújítási, átala-
kítási terveit Klenk Csaba és
Kern Andrea készítette, a well-
ness hotelét a budapesti
Fejérdy és Bartók Építészeti
Kft., a kávézót pedig a szintén
budapesti Földes László tervei
alapján valósítják meg. A kivi-
telezõ az MVM csoporthoz tar-
tozó Villkesz Kft. Mittler Ist-

ván az átadás idõpontját nem
jelölte meg, mint mondta, a le-
endõ mélygarázs területén fo-
lyó régészeti kutatásoknak ele-
gendõ idõt kívánnak hagyni,
így megeshet, hogy heteket,
esetleg néhány hónapot csú-
szik az építkezés. Az átadás jö-
võ év elsõ felére várható.

Az építkezés régészeti szak-
felügyeletét a Városi Múzeum
látja el. Ennek keretében járt az
építési területen dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna. Az igazgató
egy „gyanús foltra” lett figyel-
mes, ezért kérte, függesszék fel
a munkákat. A foltról kiderült,
kemence, mégpedig valószínû-

leg a török idõkbõl. Rajta kívül
még harminc objektumra lel-
tek. Feltárásuk feszített tempó-
ban történik. Ma még – miután
többségüket még nem ásták ki,
nem vizsgálták meg – csak va-
lószínûsítik mibenlétüket. Dr.
K. Németh András szerint a
legérdekesebb lelet egy kút a
neolitikumból. Hatezer évesre
becsüli a múzeum régésze.
Ezen kívül házakat, kemencé-
ket, szemetes gödröket talál-
tak, illetve két tetemet. Felte-
hetõen egy férfiról és egy nõrõl
van szó, akiket vagy kútba,
vagy verembe vetettek, erre
utal a csontvázak cseppet sem
szokásos fekvése. Mind a mú-
zeum igazgatója, mind közép-
koros régésze kiemelte a mo-
dern kori leletek jelentõségét.
Nem régészeti szempontból,
hanem a város múltja miatt
fontosak ezek, fogalmaztak.
Köztük van például egy cse-
répkályha, amely 1846 elõtt
készülhetett, s állhatott akár az
egykori fogadóban, akár a kö-
rülötte lévõ valamelyik kúriá-
ban. Dr. Váradyné Péterfi Zsu-
zsanna szerint ennek nagy
hasznát veszik még akkor is,
ha nem lesz meg hiánytalanul,
s nem tudják helyreállítani. A
leletek egyébként a múzeumba
kerülnek, a nagyközönség is
láthatja majd õket. 

Vida Tünde

Régi fényében, új köntösben Erzsébet

Paks nevének eredete a történe-
lem homályába vész, már év-
századokkal ezelõtt is csak le-
gendák adtak magyarázatot ke-
letkezésérõl. Fél tucat érdeke-
sebbnél érdekesebb monda ke-
ring róla, ezek felidézéséhez
egészen a kora középkor elõtti
évszázadokig kell visszautaz-
nunk az idõben.

Köztudott, hogy ez a limes
menti vidék már a rómaiak ide-
jén is lakott volt. A latin nyelvû
krónikások igen régi római te-
lepnek tartják, és nevét a pax
(béke) szóból származtatják. A

hozzá kapcsolódó magyarázat
szerint az akkori vérzivataros
idõkben Paks fontos békekötési
hely volt, s mindezt erõsíti az a
tény is, hogy nagyon sok kö-
zépkori forrásban, sõt térképen
is Pax szerepel városnévként.
Ez a mítosz még Pákolitz István
költõt is megihlette, midõn
versben eleveníti fel a város ne-
vének eme magyarázatát: „Az
öreg belga mestert áldom érte /
ki térképére fonetice rótta / fa-
lum nevét, s szûk pátriám azóta
/ a legragyogóbb nevet rejti:
Béke.” (Pákolitz István: Paks)

Más történetírók szerint itt
egy Pakos nevû fejedelem la-
kott, illetõleg ilyen néven római
telep állott fenn. Volt, aki sze-
rint a Kossuth Lajos utcai evan-
gélikus templom helyén állott
hajdanán a 9. században Páskál
pápa egy gyönyörû villája, s az
õ nevébõl egy kis rövidítéssel
és betûcserével a kömlõdi dia-
lektus alkotta meg a helynevet.

Egy másik monda szerint I.
Nagy Lajos király életét egy
hadjárata során egy Paksi nevû
vitéze itt mentette meg, s a hõ-
siességért e területet kapta jutal-
mul a vitéz. E történet színe-
sebb változatát találjuk Egyed
Antal Paks leírása címû munká-

jában, ahol ez a vitéz bizonyos
Apostagi Zemere fõnemes volt.
Ezt az eredetvonalat még csak
annyival toldanám meg, hogy a
Paksy nemzetség levéltárában
talált magánfeljegyzésre hivat-
kozva Hõke Lajos XIX. századi
kutató azt állítja: „A nemzetség
õsatyja apostagi Szemere Mi-
hály. Õ nyerte adományul V.
László királytól Paks vagy
Pakos mezõvárost, majd utódai
azután innen nevezik magukat
Paksyaknak.”

A források alapján ma már
pontosan tudjuk, kik voltak e
családnév elsõ viselõi, és ho-
gyan jutottak e névhez. Az
olasz eredetû Rathold (Rátót)

A Paks név története
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Ezt szoktuk mondogatni, mi-
kor rég eltemetett emléket en-
ged napvilágra a föld mélye.
Ez a tavasz bõvelkedik üzene-
tekben.

Az M6-os építésén, Gyapán és
Cseresznyés közelében több le-
lõhelyen is folyik a munka. Pak-
son belül a Lidl áruház építése
során kerültek a felszínre
újkõkori, kelta és ritkaságnak
számító, hun kori sírok. Majd az
atomerõmû beruházásában ké-
szülõ Erzsébet Szálló felújítási
területén bukkantak elõ õskori
és török kori maradványok, va-
lamint a 19. századból származó
emlékek. A leletek feldolgozása
csak azután kezdõdhet meg, ha
ezen a területen is végeznek a
feltárással.

Vajon ha itt Pakson kissé mé-
lyebbre ásunk, számíthatunk rá,
hogy régészeti objektumokra
bukkanunk?

– Tulajdonképpen igen – tud-
tuk meg dr. K. Németh András
régésztõl. Természetesen ez el-
sõsorban a Duna melletti sávra
és az óváros területére vonatko-
zik, teszi hozzá a fõmuzeológus.
Itt már a legrégebbi idõktõl fog-
va voltak emberi települések.
Nem csak a régészet tárgyköré-
be tartozó emlékek kerülhetnek
elõ, hiszen ezekrõl csak 1711
elõtti leletek esetében beszélhe-
tünk, hanem helytörténeti jelen-
tõségû emlékek is, mint a feltá-
rás alatt lévõ Erzsébet Szálló
mögötti területen.

Az, hogy a régészek hogyan
kerülnek egy-egy helyszínre,
szigorúan ellenõrzött és szabá-
lyozott folyamat. A Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal (KÖH)
felügyeli ezt. Az alapvetõ sza-
bály az, hogy a földbõl elõkerü-
lõ leletek a magyar állam tulaj-
donát képezik. Megtalálásukat
azonnal jelenteni kell az illeté-
kes múzeumnak vagy a jegyzõ-
nek. A szakember egy napon be-
lül nyilatkozik, szükséges-e fel-
tárást végezni. Magánszemé-
lyek esetében a felfedezõnek a
lelet tudományos értékével ará-
nyos pénzjutalom jár.

Nagyberuházások esetében a
beruházási költségek kilenc ez-
relékét kell elkülöníteni lelet-

mentési célokra. Egyébként ré-
gészeti lelõhelyeket csak akkor
érinthet egy beruházás, ha az
másutt nem valósítható meg,
vagy az elkerülés aránytalanul
nagy költségnövekedést ered-
ményezne. A beruházó kérésére
már a tervezés elõtt készülhet
régészeti hatástanulmány. A
KÖH irodák rendelkeznek
olyan adatbázissal, amely alap-
ján megállapítható, hogy a terü-
let milyen régészeti kategóriák-
ba sorolható. A nyilvántartott ré-
gészeti lelõhelyeken megelõzõ
feltárást kell végezni. Azokon a
területeken, amelyek nem nyil-
vántartott lelõhelyek, de a kö-
zelben ismert emlékek találha-
tók, régészeti felügyelet mellett
folyhat a munka. Ha azonban
gyanítható a területen a leletek

elõfordulása, akkor szondázó
ásatást kell végezni.

