
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Mindig is az erõmûbe készült Cziczer János, az újonnan kinevezett
üzemviteli igazgató.

Portrénk a 15. oldalon

XVIII. ÉVF. 8. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. ÁPRILIS 24.

NYUGDÍJAS HITEL Szeretné felújítani lakását, családi házát?
Energiatakarékosra cserélni háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni menni?

Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt, 75 éves korig!
Felvehetõ összeg: 100-500 ezer Ft, futamidõ: maximum 60 hónap

100 ezer forintnál 2 565 Ft, 500 ezer forintnál 12 821 Ft a havi törlesztõrészlet.
Kamat 16+2%, THM 20,77%

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!

Ismét Pakson járt dr. Habsburg Ottó, a Pán-
európai Unió tiszteletbeli elnöke, aki nem
elõször látogatott városunkba. A vendéget a
paksi atomerõmûben Süli János vezérigaz-
gató fogadta és tájékoztatta az erõmû terve-
irõl. Habsburg Ottó a megbeszélésen el-
mondta: örömmel értesült a magyar ország-
gyûlés március 30-i elõzetes elvi állásfogla-
lásáról, mellyel a parlament hozzájárult a
paksi atomerõmû-bõvítés elõkészítõ mun-
kájának megkezdéséhez. 6. oldal

Habsburg Ottó
Paks mellé állt

Nem ment a mennyiség a minõség rovására a városi borversenyen, ahová rekordszá-
mú nevezés érkezett. A paksi termelõk eredményeirõl a 13. oldalon olvashatnak.

Mellékletünkbõl kiderül, hogyan épül fel a város költségvetése: miként áll össze a
vaskos paksaméta, mi minden befolyásolja elkészültét. A mûhelytitkok után megis-
merhetik 2009 fõbb számait, és ami mögöttük van. 

Költségvetés 
2009
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Az önkormányzat megbízásából január
közepén kezdte el a hévízkút fúrását a ceg-
lédi székhelyû VIKUV Vízkutató és Fúró
Zrt. Az átadási határidõ – április 14-e –
elõtt három héttel elérték a tervezett mély-
séget, hatszáz métert, de az ott talált víz
nem volt megfelelõ. 

Ebben a rétegben zavaros, tisztíthatatlan
vízre bukkantak a szakemberek, tovább
kellett fúrni, tájékoztatott Pálfalvi József
vállalkozási osztályvezetõ. Elmondta,
hogy a kétszáz méterrel mélyebben lévõ
víz megfelelõ összetételû és hozamú, de
magasabb hõmérsékletû, így nagyobb biz-
tonsággal szolgálja a gyógyászati célokat. 

Hajdú János polgármester ezt alátá-
masztva beszámolt róla, hogy a tervezett
mélység elérésekor azzal szembesültek,
hogy a víz iszapos, olyan mértékben ol-
dotta fel a kõzetlisztet, hogy az a felhasz-
nálás során gondot jelentett volna. Nagyon
körülményes és drága módszerekkel lehe-
tett volna tisztítani, hogy alkalmas legyen
gyógyászati célokra.

Miután esély mutatkozott arra, hogy mé-
lyebben elérik azt a vízadó réteget, amely-

bõl például a tengelici kút táplálkozik, a
továbbfúrás mellett döntöttek. Bár ez –
mint elárulta – nem kis kockázattal járt. A
döntés jónak bizonyult, nyolcszáz méteres
mélységben 46 fokos vizet találtak. Hajdú
János szavai szerint az elõzetes vízkémiai
vizsgálatokat még nem végezték el, de a

szakemberek szerint ennek a víznek olyan
összetétele van, amire számítottak. Az ás-
ványisó-tartalma 6000 milligramm/liter,
igen magas, jó minõségû gyógyvizet sej-
tet. 

A kút további mélyítése tízmillió forint-
tal növelte a beruházás 41 millió forintban
meghatározott költségét. Ez a polgármes-
ter vélekedése szerint hosszú távon bizto-
san megtérül. Miután magasabb – 46 fok –
a víz hõmérséklete, ezt biztosan nem kell
melegíteni a medencébe juttatás elõtt. Ma-
gyarországon a 32-36 fokos hõmérséklet
az elterjedt, ilyen van Bükfürdõn,
Zalakaroson és Sárváron, tette hozzá Haj-
dú János. A városvezetõ azt is elmondta,
hogy a kút körüli bizonytalanságok és az
uszodaátvétel miatt felfüggesztették a ter-
vezést, ami ezek után újraindulhat. A tan-
uszoda ma még az atomerõmû fenntartá-
sában van, de a város szeretné átvenni és
összekötni az új létesítménnyel. Az uszoda
felújítása – mint Hajdú János mondta –
függetlenül ettõl esedékessé vált. Az
atomerõmûben zajló vezetõváltás miatt az
e témában folyó tárgyalások szüneteltek.
Most már sem ennek, sem a tervezésnek
nincs akadálya. Ennek tükrében év végére,
2010 elejére engedélyes tervek birtokában
lehet a város, és néhány hónapnyi közbe-
szerzési procedúra után jövõ tavasszal
vagy nyáron elkezdõdhet a balneológia ki-
vitelezése. A becslések szerint a beruházás
költsége megközelíti az egymilliárd forin-
tot. Megvizsgálják annak lehetõségét,
hogy a járóbeteg-ellátás javítását szolgáló
regionális pályázatba beleilleszthetõ-e a
létesítmény megépítése, de erre Hajdú Já-
nos kevés esélyt lát. Így a mostani állás-
pont szerint önerõbõl építi meg a város a
komplexumot.

Vida Tünde
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Hévíz nyolcszáz méter mélybõl

Megkezdte a felkészülést a
2009-es nyári szezonra az ür-
gemezei strandfürdõt üzemel-
tetõ Paksi Vízmû Kft. Meg-
szüntették a medencék
téliesítését, kitisztítják azokat,
illetve ezzel párhuzamosan el-
végzik a tereprendezési mun-
kákat, a zöldfelületek gondo-
zását és a gépházban is dol-
goznak. A gépek szokásos
karbantartásán, tisztításán túl
néhány berendezést kicserél-
nek, így a négybõl két, már el-
használódott szivattyút, illet-

ve két új szûrõberendezést is
munkába állítanak, ami a jó
vízminõség megtartását céloz-
za. A fürdõzõk komfortérzetét
növelõ változások is lesznek a
fürdõhelyen az új szezonban.
Régi igénynek tesznek eleget
azzal, hogy a pancsolóme-
dence fölé árnyékolót szerel-
nek fel, amihez az önkor-
mányzat biztosítja az anyagi
hátteret. 

Az üzemeltetõ cég áthelyezi
a látványmedence mögött lévõ
két röplabdapályát, így egy-

részt jobban különválik ez a
terület a pihenõtõl, másrészt
így utóbbi nagyobb lesz. A
megvalósítás komoly föld-
munkával jár, amelynek költ-
ségét a cég biztosítja. A ját-
szóteret új eszközökkel bõví-
tik, a bejárathoz virágládákat
helyeznek ki, és a strand terü-
letén növelik a virágos felüle-
tet, még kellemesebbé vará-
zsolva ezzel a fürdõhely han-
gulatát. A szolgáltatások köre
nem változik, továbbra is le-
het majd különféle sportoknak

hódolni, mûködik majd a
csúszda, és üzemelnek a meg-
szokott büfék. Különbözõ ren-
dezvények elõtt is nyitva áll a
strand, ám az elképzeléseket
minden esetben egyeztetni
kell az üzemeltetõvel. Válto-
zatlanul a Dunacenter Therm
Kft. biztosítja a személyzetet,
és nem lesz változás a nyitva
tartás rendjében sem. A jegyek
és bérletek ára, bár nem jelen-
tõs mértékben, de emelkedik,
4,5 százalékkal kell számolni,
kaptunk tájékoztatást Ritter
András üzemvezetõtõl. A für-
dõhely június 1-jén nyitja meg
kapuit.              Kohl Gyöngyi

Újdonságok a strandon

A tervezett mélységben isza-
pos, használhatatlan vizet ta-
láltak, kétszáz méterrel mé-
lyebben viszont megfelelõ ho-
zamút és minõségût. A balneo-
lógiai központ ellátása biztosí-
tottnak látszik, a kút körüli bi-
zonytalanságok miatt felfüg-
gesztett tervezés folytatódhat.
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A közterületek folyamatos fi-
gyelése, az önkormányzat hatás-
körébe tartozó szabálysértések
észlelése, egyebek mellett ezt
kapta feladatul Cseh Tamás ki-
nevezése átvételekor. A város-
gondnok április elseje óta járja
nap mint nap a várost, és elõre
kialakított járatterv alapján el-
lenõrzi a települést. A hétfõ min-
dig a legnehezebb nap – mondta
el a fiatalember – hiszen a hétvé-
gi bulik következményeinek fel-
számolása sok intézkedést igé-
nyel. Elõfordult, hogy a felborí-
tott kukák és virágládák mellett
kitört fáról is érkezett jelzés a
városgondnokhoz, az ürgemezei
strand melletti területrõl. Az
esetnek rendõrségi feljelentés

lett a vége, a tettest a közelben el
is fogták. Egyre többen megis-
merik már a városban Cseh Ta-
mást, sokan megállítják, és jel-
zik felé problémáikat. Volt, hogy
játszótéren sétáltatott, szájkosár
nélküli kutyákra is felhívták a fi-
gyelmét, ez esetben kérte az

ebtulajdonost, hogy másfelé jár-
janak, és ne feledkezzenek meg
a biztonság szem elõtt tartásáról.
Elhagyott gépkocsikra is rátalált
már lakossági jelzés alapján.
Mint mondta: nem csupán a
gyep és a növényzet károsítása
számít parkrongálásnak, hanem
a zöldterületre gépkocsival rá-
hajtás is büntethetõ. De Paks la-
kosai mellett az önkormányzat
mûszaki osztályának munkatár-
sai is kérték már a segítségét,
például engedély nélkül kirakott
falragaszok miatt. Cseh Tamás a
szabálysértõt felkutatva eltávo-
líttatta a reklámhordozókat. 

A legnagyobb, rendszeresen
visszatérõ probléma az illegális
szemétlerakás. Paks több pont-
ján vannak kihelyezett konténe-
rek a lakossági hulladék számá-
ra. Ide nem kerülhetne céges

hulladék, például festékes
vödrök tömkelege. De az illegá-
lisan lerakott szemétnek már a
mennyiségén is sokszor látszik,
hogy vállalkozások helyezték el.
Van, amikor a szemétlerakó sze-
mélyazonosságát is meg lehet
állapítani. Ezeknek az eseteknek
felszólítás a következménye, és
csak bizakodni lehet, hogy leg-
közelebb nem ismét ugyanott
szabadulnak meg a cégek hulla-
dékuktól. A Fehérvári út végén
és az Ürgemezõn kihelyezett
konténereknél minden hétfõn já-
ratterven kívüli szemételszállí-
tással szüntetik meg a szemet
bántó és környezetet károsító
szemétkupacot. Cseh Tamás el-
mondta, szeretné, ha ezek a góc-
pontok rövid idõn belül meg-
szûnnének a városban, ezért már
térfigyelõ rendszer felállításán is
gondolkodnak. De a legnagyobb
eredményt akkor tudnák elérni,
ha megváltozna az emberek
gondolkodásmódja. Céljuk nem
a büntetés, hanem a környezet
közös szebbé tétele, mondta el
tapasztalatait összegezve. Ezért
kéri, hogy minden közterületet
érintõ problémával bátran keres-
sék õt a DC Dunakom Kft. telep-
helyén, a Kölesdi út 46. szám
alatt. De fel is hívhatják  Cseh
Tamást a 06/30-44256-87-es te-
lefonszámon.                    

