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A világörökség része lehet Lussonium
A Lussonium projekt nemzetközi együttmûködés keretében megvalósuló, közvetlenül európai uniós forrásból finanszírozott
program, amelyben Magyarország mellett
részt vesz Szlovákia, Lengyelország,
Ausztria és Németország. A nemzetközi
projekt célja, hogy a római kori Duna limes vonal közép-európai részét mint az
európai kulturális örökség részét képezõ
régészeti emléket jelölje az UNESCO világörökségi listára. „A Római Birodalom
Határai” elnevezésû programban magyar
részrõl a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-

fotó: Kövi Gergõ

Díszkivilágítás létesül és látogatóközpont épül a Lussoniumon
annak a programnak a keretében, amely megvalósítására 270
ezer eurót (ez jelenlegi árfolyamon több mint 80 millió forint)
nyert Paks önkormányzata. A
beruházásnak köszönhetõen az
egykori római kori erõd a világörökség része lehet.

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

tal (KÖH), a Pécsi Tudományegyetem dr.
Visy Zsolt professzor vezetésével, és Paks
önkormányzata vesz részt. A KÖH és az
egyetem a jelentkezési dokumentáció öszszeállítását vállalta feladatul, városunk a
Lussonium-római kori erõdítménnyel szerepel a programban. A nemzetközi projekt
összköltsége 2.051.600 euró, ebbõl Paks
270 ezer eurót nyert az uniós pályázaton,
tájékoztatott Neiner András, az önkormányzat pályázati referense. A Paksot érintõ rész összköltsége 317 ezer euró, melybõl az önkormányzat 15 százalék önrész
biztosítását vállalta fel. A beruházás keretében látogatóbarát emlékhelyet építenek.
A tervek között szerepel a feltárás további
folytatása, a már feltárt leleteket védõ épület és látogatóközpont építése, a közvilágítás és a fal-torony díszvilágítás kialakítása,
felvezetõ út megvalósítása, valamint a parkosítás. A tervezési folyamat és a közbeszerzési eljárás még az idén lezárul. Az
építkezés az elképzelések szerint 2010-ben
indul, a szerzõdés szerinti befejezési határidõ 2011 szeptembere.
Lussonium területén 1969 óta folynak
ásatások. Az egykori római kori katonai tábor területén alakították ki a római kort bemutató romkertet. Az eddigi ásatások során
a késõ római erõd kiterjedését és védmûrendszerét sikerült feltárni. Mire megvalósul a lussoniumi elképzelés, a nemzetközi partnerországok is végére érnek vállalt feladataiknak. Akkor lehet része az
UNESCO világörökségi listájának a római
kori Duna limes vonal.
Dallos Szilvia

EURO megtakarításaira, most 3, 4 és 6 hónapra is magas,
évi 5,50% betéti kamatot (EBKM: 5,50%) kínálunk.
Egyszeri lekötésû lakossági és vállalkozói
számlabetétekre vonatkozó ajánlatunk
visszavonásig érvényes.

Fotó: Molnár Gyula

Kilenchónapnyi – vagy ahogyan õ mondja: egy terhességnyi – szünettõl
eltekintve harmincöt éve dolgozik ügyészként dr. Torma Sándor.
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Biztonságos költségvetés készül
Az intézmények mûködtetésére 3,5 milliárd, a támogatásokra 800 millió forint szerepel a
város idei költségvetés-tervezetében, fejlesztésekre 1,6 milliárd forintot különítettek el.
Az anyagot elsõ fordulóban
februári ülésén tárgyalta a képviselõ-testület.
„Jól elõkészített és nagy biztonsággal végrehajtható” –
ilyen és ehhez hasonló véleményeket fogalmaztak meg a képviselõk a költségvetés-tervezet
tárgyalásakor. 9,5 milliárd forint szerepel mind a bevételi,
mind pedig a kiadási oldalon.
– Azért ilyen magas a bevételi oldalunk, mert számba vettük a 2008-as esztendõbõl
megmaradt pénzünket, amely
milliárdos nagyságrendû, és
bevontuk a költségvetésbe a
kötvénykibocsátásból származó forrásokat – mondta el városunk polgármestere. – Ennek

köszönhetõen – tette hozzá
Hajdú János – a költségvetések
történetében talán az eddigi
legnagyobb, 1,6 milliárdos fejlesztési forrást tudtunk képezni, amellett, hogy mintegy 1,5
milliárd forintos tartalékunk is
lesz, amihez nem kívánunk
hozzányúlni. A fejlesztési forrásra a tervezet csak 600 millió
forintig tesz javaslatot. Egymilliárd forint felhasználásáról
a második fordulóban dönt a
testület. A képviselõk javaslatai alapján áll majd össze az új
beruházások sora, amelyekre
várhatóan 700 millió forintot
költ idén a város, és közel 300
millió forint jut a meglévõ épületek állagmegóvó felújítására
– tájékoztatott Hajdú János. A
város kiadásai között az intézmények fenntartására, a város
üzemeltetésére, a szociális kiadásokra, a civil szervezetek és
a kisebbségi önkormányzatok

támogatására is kellõ forrást
biztosított az elõterjesztõ.
– Áttekinthetõ, a mai nehéz
gazdasági helyzetnek megfelelõ költségvetést tudtunk tárgyalni – így értékelte az elõterjesztést Zsarnai Sándorné, a
pénzügyi ellenõrzõ bizottság
elnöke, amelyet a gazdasági
bizottság elnöke, Kern József
is jól elõkészítettnek és végrehajthatónak ítélt. A költségvetés-tervezetet a frakciók is véleményezték. A tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan a
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete nevében Szinger Ferenc öt
javaslatot fogalmazott meg: a
szervezet kérte a Táncsics Mihály utcai park megépítését, az
Erzsébet szálló mellett a korzóra vezetõ út felújítását, a
közterület-felügyelet visszaállítását, a kutyamenhely problémájának megoldását, valamint
a Fehérvári úti stadionban egy

Önerõbõl épülhet a gyógyfürdõ

mûfüves pálya megépítését. Az
MSZP-SZDSZ frakció vezetõje, Faller Dezsõ amellett, hogy
a takarékos gazdálkodás fontosságára hívta fel a figyelmet,
a tervezett beruházások között
a Deák Ferenc utcai, valamint
a Rákóczi utcában található
volt rendelõintézet épületének
felújítását és a Péter utcai ivóvízrendszer korszerûsítését
szeretné, ha megvalósulna. A
Polgári Összefogás frakció
tagjai választási ígéreteikhez
igazodva összeállítottak egyegy listát, amelyet eljuttatnak a
polgármesterhez. Elkészül egy
elõzetes költségbecslés, majd
ezt követõen dönt a frakció a
beruházások fontossági sorrendjérõl, tudtuk meg Kern József képviselõtõl. Az idei beruházásokról tehát márciusi ülésén, a második fordulós tárgyaláskor dönt a képviselõ-testület. A tervezetet elsõ fordulóban egyhangú igennel fogadták
el a városatyák.
Dallos Szilvia

zõ cég a 45 millió forintos díjat abban az
esetben veheti át, ha 37-38 Celsius fokos
vizet kiemelõ 200 liter/perces hozamú kutat épít. A szakértõi vélemény azt igazolja,
hogy várhatóan ugyanazt a vízadó réteget
érik el a kutat építõk, így ugyanolyan minõségû gyógyvízzé minõsíthetõ majd a
felszínre kerülõ víz. – A paksiak, és fõként
az idõsebb korosztály régi vágya válna valóra, ha a beruházás megvalósulna. Ha az
elképzelések formát öltenek, az építkezés
2010-ben kezdõdik meg, a gyógyfürdõ ez
esetben legkorábban 2011-ben fogadhatná
a gyógyulni vágyókat – mondta el Hajdú
János.
Dallos Szilvia

A jelenlegi elképzelések szerint alapvetõen gyógyászati célra készülne el a
gyógyfürdõ, összeépítve a tanuszodával.
Az erõmû vezetése támogatja a város elképzelését, már folynak a tárgyalások az
uszoda üzemeltetésének átvételérõl, tájékoztatott Hajdú János. A polgármester
hozzátette: többféle gazdaságossági tanulmány is készült. Történt telefonos felmérés is, amely során különbözõ korosztályokat kérdeztek meg Pakson, mérve az
igényeket a szolgáltatásra. A felmérések
alapján az látszik,
hogy
szerencsés
esetben nullszaldós
lehet az intézmény
Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
üzemeltetése,
de
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
elégedettek lesznek
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
akkor is, ha 50 millió forint alatti éves
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
támogatást
kell
Telefon és fax: 75/310-153
nyújtania a városnak a mûködtetésNyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
hez. A gyógyfürdõ
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374, fonyo.lajos@t-online.hu
vizét biztosító új
Következõ megjelenés: 2009. március 6.
üzemi kút rövidesen
elkészül, a kivitele-

fotó: Molnár Gyula
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Pályázati forrás valószínûleg nem lesz rá,
ezért a városnak önerõbõl kell megvalósítania a balneológiai központot. – Jó lenne, ha
megépülne, de gazdaságos lesz-e a mûködtetése? – ezt fogalmazta meg a testületi ülésen
Faller Dezsõ, az MSZP-SZDSZ frakcióvezetõje a tervezett gyógyfürdõvel kapcsolatban.
A felvetésre a polgármester válaszolt.
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mányzat csapata, tájékoztatott
Herczeg József. A nemzetközi
kapcsolatokért felelõs tanácsnok
hozzátette, hogy Paks és testvértelepülései között tavaly összesen 51 találkozás volt, amelyek
keretében közel 1700-an utaztak.
Az idei programterv hasonlóan
tartalmas, 42 kölcsönös látogatás
van kilátásban, amelyek túlnyomó részének résztvevõje változatlanul a lakosság lesz: civil
szervezetek, magánszemélyek,
kulturális csoportok, sportolók,
intézmények, diákok, és nagy reményt fûz a tanácsnok ahhoz,
hogy nyáron megvalósul a második testvérvárosi ifjúsági találkozó Pakson.
Kohl Gyöngyi

Paks a galántai vásáron

Dr. Taba Nikolett Paks új aljegyzõje, akit hét aspiráns közül talált a legalkalmasabbnak a város képviselõ-testülete. Taba Nikolett 2004-ben
végzett a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd három
évig ügyvédjelöltként szerzett gyakorlatot. A szakvizsgák megkezdésével egy idõben került a polgármesteri hivatalba, ahol a titkársági osztályon látja el feladatait. Aljegyzõként teendõi közé tartozik majd a jegyzõ helyettesítése, munkájának segítése,
mely tennivalókat szeptember 1-tõl látja el.
Letette bizottsági esküjét a
legutóbbi testületi ülésen, az
ifjúsági, sport- és esélyegyenlõségi bizottság új külsõ tagja, aki az összeférhetetlenség miatt lemondott dr.
Hanol János helyére került.
Juhász Gábor a Vak Bottyán
Gimnázium 11. évfolyamos
tanulója, s ugyancsak a
Fidelitasból került be az önkormányzati bizottságba.
Közéleti érdeklõdése nem új
keletû, hiszen a Fidelitas
paksi csoportjának szinte az
alakulása óta aktív tagja,
ahol tavaly decemberben a
csoport elnökségi titkárrá
választotta.

hívásukat a rendezvényre Hajdú
János polgármesternek, általa a
városi delegációnak, és az
atomerõmûtõl is várnak vendéget. Mindemellett szeretnék, ha
a fõzõversenyen is képviseltetné
magát Paks, illetve a labdarúgás
is szerepel a palettán.
A találkozón szó esett a teljes
éves programtervezetrõl is,
amely tizenöt kölcsönös látogatást tartalmaz. A legközelebbi
március végén lesz szlovákiai
testvérvárosunkban, amikor a
már hagyományos labdarúgó
tornán összecsap a két önkor-

Kerékpárút az erõmûig

fotó: Szaffenauer Ferenc

Galántáról érkezett négytagú
küldöttség Mézes Sándor polgármester vezetésével a közelmúltban Paksra. A rövid, alig
kétnapos látogatás célja az idén
25 éves Galántai Vásár programjának egyeztetése volt. A
színpadi mûsor sztárvendége a
Tûzvirág Táncegyüttes lesz, errõl is megállapodtak Mádi Magdolnával, az együttes vezetõjével. Arról is megegyezés született a villámlátogatáson, hogy a
Városi Múzeum és a Paksi Képtár segítséget nyújt a kiállítások
megrendezéséhez. Átadták meg-

Paksi Hírnök

A területek megvásárlásával tovább folyatódik a Paks-Csámpa
kerékpárút megépítésének elõkészítése. A beruházás ezen szakasza 27 millió forintból valósítható meg. Az összeg biztosításáról februári ülésén döntött a
képviselõ-testület. 25 helyrajzi
számon halad át a tervezett kerékpárút. A kisajátítást megelõzõ adásvételt már korábban kezdeményezte a város. Minden tulajdonosnak az ingatlanforgalmi
szakértõ által javasolt árat ajánlotta meg az önkormányzat, ennek elfogadására 30 nap áll rendelkezésre. – Tekintettel arra,
hogy ez egy közcélú beruházás,
ha nem sikerül a tulajdonosokkal megegyezni, kisajátítási eljárást kezdeményezhet az önkormányzat. De a cél nem ez,
hanem a megegyezés – mondta

el Féhr György, a Külsõ Városrészek Településrészi Önkormányzatának vezetõje. A kerékpárút tervei több éve elkészültek
már, de mivel az elõírások azóta
többször is megváltoztak, tavaly
módosították a legújabb szabványoknak megfelelõen. A tervek
szerint az új út az Opel kereskedéstõl Alsó-Csámpáig épül, késõbb összekötik a belvárosi kerékpárúttal is. Az elsõ szakaszban megvalósuló beruházásnak
köszönhetõen a város határától
az atomerõmûig, a Duna felõli
oldalon haladhatnak a biciklisek. Ott egy zebrán lehet majd
átkelni a másik oldalra, és onnan folytatódik az út AlsóCsámpáig.
– A csámpai embereknek nagy
fájdalma, hogy az út túloldalán
vannak az autóbuszmegállók, és
nehéz átkelni a 6-oson. A tervezett zebrával ez a probléma is
megoldódna – tudtuk meg Féhr
Györgytõl. A képviselõ-testület
egyhangú szavazással döntött a
területvásárlásról. Hajdú János
polgármester hangsúlyozta: az
építkezés ettõl függetlenül csak
abban az esetben kezdõdhet el,
amikor pályázati forrást talál a
város. Városvezetõnk tájékoztatása szerint ígéretet kapott Paks
arra, hogy a beruházás a Regionális Operatív Program keretében támogatást remélhet. -dal-