Mint megtudtuk, mind a két
paksi lelõhelyen példás volt a be-
ruházók hozzáállása. A feldolgo-
zás aprólékos munkája ezután
következik, és késõbb a lelet-
anyag megtekinthetõ lesz a mú-
zeumban.

Az M6-os nyomvonalán talált
lelõhelyek esete más, mint a bel-
területen talált másik kettõé. Itt a
feltárást nem a helyi vagy a me-
gyei szakemberek végzik, mert a
nagyobb beruházások (500 mil-
lió forint felett) felügyelete a
nemrég létrehozott Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálat-
hoz tartozik, és ott döntenek a le-
letek további sorsáról, a bemuta-
tásuk helyérõl is.     

Komáromi J.

ÜZEN A MÚLT

nemzetségbõl származnak, s az
oklevelek tanúsága szerint bir-
tokcsere útján jutottak paksi bir-
tokaikhoz 1380-ban. Ettõl kezd-
ve használják a Paksy (Pakusy,
de Pakus) családnevet, majd egy
év múlva az apostagi elõnevet is.
A város neve tehát e családtól
sem származhat, hiszen azt csak
felvették, s a település neve már
fél évszázaddal korábban fel-
bukkan a forrásokban: 1333-ban
szerepel elõször a pápai tized-
jegyzékben, amidõn Lõrincz
paksi pap 23 dénárt fizet a tele-
pülés adójaként a pécsi egyház-
megyének.

Jó néhány anekdotaszerû, tré-
fás magyarázata is fennmaradt a

szónak. Ilyen például az, amely
szerint errefelé már II. András
király idején is nagy volt a forga-
lom, s a helyi postán igen sok
paksaméta adatott fel. Így hát a
paksaméta szóból eredhet a köz-
ség neve, oly módon, hogy az
utolsó öt betû az összehasonlító
nyelvészet manipulációja foly-
tán egyszerûen lekopott. Mások
azt bizonygatták, hogy Béla ki-
rály krónikása, Anonymus írta
meg, hogy ezt a rövidítést a pak-
si révészek cselekedték, akik – a
korabeli szólás szerint – tudvale-
võn röviden imádkoztak és
hosszan káromkodtak.

A források Paks nevét igen
sokféle változatban örökítették

meg. A 15. században a Kállay
család levéltárában így szerepel:
Eccl. S. Crusis de Pakws.
Ugyancsak Pakws-ként említi
egy 1438-ból származó oklevél
is. Ugyanakkor egy 1410-es és
egy 1483-as oklevélben Pakos
alakban tûnik fel. Elõfordul még
Pákos, Pacus, Paxi formában, de
felmerülhet a Pagus (latin falu)
és a Bakos-Baks alak is. A török
alatt Pádska, majd Pakshel né-
ven emlegették. Elnémetesített
alakja pedig a Paksch volt. Meg-
állapíthatjuk, hogy a város neve
valószínûleg egy itt lakó, vagy a
falut birtokló személytõl szár-
mazik. El kell fogadnunk, hogy
a pontos magyarázatot már nem

ismerhetjük meg, megmarad a
színes mondákkal és legendák-
kal körített rejtélyek homályá-
ban. A legvalószínûbb feltétele-
zés szerint az Árpád-kori név-
adományozási szokásokhoz iga-
zodva a Bakos személynév
Pakus alakjából származik, de
az oklevelekben Paks nevét elõ-
ször majd csak 1333-ban említik
meg a középkori írásos források.  

Hanol János
Forrás:  –  Németh Imre, Somo-

gyi György, Koch József: Paks
nagyközség monográfiája,
1976. –  Kernné Magda Irén:
Városunk: Paks. Helytörténet az
általános iskolások számára,
Paks. 1997
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Ürgemezõ. Ismerõs, mond-
hatni gyakran emlegetett név
ez itt Pakson. Amit többnyire
tudnak róla: sok-sok homok
és kevés fa... A tájékozottab-
bak még azt is, hogy megle-
hetõsen sok itt a védett nö-
vény és állat. 

Mi is ez az Ürgemezõ? Még
a jégkorszakban alakult ki fo-
lyók hordalékából. Felszíni
formái, a löszös dombok ne-
hezen járhatóak és mûvelhe-
tõek. Ennek köszönhetõ, hogy
viszonylagos érintetlenség-
ben maradt meg az úgyneve-
zett pusztagyep, annyi évez-
red óta. 1999 óta a Dél-
Mezõföldi Tájvédelmi Körzet
része.

De most ismertetõ helyett
jöjjenek velem! Ne mint rit-
kaságokra vágyó botanikus
vagy zoológus, csupán csak
mint egy egyszerû kiránduló.

Azt bizton állíthatjuk, hogy
nem a látványos különleges-
ségekre vágyók, a „rohanva
minél többet” látni akaróknak
való ez a hely. Gyalogszerrel,
sétálva lehet csak megtalálni

a mezõ igazi szépségeit. Áll-
junk meg néha és „hajoljunk
közel” a tájhoz. Megéri! 

Sétáljunk fel egy dombocs-
kára – ahogy én is tettem né-
hány napja. Álljunk meg és
nézzünk körül. A hullámzó
táj és a madarak dala, a boga-
rak neszezése, a szél játékos
hangjai a távolról oda szûrõ-
dõ zajok összeolvadnak és
végtelen nyugalommal töltik
el a szemlélõdõt. Láthatjuk a
szelíden hullámzó buckákat,
a kis csoportokba rendezõ-
dött cserjéket, a fákat és a
sokszínû, mindenfelé virító
virágokat. Önkéntelenül tele-
szívjuk a tüdõnket a hely mil-
lió éves nyugalmával, amely
szétárad a testünkben. Mintha
megállna a idõ. Megérezhet-
jük azt a harmóniát, amit nap
mint nap kerestünk, de nem is
gondoltunk rá, hogy ilyen kö-
zel van.

Szemlélõdés közben kivá-
laszthatjuk a séta következõ
állomását. Egy kellemesen
hûs facsoportot, egy gyönyö-
rû, csillagokkal teleszórt vad-

rózsabokrot, a homoki árva-
lányhaj selymes zászlócskáit,
esetleg a tavaszi hérics sárga
szirmait. Tulajdonképpen
mindegy. Csak ne siessünk,
hagyjuk, hogy átjárjon ben-
nünket a békesség.

Az év bármely szakában ér-
demes ide kilátogatni. A lát-
vány változik, de a nyugalom
ott van akkor is, amikor vi-
rágtenger borítja a réteket, és
akkor is, amikor hó fedi be a
dombokat. Csendes sétálós
kirándulásokra, csak úgy ön-
magunk megnyugtatására,
vagy beszélgetõs sétákra barát-
tal, kedvessel, gyerekekkel, ki-
válóan alkalmas a vidék. 

Mindenképpen a sétát aján-
lom. Bár autóval is lehet köz-
lekedni, de idõnként, a homok
jóvoltából, érhetik az embert
meglepetések. Legutóbb raj-
tam kívül autómat is rabul ej-
tette az Ürgemezõ... Köszönet
az arra járó ismeretlennek, aki
készségesen segített (homok-
ba) szorult helyzetembõl ki-
szabadulni.

Komáromi János

Utazzon hozzánk!

Nem csak az ürgéké a mezõ
Idén háromnapos ünnepség-
sorozattal emlékeztek Sár-
szentlõrincen a 2006-ban el-
hunyt Kossuth-díjas íróra,
Lázár Ervinre, aki a közeli
Alsó-Rácegrespusztán nevel-
kedett. 

A rendezvény központi
helyszíne a Nagyszederfa
környéke, a pálfai Illyés Gyu-
la Iskolamúzeum, legfonto-
sabb eseménye a Lázár Ervin
Baráti Kör megalakulása
volt. Az ünnepi alkalom lehe-
tõséget adott az emlékezésre,
a tiszteletteljes fõhajtásra az
író emléke elõtt.

„Minden nagyon egyszerû-
nek látszott. Elmondani,
hogy szûkebb hazáját nem
egy csapásra ismeri meg az
ember. A kisgyerek kimerész-
kedik a szülõi védelem va-
rázskörébõl a külvilágba.
Elõször csak a Nagyszederfá-
ig. Azután tágul a kör, nyíl-
nak a dimenziók. A táj, a
nyelv, az éghajlat, a közös-
ség, a történelem, az élõvilág,
a költészet.