Dallos Szilvia

Magasabb jogszabályi elõírá-
soknak megfelelve tavaly de-
cemberben vezette be a képvise-
lõ-testület a gazdálkodó szerve-
zetek kommunális szemétszállí-
tási kötelezettségét. A módosí-
tott helyi köztisztasági rendelet
egyértelmûen meghatározza,
hogy ki minõsül gazdálkodó
szervezetnek. A szabályozás a
kötelezettség bevezetésével egy

idõben mentességeket is megál-
lapított a számukra. Két típusú
mentességi kérelmet lehet be-
nyújtani: az egyik a tevékeny-
séggel összefüggõ mentességi
igénylés, a másik típust a kör-
nyezetvédelmi hatósági enge-
déllyel rendelkezõ gazdálkodó
szervezetek nyújthatják be. Ez
az engedély arról szól, hogy tu-
lajdonosa a tevékenysége során

keletkezõ kommunális hulladé-
kot saját maga gyûjtheti, szállít-
hatja és kezelheti. A tevékeny-
séggel összefüggõ mentességet
azok az alapítványok, közalapít-
ványok és egyéni vállalkozók
kérelmezhetik, amelyek vállal-
kozói tevékenységükkel nem
bonyolítanak le ügyfél-, ven-
dég- vagy betegforgalmat.
Emellett székhelyük, telephe-
lyük megegyezik lakóhelyükkel
és az ingatlan után fizetnek sze-
métszállítási díjat. – A rendelet
értelmében a gazdálkodó szer-
vezeteknek február 28-ig kellett
volna felkeresniük a DC
Dunakom Kft.-t annak tisztázá-
sa céljából, hogy szerzõdéskö-

tésre kötelezettek vagy sem – tá-
jékoztatott Hoffmann Zoltánné.
Abban az esetben, ha a rendelet
szövege alapján a vállalkozó
megállapítja, hogy õ nem köte-
lezett a szemétszállítási díjról
szóló megállapodást megkötni,
fel kell keresnie az önkormány-
zatot, és be kell nyújtania a
mentességi kérelmet – tette
hozzá a városháza mûszaki osz-
tályának munkatársa. Nyomtat-
ványt a tevékenységgel össze-
függõ mentesség megállapítá-
sához az igazgatási osztályon
kérhetnek az érintettek, a kör-
nyezetvédelmi hatósági enge-
déllyel rendelkezõk a mûszaki
osztályt kereshetik fel. A be-
nyújtott kérelmeket a képvise-
lõ-testület gazdasági bizottsága
bírálja el.                           -dal-
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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. május 8.

Paksi Hírnök

Szerzõdésre kötelezve
Kommunális szemétszállítási szerzõdést kell kötnie a
DC Dunakom Kft.-vel a paksi gazdálkodó szervezetek-
nek az új helyi köztisztasági rendelet értelmében. A ha-
táridõ február 28-án lejárt. Kérik, hogy a vállalkozók
és egyéb szervezetek minél elõbb tegyenek eleget köte-
lezettségüknek. A rendelet szerint mentesség igénylésé-
re is van lehetõség.

Akad tennivalója a városõrnek
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Félidõben

A XX. század elsõ felének egye-
sületeit, civil szervezeteit kutat-
ta, így került kapcsolatba az ak-
kori közélettel, és kezdte érde-
kelni a mostani. Mielõtt önkor-
mányzati képviselõ lett volna,
négy évig külsõ tagként az okta-
tási és kulturális bizottságban
munkálkodott, így nagy megle-
petések az önkormányzat mû-
ködési mechanizmusát illetõen
már nem érték. Ahogy meséli,
inkább meg volt illetõdve, mi-
kor elõször járt képviselõként a
városháza üléstermében, de
mellette a közélet két doyenje
ült, jobbról Szinger Ferenc, bal-
ról Faller Dezsõ segítette útmu-
tatásaival az elsõ idõkben. 

A Lokálpatrióták a többséghez
tartoznak, de van úgy, külön
utakon járnak, mint az a testüle-
ti ülés szavazásaiban többször
megnyilvánul. – Koalícióban
vagyunk a Polgári Összefogás-
sal, de mint minden rendes és
természetesen mûködõ szövet-
ségben, így nálunk is vannak
véleménykülönbségek. Vannak
olyan témakörök, amikor ezt a
szavazáson is kifejezésre juttat-
juk, de akkor mûködik jól egy
koalíció, ha ilyen szabadság lé-
tezik mindkét fél számára –
mondja Szabó Péter. 

A képviselõ nagyon fontosnak
tartja a civil szerveztek létét,
közéletben való részvételüket.
Igaz, mint mondja, a legutóbbi
helyhatósági választásokon nem
éppen ez tükrözõdött, akkor az
emberek inkább pártpolitikai
szempontból szavaztak. Mégis
bízik abban, hogy fõleg helyi
szinten és kisebb közösségekben 

megmaradnak a köz-

életben a civilek is, 

hiszen annak ellenére, hogy
2006-ban mi dominált, mégis
három lokálpatrióta képviselõ ül
a testületben. 

Szabó Péter listáról jutott be,
de mint mondja, a 8-as körzet

egyéni képviselõjével, Bana Já-
nossal nagyon jó a kapcsolata és
mindent megbeszélnek, meg-
osztják elképzeléseiket a beru-
házásokat illetõen. A körzet,
ahol Péter él, jellemzõen lakóte-
lepi, a feladatok is ehhez iga-
zodnak. Már a játszóterek mind-
egyike 

megfelel az uniós

normáknak, 

jelenleg zajlik a Kurcsatov úti
házak között a térfelújítás, mely
során a parkokat, padokat teszik
rendbe, és orvosolták az újsá-
gosbódé mögötti terület vízlefo-
lyását is, ahova növényeket tele-
pítettek, és térkövekkel tették
stabilabbá a lejtõs területet. A
panelprogram egyik leglátvá-
nyosabb példája a Kurcsatov ut-
ca. – Ahogy járom az országot,
máshol nem látom, hogy ennyi-
re intenzív lenne a panelfelújí-
tás, és azok is rácsodálkoznak a
megszépült épületekre, akik
máshonnan érkeznek látogatóba
– sorolja. Ehhez persze az is
kell, hogy a képviselõ-testület a
panelprogram mellé álljon, és az
önkormányzat a beruházás egy-
harmadát finanszírozza, ami or-
szágosan is kiemelkedõ. 

Míg a paksi lakótelep európai
színvonalú, addig a központi
park igencsak megérett a felújí-
tásra. Erre ugyan pályázatot
nyújtott be az önkormányzat, ám
ezt formai okokra hivatkozva el-
utasították. A döntés ellen felleb-
bezett a város, az eredményt
még várják, kérdés, mi lesz, ha
nem járnak sikerrel. – Elodázha-
tatlan a felújítás, alig lehet már
közlekedni rajta. Bele kell fogni
a rendelkezésre álló pénzösszeg-
gel, esetleg újabb pályázaton in-
dulni, de a legszükségesebb fel-
újításokat mindenképp el kell
kezdeni – hangsúlyozza. 

A város egészét illetõen a jö-
võben esedékes nagyberuházá-
sok közül a szeméttelep, a

szennyvíztelep európai uniós
elõírások szerinti megújhodását
emelte ki, ami ugyan a láthatat-
lan feladatok közé tartozik, azaz
ha jól mûködik, nem veszünk
tudomást róla, mégis mindkét
esetben milliárdos tétel. Pozití-
vumként említi a képviselõ-tes-
tület eddigi munkáját illetõen,
hogy Pakson elég sok mindenre
jut pénz, vannak nagyberuházá-
sok, útfelújítások, amikrõl más
város csak álmodhat. Ám nega-
tívumot is említ. – Véleményem
szerint a rendelkezésre álló ösz-
szeggel nem mindig tudunk úgy
gazdálkodni, ahogy kellene.
Sok olyan település van, amely
kisebb költségvetéssel rendelke-
zik, mégis jól kijön a pénzébõl,
nálunk ez egy kicsit nehézkes –
szól az érvelés. 

Jelenleg a legfontosabbnak
tartja, hogy a parlament hozzá-
járult a Pakson létesítendõ új
atomerõmûvi blokkok munkála-
tainak elõkészítéséhez, ami,
mint mondja a városnak óriási
lehetõséget fog teremteni. Eb-
ben a mindenkori képviselõ-tes-

tületnek is lesz feladata bõven,
hiszen mind az építõket, mind a
késõbbi üzemeltetõket a város-
nak be kell fogadnia, és megfe-
lelõ infrastrukturális hátteret
kell biztosítani számukra. S,
hogy milyen lesz – különösen a
fentiek tükrében – Paks néhány
évtized múlva? Annak idején
nagy bevándorlás volt, Péter is a
„gyütt-mentek” közé tartozott.
Ez még a 80-as években talán
okozott megkülönböztetést, ma
már ez nem áll fenn, véli. Jó a
közösség, az emberek egymás
közti viszonyát nem ez határoz-
za meg, s mivel az új blokkok
következtében nem lesz ilyen
drasztikus bevándorlás, ez nem
fog ilyen identitásproblémát
okozni.  S egyébként is, az egy-
kori „gyütt-ment” ma már lokál-
patriótaként helytörténetet ku-
tat.                       Dávid Ildikó

Szabó Péter

A képviselõ-testület legfiatalabb tagja. Harminckét éves let-
tem én” – szól a József Attilai strófa – épp ennyi idõs volt,
mikor 2006-ban, a Paksi Lokálpatrióták Egyesülete jelöltje-
ként a képviselõ-testületbe került. A „lehettem volna oktató”
ugyan megvalósult, hiszen a Vak Bottyán Gimnázium taná-
ra, ám õ nem elégedett meg ennyivel, a közéletbe is beleve-
tette magát. A történelemtanár–muzeológus szabadidejében
a paksi zsidóság történetét kutatja, ahogy mondja, több-ke-
vesebb sikerrel kosárlabdázik a városi bajnokságban, mind-
emellett kétéves kisfia tölti ki idejét. No meg Paks helytörté-
nete, amit már egyetemi évei alatt kutatni kezdett, és ami vé-
gül a közéletbe vitte Szabó Pétert. 

