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Az írás megmarad.

Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta
Portrénk a 15. oldalon
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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.
Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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Tisztes 
polgárok
Élnek minden településen olyan emberek,
akik csendesen teszik a dolgukat, mind-
annyiunk javára végzik munkájukat. Az õ
elismerésükre alapította tavaly a Magya-
rok Világszövetsége a Tisztes Polgár ki-
tüntetõ címet. A díjátadó ünnepséget idén
is a mûvelõdési központ színháztermében
tartották március 15-én, ahol dr. Széche-
nyi Attila és Pupp Józsefné vették át az el-
ismerést.

Írásunk a 2. oldalon
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Kassáktól Vasarelyig: új kiállítás a képtárban
Ajánlónk a 19. oldalon.

Elfogadták a
költségvetést

Összefoglalónk a 3. oldalon

Óriás-
beruházás
indul jövõre

Írásunk a 9. oldalon



Körzeti orvos, a városi rendelõ-
intézet igazgatója, alpolgármes-
ter, a Kereszténydemokrata
Néppárt helyi szervezetének el-
nöke – csak néhány tisztség,
amelyben a paksiakért dolgozott
dr. Széchenyi Attila, akit a Ma-
gyarok Világszövetségének el-
nöksége egyhangú szavazással
választott ki a jelöltek közül a
Tisztes Polgár elismerõ cím ki-
tüntetettjének. Dr. Széchenyi
Attila 1972-ben költözött csa-
ládjával Paksra, csoportvezetõ
belgyógyászként mint a Városi
Rendelõintézet igazgató helyet-
tese kezdett dolgozni. Késõbb
Dunakömlõd körzeti orvosa lett,
majd a rendelõintézet igazgató-
ja. Aktív korában õ volt a min-
denkire figyelõ jóságos „doktor
bácsi”, aki türelmével, szerete-
tével érdemelte ki környezete
megbecsülését. 1990-tõl két cik-
luson keresztül, megértõ, nagy

fegyelemmel küzdõ alpolgár-
mestert tisztelhettek benne a hi-
vatalban dolgozó kollégák. „Az
én életem egy nagy tanulság
volt, egy igazi iskola, amibõl
megerõsödve jöttem ki, mert tu-
dom, hogy amit én hiszek, és
amit vallok, amit tenni szeret-
nék másokért, az nem rossz út”
–  mondta el hitvallását a díjáta-
dó ünnepségen dr. Széchenyi
Attila, akinek közéleti munkás-
sága túlmutat Paks határain:
megyeszerte ismert és elismert
személyiség. 2006 óta a Tolna
megyei Közgyûlés Szociális és
Egészségügyi Bizottságának el-
nökeként is tevékenykedik.
Paks új Tisztes Polgára több
mint két évtizede  dolgozik poli-
tikusként, ma már a Keresztény-
demokrata Néppárt helyi elnö-
ke. Dr. Széchenyi Attila alapító-
ként segíti az MVSZ munkáját
1995 óta. 

Egy hölgy munkáját is elisme-
ri minden esztendõben az MVSZ
Tolna megyei Elnöksége a
Tisztes Polgár címmel. Emberi
tartásáért, példamutató szorgal-
máért, közösségi szerepvállalá-
sáért idén Pupp Józsefnét kö-
szöntötték a mûvelõdési központ
színpadán. „Rendkívüli munka-
bírású, áldozatvállaló egyéniség.
Lelki, szellemi igényessége, pre-
cizitása minden munkájában, el-
végzett feladatában tetten
érhetõ” – így vallottak Puppné
Rózsikáról barátai, ismerõsei.
Többek között ezeknek a tulaj-
donságainak köszönhetõ, hogy
megalakította, és több mint tíz
éve mûködteti a város egyik
meghatározó civil szervezetét, a
Paksi Kertbarátok Egyesületét. A
szervezet Rózsika vezetésével
köztéri parkokat gondoz, kiállítá-
sokat és kirándulásokat szervez,
karácsony táján adventi hangula-

tot varázsol a város intéz-
ményeibe, s még lehetne sorolni
a munkák sorát, amelyek sok
esetben láthatatlanok: csak a kel-
lemes környezet árulkodik a
kertbarátok keze munkájáról.
Pupp Józsefné Pakson végezte
az általános és középiskolát,
mindig itt élt, örökké paksi ma-
rad. „Mindennél fontosabb, ha
látom, örülnek az emberek an-
nak, amit kapnak tõlünk. A Tök
Jó Nap, amit évek óta megszer-
vezünk, nem csupán látványos
kiállítás, állandó és kedvelt váro-
si program lett” – mondta el Ró-
zsika. Bár a kerti, kertészeti
munka szinte minden idejét lekö-
ti, legfontosabb számára a csa-
ládja. Gyermekei és unokái je-
lentik azt a feladatot, melyet kö-
telességtudóan, nagymamai sze-
retettel végez: átadja családja
legkisebb tagjainak is a termé-
szet szeretetét.                     -dal-

Amit mi forradalomként emle-
getünk, igazi tartalmát tekintve
egy erõszaknélküli, törvényes
rendszerváltás volt, taglalta be-
szédében. A változások – egé-
szen az uralkodóház közbelépé-
séig – békésen, terror nélkül
zajlottak, hangsúlyozta több-
ször is a Szent István téren ösz-
szegyûltek elõtt 1848 kapcsán.
1956-ban is volt esély erõszak-
mentes átmenetre, hiszen békés
tüntetéssel kezdõdött, s nem
rajtunk, magyarokon múlott,
hogy az események sajnálatos
irányt vettek. 1989-ben elegáns
rendszerváltoztatás történt.
Amikor az ellenzék igazán
megmutathatta magát március
15-én, a háttérben már megin-
dultak a tárgyalások, s 22-én

megalakult az Ellenzéki
Kerekasztal, amely júniusban
kezdte meg tárgyalásait az ál-
lampárt képviselõivel. Békésen,
törvényesen. Sorsfordító idõk-
ben, amíg volt esély a meg-

egyezésre, mi magyarok min-
dig igyekeztünk elkerülni a vér-
ontást, emelte ki Hajdú János,
hiszen tudjuk jól, hogy a bukott
forradalmaknak milyen követ-
kezményeik voltak, tette hozzá.
Most a békés átmenet követ-
kezményeivel ismerkedünk.

Mindennek ára van. A forrada-
lom elmaradásának békében
kell az árát megfizetni. Béke
van-e hazánkban ma? – tette fel
a kérdést, majd megválaszolta:
Nincs és a rendszerváltoztatás

óta egy pillanatig sem volt bé-
ke. Hol hangos, hol csendes öl-
döklés folyik az országban. Ide-
ológiai küzdelmek írják felül
értékteremtõ feladatainkat. Bé-
ke sincs, és még az árát is mi fi-
zetjük. Most a türelmünkért fi-
zetünk. Azért fizetünk, mert
nem teremtettünk rendet, mert
azt hittük, hogy a demokrácia
magától mûködik, s mert nem
vettük birtokba ezt az országot,
nevezte meg többek között. 

A forradalom csak kivételes
korok kivételes eszköze, mond-
ta beszédében. Ma nem a 48-as,
56-os önkénnyel, zsarnokság-
gal állunk szemben. Ma saját
jogállamunk, saját demokráci-
ánk válságával, melyre nem
nyújt megoldást semmiféle for-
radalom. Mégis valamit ten-
nünk kell, élnünk kell a demok-
rácia törvényes és erõszakmen-
tes eszközeivel, taglalta. Ezek
ugyan sokszor nem hoznak
gyors és látványos sikereket, de
nem fenyegetik mások bizton-
ságát. Nincs és nem is lehet más
utunk, mint a törvény és de-
mokrácia útja, mondta a polgár-
mester.                   Dávid Ildikó
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Márciusi gondolatok
A forradalom csak kivételes korok kivételes esz-

köze. Nincs más utunk, mint a törvény és demok-

rácia útja – ezekrõl is szólt Hajdú János polgár-

mester március 15-i ünnepi beszédében, s arról,

hogy a forradalom elmaradásának árát békében

kell megfizetni. 

Tisztes polgárok: Pupp Józsefné és dr. Széchenyi Attila 
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Közel kilencmilliárd forint 2009-ben a
bevételi és kiadási fõösszeg. Ebbõl intéz-
ményfenntartásra 3,5 milliárd, fejlesztés-
re 1,6 milliárd forint áll rendelkezésre,
egymilliárdot meghaladó összeg jut vá-
rosüzemeltetésre, szociális támogatások-
ra nagyjából 300 millió forint, hasonló
keret van a civil szervezetek, egyházak
és egyéb szervezetek támogatására, és
jelentõs tartaléka is van Paksnak, tájé-
koztatott Hajdú János polgármester, hoz-
zátéve, hogy egyre jobb arány kezd ki-
alakulni. 

Bagdy László, a
Polgári Összefogás
frakcióvezetõje ki-
emelte, hogy a ki-
adási és bevételi ol-
dal egyensúlyban
van, az ennek meg-
tartásához szüksé-
ges bevételi oldalt

teljesíthetõnek látják. A beruházások te-
kintetében jelentõsen, 37 százalékkal
emelkedett a keret, a tartalékokkal együtt
nagyjából másfél milliárd forint van erre
a célra. A mûködési költségek 3,2 száza-
lékkal emelkedtek, ami viszonylag ala-
csony, tekintettel az infláció mértékére
és a fûtési költségek emelkedésére. Nö-
velni tudták a szociális kiadásokat, a 3
százalékos növekménnyel a végösszeg
253 millió, és van keret a civil szerveze-
tek bizottságokon keresztül megvalósuló
pályázati támogatására, összegzett
Bagdy László. 

Kovács Sándor, a
L o k á l p a t r i ó t á k
E g y e s ü l e t é n e k
frakcióvezetõje úgy
értékelt, hogy fele-
lõs, jó költségveté-
se van a városnak.
Mint mondta, öröm
számukra, hogy a

már egy esztendõvel ezelõtt javasolt köz-
terület-felügyelet április elsejétõl város-
õrség néven megalakul a DC Dunakom

Kft. égisze alatt, üdvözlik a mûfüves pá-
lya megvalósulását a PSE Sporttelepén,
amelyet szintén javasoltak, illetve koalí-
ciós szerzõdésükben, 2006-ban már sze-
repelt a településrészi önkormányzatok
éves keretének 12 millió forintra emelé-
se 2009-tõl, ami megtörtént. A dunaköm-
lõdi településrészi önkormányzat elnöke-
ként kiemelte, hogy ezen felül a Csárda
utca felújítására 120 millió forint, a tám-
falakhoz pedig pályázati önrészként 30
millió forint van elõirányozva. A 12 mil-
liós keretet a részönkormányzat tagjai-
nak javaslatai alapján fogják felhasznál-
ni, ebbõl várhatóan kisebb munkákat vé-
geznek, illetve a helyi rendezvények tá-
mogatását szolgálja majd. 

Faller Dezsõ, az
M S Z P - S Z D S Z
frakcióvezetõje úgy
összegzett, hogy az
elõterjesztõ és a
benne résztvevõk
munkájának ered-
ményeként ki-
egyensúlyozott, jó

költségvetése van a városnak, ám alá-
húzta, hogy a jelen boldogsága nem je-
lenti a jövõ boldogságát, takarékos gaz-
dálkodást kell folytatnia a városnak. A
tervezett beruházások szükségességét
nem vitatják, de van két dolog, ami meg
kell, hogy elõzze ezeket, fogalmazott. Az
egyik a Boc-hegyi tározótól a Kölesdi úti
kutakig futó egy
méter átmérõjû,
vasbeton vízveze-
ték cseréje vagy
felújítása, a másik a
Deák Ferenc utcai
rendelõ állapotának
rendezése. Utóbbi-
ra két megoldást ja-
vasoltak: az egyik a
rendelõ átköltözte-
tése a régi, Rákóczi
úti rendelõintézet
épületébe, a másik,
hogy biztosítson

fedezetet az önkormányzat a rendelõ fel-
újítási munkáihoz szükséges tervezési és
pályázati kiírás költségeire. 

Hajdú János polgár-
mester a javaslatok-
ra válaszolva el-
mondta, hogy a két-
százmillió forint
körüli felhalmozási
céltartalék mögé,
amelynek terhére
javasolta a frakció a

megvalósítást, feladatokat is rendeltek,
amelyek alapvetõen intézményfelújítási
munkákat tartalmaznak, tehát ebben a
pillanatban csak más célok helyére lehet-
ne a javasoltakat beilleszteni. Hozzátet-
te: a felvetések idõszerûek, a célok nem
vitathatók, mindkét esetben keresik a
megoldást és ígéretet tett arra, hogy
amint látják, pontosan milyen intézke-
dést szeretnének megvalósítani, a költ-
ségvetés módosításaként a testület elé
fogja terjeszteni. Még egy módosító in-
dítványa volt az MSZP-SZDSZ frakció-
nak. Azt javasolták, hogy tekintettel a
gazdasági helyzetre, segítendõ a helyi
vállalkozásokat, a felújítási, beruházási
munkák elvégzésére a közbeszerzési tör-
vényben szereplõ értékhatár alatti mér-
tékben kizárólag paksi vállalkozást bíz-
zanak meg, amennyiben van helyben az
adott munkára felkészült vállalkozó.
Hajdú János figyelmeztetett, hogy ez el-
lenkezik a közbeszerzési törvény elvei-
vel és gyakorlatával, így jelenleg nincs
arra mód, hogy kizárólag paksi vállalko-
zások kapják a megbízásokat. Hozzátet-
te, hogy a törekvéssel egyébként
egyetért, és törvényes kereteken belül
mindent megtesznek a javasolt cél eléré-
se érdekében.                       Kohl Gyöngyi
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Megjelenik kéthetente, 4500 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2009. április 10.

Paksi Hírnök

Több mint másfél milliárd fejlesztésre
Egyhangú döntéssel fogadta el a képviselõ-testület Paks

2009-es költségvetését, amely a frakciók egybehangzó véle-

ménye szerint kiegyensúlyozott és biztonságos. Az intézmé-

nyek mûködése, a városüzemeltetés biztosított, és több

mint másfél milliárd forint jut fejlesztésre.
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Az állandóság nem csak a lak-
helyét illetõen érvényesül, a
kaposvári tanítóképzõ elvégzé-
se óta, 1975-tõl a Deák, vagy
ha úgy tetszik: a 3-as iskola ta-
nítója. Nagyot fordult azóta a
világ, nem csak otthonát, mun-
kahelyét is más környezet veszi
körül. Az iskola is annyit válto-
zott, mint bármi más. A gyere-
kek másképp viselkednek, hi-
szen más a minta, amit látnak
otthon, az utcán, a tévében, so-
rolja. Amit hiányol az oktatás-
ban, az állandóság, az egységes
tanterv, amely alapján minden-
hol, mindenkinek ugyanazt
megtanítják, s nem teljesen el-
térõ módszerekkel kísérletez-
nek. A másik problémának azt
látja, hogy eltûntek a pályáról a
férfiak, s az általuk adott minta
bizony hiányzik a gyerekek-
nek. Ha több lenne a férfi az is-
kolában, más lenne a fegyelem,
s ez meglátszana a mindennapi
életben is, osztja meg tapaszta-
latait pályája kapcsán. 