De nem kétséges, minden a
Nagyszederfával kezdõdött.” 

Lázár Ervin Naplójából
idéztem e sorokat. Ezen a
rendhagyó, az író életét meg-
határozó helyen – Alsórác-
egresen, a Nagyszederfa ár-
nyékában – alakult meg 2008
májusában a Lázár Ervin Ba-
ráti Kör. A baráti körhöz csat-
lakozott többek között Vathy
Zsuzsa, Jókai Anna, Ágh Ist-
ván, Horváth Lajos, valamint
a megemlékezést megálmodó
sárszentlõrinci polgárok, a te-
lepülés polgármestere: De-
mény Károly és még sokan
mások.

A Lázár Ervin Baráti Kör-
höz csatlakozni szándékozók
Demény Károlytól, Sárszent-
lõrinc polgármesterétõl kap-
hatnak bõvebb felvilágosí-
tást a belépés feltételeirõl,
valamint a baráti kör prog-
ramjáról.               Tell Edit

Lázár Ervin
Baráti Kör
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A miniszoknya, a csõnadrág és a rock 'n' roll volt
a fõszereplõje a múzeumi majálisnak, amit a mú-
zeumi világnap alkalmából rendezett a paksi Vá-
rosi Múzeum és az atomerõmû látogatóközpontja.
Az immár hagyományos rendezvényen idén a '60-
70-es évek kerültek reflektorfénybe: a kiállítás lá-
togatói felidézhették a korszak divatját, nosztalgi-
ázhattak a táskarádió és a szalagos magnó elõtt; a
kõtárban pedig az erõmû-építkezés krónikájával
ismerkedhettek.

Bár az idõjárás megtréfálta a majális vendé-
geit, aki eljött a múzeumkertbe, láthatott rock
'n' roll versenyt, szurkolhatott a limbótán-
cosoknak és szavazhatott a  korhûdivat-ver-
seny nevezõire.

A múzeumi világnapon adták át „Az év tisz-
teletbeli muzeológusa” elismerést is, melyet
idén Kudor Katalin vehetett át, aki a kezdetek-
tõl fogva rendszeres segítõje az intézménynek.

-kövi-

Nosztalgiabuli a múzeumkertben

Hangszerbemutató hangver-
senyekkel várta elõképzõs
növendékeit a Pro Artis Mû-
vészeti Iskola, akik két év
szolfézstanulás után zene-
szerszámot választanak. Fú-
vósoktól volt hangos a ka-
maraterem és az iskola ud-
vara a népes gyerek- és szü-
lõsereg elõtt. Az újból életre
hívott fúvószenekarban Tóth
János vezényletével együtt
játszottak a jelenlegi növen-
dékek tanáraikkal, a régiek a
felnõtt zenekarból a volt nö-
vendékekkel, de ott muzsi-
kált Hartmann József igaz-
gató és Simon Péter helyet-
tes is. A koncert végére már
több szülõ és növendék tu-
dott dönteni, melyik hang-
szert választja a következõ
tanévre.

-bzs-

Tolna megyét képviselte Ba-
latonfüreden a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola Napsu-
gár kórusa, a Pünkösdi Ének
elnevezésû gyermekkórus
versenyen. A kétévente meg-
rendezett találkozón helyezés

nincs, csak az ajándék mérete
mutatja a rangsort. Idén a
paksiak kapták a legnagyobb,
üvegbõl készült plakettet,
tudtuk meg Kákainé Sebes-
tyén Judittól, a kórus vezetõ-
jétõl.                            -ildi-

Szépen szólt az ének
Balatonfüreden

A Pro Artis Mûvészeti Isko-
la Táncmûvészeti tagozatán
a 2008/9-es tanévtõl elindít-
ják a moderntánc-oktatást.
Várják a 6 és 18 év közötti
lányok és fiúk jelentkezését,
akiket érdekel, hogy a mai
modern zenékre milyen mó-
don lehet izgalmas koreog-
ráfiákat eltáncolni. 

További információk a
www.proartis.hu oldalon és
telefonon: 75/510-135.

-bézsé-

Táncosokat
várnak

Ki mit fúj

A Lussonium volt a végsõ állo-
mása a Demeter Egyesület leg-
utóbbi, 15 és 30 kilométeres
gyalogtúrájának.

– Mindig az a célunk, hogy
megismertessük a résztvevõk-
kel az adott táj szépségeit, most
a Dél-Mezõföldet barangoltuk
be. Az egyik nevezetesség a Lá-
tó hegy volt, ahol már megje-
lentek az árvalányhajak. A má-
sik a bölcskei tátorjános rész,
melyrõl azt kell tudni, hogy a
magyarországi tátorjános popu-
láció több mint fele itt található,
és éppen most virágzik – mesél-
te Jakab Albert, az egyesület al-
elnöke. – A Gyûrûs-löszvölgy
gyönyörû volt. Régóta tervez-
tem, hogy megnézem a tátorjá-
nost, amit igazán nagy élmény
látni – tette hozzá Horánszki Já-
nos. A célnál harapnivaló és
frissítõ várta a résztvevõket,
akik emléklapot és kitûzõt is
kaptak.                            -efgé-

Tátorjánt láttak
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Tehetségesek, fiatalok és „AMa-
gyar Köztársaság jó tanulója – jó
sportolója 2007” díjak tulajdo-
nosai: Feil Nikolett és Takács
Flóra, a Vak Bottyán Gimnázi-
um tanulói. Budapesten dr.
Szüdi János közoktatási szakál-
lamtitkártól vették át az okleve-
let és az emlékplakettet, a tanul-
mányi és a sportban elért ered-
ményeik alapján. Az országból
tíz középiskolás részesült a díj-
ban. „Az 1991 óta évente kiírt
pályázat célja a tanulók, a hall-
gatók ösztönzése a szellemi és
fizikai képességek folyamatos
fenntartására, fejlesztésére, a fair
play szellemének ápolására; az

eredményes tanulásra és a maga-
sabb szintû sportolásra való biz-
tatás.” Nikolett érettségizik, Fló-
ra tizedikes. Mindketten kitûnõ
tanulók, s együtt játszanak a vá-
rosi kosárlabda- és az iskolai
floorball csapatban. Niki humán
beállítottságú, a magyart és a tör-
ténelmet különösen kedveli, né-
met nyelvbõl nyolcadik osztá-
lyosként már alapfokú vizsgát
tett, nemrég a középfokún is
megmérette magát, s túl van az
emelt szintû érettségin a nyelv-
bõl. Egyetemre készül, ahol sze-

retné folytatni a kitûnõ tanulmá-
nyi és sporteredményeket. Ta-
kács Flóra a reál tárgyakban ki-
emelkedõ, és „C” típusú közép-
fokú angol nyelvvizsga büszke
tulajdonosa. Gyermekkori álma,
hogy orvos legyen, s tanulmányi
eredményei alapján mindez va-
lóra is válhat. Mindketten spor-
tolnak általános iskolás koruk
óta, Niki a kosárlabdát választot-
ta, Flóra teniszezett, majd kosár-
labdázott is, s a két sportágból
szintén a kosárlabdánál maradt.
Az ASE NB II-es nõi csapatában

játszanak, edzõjük Daróczi Esz-
ter. Naponta edzés, hétvégeken
mérkõzések; évente szerepelnek
Bécsben, ahonnan elhoztak már
korosztályukban egy második
helyezést. A lányok az iskolai
floorballcsapat oszlopos tagjai,
Klopcsikné Somorjai Mária és
Poór József edzi õket. A
Brnóban rendezett diákolimpiai
vb-n kiválóan szerepeltek, a
pontozásos alapú pályázaton a
lányoknak sokat ért ez az ered-
mény. Rovatunkban rendszerint
egy sikeres diákot mutatunk be,
most a kiemelkedõ díj miatt jog-
gal szerepel Feil Nikolett és Ta-
kács Flóra együtt. Meg kell em-
lítenünk azonban még valakit,
akinek tanulmányi és sportvona-
lon is teljesen azonos értékû
eredménye van Flórával, egy né-
gyes osztályzatot kivéve. Emiatt
maradt le a díjról Takács Andrea,
Flóra ikertestvére.            -bézsé-

„Jó orvos volt s jó hazafi, mert
tudta: a szabadság nélkül béna a
nép s nem gyógyul a beteg” –
summázza a Balatonfüredi
Szívkórház falán állított emlék-
tábla mottója Orzovenszky Ká-
roly életének, munkásságának
érdemeit, aki mint az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc
orvos-õrnagya, a forradalom
bukása után pedig mint Balaton-
füred iskolateremtõ gyógyfür-
dõ-specialistája írta be nevét a
hazai orvoslás történetébe. Az
emléktáblát, melyet a kórház
dolgozói állítottak, 1982. márci-
us 13-án avatták fel.