Mintaintézményt
hoznának létre
Egy paksi ifjúsági ház megvalósítását már többször
kezdeményezte Mezõsi Árpád, az ifjúsági, sport-, és
esélyegyenlõségi bizottság
elnöke. A kérdés a képviselõ-testület idei elsõ ülésén
ismét felvetõdött. Ennek
kapcsán Hajdú János polgármester elmondta, hogy
a Kereszt utcai volt óvoda
épületében egy olyan gondozó, foglalkoztató központot kívánnak megvalósítani támogatásra szoruló
gyermekek részére, amely
az egész országban egyedülálló lehetne.
A Kereszt utcai épület hasznosítására már többféle elképzelés napvilágot látott. A legújabb tervek szerint magatartás-zavaros, nehezen kezelhetõ, támogatásra szoruló gyerekek részére készülhet gondozási központ. A megvalósíthatósághoz tanulmányokat, pedagógiai programokat készített a város, a munkába külsõ
szakértõket is bevonnak.
– Az új intézmény felzárkóztató és sportfoglalkozásokkal
nyújtana segítséget délutáni
elfoglaltság keretében a gyerekeken keresztül a szülõknek és
pedagógusoknak. Az egész országban mintául szolgálhatna
ez a kezdeményezés – tájékoztatott Hajdú János. Paks polgármestere elmondta: különleges engedély nem szükséges
az épület átalakításához, pár
10 millió forintból megvalósítható a felújítás. Egyedüli feltétel a minisztériumi hozzájárulás, amivel biztosítva lenne a
napközit helyettesítõ foglalkoztatás anyagi háttere. Az elképzelésbõl
legkorábban
õsszel lehet valóság. A tervek
szerint a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola irányítása
alatt mûködik majd az új paksi
gyermekközpont.
-DSZ-
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Félidõben

Nem volt egyszerû, idézi fel a
kezdeteket. Rá kellett döbbennie, hogy amit kívülrõl látott, az
bizony nem ugyanaz belülrõl.
Legnagyobb meglepetésként a
városfenntartással kapcsolatos
teendõk érték, meséli. – Viszonylag nagy összeggel rendelkezik a település, mégsem mindig jut arra, amire én gondolok,
vagy más gondolja. Vannak
olyan intézmények, amelyeket
fönntart a város (bár nem kötelezõ), mert a mûködéséhez szorosan kötõdik. Ilyenek például a
kulturális intézmények. Sokszor
kérdezték tõlem is eleinte, hogy
miért költ a város a képtárra, miért nem járdákra vagy utakra.
Ám hiába a szép járda, vagy utca, ha nincs kultúra. Erre igenis
pénzt kell szánni, és ezt az emberek is kezdik elfogadni – sorolja a képviselõ.
A négyes körzet a Virág utcától a Kurcz György utcáig terjed, közepén a város egyik
gyöngyszemével, a Sárgödör
térrel. Tipikusan óvárosi terület,
kevés tömbházzal, kertes családi házakkal és kevés intézménnyel. A választókkal sajátos
kapcsolattatási formát épített ki:
ha csütörtök, akkor körzetbejárás. Mivel a lakossági fórumokon nem annyira nyílnak meg
az emberek, mint személyes beszélgetés során, így a hét negyedik napján

gyalog járja végig
a 4-es körzetet. Van úgy, két
szomszéd vitás ügyében is tõle
várnak segítséget, de többnyire
olyan feladatokkal keresik meg,
amelyekkel aztán az önkormányzat mûszaki osztályához
fordul, akikkel nagyon jó a kapcsolat. A dombos területen a
vízelvezetõk,
keresztrácsok
nagy problémát jelentenek, melyekbõl az elmúlt két évben jó
néhányat ki is cseréltek.
Nem csak igényeket, kritikát is
megfogalmaznak az itt élõk, fel-

fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Kern József

Mint mondja, nem egy szúrós típus, de az ellentétek vonzzák egymást. Ez a megállapítás hobbijának szól, ami nem
más, mint a kaktuszok. Van belõlük vagy kétezer, amit szívesen ültet és ápol. Ez a szabadidõ, a munka az atomerõmû,
ahol csoportvezetõként dolgozik. A nyugodt külsõ forrongó
belsõt takar, vallja magáról, a képviselõ 25 éven keresztül a
szakszervezetben csiszolódott, s az ott tanultakat most a
testületben kamatoztatja. Kern József 2006-ban döntött
úgy: a 4-es számú választókörzet érdekeit a Polgári Összefogás színeiben, az önkormányzati testületben képviseli.
róván, hogy egy másik körzetben mennyi fejlõdés volt. – Lehet, hogy nem volt gigantikus
beruházás, de elkészült a Rosthy
utca, Temetõ utca, a Váci utcai
tömbbelsõben terepet rendeztünk, babakocsi-felhajtó visz
már a játszótérhez. Van sok apróság, amit ha felsorolok, akkor
látják, hogy tényleg, itt is történnek dolgok – mondja. Az Óváros jövõje 2010 programban a
Kurcz György utca befejezése –
amelynek egyik fele már az elõzõ idõszakban megújult – is helyet kapott. A tervek megvannak, és elképzelhetõ, hogy még
ebben a ciklusban meglesz,
mondta Kern József. A már említett Temetõ utca terve még az
elõzõ idõszakban készült el, s
mostanra megvalósult. A Keskeny utcában javítgatások folytak, ám nagyobb volumenû
programra van szükség, az állapota ezt indokolja. A képviselõ
szerint prioritást élvezne a Hunyadi utca, ami – ahogy fogalmazott – a katasztrófa határán

áll, és lassan gyalog már nem is
lehet rajta közlekedni.
A Váci Mihály utcában parkoló-kialakítás szerepel az elképzelések között, amelyre a városháza és a Duna szálló mögötti
területen van lehetõség. Ugyanakkor szükséges lenne szintbeli
eltérés a járda és az út között,
vagy forgalomlassítók, hogy a
lakóépületbõl kilépõket ne veszélyeztessék a közlekedõk, vázolja Kern József, aki akár

az utca
egyirányúvá tételét
is el tudná képzelni. Az innét
nem messze lévõ, számos koccanást látott Kápolna utcaZsíros köz csomópontnál, úgy
tûnik, a stoptábla nem elegendõ.
Elképzelhetõ, hogy más úton
hívják fel a balesetveszélyre a
közlekedõk figyelmét. – Nemrégiben mûszaki szakemberekkel bejártuk a területet, akik
olyan javaslatot tettek, hogy az

úttestbõl picit kiemelkedõ, s rajta keresztirányban áthaladó járda felhívná a figyelmet, hogy itt
egy keresztezõdés van, lelassítván a jármûveket. Mindenképp
meg kell oldani – tette hozzá.
S a már említett gyöngyszem:
a Sárgödör tér is részese annak a
komplex turisztikai pályázatnak, amely ha sikerrel járna,
mintegy 80 milliós beruházás
valósulhatna meg a város ezen
részén. Az elsõ pályázatot elutasították, ám ha a következõ tender eredményes lenne, akkor
többek között vinotéka, rendezvénysátor várná az ide látogatókat. Másik nagy falat a régi sztk
épülete, melynek egy része most
a központi orvosi ügyeletnek ad
otthont, ám renoválásra és hasznosításra vár. – Itt egy gondozóházat szeretnénk, ahova a még
szétszórtan mûködõ rendelések
beköltözhetnének. Azt szeretnénk elérni, hogy ne kizárólag
saját forrás felhasználásával valósuljon meg a felújítás, hanem
pályázati pénzbõl. Várjuk a lehetõséget – tudtuk meg a képviselõtõl. A város egészét tekintve
a legfontosabb megvalósulandó
tervnek a körzet szomszédságában lévõ balneológiai központ
létrehozását tekinti.
A jövõt nézve úgy vélekedik:
aki idejön, megtalálja számítását, nem rosszak a munkahelyi
viszonyok, a város – fõleg ha
megépülnek az új atomerõmûvi
blokkok – szép jövõ elõtt áll.
Persze feladat is akad még, például a fiatalok visszacsábítása,
hogy ne egy elöregedõ városban
kelljen majd élnünk. S, hogy
milyen lesz Paks több évtized
múlva? – Én nagyon szeretném,
ha ugyanilyen szép, csendes,
nyugodt, élhetõ város lenne. Túl
nagy változást nem várok, én
így szeretem ezt a várost, ahogy
most van – mondta a képviselõ.
Dávid Ildikó
A Félidõben sorozat következõ adásában Kovács Sándor
mutatkozik be, február 23-án,
a TelePaks híradója után.
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fotó: Szaffenauer Ferenc

Megújult a turisztikai egyesület

Új vezetõsége van a Duna-Sió
Turisztikai
Egyesületnek.
Elõbb Dömény Zoltán elnök,
majd az egész választmány lemondott. Dömény Zoltán azzal
indokolta távozását, hogy személye akadályozta a szervezet
és a paksi önkormányzat közötti együttmûködést. Mint
mondta, a térség turizmusfejlesztésének gátja lehet, ha nem
tud az egyesület és mûködési
területének legnagyobb önkormányzata együtt dolgozni.
Az elnökkel együtt az egyesü-

let teljes vezetõsége lemondott.
Az új választmány megválasztása elõtt elfogadták a szakmai és
pénzügyi beszámolót. Dömény
Zoltán elmondta, hogy az elmúlt évben elvégezték a tervezett munkát: prospektust, filmet
készíttettek a térségrõl, az Utazás kiállításon is bemutatkoztak,
és nagy sikerû szakmai kirándulást szerveztek. Mint rámutatott,
a megválasztása óta eltelt hét és
fél évben az egyesület teljesítette küldetését, hogy találkozási
lehetõséget és információt
nyújtson a turizmusban érdekelt
önkormányzatoknak és vállalkozásoknak. A vendégforgalom
remélt növekedésének alapja,
szerinte, a szálláshelyek léte.
Ebben pedig – mint mondta – a
térség elõrelépett az elmúlt hétnyolc évben, hiszen jelentõsen
szaporodott a szálláshelyek száma, három-négycsillagos szállodák, panziók kezdték meg
mûködésüket. Az egyesület tagsága nagyjából állandó. Tizen-

hat település önkormányzata és
vállalkozók alkotják, közel félszázan.
A Duna-Sió Turisztikai Egyesület választmányának a korábbi vezetõk közül újra tagja lett
Antal Lajos, az Atomerõmû
Horgászegyesület
vezetõje,
Dobri István, Nagydorog polgármestere és Kiszl Károly, a
Charon Kft. ügyvezetõje. Új tag
Scheffer István, a Puszta

„Paks városa nem támogatja az idegenforgalmat, ezért
2009. január 1. napjától kezdve 300 Ft/fõ/éj idegenforgalmi
adót vezetett be” – olvashatja az, aki a Duna Hotel honlapján az
árak felõl érdeklõdik. Ezzel szemben a továbblépés egyik elõfeltétele, hogy – hasonlóan más településekhez – idegenforgalmi
adót vezessen be a város. Mint azt dr. Blazsek Balázs, címzetes
fõjegyzõtõl megtudtuk, a jövõben nagyobb hangsúlyt kívánnak
fektetni városunk és a környék turisztikai lehetõségeinek kihasználására. – Ennek keretében önkormányzatunk Györköny és
Tengelic településekkel együtt pályázni kíván Helyi Turisztikai
Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására, melynek
egyik elõfeltétele, hogy a pályázó települések idegenforgalmi
adót szedjenek, azaz, ha nincs ilyen, nem is vehetnek részt a kiíráson – tájékoztatott dr. Blazsek Balázs.
Dávid Ildikó

Egyetlen lehetõséget lát a Fidesz

fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

A miniszterelnök nem érzi át a kisemberek problémáit, a
kormány nem képes kezelni a válságot, egy lehetõség marad: az elõrehozott választás. Minderrõl Kontur Pál, a Fidesz munkás tagozatának elnöke beszélt Pakson, a párt
paksi szervezetének Kossuth utcai irodájában.

Az az ember, aki 235 ezer forint fölött tud naponta rendelkezni, az nem tudja beleérezni
magát ma egy munkás életébe,
problémáiba, utalt az ellenzéki
párt munkás tagozatának elnö-

ke Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozatában szereplõ, magánvállalkozásaiból származó
bevételére. – Hogy lehet egy
napi 235 ezer forintot keresõnek azon gondolkodni, hogy a
másik nem képes kifizetni a
gázszámláját – taglalta, majd
hozzátette: – Miközben õ dõzsölhet, a számlát más fizeti.
A kormány folyamatosan félrekezeli a válságot, mondta a
gazdasági krízis kapcsán. Nem
a válság jött elõször Magyarországra, hiszen az még nem is
volt, mikor a kormány az országot államcsõd közeli helyzetbe sodorta. Most pedig csak
elvonásban tudnak gondolkodni, hiszen elvették a 13. havi

Lovasudvar és Vendégház vezetõje, Polgár Zoltán, a Sárgödörtéri Présháztulajdonosok
Egyesületének elnökségi tagja,
Volf József, a paksi és a
dunakömlõdi halászcsárdák tulajdonosa és Paks polgármestere, Hajdú János. A választmány
tagjai Volf Józsefet (képünkön)
választották elnökké, aki – mint
lapunknak elmondta – bízik
benne, hogy mind a paksi, mind
a többi település önkormányzatával jó munkakapcsolatot tudnak majd ápolni. Vida Tünde

bért, ugyanakkor az APEH
dolgozói jutalmat kaptak, meg
akarják rövidíteni a családi
pótlékot, a gyedet, ingatlanadót akarnak bevezetni, sorolta. A Fidesz már 2006-ban
megfogalmazta, hogy azonnali
adó- és járulékcsökkentést sürget a kis- és középvállalkozások munkahelyeinek megtartásához. Hét év után bebizonyosodott, hogy azok, akik kormányon vannak, alkalmatlanok
nem csak a válság kezelésére,
de még annak felfogására is.
– Nem az emberek hibáztak,
nem mi hibáztunk, a minket
irányítók hibáztak. Kizárólag
egy lehetõség van: elõrehozott
választás. Az emberek bizalmát megszerezve, egy új kormánnyal lehet kilábalni a válságból – vázolta Kontur Pál.
Az elõrehozott országgyûlési
választást az európai parlamenti voksolással egy idõben,

júniusban le lehetne bonyolítani, ami a legolcsóbb megoldás
lenne, s a Fidesznek a kisebb
parlamentre is van javaslata.
Kontur Pál szerint ez semmilyen további negatív hatással
nem lenne a gazdasági válságot illetõen, hiszen, mint
mondta, az Egyesült Államokból indult a krízis, s mégis lebonyolítottak közben egy elnökválasztást.
Dávid Ildikó

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni:
30/9372-668,75/511-252.
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Napirenden a kapacitásnövelés
Üzemidõ-hosszabbítás, teljesítménynövelés – két
nagy projekt, amely meghatározó az erõmû történetében. Elõbbi folyamatban van, utóbbi idén érkezik utolsó állomásához,
számolt be Kovács József
vezérigazgató az elmúlt év
történéseirõl, illetve az idei
év terveirõl a sajtónak.

gyása szükséges. Még nem
késett el Magyarország ebben
a kérdésben, felelõsségteljes
döntések fognak születni,
mondta ennek kapcsán Kovács József.
Az évente elvégzett közvélemény-kutatás szerint a válaszadók 73 százaléka támogatja az atomerõmû mûködését hazánkban. Ezt az Európai
Unió által végzett kutatások is
alátámasztják, tudtuk meg a
kommunikációs fõosztályvezetõtõl. Mittler István hozzátette: évente 30 ezren fordulnak meg az erõmû Tájékoztató és Látogató Központjában.
Dávid Ildikó