Szabó Sándort, a 6-os körzet
képviselõjét ismerhetik meg
április 27-én, hétfõn a
TelePaks híradó után. 
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A paksi önkormányzat által
fenntartott Térségi Pedagógiai
Szolgáltató Központ, a vala-
mikori nevelési tanácsadó 18
szakemberrel látta el a kistér-
ség 14 települését szolgáltatási
szerzõdés alapján. Az intéz-
mény 80 millió forintból gaz-
dálkodik évente. Logopédiai
foglalkozásokat tartanak, sajá-
tos nevelési igényû gyerekkel
foglalkoznak, korai fejlesztést
végeznek, bizonyos szakértõi
feladatokat is ellátnak. Csak
néhány a nevelési tanácsadó

által biztosított tevékenységek
közül, amelyek többségükben
kötelezõ feladatok az önkor-
mányzatok számára. Ha nem a
paksi szakszolgálattal láttat-
nák el, akkor vagy saját szak-
emberrel, vagy a szekszárdi, a
kalocsai, illetve a kaposvári
szakintézménnyel kellene
szerzõdést kötniük rá. – Na-
gyon nagy problémát okoz,
hogy a társulás települései
szûkös költségvetésük miatt
nem tudják, és mivel sokallják
az árakat, nem is akarják kifi-

zetni ezeket a szolgáltatásokat
a paksi intézménynek – mond-
ta el Hajdú János, a Paksi
Többcélú Kistérségi Társulás
elnöke. A tavalyi évrõl kb 10
millió forinttal tartoznak a te-
lepülések a társulásnak a neve-
lési tanácsadó szolgáltatásai-
ért. Ezt az összeget befizetik a
„közös kasszába”, tájékozta-
tott Hajdú János, de ilyen for-
mában nem kívánják a továb-
biakban igénybe venni a Paksi
Térségi Pedagógiai Szolgálta-
tó Központ ellátását. A megol-
dást keresendõ egy polgármes-
terekbõl álló ad hoc bizottság
vizsgálta meg a kérdést. Lét-
számleépítést és eszközállo-
mány-csökkentést javasoltak
az intézménynél, amirõl dön-
tés is született, de a költségek
így sem csökkentek látványo-
san. A tárgyalások a kistérségi
társulás áprilisi ülésén folyta-
tódtak. Többféle javaslat is

megfogalmazódott. Az egyik
szerint nem mûködtetik to-
vább közösen az intézményt,
csak Pakson látják el feladata-
ikat a megmaradó szakembe-
rek. Egy másik alternatíva ar-
ról szólt, hogy a logopédiát ki-
veszik a közös feladatok kö-
zül, mindegyik település maga
biztosítja majd a jövõben. Fel-
merült az is, hogy megszüntet-
ve az utazó szolgálatot, nem
mennének a szakemberek
helybe a szülõkhöz, hanem
Paksra kellene beutaztatni az
ellátásra szoruló gyereket.
Egyik elképzelés sem nyert
teljes támogatottságot a társu-
lási ülésen. Döntés végül arról
született, hogy egy újabb bi-
zottság megvizsgálja a követ-
kezõ napokban, hogyan látja el
ezt a feladatot a szekszárdi
kistérségi társulás. A tapaszta-
latok tükrében döntenek a pak-
si kistérségi folytatásról. A fel-
adatellátás addig sem szünetel,
a költségek továbbra is közö-
sek.                  Dallos Szilvia
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Kérdések a nevelési tanácsadó körül
Nem tudják és nem is akarják kifizetni a
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás települé-
sei a Paksi Térségi Pedagógiai Szolgáltató
Központ szolgáltatási költségeit. Egyebek
mellett errõl is tárgyaltak a polgármesterek
a kistérségi társulás legutóbbi ülésén. Végle-
ges döntés nem született az ügyben, tovább
keresik a mindenkinek jó megoldást. 
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– Ha az ember újabb blokkokat épít, gondol
a jövõre. Míg mások fékeznek, addig a paksi
tervek a haladást jelzik – mondta Pakson dr.
Habsburg Ottó. A Páneurópai Unió tisztelet-
beli elnöke reményét fejezte ki, hogy az or-
szág áramellátása terén biztosnak számító
paksi atomerõmû a jövõben az új beruházás-
nak köszönhetõen még inkább meghatározó
része lesz a magyar villamosenergia-rend-
szernek. Habsburg Ottó a tájékoztató megbe-
szélést követõen megtekintette azt a területet,
amely a tervezett új blokkoknak adhat helyet.
Ellátogatott a látogatóközpont elõtti szobor-
parkba is, ahol a nukleáris energia békés célú
felhasználásában úttörõ szerepet játszó hét
tudós mellett az õ szobra is helyet kapott. Sü-

li János megköszönte Habsburg Ottó paksi
atomerõmûért végzett támogató munkáját. A
vezérigazgató elmondta: Habsburg Ottó nem
elõször látogatott el az üzembe. – Nem csak
akkor volt itt, amikor pozitív dolgokról szá-
moltunk be, hanem amikor az üzemzavar
után szükségünk volt arra, hogy elhiggye az
ország és az egész világ, hogy nincs baj Pak-
son – hangsúlyozta Süli János. Az Európa-
szerte ismert politikus az atomerõmûben tett
látogatását követõen a Sárgödör téri Leber
pincében koccintott a paksi borászokkal,
majd megtekintette a római kori romkertet. A
Lussoniummal kapcsolatos tervekrõl Hajdú
János polgármester és dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna tájékoztatta a politikust.        -dsz-

Habsburg Ottó kiáll Paks mellett

Minden jelentõsebb médium
hírt adott a döntésrõl, mely
szerint a parlament hozzájárult
az atomerõmû-bõvítés elõké-
születeihez, ez azonban nem
jelentett a szokásosnál na-
gyobb rohamot a tájékoztatást
illetõen, osztja meg tapasztala-
tait Mittler István. Ahogy me-
séli, 2003-ig hol jobban, hol
kevésbé érdeklõdtek az atom-
erõmû iránt, ám az üzemzavart
követõen az érdeklõdés folya-
matossá vált. – Némi túlzással
azt is mondhatnám, ha kicsi a
Duna vízállása, azért keresnek
bennünket, ha nagy, akkor meg
azért. Nálunk már évek óta ja-
nuár 1-tõl december 31-ig tart
a „fõszezon” – mondja a kom-
munikációs fõosztályvezetõ.
Ilyen folytatásra számít a to-
vábbiakban is, úgy véli, folya-
matosan a sajtó látóterébe ke-
rül majd az erõmûbõvítés, elõ-

ször az 5-6 éves engedélyezési
eljárás alatt, majd az építkezés
folyamán. 

Hogy pontosan mi lesz a sze-
repe az atomerõmû csapatának
a tájékoztatásban, az rövidesen
körvonalazódik a tulajdonos
MVM útmutatása alapján. Ad-
dig is, a kezdeti elengedhetetlen
lépések már megtörténtek. A
parlament elvi jóváhagyását
követõen elsõ kézbõl tájéko-
zódhattak a bõvítés elõkészüle-
teirõl a paksi, a környékbeli, il-
letve a szekszárdi településve-
zetõk. A tájékoztatás folyama-
tában a következõ lépés az volt,
amikor Süli János vezérigazga-
tó munkáltatói fórumra várta az
atomerõmû dolgozóit, ahol bár-
ki feltehette kérdéseit. Mind-
emellett a napokban 60 ezer
háztartásba juttatják el azt a tá-
jékoztató füzetet, ami a legköz-
érthetõbb módon mutatja be,

hogy miért is van szükség a bõ-
vítésre. Ennél lényegesen rész-
letesebb szakmai anyag is nap-
világot látott, ami a parlamenti
döntéshozóknak és az érintett
polgármestereknek készült. Lé-
tezik továbbá egy olyan kiad-
vány is, amely valahol a fent
említett kettõ között helyezke-
dik el. Ezt a 31 kérdést és vá-
laszt felvonultató brosúrát a
képviselõ-testületi tagoknak
szánják, illetve a Tájékoztató és
Látogatóközpontban (TLK)
megforduló csoportok vezetõi-
nek. A TLK-ban egyébként már
téma a bõvítés, a látogatók errõl
is hallhatnak. – A cél nem a lá-
togatók teljes meggyõzése, ha-
nem a tájékoztatásuk. Mi be-
mutatjuk, ahogyan mi látjuk az
atomenergia szerepét itthon és
a világban, és elmondjuk, ho-
gyan képzeljük a jövõt. Ha va-
laki érdeklõdve fordul a téma
felé, akkor mindez formál rajta,
ha nem érdekli vagy ellensége-
sen közelít, akkor bármit tehe-
tünk – sorolja. A Greenpeace
vezetõjét egyébként többször is
meghívták már, ám õ nem fo-
gadta el a vezérigazgató meghí-
vását. A fõosztályvezetõ el-
mondása szerint arra fel kell
készülni, hogy a zöldek akció-
kat szerveznek majd. Ami új-

donság, hogy mostanában már
nem az atomerõmû ellen lépnek
fel, hanem finanszírozási szem-
pontból közelítik meg a kér-
dést, azt fejtegetve, hogy kinek
és mibe kerül majd mindez. A
közeljövõ egyik fontos feladata
lesz a tényeken alapuló megfe-
lelõ válasz, teszi hozzá. 

Jelenleg az atomerõmû-bõví-
tés támogatottsága több mint
80 százalék az országban, ami-
ben jelentõs szerepe van az év
eleji gázkrízisnek, de ezt meg-
elõzõen is többségben voltak
azok, akik áldásukat adták vol-
na új blokkokra Pakson. Nem
csak paksiakat érintõ hír: rövid
idõn belül új internetes honlap-
pal jelentkezik az erõmû, ahol
folyamatosan nyomon követ-
hetik majd a bõvítéssel kapcso-
latos híreket.         Dávid Ildikó

Új kihívások elõtt a tájékoztatás
Hatalmas kihívás lesz mindenkinek, aki részt
vesz benne, legyen az mûszaki vagy kommuni-
kációs szakember – mondja Mittler István kom-
munikációs fõosztályvezetõ az atomerõmû-bõví-
tés kapcsán. Egyrészt mivel új „csikócsapat”
kezd neki a mû létrehozásának, másrészt a világ
is megváltozott, ma már sokkal hangsúlyosabb a
köz véleménye. 

Atomerõmû
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A „Csapvíz – bármikor megen-
gedheted magadnak” országos
kampány programjában a Paksi
Vízmû Kft. is bemutatkozott,
így kívántak közelebb kerülni a
lakossághoz, és még szélesebb
körben megismertetni munká-
jukat. Ehhez kapcsolódóan fel-
merül a kérdés: milyen a paksi
ivóvíz minõsége? Elégedettek
lehetünk vele,  mondja Gaál
Zoltán, a Paksi Vízmû Kft.
ügyvezetõje. A vízminõség
vizsgálatakor két szempontot
vesznek figyelembe: a kémiai
és mikrobiológiai összetételt. A
paksi víz ellenõrzötten kifogás
nélküli, semmilyen mikrobio-
lógiai kockázatot nem rejt, ké-
miailag pedig ideális, 13-15 né-
met keménységi fokú, tehát se
lágy, se kemény. Minden krité-
riumnak megfelel.

Bármennyire is adott a Duna
közelsége, a folyónak semmi
köze az ivóvíz beszerzéséhez:
Nagydorog irányában 12 darab
mélyfuratú kút települt, ezek
elégítik ki a paksiak ivóvíz-
szükségletét. 

A vízmû kampánya a víz vi-
lágnapja kapcsán megfogal-
mazott célokhoz kapcsoló-

dott: becsüljék meg az embe-
rek a vizet, takarékoskodjanak
vele – s mivel ezen attitûd ki-
alakítását már a gyerekeknél
el kell kezdeni, rajzpályázatot
is kiírtak.

Ezen a Balogh Antal katoli-
kus iskola, a Deák Ferenc, va-
lamint a Bezerédj Általános Is-
kola tanulói vettek részt, a két
kategóriában a következõ
eredmények születtek. Alsó ta-

gozat: 1. helyezett Móró Dáni-
el, 2. Payer Antónia, 3. Nagy
Dóra; felsõ tagozat: 1. helye-
zett Kocsner Péter, 2. Joó Dá-
vid, 3. Ulrich Viktória Julian-
na. Különdíjat kapott Adorján
Bence és Molnár Patrik. A mû-
velõdési központban kiállítás
nyílt az alkotásokból, s a leg-
jobb húsz munkát országos
rajzpályázaton is indították.

Sólva Emma
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Kiváló a kapcsolat a kistérség
települései és a Paksi Rendõr-
kapitányság között. A gazdasá-
gi válság miatt mégis várható,
hogy megszaporodnak a bûn-
cselekmények, illetve új bûn-
cselekmény fajták is megje-
lennek városunkban és kör-
nyékén. Ezért is tartja fontos-
nak a napi információcserét, a
folyamatos kapcsolatot a tele-

pülések vezetõivel a paksi
rendõrkapitány. A gazdasági
visszaesésnek bizonyosan
lesznek következményei a
közbiztonság területén, mond-
ta el dr. Kuti István. A számok
is ezt igazolják, hiszen az el-
múlt fél évben emelkedett az
ismertté vált bûncselekmé-
nyek száma, de az országos
adatokat tekintve a paksi hely-

zet még mindig jónak mond-
ható, tájékoztatott az alezre-
des. Fõleg a vagyon elleni
bûncselekmények, a kisebb
kárértékû lopások terén látható
emelkedés, illetve az M6-os
autópálya-építkezésén történ-
tek gázolajlopások és tûntek el
kisebb értékû munkagépek. Az
elkövetõk rendõrkézre kerül-
tek. A gazdasági válság hatása
bûnügyi szempontból Paks
körzetében nem fog erõtelje-
sen megjelenni, hiszen nincse-
nek olyan nagy üzemek, gyá-
rak a térségben, ahol tömeges
létszámleépítés miatti munka-
nélküliség okozna problémát,
de bizonyos korcsoportok, így
a gyermekek, fiatalok és idõ-
sek ellen elkövetett bûncselek-

mények száma növekedhet.
Ezért is kell nagy hangsúlyt
fektetnünk a közös munkára és
a megelõzésre, hangsúlyozta
Paks rendõrkapitánya. 