Orzovenszky Károly Pakson
született, 1815. április 28-án,
szüleit csak a paksi plébániahi-
vatal anyakönyvébõl ismerjük:
apja Orzovenszky Márton
(Marcellus), anyja Budai Anna.
A többgyermekes család (az
anyakönyvben Orzovenszky
négy testvérének adatait is meg-
találhatjuk) feltehetõen jómódú

lehetett, Károly fiukat taníttatni
tudták, s Pesten, az orvosi egye-
temen szerzett oklevelet 1840-
ben. 1848 õszétõl már Görgey
hadtestének õrnagyaként teljesí-
tett szolgálatot, s az utolsók közt
tette le kardját a világosi csata-
mezõn. A fegyverletétel után a
szabadságharcban való részvé-
teléért 1849 õszén õt is letartóz-
tatták, de néhány hónap vizsgá-
lati fogság után 1850-ben ke-
gyelmet kapott. 

Szabadulása után 1853-ban Ba-
latonfüreden telepedett le, ahol
25 éven át õ volt a település fõor-
vosa. Fürdõorvosi munkásságá-
nak jelentõsége kettõs: részint
meghonosította, s a gyógyítás
mindennapos gyakorlatává, eljá-
rásává tette a népi orvoslás ta-
pasztalataiból eredõ gyógymó-
dokat a balatonfüredi gyógyvíz
orvosi felhasználásában, más-
részt pedig az alkalmazott mód-
szereket szakorvosként hitelesí-
tette, és ebbéli tapasztalatait a ko-

rabeli orvosi lapokban is közzé-
tette, hogy az új kezelési módok
minél szélesebb körben ismertté
váljanak és elterjedhessenek.
Gyógyító eljárásként elsõként õ
használta a balatoni iszapot a
bõrbetegségek és reumatikus fáj-
dalmak enyhítésére, s az õ nevé-
hez fûzõdik a tuberkulózis gyó-
gyítására az ún. „savókúra” al-
kalmazása. A népbetegségnek
számító halálos kórt a juhtej és a
balatonfüredi ásványvíz (a „sa-
vanyúvíz”) keverékével gyógyí-
totta jó eredménnyel.

Tagja volt az 1855-ben meg-
alakult fürdõbizottságnak,
mely feladataként vállalta,
hogy Balatonfüredet gyógyfür-
dõként tegye közismertté az
országban. Orzovenszky or-
vosként pontosan tudta, meny-
nyire fontos eleme a gyógyítás
folyamatának a nyugodt, kelle-
mes környezet hatása a bete-
gekre, ezért ennek kialakításá-
ra az õ javaslatára kezdõdött el
a parti nádasok kiirtása, s a he-
lyükön a hatalmas, ápolt par-
kok, sétányok kialakítása a Ba-
laton partján. 

Orvosi tapasztalatait, szakor-
vosi munkásságának új eljárá-

sait az alábbi kiadványokban
tette közzé: Balaton-Füred és
gyógyhatása, Pest, 1863.; Köz-
lemény a balaton-füredi ez évi
fürdõi idõszak érdekében,
Pest,1853.; A Balaton tava
gyógytavi tekintetben, Orvosi
Hetilap, 1863. 18. sz.; Balaton-
füred története, Pesti Napló,
1871. 176.sz. 

Orzovenszky Károly 1876.
július 12-én halt meg, síremlé-
ke a balatonarácsi református
temetõben található, munkás-
ságának jelentõségét az emlék-
táblán kívül utcanév is õrzi Ba-
latonfüreden.

Forrás: A magyar szabadság-
harc honvédorvosai, Bp. 1948.;
Szekér Ernõ: A balatonarácsi
temetõk mûvelõdéstörténeti em-
lékei, Honismeret, XII.1984/
4.39.-40.o.; http :// 193.6.46.2/
emlekhely /Emlékhelyek/ 26.129
Veszprém megyei életrajzi lexi-
kon, www.ekmk.hu/ le-
xikon/lexikon; Zákonyi Ferenc:
Balatonfüred, Veszprém, 1988.
Tyukos Anett: dr. Orzovenszky
Károly a szabadságharc egyko-
ri törzsorvosa. Paksi Tükör
2005. április, 10-11. oldal.

Kernné Magda Irén
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Híres paksiak, paksi hírességek

Dr. Orzovenszky Károly 

Tehetségesek, fiatalok

Feil Nikolett,
Takács Flóra
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– Régi álmom volt kipróbálni a
hegymászást. Egyszer láttam
egy filmet egy expedícióról, és
az fogott meg. Amikor elkezd-
tem az orvosi egyetemet, akkor
találtam egy hirdetést, hogy
Pesten nyílt egy falmászó-
terem, oda mentem elõször
próbálkozni. Utána elvégeztem
több hegymászáshoz kapcsoló-
dó tanfolyamot. 

Legemlékezetesebb

hegyi kalandja 

Melindának Kínában volt;
7000 méter feletti hegycsúcs
meghódítását tervezte hat tár-
sával, három hetet töltöttek he-
gyi táborokban, akklimatizá-
lódtak. A csúcs meghódítása
közben, egymagában érte a
rossz idõ, nem mehetett to-
vább, több mint egy hetet töl-
tött a sátorban. Hogy mit csi-
nált? Várt… Írogatott, elkezdte
olvasni a gyógyszerek haszná-
lati útmutatóját, havat olvasz-
tott a teához… 

A magasabb csúcsok további
meghódítása egyelõre csak
álom marad számára, munka-
helyérõl nem mehet többhetes
szabadságra, hogy vágyait ki-
élhesse. Maradnak az Alpok,

itt a közelben…A hegyóriások
legyõzése helyett most az or-
vostudomány határait szeretné
kijjebb tolni:

– Tavaly végeztem el Pécsett
az orvostudományi egyetemet,
most PhD ösztöndíjasként im-
munológiai kutatást végzek,
egy fehérje jelátviteli folyama-
tait vizsgálom. Ennek a fehér-
jének szerepe van a terhesség-
ben, és bizonyos daganatok
fejlõdésében és kialakulásában
is. Az a funkciója, hogy
maszkként elrejti a babát vagy
a daganatot a szervezet véde-
kezõ rendszere elõl. 

Melinda világéletében kutató
szeretett volna lenni; míg gye-
rekként az Amazonas állatvilá-
gának megsegítésérõl álmodo-
zott, nyolcadik osztályos korá-
ban már tudta: orvosként kutat
majd.

A gimnáziumban indult egy
nemzetközi pályázaton, ennek
révén egy hónapot töltött Izrael-
ben, ahol egy növény levelébõl
egy öregedésért felelõs gént 

klónozhatott. 

Miután visszajött, felajánlották
számára, hogy bármelyik kuta-
tóintézetbe elmehet tanulmá-
nyozni az ott folyó munkát. A

pécsi egyetem mikrobiológiai
és immunitástani intézetében
az immunológiai laborra esett
a választása. Elsõéves korától
ott kutatgathatott, most pedig
már ott is dolgozik.

– Nagy szívfájdalmam volt,
hogy betegekkel nem találkoz-
hatok, mert nem gyógyító pá-
lyát választok. Az egyetem
alatt voltam Afrikában, és na-
gyon tetszett az a hozzáállás,
hogy önkéntes alapon elmen-
nek orvosok olyan országokba,
ahol szükség van rájuk. 

Egy hónapig 

Szudánban 

voltam, ahol olyan helyekre lá-
togattunk, ahova egy évben ha
egyszer kerül orvos vagy ápo-
lónõ. És ez így nagyon nehéz
lehet. Ha mégis valami okból
átváltok a klinikai orvosi pá-
lyára, akkor szeretnék vissza-
menni Afrikába. Ott még in-
kább rájöttem arra, hogy mi az,
ami valójában fontos. A pénz
és az anyagi dolgok semmit
sem érnek. Az emberek azokon
az eldugott helyeken nem is
használnak pénzt, a család, az
összetartás az elsõdleges. Ha
valakinek valami baja van, az
egész nagy család bemegy a
kórházba, összeadják, amijük
van, és úgy próbálnak gyógy-
szerhez, infúzióhoz jutni, hi-
szen mindent a családtagoknak
kell beszerezniük. Õk ott na-

gyon boldogan élnek, nem hiá-
nyolnak semmit abból, ami itt
Európában mindenkinek ter-
mészetes.