A nukleáris energia Achilles-pontja

vábbra is jelentõs kihívás lesz
– szögezte le a fõmérnök. A
legnagyobb kihívás a nagy aktivitású, hosszú felezési idejû
hulladékok tárolása, ám a jelenleg zajló fejlesztési irányok
– például a transzmutáció – jó
esélyt adnak arra, hogy ez a
kérdés is könnyebben megoldható legyen. A transzmutáció
során a hulladékban található
hosszú felezési idejû izotópokat rövidebb felezési idejûekké
alakítják át, így lényegesen lerövidíthetõ a szükséges tárolási idõ.
A ma még fejlesztés alatt álló
negyedik generációs erõmûvek
pedig várhatóan olyan konstrukcióval mûködnek majd,
mely kedvezõbb összetételû és
kisebb mennyiségû nagy aktivitású és hosszú életû hulladékok keletkezésével jár.
Vida Tünde

Minden idõk legjobb termelési
eredményét produkálta 2008ban a paksi atomerõmû, ami a
teljesítménynövelésnek is köszönhetõ. Ennek során az eredetileg 440, majd 460 MW-ra
bõvített reaktorok kapacitását
500 MW-ra növelték. Három
blokk már így mûködik, s idén,
a fõjavítást követõen a 3-as
blokkon is lezárul a program.
A másik nagy projekt is fontos
mérföldkõhöz érkezett: az
üzemidõ-hosszabbítás programját november közepén
nyújtották be az Országos
Atomenergia Hivatalhoz, ahol

Manapság sok ország gondolja
újra energiapolitikáját egyrészt
az év elején ismételten tapasztalt gázkrízis, másrészt a klímaváltozás miatt. Újfajta gondolkodásra késztet az energiahordozók kimerülésének veszélye is. Az atomenergia a figyelem középpontjába került.
A szakemberek új atomerõmûvi technológiák fejlesztésén törik a fejüket, és arra is
keresik a megoldást, hogy a
nukleáris energia Achillespontjának tartott radioaktívhulladék-kezelés terén elõrelépjenek. Ormai Péter, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kft. fõmérnöke szerint ezen a téren a
2020-as években jelentõs áttörés következik be. Ekkor fognak üzembe lépni az elsõ nagy

fotó: Paksi Hírnök archív

Az erõmûben dolgozók létszáma mintegy 8 százalékos
csökkenést mutat a 2007-es
adatokhoz viszonyítva (2008ban 2343 fõ). Ez egyrészt a
nyugdíjazásoknak tudható be,
másrészt, ahogy azt a vezérigazgató elmondta, néhány
feladat (például könyvelés,
informatika), amely korábban
az atomerõmûvön belül mûködött, most MVM cégcsoportként dolgozik. Az idei év
kihívásai között szerepel a
létszám, illetve munkaerõ
megtartása.
2025 végén 6000 MW-nyi
kapacitás hiányzik majd a villamos energiatermelésbõl.
Azért „csak” ennyi, mert a
fosszilis energiahordozókra
épülõ, s elöregedõ erõmûvekkel ellentétben, az atomerõmû
(köszönhetõen az üzemidõhosszabbításnak), továbbra is
stabil pillére marad a termelésnek, melybõl most 37 százalékban veszi ki részét. Ahhoz, hogy új atomerõmû épüljön, az országgyûlés jóváha-

megkezdõdött a dokumentumok és elemzések elbírálása,
engedélyeztetési eljárása. Minden a tervek szerint halad, hiszen a 30 éves üzemidõ lejárta
elõtt (ami az egyes blokk esetében 2012) négy évvel kellett
benyújtani a programot, hogy
megkapják a további húsz évre
szóló mûködési engedélyt.
Mindeközben a paksi atomerõmû termeli továbbra is legolcsóbban a villamos energiát,
kWh-ként tíz forintért. (Tavaly
a nagykereskedelmi ár 14-20
Ft között mozgott.)

aktivitású hulladéktárolók az
Egyesült Államokban, Finnországban és Svédországban. Ezzel – mint mondta – ledõl egy
gát, hiszen cáfolatot nyer az,
amit az atomenergia-ellenesek
állandóan hangoztatnak: hogy
a nukleáris iparnak nincs megoldása a nagy aktivitású hulladéktárolásra. Ha ezeket átadják, Ormai Péter véleménye
szerint fényes bizonyíték lesz
arra, hogy ez a kérdés is megoldható. – Ettõl kezdve itthon
is nyugodtabb légkörben lehet
ezt a programot véghez vinni,
mert lesz referencia, lesz mire
mutatni, hogy tessék, meg lehet oldani ezt a feladatot is –
tette hozzá.
A nukleáris hulladékkezelés
természetesen összefügg szám-

talan más kérdéssel: energiapolitikai elképzelésekkel, lakossági elfogadottsággal, húzza alá a szakember, aki szerint
lényeges a hulladékkezelés
megítélésében az, miszerint
ma, ahogy mondani szokták,
reneszánszát éli az atomenergia. Atomerõmû építését fontolgatják vagy döntötték el
olyan országok, amelyek nem
rendelkeznek atomerõmûvel, s
újragondolják korábbi döntésüket azok is, amelyek korábban nukleáris moratóriumot
hirdettek.
– Hosszú távon azzal kell
számolni, hogy a nukleáris ipar
továbbra is termelni fogja nem
csak az energiát, hanem a hulladékot is, aminek a biztonságos elhelyezése, kezelése to-

A kormány arra kéri az
országgyûlést, hogy még
az elsõ félévben hozzon
döntést a paksi atomerõmû
kapacitásának megkétszerezésérõl, jelentette be a
héten Gyurcsány Ferenc
miniszterelnök a tervezett
reformintézkedések között.
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Komor jövõképet festett
„Ha az olvasó 1960 után született, nagyon jó esélye van rá, hogy
erõszak, járványok vagy éhínség végezzen vele.” E megállapítás A felélt jövõ címû tanulmányban olvasható, melyrõl szerzõje, Hetesi Zsolt tartott elõadást, aki a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége és a VMK könyvtár meghívására érkezett Paksra.
Éghajlatváltozás, erõforrásválság – két dolog, ami a fentebb
vázoltakat eredményezi. Hetesi
Zsolt fizikus, az ELTE óraadó
tanára több kollégájával együtt
vizsgálja mindezt, a Fenntartható fejlõdés egyetemközi kutatócsoport tudományos vezetõjeként. Az emberi beavatkozás
hatásait illetõen több példával
élt elõadása során. Az egyik szerint egy Atlanti-óceáni szigetre
rénszarvasokat
telepítettek,
amelyek száma néhány évtizeden belül 29-rõl 6000 ezerre
nõtt, ám elfogyott a táplálékul
szolgáló zuzmó, és mindössze
42 maradt. A másik a Húsvétsziget, amely valaha édenkert
volt, ám a polinéz telepesek az
utolsó fát is kivágták, ami éhínséghez, háborúhoz, végül pedig
kannibalizmushoz
vezetett.
Most a Föld a Húsvét-sziget,
csak nehogy emberevés legyen
a vége, hívta fel a figyelmet
Hetesi Zsolt.
Pandóra szelencéjét nyitotta ki
az emberiség, mikor az elsõ fát
eltüzelte, amit aztán követett a
szén, majd az olaj. Mindez a
gazdasági fejlõdés, és az ahhoz
szükséges energia elengedhetetlen eszköze, s fogytával annak
gátja is egyben. Közben pedig
amit eddig eltüzeltünk, óriási
károkat okozott a környezetben,
amelynek már most tapasztalható példája, hogy gyakran télen is
tavaszias idõ köszönt ránk.
Ugyanakkor az energiahordozók végesek, ami erõforrás- és
gazdasági válsághoz vezet, taglalta a fizikus a mûvelõdési központ zsúfolásig telt nagyklubjában. Az olajkitermelés 2007ben volt a csúcson, ám 2012
után nem lehet garantálni, hogy
mindenhova jut, és az ellátás
akadozni fog, hangsúlyozta. Hiába vannak még olajkészletek,
ha a kitermelés eljut oda, hogy

egy hordónyi olaj kitermeléséhez ugyanennyi energiára lesz
szükség, akkor már nem éri meg
felszínre hozni a „folyékony
aranyat”. (A 20. század elején
100 hordóhoz 1 hordónyi energia szükségeltetett, ma ez az
arány a fizikus szerint 8 az 1hez.) A gázzal, véleménye szerint, 2015-ben lesznek ugyanezen okokból komoly gondok.
Az atomenergia is terítékre került az est folyamán. Ha az uránkitermelést a jelenlegi ütemben
folytatják, akkor 2030 körül tetõzik majd, és a 439 jelenleg
mûködõ reaktort még 50-60
évig lehet ellátni. Ha a fosszilis
energiahordozókra épülõ erõmûveket kiváltanánk atomerõmûvekkel, akkor az uránkészlet
mindössze hét esztendõre lenne
elegendõ, taglalta az elõadó.
Ugyanakkor hozzátette: támogatja újabb atomerõmû építését
Magyarországon, ám hosszú távon ez sem megoldás az energiagondokra. A jelenleg szerény
hányadot képviselõ megújuló
energiákkal pedig az a probléma, hogy a piac az utolsó pillanatig halogatni fogja az áttérést,
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nem lesz elegendõ idõ annak
felfutására, és a társadalom öszszeomlik. Az olajkitermeléssel
együtt növekedett a bolygó népessége, ennek csökkenését az
emberiség száma is követi
majd, vázolt fel Hetesi Zsolt
több milliárdos népességcsökkenést. Az élelmiszert elõállító
mezõgazdaság is olajfüggõ, a
mûtrágya pedig tönkreteszi a
földet, a vizeket, sorolta a kiváltó okokat.
A kutató meglehetõsen peszszimista a jövõt illetõen, s a
csökkenõ erõforrások miatt kitörõ háborúkat vetíti elõre. Van
azonban másik út is, ami csak
növekvõ tudatossággal érhetõ
el. Azaz: takarékoskodni kell az
energiával, e mellett pedig számos kis teljesítményû alternatív
erõmû elterjedését szorgalmazná. (Mint mesélte, tíz éve Dániában azt tapasztalta, hogy egy
falu melegvíz-ellátását például
egy szalmatüzelésû erõmû biztosította.) Ésszerûsítené a közlekedést és a szállítást, továbbá
bõvítené a paksi atomerõmûvet.
A mezõgazdaságból a mûtrágyát ki kell vonni, és a természetes tápanyag-utánpótláshoz
visszatérni. A megújuló energiákat is elõtérbe helyezné, például
szívesen látna a panelépületek
tetején napkollektorokat. Mindezeket azonban már több éve el
kellett volna kezdeni, zárta elõadását.
Dávid Ildikó

Az uránkészletek a jelenlegi felhasználási ütem és mód mellett
kb. 80 évre elegendõek, tájékoztatott dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója. További lehetõség a kiégett fûtõelemek újrahasznosítása, reprocesszálása. Ekkor a kiégett üzemanyagban maradt urán-235 és a plutónium kinyerhetõ, újra felhasználható. Jelenleg nemzetközi összefogásban zajlik a 4. generációs
atomerõmûvek fejlesztése, melyek között több úgynevezett gyorsreaktor is van. Ezek alkalmazásával 400-500 évre is elegendõ lesz
a nukleáris üzemanyag, mert a gyorsreaktorokban a közvetlenül
nem hasadóképes urán-238 izotópból hasadóanyag tenyészthetõ.
Ezen túlmenõen a jelenleg nem használt, ám nagy mennyiségben bányászható tórium (amely ugyan nem hasadóanyag, ám
hasadóképes urán-233 tenyészthetõ belõle) akár több ezer évre
elláthatja az emberiséget energiával. Mindez nem csupán papíron létezik, Németországban sikeresen mûködött ilyen reaktor
a 80-as években, és Indiában, ahol a tórium nagy mennyiségben rendelkezésre áll, gõzerõvel dolgoznak ennek ipari léptékû
megvalósításán, tudtuk meg az igazgatótól.

HULLADÉK
KOMMANDÓ
Több intézmény és szervezet összefogásával
2008 õszén megalakult
Paks város közigazgatási
területén a
HULLADÉK KOMMANDÓ
Célja:
lakossági összefogással
feltérképezni és felszámolni azokat a helyeket, ahol
oda nem illõ hulladékot
helyeztek el, helytelenül,
közérdeket sértve, törvénytelenséget elkövetve
illetéktelenek.
A SZEMÉT
MINDNYÁJUNK
SZEMÉT BÁNTJA.
NEM ÉREZZÜK MAGUNKAT JÓL, FÖLHÁBORÍTÓNAK TARTJUK, HA
KÖZVETLEN KÖRNYEZETÜNKBEN ILLEGÁLIS LERAKÓT TAPASZTALUNK.
Kérjük, jelzésével segítse
a HULLADÉK KOMMANDÓ munkáját!
ÖN IS SEGÍTHET ABBAN,
HOGY NE LEGYEN ILLEGÁLIS LERAKÓ.
Észrevételeit jelezze!
Írásban:
ÖKO Munkacsoport
Alapítvány
7030 Paks Tolnai út 10.
Telefonon:
30-43 89-561
E-mailben:
okoalapitvany@gmail.com

„ A TERMÉSZET VÉDELME
ÉS A TERMÉSZET TÖNKRETÉTELE A FEJEKBEN
KEZDÕDIK”
(Werner)
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A belgyógyászat a tudomány fejlõdésével specializálódott,
több szakterület is kivált belõle, az ezeken a területeken
dolgozó szakorvosok is belgyógyászok. A paksi rendelõintézet belgyógyászati szakrendelésén dr. Zsigmond Árpád
adjunktus látja el a pácienseket néhány hónapja, dr.
Pásztor Hilda fõorvos asszony hosszan tartó távolléte miatt. Januártól kollégájával dr. Sudár Zsolt osztályvezetõ
fõorvossal helyettesítenek heti váltásban, szerdánként.
A belgyógyászat feladata nehezen meghatározható, mert a specializációk megjelenésével a
klasszikus értelemben vett belgyógyászat egyetemessége szétdarabolódott, mondja dr. Zsigmond Árpád. Külön szakrendelésként mûködhet az egészségügyi intézményekben például
hematológia,
kardiológia,
gasztroenterológia, endokrinológia, máj-, illetve vesegondozó,
ami mind a belgyógyászat körébe tartozik. Tünetei alapján a háziorvos, üzemorvos dönti el, hova küldi a beteget. A paksi szak-

rendelés pácienskörét többségében várandós kismamák, illetve
mûtét elõtt álló betegek alkotják.
Elõbbiek esetében egy alkalommal kötelezõ a belgyógyászati
vizsgálat, utóbbiaknál az operálhatóság megállapítása, gyógyszerek beállítása a feladat. Dominál még az orvosi bizottság
elõtti leszázalékoláshoz, valamint az engedélyköteles gyógyszerek meghosszabbításához
szükséges vizsgálatra érkezõk
száma. Panasszal aránylag kevés
beteg jön, többségében felszívódási, emésztési zavarokkal, vél-

hetõen azért, mert Pakson még
nincsen a gyomor- és bélbetegségekkel foglalkozó gasztroenterológia.
Errõl a területrõl, a népbetegségnek számító refluxról kérdeztük az orvost. A betegség lényege, hogy a gyomornedv visszaáramlik a nyelõcsõ alsó szakaszába a nyelõcsövet a gyomortól
elválasztó záróizom nem megfelelõ mûködése miatt. Ha ez sokszor elõfordul, vagy tartósan
fennáll, a savas gyomortartalom
izgatja a nyelõcsõ nyálkahártyáját, égõ, maró érzést okoz. Hoszszú távon, kezelés nélkül szövõdmény kialakulásához vezethet, állandó köhögéshez, gyakori torok- vagy gégegyulladáshoz, a fogzománc károsodásához, de a nyelõcsõ nyálkahártyáján idült gyulladás, ritkán szûkület vagy vérzés alakulhat ki. A
leggyakoribb kockázati tényezõ
a túlsúly, alkoholfogyasztás, do-

fotó: Szaffenauer Ferenc

RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN

hányzás, túlzott kávéfogyasztás,
valamint a stresszes életmód.
Utóbbit külön kiemelte dr. Zsigmond Árpád, aki azt is elmondta, hogy a betegforgalom kiegyensúlyozott a paksi szakrendelésen, kevés a várakozási idõ,
a mûszerezettség korszerû. Kollégája, dr. Sudár Zsolt, akivel január elejétõl váltják egymást
szerdánként, cukorbetegséggel,
illetve hormonális betegségekkel foglalkozik, ami szélesíti az
ellátás spektrumát a beutaló- és
elõjegyzés-köteles belgyógyászati szakrendelésen. -gyöngy-