Az úttörõszövetség, mely a
városban a nevéhez fûzõdik,
ugyancsak az állandóságot je-
lenti életében, és sok-sok ren-
dezvényt, a táboroktól a túrá-
kon át a tanulmányi versenye-
kig. Itt a résztvevõk 90 száza-
léka nem úttörõ, pártállástól
függetlenül jönnek programja-
ikra, melyek bárki számára
nyitottak, meséli. Kézdivásár-
hellyel valaha õ vette fel a kap-
csolatot az úttörõszövetség
égisze alatt, a romániai fordu-
lat után, meglehetõsen kalan-
dos úton. Ebbõl bontakozott ki
az a máig tartó és egyre inkább
kibõvülõ kapcsolat, amelyre
aztán a testvérvárosi pecsét is
rákerült. S még mindig az ifjú-
ságnál maradva: Mezõsi Árpád
régóta szorgalmazza a fiatalok
számára egy közösségi ház ki-
alakítását, mert mint mondja:
kell egy hely, ahova a gyerek
bemehet, ami nem szórakozó-
hely, és nem is az iskola. Az
önkormányzat tervei szerint a

Kereszt utcai volt óvoda épüle-
tében lehetne olyan klubot ki-
alakítani, ahol délutánonként
felzárkóztató foglalkoztatások,
sportprogramok várnák a gye-
rekeket. 

Mivel a közösség mindig is
érdekelte, s voltak ötletei, ja-
vaslatai, 2002-ben úgy döntött:
az MSZP színeiben indul a
helyhatósági választásokon.
Mint az egyik legsikeresebb
idõszakra emlékszik vissza az
elõzõ ciklusra. – Állóháborúval
indult és állóbékévé szelídült.
Látványos fejlõdés indult a vá-
rosban, rengeteg utca készült el
ebben az idõben, az ötös körzet-
ben négy útfelújítás is zajlott –
eleveníti fel. E mellett megva-
lósult a csapadékvíz-elvezetés a
Kishegyi út tetején, járdák ké-
szültek és padokat helyeztek ki
több helyütt, sorolja. 

2006-ban annyi változott,
hogy nem egyéni, hanem listá-
ról bejutott képviselõként ke-
rült be a testületbe, ám a lakók
ugyanúgy felkeresik problé-
máikkal. – Ma is megnyerem
az értelmes célokhoz a képvi-
selõket. Ami a város érdekét
szolgálja, ahhoz van támoga-
tás, frakciótól függetlenül –
osztja meg, hogyan boldogul
kisebbségben. Cél maradt bõ-
ven, például van még utca,
ami megérett a felújításra. A
másik a Kishegyi út, ahol so-
kan nem a 40-es tábla szerint
közlekednek. A száguldozók
kapcsán arra hívja fel a figyel-
met, hogy ugyan – ahogy már
javasolta – ebben a ciklusban
egy sebességmérõt üzembe
helyeztek az úton, ám ezt so-
kan arra használják, hogy ki-
próbálják, mit tud az autó. Ta-

lán egy fényképezõ a készülék
mellett segíthetne a hely-
zeten… 

A város egészét nézve, az el-
múlt két évbõl az utcafelújítá-
sok folytatását emelte ki pozi-
tívumként, amit viszont hiá-
nyol: az iskolák, óvodák felújí-
tása, megfelelõ karbantartása.
A csökkenõ gyermeklétszám
miatti intézkedések kapcsán az
MSZP-SZDSZ frakciója min-
dig hangot adott ellenvéle-
ményének, nem értettek egyet
az intézménybezárással, kar-
csúsítással. Mezõsi Árpád a
paksi intézményeket megtarta-
ná, és inkább kis, családias is-
kolákat mûködtetne. A képvi-
selõ jelenleg az ifjúsági, sport-
és esélyegyenlõségi bizottság
elnöke, mely számos városi
programot támogat pályázat
útján, s még valamit: a Pakson
letelepedni szándékozó fiata-
lok elsõ lakáshoz jutását. Pél-
daértékû, ami a városban van,
hiszen máshol összességében
támogatják úgy a civileket,
mint amelyre Pakson egy-egy
bizottság által lehetõség van,
mondja. Visszatérve a fiatalok
letelepedésére: ez olyan téma,
amit sokak szorgalmaznak, en-
nek egyik eszköze az elõbb
említett támogatás. A legfonto-
sabb azonban, hogy a fiatalok
elõre tervezzenek. – Aki Pak-
son akar maradni, annak fi-
gyelnie kell arra, hogy kire lesz
itt szükség. Ez igaz minden te-
lepülésre, hiszen a fõvárost ki-
véve nincs olyan hely, ahol
minden hivatást ûzõ kaphat ál-
lást – jelzi. 

A jövõvel kapcsolatosan, ha
valaki azt mondja 75-ben,
hogy ilyen lesz ez a város, sen-
ki nem hitte volna, s hogy mi-
lyennek szeretné majdan látni,
azt így foglalja össze: Paks
maradjon élhetõ kisváros, a
nagyváros minden elõnyével.

Dávid Ildikó
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Félidõben

Mezõsi Árpád

Négy nagyszülõje, ha ma élne, négy ország állampolgára

lenne, akkor mindenki magyar volt – eleveníti fel a nem

mindennapi felmenõket Mezõsi Árpád. A munkalehetõség

azonban mindenkit Pestre húzott, ebbõl ered a közös csa-

ládfa. Beszélgetõtársamnak már nagyapja és édesapja is ta-

nító volt – innét a pálya iránti indíttatás, a vidéki élet pedig

vérükben volt. Így kötöttek ki Németkéren, majd az akkori

szóhasználattal élve: népgazdasági érdekbõl Paksra költöz-

tek. Ez annyit takar, hogy a 71-ben nagyközséggé vált tele-

pülés, amelyet akkor vontak össze Dunakömlõddel, már na-

gyobb apparátust igényelt, így édesanyjára (egykori orszá-

gos elsõ helyezett gépíróra) itt volt szükség. Mezõsi Árpád

azóta is ugyanabban a házban él, csak a környék változott

– nem is kicsit, ugyanis akkoriban a Kishegyi út 4. mögött

még nem házak sorjáztak, hanem szõlõ és kukorica. 

Dr. Potoczky Ivánt ismer-
hetik meg március 30-án, a
TelePaks híradó után. 
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Rövid és olcsó lesz a FIDESZ

európai parlamenti választá-

si kampánya a paksi válasz-

tókörzetben is. A programok

sorában Áder János és

Pelczné Gáll Ildikó is elláto-

gat Paksra. A kampányren-

dezvényekre a Duna Hotelbe

várják a választópolgárokat. 

A kampány egy hónapja alatt a
FIDESZ Polgári Szövetség eu-
rópai parlamenti képviselõ-je-
löltjei, illetve prominens szemé-
lyiségei közül Pakson Áder Já-
nossal, Pelczné Gáll Ildikóval és
Mátrai Mártával, Dunaföld-
váron Schmidt Pállal, Faddon
Stumpf Istvánnal, Nagydorogon
pedig Ángyán Józseffel talál-
kozhatnak a választók, tájékoz-
tatott Bordács József, a párt he-
lyi szervezetének elnöke. A
szervezet szövetségesei is ké-
szülnek a kampányra. A tájéko-
zódást a hírek közvetítõivel se-
gítendõ, médiaszemélyiségek
elõadásaiból álló sorozatot szer-
vezett a Tavaszi Polgári Esték
idei programjaira a Duna-korzó
Polgári Egyesület. Március 19-

én Rákay Philipet, a Hír TV
munkatársát, április 23-án
Borókay Gábort, a Heti Válasz
fõszerkesztõjét, májusban pedig
az Echo TV Korrektúra címû
mûsorából ismert Bayer Zsoltot
látják vendégül, tudtuk meg
Nagy Kollár Gyulánétól, az
egyesület vezetõjétõl. A találko-
zók helyszíne a hagyományok-
nak megfelelõen a Prelátus lesz,
a belépõdíj egy tál házi sütésû
sütemény. A rendezvényeken ta-
valyhoz hasonlóan bort is kós-
tolhatnak a résztvevõk a
Sárgödörtéri Présháztulajdono-
sok Egyesületének köszönhetõ-
en. Három rendezvénnyel ké-
szül a tavaszi idõszakra a Ke-
reszténydemokrata Néppárt
paksi szervezete is. Az elsõvel
egy új sorozat indul útjára:
ezentúl minden hónap negyedik
vasárnapján baráti találkozóra
várják az érdeklõdõket, tagjai-
kat családjukkal együtt a FI-
DESZ Kossuth Lajos utcai
székházába. – Önmagunk meg-
erõsítésének részeként zarán-
doklatot is szerveztünk Vodica-
Hercegszántóra, a Mária kegy-

helyre – mondta el dr. Széche-
nyi Attila. A párt helyi elnöke
arról is tájékoztatott, hogy má-
jus 14-én Surján László, az Eu-

rópai Költségvetési Bizottság
elnöke érkezik Paksra. Az euró-
pai parlamenti képviselõ egye-
bek mellett az európai pénzügyi
helyzetrõl ad tájékoztatást.          

Dallos Szilvia

Válságkezelés és növekedésser-
kentés – vázolta a kormány
stratégiáját a mûvelõdési köz-
pont nagyklubjában tartott fóru-
mon a miniszter. Az intézkedé-
sek célja, hogy az ország gazda-
sági növekedése 2% ponttal ha-
ladja meg az EU átlagot, a fog-
lalkoztatottak arányát 57-rõl 65
százalékra növelje, illetve,
hogy bevezessék az eurót.
2009-ben öt nagy feladat vár a
kormányra a válságkezelés és
az egyensúly jegyében: munka-
barát adórendszer; célzott és
munkára ösztönzõ szociális há-

ló; stabil és kiszámítható nyug-
díjrendszer; fejlõdõ gazdaság és
infrastruktúra; olcsóbb állam és
új politika megteremtése. Eze-
ket vázolta elõadásában Molnár
Károly, aki elmondta: a minisz-
tériumoktól történt elvonások
és racionalizálások, illetve
egyéb kormányintézkedések
eddig 800 milliárd forintnyi
megtakarítást eredményeztek.
Az elvonások az általa képvi-
selt területet nem érintették, tet-
te hozzá. Ez azért rendkívül
fontos, mert szerinte a válság-
ból kivezetõ egyik út a kutatás-

fejlesztés további támogatása.
Amennyiben ez leállna, az
évekre visszavetné a fejlõdést,
hiszen több év, mire egy ötlet
piacra kerül és hasznosul. Ha
most ésszerûen foglalkoznak
innovációval, akkor 1-2 év múl-
va, mire visszarendezõdik a

gazdasági helyzet, készen áll-
nak az új piac kihívásaira. 

A miniszter a fórumon ki-
hangsúlyozta: nagyon helyes,
hogy munkahelymegõrzésre
sokat fordítanak és pályázatok-
kal is segítik a termelés megõr-
zését, de legalább ilyen erõvel
kellene a piacot is élénkíteni.
Hiába õrzik meg ugyanis a
munkahelyeket, ha a termelt
árut nem lehet eladni, hívta fel
a figyelmet. A kettõt együtt
kell kezelni, s ebben a kutatás-
fejlesztés nagyon fontos szere-
pet játszik. 

A válságot kezelni kell és a
növekedésrõl sem szabad le-
mondani, melynek egyik terü-
lete az ország energiaigényé-
nek megoldása, amely atom-
energia nélkül nem megy. Mol-
nár Károly elmondta: április-
ban tárgyal az országgyûlés a
bõvítés kérdésérõl.

Dávid Ildikó

A kormány döntött arról, hogy két új atomerõmûvi blokk

építéséhez a parlament elvi hozzájárulását kéri – a hírrõl

elsõ kézbõl számolt be dr. Molnár Károly kutatás-fejleszté-

sért felelõs tárca nélküli miniszter, az atomerõmû igazgató-

ságának korábbi elnöke, aki az MSZP választókerületi tár-

sulásának meghívására érkezett Paksra. 
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A kutatás-fejlesztés lehet a kivezetõ út

Vezetõ politikusokat hívnak Paksra

Fáklyás felvonulást és ünnepi
megemlékezést tartott a Fidesz
paksi szervezete a Fidelitas he-
lyi szervezetével karöltve már-
cius 15-én. Fáklyás menet a vá-
ros több pontjáról indult a
Szent István térre a Jámbor Pál
szoborhoz, ahol Barnabás Ist-
ván alpolgármester mondott
beszédet. Felidézte a 161. évvel
ezelõtti eseményeket megelõzõ
húsz esztendõ történéseit és fel-

hívta a figyelmet, hogy tanul-
junk azokból az idõkbõl. Be-
szédét, utalva a közelgõ válasz-
tásokra, a következõ gondola-
tokkal zárta: „Megint olyan
idõszak jön, amikor megmutat-
hatjuk az erõnket. Ha Magyar-
országnak olyan erõs polgári
kormánya lesz, amely képes
lesz új alkotmányozásra, és
amely hiteles és jó gazdaságpo-
litikával az országot újra emel-
kedõ pályára állítja, akkor az
elmúlt hét esztendõ csak egy
felejthetõ epizód lesz a magyar
történelemben, de ha nem, ak-
kor talán csak a török idõkben
tapasztalt reménytelenség vár
népünkre. Nagy tehát a felelõs-
ségünk, sokat már nem hibáz-
hatunk.” A március 15-i meg-
emlékezést hagyományteremtõ
szándékkal hívta életre a Fidesz
helyi szervezete 2008-ban. 

Kohl Gyöngyi
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Több éves hagyomány, hogy kö-
zös ünnepségen látja vendégül a
Paksi Atomerõmû Zrt. és a város
önkormányzata a helyi sajtó
munkatársait a szabad sajtó nap-
ja alkalmából. Minden évben itt
adják át az atomerõmû által ala-
pított Urán Toll elismerést.

Ebben az évben Erdõsi Csaba
János vehette át a kitüntetést Sü-
li János üzemviteli igazgatótól.
Süli János rámutatott, hogy az
atomenergia elfogadottsága ha-
zánkban kiemelkedõen jó. Eb-
ben, mint mondta, nagy szerepe
van a tárgyilagos tájékoztatás-

nak. Szólt arról is, hogy fontos a
kiegyensúlyozott támogatás, hi-
szen a paksi atomerõmû nagy
feladatok elõtt áll, a parlament
rövidesen tárgyal a bõvítésérõl.

Hajdú János polgármester arról
beszélt köszöntõjében, hogy ne-
héz az újságírók munkája, hiszen
fizetett környezetvédõk keltik az
atomenergia rossz hírét. Mint
mondta, sokaknak, akik valami-
lyen érdekbõl hamis színben tün-

tetik fel az atomenergiát, vissza
kellene ülniük az általános isko-
lába, hogy megtanulják a fizika
alapjait. A polgármester aláhúz-
ta, hogy a város és az erõmû
szimbiózisban él, közösek a si-
kereik és sikertelenségeik.

Erdõs Csaba János 1998 óta
dolgozik újságíróként, a Ma-
gyar Nemzetnek öt éve munka-
társa, a gazdasági rovatnak két
és fél éve helyettes vezetõje.
Szakterülete az energetika, szá-
mos írásában foglalkozik az op-
timális energiastruktúra kialakí-
tásának fontosságával, a hazai
erõmûvek, ezen belül a paksi
atomerõmû helyével és szerepé-
vel. A díjat átvéve arról beszélt,
hogy konkrétan a paksi atom-
erõmûvel ritkán foglalkozik írá-
saiban, de hazánk energiaellátá-
sával annál többet. Az így szer-
zett ismeretek birtokában azt
vallja, hogy az atomenergia nél-
külözhetetlen az ország energia-
ellátásában.               Vida Tünde
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Díj a hiteles tájékoztatásért
A Magyar Nemzet rovatveze-

tõ-helyettese, Erdõsi Csaba

János vehette át idén az Urán

Tollat. A kitüntetést tizenhét

évvel ezelõtt alapította a paksi

atomerõmû. A díjat Süli János

üzemviteli igazgató adta át.