A kistérségi megállapodás
nem csak a közbiztonság kér-
dését öleli fel. A rendõrség
szakmai tanácsokkal segíti a
települések vezetõit, és leg-
alább negyedévente tájékoztat-
ja a polgármestereket a kistér-
ség aktuális, rendõrséget érintõ
eseményeirõl, különös tekin-
tettel a negatív irányú elmoz-
dulásokra. Emellett az önkor-
mányzatok is sok segítséget
nyújthatnak a rendõrség mun-
kájához és a kölcsönös tájé-
koztatással nem csak egymást
segítik, hanem a lakosság
komfortérzetét növelve, annak
biztonságát szolgálják. 

Dallos Szilvia

A válság szüli a tolvajt
Közbiztonsági és bûnmegelõzési célú együtt-
mûködést kötöttek a Paksi Többcélú Kistér-
ségi Társulás települései a Paksi Rendõrkapi-
tánysággal. A megállapodás célja a bûnmeg-
elõzés erõsítése és a bûncselekmények számá-
nak csökkentése mellett a kölcsönös, folya-
matos tájékoztatás. 

Bátran ihatjuk a paksi csapvizet

Bronzérmet nyertek orszá-
gos futóversenyen a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Isko-
lából tanulói! Jól sikerült a
sprint, hiszen a Bonyhádon
rendezett megyei mezei futó-
versenyen a III. korcsoportos
fiúcsapatban elsõ helyezést
értek el, s ezzel jogot szerez-
tek az országos döntõn való
indulásra. Ezt Gödöllõn bo-
nyolították, ahol a csapat a
dobogó harmadik fokára áll-
hatott fel. Az országos III.
helyezett futócsapat tagjai:
Antóni Csanád, Szendi
Csaba, Buzás Attila, Nagy
Ádám és Gombos Ádám.

-dávid-

Jól sprinteltek 
a rákóczisok

Az ÖKO Munkacsoport Ala-
pítvány által, a Föld világnap-
ja alkalmából meghirdetett
rajzpályázat alkotásait tekint-
hetik meg a VMK kiskiállító-
jában május 8-ig. 

Föld napi 
kiállítás
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Városi Rendelõintézet, I. emelet Audiológia, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Bejelentkezés rendelési idõben: H, K, 8–12-ig

06-75/519-425; 30/213-37-17
WWW.VICTOFON.HU

SZERETNE A CSALÁDI 
ÖSSZEJÖVETELEKEN
ISMÉT NEVETÉST 
HALLANI?

Szabaduljon meg 
hallásproblémáitól és ezentúl 
töltse idejét szeretteivel!

Tegye meg az elsõ lépést 
és jelentkezzen 
INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA!

Mintaprojektben vesz részt a
Városi Múzeum a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség felkéré-
sére. Az NFÜ az Oktatási és
Kulturális Minisztérium meg-
bízásából hirdette meg a
TÁMOP keret terhére a Múze-
umok Mindenkinek Progra-
mot, amely a múzeumok okta-
tási és képzési szerepét erõsíti.
A paksi múzeum a dunaújváro-
si Intercisa Múzeummal és
százhalombattai Matrica Mú-
zeummal mûködik együtt, bár
– miként dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna elmondta – minden
intézmény önállóan valósítja
meg a programot a meghatáro-
zott elvek mentén. Az igazgató
kifejtette, hogy különféle koro-
kat dolgoznak fel, Százhalom-
batta az õskort, Dunaújváros a
római kort, Paks a török kort
„kapta”. A feladat egy minta-
projekt kidolgozása és megva-
lósítása, hogy támpontot adjon

más múzeumok számára a si-
keres pályázathoz. A felkérés,
amely nem az elsõ, szakmai el-
ismerést jelent, és persze egy
regiment új feladatot a Városi
Múzeum kollektívájának, fo-
galmazott az igazgató. Hozzá-
tette, miután interneten közzé-
teszik, mindhárom városban
meghirdetik a programokat kö-
zösen, ez jó reklám az intéz-
ménynek és Paks városának. 

A felkérés során olyan váro-
sokra esett a választás, ame-
lyek az egykori limes vonal, il-
letve a Duna mentén feksze-
nek, nem kultúrájukról, hanem
iparukról nevezetesek, és jól
mûködõ múzeumuk van.  

Az intézményeknek fel kel-
lett venni a kapcsolatot egy
vagy több iskolával, s annak
diákjai számára három temati-
kus programot rendezni. A
paksi intézmény választása a
sajátos nevelési igényû gyere-

kekkel foglalkozó Gazdag Er-
zsi Általános Iskola és Diákott-
honra esett. Dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna elmondta,
hogy a választásnál nem az
motiválta õket, hogy ezért
plusz pontot kapnak, hanem
az, hogy már nagyon jó kap-
csolatot ápolnak. A Gazdag Er-
zsi iskola diákjai rendszeresen
vendégeskednek a múzeum
gyerekeknek szóló programja-
in. A mostani mintaprojekt ke-
retében háromszor teszik ezt,
és ismerkednek a törökök ma-
gyarországi jelenlétével, a tö-
rök díszítõmûvészettel. Alkal-
manként meghallgatnak egy
elõadást, lesz vetítés, majd pe-
dig maguk veszik kézbe a dol-
gokat, azaz egy-két e témakör-
re jellemzõ darabot maguk is
készíthetnek.

A mintaprojekt része intéz-
ményenként egy-egy családi
nap. A sort a dunaújvárosi in-

tézmény nyitotta április 18-án.
Paks egy héttel késõbb várja a
látogatókat. Április 25-én ki-
tárja kapuit a múzeum és a
hozzátartozó képtár, hogy a jól
sikerült Pincétõl a padlásig
programhoz hasonlóan bepil-
lantást engedjen munkájába. A
Matrica Múzeum Százhalom-
battán május 17-én tartja csalá-
di napját, az érdeklõdõk a régé-
szeti parkot fedezhetik fel.

Vida Tünde

Bepillantás a kulisszák mögé

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.
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Idén már az új Országos Képzé-
si Jegyzék szerint tartják a vég-
zõsök vizsgáit az I. István Szak-
képzõ Iskolában és az Energeti-
kai Szakközépiskolában. Az új
jegyzék megjelenése mérföldkõ
volt a szakképzésben, hiszen
amellett, hogy tartalmával, a
benne szereplõ szakképesítések-
kel igazodtak a megváltozott
munkaerõ-piaci igényekhez,
maga a rendszer is változott.
Megjelent a moduláris felépítés,
ami azt jelenti, hogy a szakképe-
sítések egymástól elkülöníthetõ
részekbõl állnak. Adott szakké-
pesítést akkor szerez meg valaki,
ha az ahhoz tartozó összes köve-
telménymodulból vizsgát tett.
Ennek birtokában további ráépü-
lõ szakképesítést lehet szerezni.
Aki az alap szakképesítéshez
szükséges moduloknak csak egy
részét teljesíti, de ezzel megfelel
egy rész-szakképesítés követel-
ményeinek, megkapja azt,
amely már lehetõvé teszi az el-
helyezkedést. A megszerzett is-
meretek beszámíthatók a koráb-
bi képzés folytatásakor és új
képzés megkezdésekor is, mivel
egy szakmacsoporton belül több
szakképesítés is tartalmazhatja
ugyanazt a modult, vagyis egyes
szakmáknak vannak közös mo-
duljaik. Az egyes modulok telje-
sítéséhez szükséges záróvizsga
írásbeli, interaktív, szóbeli, gya-
korlati elemek közül egyet vagy
többet is magába foglalhat. Az
elsõ kettõnél központilag jelölik
ki az idõpontokat és készítik a
tételeket, a szóbelihez központi
tételek vannak, de az iskola jelö-
li ki az idõpontokat, a gyakorlati
vizsga lebonyolítása pedig teljes
egészében az oktatási intézmény
dolga. Az új OKJ bevezetésén
sokat dolgoztak az iskolák. A
megváltozott rendszerhez kellett
igazítaniuk eszközfeltételeiket, a
tantárgyak szerkezetét, és felké-
szülni az új struktúrájú vizsgáz-
tatásra, amelyhez hatékony se-
gítséget kaptak egy továbbkép-
zésen, az ESZI szervezésében. A
záróvizsgák májusban kezdõd-
nek.                          -gyöngy-

Változó vizsgák

Egyre több családban használ-
ják az internetet, ami önmagá-
ban nem baj, hiszen nagyszerû
információs és kommunikációs
eszköz. A szülõknek nem sza-
bad azonban abban a hitben rin-
gatniuk magukat, hogy amíg
gyermekük az otthon biztonsá-
gában internetezik, nem történ-
het baj, mert bizony a világháló
veszélyeket is rejt. Olyan embe-
rekkel is kapcsolatba kerülhet-
nek, akik kihasználva közvet-
lenségüket, kíváncsiságukat, jó-
hiszemûségüket, árthatnak ne-
kik. A hálózatok hálózata mu-
tathat olyan tartalmakat is, ame-
lyek nem valók gyerekeknek.
Ezért nagyon fontos, hogy kellõ
gonddal készüljön fel a család
az internet használatára. 

A szülõk beszélgessenek
gyermekeikkel errõl a témáról,
alakítsanak ki a család rendsze-
rén belül helyes internetezési
szokásokat! Egyezzenek meg,
hogy a gyermek mennyi idõt
szánhat használatára, és ezt az
idõkorlátot következetesen
tartsák be. A számítógépet ne
tegyék a gyerekszobába, mert
ez megnehezíti a szülõi kont-
rollt. Ha valamit mutatni sze-
retne gyermekük, mindig le-
gyen rá idõ, sõt szorgalmazzák
a közös böngészést, legalább
amíg megtanulja a világháló
biztonságos használatára vo-
natkozó általános szabályokat.
Ilyen például, hogy ne adja
meg másoknak a jelszavát, ide-
geneknek elérhetõségeit, tele-

fonszámát, lakcímét; ha re-
gisztrálna egy oldalra, elõtte
kérdezze meg a szülõt, illetve,
ha bizonytalan valamiben, kér-
jen tõle tanácsot. Ajánlott,
hogy minél késõbb üljön szá-
mítógép elé a gyermek, tízéves
kor alatt mindenképpen legyen
állandó felnõtt jelenlét, de azt
követõen se maradjon el a
rendszeres kontroll, a beszélge-
tések. Nagyon fontos, hogy a
szülõ legyen tájékozott, ha kell,
végezzen el számítógépes,
internetes tanfolyamot! Kínál-
janak a gyermeknek más sza-
badidõs tevékenységet is, szer-
vezzenek közös családi progra-
mokat, hiszen igen fontos,
hogy ne szorítsa ki életébõl a
számítógép az olyan játékokat,
amelyek fejlesztik fantáziáját,
kreativitását, mert olyan értéket
veszít, amely késõbb nem pó-
tolható, hívta fel a figyelmet
Nagy Mariann pszichológus. 