FEDEZZE FEL A
LÁTHATATLAN
HALLÁS ÉLMÉNYÉT,
ÉS SZAKÍTSON
A RÉGI, CSENDES
VILÁGGAL!
Tegye meg az elsõ lépést,
és jelentkezzen ingyenes hallásvizsgálatra!
Városi Rendelõintézet, I. emelet Audiológia, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
RENDELÉS: H, K 8:00-12:00

06-75/519-425
WWW.VICTOFON.HU
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Védõnõk is szûrik a rákot
Még mindig évente ötszáz nõ hal meg méhnyakrákban
Magyarországon. Ez megdöbbentõ fõként annak ismeretében, hogy nyugat-, illetve észak-európai országokban ez a daganatos betegség már nem halálok, illetve,
hogy jól szûrhetõ és idõben felfedezve gyógyítható. Az
Egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére márciusban indul a védõnõi mintaprogram, amelynek lényege, hogy személyesen gyõzik meg, illetve szûrik a nõket.
Magyarországon a méhnyakrák
szûrése megoldott, de sajnos a
nõk tekintélyes hányada nem él
a lehetõséggel, talán a szégyenérzet miatt, vagy félelembõl,
pedig a rendszeres szûrés életet
menthet, hiszen korai stádiumban felismerve ez a daganatos
betegség jól gyógyítható. A védõnõk már a középiskolában
felhívják a lányok figyelmét arra, hogy a szûrésnek milyen
nagy jelentõsége van, és arra

ösztönzik õket, hogy ha eljön az
ideje, rendszeresen keressék fel
nõgyógyászukat. Emellett a
szakrendelésektõl távolabb esõ
településeken mozgó szûréseket szerveznek.
Az Egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére most
újabb elemmel bõvül a lehetõségek köre. Márciustól 850 településen, az önkéntesen jelentkezett védõnõk elméleti, illetve nõgyógyász szakorvosok

segítségével végzett gyakorlati
kiképzése után megkezdõdik
hazánkban a nyugaton már bevált méhnyakszûrési mintaprogram, amelynek egyik fontos eleme a személyes meggyõzés, a másik a helyben elvégezhetõ vizsgálat. Azoknak
a nõknek, akik három évnél régebben voltak szûrésen, invitáló levelet küld az ÁNTSZ,
amelyet a védõnõk személyesen visznek el az asszonyoknak, akik felkereshetik az értesítõn feltüntetett nõgyógyász
szakorvost, vagy választhatják,
hogy védõnõjük végezze el a
mintavételt. A paksi kistérségbõl Dunaszentgyörgy és
Madocsa védõnõje vállalkozott
a feladatra, az eszközöket tekintve a szükséges minimumfeltételek adottak mindkét tele-

Harmincéves a Bóbita
gyermekfelügyeletet is biztosítanak. Ezt a
programot is pályázati támogatásból tudják megvalósítani. A bölcsõde Gyermekmosoly Alapítványa minden lehetõséget
kihasználva ilyen módon is javítja az intézmény tárgyi feltételeit, biztosítja például a gondozónõk folyamatos továbbképzését. Pályázati forrásból alakítottak ki felsõ
légúti megbetegedések megelõzésére két
sószobát, szerveztek regionális gyermek-

1979 májusában nyitotta meg kapuit az Ifjúság úti bölcsõde. Hat pavilonban, 120
férõhellyel biztosította a kisgyermekek
egész napos ellátását. Az évtizedek alatt
módszertani intézményként a megye,
majd késõbb a régió bölcsõdéi számára
szolgált munkájuk követendõ példaként.
De nem csak a szakma, a szülõk felé is folyamatosan bizonyítottak: hosszú idõn keresztül játszóházat mûködtettek, 2007 óta
minden esztendõben Baba-Mama Klubot
szerveznek plusz szolgáltatásként. A klubban havonta egy alkalommal a gyermekek
mindennapi életével, fejlõdésével kapcsolatos kérdésekben nyújtanak segítséget az
érdeklõdõknek, meghívott elõadók közremûködésével. Idén a beszéd-, a mozgásés a játékfejlõdés, valamint az étkezés
problémáival foglalkoznak. A témaköröket mindig a szülõk kéréseihez alkalmazkodva állítják össze, s a találkozók idejére

fotó: Paksi Hírnök archív

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli idén a Bóbita bölcsõde. A jubileumot májusban egész napos
rendezvénnyel teszi emlékezetessé
az intézmény, amely ebben az évben is számos hasznos, érdekes
programmal várja a szülõket és a
kisgyermeket.

pülésen. A program során az
ország minden részébõl ugyanabba a laboratóriumba küldik a
levett mintákat értékelésre, így
azonos módon történik a feldolgozás, az esetleges típushibák kiszûrhetõek. A mintaprogram, amelytõl az átszûrtség ugrásszerû növekedését
várják, június végéig tart, akkor már látható lesz, hogy fokozta-e a szûrési kedvet a kezdeményezés,
tájékoztatott
Molnárné Haholt Zsuzsanna
területi vezetõ védõnõ. A nõgyógyászati rákszûrés egyébként a nemi élet megkezdésétõl, illetve 25 éves kortól ajánlott legalább háromévente, a
kenetvétel rövid ideig tart és
nem fájdalmas.
A rákellenes világnap alkalmából paksi konferencián is
felhívták a figyelmet a megelõzés fontosságára.
Kohl Gyöngyi

étkeztetési konferenciát és szülõk számára
elsõsegélynyújtó tanfolyamot. Ez utóbbin
õsszel, majd idén tavasszal is abban kaptak és kapnak segítséget a szülõk, hogy mi
a teendõjük otthoni gyermekbaleset esetén. A bölcsõde programjai nyitottak, minden érdeklõdõt várnak foglalkozásaikra.
Fennállásának harmincéves évfordulóját
májusban egész napos rendezvénnyel ünnepli a Bóbita. A regionális program keretében filmvetítéssel és szakmai elõadásokkal idézik fel a múltat, összevetve a jelen
munkájával. A tervek szerint májusra elkészül az a könyv is, amely a város bölcsõdéinek történetét tárja az olvasók elé. Jelenleg a kutató- és gyûjtõ munka zajlik, a
kiadvány megírásának feladatát dr. Töttõs
Gábor fõiskolai docens, szekszárdi helytörténész vállalta fel. Munkatársai számára pályázatot hirdetett az intézmény vezetése. „A gondozónõk pedagógiai munkája
régen és ma” címmel elkészült legsikerültebb dolgozatok egy országos szakmai
lapban is megjelennek. Az ünneplésbõl a
gyerekek sem maradnak ki. Május utolsó
hetében hagyományos családi gyermeknapjukra várják a kicsiket, szüleikkel,
nagyszüleikkel együtt. Lesz légvár, bohóc,
bábelõadás, arcfestés, kézmûves foglalkozás és persze közös játék. Erre a rendezvényre is, csakúgy, mint nyílt napjukra
várják a leendõ bölcsõdéseket is, hogy így
kötetlen formában ismerkedhessenek az
intézménnyel.
Dallos Szilvia
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Beiratkozásra várva
beíratáskor a kötelezõ felvételt
biztosító, azaz a körzet szerinti
iskolába kell jelentkezni akkor
is, ha máshova szeretné járatni
a szülõ gyermekét, a kívánt intézményben várólistára kell feliratkozni. Amennyiben a választott iskolában a körzetbõl
jelentkezõk, valamint a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen
elõnyben részesítendõk (halmo-

zottan hátrányos helyzetû, sajátos nevelési igényû paksi lakos)
felvétele után marad még szabad hely, akkor az osztályok a
maximális létszámig feltölthetõk. Ha ekkor többen vannak
várólistán, mint ahány szabad
hely még rendelkezésre áll, akkor a közoktatási törvénynek
megfelelõen nyilvános sorsolással döntik el az iskolák, kit

Nyílt napok az óvodákban:
Megjelent az „Óvodába-iskolába beíratás 2009” címû kiadvány. Már hagyomány Pakson,
hogy az iskolai és óvodai beíratás elõtt megjelentetik ezt a tájékoztató füzetet, amellyel segítséget szeretnének nyújtani az
érintett családoknak a döntéshez. A füzetben bemutatkozik
az önkormányzat fenntartásában mûködõ két óvoda tagintézményeivel, valamint a négy
általános iskola, de segítségével
tájékozódhatnak a beíratás
rendjérõl, az iskolai körzetekrõl, nyílt napok idõpontjáról.
Igen fontos tudnivaló, hogy a

Benedek Elek Óvoda
Mesevár tagóvoda (székhelyintézmény): március 11. és 12.
Hétszínvirág tagóvoda: március 4. és 5.
Kishegyi úti tagóvoda: március 9. és 10.
Napsugár Óvoda
Vörösmarty utcai tagóvoda (székhelyintézmény): március 10.
Dunakömlõdi tagóvoda: március 4.
Eötvös utcai tagóvoda: március 3. és 4.
Munkácsy utcai tagóvoda: március 3.

Iskolai nyílt napok, szülõi fórumok:
Bezerédj Általános Iskola: március 6. (szülõi fórum)
Deák Ferenc Általános Iskola: március 4. (szülõi fórum)
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: március 7. (nyílt nap)
Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákotthon: március 2. (nyílt nap)

Az OCÖ is segítené a polgárõrséget
Felmérést végzett a megye településein az Országos
Cigány Önkormányzat megyei irodája, amely tavaly
április óta Pakson mûködik. A kutatás keretében a roma közösségek számát és helyzetét vizsgálták.
Pongó Ignác, a Paks Kistérségi
Cigány Kisebbségi Önkormányzatok Társulásának elnöke
elmondta: bár a felmérés tavaly
elkészült, az adatokról mégsem
mer számot adni, hiszen az
eredmények megdõlni látszanak. Sorra szûnnek meg kisebbségi önkormányzatok, legutóbb
Simontornyán történt meg ez. E
mögött a gazdasági válság áll:
félnek az emberek, és nem csak
a megyei, helyi önkormányzatokat hibáztatják, hanem a kisebbségieket is, teljesíthetetlen kérésekkel fordulnak hozzájuk. A
helyzetet nehezíti, hogy némely
települési önkormányzat a ki-

sebbségi önkormányzatokhoz,
civil szervezetekhez küldi tovább az embereket, hogy azok
adjanak akár anyagi segítséget,
de erre semmilyen jogalapjuk,
lehetõségük nincs.
A felmérésnek haszna mégis
volt, hiszen ennek köszönhetõen az Országos Cigány Önkormányzat segíteni tudott az országos polgárõrségnek egy
olyan integrált nemzetközi pályázat elkészítésében, amelyben
Magyarország mellett a környékbeli államok is részt vesznek. A pályázat készítése során
a megyébõl is kértek aktuális jelentést, hogy településrõl tele-

pülésre hány cigány ember lakik. Ha a pályázat sikerrel jár,
kistelepülésekre is ellátogatnak
szakemberek, hogy a bûnmegelõzéssel kapcsolatban elõadásokat tartsanak. Ezek beharangozója a roma embereket is csábítja majd, így õk is „be mernek
ülni” ezekre a fórumokra, vetíti
elõre az elnök. Mindennek köszönhetõen õk is tudják majd
segíteni a polgárõrség munkáját,
s az adott településen hatékonyabb lehet a bûnmegelõzés.
Pongó Ignác arról is beszámolt, hogy az országos roma
önkormányzat irodája a Tolna
megyei cigányok érdekvédelmi
szervezetével közösen, az elmúlt évben pályázatot adott be a
pálfai gázrobbanás nyomán
megrongálódott ház lakóinak
megsegítésére. A pályázat sike-
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tudnak felvenni. Az óvodai beíratás esetében a családok szabadon választhatnak intézményt gyermeküknek, a beíratás az intézmények székhelyén
történik. A következõ tanévben
a Bezerédj Általános Iskolában
kettõ, a Deák Ferenc Általános
Iskolában egy, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában három
osztályt indítanak, amennyiben
a beíratott gyerekek létszáma
eléri osztályonként a minimum
21 fõt. Az iskolai és óvodai beíratás idõpontja 2009. március
16-17.
A kiadványban bemutatkozik
a Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény is, a különbözõ mûvészeti ágakról, illetve
a beiratkozás idõpontjáról a kiadvány mellett a www.proartis.hu oldalon is találnak információkat. A tájékoztató füzetet
megtalálhatják az érdeklõdõk a
bölcsõdében, az óvodákban, iskolákban, a mûvészeti iskolában, a mûvelõdési központban,
a városi könyvtárban, küldtek
belõle a védõnõknek, illetve a
polgármesteri hivatal portáján
is hozzáférhetõ, valamint a hivatal oktatási és kulturális csoportjánál.
Kohl Gyöngyi
res volt, most az elnyert összegre várnak, hogy ezzel megoldódjon a pálfai család lakhatási
problémája.
Jelenleg azon dolgoznak,
hogy elérjék: a kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek beleszólást kapjanak az „Út
a Munkába” programba,
amelynek a legújabb határidõ
szerint április 15-én kellene elindulnia. A program az elnök
szerint számtalan hiányosságot
tartalmaz; példaként említette,
hogy Németkéren hetven regisztrált munkanélküli él; nehéz elképzelni, hogyan tud
ennyi embernek munkát adni
az önkormányzat. Ezzel a
programmal kapcsolatosan tartanak lapunk megjelenésével
egy idõben konferenciát
Faddon, melyre a Szociális és
Családügyi Minisztérium képviselõi is hivatalosak.
Sólya Emma
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Szabálytalan történet
Operatõr kollégámmal hónapról-hónapra útra kelünk és bejárjuk Tolna szép tájait. Lenyûgözõ a paksi kistérség. Földmûvesek, kézmûvesek, a nemzetiségek, házak és falvak –
hosszan sorolhatnám. Megyünk és próbáljuk nyakon
csípni a múló idõt – ahogy
Lázár Ervin fogalmaz – a XXI.
század