Vezetõváltás 
az erõmû élén
Három hét leforgása alatt két-
szer tart közgyûlést a Paksi
Atomerõmû Zrt. Az elsõn, már-
cius 23-án személyi kérdések
kerülnek terítékre. Mittler Ist-
ván kommunikációs fõosztály-
vezetõ úgy tájékoztatott, hogy a
fõtulajdonos Magyar Villamos
Mûvek Zrt. kezdeményezésére
hívta össze a PA Zrt. Igazgató-
sága a rendkívüli közgyûlést.
Döntenek igazgatósági és fel-
ügyelõ bizottsági tag, illetve ta-
gok visszahívásáról és megvá-
lasztásáról, illetve Kovács Jó-
zsef vezérigazgató munkavi-
szonyának megszüntetésérõl, új
vezetõ kinevezésérõl és java-
dalmazásának megállapításáról.
Április 9-én újabb közgyûlés
lesz, akkor a soros teendõk ke-
rülnek napirendre.               -vt-

Paks is bemutatkozik a Magyar
Televízió Fõtér címû mûsorá-
ban. A magazint egy héten ke-
resztül forgatták, március 22-
én lesz látható az M1-en. A mû-
sor szerkesztõje, Sáska Péter
két napon keresztül térképezte
fel a paksi nevezetességeket.
Felkereste az önkormányzatot
és a Paksi Turisztikai Informá-
ciós Irodát, segítségükkel sike-
rült kiválasztani a helyi látvá-
nyosságok közül azokat, ame-
lyeket az egész ország megis-
merhet az ötvenperces maga-
zinban. A mûsorban felvillan
Paks római kori múltja és a Vá-
rosi Múzeumon keresztül a te-
lepülés története. Ellátogatott a
stáb a Sárgödör térre, hogy be-
mutassák a paksi siller elkészí-
tésének titkát és a paksi halász-
lé fõzésének fortélyai is helyet
kaptak. A képtár és az atomerõ-
mû is felsorakozik a helyi ne-
vezetességek sorában. Leg-
utóbb Pekingben népszerûsítet-
te városunkat a Pannónia Expe-
díció, ezúttal a turisztikai ma-
gazinban mesélnek a helyi ér-

dekességekrõl. Emellett a lovas
sport szerelmesei és paksi tán-
cosok is fellépnek a Fõtérben.
A magazinban minden alka-
lommal a település egy-egy hí-
rességén keresztül is láthatóvá
válik a város. Pakson Kovács
Antal olimpiai és világbajnok
cselgáncsozó volt a Fõtér mû-

sorvezetõjének, Kovács Ró-
bertnek a segítõtársa. A bemu-
tatott település mellett környé-
kének nevezetességei is helyet
kapnak  minden adásban. A
Paksot népszerûsítõ magazin-
ban Dunaföldvár, Nagydorog
és Sárszentlõrinc is látható
lesz. A mûsor március 22-én,
16 óra 10 perckor jelentkezik a
Magyar Televízió egyes csator-
náján.                 Dallos Szilvia 

Paks hírét viszik A Paksi Turisztikai Infor-

mációs Iroda ezúton köszö-

ni meg a következõ szerve-

zeteknek és személyeknek,

hogy segítették a Fõtér

munkatársait:

Paks Város Önkormányzata,
Paksi Atomerõmû Tájékoz-
tató és Látogató Központ,
Városi Múzeum, Paksi Kép-
tár, TelePaks Kistérségi Tele-
vízió, Paksi Hírnök, Gastro-
blues Fesztivál, Feil József,
Vájerné Mária (Makovecz
templom) Kovács Antal,
Tûzvirág Táncegyesület,
Paksi Halászati Szövetkezet,
Puszta Lovasudvar és Ven-
dégház, Dunakömlõdi és
Paksi Halászcsárda, Mid-
night Cowboys Line Dance
Klub, Charon Hajózási Kft,
Sárgödör téri Présház-
tulajdonosok Egyesülete,
Pannónia Expedíció, Deme-
ter Túraegyesület, Nagy-
dorogi Polgármesteri Hiva-
tal, Sárszentlõrinci Polgár-
mesteri Hivatal, Tourinform
Dunaföldvár.

A Fõtér stábja a paksi halászlé-fõzés rejtelmeivel ismerkedik a
Duna-parton, a bárkánál.
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Két és félmillió forintot szán
az önkormányzat arra, hogy
megoldja a gyapai közösségi
ház fûtését. Ez csak egyike
azoknak a kisebb-nagyobb
beruházásoknak, amelyek a
közeljövõben megvalósulnak
Paks külsõ városrészein. Ez-
zel a lépéssel – mármint a fû-
tési rendszer leválasztásával,
korszerûsítésével – a gyapai
közösségi ház esetében csak
egy apró lépést tesznek, hi-
szen – miként a testületi ülé-
sen is elhangzott – az épület
nem az önkormányzaté, s ide-
gen tulajdonon végzett beru-
házás mindig hordoz magá-
ban „veszélyeket”. Ám ezzel
a beavatkozással megszûnik a
ma még fennálló gond, s a jö-
võben telente is lesz közössé-
gi tér a gyapaiaknak.

Féhr György, a részönkor-
mányzat elnöke szerint min-
den eddiginél több pénz jut
idén a külsõ területekre, het-

venmillió forintot tartalmaz a
költségvetés a Gyapán,
Biritón, Csámpán és Cseresz-
nyésben elvégzendõ munkák-
ra. Féhr György kiemelte, a
problémák, amelyeket most
orvosolni tudnak, többnyire
nem új keletûek, régóta vár-
nak már megoldásra. Ilyen
szinte mindegyik településré-
szen a közvilágítás bõvítése,
javítása. Ugyancsak általános
gond az utak, járdák, gyalog-
járók állapota. Igaz ez
Biritóra, Csámpára és
Gyapára is, illetve Cseresz-
nyésre, ahol egy nagyobb lé-
legzetvételû munka kezdõd-
het meg idén: a bekötõút fel-
újításába fognak. Nem javít-
ják meg teljes hosszban, és
nem csak azért, mert az erre
szánt 24 millió forint nem
elég rá, hanem azért is, mert
az autópálya-építés miatt ész-
szerûtlen volna. Féhr György
abban bízik, hogy a sztráda

elkészültével az út rehabilitá-
cióját annak terhére elvégzik,
így nem az önkormányzatnak
kell majd a folytatást finan-
szírozni. Idén 1,4 km megépí-
tésére kerül sor Cseresznyés-
tõl indulva.

Az idei tervek között van
még egyebek mellett a gya-
pai buszmegálló környéké-
nek rendbehozatala és a
buszforduló megépítése.
Csámpán tornapálya kialakí-
tásába kezdenek, Biritón ja-
vítják az utakat. 

Az, hogy a külsõ városré-
szek nagyobb figyelmet él-
veznek, abból is kiderül,
hogy nem csak a fejlesztésre
szánt összeg nagyobb a szo-
kásosnál, megnövelték a
részönkormányzatok mûkö-
désre szánt keretet is. Eddig
tíz volt, idén tizenkétmillió
forint lett mind a külsõ város-
részi, mind a dunakömlõdi
büdzsé.                          -vida-

Külsõ városrészek: bõvülõ lehetõségek

„Hangosabb” évet ígér a civil szervezet
Nem mondom, hogy maradék-
talanul, de zömében elvégez-
tük, amit elvállaltunk, fogal-
mazott a Paksi Lokálpatrióták
Egyesületének elnöke a szer-
vezet közgyûlésén. Kovács
Sándor elmondta, hogy arra
szerzõdtek a Polgári Összefo-
gással, hogy konstruktívan
együttmûködve dolgoznak a
testületben. – Ezt be is tartot-
tuk, minden döntésben részt
veszünk, hallatjuk a hangun-
kat, ha nem értünk egyet, el-
mondjuk, adott esetben nem
szavazzuk meg az elõterjesz-
tést – összegezte az elnök.
Mint mondta, az egyesületnek
a testületben három képviselõ-
je van, de a szakbizottságok-
ban és felügyelõ bizottságok-
ban is vannak tagjaik. Az elõzõ
év Kovács Sándor szerint mun-
kás, nem túl hangos, de a város
életében nagyon fontos év volt.
Az idei terveik szerint már ki-
csit hangosabb lesz. Részben

annak köszönhetõen, hogy leg-
alább kétszer, de akár négyszer
is jelentkeznek a Lokálissal. A
lap bemutatja majd a város la-
kóinak az egyesületet, annak
munkáját, programját. Tavaly
ez elmaradt, mert más mun-
kákra koncentráltak, sokat dol-
goztak például más egyesüle-
tekben is, a vállalkozókat pe-
dig a mostani helyzetben való

helytállás, talpon maradás kö-
tötte le. Kovács Sándor azt ígé-
ri, hogy kicsit több idõt szen-
telnek az egyesületnek, amit õ
maga is vállalni tud, hiszen
több más szervezet vezetõsé-
gétõl búcsúzott. Várhatóan
megújul a Paksi Lokálpatrióták
Egyesülete, a tagság is gyara-
podni fog, mert – mint az egye-
sület elnöke mondta – egyre

nagyobb az érdeklõdés iránta
olyanok körében, akik olyan
közéleti szerepvállalásra vágy-
nak, ami nem a pártok közötti
acsarkodásról szól. A város
életében fontos egy ilyen civil
szervezet, amely valóban dol-
gozik, amely valódi program-
mal bír, ez pedig Kovács Sán-
dor véleménye szerint a Paksi
Lokálpatrióták Egyesülete. 

Az év végén már a 2010-es
választásokra figyelnek, erre
az idõszakra szeretné az elnök
„csúcsra járatni” az egyesüle-
tet, amely hét éve alakult.
2002-ben és 2006-ban három
képviselõt delegáltak a testü-
letbe. – Ha 2010-ben kicsivel
több lenne, az már jó ered-
mény lenne, hiszen a civil
kontrollra szükség van. A pár-
tok politikai zászló alatt poli-
tizálnak, a lokálpatrióták a
helyi értékek mentén – mond-
ta Kovács Sándor.

Vida Tünde

Konferencia 
a válságról
A gazdasági válság hatásairól és
a megoldási lehetõségekrõl szól
az a konferencia, amelyet a Du-
na Összeköt Leader Egyesület
rendez. Mérei Melinda munka-
csoport-vezetõ elmondta, hogy a
Magyarországi Leader Egyesü-
let nyert pályázati támogatást
ahhoz, hogy a témáról a vidéki
térségekben tájékoztatást nyújt-
sanak. Ennek állomása lesz a
március 25-ére tervezett konfe-
rencia  a györkönyi mûvelõdési
házban. A központi téma a mun-
kahelyek megtartásának lehetsé-
ges módjai lesz. Elõadást tart a
munkaügyi központ, a kereske-
delmi és iparkamara munkatár-
sa. Lesz szó hitel- és pályázati
lehetõségekrõl, illetve új típusú
energetikai megoldásokról.
Mérei Melinda elmondta, önkor-
mányzatok, vállalkozások kép-
viselõit és civileket is várnak a
tájékoztatóra.                       -vt-

fo
tó

:M
ol

ná
r 

G
yu

la



2009. március 20.Paksi Hírnök 8

LOMTALANÍTÁS
A DC Dunakom Kft. Paks területén és környékén 2009. március 30-tól április 7-ig lomtalanítási akciót szervez.

Március 30. (hétfõ) Paks Március 31. (kedd) Paks Április 1. (szerda) Paks Április 2. (csütörtök) Paks Április 3. (péntek) Paks
Árok u. 
Árvíz u.
Bátori u.
Csónak u.
Dankó P. u.
Duna u.
Dunapart
Gábor Á. u.
Halász u.
Hattyú u.
Hegyhát u.
Klapka Gy. u.
Kodály Z. u.
Kosár u.
Síksor. u.
Kossuth L. u.
Kölesdi út
Síp u.
Szabó E. u.
Széchenyi tér
Szent Ist. tér
Szent J. u.
Táncsics M.u.
Vásár u.

Vasút u.
Villany u.
Zalka Máté u.
Domb u. (Tolnai
u.-tól Kishegyi
u.-ig)
Dózsa Gy. u.
Tolnai u.
Újtemplom u.
Vörösmarty u.

Ady E. u.
Alkotmány u.
Alkotók útja
Alpári u.
Április 4. u.
Babits u.
Barátság u.
Bercsényi u.
Bocskai u.
Gyár u.
Hársfa u.
Hõsök tere
Jedlik Á. u.
Zápor u.
Kandó K. u.
Katona J. u.
Kisfaludy u.
Kishegyi u.
Kölcsey u.
Liget u.
Nádor u.
Nyárfa u.
Puskás T. u.
Rajk L. u.

Ságvár u.
Vadász u.
Vak Bottyán u
Neumann.u.
Domb u.
(Kishegyi u.-tól
Pollackig)
Kurcz Gy.
(Kishegyi u.-tól
Pollackig)
Pollack M. u.
(Építõk útjától
lefelé)

Akác u.
Dobó I. u.
Eötvös S. u.
Ezredvég u.
Fecske u.
Fehérvári u.
Györkönyi u.
Hajnal u.
Híd u.
Hunyadi u.
Ifjúság u.
Kápolna u.
Kert u.
Keskeny u.
Mezõ u.
Õsz u.
Pacsirta u.
Pál u.
Péter u.
Pollack u. 36-46. 
Rákóczi u.
Rosty u.
Rózsa u.
Sárgödör tér

Sebestyén u.
Sport u.
Temetõ u.
Vásárhelyi u.
Kinizsi u.
Kornis u.  
Kurcsatov u.
Lánc u. 
Mátyás k. u.
Zöldfa u.
Zrínyi u.
Zsíros köz 
Váczi M. u.
Domb u.
(Pollacktól 
a Györkönyi út-ig)
Kurcz Gy.
(Pollacktól a
Györkönyi útig)
Toldi u.         
Dr. Novák u.        
Kereszt u.
Ida u.

Attila u.
Bajcsy Zs. u.
Sas u.
Bem u.
Csendes u.
Damjanich u.
Építõk u.
Imre u.
Jámbor P. u.
József A. u.
Takács Gy. u.
Gesztenyés u.
Templom u.
Kalap u.
Laktanya u. 
Liliom u.
Május 1.u. 
Mária u.
Retek u.
Szedres u.
Szérûs u.
Szív u.
Virág u. 

BIRITÓ
CSÁMPA
ÜRGEMEZÕ

Anna u.
Arany J. u.
G. Kilátó
Árnyas u.
Bástya u.
Csonkaköz
Deák F. u.
Erkel F. u.
Fenyves u.
Gárdonyi u.
Haladás u.
Hegyalja u.
Jókai u.
Kálvária u.
Kömlõdi u.
Könyök u.
Munkácsy u.
Nyár u.
Öreghegy u.
Pákolitz u.
Petõfi u.
Rókus u.
Szõlõhegy u.
Tavasz u.

Tölgyfa u. 
Üstökös u.
Vas köz
Dunaföldvári u.
Hidegvölgyi u.
Szentháromság tér 
Wiedemann u.

Április 6. (hétfõ) 
Dunakömlõd

Április 7. (kedd) 
Cseresznyés, Gyapa

A lomtalanítás ideje alatt a hulladékudvar 
hétfõnként is (március 30-án és április 6-án) 

nyitva tart 8.00–18.00 óráig!