A védõernyõ erõsíthetõ kü-
lönbözõ szûrõszoftverek hasz-
nálatával. Cseh Tamás bizton-
sági szakértõ egy ilyen ingye-
nesen letölthetõ programot
ajánlott a www.biztonsagos-
bongeszes.hu weboldalról, ahol
segítséget is kapnak az iskolák,
szülõk a telepítéséhez, illetve
ezen az oldalon más hasznos
információkat is találhatnak a
témával kapcsolatban. A prog-
ram használatával korlátozhat-
juk az elérhetõ oldalakat, ezzel
megóvhatjuk gyermekeinket a
káros és erõszakos tartalmak-
tól, illetve kontrollálni tudjuk a
csetbeszélgetéseket. Ha nem jó
irányba terelõdik a társalgás,
akkor elõször figyelmezteti a
program a felhasználót, ha
nincs változás, képes lezárni a
beszélgetést. A gyerekek fi-
gyelmét a szerzõi jogokra is fel
kell hívni, azaz, hogy mit hon-
nan, hogyan szabad vagy ép-
pen nem szabad letölteni.
Gyermekeink életének már ré-
sze a számítógép és az internet,
de hogy miként használják, a
mi felelõsségünk. 

Kohl Gyöngyi

Internet a gyerekszobában
Az internet hasznos dolog, de tudni kell bánni
vele, mert veszélyeket is rejt! Ezért választotta
a Paksi Nagycsaládosok Egyesülete az
„Internet a családban” témát tavaszi fórumá-
ra. Az esten pedagógusokkal, pszichológusok-
kal beszélgettek a szülõk, és ajánlásokat kap-
tak ahhoz, hogyan internetezhet gyermekük
biztonságosan. 
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Az én lakótelepem
Gyerekkoromban nem volt izgalmasabb a lakótelepi építkezé-
seknél. Máig emlékszem az egymás mellett sorakozó vasbeton
csövekre, amiben bújócskáztunk, meg a munkagépek vájta göd-
rökre, ahol százával úszkáltak az ebihalak. Ha színes ceruzát
fogtam a kezembe, folyton toronydarut rajzoltam. Ez volt szá-
momra a leglenyûgözõbb alkotás. De emlékszem az egyérin-
tõzésre is a sütkérezõ „paksi katicákkal” teli panelek falán, és
persze a favárra a Fenyves utcában. Akkoriban épülhetett a tíz-
emeletes, ahol most lakom. 

A „lakó” azóta sokat változott – parkok és EU-konform játszó-
terek nõttek a házak közé, megújultak a homlokzatok – nekem
mégis ugyanaz marad: a hõközpontok keresztszemes mintáik-
kal, az ablakban magányosan cigarettázó alakokkal, a turbéko-
ló galambhaddal és a fülkékkel, ahová annak idején telefonál-
ni jártunk. 
Nem túl szép látvány, jegyezte meg egyszer vidéki barátom.
Olyan hideg, személytelen, mondta, miközben a kigyúló kadmi-
umsárga lámpák fénye rávetült a tûzfalakra. Lehet, hagytam
rá, aztán hozzátettem: mégis az otthonom.

Fotó és szöveg: Kövi Gergõ
További képek a www.paksihirnok.hu oldalon.
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Nagyapám inge pontosan olyan
tiszta volt, mint a tekintete. A fel-
locsolt földes udvar pedig ponto-
san olyan jó illatú, mint a vászon-
ing mosás után… Persze, ezt a
második gondolatot csak képze-
lem, mert én sajnos nem tudha-
tom, milyen volt a vászoning illa-
ta a dunai mosás után. Pedig
nagyanyám még a Dunán mo-
sott, és a mosáshoz mosószap-
pant fõzött. Emlékszem, a halála
után rengeteg szappan maradt a
padláson, melyeket még évekig
használt édesanyám a „maka-
csabb foltok” tisztításához…

Hogyan is készült a mosószap-
pan? A családok egész évben
gyûjtötték a zsíros hulladékot:
például disznó- és marhafagy-
gyút. Szódából, hamuból és
mészbõl lúgot forraltak, majd be-
letették a szappannak valót. Elõ-
ször nagy lángon, majd lassú tû-
zön fõzték – szabad tûzön, az ud-
vari kondérban – míg a kicsapó-
dó szappan a lúg fölé került. A
folyékony szappant ruhával leta-
kart farekeszbe öntötték, a kihû-
lés után kockára darabolták és a
padláson kiszárították. 

S jöhetett a mosás: ez a nagyon
nehéz háziasszonyi munka, mely
meghatározó része az asszonyi
munka – szép szóval: asszonyi
dolog – kultúrtörténetének.

A paksi asszonyok többsége az
Anna utcai lejáró alatti, valamint
a Villany utca végén található
partszakaszon mosott szívesen.

A szennyes ruhát kosárban, jól

meghajtogatott kendõvel takart
fejükön vitték az asszonyok a
Dunára. Nem csupán az öltözék
ruhákat, a háztartás kellékeit,
hanem a szõnyegeket is. 

A mosás legfontosabb eszkö-
ze a mosószék és a lúgozásra
(„elõmosásra”) használt fatek-
nõ után a keményfából készült,
felfelé szélesedõ lapátszerû
eszköz, a mosósulyok volt. 

A négylábú mosószéken ad-
dig sulykolták a szennyest,
amíg szürkés, lúgos levet
eresztett. A tisztára mosott ru-
hákat a Duna-parti köveken
szárították. 

(Sipos Manci néninél láttam a
valahai mosószékét. Még most
is kitûnõ állapotban van.)

A vasaló elõdje, a  mángorlófa,
fából faragott eszköz volt, alsó
végén rövid nyéllel s a vászon-
nemûk mosás utáni simítására,
fényesítésére szolgált…

S ez a rövid múltidézés
eszembe juttatja az emlékeket,
melyekre már – a magam múlt-
jából – emlékszem. Mosás az
udvaron: áztatás, gõzölgõ mo-
sófazekak, fateknõ, keményí-
tés, a háziszappan illata. Kékí-
tés, hogy az idõvel megsárguló
fehérnemûk színe hófehér ma-
radjon. Elfeledett szavak. Jó-
zsef Attila verssora jut eszem-
be: „kékítõt old az ég vizében”. 

Bizakodom, tiszta idõben
messzire látnak még néhányan
a bodros felhõjû kékítõt oldó
ég alatt…                  Tell Edit

Mosás a Dunán
Hogy volt…?
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„A´ tisztaság szeretetreméltóvá teszi a ´ Gazdasszonyt: A´ melly
Asszony tiszta, nem tsak hogy Férje, és jó barátainak gyönyörû-
sége; de még a´ Tseléd is örömest szöolgálja. (...) Nem a tzifra öl-
tözet teszi a ́ Házi Gazdasszonyt széppé: A´ melly házban minden-
nap gálávan van a´ Gazdasszony: többnyire a´Ház tállyéka
gyászban szokott lenni, a´hol ellenben a´Gazdasszony mindenna-
pi ruhában jár, ´s a´ mi közönséges öltözet rajta van, ha nem mó-
di is, ha kopott is; de mellette tiszta, (...)az illyen Asszony valóban
szép, ́ s a´ foltos ruhais jobban illik neki, mint amannak a´ bíbor”.
N. Nagyváthy János tekintetes nemes Szala Vár Megye táblabírája
által írt Magyar Házi Gazdasszony” címû könyve intelmeibõl
1820-ból.

Hét hosszú Benedek Elek mese,
melyet nagyon kellett ismerni.
Ennyi volt az elõzetesen meg-
adott feladat, ezt követte a közel
hat héten át tartó felkészülés a
Benedek Elek születésének 150.
évfordulója alkalmából rende-
zett meseversenyre. A rendezõ a
Balogh Antal Katolikus Általá-
nos Iskola, a nyertesek pedig a
Bezerédj Általános Iskola har-
madik osztályosai: Dévényi
Dalma, Fritz Balázs a 3.a, Nagy
Dávid a 3.b osztály tanulója.
Felkészítõ tanítónõk: Horváth
Ferencné és Mohácsi Zoltánné.
Mindhárom kisdiák kitûnõ tanu-
ló, a magyart különösen szere-
tik, remekül olvasnak és kima-
gasló az olvasásértésük, szorgal-
masak, megbízhatóak. Dalma és
Dávid már szerepelt hasonló
versenyen, ezért is vállalták

nagy kedvvel az újabb megmé-
rettetést. Mindhárman egyforma
felkészültséggel indultak, de a
képrejtvények megfejtésében
Balázs jeleskedett. Számtalan
érdekes, játékos, de nehéz fel-
adatot kellett megoldaniuk, me-
lyek alapján kiderült, hogy a hét

mesébõl alaposan felkészültek.
Szó- és betûrejtvények, helyszí-
nek, szereplõk, varázstárgyak
felismerése, útvonalak bejelölé-
se mesetérképen, lerajzolt palo-
ták beillesztése a megfelelõ me-
sékbe, és még sok-sok feladat,
melyek helyes megoldásával el-

sõk lettek. Jutalmuk egy teljes
Benedek Elek mesegyûjtemény
és egy színes mesés póló. Dalma
kedvenc meséje: A tizenkét var-
jú, és a meséken kívül korosztá-
lyának megfelelõ regényeket is
olvas, mindezeken kívül zongo-
rázni tanul. Balázs már háborús
regényekbe is szívesen beleol-
vas, érdeklõdése széles körû. Az
õ kedvence a Prücsök címû me-
se. Három éve judózik, legutób-
bi versenyén bronzérmet szer-
zett. Dávid a Többsincs királyfit
kedveli leginkább, a hosszú me-
sében a sok kalandot. Négy éve
zongorázik, rendszeresen fellép
zenei versenyeken, és öt éve fo-
cizik az ASE színeiben. Ahárom
kisdiák tanulmányi eredménye,
szorgalma, sokoldalúsága dicsé-
retes, olvasás- és könyvszerete-
tük példaértékû.                     bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Nagy Dávid, Dévényi Dalma, Fritz Balázs
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Legeredményesebb az idei vá-
rosi borversenyen Várszegi Fe-
renc volt, aki négy arany- és egy
bronzéremmel tarsolyában tér-
hetett haza a versenyrõl. Mind-
egyik megméretésre szánt bora
érmes lett. Az elmúlt években
hasonlóan eredményes volt, két-
szer elvitte már a nagyaranyat,
volt olyan esztendõ, amikor há-
rom arany-, három ezüstérem
birtokosa lett. Pedig – mint
mondja – hagyományos techno-
lógiával készíti a bort, így job-
ban ki van téve a természet sze-
szélyeinek. – Ha jó az idõjárás,

jó bort tudunk készíteni – adja
meg az egyszerûnek tûnõ recep-
tet. Igaz, teszi hozzá, ha bejön
valami apróság, borul minden,
hiszen sok-sok tényezõnek
együtt kell lenni az eredmény-
hez. Egyik büszkesége például a
2003-as cabernet sauvignonja.
Az egy csodálatos évjárat volt,
százévenként ha van ilyen, neki
pedig az elsõ termés volt azon a
szõlõn. Várszegi Ferenc még
egy 2002-es olaszrizlingre is
büszke. Méltán, ahová eddig el-
vitte, mindig az elsõ két hely va-
lamelyikén végzett. Idén egy
kékfrankosa kapott aranyérmet,
aminek végtelenül örült, mert
szavai szerint rendkívül jó za-
matú, de kissé vékonyabb színû
volt. Két cabernet sauvignon és
egy zweigelt nyerte még el a
zsûri tetszését Várszegi Ferenc
boraiból. 

Mellette rendkívül jól szerepelt
még Spiesz József, aki három

arany-, egy ezüst- és egy bronz-
érem birtokosa lett. Õ öt mintá-
val nevezett. Fehér József hét bo-
rát értékeltette, és szintén reme-
kelt: két arany- és öt ezüstérem
gazdagította az idei versenyen. 