parádésan kivilágított expresszvonatán.
Ahol – egyébként – nagy a
tülekedés. Sok a felszálló, s aki
egyszer már fülkét és ülõhelyet
szerzett magának, nem nagyon
akar leszállni többé. Akik
hosszabb ideje utaznak, mondjuk húsz éve, felismerhetetlenül megváltoztak. Emlékszem,
azelõtt voltak vonatok, melyek
minden állomáson és megállóhelyen megálltak, sokszor lassítottak és göndör füttyel jelezték, ha megérkeztek. Az utasok
le-és felszálltak, az ismerõsök
köszöntek egymásnak, mindenki ment a dolgára. Most
nem így van. Robog az expressz, rajta útipoggyászként –
gõgös városi módra – újrahasznosított papírba csomagolva a
fogyasztói álmok és a megváltozott arcú utasok…
Mi nem sietünk. Fácánt, nyulat látunk a nagydorogi út mellett. Bakay Péterhez megyünk,
az 1994-ben alapított Zsivora
György Népfõiskolai Alapítvány munkatársához, aki három éve él Sárszentlõrincen.
Bakay Péter, a békéscsabai
Evangélikus Gimnázium egykori tanára néhány évvel ezelõtt
úgy érezte, kidolgozta magát,
szeretne megtapasztalni valamit
a világból, ami nagyon erõsen
hozzátartozik az élethez, s ami
nélkül kár lenne meghalni. A
természet és a régi, természetközeli életmód utáni vágyakozás vitte õt a gyimesi

csángók, pásztorok közé. Egy
év után tért vissza Békéscsabára, ahol szándékai szerint az
Evangélikus Gimnázium kollégiumának lelki vezetõjeként
folytatta volna tovább életét.
Várta, hogy választott feladata
újra munkába állítsa, mikor a
sárszentlõrinci evangélikus lelkész, Csepregi Erzsébet megkereste õt, s hívta, jöjjön, segítse a
munkáját. Az egy évre szóló
ígéretbõl, segítségbõl aztán jóval hosszabb idõ lett. Bakay Pétert itt tartotta, ezen a vidéken
találta meg egy régi, rejtett vágya: közel kerülhetett a cigányokhoz, tálcán kínáltatott a
szolgálat.
Bakay Péter minden szombaton maga köré gyûjti a környékbeli cigánygyerekeket.
Tanítja, neveli õket hite és
meggyõzõdése szerint.
Szabálytalan történet ez, egy
vidékre költözött városi értelmiségirõl.

A „Tanoda”,
ahogy a gyerekek nevezik, a
községi közösségi házban van.
A délelõtti áhítat után játszanak, kirándulnak, tanulnak,
megvitatják az élet dolgait: beszélnek a kulturált szokásrendrõl, a rendszerrõl, melynek
mindannyian részesei, a felelõsségrõl, mellyel egymásnak
és a környezetüknek tartoznak.
Bakay Péter gitározik, énekel,
minden pedagógiai eszközt, tanult és veleszületett képességet
felhasznál, hogy szellemi-erkölcsi útmutatást adjon a gyerekeknek. Nem egyszerû feladat. Az önérzetes, egyszerû
lelkek bonyolult nevelési stratégiát igényelnek, érzékeny-értelmes feléjük fordulást követelnek a szolgálatot teljesítõ
felnõttõl. S a mindig felbukkanó kérdés: van értelme a tanításnak? Az otthoni „rend”, az
otthoni rendszer felülírásának,
arra a néhány órára?

Így vall errõl és a szolgálatról
Bakay Péter:
„A gyerekekkel való foglalkozás során van nagyobb esélye a változás bekövetkezésének, de nyilván megkerülhetetlen a felnõtt, hiszen elsõsorban vele találkozik az önmagát, az ország helyzetét megfogalmazó társadalom s jut arra a következtetésre, hogy
nagy baj van az országban. De
engem nem csupán a társadalmi szükség és felismerés, hanem az emberi érzés, a hit az,
ami a gyerekekhez és a felnõttekhez visz, akiknek jelentõs
része nem emberhez méltó körülmények között él. Olyan
nehézségek között tengetik
életüket, melyek számunkra
könnyen kiküszöbölhetõek
lennének, de aki abba nõtt bele, nem látja a megoldást. Annak önmagát kellene gyökeresen megváltoztatnia belsõ, tudat nélküli akarattal. Önmagunk megváltoztatása, saját
döntés alapján, történelmi,
családi hagyományok nélkül,
példa nélkül – nagyon ritkán
történik meg. Ehhez olyan vezérfonal,

zsinórmérték,
olyan minta, olyan ideál szükséges, amelynek érzékelése, elfogadása alkalmas arra, hogy
döntést hozzon az ember: nem
így akarok élni, hanem másképp szeretnék élni.
A gyerekek – és a fiatal felnõttek is! – formálhatók. Az
egymás felé fordulást, a segítõkészséget, a türelmet, az alapvetõ emberi normákat képesek
elsajátítani. Képesek szakítani
beidegzõdésekkel, szokásrendekkel. Nagy szellemi és fizikai erõ szükséges hozzá, de
nem vagyok egyedül.
Szombatonként nyolc-tíz segítségem van, akik felváltva
teljesítenek szolgálatot a Tanodában:

fotó: Tell Edit

avagy kistérségi mese cigánygyerekekkel

magyarok és természetesen cigányok.
Általános megoldásokat nyilván nem tudok mondani. Minden helyzet más és más. Feladatom – nincs kétség bennem – itt
van. Itt, ahol – higgye el – több
az öröm, mint a bánat és a csalódás. A kiábrándultságot a szolgálat tekintetében nem ismerem,
hiszen a keserûség nem igazán
keserû, az öröm viszont nagy
öröm.
Itt a cigányok és nem cigányok,
a »látó emberek«, tudják, hogy
nem feltétlenül a felsõbb döntések és felülrõl, töredékesen érkezõ pénzek azok, amelyek változtatni tudnak, hanem a Tóth
Árpád-i Lélektõl lélekig…”
Rendhagyó történet ez a jelenbõl, a valóságból. Vidéki helyzetjelentés Tolna megyébõl. Néhány
nappal
ezelõtt
Pusztahencsén
találkoztam
azokkal a kisgyerekekkel, akikkel korábban Sárszentlõrincen,
Bakay Péternél sütöttünk mézes
kalácsot, látogattuk meg a templomkertben a baglyokat. Irodalmi mûsort adtunk elõ, megzenésített verseket énekeltünk. Figyelmesen hallgatták végig az
elõadást. Amikor befejeztük,
kórusban kérték a ráadást:
„Este jó, este jó / este mégis jó.
/ Apa mosdik, anya fõz, / együtt
lenni jó.”
Tell Edit

12

Paksi Hírnök

Hol volt…?

„Nagyon sajnálom, hogy
egyetlen paksi vízimalmot se
sikerült megmenteni. Még
1953 nyarán is láttam, egy roskatag, múzeumba való példányt a Telelõ elõtti zátonyon.
A muzeális értéken túl személyes élményeim is fûzõdnek pl.
a Blatt molnárdinasztia vízimalmához…
(…) Visszanézve, ma már oktalan hõsködésnek tartom meggondolatlan fejesugrásainkat a
nagysodrású, örvénylõ vízbe. A
malom kunkori orráról ugrottunk fejest, lábast, trottyost,
ahogy éppen jött. Ám a nagy
kunszt az alámerülés volt. A kerék iszamos-hínáros lapátjaival
a malom és a „võgyhajó” közötti gerenda-tengelyen forgott.
Beúsztunk, elkaptunk egy lapátot, jókora légslukkot szívtunk s
alámerültünk a 3-4 méteres jéghideg vízbe, majd a kerékforgás
következtében ismét a vízfelszínre jutottunk. Aztán iszkiri a
partra, ahol Palger Dönci, az
orvhalász, megkínált méregerõs, Hunnia cigijével:
– Nepemuki, nesze Muki.”
Pákolitz István így emlékezik
vissza a paksi vízimalomra, a
Dunán. Õ még találkozott a vízimolnár Blatt Györggyel, aki-

A vízimalom

Korabeli fotó a Blatt-féle vízimalomról
nek késõbb Pál nevû fia vette
át a vízimalom vezetését, és tanulta ki a molnár mesterséget.
A Blatt családé volt az utolsó
mûködõ vízimalom a Duna
paksi szakaszán.
S én találkoztam Blatt Pál fiával, a Virág utcában élõ Blatt
Feri bácsival, aki pontosan úgy
mesélte el a gyermekkori (életveszélyes)
csintalankodást,
ahogy azt Pákolitz István leírta.
Figyelmesen
hallgattam,
ahogy Feri bácsi a vízimalomról mesélt, mégis többször

megkértem, ismételje meg a
szavakat, mondatokat, hiszen
számomra ismeretlen kifejezéseket használt…
A Blatt-féle vízimalom két
fahajón nyugvó malomszerkezet volt, melynek helyét a víz
sodrásához
alkalmazkodva
változtathatták, télire jégzajlásmentes kikötõbe vagy a
partra vontatták. Az õrlõszerkezetet befogadó, nagyobb hajótestnek
házhajó,
malomházhajó, a kisebbiknek tárhajó, völgyhajó volt a neve.

el, a közgazdász, a mérnöki
pálya lehet számára a cél. A
fent említett adottságának és
szorgalmának köszönhetõen
valamennyi tárgyból kitûnõ, s
volt már eredményes nyelvtanversenyen is. A remek
fejbeni adottságokat sportolással tartja egyensúlyban, az
iskolai floorball csapat oszlo-

pos tagja, és igazolt játékosa
a városi egyesületnek is.
Hobbiként is ezt a sportot jelölte meg, heti rendszerességgel jár edzésre, iskolai csapatukkal kiemelkedõk, legutóbb
gólkirály volt egy városi versenyen. Máté ezt a sportot a
mozgáson és a jó közösségen
kívül szintén a gyors döntésekért, taktikai gondolkodásért
szereti. Angol nyelvbõl is kiváló, több éve különórára jár,
ha betölti 14. évét, alapfokú
nyelvvizsgára jelentkezik, de
már most célja a középfokú
vizsga megszerzése.
A hatodik osztályos fiú céltudatosan, szorgalmasan dolgozik a saját maga által kitûzött célokért, kiváló tanulmányi munkájáért városi alapítványi díjazásban is részesült.
-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

A Bezerédj Általános Iskola
6. b osztályos tanulója harmadikos kora óta vesz részt matematika versenyeken, nagyon szép eredményekkel.
Városi, megyei, országos
megmérettetéseken szerepelt
már a mostani tanévben is, és
folyamatosan készül a következõkre. Nem csupán a feladatmegoldásokban tehetséges, hanem a logikus, kombinatív gondolkodásban, így a
megoldásokon kívül szereti,
ha indokolni is kell a különbözõ levezetéseket, megoldásokat. Kiemelkedõ tehetsége
van a matematikához, de nagyon kedveli a fizikát is. Jövõjét a reál vonalon képzeli

fotó: Szaffenauer Ferenc

Bencze Máté

2009. február 20.

A Kosár utcai házból hamar
ott termett a segítõkész család
a tavasztól a tél beálltáig munkálkodó malomnál. Távoli településekrõl is a Blatt-féle vízimalomba hordták az õrletõk
a gabonát – ami leginkább búza volt – így elkelt a segítség
az õrlésnél. Egy nap alatt 1315 mázsa búzát õröltek a malomban. A Blatt György, majd
a Blatt Pál vezette vízimalom
népszerûsége az elõállított liszt
minõségével, annak jó hírével
érte el, hogy messze falvakból
is érkeztek gabonával megrakott szekerek. Feri bácsi úgy
meséli, sokkal jobb lisztet készítettek, mint manapság…
(Pedig nagy volt a verseny
akkoriban is, hiszen a parton
lévõ szárazmalmok is igyekeztek „a maguk malmára hajtani
a vizet”, s a marketing tevékenység egyáltalán nem volt
erõsnek mondható. A Blatt család a megbecsülést tiszta munkájával, a hófehér liszttel vívta
ki magának.)
A molnár többször is felöntötte a garatra az õrleményt,
melyet aztán újra átszitáltak,
míg a megfelelõ finomságú
lisztet külön tudták választani.
Aki tíz zsák gabonát vitt õrletni, az üres zsákot is vitt magával, mivel az õrlemény tizenegy zsákot töltött meg: hét
zsák liszt és négy zsák korpa
került vissza a szekérre.
A tél beálltával a vízen szétszedték a malmot, vagyis leszerelték a vízikereket, a két hajótestet összekötõ gerendákat, a
házhajót és a völgyhajót, majd a
partra húzatták. A telelõbe vontatás ökrökkel, lovakkal vagy
emberi erõvel történt…
Hosszasan beszélgettem még
vendéglátómmal, akit többek
között arról faggattam, hol süttették a kenyeret, hol voltak az
ötvenes években pékségek. S
Feri bácsi mesélni kezdett az
Osztermájer pékrõl, a László
pékrõl, a szakajtóban szalajtott
dagasztott kenyérrõl, de én sejtettem, hogy ez egy másik történet lesz, egy másik Hol volt
címû fejezet Paks múltjából.
Tell Edit
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Fiatalok a nagyvilágban

Kiszl Krisztina

– Elsõ házasságomból származó fiam,
Tibor kilencéves volt, mikor kiutaztunk.
Lisa lányommal, aki 2003 szeptemberében született, ekkor már elõrehaladott
terhes voltam. Nekem közel két év kellett ahhoz, hogy a németekkel párbeszédet kezdeményezzek, a gyermekeim viszont rekordgyorsasággal alkalmazkodtak mindenhez.
– A magyarokkal való kapcsolatunk az
elsõ idõkben intenzívnek volt mondható,
de lassan kiszûrtük azokat a családokat,
akikkel nagyjából hasonló az érdeklõdési körünk, többet és tartalmasabban tudunk beszélgetni. Akikkel az elsõ idõkben a férjem által megismerkedtem, azok
közül már senkivel nincs kapcsolatunk;
újabb, értékesebb barátokra leltünk, velük évek óta összejárunk. Ezzel párhuzamosan a magyarországi családi barátok
száma is leszûkült, ugyancsak 2-3 családra. Ami viszont mindig megmarad
igazi kötõdésnek, az a szülõkkel és a
testvérekkel kapcsolatos. Édesapám és

bátyám szinte havi rendszerességgel jön
nyugatra több országot is érintve, és az
esetek többségében, ha csak egy kávéra
is, beugrik hozzánk. Kisebbik testvérem,
Péter évente legalább 2-3-szor eljön a
barátnõjével, õk egyébként Nürnberg
szerelmesei is.
– Itt sem adnak ingyen semmit. Háziasszonyként minden nap fõzök, vezetem a
háztartást; látom, hogy a nyersanyagok
áraiban sincsenek már különbségek a két
ország között. Otthonról olyan alapanyagokat hozok, amik nem használatosak a
német
háztartásban:
pirospaprika,
pirosarany, pörköltkrém, a tipikusan magyar élelmiszerek. Talán kicsit félve, de
kimondhatom, hogy a minõségbeli különbségek érezhetõek a két ország között,
az árbeliek viszont egyáltalán nem. Férjem az építõiparban dolgozik, ugyanez az
észrevétele. Itt a helyzet kedvezõbb a magyarországinál. Az emberek olyanok, mint
otthon, és itt is észrevehetõ a különbség a
vidék és a város között: a vidékiek közvet-