A felesleges limlomot az elszállítás napján reggel 6 óráig kérjük kihelyezni.  Az építési törmeléket,
salakot, trágyát, veszélyes és elektronikai hulladékot nem áll módunkban elszállítani! A veszélyes
hulladékot a hulladékudvarban kérjük leadni!
A gépi rakodás biztosítása érdekében kérjük, hogy közvetlenül villanyoszlop, fa mellé, illetve vezeté-
kek alá kihelyezés ne történjen. 
A lomtalanítás ideje alatt a lakótelepen „LOMTALANÍTÁS” felirattal ellátott üres konténerek ke-
rülnek kihelyezésre, amelyekbe kérjük a lomot elhelyezni (a járattervben kiemelt utcákban.) A kés-
ve kirakott limlomot nem tudjuk elszállítani! Kérjük a lakosság szíves segítségét a lomtalanítást kö-
vetõen a közterület tisztaságának helyre állításában.

Segítségüket köszöni a DC Dunakom Kft.

Csapvíz: bármikor
megengedheted magadnak

Afenti címmel hirdet rajz-
pályázatot a Paksi Vízmû
Kft. paksi általános iskolai
tanulók számára a víz vi-
lágnapja alkalmából.
Olyan rajzokat, festmé-

nyeket, plakátokat és kisplasztikákat várnak,
amelyek a vízzel, a víz értékével, felhaszná-
lásával, fontosságával, életünkben betöltött
szerepével, egészségügyi vonatkozásával,
szépségével kapcsolatosak, s amelyek a gye-
rekek saját életéhez, környezetéhez, képze-
letvilágához fûzõdnek. Technikai megkötés
nincs, kivéve, hogy a mûvek nagysága ne
haladja meg az A3-as méretet. Minden tanu-
ló egy mûvel szerepelhet, amit március 31-ig
kell eljuttatni a Paksi Vízmû Kft.-hez (Paks,
Kölesdi út 46., Basáné Nyul Márta vagy
Ékes Éva ügyintézõkhöz). Kérik, hogy az al-
kotások hátoldalán tüntessék fel a nevet,
életkort, osztályt, iskolát és a felkészítõ peda-
gógus nevét. A beérkezett mûvekbõl április
9-én, 14 órakor nyílik kiállítás a mûvelõdési
központban, ekkor tartják az eredményhirde-
tést is, ahol külön díjazzák majd az alsós és
felsõs kategória legjobbjait. 

Pintérné Grósz Dojna, a paksi próbanép-
számlálás koordinátora arról számolt be: a
válaszadók 44%-a juttatta vissza postán, il-
letve interneten a kérdõíveket, ami a lakos-
ság jó együttmûködését jelzi. A többi háztar-
táshoz, ahonnan nem érkezett visszajelzés,
összeírókat kellett kiküldeni. Itt a közel
2000-bõl 1400 háztartásnál jártak sikerrel az
összeírók – ez 70%-os eredményt jelent. A
szakember elmondta: többre számítottak,
hiszen a lakossági összeírásoknál 80% fö-
lötti eredményt szoktak elérni. Az összeírók
sok üres lakást találtak, illetve több esetben
nem engedték be õket, bár égett a villany,
szólt a zene, mégis arra sem méltatták õket,
hogy kiszóljanak nekik. Történt ez annak el-
lenére, hogy korábban levélben már felke-
resték az érintetteket, kérve õket az együtt-
mûködésre. Olyan is akadt, aki ugyan szóba
állt az összeírókkal, ám nem szeretett volna

adatot szolgáltatni. A 2000 háztartás 17 szá-
zalékában tagadták meg a válaszadást, töb-
ben arra hivatkoztak, ez jogukban áll, hiszen
a kérdõív kitöltése nem volt kötelezõ – el-
lentétben az „igazi” népszámlálás gyakorla-
tával. A vizsgálat végsõ összegzése azonban
jó eredményt mutat, hiszen valamennyi
adatfelvételi módot figyelembe véve csupán
a kijelölt háztartások tíz százalékától nem
sikerült adatokat beszerezni.

A feldolgozás során elsõsorban módszer-
tani kérdésekre szeretnének választ kapni a
szakemberek, mint például: jók, érthetõek
voltak-e az adatgyûjtés során feltett kérdé-
sek. Többségében fiatal összeírókat váloga-
tott össze a KSH, belõlük szeretnének majd
a 2010-es általános mezõgazdasági össze-
írásra, illetve a 2011-es népszámlálásra csa-
patot építeni.

A napokban indítottak el egy próbaellen-
õrzést Pakson, aminek során három össze-
író 114 háztartásban, ahol sikeres volt a
felmérés, ellenõrzi: valóban jó adatok ke-
rültek-e be a statisztikai hivatalhoz. Mint
azt Pintérné Grósz Dojna elmondta: a hi-
vatal köszöni a lakosság együttmûködését.

Sólya Emma

Próbaellenõrzést tartanak
Két év múlva népszámlálás – ezt megelõ-

zõen, egy próba keretében Pakson felmé-

rést végzett a KSH. Mint arról korábban

már beszámoltunk: 3477 paksi címet je-

löltek ki a statisztikusok, akik a napok-

ban bonyolítják a próbaellenõrzést. 



Minden szolgáltató rendszer
egy idõ után elavulttá válik,
egyre nagyobb a hibák elõfor-
dulásának esélye, és nem felel
meg az egyre szigorodó elõírá-
soknak. Ez történt a paksi
szennyvízteleppel is. A folya-
matos korszerûsítés ellenére
2010-tõl már nem az európai
uniós szabályoknak megfelelõ-
en mûködne. Pakson 1978-ban
kezdõdött el a szennyvíztisztí-
tás az elsõ kétszintes ülepítõ-
vel, késõbb megújult a ma már
réginek nevezett tisztítótó, a
nyolcvanas években korszerû-
sítették, bõvítették. A telep ma
már elavult technológiával és
többszörösen felújított auto-
matikával rendelkezik. A mai
kor követelményeinek nem fe-
lel meg, az egyre szigorodó
környezetvédelmi elõírásokat
már nem minden szempontból
tudja teljesíteni. A város a
problémát megoldandó pályá-
zott a környezetvédelmi alapra
(KEOP). Az 1,4 milliárd forin-
tos beruházásra, amelybõl
megépülhet az új szennyvíz-
tisztító telep, 

uniós forrást 

nyert Paks. 

A támogatási szerzõdést
2008 augusztusában írták alá.
A kétfordulós pályázat elsõ
szakaszában az elõkészítés
költségeire 43 millió forintot
biztosított a kiíró, ez az ösz-
szeg fedezi a tervezés, a ha-

tástanulmányok, a költségha-
szon-elemzés és a bonyolítás
költségeit. – A folyamat tehát
beindult, az engedélyezési
tervek várhatóan a nyár végé-
re elkészülnek, a kiviteli ter-
vek az elképzelések szerint
2010 tavaszára. Ha valami-
lyen elõre nem látható körül-
mény nem szól közbe, akkor
indulhat a beruházás – tudtuk
meg Hajdú János polgármes-
tertõl. A jelenleg is mûködõ
városi szennyvíztisztító telep
mellett rendelkezésre áll egy
szabad terület, ott épül fel az
új mûtárgysor. A tervezett
tisztítórendszer követi a
klasszikus és mai modern
szennyvíz tisztítás alapelveit.
A tisztított szennyvíz tovább-
ra is a Dunába kerül, a mel-
léktermékként keletkezõ
szennyvíziszap-komposztot
pedig a mezõgazdaságban
hasznosítják, tájékoztatott
Gaál Zoltán, a Paksi Vízmû
Kft. ügyvezetõ igazgatója. Az
új telep csak Paksot látja majd
el, annak ellenére, hogy a ter-
vezéskor felmerült a kapaci-
tástöbblet beépítésének ötlete
is, amellyel az atomerõmû bõ-
vítésekor az építés során ke-
letkezõ kommunális szenny-
vizet kezelnék, késõbb pedig
az erõmû tartalék szennyvíz-
tisztítója lehetne. De a pályá-
zatot kiíró hatóság nem enge-
délyezett plusz kapacitásokat,
csak a város lakosságának ki-
szolgálására biztosít forrást,
mondta el Hajdú János. 

Problémák vannak Paks ivó-
vízellátó rendszerével is. A te-
lepülés nagy részének ivóvízé-
rõl a Fehérvári út és a Kölesdi
út között húzódó vezeték gon-
doskodik. Ez a város legfonto-
sabb és egyetlen ellátó vezeté-
ke, amelyik képes a teljes napi
mennyiség biztosítására. Ez
egy több mint harminc éve
épült, vassal megerõsített be-
toncsõ. Az évtizedek alatt egy-
re gyengült a vezeték, több he-
lyen korrodálódott már, a tömí-
tések is problémásak. – Ha a

vezeték meghibásodik, komoly
vízhiányt okozhat, javítása ne-
hezen megoldható. 

A kockázat egyre nõ, 

számolni kell vele – mondta el
Gaál Zoltán. A Paksi Vízmû
Kft. vezetõjétõl megtudtuk azt
is, hogy a vezeték felújítására
az elsõ tervek 2004-ben ké-
szültek el, 2006-ban, majd
2008-ban felülvizsgálták azo-
kat. Eszerint kétféle módon is
elvégezhetõ lenne a korszerû-
sítés: ugyanezen a nyomvona-
lon csõbehúzásos technológiá-
val vagy pedig egy új nyomvo-
nal kiépítésével. 

Az egyik elképzelés

egymilliárd, 

a másik, az új vezeték építése
kétmilliárd forintból valósítha-
tó meg – tájékoztatott Hajdú
János. Városunk polgármeste-
re elmondta: folyamatosan ke-
resik a pályázati lehetõségeket,
volt már egy sikertelen próbál-
kozás is, az úgynevezett nor-
vég alaphoz. – Nem tehetjük
meg, hogy a város minden for-
rását egyetlen ágazatra fordít-
juk, de ha elkészül az új
szennyvíztisztító telep, akkor
az ivóvízrendszer korszerûsíté-
se lesz az egyik legfontosabb
célunk. 

A szolgáltatások biztosítása
mellett az árak megállapítása is
az önkormányzat feladatai kö-
zé tartozik. Minden évben de-
cemberi ülésén dönt a képvise-
lõ-testület, a Paksi Vízmû Kft.
áremelési javaslatai alapján a
következõ idõszak szolgáltatá-
si árairól. 2009. január elsejé-
tõl az ivóvízért 4,7 százalék-
kal, a szennyvíz kezelésért 25
százalékkal kell többet fizetnie
a paksiaknak. – Elfogadom,
hogy ez szokatlanul magas
emelés Paks esetében, de a tes-
tületnek döntenie kellett, hogy
megfizetteti-e a lakossággal
nagy vonalakban a szükséges

költségeket, vagy pedig szoci-
álpolitikát csinál ebbõl a szol-
gáltatásból is. Tekintettel arra,
hogy 

az uniós elvek nem

tolerálják 

az ilyen fajta magatartást, a pá-
lyázatban garantálnunk kellett,
hogy a majdani szennyvízke-
zelés árai fedezik a bekerülési
költségeket – tájékoztatott a
képviselõ-testületet irányító
Hajdú János. – Ennél az ága-
zatnál 34 millió forintos vesz-
teséggel zárt az önkormányzati
tulajdonú cég, hosszú távon ez
a tendencia nem tartható fenn.
Még a mostani áremelést köve-
tõen is több mint 10 millió fo-
rintos veszteséget várunk – tet-
te hozzá Gaál Zoltán. A kft. ve-
zetõjétõl azt is megtudtuk,
hogy az év végén szintén az
inflációnál nagyobb arányú
emelést kell javasolniuk a tes-
tületnek, így kerülnek csak kö-
zelebb az uniós elõírásokhoz.
De a paksi 400 forintos ivóvíz-
ért és szennyvízkezelésért fize-
tett köbméterenkénti díj így is
jóval a Tolna megyei 474 és az
országos 493 forintos átlagár
alatt van. – Azt nem tehetjük
meg, hogy folyamatosan vesz-
teséget termelünk, de igyek-
szünk nagyon alacsonyan tar-
tani díjainkat – ígérte meg vá-
rosunk polgármestere.  

Dallos Szilvia
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Óriásberuházás indul jövõre
2010 tavaszán kezdõ-

dik meg az új paksi

szennyvíztisztító telep

építése. Az 1,4 milliárd

forintos beruházás 90

százaléka állami támo-

gatásból valósul meg.

Az ivóvízhálózat kor-

szerûsítésére is elké-

szültek a tervek, a meg-

valósításhoz egyelõre

keresi a forrást a város.
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Épp kilenc éve, hogy feleségé-
vel és két kisfiával elhagyta
Paksot. Ekkor úgy gondolták,
két fiuk 3 és 5 évesen abban a
korban van még, hogy köny-
nyen veszik a változás akadá-
lyait. Valójában azonban mind-
annyian nehezen viselték ezt.
A Pakson eltöltött évektõl, a
barátoktól, rokonoktól nehéz
volt elszakadni. Eleinte még
majdnem kéthetente hazajár-
tak, de közben új életüket meg-
alapozva építkezni kezdtek, és
2004-ben kiköltöztek a Gyõr-
höz közeli Gyõrújbarátra. Zol-
tán kezdetben Gyõrben, az Au-
di Hungária Motor Kft.-nél te-
vékenykedett, a TT jármûsze-
relde egyik területét vezette,
majd a négyhengeres motor-
gyártáson dolgozott egészen
Olaszországba utazásáig. 

– Az elmúlt évben adódott egy
lehetõség az Audi konszernhez
tartozó Lamborghini sportautó-
gyárnál, ahol egy új fejlesztésû
motor és autó projektjéhez kér-
tek az anyacégtõl támogatást.
Így most ennek elõkészítésével,
illetve a most is részben itt,
részben pedig a gyõri Audinál
összeszerelt motorok tesztelé-
sével foglalatoskodom.

– A családdal úgy gondoltuk,
belevágunk. Nem sokat gondol-
koztunk, mert ha az ember el-
kezd minden elõnyt-hátrányt
számba venni, akkor lehet,

hogy elbizonytalanodik. Így ok-
tóberben elõször csak én jöttem
ki, majd a család is követett ez
év januárjában. A szerzõdésem
2010 szeptember végéig szól,
amit legfeljebb öt évig hosszab-
bíthatok. Sok befolyásoló té-
nyezõ létezik, amelyek fényé-
ben majd döntünk. Fontos do-
log az ilyen lehetõségeket ki-
használni, de én alapvetõen sze-
retem Magyarországot, szere-
tem az otthonomat és mindent,
ami ahhoz kapcsolódik, még
akkor is, ha a mai helyzetben
könnyebbnek tûnik bárhol más-
hol Európában lenni. Szeren-
csére a feleségem munkahelye
megmaradt, és most innen,
kintrõl dolgozik az internet adta
eszközökkel. A fiaink egy nem-
zetközi iskolába járnak, ahol
angol nyelven tanulnak velük
hasonló helyzetben levõ gyere-

kekkel: van, akinek a
Ferrarinál, a Maserattinál vagy
éppen a Tetrapacknál dolgoz-
nak a szülei. 

Vincze Zoltán úgy véli: bár
csak 900 km-re vannak Gyõr-
tõl, nagy különbség van az
életfelfogásban. Talán az olasz
temperamentum elõnye, hogy
alapvetõen pozitívan fogják fel
a mostani, nem túl rózsás gaz-
dasági folyamatokat. Bizakodó
nyilatkozatok hangzanak el a
politikusok szájából, ellentét-
ben a magyarországi hírekben
hallottakkal.  