Melinda nagy álma felfedez-
ni valamit, amivel hasznára
válhat az emberiségnek – vagy
éppen kifejleszteni egy gyógy-
szert, amely a rendszeresen el-
vetélõ nõknek vagy a dagana-
tos betegeknek segítene. 

A fiatal doktornõnek két lány-
testvére van, pedagógusok.
Édesapja, Halász Lajos már
nyugdíjas, többször volt az év
rendõre; édesanyja a riport ide-
jén is dolgozik. Valamennyien,
minden esetben támogatták el-
képzeléseit, utazásait, hegy-
csúcshódító vagy az orvosi hi-
vatáshoz kapcsolódó terveit. 

– Ha a családom nem áll mel-
lettem, nem lennék az, aki va-
gyok. Bátorítottak, anyagilag
is támogattak. Amikor kitalál-
tam, hogy elmegyek Afrikába,
úgy, hogy sem én, sem õk nem
tudták, hova megyek, elenged-
tek. Az összes döntést rám bíz-
ták, és hittek bennem. 

Szorosan ragaszkodnak a Ha-
lász család tagjai egymáshoz,
ezt jelzi Melinda egyik anek-
dotája is. Kínában azt álmodta,
hogy valami szomorú dolog
történt itthon. Annyira meg-
ijedt, hogy fogta magát, lement
a hegyrõl, keresett egy moto-
rost, aki bevitte a faluba… Egy
napig utazott, hogy telefonál-
hasson. Szerencsére minden
rendben volt itthon…      Sólya 
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Jó napot, mi újság?

HEGYET MÁSZIK, GYÓGYÍT, KUTAT
A halk szavú lány szobájának egyik falán
hegycsúcsokról készült fotók, melyeken õ
guggol a szédítõ mélységgel maga alatt, a
másik falon afrikai szimbólumok. A pol-
con pedig egy koponya… E relikviák szin-
te mindent elmondanak Halász Melinda
eddigi életérõl.
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Sport

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

Veretlenül zárta legutóbbi két
mérkõzését a Paksi FC Sopro-
ni Ligában szereplõ labdarú-
gócsapata. A 27. fordulóban a
bajnoki címre is esélyes Új-
pest látogatott a Fehérvári úti
stadionba. A magyar sportcsa-
torna jóvoltából ország-világ
láthatta az összecsapást. A
helyszínen szurkoló 5322 fi-
zetõ nézõ nagyobb része jól
szórakozott, ugyanis a PFC
remekül játszott. Tököli és
Heffler góljaival 2:0-ra gyõ-
zött Gellei Imre együttese, de
a különbség akár nagyobb is
lehetett volna, ha nem véd
szenzációsan Balajcza, az Új-
pest kapusa. A következõ for-
dulóban Diósgyõrbe látogatott
a Paksi FC. Bár 2:0-ra és 3:2-
re is vezetett a paksi zöld-fe-
hér gárda, a végeredmény 3:3
lett. A gólokat Böde Dániel és
Tököli Attila szerezték, utóbbi
kétszer volt eredményes. – Az
Újpest elleni mérkõzésen be-
bizonyítottuk, hogy mindenki-
nek számolnia kell az élvonal-
ban a Paksi FC-vel, és mi is
bárkit képesek vagyunk le-
gyõzni. A diósgyõri meccsen
több helyzete volt a hazaiak-
nak, de kapusunknak, Kovács
Attilának köszönhetõen végig
partiban tudtunk lenni. Sõt,
mindig mi vezettünk a talál-
kozón, és 3:3-nál Kiss Tamás
gyönyörû szabályos gólját ér-
vénytelenítette a játékvezetõ –

foglalta össze az elmúlt két
összecsapást Gellei Imre ve-
zetõedzõ. Égerék a négy pont-
nak köszönhetõen felzárkóz-
tak a középmezõnybe, és reá-
lis esélyük van a szezon végi
tízbe kerülésnek. A Paksi FC

május 23-án – lapzártánk után
– a bajnok Debrecent fogadta
a Fehérvári úti stadionban,
majd az utolsó játéknapon
Siófokon zárul a 2007/2008-
as bajnokság.

efgé

Bajnokesélyest vert a Paks

A rendõrség szempontjából is kiemelt fontosságú mérkõzés
volt a Paksi FC–Újpest FC összecsapás. A közel ezer fõvárosi
szurkoló igazolta hírét, így rendbontás nélkül nem érhetett vé-
get a találkozó. A 80. percben a vendégszektor egyik kerítését
kidöntötték a rivális csapat szimpatizánsai, füstbombákat do-
báltak és megpróbáltak a pályára rohanni. A PFC, a Paksi
Rendõrkapitányság és a Neutron Bevetési Osztály rendfenntar-
tói közösen fékezték meg a magukról megfeledkezett szurkoló-
kat. A játék emiatt közel három percet állt, de végül sikerült
gond nélkül befejezni a mérkõzést. A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Fegyelmi Bizottsága hivatalból indított kivizsgálást az
ügyben. A mérkõzésen történteket a héten tárgyalta a testület.
Döntés nem született, folytatás május 27-én.

A GYERMEKPARADICSOM
ALAPÍTVÁNY A PAKS, 

EÖTVÖS UTCAI ÓVODÁÉRT 
ezúton mond köszönetet 

mindazoknak, akik személyi 
jövedelemadójuk 1%-át az ala-

pítván javára felajánlották. Az így
befolyt összeget, 111, 727 Ft-ot 
a gyermekek kirándulásainak tá-

mogatására fordítottuk. 

Kérjük, továbbra is 
támogassák az alapítányt!
Köszönettel, az Alapítvány 

kuratóriuma és a gyerekek.

A 28. és a 29. játéknappal foly-
tatódtak a Paksi FC II csapatá-
nak 2007/2008-as bajnoki
küzdelmei. Az NB III Dráva
csoportjában szereplõ paksi
együttes mindkét mérkõzését
idegenben játszotta. Elõbb a
Tamásit verte Dienes Pál gár-
dája 3:0-ra, majd 2:1-re kika-
pott a Bogádtól. – A Tamási el-
len végig fölényben játszot-
tunk, a gólkülönbség akár még
nagyobb is lehetett volna. A
Bogáddal Kozármislenyben
mérkõztünk. Az elsõ játékrész-
ben nagyon jók voltunk, azon-
ban a félidõ hajrájában gólt
kaptunk. A fordulás után is ha-
mar betalált az ellenfél, mely
megfogta csapatom, ezt köve-
tõen már csak futottunk az
eredmény után. A döntetlen re-
álisabb lett volna, de ez is jel-
zi, van még mit tanulni – érté-
kelte az elmúlt két fordulóban
történteket Dienes edzõ. A
Paksi FC II. jelenleg a hatodik
helyen áll a táblázaton.     efgé

Hatodik helyen
a PFC II.

Két versenyzõvel képviseltette
magát az Atomerõmû SE a mi-
lánói olimpiai kvalifikációs
kajak-kenu Európa-bajnoksá-
gon. A kenus Kozmann
György a csepeli Kolonics
Györggyel párban  C-2 500
m-en a dobogó második foká-
ra állhatott fel. A kajakos Bo-
ros Gergely Sík Mártonnal,
Babella Balázzsal és Csaman-
gó Attilával egy hajóban, K-4
200 m-en bronzérmet szerzett.
A magyar válogatott hat
arany-, hét ezüst- és öt bronz-
érmet, valamint a kenusoknál
és a nõi kajakosoknál újabb
két-két ötkarikás indulási jo-
got szerzett.