Olimpiai agytorna
Szellemi vetélkedõvel folytatódott a diákolimpia 2008-2009es szezonja. A tanulók az elmúlt héten sport- és olimpiatörténeti ismereteikrõl adtak számot. Dr. Mezõ Ferenc, a vetélkedõ névadója olimpiai bajnok
volt 1928-ban, Amszterdamban
az „Ókori olimpiák” címû mûvével, hiszen akkor szellemi
sport is szerepelt a programban, egészen 1948-ig. Néhány
éve szervezik újból a diákolimpia keretein belül a szellemi vetélkedõt, egyre nagyobb érdeklõdéssel. A 3. és 4. korcsoportosoknak, vagyis az általános
iskolások felsõ tagozatosainak
kedden rendezték a megyei
döntõt a Deák Ferenc Általános
Iskolában. – A mai témakörök a

’64-es tokiói olimpia, a 2008as pekingi játékok és a 2006-os
torinói téli olimpia magyar vonatkozásai, valamint az öttusa,
ami a magyarok egyik sikersportága – mondta el Ruip
László, a Tolna Megyei Diáksport Tanács elnöke. A paksi általános iskolák közül kettõ, vagyis a Deák Ferenc Általános
Iskola és a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium csapatai mérettették
meg magukat. A diákoknak az
elõbb említett témakörökre kellett felkészülniük, de már az
anyagok megszerzése sem
ígérkezett könnyû feladatnak.
– Létezik egy vastag könyv,
mely korábban kapható volt, de
mára elfogyott, és az iskolánk

fotó: Szaffenauer Ferenc

Nürnberg mellett él férjével és két gyermekével. Férje szerencsét
próbálni ment Németországba, húszévesen, tele ambícióval.
Krisztina követte õt, célja a családalapítás volt. Pakshoz köti
Krisztinát bõvebb családja, épp itt töltöttek egy hétvégét, akkor
beszélgethettünk.

lenebbek. A németek nagyon komolyan
veszik a pontosságot, a megbízhatóságot,
ezt tanulhatnánk tõlük. A külföldieket általában elfogadják, azonban nem szeretik.
– Nem tudnám elképzelni, hogy az elkövetkezõ 5-10 évben hazamenjek, de,
ha mégis így alakulna, abból sem csinálnék problémát, csak sajnálnám, ha nem
kamatoztathatnám tovább az itteni tapasztalataimat. Amit legfõképpen sajnálnék, az a gyermekeim jövõje.
Sólya Emma

könyvtárosa sem tudta beszerezni eddig. Így maradtak az
egyéb könyvek, valamint az
internetet is segítségül hívhatták felkészülésükkor a gyerekek – tette hozzá Poór József, a
diáksport bizottság elnöke. A
nehezebbnél nehezebb kérdésekre Õcsény csapata adta a
legtöbb jó választ, így õk jutottak az országos elõdöntõbe. A
második helyen a paksi Balogh
Antal iskola diákjai végeztek,
harmadikon a Zomba, míg negyedikként a házigazda Deák
diákok zártak.
efgé

MUNKAVÁLLALÁSRA is ALKALMAS
OKLEVELET ADÓ MASSZÕRTANFOLYAM
indul Pakson március 19-én,
Tolnán március 23-án. Ára: 45.000 Ft.
Érd.:06-30/30-21-487.
www.studiumiroda.hu
/Nyilv.szám: 14-0032-06/

Hat tonna
almát osztanak
Hat tonna nyírségi almát
osztanak ki a paksi gyermekintézmények és a rászorulók között a Tolnai út 17.
szám alatt. Az akció megszervezésében és lebonyolításában magánszemélyek, a
polgárõrség és a tûzoltóság
is segítséget nyújt. Az ingyenes
gyümölcsosztást
február 18-ra hirdették meg,
de a szervezõ Barta József
tájékoztatása szerint a hideg
idõ miatt egyelõre elhalasztották. Az új idõpontról a
TelePaks Kistérségi Televízióból tájékozódhatnak.
Dallos Szilvia

14

Paksi Hírnök

2009. február 20.

Látogatócsúcs a múzeumban
Igen mozgalmas évet tudhat maga mögött a Városi Múzeum és a Paksi Képtár. A két intézmény egy év alatt összesen tizenhat idõszaki kiállítást rendezett,
és több mint tizenkétezer látogatót fogadott. Az eredmények mögött kemény
munka és elhivatottság áll.
Minden eddiginél több, 6707
látogatója 2008-ban volt a Városi Múzeumnak. Ez óriási
eredmény, ismeri el az igazgató. Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna azt tartja legnagyobb sikernek, hogy egy csomó váratlan, munkatervben nem szereplõ feladat mellett minden programjukat maradéktalanul végigcsinálták, és még a muzeológiára is sikerült energiát fordítani. A fennállása óta legnagyobb látogatottságot annak
köszönhetõen érte el, hogy

rad idõ azokra a munkákra,
amelyek a háttérben zajlanak, a
látogatók számára „láthatatlanul”. Idén ezekre – így például
a leltározásra – szeretnének
nagy hangsúlyt helyezni. Ebben
nagy segítséget jelent az, hogy
sikerült tavaly egy komoly régészeti leltározó programot vásárolni. Rengeteg anyag vár feldolgozásra, köztük a tavaly fel-

szóház pedig már útjára is indult. A múzeumhoz hasonlóan

szép látogatói
számmal
büszkélkedhet a Paksi Képtár is.
Ötezernél többen látogatták
2008-ban. Prosek Zoltán képtárvezetõ szerint korai lenne mér-

egymást követték

és idõszaki kiállítások, ez bizonyítja, hogy az állandó kiállítás
önmagában nem elég. Egy sor
lehetõség adódott, amelyekkel
élt a múzeum kollektívája.
Ilyen volt a Nyugat 100 busz, a
veteránautó-kiállítás, a Múzeumok Õszi Fesztiválja „Pincétõl
a padlásig” programja, a
sárszentlõrinci kiállítás. Mindezt úgy vállalták, hogy közben
két komoly leletmentés is zajlott. Ez két hónapot vett el, viszont – mint az igazgató elárulta – a régészeti gyûjtemény
nagyfokú gyarapodását eredményezte és egy nagyon izgalmas kutatótevékenységet. Ez a
két eset egyébként a Lidl áruház és az Erzsébet Szálló területén folytatott ásatás volt.
Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna elmondta, hogy az említettek
mellett volt két nagy rendezvényük, három versenyük is, illetve a Lussonium átadása. Mindent egybevetve ez volt az eddigi legeseménydúsabb esztendõ.
Ilyen pörgést biztos, hogy nem
lehet minden évben produkálni,
mondja az igazgató. Már csak
azért sem, mert akkor nem ma-

fotó: Molnár Gyula

a rendezvények

óta is igyekszik tartani az intézmény. A képtár vezetõje elmondta, hogy az idénre tervezett programok nagy városoknak sem válnának szégyenére.
Ilyeneket a Nemzeti Galéria,
meg a Ludwig Múzeum szokott
rendezni, vélekedett. A március
negyedikén nyíló idõszaki kiállítás Moholytól napjainkig mutatja be a konstruktivizmus fejlõdését. A 20-as évektõl a 70-es
évekig lesznek mûvészek és
mûvek, mindenki, aki az avantgárdban részt vett, három-négy
munkával képviselteti magát. A
mûtárgyérték megközelíti a félmilliárd forintot. Nagy munka a
szervezés, komoly pénz a szállítás, biztosítás. És ilyen kaliberû
tárlatot katalógus nélkül „nem
illik” rendezni. A folytatás novemberben egy nemzetközi tárlat lesz.
A Paksi Képtár ars poeticája
nem egy tipikus kisvárosi intézményt sejtet, de Prosek Zoltán szerint helyes, ha nem másokra akarnak hasonlítani, hanem megkeresik saját útjukat,
s meghatározzák a színvonalat,
amelybõl nem engednek. A
képtárvezetõ aláhúzta, kizárólag konstruktív, konceptuális,
minimal art irányzattal, kísérleti filmekkel, egyszerûbben

absztrakt
Õsszel a képtár épületét jelölték az Európai Unió Kortárs Építészeti Kitüntetésére. Országonként öt alkotást neveznek be, s
már maga a jelölés is nagy elismerésnek számít.
leltek. Ezt a munkát és minden
egyebet annak a gondolatnak az
„árnyékában” végeznek, hogy a
Deák-ház felújítása küszöbön
áll. Felkészülten szeretnék várni azt, amikor beköltözhetnek.
Természetesen addig is, amíg
ezek az álmok valóra válnak,
folyik a munka a megszokott
mederben. Idén is lesz biztosan
két idõszaki kiállítás. Az elsõ
tavasszal nyílik, és iskolatörténeti anyagot mutat be. A novemberben nyílót a téli, fõként
Dunához kötõdõ munkák bemutatásának szentelik. A jól
bevált, kedvelt programokat,
így a gyermektábort, karácsonyi versenyt megtartják, a ját-

leget vonni, hiszen a tavalyi volt
az elsõ teljes év az új épület átadása óta. Hét idõszaki kiállítást
rendeztek, öt ezekhez kapcsolódó saját kiadványt jelentettek
meg, és gyarapodott a gyûjtemény is. Hét pályázatot nyújtott
be az intézmény a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mind sikerrel
járt, s így közel tízmillió forintot
hozott. Nyertek támogatást kiállításra, grafikai tárolóra, mûtárgyvásárlásra. Most múzeumpedagógiai kutató-innovációs
központ létrehozását tervezik,
ehhez remélnek uniós forrást.
A 2007-es õszi nyitás a
Vasarely-tárlattal „nagy durranás” volt, s ezt a színvonalat az-

mûvészetekkel
foglalkozik a képtár. Hozzátette,
ez a fajta irányzat valóban többet
vár a látogatótól: egy kicsit magasabb képzettséget, utánajárást.
Ehhez a képtár múzeumpedagógiai programja keretében igyekszik segítséget nyújtani. Óvodás
kortól foglalkoznak a gyerekekkel, hogy több legyen a mûértõ,
múzeumba járó ember.
Prosek Zoltán kiemelte, hogy
az önkormányzat partner az intézmény terveinek megvalósításában. Ugyanezt mondta el
dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna
is. Szerinte a paksi intézmények, s köztük a Városi Múzeum, szerencsések, hogy az önkormányzat áldoz a kultúrára.
Vida Tünde

15

2009. február 20.

Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Élvezet hallgatni, ahogyan dr.
Torma Sándor beszél az életérõl. Kiváló humora átszövi a
történetét, ami azzal kezdõdött,
hogy szüleinek három gyereke
volt, keresztszüleinek egy sem,
így hát õt kölcsönadták. Azt
mondja, hogy kellemes állapot
volt, hogy neki két apja és két
anyja volt. Gyerekkorát Debrecenben töltötte, szülei Nyírbátorban éltek. A férfiak szinte
kivétel nélkül jogászok voltak.
Egy-két kivétel persze volt.
Például a nagyapja, akit az ország minden jogi egyetemérõl
kiraktak, így teológiát tanult és
református lelkész lett. Keresztapja meg elõbb volt református lelkész, de gyorsan beiratkozott a jogi egyetemre,
amikor szíve választottja, Sándor keresztanyja azt mondta,
hogy márpedig õ

ilyen komolytalan
foglalkozást
ûzõ emberhez nem megy.
Gimnázium után két másik
társát követve az ország legtávolabbi pontján lévõ jogi egyetemre adta be a jelentkezési
lapját. Õt felvették, a többieket
nem. A párválasztás hasonlóképpen kalandos volt: évfolyamtársa udvarolt egy lánynak, aki viszont csak a szobatársával együtt volt hajlandó
elmenni az ötórai teára. Sándor
lett a másik lány – Riba Ibolya
– kísérõje. Aztán férje. Mondanom sem kell, hogy a másik
párból nem lett semmi…
Így került a debreceni ifjú
Paksra, ahol az ügyészségen
helyezkedett el. Mint mondja,
fél év alatt megismert mindenkit, és tudta, hogy ki kivel, mit
és mikor… Rettentõ pletykás
vagyok, árulja el. Majd azt is,
hogy természetesen ez is családi vonás, Kálmán bátyja volt
mindig a hírszerzõ, akinek

fotó: Molnár Gyula

Kénytelen lesz libát tartani

Kilenchónapnyi – vagy ahogyan õ mondja
egy terhességnyi – szünettõl eltekintve
harmincöt éve dolgozik ügyészként dr.
Torma Sándor. Gyerekkorától jogi pályára készült, mint a legtöbb férfi a családjában. Paksra nõsült, új otthonát megszerette azzal együtt, hogy azt vallja: egy kisvárosnak egy elõnye és egy hátránya van. Ez
a kettõ egyaránt az, hogy mindenki mindenkit ismer és mindenki mindenkirõl
mindent tud.
mindig élvezték a történeteit.
A pletyka, úgy véli,

minden közösség
velejárója.
Debrecenben, Pécsett is jellemzõ volt. Egy kisvárosnak pedig
az elõnye és egyben hátránya is,
hogy mindenki mindenkit ismer.