Kanczler Istvánné borász el-
mondta, hogy úgy tûnik, egyre
fontosabbnak érzik a termelõk,
hogy zsûriztessék boraikat, hi-
szen rekordszámú nevezõ volt
ebben az évben. Hetvenegy ter-
melõ százhatvankét mintával
vett részt a bírálaton. A mennyi-
ség nem ment a minõség rová-
sára, sok érmet osztottak a bí-
rák. Huszonegy aranyérem ta-
lált gazdára, ebbõl tizenöt a 99
vörös minta közül került ki, hat
a fehérborok közül. Utóbbiból
negyvenöt mintát neveztek. A
siller és a rozé borok ezúttal
nem ütötték meg a mércét, nem
volt köztük aranyos.

Kanczler Istvánné a bírálók
elé került borokat illetõen el-
mondta, hogy akadtak kisebb
típushibák, mint például a fe-
hérborok esetében az íz- és il-

lathibák, melyek annak szám-
lájára írhatóak, hogy az erjesz-
tésnél túlmelegedtek a borok.
A vörösboroknál, és különösen
a testesebb fajtáknál fontos,
hogy nem szabad túl korán le-
szedni a szõlõt, figyelmeztetett
a szakember, aki elmondta,
hogy idén összességében a vö-
rösek szerepeltek jobban. Hoz-
zátette, a „Város bora” címet
nem ítélték oda, erre egy ké-
sõbbi idõpontban kerül sor.       

Vida Tünde

Éremesõ a borversenyen
Annak ellenére, hogy re-
kordszámú mintát nevez-
tek az idei városi borver-
senyre a paksi termelõk, a
mennyiség nem ment a mi-
nõség rovására. Szép ered-
ményeket könyvelhettek el
a paksi borászok. 
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A tizenhét esztendõs Váradi Zsoltot (a ké-
pen balra) a paksi közönség korábban job-
bára a Tûzvirág Táncegyüttes tagjaként is-
merhette meg. Életének apró gyermekkora
óta szerves része a néptánc, az elsõ lépése-
ket négyévesen tette meg. Újabban már ze-
nészként, egészen pontosan basszusgitá-
rosként is hódítgatja a világot jelentõ desz-
kákat. A hangszert 2005-ben vette kezébe,
az elsõ idõkben Ludányi Miklós útmutatá-
sait követve, majd autodidakta módon fi-
nomította tudását. Fõleg a jazz és a blues
áll közel hozzá, bár – mint elárulta, szereti
a klasszikus zenét, foglalkozik is vele.
2008 júniusában két társával megalakítot-
ták a nevével fémjelzett Váradi Jam
Factoryt. A zenekar – amelyben Zsolt basz-
szusgitáron, Tárnok Tamás gitáron játszik,
Koós Marcell pedig dobol – fõként a jazz,

a blues és a funky sajátos, hazánkban még
kevésbé meghonosodott ötvözetét játssza.
A csapat néha Zsolt bátyjával, Gáborral és
az õ szájharmonikájával egészül ki. A
basszusgitáros szólóban is meg-megmutat-
ja tehetségét. A most harmadéves középis-
kolás már elsõben is nevezett a kollégiu-
mok közötti versenyre, s azóta megteszi
ezt minden évben. Mint elmondta, a zsûri
értékelése szerint évrõl-évre fejlõdik. Ezt
bizonyítja az is, hogy idén elnyerte iskolá-
ja rangos kitüntetését, a Leõwey-díjat, s az
is, hogy a Sztárpalánta elnevezésû tehet-
ségkutató versenyen a regionális forduló
után az országos döntõben is bemutatkoz-
hatott. A paksi zenészpalánta a Ground Há-
lózat versenyén ezüstminõsítést kapott.
Zsolt elmondta, hogy zenekarát, a Váradi
Jam Factoryt a paksi közönség május 29-
én a pünkösdi fesztivál keretében láthatja,
másnap Komlón, a Minden más fesztivá-
lon lépnek színpadra.                          -vt-

Ezüstösen pengetett

Szabolcs vonzalma a zenéhez
igen korán kezdõdött. Babako-
rában diszkó- és rockslágerek-
re altatták a szülei, s õ már igen
korán elkezdett ezekre táncol-

ni, majd játékhangszereken
muzsikált. A játékokat késõbb
az igazi hangszer követte.  

– Folyamatosan tanultam és
még mindig azt teszem. Zon-
gora szakon kezdtem középis-
kolás koromban, késõbb kar-
mester szakot végeztem, majd
ének-zene-zongora szakot. Je-
lenleg szintetizátor szakra já-
rok és közoktatás-vezetést ta-
nulok, mert távolabbi tervem
között szerepel egy olyan óvo-
da elindítása, ahol 3-tól 6 éves
korig tanítanánk a gyerekeket
zenére, mûvészetekre, idegen
nyelvre. 

– Kalandos az életem, elru-
gaszkodott a gondolkodásmó-
dom, nem nagyon tudok meg-
nyugodni és letelepedni sem,
ennek következtében sok he-
lyen laktam már az országban.
Nagymányokon kezdtem ze-
nét tanítani, Nyíregyházán is
töltöttem három évet, ekkor
hívtak a paksi mûvészeti isko-
lába. Ez azért volt jó, mert
bonyhádi vagyok, s így köze-
lebb lehetek a szülõföldem-
hez. De itt is csak addig sze-
retnék maradni, amíg vannak
kiaknázatlan lehetõségek,
amíg hatékonyan tudok tevé-
kenykedni. 

Saját mûsorokkal 1997 óta
koncertezik Hatvani Szabolcs.
Mint mondja, most jött el az az
idõ, amikor olyan komplett és
profi csapattal léphet színpad-
ra, amely része lehet egy mul-
timédiás koncertnek. A „SZÍN-
FÓNIA” április 29-i õsbemuta-
tóján partnere lesz egyebek kö-
zött ifj. Fráter Sándor, Lovasi
Zoltán, Fizer János, Schubert
Mária, Gyulai István, a Napsu-
gár Gyermekkórus Kákainé
Sebestyén Judit vezetésével, a
Camerata Pro Artis Vonós-
együttes, az est vendége pedig
a Paksi Városi Vegyeskar, kar-
nagy: Cseke Gábor.

– Mire Paksra kerültem, ad-
digra kialakult a koncepcióm:
egy koncertsorozat, amelynek a
negyedik részénél tartottam ép-
pen, annak címe volt a „Föld és
ég”, s itteni bemutatóját 2008-
ban, a Föld napja alkalmából
tartottuk. Gondolkodásmódo-
mat átszövi a természet szerete-
te, az iránta való elkötelezettsé-
gem, ez jelenik meg mûveim-
ben is. A tavalyi koncert átfogó
és sokoldalú volt zeneileg, nagy
sikert aratott a közönség köré-
ben, talán azért, mert eddig nem
volt itt megszokott a monumen-
tális, nagy stábbal létrehozott,

komoly tartalommal rendelke-
zõ, mégis szórakoztató, látvá-
nyos mûsor. A közönség utána
érdeklõdött, hogy mikor lesz a
következõ. Ezek a kérdések en-
gem mindig továbbgondolásra
inspirálnak. Az elõzõ elõadás
végén elpusztult a Föld – innen
kell most folytatnunk a
történetet. Munkában és idõben
nagy befektetés ez; a látványos-
ságot biztosító GTLaserrel no-
vember óta dolgozunk a látvá-
nyon. A technika kicsit jövõbe
mutató és a szintetizátorzene is
futurisztikus, mindkettõ fantá-
ziavilág. Egyedülálló lesz a
kvadrofón hangzás is; 18 ezer
watt tölti majd be a teret.

A zeneszerzõ arról is beszélt:
a paksi bemutató világpremier-
je lesz egy olyan technikai be-
rendezésnek, a kaleidoszkóp
lézernek is, ami 35 éves fej-
lesztõmunka eredményeként
csak itt lesz látható, Magyaror-
szágon sehol másutt. A cég ter-
veiben New York, Japán és
Kuba szerepel, ide viszik a vi-
lágszínvonalú technikát és
Szabolcs zenéjét. 

– Hogy ezen felül mik a terve-
im? Elsõdlegesen olyat nyújta-
ni, ami nem kommersz. Amire
azt mondják az emberek: na, er-
re nem gondoltam volna! De jó,
hogy eszébe jutott, de jó, hogy
megmutatta… Sólya Emma

Zongorista, karmester, ta-
nár, zeneszerzõ, nyughatat-
lan, természetimádó (élet)
mûvész Hatvani Szabolcs.
Monumentális szintetizátor-
és lézervarázs koncertjét áp-
rilis 29-én csodálhatja meg a
közönség a Városi Mûvelõ-
dési Központban, a tavaly
bemutatott „Föld és ég” cí-
mû nagysikerû produkció
folytatásaként.

Világpremier a mûvelõdési házban
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Jó napot, mi újság?

Mindig is az erõmûbe készült
Pakson, a Duna közvetlen szom-
szédságában nõtt fel Cziczer Já-
nos. Az elsõk között volt, aki
Budapestre az erõsáramú szak-
középiskolába jelentkezett azzal
az eltökélt szándékkal, hogy az
épülõ atomerõmûbe megy dol-
gozni. Ide egyébként elõször
1977 nyarán, az elsõ termelési
gyakorlaton tette be a lábát. A
Budapesti Mûszaki Egyetem el-
végzése után pályakezdõ villa-
mosmérnökként itt kezdõdött
pályafutása. Úgy emlékszik,
hogy nagy elméleti tudás birto-
kában érkeztek, amihez termé-
szetesen nem társult praktikus
tudás. Miután a „csavarhúzós”
mérnöki poszttól az igazgatói
székig sorra vette a ranglétra fo-
kait, ez utóbbira is szert tett. Mint
mondja, az elmúlt több mint
húsz év egyik legszebb idõszaka
volt, amikor védelmes mérnök-
ként dolgozott. Nagy volt a fele-
lõsség, könnyen becsúszhatott a
hiba, amiért nem vették fejét
senkinek, de segített a pontos-
ságra, precízségre és átgondolt-
ságra „nevelésben”. A csernobili
események után végrehajtott
biztonságnövelõ intézkedések
bevezetésében végzett munkájá-
ra mint szakmai pályafutása fon-
tos feladatára emlékszik. Mér-
földkõ volt, amikor technológiai
vezetõnek nevezték ki, hiszen
ettõl fogva már nemcsak mûsza-
ki problémák megoldása várt rá,
emberekkel is kellett foglalkoz-
nia. Mint mondja, ez sem oko-
zott gondot, mindig sikerült kö-
zös hangot találnia mindenkivel
beosztástól függetlenül. Egyéb-
ként is azt vallja, hogy egy pozí-
ciónak nem szabad megváltoz-
tatnia az embert. A pozíciók ese-
tében szép sorjában jöttek is.
Osztályvezetõ lett, majd a villa-
mos- és irányítástechnika, illetve
a villamos üzemviteli osztály
élén eltöltött évek után, 2004-
ben megérkezett a felkérés a fõ-
osztályvezetõi feladatra. Erre
nemcsak pontosan emlékszik,

még fotót is õriz róla. Éppen
Svájcban volt egy 400 kilovoltos
megszakító gyári átvételén, ami-
kor az akkori üzemviteli igazga-
tó, Kovács József felkérte – ezt a
beszélgetést örökítette meg a
kép. Néhány órányi gondolkodá-
si idõ után igent mondott, miként
most is, amikor Hamvas István
mûszaki vezérigazgató-helyettes
felajánlotta, hogy folytassa mun-
káját üzemviteli igazgatóként. 