(joko)

Ezüst és bronz
az Eb-rõl
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Pólya György, aki a napokban
ünnepelte huszadik születésnap-
ját, igen komoly elismerésben
részesült. A paksi fiatalember
négyéves egyetemi kosárlabda
ösztöndíjat nyert Angliába,
Leedsbe. Az Atomerõmû SE
egykori játékos pályafutását
édesanyja, Pólyáné Tóth Judit –
aki szintén kosárlabdázó, majd

az ASE utánpótlásedzõje volt –
kezei alatt kezdte. Az atomvá-
rosból másodikos gimnazista
korában igazolt Pécsre. „Ko-
rábban is csábított már Völgyi
Péter a pécsi csapathoz, de ak-
kor még nem éltem ezzel a le-
hetõséggel. Nem bántam meg
döntésemet, mert sokkal erõ-
sebb gárdába kerültem, nem be-
szélve arról, hogy játékostársai-
mat mind ismertem, többségét a
korosztályos válogatottból.”
György beilleszkedése olyany-
nyira zökkenõmentesre sikerült,
hogy egy évvel késõbb már a
felnõttek edzéseit is látogathat-
ta, közben korosztályával ma-
gyar bajnoki címet szerzett. A
leedsi lehetõségre édesanyja ta-
lált rá az interneten. Németh
László a szigetországban élõ
kosárlabdaedzõ – aki rövid ide-

ig a Magyar Kosárlabda Szövet-
ség vezetõje is volt – írta ki a pá-
lyázatot. Magyarországról idén
egy tehetség nyerhetett ösztön-
díjat. – Tízperces összefoglalót
kellett Leedsbe küldeni, vala-
mint érettségi és angol nyelvtu-
dás szerepelt még a kiírásban.
Több jelentkezõbõl engem vá-
lasztottak, aminek nagyon örü-
lök. Az elsõ év a nyelvtanulásé,
a következõ három pedig az
egyetemi tanulásé lesz. Mellette
természetesen kosárlabdázni fo-
gok, heti három-négy mérkõ-
zéssel – Az egykori paksi játé-
kos szeptember közepén indul
Angliába, elõtte azonban au-
gusztusban még részt vesz az
U20-as romániai Európa-baj-
nokságon a magyar válogatot-
tal. Négy év múlva pedig remél-
jük, a felnõtt válogatott színei-
ben láthatjuk viszont Pólya
Györgyöt.             

Faller Gábor
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Csalódás a bajnoki szereplés
A férfi kosárlabda-bajnokság-
ban a négy közé kerülésért mér-
kõzött egymással az Albacomp
és az Atomerõmû SE. Azért
nem az Atomerõmû SE és az
Albacomp, mert az alapszakasz
utolsó mérkõzésén simán kikap-
tak Sopronban a fiúk a tizedik
helyen végzõ sÖrdögöktõl, így
a székesfehérváriak zártak a ne-
gyedik helyen, míg Gu-
lyáséknak az ötödik hely jutott.
Ennek ellenére a paksihoz ha-
sonló hullámzó teljesítményt
nyújtó Alba ellen még így is
adott volt a lehetõség a tovább-
jutásra. Mint azt elõzõ szá-
munkban olvashatták, az elsõ és
második mérkõzést is biztosan
nyerte Sabáli Balázs csapata,
adva volt a lehetõség, hogy há-
rom-nullára hozzák a párharcot
a megroggyant Alba ellen. Nos,
fordítva esett meg. Valami ha-
sonló történt, mint amikor anno
Kovács Koko István vigyorog-
va tette magát Juan Pablo
Chacon elõtt, és kapott egy ak-
kora maflást, hogy rögtön pad-
lót fogott. Az Atom két nagy po-
font kapott egymás után. Szé-

kesfehérváron tizennyolc, a
Gesztenyés úton tizenhét pont-
tal nyert az Alba, és máris kettõ-
kettõre egalizálta a három nyert
mérkõzésig tartó párharcot. Mi-
vel a fent leírtak miatt a Fejér
megyei alakulatnál volt a pálya-
választói jog, így a mindent el-
döntõ ötödik mérkõzésre ide-
genben került sor. Az elsõ ne-
gyedben kilenc pont elõnyt ad-
tak a paksi fiúk a házigazdák-
nak, amelyet csak az utolsó tíz
percben tudtak ledolgozni. Sõt
egy alkalommal még a vezetést
is átvette az ASE, de a Fehérvár
gyorsan egyenlített. Négy perc
volt még hátra, amikor 67-67
volt az állás, ekkor azonban hét-
nullás Alba-roham következett,
és onnan már nem tudott újítani
az ASE. Az ötödik találkozót is
a Székesfehérvár nyerte, és 3-2-
vel bejutott a legjobb négy közé.
Az Atomerõmû az utóbbi évek
leggyengébb szereplését tudhat-
ja maga mögött, a 2007/2008-as
bajnokságot a 7. helyen zárta.

– Csalódás, fõleg azok után,
hogy nyertük az elsõ két mecs-
cset. Lehet, hogy kettõ-null után

fejben már többen azt hitték,
hogy továbbjutottunk. Feljavult
az ellenfél, nálunk megremeg-
tek a kezek, pocsék lett a dobó-
százalékunk, visszaestünk! – ér-
tékelte az Albacomp elleni pár-
harcot Sabáli Balázs vezetõ-
edzõ.

– Kudarc a hetedik hely, a leg-
jobb négy közé kellett volna ke-
rülnünk! – mondta el Tóth János
szakosztályelnök. Hozzátette:
– Hullámzó volt a teljesítmény a
bajnokság során, csak februárra
állt össze a csapat, és a motivá-
cióval is gond volt. A négy légi-
óssal – Nile Murry, Cedric
Brooks, Denis Toroman, Greg
Stevenson – és Panta Istvánnal
nem hosszabbítottunk szerzõ-
dést. Horváth Zoltán nem akart
Pakson maradni, máshova iga-
zol, Csaplár-Nagy Ervinnel pe-
dig még nem egyezett meg a
klub. Sabáli Balázs vezetõedzõ
és Gulyás Róbert még egy-egy
éves szerzõdéssel bír, Mészáros
Zalán és Kiss Zsolt is az ASE já-
tékosa marad, ahogy várhatóan
a fiatalok is.        

Kovács József

Angliában dobál tovább

Szurkolóként utazhat az olim-
piai városba az ASE húszéves
tehetsége. Dejczõ Balázs tíz
országos bajnoki címet tudhat
magának, és „nemzetközi” vi-
zeken is sikerrel húzta a kenu-
lapátot. A sportoló kiutazásá-
nak teljes költségét a pályáza-
tot kiíró Tolna Megyei Önkor-
mányzat, és a Megyei Önkor-
mányzatok Országos Szövet-
sége állja. Balázs a megyébõl
egyedül nyerte el a lehetõsé-
get, a részvétel feltétele volt,
hogy igazolt sportoló legyen
az aspiráns. 

– Paksiként külön öröm szá-
munkra, hogy ha már a megye
olimpikonjait városunk adja,
kísérõként is helyi fiatal lehet
részese annak a csodának, mely
minden sportoló legnagyobb
álma – mondta Hanol János, a
Tolna Megyei Önkormányzat
Ifjúsági és Sportbizottság tagja.  

Dejczõ Balázs Budapesten, az
Általános Vállalkozási Fõisko-
lán tanul, és a tanév ideje alatt a
honvédos Szabó „Torony” Atti-
la edzéseire jár. Az Eb-válogató
versenyen vizsgái miatt nem
indult, de a következõ váloga-
tón már rajthoz áll. 

– Nagyon boldog voltam,
amikor megtudtam, hogy én
nyertem a pályázaton. Augusz-
tus 18-23. között, a kajak-kenu
versenyek idején leszek Pe-
kingben. Külön öröm, hogy a
helyszínen szurkolhatok, biztos
óriási élmény lesz – mondta el
Dejczõ Balázs, akit természete-
sen megkeresünk pekingi él-
ményei után.                   (joko)

Dejczõ utazik
Pekingbe

Fo
tó

: 
Te

le
Pa

ks

Fo
tó

: 
M

ol
ná

r 
G

yu
la



2008. május 23.Paksi Hírnök 22

Idén új vizet akartak meghódíta-
ni az ország rendõrei, ezért a ren-
dezvény történetében elõször a
Paks és Gyapa közti Vörös-
malmi tó adott otthont a paksi
IPA rendezte horgászverseny-
nek. – Péntek délután kezdõdött
a verseny és szombat délelõtt 10
óráig tartott. Huszonkét csapat
nevezett, az ország minden pont-
járól érkeztek a vízpartra. Az idõ
jó volt, a környezet kiváló, így
akik eljöttek, biztosan nem bán-
ták meg, hogy itt töltöttek másfél
napot – mondta el Juhász István,
az IPA paksi szervezetének elnö-
ke a tizedik, jubileumi verseny-

rõl. Egyesek akkora lelkesedés-
sel vetették magukat a küzde-
lembe, hogy még a vízben is
megmártóztak. Természetesen a
Paksi Rendõrkapitányság csapa-
ta is pecabotot ragadott. Egyik
legeredményesebb versenyzõjük
Vajda Zoltán volt. – Nekem in-
kább a hajnali órákban jöttek a
halak, összesen 11 pontyot fog-
tam, mellyel a középmezõnyt
erõsítem. A munka mellett nem
sok idõm jut horgászni, akkor a
Dunára járok vagy az IPA verse-
nyeire – mesélte a paksi pecás. A
csapatversenyt a paksi, 7 pont
Étterem nyerte.                   efgé