Az ügyészségrõl egyszer tett
egy rövid kitérõt, a paksi atomerõmûben helyezkedett el, a
tervbe vett bõvítés kapcsán lett
volna munkája. Miután az új
blokkokat elvetették, nem érezte
magát hasznosnak, visszament
az ügyészségre. Feleségével, aki
szintén jogász, és közjegyzõként
dolgozik, nincs már átfedés a
munkájukban, így szakmai vita

sem, egyikük polgári, másikuk
büntetõjoggal foglalkozik. Három gyerekük közül egyet sem
sikerült meggyõzni arról, hogy
jogi pályát válasszon. – Szoktam
mondani, hogy ketten közülük
továbbtanultak, a harmadik
rendõr lett – árulja el mosolyogva. Tibi marketinges, Laci rendõr, Dóri pedig a Miniszterelnöki
Hivatal kommunikációs osztályvezetõje. Igaz, már nem sokáig,
hazaköltöznek Paksra, mert
gyermeket vár, akit nem Budapesten szeretne felnevelni. A Virág utcában vettek házat. – Közel van, de nem annyira, hogy az
anyjuk átmenjen papucsban,
1400 méter, lemértem – fogalmaz Torma Sándor utalva arra,
hogy úgy gondolja, jó, ha közel
vannak a gyerekek, de az is, ha
önállóan élik az életüket.
Az biztos, hogy a nagyapa is
arra készül, hogy gyakori vendég lesz a Virág utcában, hiszen
legszívesebben már nyugdíjba
menne. Hivatását szereti, de a
35 év sok volt. A munka többnyire monoton, a jogszabályok
naponta változnak, és még egy
nyomos érv: az elsõ unoka érkezése, amit Sándor reményei szerint „zsinórban” követ a többi.
– Márton lesz, úgyhogy
kénytelenek leszünk libát tartani – mondja. Esetében nehéz
eldönteni, hogy tréfának szánja, vagy komolyan gondolja.
Vida Tünde
Kérjük, támogassa az
„Együtt a parlagfû” Alapítványt
személyi jövedelemadója

1%-ával,
amennyiben fontosnak tartja alábbi
célkitûzéseinket:
- Alapítványunk elõtérbe helyezi
a környezettudatos nevelést,
- nagy hangsúlyt fektetünk
a szelektív hulladékgyûjtésre,
- több helyi programunkkal szeretnénk
hozzájárulni Paks és környékének
virágosabbá, parlagfû-mentesebbé
tételéhez.
Adószámunk: 18852730-1-17
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Gyõzelem itthon és idegenben
A Szolnoki Olaj elleni 85-69re megnyert mérkõzést követõen tíz nap pihenõ várt az
ASE férfi kosárlabdacsapatára. A tíznapos idõszakban Magyar Kupa találkozókra került
sor, és mint ismeretes, a paksi
csapat már elbúcsúzott a sorozattól, ezért nem kellett pályára lépniük. Dzunics edzõ
azonban gondoskodott róla,
hogy tanítványai ne maradjanak meccsterhelés nélkül,
ezért egykori játékostársát,
Sztojan Ivkovicsot és csapatát
meghívta egy edzõmérkõzésre a Gesztenyés útra. Az ASE
sérült centerét, Gulyás Robit
kivéve mindkét oldalon pályára léptek a meghatározó játékosok, a mérkõzést a gyõzelmet sokkal jobban akaró
paksi csapat nyerte 73-55-re.
– Messzemenõ következtetést
nem szabad levonni a Pécs el-

leni mérkõzésbõl, de önbizalom-növelõnek jó volt, olyan
ellenfelet sikerült megverni,
akitõl nemrég még nagyarányú vereséget szenvedett a
csapat – mondta Braniszlav
Dzunics a lefújás után.
A bajnoki szünet után hétközi mérkõzésre került sor, egy
olyan ellenfél látogatott Paksra, aki ellen szintén volt mit
törleszteni az ASE csapatának. Az Univer Kecskemétnek köszönhetõ ugyanis, hogy
már a harminckettõ között elköszöntek az MK-tól Mészáros Zalánék. Az elsõ negyed
végén még a vendégek vezettek három ponttal, de ezután
fokozatosan elhúzott a Paks,
Zsoldos András fiai képtelenek voltak tartani a lépést a
hazai csapattal. Williams és
Gosa ponterõs játékának köszönhetõen a vége nagyará-

nyú gyõzelmet hozott. Atomerõmû
SE
–
UniverKecskemét 92-68. – Az elsõ
félidõben még voltak problémáink a védekezéssel, de ezt
a második félidõre helyre tettük, és utána már a gyõzelem
nem volt kérdés – értékelt
Dzunics vezetõedzõ.
A következõ találkozóra
Körmenden került sor. Az
õsszel 86-70-re nyert az ASE,
és a papírforma alapján a
visszavágón is a paksi csapat
volt az esélyesebb. A mérkõzést telt ház elõtt rendezték,
és az elsõ negyedben még a
Fodor testvérek által vezényelt hazai csapatnak állt a
zászló. A második negyedben
aztán fordítottak Gulyásék, a
harmadikban pedig növelték
is az elõnyüket. Az utolsó tíz
perc elején felzárkózott a
Körmend, de a fordításra nem

Télen is merülnek
Gyõr, Hegyeshalom környéki bányatavakra is mennek. A merülés alapjait már
kétszáznál is többen sajátították el Kókai
Péteréknél. Sokan, akik fõiskolára, egyetemre mentek, máshol telepedtek le, nin-

fotó: Gottvald Károly

Mint Pakson megannyi jó és érdekes dolog, a búváriskola megszületése is az
atomerõmû létéhez kötõdik. A vízkivételi
mû és más víz alatti építmény vizsgálata
és karbantartása jelent speciális, merülést
kívánó feladatot. A Paksi Búváriskola
alapítója és vezetõje, Kókai Péter is itt ismerkedett meg ezzel a feladattal, ami –
mint mondta – Dömötör Imre nevéhez
kötõdött. Az atomerõmû indulása után rövid idõvel különlegesen nagy kihívás várt
a búvárokra, a Duna vize százéves negatív rekordot döntött, fel kellett duzzasztani a hideg vizes csatornát. Mint Péter
mondja, novemberben a jeges vízben dolgoztak, egymást váltva éjjel-nappal. Neki
nemhogy elment volna a kedve, éppen ellenkezõleg: egy életre elkötelezõdött.
Családi búváriskolája több mint tíz éve
mûködik. Évente három-négy alkalommal szerveznek tanfolyamot négy-öt fõ
részvételével. Ez ugyanis az ideális létszám. Ha nyitva van, a strandon, ha
nincs, a tanuszodában tanítják az alapokat. Kötelezõ a nyílt vízi merülés is, erre
a közelben nincs lehetõség. Szalkszentmárton a legközelebbi alkalmas hely, de

maradt már erejük, így az
ASE újabb értékes gyõzelmet
szerzett.
Polaroid Lami-Véd Körmend – Atomerõmû SE 7184.
– Az utóbbi két év bajnoki
döntõse ellen idegenben nem
könnyû játszani. Aki ismeri a
körülményeket, az tudja,
hogy Körmenden a külsõ nyomást, a hangulatot ki kell bírni. Az elsõ félidõ végére 13
pontos hátrányból jöttük fel
négypontos elõnyre, és az
utolsó negyed elején is majdnem egál volt, de aztán az
utolsó öt percben mi domináltunk! Már tudunk csapatként
mûködni, és a pontszerzõk
mellett nagy szükség van a
vízhordókra is – értékelte a
találkozót Braniszlav Dzunics
vezetõedzõ.
A következõ mérkõzés:
2009. február. 23: EnterNetNTE Hegyvidék – ASE.
Kovács József

csenek már a látókörükben, a többieket
látva elmondható, hogy nagyjából a náluk végzettek fele nevelõdött tengerre járó búvárrá. Az iskola szervez hosszabbrövidebb kirándulásokat, belföldre, külföldre. Horvátország az autópályák megépülése óta könnyen elérhetõ, de Egyiptomba, Szomáliába is el-elmennek, hogy
hódoljanak szenvedélyüknek. – A súlytalanság érzése fantasztikus – mondja Péter. Számára azonban a legnagyobb örömet az jelenti, hogy a családjával együtt
tud merülni hosszú évek óta. Gyerekeik
már apró korukban megfertõzõdtek, amikor Péter még a hóna alatt vitte õket a víz
alá. Azóta Zsolt is oktató, Melinda pedig
búvármester. – A feleségem, Kati pedig a
mindenes. Ahogy mondani szoktuk, egy
búvárfeleségnek az a dolga, hogy hozzavigye a holmikat – árulja el Péter. Náluk
a családi nyaralás egyet jelent a közös
búvárkodással. Azt a tévhitet viszont eloszlatta, hogy minden búvár arra törekszik, hogy a lehetõ legmélyebbre merüljön. – Nem vagyok a mélység rabja. Nem
szeretem a bravúrokat. Én inkább a merülés idejét szeretem kitolni, hogy a lehetõ
legtovább gyönyörködhessek a víz alatti
világban – magyarázza.
Vida Tünde

17

2009. február 20.

Három pontra a nyolcadik helytõl
itthoni légkör után újabb egy hét
a horvátországi Porecsben. A játékosok a sok utazás ellenére jó
hangulatban várják a tavaszi rajtot. – Természetesen megviselt
minket, hogy sokat voltunk távol szeretteinktõl, de úgy gondolom, mindenképpen el kellett
mennünk ahhoz, hogy megfelelõ körülmények közt készülhessünk. Tatán megfelelõ erõállapotot szereztünk, az edzõmérkõzéseken pedig a játékon, és
annak csiszolásán volt a fõ
hangsúly – értékelt Éger László,
a Paksi FC csapatkapitánya.

betegsége miatt Pandúr Péterre
sokáig nem számíthatok, ezért
egy belsõ védõt szeretnénk még
igazolni – árulta el Gellei Imre,
a Paksi FC vezetõedzõje. A télen tovább épült-szépült a Fehérvári úti stadion. 2008 év végén a régi lelátó és öltözõépület
kívül-belül megújult. – Ami
mindenképp pozitívum, hogy a
paksi képviselõ-testület napirendjére vette a mûfüves pálya
megépítését az idei esztendõben, és a költségvetés elsõ fordulójában jóváhagyta. Elkészültek a belsõ parkolók is a klubház

– El kell utaznunk, de a mûfüves pályákon való tréningek sokat segítettek. Remek ellenfelek
ellen játszottunk, akár itthon,
akár külföldön. Több fiatal játékost is kipróbálhattam, ennek
eredménye az, hogy a fiatal, saját nevelésû Fiola Attila is velünk készül a jövõben. Sajnos

mellett és folyik a szilárd burkolat építése a pálya körül – fogalmazott Haraszti Zsolt, a Paksi
FC ügyvezetõje. A csapat
szponzorai minden általuk vállalt anyagi feltételt maradéktalanul teljesítettek az NB I-es indulás óta. A játékoskeret megerõsödött, a stadion gyakorlatilag

fotó: Molnár Gyula

A 2008-2009-es labdarúgó bajnokság õszi fordulóit követõen
elmondhatjuk, felemásan szerepelt a Paksi FC Soproni Ligában
szereplõ együttese. A PFC 15
fordulót követõen 18 ponttal a
tizenhat csapatos mezõny 14.
helyén áll. 10 ponttal elõzi meg
a tizenötödik Siófokot és 3 pontra van a nyolcadik Kecskeméttõl. A télen alaposan kicserélõdött a játékoskeret. Távozott a
Fehérvári útról Molnár Zoltán,
Csehi Tamás, Pokorni Péter,
Márkus Tibor, Hanák Viktor,
Salamon Miklós és Kriston Attila, Buzás Attila pedig az NB IIIas kerettel készül a továbbiakban. Az érkezõk rovatba négy új
játékos neve került, Nikolov Balázs, Horváth Levente, Pintér
Attila és Csernyánszki Norbert
öltött zöld-fehér dresszt. Az elmúlt pénteki sajtótájékoztatón
mindannyian elmondták: nagyon jó közegbe kerültek, gyorsan befogadták õket a társak. Az
edzések nagyon jók voltak, és
alig várják a Kecskemét elleni
találkozót. Hozzátették, mindenképp teljesíthetõ a vezetõség
által kitûzött cél, vagyis az elsõ
tízbe jutás. Az együttes január
5-én kezdte felkészülését a tavaszi szezonra. Az elsõ hét a ráhangolódás jegyében telt, majd
két hét tatai edzõtábor következett. Január végén ismét egy hét

Teremfoci: indul a rájátszás
Véget ért a 2009. évi Paks
Városi Teremlabdarúgó Bajnokság alapszakasza. A 20
csapatos mezõnyt két 10 fõs
csoportra osztották, a küzdelmek január közepén kezdõdtek. Az ESZI sportcsarnokban látványos, gólokban gazdag összecsapásokat láthattak
a nézõk. Az „A” csoportban a
Gonoszok gárdája kimagaslott a mezõnybõl, 9 gyõzelemmel léptek a felsõházi rájátszásba. A korábban többször is bajnoki címet nyerõ
Kreszpark Rangers „csak”

harmadikként jutott a legrangosabb hatosba, mivel az
idén összeálló rendõregylet a
FEFE-Paks meglepetésre másodikként zárt. A „B” csoportban az elsõ két hely borítékolható volt, hiszen a City
és a Diófa is sorban nyerte
meccseit. A harmadik, még
felsõházi helyre a Ferr-Kert
ért oda. Az „A” csoport további sorrendje: Söni –Vill,
S.T.L. Bt., Beanett Bt., Hetvenesek, Kópis Kft., Sörpatika, Bulldog Café, míg a „B”ben Fidelitas, Ezerjó Borozó,

Petõfi Borozó, Dupla B Bt.,
Atom Boys, Makk 7-es Sörözõ, Gépállat SC. A csoportok
elsõ három helyezettjei tehát
a felsõházban, a 4-7. helyezettek pedig a középszakaszban folytathatják. A rájátszás
február 21-én 12.00-kor a
Bulldog Café-Atom Boys
összecsapással veszi kezdetét. A felsõházi találkozókat
minden játéknapon 16.30-tól
rendezik. A döntõ és a helyosztó mérkõzések március
28-án lesznek.
efgé
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újjáépült, tartozása nincs a klubnak. 2006-ban három évre szóló, szóbeli megállapodás köttetett a támogatókkal. Az általuk
támasztott alapvetõ cél, vagyis
az, hogy a csapat bent maradjon
az elsõ osztályban, megvalósult.
A hogyan továbbról a szezon
végén ülnek le tárgyalni a vezetõk és a szponzorok.
Az elmúlt hét péntekén a déli
sajtótájékoztatót követõen délután szurkolói ankétot tartott a
klub. Az ismert paksi szórakozóhelyen a csapat szimpatizánsai is megismerkedhettek az új
játékosokkal és a felkészülés
menetével. Tesényi Norbert, az
Atomic Strike vezetõje bizakodva várja a rajtot. – Hasonlóan
eredményes második félévet várok a csapattól, mint azt tavaly
ilyenkor tették. Akkor 22 pontot
gyûjtöttek. A 8. hely elérése szerintem reális elvárás lehet.
A Paksi FC a felkészülés jegyében lejátszotta hátralévõ két
Ligakupa mérkõzését is, melyeken vereséget szenvedett. Elõbb
február 11-én a Zalaegerszegtõl
2:0-ra, majd február 14-én a Kaposvártól 2:1-re kapott ki Gellei
Imre együttese, mellyel eldõlt,
az idei kiírásban nem jut tovább
a csoportkörbõl a PFC. A Soproni Liga tavaszi küzdelemsorozata február 21-én veszi kezdetét,
akkor a Kecskemét látogat a Fehérvári úti stadionba. Az összecsapást 17 órakor rendezik.
Faller Gábor