Az igen mögött az elmúlt bõ
két évtized áll, mondja. Szerinte,
hasznos volt, hogy lépésrõl lé-
pésre ment végig a ranglétrán,
nem voltak kitérõk, nagy ugrá-
sok, mindig volt rálátása a kö-
vetkezõ feladatra. Hosszú évek
óta Süli János „nyomában” ha-
lad, akivel sok tekintetben ha-
sonlóan gondolkodnak, azonos
elveket vallanak. Ez azzal is jár
– árulja el –, hogy kinevezése
nem hoz gyökeres változásokat.
Mint mondja, nagyon régóta
dolgoznak együtt, s ugyan a ha-

bitusukban van különbség,
irányváltásra a munkában nincs
szükség. 

János nagyon fontos ered-
ménynek tartja, hogy a fõosztá-
lyon, amelyet több mint öt éven
át vezetett, nagyon jó, nyugodt
légkört sikerült kialakítania.
Szerinte ez a garancia arra, hogy
a feladatukra, azaz a villamos-
energia-termelésre tudjanak
koncentrálni. Összeszûkült gyo-

morral, a változásoktól való fé-
lelemben ugyanis nem lehet tel-
jesíteni. Szükség van az állandó-
ságra, szögezi le. Nagyon fon-
tos, mondja, hogy az atomerõmû
egészében nyugodt munkalég-
kör uralkodjon, s a fiatalokban –
merthogy az utóbbi idõben a
nyugdíjazások miatt nagy volt a
fluktuáció – is tudják erõsíteni
az elhivatottságot. 

Az igazgatói kinevezés azt je-
lenti, hogy ma már három fõosz-
tály, megannyi osztály és össze-
sen nyolcszáz ember dolgozik
János irányítása alatt. Megsoka-
sodtak az egyéb, „protokolláris”
teendõk, amelyeknél véleménye
szerint meg kell találni az arany
középutat, azaz tudni kell néha
nemet is mondani. E nélkül nem
jutna idõ a családra, ahol – mint
mondja – már eddig is sok hárult
feleségére. A sport is háttérbe
szorulna, ami viszont gyerekko-
ra óta fontos életében. Munka
után úszik, szaunázik, fut az
ASE pályán, kerékpározik, egy
éve a tenisz is felkerült a palettá-
ra, és ismét felfedezte régi kö-
zépiskolai szerelmét, a síelést,
aminek családi, baráti körben
hódol. Nem lett hûtlen a gyerek-
kori szerelemhez sem, van egy
ladikja, amit néha vízre tesz a
Dunán, vagy elõveszi a pecabot-
ját. Igaz, azzal nem a folyópartra
ül ki, hanem az atomerõmû hor-
gásztavaihoz.

Vida Tünde

A legfontosabbnak és a jó teljesítés garanciájának tartja a nyu-
godt munkahelyi légkört a közelmúltban kinevezett üzemviteli
igazgató, bár õ maga temperamentumos ember. Cziczer János
munka után többnyire sportol. A mozgás, mint mondja, segít
abban, hogy a szellemi fáradságot fizikaival egészítse ki.

Pakson, 
a Barátság utca 3. szám
alatti Üzletházban 
(a lakótelep központjában) 
üzlethelyiségek bérelhetõk.

176 m2-es üzlethelyiség + 49 m2-es raktár; 71 m2-es üzlet-
helyiség, 66 m2-es üzlethelyiség, 32 m2-es üzlethelyiség

Részletes felvilágosítás:
30/557-3645

Fo
tó

: 
M

ol
ná

r 
G

yu
la



Braniszlav Dzunics irányítása
alatt tizenhárom bajnoki mérkõ-
zést játszott az Atomerõmû SE
férfi kosárlabdacsapata. Ebbõl ti-
zenegyszer gyõztesen vonulhat-
tak le Mészárosék a pályáról, és
csak kétszer, Székesfehérváron
és Dombóváron volt jobb a hazai
csapat. A remek teljesítménynek
és a riválisok botlásainak kö-
szönhetõen a rájátszás végére az
ötödikrõl sikerült felkapaszkodni
a második helyre. Az Albacomp
elleni nagyarányú hazai gyõze-
lem után vendégjáték követke-
zett Debrecenben, a tizenharma-
dik DEKE ellen. A69-87-es pak-
si gyõzelem azt jelentette, hogy
továbbra is szorosan a Pécs és a
Székesfehérvár nyomában ma-
radt a társaság. A szebb napokat

is megélt Kaposvári KK Geszte-
nyés úti fellépése biztosan nem
kerül be a somogyiak top 10 ta-
lálkozói közé. Az ASE helyen-
ként látványos játékkal 100-57-
re hozta a mérkõzést, amelyen
nem voltak egy súlycsoportban a
felek. A mérkõzés legtöbb pont-
ját szerzõ Panta István elmondta:
– Ameccs elõtt én pelenkáztam a
kislányomat, meg is lett az ered-
ménye. Köszönöm a játéklehetõ-
séget, ezután is megpróbálok él-
ni vele. 

A forduló rangadóján a Falco
Szombathelyen legyõzte az
Albacompot, ami azt jelentette,
hogy tizenöt forduló elteltével
ismét a második helyre lépett fel
az ASE. Az alapszakasz huszon-
hatodik, záró fordulójában

Kecskemétre utaztak Willi-
amsék. Az Univer számára lét-
kérdés volt a mérkõzés, habár a
sorsuk nem csak a saját, hanem
a Sopron és a Szolnok mérkõzé-
seinek eredményeitõl is függött.
Az elsõ félidõben mindez nem
látszott a házigazdák teljesítmé-
nyén, félidõben biztosan, tizen-
egy ponttal vezetett a Paks.
Zsoldos András, a Kecskemét
mestere a folytatásra feltüzelte a
tanítványait, a harmadik negyed
végére kiegyenlített az Univer,
sõt a harmincötödik percben
már a vezetést is átvették Hor-
váth Ákosék, igaz csak két pont-
tal. Ekkor azonban ismét bein-
dult a paksi pontgyártás, öt perc
alatt tizenkilenc pontot szerez-
tek Gosáék, amire a Kecskemét

csak héttel válaszolt. Univer-
Kecskemét: ASE 69-79. – A
harmadik negyedet kivéve jól
játszottunk, az egész csapat fel-
fokozott idegállapotban volt,
nagyon akartuk, hogy megsze-
rezzük a második helyet. A négy
közé jutásért a Szolnok szerin-
tem a legjobb ellenfél, olyan
csapat, amelyik január óta na-
gyon feljavult. Komoly célokat
csak erõs ellenfelek legyõzésé-
vel lehet elérni – mondta el
Braniszlav Dzunics, az Atom-
erõmû kosárlabdacsapatának
vezetõedzõje.

Az alapszakasz elsõ helyét a
PVSK-PANNONPOWER sze-
rezte meg. A rájátszás április 29-
én kezdõdik, ezért a hosszú szü-
net miatt edzõmérkõzést játszik
az ASE április 25-én 17 órakor
a Dombóvár lesz az ellenfél.       

Kovács József
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Sport

Jól hajrázott az Atomerõmû SE

Õsszel 5:0-ra kiütötte a Paksi
FC-t a Vasas az Illovszky stadi-
onban, ezért is, és tavaszi elsõ
gyõzelme reményében is lépett
pályára a Soproni Liga 22. játék-
napján a Paksi FC. A vendéggár-
da tavasszal hasonlóan gyengén
kezdett, így Mészöly Géza
együttese is a feltámadásban re-
ménykedett a Fehérvári úton. Az
összecsapás elsõ félideje változa-
tos játékot hozott, de az elsõ 20
percben a kapuk nem forogtak
veszélyben. A 40. percben meg-
tört a jég. Egy kidolgozottnak
nem mondható akció után Tökö-
li elé került a labda, aki egy átvé-
telt követõen szép gólt lõtt a Va-
sas kapujába. A 42. percben
egyenlíthetett volna a vendég-
gárda, de Sowunmi fölé tüzelt. A
félidõben 2:0-s elõnnyel mehe-
tett volna a PFC, ha a kapu torká-
ból nem sikerül felszabadítaniuk
a fõvárosi védõknek. Ami nem
ment az elsõ félidõ hajrájában,
összejött a második játékrész ele-
jén. A 47. percben Kiss Tamás
fejelte Tököli beadását Németh
kapujába. A 65. percben aztán is-
mét Tököli nyargalt végig a pá-

lyán és újabb látványos gólt sze-
rezve beállította a 3:0-s végered-
ményt. – Jobban játszottunk,
végre berúgtuk a helyzeteinket,
és nem kaptunk gólt. Ha így ját-
szunk majd a folytatásban is, ak-
kor a többi meccset is hozni tud-
juk – értékelt Kiss Tamás, a Pak-
si FC támadója a mérkõzés után. 

A Zalaegerszeg 11 veretlen
meccsel a háta mögött érkezett a
Fehérvári útra a Soproni Liga 23.
fordulójában. Az összecsapás el-
sõ félidejében látható volt, hogy
egyik csapat sem akar gólt kapni,
ezért a biztos védekezésen alapu-

ló játék került elõtérbe, helyzet
nem sok akadt. A paksiak közül
Zováth, Szabó János és Böde ve-
szélyeztetett az elsõ 45 percben,
míg a túloldalon Máté Péter tesz-
telte Csernyánszky reflexeit. A
0:0-s félidõ után, Csank János
középpályás helyére csatárt cse-
rélt és a váltás bizony eredmény-
nyel is párosult. Balázs az 54.
percben megszerezte a vezetést a
ZTE-nek. A sokk után egyre job-
ban magára talált a PFC és a 64.
percben egalizált: Kiss Tamás kí-
gyózott végig a vendégvédel-
men, de szabálytalanul megállí-

tották. A jogos büntetõt Tököli
Attila értékesítette, aki 150. NB
I-es gólját szerezte az élvonal-
ban. A végjáték is izgalmasra si-
keredett. Mindkét csapat hatal-
mas erõket mozgósított a gyõztes
találat érdekében, de a helyzetek
csak helyzetek maradtak. Ösz-
szességében reális eredmény
született, bár a végjátékban a
vendégek elõtt adódtak nagyobb
lehetõségek. Paksi FC–Zalaeger-
szegi TE 1:1. A PFC továbbra is
a Soproni Liga 14. helyén áll. 
– Mindkét csapat arra játszott az
elsõ félidõben, hogy ne kapjon
gólt. A második játékrészben
kényszerû cserékhez kellett
nyúlnom, nagyon fájlalom, hogy
Éger nem tudott végig a pályán
maradni. Komoly átadási hibákat
követtünk el, és mi kínáltunk tál-
cán lehetõségeket az ellenfelünk
számára. Ugyanakkor elöl nagy
erõket mozgósítottunk Kiss Ta-
más és Tököli Attila révén –
mondta el Gellei Imre, a Paksi
FC vezetõedzõje. APFC a követ-
kezõ fordulókban (április 25.)
Gyõrbe látogat, az FC Fehérvárt
fogadja (április 28.), majd utazik
Nyíregyházára (május 1.) és Rá-
kospalotára (május 6.).