– Minden bizonnyal az, hogy
az emberek õszintén megélik
az érzelmeiket, segíti õket ab-
ban, hogy optimistán állnak a
problémákhoz. Itt a kollégák
maximálisan elfogadóak és be-
fogadóak az elsõ perctõl kezd-
ve. Úgy érzem, hogy a magyar

embert szívesen látják Olasz-
országban. Feltûnt az otthoni
tapasztalatok után az is, hogy
az üzletekben meglepõ türe-
lemmel és odafigyeléssel szol-
gálják ki az embert, legyen az
külföldi akár. A karácsonyi for-
gatag kellõs közepén is a leg-
nagyobb körültekintéssel ve-
szik körbe a vásárlót és figye-
lik minden gondolatát. A hét-
köznapi élet is hangosabb,
mint otthon, de azt hiszem, két
serdülõ gyerekkel elég jól be-
leillünk az itteni lendületbe. 

Olaszországba költözésükkor
elhatározták: nem keresik a
megszokott otthoni dolgokat,
mert azok csak nehezítenék az
átállást. Hiányoznak a barátok
és az anyanyelv, a szokások is-
merete nyújtotta biztonság.
Most mindent újra fel kell fe-
dezniük. 

– Két-három havonta szeret-
nénk hazautazni Magyaror-
szágra. De a szabadidõnket
Olaszországban, az ország
szépségeinek megismerésével
kívánjuk tölteni, így a nyara-
lást is alapvetõen ide tervez-
zük. Hétvégéken igyekszünk
kirándulni, hiszen az itteni tá-
jak is gyönyörûek, és most itt
van minden egy karnyújtás-
nyira…               Sólya Emma

Paksiak a nagyvilágban

Az ipari parkból a Lamborghinihez
Ha tõlem megkérdezik, mi jut eszembe, ha azt hallom:

paksi ipari park, azt felelem: Vincze Zoltán. Az akkor még

huszonéves fiatalember 1996-ban lett a Paksi Ipari Park

Kft. ügyvezetõje. Azóta már messze jár: az olasz

Lamborghini cégnél dolgozik épp, de, mint mondja: a mai

napig felkapja a fejét, ha egykori munkahelyérõl hall.

Ma már a leg-
többen az
utazás terve-
zését nem
utazási irodá-
ban kezdik,

hanem az interneten keresgél-
nek. Mint mindennek, ennek is
két oldala van. Egyrészt nagyon
hasznos tanácsokat találhatunk
az utas fórumokon és megszám-
lálhatatlan ajánlat közül válo-
gathatunk. Nem árt azonban
óvatosnak lenni. Mindig nézzük
meg, hogy a választott út mely
utazásszervezõ kínálata, illetve
azzal is jó, ha tisztában vagyunk,
hogy sok utazásokat áruló
weboldal csupán közvetítõ iro-

da, vagyis nem a saját ajánlatait
kínálja. Az interneten való fog-
lalás menete teljesen megegye-
zik az irodában történõ foglalá-
séval. A kiválasztott ajánlat után
a foglalással egy idõben minden
esetben alaposan olvassuk át az
utazási szerzõdést. Amennyiben
ezt a közvetítõ oldal nem küldi,
abban az esetben nem korrekt
céggel van dolgunk. A szerzõ-
dés megkötése elõtt gyõzõdjünk
meg arról, hogy az ár mit tartal-
maz, hogy fel van-e tüntetve az
illeték, az útlemondási biztosí-
tás és a betegség-, baleset-,
poggyászbiztosítás. Utalás, hi-
telkártyaszám megadása csak a
visszaigazolás és az utazási fel-

tételek megküldése után történ-
jen. Az internetes foglalás leg-
nagyobb veszélye az, hogy ha
az utazás során bármilyen prob-
léma merülne fel, vagy hazaér-
kezés után panasszal élnénk,
nincs egy fix hely, személy, akit
felkereshetnénk észrevételeink-
kel, és a jogainkat is sokkal ne-
hezebb érvényesíthetjük egy
weboldalon keresztül történt
foglalás esetén. Továbbra is úgy
gondolom, az utazás bizalmi
termék, ha megtehetik, bízzák
szakemberre annak megszerve-
zését és lebonyolítását. A közhi-
edelemmel ellentétben az irodá-
kon keresztül történõ foglalás
összege megegyezik az inter-
neten található árakkal, hiszen
ma már minden utazásszervezõ
bruttó árakkal dolgozik!
Czink Dóra, a Paksi Turisztikai

Információs Iroda vezetõje

UtazzUnk!

Utazásfoglalás interneten



Kiváló munkát végeztek a paksi tûzoltók
2008-ban, mondta Mácsai Antal, a Tolna
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
vezetõje a helyi tûzoltóság évértékelõ
állománygyûlésén, hozzátéve, hogy a
Tolna megyében mûködõ minden hiva-
tásos, létesítményi és önkéntes tûzoltó-
ságon kitesznek magukért a kollégák,
pedig egyre szûkösebb forrásból egyre
több feladatot kell ellátniuk. 

A paksi hivatásos önkormányzati tûz-
oltóság munkatársainak összesen 227
vonulásuk volt tavaly, ebbõl 97 alkalom-

mal tûzesethez hívták õket, 44 téves ri-
asztás szerepel az összesítésben, a többi
pedig mûszaki mentés. A számok tükré-
ben elmondható, hogy az esetszám, illet-
ve a tûzesetek száma csökkenést mutat,
a mûszaki mentéseké azonban emelke-
dett. A személyi állomány 2008-ban 17
új kollégával gyarapodott, ebbõl kilenc
státuszt a munkaidõ-csökkentésbõl
nyertek, jelenleg hetven fõvel dolgoz-
nak. Hárman elköszöntek a tûzoltóság-
tól, azaz folytatódott a nyugdíjazási hul-
lám, aminek következtében egyre keve-
sebb a nagy tapasztalattal rendelkezõ
kolléga, tehát az újoncok esetében, bár
megvannak a megfelelõ iskoláik, a ta-
pasztalatszerzésnek igen fontos szerepe
van. A felszereltség magas színvonalú,
jelenleg négy gépjármû áll szolgálatban,
a két gépjármûfecskendõ öt, illetve tíz-
éves, a könnyû mûszaki mentõszer pedig
egy. A legújabb beszerzés egy vízszállí-
tó gépjármû, amely tavaly szeptember
elején érkezett meg a laktanyába egy pá-
lyázati siker gyümölcseként, amelyhez
az önkormányzat biztosította az önrészt.

Az idei esztendõben a mindennapi mun-
ka magas színvonalú elvégzése mellett a
takarékos gazdálkodás kap nagy hang-
súlyt, valamint a fiatal kollégák további
szakmai képzése. A parancsnok bízik
abban, hogy a tavalyi nyílászárócsere
után lesz keret a laktanya fûtéskorszerû-
sítésére, esetleg szigetelési munkákra,
ami a fenntartási költséget kedvezõen
befolyásolná. Folytatni szeretnék a ta-
valy kialakult kapcsolatot testvérváro-
sunkkal, Galántával, a régebbre vissza-
nyúlót Kézdivásárhellyel, és talán lesz
alkalom a reichertshofeni tûzoltópa-
rancsnokkal is újabb személyes beszél-
getésre, zárta értékelését Bán Attila.        

Kohl Gyöngyi
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Mitõl más a Katedra?
Szolgáltatásaink széles
skálája és a személyes
figyelem az, ami egyedi-
vé teszi iskolánkat. A
külföldi nyelvtanfolya-
moktól kezdve, a privát
oktatáson át a gyer-
mektanfolyamokig min-
den korosztály megta-
lálja nálunk az igényei-
nek megfelelõ tanfolya-
mot.
Csoportjaink maximum
6-8 fõsek, így lehetõvé
teszik a hatékony
nyelvtanulást.

Számos paksi és környék-
beli cég is a Katedrát vá-
lasztotta az elmúlt évek-

ben. Mi a tapasztalatuk a
céges nyelvtanfolyamokat
illetõen?
Igen, valóban egyre
több cég támogatja a

dolgozók nyelvi fejlõ-
dését, ami természete-
sen hosszú távon a vál-
lalat sikerének kulcsa
lehet. Minden tanfo-
lyamunkat az adott
cég elvárásaihoz iga-
zítjuk, és mivel isko-
lánk akkreditált intéz-
mény, az oktatás teljes
költsége a szakképzési

hozzájárulás terhére
elszámolható.

Van-e aktuális akció, ta-
vaszi kínálat?
Már készülünk a nyárra,
diplomához, érettségihez
2 hónapos vizsgafelkészí-
tõket indítunk, illetve a
külföldön dolgozni vá-
gyókat hasonló, gyorsított
tempójú tanfolyamokkal
várjuk. Fontos: Megkez-
dõdött a beiratkozás a
nagysikerû nyári intenzív
tanfolyamokra is!
Februártól már Üdülési
Csekket is elfogadunk!
A Katedra Nyelviskola
honlapján további fon-
tos információkat kap-
hatnak és aktualitások-
ról olvashatnak. 

Köszönjük a beszélgetést
és további elégedett tanu-
lókat kívánunk!            (X)

KATEDRA minõség Paks központjában
Modern, igényes környezet, magasan képzett ok-
tatók és vidám légkör fogad minden érdeklõdõt a
paksi Katedra Nyelviskolában. Az iskola tulajdo-
nosát, Simon Andreát sikerük titkáról kérdeztük.

Sok munkát adnak a balesetek
Sikeres volt a 2008-as esztendõ a

Paksi Hivatásos Önkormányzati

Tûzoltóságon, értékelte Bán Attila

parancsnok az elmúlt évet állo-

mánygyûlésükön. Sátor Géza

nyugdíjba vonulása után az õ pa-

rancsnokságával és új vezetéssel

kezdték az évet. Bõvült az állo-

mány, és eszközök tekintetében is

elõrelépés történt. 
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Március 28-án egy napra a har-
monikásoké a város, illetve a
mûvelõdési központ színházter-
me. Reggel 9 órától kezdõdik a
verseny, melyre az ország kü-
lönbözõ pontjairól közel húszan
jelentkeztek. 13 órától szakmai,
de nyilvános harmonika mester-
kurzust tart az egyik sztárven-
dég, Alexander Poeluev. 16.30-
kor kezdõdik a gálamûsor, ame-
lyen fellép a beregszászi mûvé-
szeti iskola harmonika-
együttese, a soroksári harmoni-
ka-zenekar, Horváth István és
Móger Péter harmonikamûvész,
és a  Pro Artis mûvészeti iskola
harmonikásai. Magyarország
közkedvelt mûvésze, Weszely
Ernõ is sztárvendégként lép

színpadra. Különös csemegének
ígérkezik, hogy a gálamûsor vé-
gén a fesztivál valamennyi fel-
lépõje közös produkciót ad elõ.
A rendezvény fõvédnöke Hajdú
János polgármester, fõbb támo-
gatók Paks Város Önkormány-
zata, a Paksi Atomerõmû Zrt., a
Pro Artis Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény és számos
paksi vállalkozó állt a fesztivál
mellé. Minden érdeklõdõt sze-
retettel vár az „Ifjú Harmoniká-
sokért Alapítvány” paksi veze-
tõje, a fesztivál rendezõje Papp
Olga harmonikatanár, növendé-
kei és a szervezõ szülõk. Jegyek
kaphatók az ismert paksi jegy-
irodákban.  

-bézsé-

Egyszerûen nem tudok úgy ír-
ni ebben a sorozatban, hogy ne
fogalmazzak meg valami egé-
szen személyes tapasztalást és
valami különös, a hétköznapi
életben már-már fellelhetetlen
érzést a beszélgetõtársaimról.
Nem csupán a tûnõben lévõ
idõrõl, hanem a jelen idõben
élõ tûnõdõrõl, aki még emlék-
szik és jól emlékszik: nem ro-
han, nem kapkod. Mosolyog.
Türelmesen beszél, megvárja,
amíg befejezem a kérdéseimet.
Akinek mindig akad dolga.
Nem tudja, mi az a depresszió
és pánikbetegség, mert úgy
nõtt fel, hogy mindig volt fel-
adata. A legkevésbé saját ma-
gával tudott foglalkozni, hi-
szen a napi teendõk minden
idejét lekötötték, mégis, ami-
kor találkozunk, soha nem ta-
lálom ki, mennyi idõs: olyan
sima és tiszta minden vonása.
Nézem a fegyelmezett, derûs
arcot, hallgatom a történetet és
próbálom ellesni az önfegyel-
met, mellyel éli az életét…

Sipos Manci néni nyolcvan-
két éves lesz áprilisban. Az õ
férje is ott volt 1957-ben, ami-
kor a 135 kilogramm súlyú és
272 cm hosszú vizát fogták a
Duna paksi szakaszán.

Az egykori Halászati TSz ha-
lászai a Duna Dunaföldvártól a

biskói révig határolt szakaszán
halásztak. A várostól távol esõ
területekrõl nem jártak haza a
halászok, a parton épített ha-
lásztanyán töltötték az éjsza-
kát. A halásztanya szerényen
berendezett szálláshely volt,
ahol csupán alvásra és a vacso-
ra, a halászlé elkészítésére volt
lehetõség. A halászok maguk
gyúrták a tésztát, maguk fõzték
az aznap kifogott halból a
halászlét… 

A 100 évesnél is öregebb sza-
kácskönyvek halpaprikás halá-
szosan címmel emlegetik a ha-

lászlét. Herman Ottó szerint,
aki a téma tekintélyes szakér-
tõje volt, sok kecsege, elég
ponty és kevés harcsa kívánko-
zik bele. Ezekbõl a halakból
fogták a legtöbbet a Duna pak-
si szakaszán.

S hogy miért készült és készül
ma is a halászléhez tészta? Ez a
hagyomány, illetve szokás ere-
detileg a vízimolnároktól szár-
mazik. Tudniillik, a vízimolná-
rok a fizetésen felül egy tányér
étellel is el kellett, hogy lássák
az alkalmazottakat, a fiatal, jó
étvágyú molnárlegényeket. 

Adott volt a hal, adott volt a
liszt. A legegyszerûbb az volt,
ha a hallevesbe, a halászlébe
gyúrt tésztát is fõztek…

A paksi halászok télen-nyá-
ron dolgoztak. Amikor télen
beállt a Duna, léktõl lékig húz-
ták a hálót, úgy fogták a hala-
kat. A Csónak utca végén állt
egy épület, a Szanaszét, ott tar-
tották a munkájukhoz szüksé-
ges eszközöket: hálókat, eve-
zõket, szerszámokat.

A hatalmas hálókat a földbe
állított két magas oszlopon, a
teríts fán szárították. A harmin-
cas évek végén a halászok ma-
guk húzták fel a hatalmas ha-
lászcsónakokat a Dunán a
megfelelõ halászó helyre, ké-
sõbb jelentek meg az úgyneve-
zett farmotoros csónakok, me-
lyek megkönnyítették a halá-
szok közlekedését. 

Az 1957-ben kifogott vizá-
nak nagy híre volt a városban.
A fogva tartott, hatalmas halat
megcsodálhatta a város lakos-
sága, óvodás és iskolás csopor-
tok sétáltak a Duna-partra,
hogy közelrõl lássák a paksi
vizát. Az óriási halat azután
Budapestre szállították, bõrét
preparálták, múzeumba he-
lyezték. Húsából az egyik bu-
dapesti Paksi Halászcsárdában
halászlét fõztek.         Tell Edit

A vizafogás
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Hogy volt…?

A képen szereplõ férfiak, balról jobbra: Kovács Tibor, Sipos
Ferenc, Nyitrai Ferenc, Heizler István.