Pecáztak a rendõrök

Véget ért a sakk csapatbaj-
nokság. A tizenkét csapatos
NB I. utolsó fordulójának
mérkõzéseit egy helyszínen
és egy idõben, Budapesten
rendezték. Nem maradt el a
nagy harc az aranyéremért,
amelyre két csapatnak volt
még esélye. Az elsõ helyen ál-
ló Z. Csuti Hydrocomp Zala-
egerszeg SK a már biztos
bronzérmes Atomerõmû SE
ellen ült asztalhoz. A második
helyen álló nagykanizsai
Aquaprofit NTSK-nak az ötö-
dik Kazincbarcika ellen kel-
lett minél nagyobb különb-
séggel nyerni, hogy a végel-
számolásnál megelõzze zala-
egerszegi ellenfelét. A Csuti
ellen a paksi csapat nyolc
döntetlent és négy vereséget
könyvelhetett el, ami 8-4-es
zalaegerszegi gyõzelmet je-
lentett. Az Aquaprofit meg-
semmisítõ, 10,5-1,5 arányú
vereséget mért a Kazincbarci-
kára, de így sem tudta befog-
ni a zalaiakat. A 2007/2008-as
NB I-es sakkcsapat bajnoksá-
got a Z. Csuti Hydrocomp Za-
laegerszeg SK nyerte 91 pont-
tal, második az Aquaprofit
NTSK 90,5 ponttal, harmadik
az ASE I. 73,5 ponttal.   

(joko)

Bronzzal zárt 
a sakkcsapat

Kiélezett versenyben a tavalyi
gyõztes trió nyerte ebben az év-
ben is a maratoni horgászver-
senyt a Füzes-tavaknál. Az
Atomerõmû Horgászegyesület
kilencedik alkalommal meghir-
detett versenyére huszonhat csa-
pat adta le nevezését. A sorsolást
követõen hetvennyolcan tele-
pedtek le a tóparton, hogy negy-
venkét órán át tegyék próbára
szerencséjüket. Antal Lajos az
idõjárási elõrejelzés alapján száz
kiló fölötti fogást várt az elsõk-
tõl. Jóslata beigazolódott, három
csapat is elérte a mázsás határt,
igaz, olyanok is akadtak, akik-
nek összesen tíz kiló sem akadt a
horgára. A horgászegyesület el-
nöke szerint nem csak azok szá-
mára nyújt maradandó élményt

egy-egy ilyen program, akiket a
versenyszellem hajt, kiváló csa-
ládi program és csapatépítõ le-
hetõség a nonstop pecázás.

A „rajtpisztoly” pénteken este
dördült el. A parton ülõket csep-
pet sem zavarta az elsõ éjszakán
érkezett zápor, sõt, sokak szerint
akkor kaptak igazán a halak. A
szabályzat lehetõvé teszi, hogy
aludjanak a versenyzõk, csupán
egy embernek kell egy idõben
horgásznia, ennek ellenére né-
melyik csapat szinte megállás
nélkül igyekezett gyarapítani a
hálók tartalmát. Mérlegelést há-
romóránként tartottak. Az utolsó
elõtti alkalommal még az idõ-
sebb, tapasztaltabb tagokból ál-
ló, Pach József, azaz Pach Szepi
nevével fémjelzett csapat veze-
tett, igaz csak harminc dekával.
A hajrá azonban nem nekik, ha-
nem Marosiéknak sikerült job-
ban, így õk nyerték a kilencedik
maratoni versenyt 107,47 kg-nyi
hallal. Ez volt a harmadik gyõ-
zelmük, a legutóbbit tavaly
gyûjtötték be. Marosi László,
Marosi Attila és Sebestyén Gá-
bor Arnold egyébkor is szívesen
horgászik együtt, ezen a verse-
nyen is „régi motorosnak” szá-
mítanak. A horgászat pedig iga-
zán a vérükben van, mindhár-
man kölyökkoruk óta hódolnak
ennek a szenvedélynek.   -tünde-

Maratoni horgászat
Több mint tíz év után jutott 
vissza ismét a második vonalba
a PSE teniszcsapata. Köszön-
hetõ annak, hogy megépült a
teniszcsarnok és a salakos pá-
lyák is egyre jobb állapotban
vannak. Tavaly az OB III-at
nagy fölénnyel nyerte a PSE. 

– Nagyságrendekkel nagyobb
a különbség a két osztály kö-
zött. Míg tavaly minden csapa-
tot könnyedén legyõztünk, ad-
dig idén az eddig lejátszott
négy mérkõzésünkbõl egyet
nyertünk, háromszor kikap-
tunk. A vereségek szoros, dön-
tõ játszmás fiaskók, ami biza-
kodásra ad okot a jövõt illetõ-
en. Célunk a másodosztályú
tagság megõrzése – mondta el
Horváth István, a PSE Tenisz
Szakosztályának elnöke. A
nyolc csapatból kettõ esik ki, a
tavaszi küzdelemsorozatból
még három meccs van hátra, az
érdemi dolgok azonban az õsz-
szel dõlnek el. A paksi tenisze-
zõk kettõzött akarással készül-
tek a szezonra, mindenki szeme
elõtt a biztos bennmaradás le-
beg, többen erõn felül teljesíte-
nek. A PSE a következõ fordu-
lóban május 25-én tíz órától ha-
zai salakon a Pécs 2000 TC
gárdáját fogadja.               

efgé

Magasabb osztályban
adogatnak

Több százan kerekeztek
Véget ért a Fuss, ússz, kerékpá-
rozz a gyermekedért program
idei sorozata. Az utolsó fordulón
több százan kerekeztek ki Cse-
resznyésbe. Az iskolák és óvo-
dák közötti vetélkedés ered-
ményhirdetését lapunk megjele-
nésével egy idõben, a városi gye-
reknapon tartják. – Minden alka-
lommal részt veszünk a progra-
mon. Asport mellett a jó levegõn
a család is együtt van – mondta
el az egyik résztvevõ, Ádám At-
tila. – Meg a barátaim is – tette
hozzá unokája, Kutas Krisztián,
a Balogh Antal iskola diákja. A
szervezõk elégedettek az idei so-

rozattal, hiszen a futás ismét si-
keres volt, a kevésbé népszerû
úszáson is várakozáson felüli
volt a csobbanók száma, és a ke-
rékpározást is nagyon sokan vál-
lalták. Azért van valami, ami egy
kis szomorúságra ad okot. 

– Kicsit fáj, hogy mindig
ugyanaz az öt intézmény jelenik
meg, pedig jó lehetõség lenne
összerántani az embereket, egy
kicsit együtt lenni, mozogni és
ezért még jutalmat is kapnak az
intézmények – fogalmazott
Horváthné Szeip Ildikó, a Paksi
Sportegyesület Szabadidõ Szak-
osztályának vezetõje.          efgé
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FELNÕTT KÖNYVTÁRA
A könyv lapjain a hazai sport-
élet legnagyobb kiválóságai
vallanak önmagukról, sport-
ágaik hétköznapjairól, múltjá-
ról, jelenérõl, jövõjérõl. Mind-
ezt vágatlanul, ahogy mondani
szokás. Vitray Tamás vezeti be
az interjúkat a könyv elõsza-
vában, ahol röviden, tömören
fejti ki a szerzõnõ, Simon
Andrea sikerének titkát: „nem
csak érti, de érzi is beszélgetõ-
társait – õk pedig ezt érzik
benne.” Személyes hangvételû
beszélgetések, minden sport-
barát számára kihagyhatatlan,

maradandó élményt nyújtó ol-
vasnivaló. Simon Andrea:
Részidõk (Sanoma Budapest
Zrt., 2007.)