A 44. Hungária-kupa ünnepélyes megnyitóján Kovács
Antal, az ASE olimpiai és világbajnok sportolója a Magyar
Judoért arany fokozatú kitüntetést vehette át, s mellé egy
szamurájkardot. Hangyási
László, az ASE vezetõedzõje
– többek között Kovács Antal,
valamint a világ- és Európabajnok Braun Ákos edzõje –
az Európai Judószövetség
(EJU) kiváló edzõje diplomát
vehetett át. A kupán a 81 kg-os
súlycsoportban az ASE versenyzõje, Csoknyai László az
5. helyen végzett.
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Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a 2008. évi jövedelemadójuk 1%-át az ESZI DSE számlájára
utalták. Ezt az összeget sportolóink versenyeztetésére, túrák szervezésére és diákjaink támogatására használtuk fel.
Szeretnénk ismét támogatásukat kérni,
hogy továbbra is segítsék adójuk 1%ával egyesületünket. Az ESZI DSE adószáma: 19240297-1-17
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a 2008. évi jövedelemadójuk 1%-át a Paksi Úszó Klub számlájára utalták. Ezt az összeget sportolóink versenyeztetésére és úszásoktatásra
használtuk fel. Szeretnénk ismét támogatásukat kérni, hogy továbbra is segítsék adójuk 1%-ával egyesületünket. A
Paksi Úszóklub adószáma: 188628321-17
Az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport Alapítvány azzal
a kéréssel fordul önhöz, rokonaihoz, ismerõseihez, hogy adója 1%-át ajánlja
fel alapítványunk részére. Kérjük és javasoljuk, hogy változtasson eddigi gyakorlatán, és ebben az évben az Öko
Munkacsoport alapítványt részesítse
elõnyben a rendelkezõ nyilatkozata elkészítésekor. Így pénze Pakson marad,
és a környezeti, környezetvédelmi nevelést, szemléletformálást támogatja.
Programjaink, akcióink, eljutnak az
óvodástól a felnõtt lakósságig egyaránt.
adószámunk: 18857333-1-17
Tisztelt Hölgyem, Uram! Amennyiben
a Tûzvirág Táncegyüttes további színvonalas tevékenységét támogatni kívánja, úgy kérjük, hogy személyi jövedelemadó bevallásakor nyilatkozzon úgy,
hogy adója 1%-át egyesületünknek
ajánlja fel. A nyilatkozaton Önnek fel
kell tüntetni a Tûzvirág Táncegyesület
Paks elnevezést és az egyesület adószámát: 18850594-1-17. Köszönjük támogatását. Tûzvirág Táncegyüttes Vezetõsége
A Mesevár Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond minden felajánlónak, aki
a 2007. évi jövedelem adójának 1%-val
alapítványunkat támogatta. A befolyt
424.269.-Ft-ot udvari játék cseréjére
fordítottuk. Kérjük, hogy személyi jövedelem adójának 1%-ával támogassa a
Mesevár Alapítványt! Mesevár Alapítvány adószáma: 18856497-1-17. Köszönettel az alapítvány kuratóriumának
elnöke: Bosnyák Zoltánné
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik 2008-ban az SZJA 1%-át a
Dunakömlõdi Ifjúsági Klub Egyesület
(Dunakömlõd, Béke u. 2.) részére felajánlották. A kapott összeget, 43.281Ft-ot, az egyesület tevékenységének bõvítésére fordítottuk (kirándulás, játék).
Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támogassa a Dunakömlõdi Ifjúsági Klubot. Köszönjük! Adószámunk:
18866142-1-17

Pro Artis jubileum
A Pro Artis mûvészeti iskola alapításának 35 éves évfordulóját
kétestés ünnepi hangversenysorozattal ünnepli a Városi Mûvelõdési Központban, február 26án 18 órakor és 27-én 18 órakor.
Hartmann József igazgatótól
megtudtuk, hogy a február 26-i
este elsõsorban a Pakson és környéken élõ régi növendékeknek
szól, az est fellépõi is egykori növendékek, akik zenei pályán, a
legkülönbözõbb mûfajokban lettek sikeresek – többek között
László Boldizsár, Károly Katalin, Weisz Gábor, Tóth Viktor,
Fóris István, Haaz Imre és még
sokan mások. Rövid mûsorokban bemutatkoznak az iskola
mûvészeti csoportjai is. Ünnepi
beszédet mond Hajdú János,

illetve Ember Csaba, a Magyar
Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetségének elnöke.
A február 27-i jubileumi hangverseny zenei alapját a Camerata
Pro Artis vonósegyüttes szolgáltatja régi és mai növendékekkel,

Paksi szerzõk kötetei

Péger József és Kuti Horváth György új könyveit mutatták be nemrégiben a Pákolitz István Városi Könyvtárban. A népes közönség megismerhette a két szerzõ régi-új írásmódját: Kuti Horváth
György melankolikus, sokszor keserû-fájdalmas
létszemléletét és Péger József zárt geometriai formák közé és köré szerkesztett életérzéseit, feketefehér képeivel illusztrált írásait.
A Csavargó szelek társa címû Kuti Horváth kö-

Mit ajánl
olvasóinak
a városi téka
gyerekkönyvtára?
Bianca Pitzorno: Tiniálom
A három városi barátnõ egy
hegyi falucskában tölti nyarait.

valamint az iskola tanáraival. Ez
az este inkább a jelennek szól,
idevárják jelenlegi növendékeiket. Mindkét este látható lesz
egy kiállítás az elmúlt 35 év emlékeibõl. Készült egy plakát,
melyen valamennyi egykori növendék megtalálhatja a nevét, a
plakátokat a város különbözõ
pontjain helyezik el.
-bzs-

Február 20 és 22. között zajlik Pakson a III. Országos Suzuki Találkozó. Az ország öt városából érkezik közel száz kisgyerek, akik
hegedûn, csellón és zongorán tanulnak a Suzuki módszer alapján,
melyet Sinichi Suzuki dolgozott ki, az utánzásra építve tanítási
módszerét. Minden tanévben találkoznak a tanárok és a növendékek, idén Pakson. Különbözõ helyszíneken bemutató órákat tartanak, kicserélik tapasztalataikat. A találkozó záróhangversennyel fejezõdik be. Minden zenekedvelõ felnõttet és gyermeket szeretettel
várnak 2009. február 22-én délelõtt 11 órakor a Városi Mûvelõdési Központ színháztermébe. A belépés díjtalan. A találkozó szervezõi a Pro Artis Mûvészeti Iskola tanárai, Ágotha-Vajer Andrea hegedûtanár, és Gajzágó Mariann csellótanár.

fotó: Molnár Gyula
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tetben a szerzõ az életútját meghatározó gyermekkor emlékeit idézi, magánéleti, természeti hegyeket-völgyeket barangol be, mely jelenti a természetben megelevenedõ nõ, a szerelem tájait, az útkeresõ, a folytonos önvád terhe alatt görnyedõ
nagy utazó útjait, a magányos, érett férfi csendes
magába fordulását.
A KÉPEK-VERSEK / KÉPVERSEK címû
Péger József kötet a szerzõtõl már megszokott
módon ír és rajzol felkiáltójeleket, melyek nagy
része az önmagából kifordult, de mégis a teljességet keresõ ember és társadalom-lélektani problémáit megrajzoló sajátos jel, közérthetõen megfogalmazott írás, szabályos-szabálytalan forma – a
velük azonosuló képekkel. A különös hangulatú
belvárosi otthonában élõ szerzõ ír, de nem érzi
magát költõnek. Képeket fest, de nem érzi magát
festõnek.
S az olvasó? A befogadó vajon, hogy érzi magát,
amikor a két szerzõ könyveit olvassa?
A rendhagyó szerkesztésû, egyedi, zárt és mégis
nyitott emberi felületeket bemutató kötetekhez a
Pákolitz István Városi Könyvtárban és a Péger Galériában juthatnak hozzá az érdeklõdõk. Tell Edit

Paradicsomi helyszín, ahol élményeiket azzal tetézik, hogy
számtalan titkot megosztanak
egymással családi problémáikról és elsõ szerelmeikrõl.
Egy nap azonban a feje tetejére áll a világ!
A faluba megérkezik egy
közismert szappanopera stábja.
S velük egy igazi tinisztár:
Scintilla Luz, aki a képernyõn

a nemes Violante kisasszonyt
alakítja. Nem csoda, hogy az
egész falu õt figyeli, és Barbara, Valentina és Vittoria sem
nyugszik addig, míg meg nem
ismerkedik vele. Közelrõl
azonban Violente egyáltalán
nem olyan, amilyenre számítottak.
A könyv a Király könyvek
sorozat tagjaként jelent meg.
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Február 22. (vasárnap) 17 óra
CINCIN LOVAG
szinkronizált amerikai
animációs kalandfilm
Február 25. (szerda) 19 óra
A REJTEKHELY
feliratos olasz misztikus
thriller
Március 1. (vasárnap) 19 óra
VALAMI AMERIKA 2
magyar vígjáték
Március 4. (szerda) 19 óra
FÛRÉSZ V.
szinkronizált amerikai horror

Dunakömlõd
Téltemetõ – tavaszváró programra várják az érdeklõdõket a
Dunakömlõdi
Faluházhoz,
ahol február 27-én, 17 órakor
kiszebáb-égetéssel búcsúztatják a telet.

Sünizene
Zenés foglalkozás kicsiknek
félévestõl hároméves korig a
VMK-ban. A program keretében gyermekdalokat, mondókákat, körjátékokat sajátíthatnak el. Cél a zenei fejlesztés
hangszerekkel.
Bõvebb információ és jelentkezés Cseke Klárinál, akit a
70/381-6009-es telefonszámon érhetnek el.

Komp
A Paks – Géderlak között üzemelõ komp február 15-tõl 7tõl 12 óráig, majd 14-tõl 17
óráig közlekedik óránként.
Igény esetén különjáratot biztosítanak. A kompátkeléssel
kapcsolatban bõvebb információ a (20) 539-2617-es kikötõi
telefonszámon kérhetõ, illetve
a www.hajozas.net Charon/
Kompközlekedés menüpontban olvasható.

Kistérségi
találkozó
Nagyszabású rendezvénynek
ad otthont a Városi Mûvelõdési
Központ február 28-án, amikor
bemutatkoznak a kistérség települései. Délután két órakor köszönti a vendégeket Hajdú János, a kistérségi társulás elnöke,
s ekkor nyílik a nagy- és kiskiállítóban a térség alkotóinak
munkáiból tárlat. Fél háromtól
a színházteremben a kistérség
mûvészeti csoportjainak mûsorát láthatják. Vers, néptánc,
mazsorett, kamarakórus, színjátszócsoport található többek
között a programban, mely során 13 környékbeli település
mutatkozik be. A belépés díjtalan, a program fõ támogatója a
Nemzeti Kulturális Alap. Bõvebb információ: 75/519-155.

Lázár Ervin
pályázat
A Lázár Ervin Baráti Kör pályázatot ír ki „Levelek Lázár Ervinhez” címmel. (A Baráti Kör
2008 tavaszán alakult Sárszentlõrincen, Lázár Ervin
gyermekkorának színterén, és
az író munkásságának ápolását,
szellemiségének terjesztését
tûzte ki céljául.) Pályázhatnak a
magyarországi és a határon túl
élõ általános és középiskolások.
Tartalmi és formai megkötés
nincs. A pályamunkák beküldhetõek
e-mailben
a
phlorinc@tolna.net, és/vagy
kézírással postai úton a Polgármesteri Hivatal, 7047 Sárszentlõrinc, Petõfi u. 22. címre. Beküldési határidõ: 2009. március
1. A pályamunkákon szerepeljen a beküldõ neve, kora, elérhetõsége. A legjobb pályamûveket könyvutalvánnyal jutalmazzák, és megjelennek a
„Lázár Ervin Füzetek”-ben.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

fotó: Molnár Gyula

Mozimûsor
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Játssz velünk a múzeumban!
A fenti felhívással indítottak kézmûves játszóházat kicsiknek és nagyoknak a Városi Múzeumban. Az elsõ foglalkozáson maszkabálra készültek, ahol farsangi álarcokat, állatmaszkokat készítettek. A
program márciusban folytatódik, akkor a tavaszváró foglalkozáson
tavaszi dekorációkat alkothatnak majd.
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Válassza az igényének
megfelelõ számlacsomagot!
Lakossági számlacsomagok:
1.Számlavezetés: 0.- Ft,
2.Számlavezetés + internet bank: 250,- Ft/hó
3.Számlavezetés + internet bank
+ Visa kártya: 500,- Ft/hó
Vállalkozói számlacsomagok:
1.Számlavezetés: 500.- Ft,
2.Számlavezetés+internet bank+
Visa Elektron kártya+
egy díjmentes lakossági internet bank:1000,- Ft/hó
3. internet bank regisztrációs díja: 0,- Ft/hó

2009. február 20.

Februárban
a látásvizsgálat
szemüvegkészítés
esetén ingyenes.

7030 PAKS
Dózsa György u. 20.
Telefon: 75/511-246

SZEMÜVEGKERET VÁSÁR:
50% árengedmény fiatalos
kollekcióból.
Bejelentkezés: 75/511-246 telefonszámon.

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

ELADÓ INGATLANOK
Pakson, az Építõk útján 2 szobás, negyedik emeleti lakás, új mûanyag nyílászárós eladó. Irányár: 8,1 M Ft.
Pakson, a Vörösmarty utcában kétlakásos családi ház 200 m2 alapterület 2
garázzsal, mûhellyel eladó. Irányár:
49,5 M Ft. (Társasházi lakások kialakítására alkalmas.)
Dunakömlõdön, a Béke u 24 sz. alatt
összközmûves, 315 m2-es építési telek
eladó. Irányár: 3,8 M Ft.
Dunakömlõdön, a Sánchegy utcában
2,5 szoba összkomfortos, gázfûtéses
családi ház eladó. Irányár 11 M Ft.
Dunakömlõdön, a Hegy u. felsõ részén
4 szoba összkomfortos, gázfûtéses,
korszerûen felújított családi ház eladó.
Irányár 22,5 M Ft.
Németkéren belterületen 16 000 m2-es
nagyságú telken mûködõ halastó bekerítve hétvégi házzal (380V, gáz, te-

lefon, kábel tv) eladó. Irányár: 7,8 M
Ft. Lakótelepi lakást második emeletig
a vételárba beszámítunk.
Pakson, a Kossuth L. utcában gázfûtéses, 4 szobás összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 21,8 M Ft

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
www.ba-tu.hu
Telephely: Paks, Ipari Park
Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

Dunakömlõdön, a Hegy utca elején
összközmûves nagy 4 szobás családi
ház eladó. Irányár: 14 M Ft.
Bölcskén 3 szobás gázfûtéses családi
ház eladó. Irányár: 8,5 M Ft.
Dunakömlõdön, a Faluház mellett új építésû, gázfûtéses, modern családi ház eladó.
Alapterület 144 m2. Irányár: 25,3 M Ft.
Pakson, a Teller Ede utcai új építésû
társasházban 93,10 m2, 38,90 m2 59
m2, 53,80 m2, 73,40 m2, 53,80 m2-es
földszinti, I-II. emeleti lakások korlátozott számban eladók.
Ingatlanok eladása, vétele elõtti értékbecslés, épületdiagnosztikai vizsgálat. Részletes felvilágosítás:

Fonyó Lajos ingatlan értékbecslõ, közvetítõ
Tel: 70/ 310- 8374
e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

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

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

Már a
lakótelepen is!
Átvevõhelyek:
PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
(MONTÁZS)
Paks, Gagarin u. 3 Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-12 du. 13-18; SZO. 9-12
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
Nyitva: H-P 8-12, du. 13-17; SZO. 8-12

Cipzár csere, felvarrás,
méretre igazítás, átalakítás!
HANOLNÉ JUHÁSZ SZILVIA
nõi szabó mester
Telefon: 70/528-5431
www.paksiruhaszerviz.hu
paksiruhaszerviz@freemail.hu