Harmonikafesztivál
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy iskola, ahol gondol-
tak egyet… Így is kezdhetnénk
a történetet, ám akkor mese len-
ne, lapunk azonban valós histó-
riáról ad hírt. Tíz éve annak,
hogy a Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium
a pécsi egyházmegye területén
mûködõ általános iskoláknak
õsszel meseversenyt hirdet,
amelyet aztán tavasszal rendez-
nek. A felkészülés alatt a meg-
adott mesék tartalmát kell meg-
ismerniük a gyerekeknek, tudni
például, kik a szereplõik, mi-
lyen helyszíneken játszódnak.
Idén a 150 éve született Bene-
dek Elek meséibõl válogattak a
szervezõk és a megméretés a

harmadik osztályosoknak szólt.
A háromfõs csapatok a szélró-
zsa minden irányából jöttek sze-
rencsét próbálni, Paks minden
általános iskolájából, Szek-
szárdról, Pécsrõl, Tolnáról,
Simontornyáról, Dunaföldvár-
ról, Tamásiból, Szedresbõl és
Madocsáról. Mind a tizenkét
hármas ismeretekkel alaposan
megrakott tarisznyával érkezett,
végül a harmadik helyen a pécsi
Szent Mór Katolikus Iskola csa-
pata végzett, második a tamási
Würts Ádám Általános Iskola,
elsõ pedig a paksi Bezerédj Ál-
talános Iskola hármasa lett. De
ami a gyõzelemnél is fontosabb,
hogy a szervezõk szándékának
megfelelõen közelebb kerültek
a gyerekek a mesék világához,
játszva tapasztalhatták meg,
hogy olvasni jó.           -gyöngy-

Mese-játék



Olvasóim megszokhatták, hogy
írásaimban nemzeti ünnepeink
idején igyekeztem azon paksiak
életútját felidézni, kiknek életpá-
lyája kapcsolatba hozható az ün-
neppel, de rájuk, tevékenysé-
gükre napjainkban már alig em-
lékezünk. Közéjük sorolható
nemeskéri Kiss Vince õrnagy is,
kinek honvédtiszti pályáját Bona
Gábor lexikonjából ismerhetjük.

A Dunántúlon több megyében
ismert nemeskéri Kiss család
vagyonát az 1697 táján született
Kiss Sándor, Veszprém megyei
alispán, királyi tanácsos alapoz-
ta meg, felesége Daróczy Zsó-
fia volt. Az õ unokájuk,
nemeskéri Kiss József (1786-
ban született és 1829-ben Pak-
son halt meg) 1813-tól 1818-ig
esküdt volt Tolna megye föld-
vári járásában, és 1825-tõl a
vármegye táblabírájaként emle-
gették és felesége, Deák Jozefa
(Deák Ferenc nõvére) 1808.
május 27-én házasodtak össze,
és Pakson telepedtek le.

Bár Kiss József viszonylag te-
kintélyes középbirtokon gaz-
dálkodott, halála után Deák Fe-
renc majd egy hónapot idõzött a

hét gyermekével özvegyen ma-
radt nõvérénél, hogy segítségé-
re legyen a birtok hitelügyeinek
elrendezésében. Deák szinte sa-
játjaként szerette Jozefa gyer-
mekeit: Emmát, Annamáriát,
Eduárdot, Zsigmondot, Eleonó-
rát (Szeniczey Gusztáv elsõ fe-
leségét), Katalint (Szeniczey
Ferenc feleségét), s a legkisebb
fiút, Vincét, és sorsukat nõvére
1853-ban bekövetkezett halála
után is figyelemmel kísérte.

Nemeskéri Kiss Vince 1825.
július 11-én született Pakson.
Gyermekkora és neveltetése a
korabeli szokásoknak megfele-
lõen alakult, a grazi katonai
akadémián végzett, ezután,
1842-44 között a 48. gyalogez-
redben szolgált, majd kilépett a
hadseregbõl, valószínûsíthetõ,
hogy özvegy édesanyjának se-
gített a gazdálkodásban. 

Az 1848-as forradalom céljai-
nak védelme ismét a hadsereg
kötelékébe való belépésre sar-
kallta, 1848. június 13-án kérel-
mére a Pécsett megalakult 8.
honvédzászlóaljhoz nevezték ki
hadnagyi rangban. Részt vett a
délvidéki harcokban, s alakula-

tánál októberben fõhadnaggyá,
decemberben századossá léptet-
ték elõ, s továbbra is a bácskai
hadszíntéren szolgált. 1849
márciusától az 1. Bács megyei
védzászlóalj parancsnokaként
közremûködött Perczel tábor-
nok áprilisi hadjáratában. Má-
justól õrnagyi rangban egy ön-
kéntesekbõl és besorozott újon-
cokból álló zászlóalj, a késõbbi
128. honvédzászlóalj parancs-
nokaként vett részt a harcok-
ban, az 1849. július 25-i kimu-
tatás szerint Temesrékáson. To-
vábbi sorsáról csak annyit tu-
dunk, 1850-ben megnõsült (fe-
lesége Takács Mária, két lány-
gyermekük született: Julianna
és Róza). Fiatalon, 1864-ben
halt meg, még negyvenéves
sem volt. A paksi születésû hon-
védtisztek közt õrnagyként õ
érte el a legmagasabb rangot. 

A nemeskéri Kiss családnak a
Kálvária temetõben lévõ kriptá-
ja mára már megsemmisült, a
monográfia szerint az ötvenes
években még megvolt Deák Jo-
zefa sírköve, de ki tudja miért,
nem volt fontos megõrizni, ma
már ezt sem találhatjuk meg.  

Az írásom címeként szereplõ
idézet kölcsönzése pedig tuda-
tos szándék eredménye: szeret-
tem volna felhívni olvasóim,
egykori tanárkollégáim figyel-
mét egy, a közelmúltban megje-
lent nagyszerû könyvre, mely
nélkülözhetetlen segítséget ad-
hat március 15-ének megün-
neplésére. 

Mert igaz ugyan, hogy az ün-
nepen nemeskéri Kiss Vince
honvédõrnagy, zászlóaljpa-
rancsnok sírjánál nem róhattuk
le tiszteletünket, de megtehet-
jük (mintegy rá is emlékezve)
számos, a paksi temetõkben
megtalálható 48-as honvédsír
elõtt K. Németh András: „S
hamvait a hálás hon veszi hant-
ja alá.” 1848/49-es honvédsírok
Tolna megyében címû könyve
segítségével. 

Örömmel hallottam, hogy a
paksi iskolák védnökséget vál-
laltak a sírok gondozására, és az
idei évtõl városunkban az ünne-
pi készülõdés és a megemléke-
zés része lesz, hogy egy-egy
emlékezõ közösség, iskolai osz-
tály, ifjúsági csoport vagy szer-
vezet felkeresi majd a paksi te-
metõkben még meglévõ síro-
kat. K. Németh András munká-
ja segítségével megismerik az
elhunytak életét is, bizonyítva a
kötet címének igazságát: az
egykori honvédek „hamvait a
hálás hon veszi hantja alá.”

Forrás: 
-Bona Gábor: Tábornokok és

törzstisztek az 1848/49. évi sza-
badságharcban, Heraldika,
2000. Bp. –Kempelen Béla:
Magyar nemes családok, 6.k. -
Nemzetségi zsebkönyv, 334.-
337. o. –„Zalának büszkesége”
Helyszínek, arcok, események
Deák Ferenc életébõl, (szer-
kesztette Molnár András) Zala
Megyei Levéltár, Zalaegerszeg,
2003.120.o. 
K. Németh András említett ta-
nulmánykötete a paksi Városi
Múzeumban megvásárolható.

Kernné Magda Irén
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Paks egyik siker sportága a
cselgáncs, de még ritkán vá-
lasztják kislányok. A
Bezerédj Általános Iskola
negyedikese, Sárosi Sára
nem ismerte ugyan a sportot,
de szüleitõl azt kérte elsõs-
ként, kipróbálná. Ma már az
egyik legeredményesebb
judós, az elsõ évtõl kezdve
korosztálya versenyein ál-
landó résztvevõ, és bronz-
éremnél rosszabb helyezése
nem volt. Kezdetben városi,
megyei, majd országos, a kö-
zelmúltban pedig elsõ nem-
zetközi versenyén vett részt,

és a bronz most is a nyakába
került. Sára fegyelmezett,
szorgalmas, céltudatos, a he-
ti négy edzésen kitartóan
dolgozik Keszthelyi László
irányításával. Kötött izomza-

tú, sportos alkat, ösztönösen
sajátította el az úszás, a ke-
rékpározás, a korcsolyázás, a
síelés alapjait. A sport, a
mozgás fontos a  számára, de
jó tanuló is, a magyar, a kör-
nyezetismeret a kedvence.
Szabadidejében szívesen raj-
zol, rajztanár édesanyjától
örökölte kézügyességét és
humán érdeklõdését, édesap-
jától pedig egy kis muzikali-
tást, negyedik éve tanul a Pro
Artis mûvészeti iskolában,
másodikos furulyás Tóth Já-
nosnál. Ötéves kisöccse a fo-
ci iránt érdeklõdik, hétéves
kishúga néptáncra jár. Sárosi
Sára a judóban minél na-
gyobb eredményeket szeret-
ne elérni, akár olimpián is.

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Sárosi Sára
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„S hamvait a hálás hon veszi hantja alá”
Kiss Vince honvéd õrnagy
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Élen járnak 
a protokollban 
Nem mindennapi eredmény-
nyel büszkélkedhet az Ener-
getikai Szakközépiskola
ügyviteli tagozatának három
diákja és felkészítõ tanáruk.
A héten rendezték Siófokon
a VII. Országos Protokoll-
versenyt, ahol a 23 szakirá-
nyú középiskola elõtt egy
mûszaki oktatási intézmény,
az ESZI hozta el az elsõ he-
lyezettnek járó kupát. A két-
napos megmérettetésen a ta-
nulók számot adtak a hivata-
li és mindennapi illemtanból,
mely elengedhetetlenül hoz-
zátartozik az üzleti élethez.
A protokoll minden ágára ki-
terjedõ összetett versengés-
ben Galó Éva, Makai Anett
és Pukli Annabella 13.D-s
diákok alkották a gyõztes
csapatot, s felkészítõ tanáruk
Nagy Éva osztozott a siker-
ben. 

Érmeket hoztak
a paksi borok
Sikerrel szerepeltek a paksi
borok a 27. Almásfüzitõi
Nemzetközi Nyílt Borverse-
nyen. A rendezvényre borbí-
róként kapott meghívást Pol-
gár Zoltán, a Sárgödörtéri
Présháztulajdonosok Egyesü-
letének egyik vezetõje. Nem
ment üres kézzel a versenyre:
tizenhárom mintát vitt. Ezek-
kel együtt összesen 492 bor-
mintát értékelt nyolc bizott-
ság. Polgár Zoltán beszámolt
róla, hogy megállták a helyü-
ket a paksi borok, két aranyat
nyertek, egyiket õ maga egy
rozéval, a másikat Mayer Ist-
ván merlot-val. Négy ezüst is
jutott a paksi nedûknek, Till
Ferenc kettõt, a Kovács test-
vérek és Krausz Nándor
egyet-egyet gyûjtött be. A
paksi mérleghez öt bronz-
érem és két oklevél is tarto-
zik.

-vt- A Tamiya kupasorozat 2008-
2009-es szezonja 13 versenybõl
áll, a résztvevõk rádió-távirá-
nyításos buggy, Forma-1, mini
és több túraautó kategóriában
indulhatnak. A téli versenyek
mindegyikét Nagydorogon ren-
dezik, legutóbb március 7-én, a
szezonban immár hatodik alka-
lommal. A helyi csarnok a
sportág fellegvárává nõtte ki
magát, az ország minden pont-
járól érkeznek versenyzõk, sze-
relõk. A nagydorogi verseny
szõnyegborításon zajlik. – Ez
már a második szõnyegünk, kö-
rülbelül 500 négyzetméter. Az

elõzõ vékonyabb volt, több he-
lyen elszakadt, és nagyon szö-
szölt, a futamok után sokáig kel-
lett takarítani az autókat. A mos-
tani felülete sokkal jobb, és mi-
vel tapadásnövelõt is haszná-
lunk, így a felgumizódás miatt
nagyon jó versenyezni rajta –
mondta el Kovácsik Ákos, a
paksi csapat versenyzõje. A beál-
lítások ebben a sportban is rend-
kívül rendkívül fontosak. Ákos
az elõfutamokon próbálgatta a
legoptimálisabb értékek megta-
lálását, ez olyannyira jól sikerült,
hogy megnyerte kategóriáját. A
paksiak emellett még két dobo-
gós helyet szereztek, valamint
további értékes pontokkal gazda-
godtak. A következõ kupafordu-
lót is Nagydorogon rendezik, áp-
rilis 4-én.                             röné

Kétség és ámulat. Magával ra-
gadó istentisztelet zenével,
színházzal, beszélgetésekkel és
egy csodálatos hírrel – errõl
szól a ProChrist hét, a nyolc
estébõl álló evangelizációs so-
rozat, melyhez felekezettõl
függetlenül lehet csatlakozni.
Napról napra más-más témát

járnak körbe az elõadók, mint
például, hogy hihetek-e még
valamiben, bizonyítható-e Is-
ten, hogyan lehet újrakezdeni
az életet, hogyan engedheti
meg Isten…, vagy hogy mely
kapcsolataink létfontosságúak.
A 2009-es ProChrist héthez
Európában több mint ezer, Ma-
gyarországon, Erdélyben és
Felvidéken 74 gyülekezet csat-
lakozik, közöttük a paksi refor-
mátus közösség. A németor-
szági Chemnitz Arenából mû-
holdas kapcsolat révén láthat-
ják Ulrich Parzany evangéli-
kus lelkész igehirdetését, aki
az istentiszteletek fõ szónoka.
Interjúk, színpadi jelenetek, és
zene a klasszikustól a popzené-
ig is az alkalmak része. Az ige-
hirdetést, jeleneteket, interjú-

kat szinkrontolmácsolással
magyar nyelven hallgathatja a
közösség. A közvetítést meg-
elõzõen a gyülekezetek ráhan-
goló programot szervezhetnek.
Pakson közös éneklést, énekta-
nulást terveznek ezekre a fél
órákra, és bemutatják a gyüle-
kezetet. Lenkey István lelkész
elmondta, azért csatlakoznak
az idei ProChrist héthez, mert
lehetõség arra, hogy közelebb
vigyék az emberekhez Istent,
illetve megismerhessék a ven-
dégek a gyülekezet életét. A
ProChrist hetet március 30. és
április 6. között rendezik. A
paksi református templomban
minden este, háromnegyed
hatkor kezdõdik a program,
amelynek végén szeretetün-
nepséget is tartanak.  -gyöngy-

Evangelizáció egy héten át

KIADÓ 

INGATLANOK

Paks fõutcáján, iroda-
házban (Tolnai u. 2.) 
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékeny-
ségre irodák kiadók.

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

30/9372-668,75/511-252.