GYEREKKÖNYVTÁRA
A kis virágtündér, Flórika egy
mályvakehelybõl pottyan a vo-
natülések mögé. Hamar bará-
tokra lel, és e titkos rejtekhe-
lyen az ott felejtett sokféle lim-
lomból otthonos lakást rendez
be. Mindig jut az utasok elhul-
lajtott morzsáiból számukra
eleség, az utasok fecsegésének
hallgatása pedig pompás szóra-
kozásul szolgál. Kalandos uta-
zásuk története Pásztohy Panka
színes rajzaival bizonyára épp-
olyan kedvelt könyve lesz a
gyerekeknek, mint Bálint Ág-
nes többi, népszerû mûvei.
Bálint Ágnes: Tündér a vona-
ton (Holnap kiadó, 2008.)
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Mozimûsor
Május 25. (vasárnap) 17 óra

HORTON
Szinkr. amerikai animációs film

Május 28. (szerda) 19 óra
SZÍNES FÁTYOL

Felir. am. romantikus dráma

Május 30. (péntek) 19 óra
MAJDNEM SZÛZ

Magyar dráma

Június 1. (vasárnap) 19 óra
27 IDEGEN IGEN

Felir. am. romantikus vígjáték

Június 4. (szerda) 19 óra
AZ ÉLET NÉLKÜLEM
Feliratos kanadai-spanyol 

rom. dráma

Dunakömlõd

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Tóparti halászléfõzõ, családi és
gyermeknap a Baró tónál má-
jus 31-én 10 órától.

Összhang Klub május 26-án.
Dr. Sztrida Emese családorvos
„A homeopátia helye a gyó-
gyításban” címmel tart elõ-
adást 18 órától.

Az ünnepi könyvhét alkalmá-
ból május 26-án 18 órakor
„Bogáncsos táj” címmel
Schiff Júlia, németországi ma-
gyar író könyvbemutatója. 

Folytatódik Horváth István
„Korok zenéje” sorozata má-
jus 27-én 18 órakor.

Dr. Ranschburg Jenõ elõadá-
sa: „Személyiségzavarok és
viselkedési problémák felis-
merése és kezelése iskoláskor-
tól felnõttkorig” május 28-án
14 órától hallható a színházte-
remben. A belépés díjtalan.

Június 7-én extrém napot ren-
deznek a mûvelõdési központ
parkolójában és a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola udva-
rában.

Mûvelõdési ház

Mit ajánl az
olvasóknak

a városi téka

Másfél évtizede verbuválódott
a Deák Ferenc Általános Isko-
la nyugdíjasaiból egy társaság.
Azóta tanítási idõben havonta
egyszer összejönnek az iskolá-
ban. Tartanak „tanévzárót” is,
ilyenkor többnyire az egész
napot együtt töltik, s az aktív
dolgozókat is meghívják. A
rendezvényt évek óta a csám-
pai Fritz tanyán rendezik. Nem

csak a kellemes környezet mi-
att, hanem azért is, mert Fritz
Jánosné is aktív tagja a társa-
ságnak. Nagyon jól érezzük
magunkat együtt, mondták
egybehangzóan. Néhány nem
deákos kolléga is csatlakozott
hozzájuk, õk ugyanúgy ragasz-
kodnak a társasághoz és a havi
egy beszélgetéshez.

-vt-
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NIKOTIN 

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

Kezelés Pakson, a mûvelõdési házban 1+1 alkalom

Telefon: 70/450-2373

AZ EMBERI
ELME

ANATÓMIÁJA
06 70/614 7007

Dr. Bíró András Zsolt ma-
gyarságkutató, humángene-
tikus „Elhagyott testvéreink
nyomában” címû elõadását
május 29-én 18 órától Pak-
son, a Pro Artis Mûvészeti
Iskola nagytermében hall-
hatják.

Jótékonysági horgászverseny-
re várnak minden segíteni aka-
ró pecást a Füzes tavakhoz jú-
nius 7-én. A nevezési díj 5000
forint, mely a református
templom felújítási keretét gaz-
dagítja. A programot az Atom-
erõmû Horgászegyesület tá-
mogatja. A verseny reggel hat
órakor indul a helyszínen a ne-
vezéssel, a mérlegelés délután
egytõl zajlik majd. Különdí-
jak, tárgyjutalmak várnak a
résztvevõkre, akiket egy va-
csorára is meginvitálnak a pa-
rókia udvarára. Bõvebb felvi-
lágosítást Fodor Zoltántól kap-
hatnak az érdeklõdõk, a 20/
390-83-22-es telefonszámon. 

Az evangélikus templom adott
otthont annak a jótékonysági
koncertnek, melynek bevételét
ugyancsak a református temp-
lom felújítására fordítják. A
hely szellemében, a nemes cél
érdekében szólt a zene és az
ének, a Pro Artis mûvészeti is-
kola négy tanára, valamint a
Paksi Vegyeskar tolmácsolásá-
ban. Lenkey István református
lelkésztõl megtudtuk, 250 ezer
forintra tehetõ a befolyt ösz-
szeg. 

A templomért

Lapunkat

olvashatják a

www.paksihirnok.hu

oldalon is!



Évadnyitóra vár mindenkit a
Paksi Közmûvelõdési Kht., illet-
ve a Paksi Duna-partért Közala-
pítvány május 24-én a Duna-
partra. Reggel 6-tól árusítják a
halat, amihez féláron juthatnak
hozzá a fõzõversenyre nevezõk.
Sorozatsztárok is bemutatják fõ-
zõtudományukat, ebéd után ki-
derül: kié lesz a halászléfõzõ
mesteri cím. Az ebédet sétahajó-
záson pihenhetik ki, mely során

megkoszorúzzák a Dunát. A vízi
színpadon egymást követik a fel-
lépõk: Csonka András, Keresztes
Ildikó produkcióját is láthatják
majd, fõ attrakció a Cotton Club
Singers koncertje lesz. 

Másnap reneszánsz gyermek-
napra várják a családokat a
VMK parkolóba. Tíztõl gólyalá-
bas felvonulás, vándormutatvá-
nyosok szórakoztatnak, de lesz
középkori vásári forgatag, lovagi
torna, kutyás bemutató és hab-
parti is.
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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

REGISZTRÁLT MEZÕGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓKNAK 
BÁRMELY CÉLRA KEDVEZÕ 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!!!

Eladó 
ingatlanok
Pakson, az Arany János utcá-
ban 11 éve épült, négyszo-
bás, garázsos, összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 27
millió Ft.

Pollack Mihály utcában két és
fél szobás, 2. emeleti, felújí-
tott, parkra nézõ lakás eladó.
Erkély nincs. Irányár: 8,9 mil-
lió Ft.

A Keskeny utcában tetõtér-
beépítéses, négyszobás, össz-
komfortos, nagy teraszos, két-
garázsos családi ház. Irányár:
20,5 millió Ft. Kétszobás, er-
kélyes, lakótelepi lakást 2.
emeletig a vételárba beszámí-
tunk.

Az Építõk útján 1+2 félszo-
bás, konyha+étkezõs, erké-
lyes, 4. emeleti lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió Ft.

Dunakömlõdön, a Béke utca
24. szám alatt
összeközmûves, 315 m2-es
építési telek eladó. Irányár:
3,8 millió Ft. 

A Sánchegy utcában 2,5 szo-
bás, összkomfortos, gázfûté-
ses családi ház eladó. Irány-
ár: 10,3 millió Ft.

Németkéren,  belterületen 16
ezer m2-es nagyságú telken
mûködõ halastó bekerítve,
hétvégi házzal (380 V, gáz, te-
lefon, kábeltévé) eladó. Irány-
ár: 7,8 millió Ft. Lakótelepi
lakást második emeletig a vé-
telárba beszámítunk.

Ingatlanok vétel, eladás elõtti értékbecslése, épületdiag-
nosztikai vizsgálat. Részletes felvilágosítás:
Fonyó ingatlan-értékbecslõ, közvetítõ.
Telefon: 70/310-8374. E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Üzletünkben, 
a Dózsa 

György u. 20.
szám alatt

fényre 
sötétedõ 
mûanyag 
és üveg 

lencsékhez

20%-os 
kedvez-
ménnyel 

juthat hozzá!

PAKS 
Dózsa György út 20.

Tel.: 75/511-246

HOYA 

FÉNYRE SÖTÉTEDÕ

LENCSE AKCIÓ

Családi napok