Szõnyegen száguldoztak Paksi Tükör
A Jámbor Pál Társaság irodal-
mi-mûvészeti és helytörténeti
szemléjének idei elsõ számá-
ban Hegedüs János helytörté-
nész szülõföldjén végzett ku-
tatásairól számol be; Bereg-
nyei Miklós folytatja Paks saj-
tótörténetérõl szóló sorozatát.
Serdültné Benke Éva a Pakson
született Kecskeméthy István
református lelkész, bibliafor-
dítóról és kortársáról, a szintén
Pakson született Haypál Benõ-
rõl ír, aki Ady Endre esketõ és
temetõ lelkésze volt. Ragon-
csa István képeslapgyûjtemé-
nyérõl a 2. részt közli. Olvas-
ható a szemlében Széles Klára
Koch Józsefné Inotai Gyön-
gyi: Megörökíteni? címû
könyvének méltatása, a város
környezeti állapotáról szóló
jelentés és az Erzsébet Szálló
tetején készült interjú. Ezúttal
is helyet kaptak a folyóiratban
paksi költõk versei. A Paksi
Tükör példányai a városi
könyvtárban, a mûvelõdési
központ könyvtárában és a
dunakömlõdi faluházban díjta-
lanul átvehetõk.
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Lassan már paksinak vallhatja magát, hi-
szen gyermekként került a városba, ahol az-
óta is él. Általános orvosi diplomáját 1988-
ban kapta kézhez, elsõ szakvizsgáját
aneszteziológia és intenzív terápia szakon
szerezte, s ennek megfelelõen pályafutását a
mûtõben kezdte dr. Ságh Beáta. Kalandvá-
gyó hajlama és világjáró beállítottsága
azonban Dél-Afrikába vitte. Ez volt az an-
gol nyelvterületek közül az, ahol a legrövi-
debb idõ alatt lehetett orvosként munkát
vállalni. Ez egyébként körülbelül egyéves
elõkészítõ munkát jelentett, aminek utána
szilveszter napján érkezett meg Johannes-
burgba. A ’90-es évek elejét írjuk ekkor, az
apartheid utolsó idõszakát. Beáta egy állami
kórházban dolgozott, ahol olyan természe-
tes volt akkor, hogy egy ember lõtt vagy
szúrt sebbel jelentkezett, mint ma a vakbél-
gyulladás. A betegek többsége fekete volt,
mégpedig azok közül való, akik a televízió-
ból ismert nyomorúságos viskókban éltek
és éheztek. Õ azonban annyira fiatal volt,
hogy még az sem tudatosult benne, hogy
akár félhetne is. 

– Afrika egy 

életre szóló élmény, 

mindig állítom, hogy a mai napig táplálko-
zom belõle – árulja el. Nem a szakmai ta-
pasztalatokra gondol, merthogy az egzotikus
trópusi fertõzések, háborús sérülések és alul-
tápláltság kezelésében szerzett gyakorlattal
ma már nem sokra megy. Viszont azt ott ta-
nulta meg, hogy egy feladathoz bármi áron
hozzá kell fogni, nem szabad meghátrálni ak-
kor sem, ha lehetetlennek tûnik. Legfeljebb
nem tökéletes megoldás születik…

A Dél-Afrikában töltött két évet drámai
változások sora követte életében. Hirtelen
jött nagy szerelem után férjhez ment, 1994-
ben lánya, két évvel késõbb fia született.
Egy év múlva pedig két apró gyermekkel
egyedül maradt. Eszük ágában sem volt vál-
ni, de végül férje nagy betegsége után erre
került sor. Ez pedig azzal járt, hogy nem

folytathatta a kórházi
munkát, bürokrata
életmódot kellett vá-
lasztania, hiszen
csak így tudta össze-
egyeztetni a hivatást
és az anyaságot. A
váltás nem tûnt le-
mondásnak, mert
nem volt olyan az
élethelyzete, hogy
ezen siránkozzon.
Egyszerûen nem volt
más megoldás, „be-
menekült” az

ÁNTSZ-be, meséli. Az elméleti munka nem
áll távol tõle, állítja, hogy meg lehet találni
annak is a szépségét.  Tíz évig dolgozott
tisztiorvosként, ami ugyan nem volt olyan
kalandos és látványos, mint Dél-Afrikában
dolgozni, de hozott sikereket és tapasztala-
tokat. Viszont nem kívánt akkora kreativi-
tást, nem engedett akkora önállóságot, rá-
adásul a struktúraváltás még rontott is a
helyzeten, így Ságh doktornõ ismét váltott.
Mint mondja, õ olyan típusú ember, akinek
fontos, szükséges a váltás néha. Szakmailag
azonban nem tervez újabbat, teszi hozzá.

A tisztiorvosi székbõl a háziorvosiba átül-
ni nem olyan egyszerû, nem történhet egyik
napról a másikra. Tanulás és vizsgák sora
várt rá, a korábbi kettõ mellé például egy
újabb szakvizsga, és az örökös képzési kö-
telezettség, amit nem csak kötelességnek,
hanem lehetõségnek is tart. Lehetõségnek a
találkozásra, konzultációra, tapasztalatcse-
rére, és a háziorvosok izoláltságának enyhí-
tésére. A háziorvosi munka, amit 2008 óta
végez, más kihívást jelent, mint az eddigi
feladatok. 

Millió örömöt és legalább

annyi nehézséget, 

merthogy a mai magyar egészségügynek
egyik aspektusa sem fenékig tejfel. Dr.
Somay Gergely praxisát vásárolta meg, így
megörökölte a pácienseit is, akik természe-
tesen különbözõképpen fogadták, hiszen
nem egyforma a mentalitása, stílusa elõdjé-
vel. – Okoztam meglepetést a betegeknek,
akadt, aki ezt rugalmasan fogadta. És akadt,
aki nem – árulja el mosolyogva. A munkát
nagyon szereti, hiszen bármit tesz, annak
nap mint nap ezer értelme van. 

Gyerekei megnõttek, éppen a kamaszkor
küszöbén vannak. Lánya elsõ évfolyamos a
hatosztályos gimnáziumban, táncol a Tûzvi-
rágban. Fia ötödik osztályos a II. Rákóczi
iskolában, kosarazik. Ügyesek, okosak,
egészségesek, érett gondolkodásúak, csak
annyira rosszak, amennyire kell, jellemzi
õket édesanyjuk. 

A munka és a család mellett nincs túl sok
szabadideje, akkor viszont szívesen olvas
angolul. Ez a hobbi egyszer egy érdekes ki-
térõt hozott az életében: az õ fordításában
jelent meg egy Pat Conroy regény magya-
rul.                                           Vida Tünde
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Jó napot, mi újság?
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Világot látott háziorvos

HÚSVÉTVÁRÓ LÉGVÁRVILÁG
JÁTSZÓHÁZ

A sportcsarnok küzdõterén számos légvár: óriáscsúszda,
akadálypálya, ugrálóvár, felfújt játszótér, trambulin,

kalandpark, focipálya, babasarok, lufihajtogatás, arcfes-
tés, bohócmûsor, várja a gyerekeket 1-12 éves korig.

Gyermekjegy: 1500 Ft.  Kísérõjegy: 300 Ft.   Érd.: 30/99-38-919 
A belépõdíj megfizetése után minden légvár korlátozás

nélkül használható az adott turnus végéig.

Március 29. Vasárnap
ESZI Sportcsarnok, Dózsa Gy. út

Turnusok:
13.30-15.30
16-18 óráig

Az orvosi hivatásnak igencsak

különbözõ területein tette pró-

bára magát máig dr. Ságh Be-

áta. Pályáját mûtõben kezdte,

két éven át dolgozott Dél-Afri-

kában egy állami kórházban,

volt hivatalnok. Egy éve prak-

tizál háziorvosként, munkája –

mint mondja – minden nap

ezer értelmet kap.
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Sport

Cegléden, a diákolimpián

léptek tatamira az ASE ver-
senyzõi. Pupp Réka (36 kg)
és  Haklik Levente (45 kg)
aranyérmet szerzett, Horváth
Jennifer (44 kg), Skállát Ka-
talin (48 kg) és Lõrincz Oli-
vér (73 kg) az ötödik helyen
végzett.

Két hétig szünetelt a férfi NB I-es kosárlabda-
bajnokság, ez idõ alatt a Magyar Kupában
még érdekelt csapatok küzdöttek egymással. A
többieknek maradtak az edzõmérkõzések. Az
ASE csapata kihasználta a lehetõséget, és há-
rom alkalommal is pályára lépett. Elsõként a
horvát másodosztályban toronymagasan veze-
tõ VROS Dárda látogatott a Gesztenyés útra.
A vendég együttesben lépett pályára a paksi
szurkolók egykori kedvence, Zvonimir Ridl,
aki még 37 évesen is csapata egyik legjobbja
volt. A palánk alatt Csaplár-Nagy és Panta ví-
vott kemény csatát a dárdaiak 217 cm-es óriá-
sával, Ivan Krolóval. A két csapat küzdelmét
az Atomerõmû biztosan nyerte: ASE – VROS
Dárda 83-57. 

Évek óta jó a kapcsolat az Atomerõmû SE és
az Univer Kecskemét csapata között, ezért ha
edzõpartnerre van szüksége valamelyik társa-
ságnak, szívesen állnak a másik rendelkezésé-
re. Most két mérkõzésre is sor került. Az elsõ
találkozón a harmadik negyedig biztosan ve-
zettek Gosáék, és tizenöt pontos elõnnyel vág-
tak neki az utolsó tíz percnek. A vendégek
mestere, Zsoldos András azonban addig ûzte-
hajtotta játékosait, amíg azok ledolgozták hát-
rányukat. Tíz másodperccel a vége elõtt pedig
már õk vezettek három ponttal. Azonban
Williams egy triplával, majd Gosa a dudaszó
pillanatában egy duplával az ASE javára fordí-
totta a mérkõzést. ASE – Univer Kecskemét
82-80. A „visszavágó” már nem hozott ilyen
szoros eredményt, a kecskeméti csapatban be-
mutatkozott a friss igazolás, az ausztrál center
Matthew Knight, de vele sem tudott nyerni az
Univer.  Univer Kecskemét – ASE 61-70.

Ezután sokkal nehezebb feladat várt
Mészárosékra, a Soproni sÖrdögök ellen kel-
lett kivívni a gyõzelmet. Hiába volt a hazai pá-
lya, az elsõ negyedben inkább a hûség városá-
ból érkezett mintegy tíz-tizenöt szurkoló
hangja hallatszott inkább a hazai Atomic
Boys-zal szemben. Nem véletlenül, hiszen vé-
gig a vendégek vezettek, Medve utolsó pilla-
natban szerzett hárompontosával lett 20-20 az
eredmény. A folytatásban a bírói ítéletek bor-
zolták a kedélyeket, de a feljavult védekezés-
nek köszönhetõen már nyolcpontos elõnnyel
mehettek az öltözõbe a paksi játékosok. A har-
madik negyedben rengeteg hibával játszottak
a csapatok, az ASE azonban, ha csak egy pont-
tal is, de tovább növelte az elõnyét. Az utolsó
tíz perc arról szólt, hogy lehet egy megnyert
mérkõzést izgalmassá tenni. A hazai csapatból
többen is úgy érezték, már zsebben van a gyõ-
zelem, lanyhult a koncentráció, eladott labdák,

pontatlan dobások követték egymást, aminek
eredményeként két pontra feljött a vendégcsa-
pat. Az utolsó perc faultokkal és büntetõkkel
telt, folyamatos játék nem volt. A végén Gosa
és Johnson találatainak köszönhetõen meg-
nyerte a mérkõzést az ASE. Atomerõmû –
Soproni sÖrdögök 79-74. 

– Kiegyenlített mérkõzés volt, mi irányítot-
tunk, de nem tudtunk elmenni a Soprontól, a
végjátékban két labda döntött – értékelte a
mérkõzést Braniszlav Dzunics vezetõedzõ.

A mérkõzést megtekintette Mészáros Lajos,
a válogatott szakmai igazgatója is: – Kevés
volt a csapatjáték, egyénileg igyekeztek meg-
oldani a feladatot a játékosok. Az Atomerõmû-
bõl Kiss Zsolt, a Sopronból pedig Körtélyesi
Gergely teljesítményére voltam kíváncsi.

Még ha civilben is, de már ott ült a társak kö-
zött Gulyás Róbert, akinek március elején mû-
tötték a térdét. – Sok apró letört porcdarabká-
val volt tele a porcfelszín, ezeket kimosták, és
a porcot úgymond lesimították. Március végé-
ig gyógytornára járok, majd a kontroll
következik, és ha minden rendben, elkezdhe-
tem az edzéseket. Április 10-én a Debrecen el-
len már szeretnék játszani – mesélte.           

Kovács József

Gyõzelem a Sopron ellen
Újabb két döntetlennel folytatta
szereplését a Soproni Ligában a
Paksi FC labdarúgócsapata. A
Kaposvár elleni hazai találko-
zón ítéletidõben 0:0-s végered-
mény született. Az elsõ félidõ-
ben a somogyiakat támogatta az
orkán erejû szél, de a paksi vé-
delem jól állt a lábán, míg a má-
sodik játékrészben a PFC pró-
bálta maga javára fordítani az
idõjárási körülményeket, de a
legnagyobb helyzeteket is el-
puskázták a hazai játékosok. A
tavaszi negyedik fordulóban a
fõvárosban a Budapest Honvéd
ellen lépett pályára a Paksi FC.
Gellei Imre, a paksiak vezetõ-
edzõje 500. élvonalbeli mérkõ-
zésén irányította aktuális csapa-
tát. A jubileumi találkozónak
1:1 lett a vége. Az elsõ félidõ-
ben feledhetõ játékot produkál-
tak a felek, a második negyven-
öt perc viszont annál élvezete-
sebbre sikerült. A kapuk felvált-
va forogtak veszélyben, majd a
64. percben az elsõ NB I-es
meccsén pályára lépõ Hidi
bombagólt lõtt Csernyánszki
kapujába. Tököli és Kiss Tamás
révén ezt követõen több helyze-
te volt a PFC-nek, de gólt csak
a 92. percben sikerült lõni, mely
találat Tököli Attila nevéhez fû-
zõdik. A Paksi FC jelenleg 21
ponttal a Soproni Liga 14. he-
lyén áll. Eldõlt, hogy a második
fordulóból elhalasztott REAC-
PFC összecsapást május 6-án
pótolják a felek. Az NB I-ben
az MTK következik hazai pá-
lyán március 21-én, majd ápri-
lis 4-én Diósgyõrbe látogat
Gellei Imre együttese. Faller G.

Foci: két döntetlen
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A dél-magyarországi csoport
harmadikjaként, Sopronban
játszott selejtezõt az Atomerõ-
mû SE serdülõ fiú kosárlabda-
csapata. Az ország legjobb ti-
zenhat együttese közé kerülés
volt a célja a március 7-8-án
megrendezett négyes tornának.
Az ellenfelek a SSE sÖrdögök,
a Bp. Honvéd és az Egri KOK
csapatai voltak.

A paksi csapatból meghatáro-
zó játékosok hiányoztak sérü-
lés, illetve betegség miatt, de
már az elsõ játéknapon meg-

szerzett két gyõzelemmel biz-
tossá vált a csoport elsõ helye.
A második napon az addig le-
játszott mérkõzéseken keve-
sebb lehetõséget kapó játéko-
sok is bizonyíthatták tudásukat.
Õk éltek is a bizalommal: az
ASE csapata a selejtezõ során
mind a három mérkõzést meg-
nyerve a szigorú védekezésé-
nek és a jó lepattanószerzésnek
köszönhetõen  csoportgyõztes-
ként jutott a középdöntõbe,
amelyet április 17-18-án ren-
deznek Szombathelyen.  -joko-

Negyeddöntõben a serdülõk

Mint azt elõzõ számunkban
megírtuk, a bevált gyakorlathoz
képest a judo sportban jelentõsen
megváltoztak az olimpiai kvali-
fikáció feltételei. A versenyzõk
már ebben az évben is szorgosan
gyûjtötték a pontokat a 2012-es
londoni olimpiára, volt már több
világkupa-viadal, és sor került az
elsõ grand slam tornára és az el-
sõ grand prix versenyre is. Mint
kiderült, az eddig szerzett pontok
azonban még nem számítanak
bele közvetlenül az olimpiai he-
lyekért vívott harcba, ugyanis a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság
sportigazgatóival való február

végi lausanne-i megbeszélés
után a Nemzetközi Judó-
szövetség (IJF) a gazdasági vi-
lágválság miatt kétévesre rövidí-
tette az olimpiai kvalifikációt.
Ennek értelmében  Londonra
2010 május elsejétõl lehet kvali-
fikációs pontokat gyûjteni. Az
IJF sajtóközleménye szerint a ja-
nuár elseje óta átalakított világ-
ranglista továbbra is a kiemelé-
sek alapja a nemzetközi verse-
nyeken, az olimpiai kvalifikáció-
ban az elsõ év eredményei 50%-
kal, a második év eredményei
pedig 100%-kal számítanak
majd.                          Kovács J.

Kvalifikáció: csak két év számít

A pécsi Gandhi Gimnáziumban
színvonalas rendezés mellett
felkészült versenyzõk vívták az
alsó tagozatosok korosztályá-
ban a grundbirkózás országos
döntõit. Megyénket a Bezerédj
és a Deák diákjai képviselték.
A sportág töretlen népszerûség-
ét jelzi, hogy már a testnevelé-
sen belül kötelezõ oktatási
anyag lett, és már az érettségi
vizsgán is választható. – A gye-
rekek egy körben birkóznak, a
szumóhoz hasonló módon, elõ-
re meghatározott súlycsoport-
okban. Két perces menetekben

az ellenfelet ki kell tolni a kör-
bõl, vagy legalább három má-
sodpercig kiemelni. Bármelyik
eset bekövetkeztével azonnal
vége a mérkõzésnek – tartott
szabályismertetõt Klopcsikné
Somorjai Mária, a Deák Ferenc
Általános Iskola testnevelõje.
A paksi iskolák bár érmet nem
nyertek, így is kiválóan szere-
peltek. A lányoknák a deáko-
sok, míg a fiúknál a bezeréd-
jsek végeztek a negyedik he-
lyen, míg a Deák fiú és a
Bezerédj lány gárda is egyaránt
a 7. helyen zárt.               röné

Pécsen birkóztak

Remekül teljesített múlt hónap-
ban a fedett pályás felnõtt vi-
dékbajnokságon Klopcsik Diá-
na, a Paksi Sportegyesület teni-
szezõje. A Székesfehérváron
rendezett megmérettetésen a
nõi elsõ osztályban harmadik
helyen végzett. A paksi ver-
senyzõ márciusban, Budapes-
ten a fedett pályás országos baj-
nokságon folytathatta sikeres
szereplését. Az Antalis Kupa
Felnõtt Nõi Fedettpályás OB-n
a 32-es fõtábláról Juhász Diána
7/5, 6/2-es legyõzésével a leg-
jobb 16 közé jutott. Itt Kovács
Krisztával találkozott és a ruti-
nos balatonboglári versenyzõtõl
kikapott. A PSE fiatal tenisze-
zõjének eredménye így is dicsé-
retes, méltóképpen képviselte a
paksi teniszsportot.

Klopcsik Diana hétéves kora
óta teniszezik, elsõ edzõje Ka-
csó Tibor volt, majd Hahn Já-
nosnál lett belõle versenyzõ. Je-
lenlegi edzõje Barta Attila. Öt-
ször választották Tolna megye
legjobb teniszezõjévé, 2004-
ben Paks legjobb nõi sportolója
volt. Több országos versenyen
egyéni és páros érem fûzõdik
nevéhez, de ezek közül is a Fel-
nõtt Vidék Bajnokság egyéni
második helyeire a legbüsz-
kébb, valamint diákolimpiai el-
sõ helyére. A következõ ver-
seny május végén a diákolimpia
lesz, melyet Balatonbogláron
rendeznek.             Faller Gábor

Diana sikerei

Január 10-én kezdte felké-
szülését a tavaszi szezonra a
Paksi FC II. A gárda az NB
III Dráva csoportjának 4. he-
lyén telelt. Az elsõ hetekben
a rossz idõjárási viszonyok
miatt érdemi munkáról gya-
korlatilag nem beszélhetünk,
többnyire futás szerepelt a
programban. – Jelen pillanat-
ban 13 játékos alkotja a kere-
tet, ebbõl 11-en rendszeresen
látogatják a tréningeket. Fi-
gyelembe véve az állományt
és a körülményeket, úgy gon-
dolom, ha a csapat az elsõ
nyolcban végez, az már jó-
nak számít. Nehezíti a hely-
zetünket, hogy az elsõ keret-
hez tartozó fiatalok nem ve-
lünk készülnek, õk a felnõt-
tekkel négy hétig edzõtábo-
roztak. A felkészülési mérkõ-
zéseinken is ifistákkal töltöt-
tük fel a gárdát – értékelt
Dienes Pál, a Paksi FC II. ve-
zetõedzõje. 

Pákai Gergõ õsszel a csapat
egyik húzóembere volt. – Sé-
rüléssel kezdõdött számomra
a felkészülés, nemrég kap-
csolódtam be ismét a munká-
ba. A pályák állapota nem a
legideálisabb, és egész pá-
lyán sem tudtunk mindig
gyakorolni, de bízom benne,
hogy a szezon végén dobogó-
ra állhatunk majd – mondta
el a paksi játékos. A tavaszi
szezon rangadóval kezdõdött
a Paksi FC II. számára, mivel
az elsõ fordulóban a listave-
zetõt fogadták a Fehérvári
úton. Dienes Pál együttese
2:1-re kikapott, csakúgy,
mint a második fordulóban.
Akkor a Bogádtól idegenben
szenvedett ugyanilyen ará-
nyú vereséget a PFC II. A
paksi gólt mindkét összecsa-
páson Buzás Attila lõtte. A
két, pont nélkül lejátszott
fordulónak köszönhetõen
második számú együttesünk
visszacsúszott a táblázat he-
tedik helyére. efgé

Visszacsúszott
a PFC II.
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Nincs varrógépe?
Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret?
Nincs rá ideje?
Átvevõhelyek:

RUHATÁRBAN PROBLÉMA?  A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!
Telefon: 70/528-5431 www.paksiruhaszerviz.hu; paksiruhaszerviz@freemail.hu

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

Ezen a néven rendezett orszá-
gos twirling versenyt a Paksi
Elevenek Twirling Sportegye-
sület a Paksi Twirling és Botfor-
gató Kulturális és Sport Egye-
sülettel közösen, a Deák Ferenc
Általános Iskolában. Az orszá-
gos szövetségben már volt szak-
mai kapcsolat a két szervezet
között, az elsõ nagyszabású
együttmûködés azonban az új
verseny megszervezése és lebo-
nyolítása volt. Az egész napos
megmérettetésen a twirling ver-
senyeken hagyományos kategó-
riákban mérték össze tudásukat
a sportolók, amelyek életkor és
tudásszint szerint csoportosíta-
nak, illetve az egyéni mellett a
páros és csapat produkciók is
megjelentek, és összetettben is
hirdettek eredményt. Érdekes-
ség volt, hogy a kisebbek telje-
sítményét a már bírói vizsgával
rendelkezõ négy idõsebb ver-

senyzõ értékelte, a bíróképzés-
ben 16 éves kortól lehet részt
venni. Az idõsebbek vetélkedé-
sében Marco Corvaio volt az
ítész, aki nem ismeretlen Pak-
son, az olasz edzõ és pontozóbí-
ró néhány hónapja rendszeresen
tart helyben edzéseket, tájékoz-
tatott Kalmár Lívia edzõ. Az el-
sõ Kék Duna Kupára, amelyet
hagyományteremtõ szándékkal
hívott életre a két egyesület,
Paks mellett Madocsáról,
Dunaföldvárról és Gyálról ér-
keztek nevezõk. Szekeres Judit
szervezõ elmondta, hogy bár
több résztvevõre számítottak,
elsõre elégedettek, összességé-
ben jól sikerült a program, ame-
lyet azért hívtak életre, hogy bõ-
vítsék a versenyzési lehetõsé-
gek körét.                   -gyöngy-
Fotógaléria a versenyrõl a Pak-
si Hírnök internetes oldalán:
www.paksihirnok.hu.

Kék Duna Kupa

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

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

A linedance sortáncot jelent,
amit a táncosok – többnyire –
country zenére ropnak. A
linedance és a country zene ak-
kor fonódott össze, amikor Billy
Ray Cyrus megírta az Achy
Breaky Heart címû számot,
Melanie Greenwood pedig a dal
népszerûsítse érdekében létreho-
zott egy koreográfiát. Az 1992-
ben útjára indult „mozgalom”
hazánkba is megérkezett 2005
táján. Pakson 2007 elején ütötte
fel a fejét úgy, hogy az alapítók
az elõzõekrõl mit sem tudtak,
egyszerûen szerettek együtt len-
ni, szerettek táncolni és volt né-
mi közük – a lovaglás révén – a
western stílushoz. Miután a lo-
vaglás a Fenyves Lovastanya jó-
voltából Csámpához kötötte a
társaságot, a linedance is itt in-
dult, a csámpai közösségi ház-
ban kezdték el a próbákat az
interneten fellelt videók, leírá-
sok alapján. Az alapítók megke-

resték az akkor már mûködõ
linedance csapatokat, hogy tõ-
lük is tanuljanak. A tánclépések
elsajátításán túl barátokra is lel-
tek: azóta is ápolják a kapcsola-
tot a többi magyarországi cso-
porttal. Idõközben a csámpai
csapat felvette a Country Road
Club nevet, tavaly nyáron pedig
újabb paksi csoport jött létre
Midnight Cowboys néven. Ma
hazánkban tizenkét-tizenhárom
együttes van, amelyek néhány
hete a Six Rebels Linedancers
szervezésében megtartották az
elsõ országos fesztivált.

Ezt rövidesen a csámpai
Country Road Club születésna-
pi összejövetele követte. Az el-
múlt szombaton a Dunakömlõdi
Faluházba hívták az érdeklõdõ-
ket és a többi magyarországi
klub tagjait abból az alkalom-
ból, hogy kétéves lett az együt-
tes. Az elsõ lépéseket ugyanis
2007 elején tették meg.         -vt-

Két éve ropják
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a városi téka 
gyerekkönyvtára: 

Berg Judit: 

Cipelõ cicák a hátizsákban

A négy városi mese után négy
igazi kirándulós történet: Lili,
Marci és Dorka, no és termé-
szetesen a három gézengúz
kiscica, azaz a Cipelõk ezúttal
az erdõben kalandoznak. Téli
szánkózás és hóemberépítés,
tavaszi kirándulás a patakpar-
ton, sátorozás nyáron a szabad
ég alatt, makkcsata az õszi fák
között. És persze sok-sok
csíny, izgalmas fordulat, lova-
gi torna, meglepetés. Még a
hóember nagytestvére is elõ-
cammog a fák közül, hogy se-
gítsen bajba került kisöccsé-
nek. Már csak az a kérdés,
hogy mûködik-e a cicavarázs,
ha Cipelõk farka vége ragad a
fekete sártól?

A Paksi Képtár idõszaki kiállí-
tásán többek között Moholy-
Nagy László, Kassák Lajos,
Korniss Dezsõ, Barcsay Jenõ,
Victor Vasarely, Bak Imre, Ko-
nok Tamás, Mengyán András,

Vera Molnar, Hencze Tamás,
Maurer Dóra, Gáyor Tibor,
Halász Károly, Jovánovics
György alkotásaival ismerked-
hetnek meg a látogatók.

A kiállítás képei és szobrai
sajátos fogalmazási módok-
kal, szemléltetéssel hozzák a
nézõ-befogadó tudomására a
világ XX. századi, a termé-
szetre, benne az emberre gya-
korolt hatásait. Olyan világér-
telmezések, melyek nem a
különbözõ ideológiai rend-
szerek közvetlenül megfogal-
mazott, direkt formákba ön-
tött megnyilvánulásai, hanem
az alkotó szubjektív látás-
módjának ábrázolásai, az al-
kotói értelmezés szabad re-
konstrukciói. 

A nagyszabású, kiváló alko-
tókat és alkotásokat bemutató
kiállítás 2009. április 26-ig lá-
togatható.
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Mozimûsor
Március 22. (vasárnap) 17 óra 

VOLT

szinkronizált am. anim. film

Március 25. (szerda) 19 óra 
A CSAJOK HÁBORÚJA

szinkronizált am. vígjáték

Március 27. (péntek) 19 óra
A VÉRFARKASOK

LÁZADÁSA

feliratos amerikai sci-fi-horror

Március 29. (vasárnap) 19 óra
VESZÉLYES BANGKOK

feliratos amerikai akció-krimi

Április 1. (szerda) 19 óra
MADE IN HUNGÁRIA

magyar musical-vígjáték

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Eladnám vagy elcserélném házamat
Pakson óvárosi téglaépületben 
kétszobás lakás + garázsra.

15 éve épült, kisméretû, kétszobás, étkezõ,
garázs, két fürdõszoba, egyedi fûtés (villany),

éjszakai mérõ, három fázis, internet, kábeltévé.
Irányár: 17 millió Ft.

Érdeklõdni: 20/318-0363

Új kiállítás a képtárbanPályázat
Paks önkormányzata pályázatot
hirdet a Bóbita Bölcsõde veze-
tõi állásának betöltésére. A meg-
bízás 2009. augusztus 1-tõl
2014. július 31-ig szól. A jelent-
kezéseket április 17-én délig
kell benyújtani dr. Blazsek Ba-
lázs címzetes fõjegyzõhöz. A
pályázatot a képviselõ-testület
május végéig elbírálja. A pályá-
zattal kapcsolatban bõvebb fel-
világosítást kérhetnek a 75/500-
528 telefonszámon a szociális
osztály vezetõjétõl, Badics Ist-
vánnétól, a részleteket megtalál-
ják a www.paks.hu honlapon. 

Véradás
Diák véradó napot szervez a vö-
röskereszt paksi szervezete
március 28-án 9-tõl 12-ig az
ESZI fõiskolai épületének II.
emeletén, ahova várják azokat a
diákokat, akik betöltötték 18.
évüket. 

Április 7-én és 8-án kétnapos
véradásra várnak mindenkit a
mûvelõdési központba, 9-tõl 16
óráig. A véradás egyben szûrés
is, melyre személyi igazolványt
és TAJ kártyát vigyenek ma-
gukkal. 

Mit ajánl
olvasóinak

Hulladék
kommandó

A több intézmény és szervezet
összefogásával megalakult hul-
ladék kommandó továbbra is
várja a bejelentéseket. Céljuk,
hogy a lakosság összefogásával
feltérképezzék és felszámolják
azokat a helyeket, ahol oda nem
illõ hulladékot helyeztek el. Ész-
revételeiket várják a 06/30- 43
89 561-es telefonszámon, e-
mailben pedig az okoalapit-
vany@gmail.com, vagy írásban
az ÖKO Munkacsoport Alapít-
vány, 7030 Paks Tolnai út 10.
címre. 
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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

Paks, Villany u. 4. Tel.: 75/511-240

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések 
részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

1 doboz PureVision és
1 db 360 ml Renu MultiPlus
30% kedvezménnyel,
ajándék szempillaspirállal:

Most csak 
10480 Ft

PAKS, Dózsa 
György u. 20. 
Tel.: 75/511-246

Az akció április 15-ig vagy a készlet erejéig tart.