Faller Gábor

Tizennegyedik a tabellán a PFC
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Lezárult a Fuss, ússz, kerékpá-
rozz a gyermekedért program
idei sorozata, amelynek szerve-
zõje a PSE Szabadidõ Szakosz-
tálya. A próbákra három
általános iskola: a Bezerédj, a
Deák és a Balogh Antal és két
óvoda, a Hétszínvirág és a Me-
sevár nevezett. – Megmozgatja
az embereket, a tömegsportot
feltétlenül támogatni kell, na-
gyon jó ez a kezdeményezés –
mondta el Szabó György, aki
mindhárom próbán részt vett.
Éppen ez a célja az évekkel ez-
elõtt életre hívott programnak.
Az iskolák és óvodák közötti
vetélkedés gyõztese az az intéz-
mény, amelyik a legtöbb embert
tudja megmozgatni. A sorozat
elsõ állomása mindig az úszás,

majd a futás következik, zárás-
ként pedig drótszamárra pattan-
nak a résztvevõk. Az idei soro-

zatban mindhárom forduló sike-
res volt. – Az úszáson, mely ed-
dig a legnépszerûtlenebb volt,

minden eddigi rekordot meg-
döntöttünk, a futáson a szoká-
sosnál is többen voltak. Valószí-
nûleg a kerékpározáson is sokan
lesznek, mivel két iskola, a
Bezerédj és a Balogh Antal nagy
harcban áll a második helyért –
fogalmazott a verseny elõtt
Horváthné Szeip Ildikó a PSE
Szabadidõ Szakosztályának ve-
zetõje. A résztvevõk ezúttal a ré-
gi rendelõintézet épülete mögöt-
ti parkolóból indulva a cseresz-
nyési iskolához tekertek. A vég-
eredményt csak a városi gyer-
meknapon tudhatják meg az ér-
deklõdõk, a tervek szerint akkor
tartják az eredményhirdetést. A
díjazásra félmillió forint áll ren-
delkezésre, amelyet a helyezé-
sek arányában osztanak meg az
iskolák és óvodák között, akik
sportszereket vásárolhatnak be-
lõle.                                  faller
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Tömegeket mozgatott meg a PSE

További képek a www.paksihirnok.hu oldalon.

Befejezõdtek a 2008-2009-es
sakk csapatbajnokság küzdel-
mei. Az utolsó fordulót egy bu-
dapesti, közös helyszínen ját-
szották a résztvevõ együttesek.
A 11. fordulóban az NB I. Sza-
bó László csoportjában szereplõ
Atomerõmû SE gárdája a másik
tolnai alakulat, vagyis a Decs el-
len mérkõzött. A tét nélküli ösz-
szecsapáson – az ASE I. harma-
dik helye már korábban eldõlt –
Papp Gábor, Vidéki Sándor,
Szabó Bence és Lizák Péter
gyõzött, míg Berkes Ferenc,
Ács Péter, Grószpéter Attila, Jr.
Fodor Tamás és Györkös Lajos
döntetlenezett, így 7,5-4,5
arányban legyõzte megyei rivá-
lisát az élvonalbeli egylet. Az el-
sõ osztályt a Nagykanizsa nyer-
te a Zalaegerszeg elõtt. 

Az NB/I B-ben vitézkedõ
ASE II. a bentmaradásért izgul-
hatott. Táblához nem ültek
ugyanis a paksiak, mert utolsó
ellenfelük, a Szenna Pack SC
korábban visszalépett a Cha-

rousek-csoport küzdelmeitõl. A
fiatalokra épülõ gárda a riváli-
sok eredményeinek is köszön-
hetõen végül meghosszabbította
második vonalbeli tagságát. 

– Mindkét csapatunk eredmé-
nyeivel és helyezésével elége-
dett vagyok. Elsõ számú együt-
tesünk éltáblásai viszont vissza-
fogottabb teljesítményt nyújtot-
tak, de a harmadik hely így is
könnyedén meglett. Elõrébb
nem kerülhettünk, mivel riváli-
saink nagyobb költségvetésbõl
gazdálkodnak és évrõl évre ki-
váló külföldieket igazolhatnak.
Jövõre azonban változás lehet,
ha megváltoztatják az NB I. ki-
írását és meghatározzák a ma-
gyar játékosok számát. A követ-
kezõ bajnokság októberben
kezdõdik, de idén is lesz Marx
György emlékverseny, terveink
szerint õsszel, már az új Erzsé-
bet Szállóban – értékelt
Gosztola István, az Atomerõmû
SE sakk szakosztályának veze-
tõje.                                      efgé  

Ismét harmadik 
az atomos sakkcsapat

A 4. és 6. korcsoportos lány
floorball diákolimpia országos
döntõjét rendezték április köze-
pén Pakson. Az ESZI sportcsar-
nokban mindkét nap hét csapat
mérkõzött egymással.  – Tavaly-
elõtt és azelõtt is az ESZI-ben
volt az országos döntõ, az akko-
ri csapatok országos aranyérme-
ket nyertek. A mostani két kor-
csoportban újra éremesélyes
együtteseink vannak – mondta
el Poór József, a diáksport bi-
zottság elnöke. 

A csapatok két csoportban,
körmérkõzéseket követõen ját-
szották a helyosztókat. A két
paksi csapat, a Deák és a
Bezerédj a Lövõ és a Nyárlõrinc
együtteseivel az „A” csoportban
kapott helyet. A Deák diákjai a
döntõbe jutást tûzték ki célul, a
Bezerédj együttese legalább az
ötödik helyet. A nap nyitó mecs-
csén a deákosok nagy arányú
gyõzelmet arattak a bezerédjsek
ellen. 

– Nagyon elkeseredtek a lá-
nyok a vereség miatt, de jövõre
jobban koncentrálunk majd, és
mivel csak két helyen lesz válto-
zás a keretben, ezért rutinosab-
bak is leszünk – értékelt Szi-

lágyi Judit, a Bezerédj csapatve-
zetõje. A 4. korcsoportos orszá-
gos döntõ végeredménye: 1.
Eger, 2. Deák Ferenc (Paks), 3.
Lövõ. A 6. korcsoportban mind-
két hazai csapat esélyesként vá-
gott neki a küzdelmeknek. 

– Ez a sportág az általános is-
kolákban mozgatja meg inkább
a gyerekeket. Akik esetleg más
sportágban ügyetlenebbek, azok
is szeretik a játékot, nagyon lát-
ványos és szórakoztató, emellett
jó kiegészítõ sportág is – tette
hozzá Nagy Gábor, az Energeti-
kai Szakközépiskola testnevelõ-
je. A nyitó találkozót a gimna-
zisták nyerték, az elsõ gólt is õk
ütötték, mely után rengeteg
plüssállat került a küzdõtérre.
Az amerikai jégkorongbajnok-
ságban már bevett szokás ez,
melyet ezen a napon átvettek a
paksi játékosok. A plüssállato-
kat, összesen 417-et Paks és
testvérvárosainak rászoruló
gyermekei között osztják szét. A
nemes gesztust követõen folyta-
tódhattak a csoportküzdelmek,
majd a helyosztók. Végered-
mény: 1. Tata, 2. Eger, 3. Vak
Bottyán Gimnázium (Paks).        

röné

Floorball-döntõ Pakson
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Horváth Helga ügyfélrefe-
renssel beszélgetünk,
ugyanis a paksi piactéren
lévõ fiókjuk 2009 áprilistól
VOSZ Pont tevékenységet
is ellát.

– VOSZ Pontként elsõdleges feladatunk a
Széchenyi Kártya ismertetése, bemutatása, a
vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozá-
sok részére kialakított, hitelkonstrukciót
érintõ igények, kérelmek befogadása, hitel-
szerzõdések intézése.  A VOSZ pont elõnye,
hogy pl. a Széchenyi-kártyával kapcsolatos
minden ügyintézés – az igényléstõl a
kártyamegújításig – a Mecsekvidéke
Takarékszövetkezetnél történik.    
– Melyek a Széchenyi Kártya
elõnyei?
– A Széchenyi Kártya egyesíti a hitel- és a
bankkártya elõnyeit hitelkerete révén. A vállal-
kozások számára ez a legkedvezõbb lehetõség,
átmeneti pénzügyi gondjainak a megoldására.

A vállalkozások kedvezményes kamatozású
forráshoz jutnak, ugyanakkor költségeket ta-
karítanak meg, mert a szokásos kártya- és
hitelkondíciók jelentõs része ezen konstruk-
cióban nem kerül felszámításra. A Széchenyi
Kártya segítségével bel- és külföldön egy-
aránt könnyen és gyorsan hozzáférhetnek hi-
telkeretükhöz. Készpénz nélkül vásárolhat-
nak, de készpénzhez is juthatnak a bank-
jegykiadó automatáknál a hét minden nap-
ján, a nap 24 órájában.
– Kik igényelhetik?
– Egyéni és társas vállalkozások, amelyek
legalább egy éve mûködnek és nincs 30 napot
meghaladó köztartozásuk.
– Mekkora összeget lehet
igénybe venni?
– 500 ezer forinttól 25 millió forintig terjed a
folyószámla hitelkeret.
– Kérem, foglalja össze a Szé-
chenyi Kártya ügyfél centrikus
elõnyeit!
– A 25 millió forintig terjedõ folyószámla hi-

telkeret akár tárgyi fedezet nélkül is igényelhe-
tõ. Kedvezõek az igénylési és hitelképességi
feltételek. Gyors a hitelhez jutás: maximum 2
hét, kedvezõek a hitelkondíciók, a nettó ka-
matfizetés. Állami kamattámogatás jelenleg
2%, 10 millió forint értékig a 2009. decem-
ber 30-ig megkötött szerzõdésekre garanciadíj
támogatással.  Eltörlésre került a negyedéves
tõketörlesztési kötelezettség, a futamidõ 1 +

1 évben került meghatározásra. Ügyfelünk
kártyájához kedvezményes számlacsomagok
közül választhat.
– Köszönjük a részletes tájé-
koztatást!
További részletekrõl tájékoztatást kérhet a
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet paksi piac-
téri fiókjában hétfõtõl-péntekig.

(X)
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VOSZ Pont a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet 
paksi fiókjánál

Ökölvívás
Serdülõ és Junior Ökölvívók
Utánpótlás Olimpiáját rendez-
tek Hajdúszoboszlón, ahol a
Paksi SE három serdülõ spor-
tolója is kötelek közé lépett. A
fürdõvárosban megrendezett
országos viadalon népes me-
zõny gyûlt össze, 55 egyesület
259 versenyzõje mérkõzött a
helyezésekért. A paksi ökölví-
vók évek óta tartó sikersoro-
zata most sem szakadt meg,
Kajtár László és Szakály Sán-
dor versenyzõi közül 72 kg-
ban Lacza Mihály aranyérmes
lett, míg ugyanebben a súly-
csoportban Blága Csaba
ezüstérmet szerzett.       (joko)

Cselgáncs
Grúzia fõvárosában, Tbiliszi-
ben rendezik április 24. és 26.
között a felnõtt cselgáncs Eu-
rópa-bajnokságot. A magyar

válogatott tagjaként a +100
kg-os mezõnyben vasárnap
lép tatamira Bor Barna, az
Atomerõmû SE versenyzõje,
akit elkísér edzõje Hangyási
László.

Piliscsabán a Junior Orszá-
gos Bajnokságon vettek részt
az ASE versenyzõi.
Hangyási László és Kanczler
István tanítványai közül Kiss
Norbert (73 kg) és Gombár
Szabolcs (+100 kg) aranyér-
met nyert, Õri Felícián (55
kg), Köller Milán (81 kg) és
Mede Zsombor (90 kg)
ezüstérmet szerzett. Bronz-
érem került Kovács Márton
(73 kg) és Ömböli Renátó
(+100 kg) nyakába, míg
Haaz Levente (60 kg) és Ka-
rika Ákos (81 kg) az ötödik
helyen végzett.

(joko)

Sporthírek
A horgászatban nem oly jártas
meglepõdik, ha egy horgászver-
seny este kezdõdik és reggel zá-
rul, ráadásul a hétvége mindkét
napján. A harcsák pedig már
csak ilyenek, este élnek aktív
életet. Ez a ragadozó halfaj télen
ugyanúgy elvermel, mint társai,
majd tavasszal a többi hallal éb-
red. Nála kisebb példányokból
akad ilyenkor bõven, ezekkel
táplálkozik, árulta el Cseh Attila,
az Atomerõmû Horgászegyesü-
let titkára. Az ívási idõszak a
harcsáknál rendkívül hosszú, ez-
alatt nem táplálkoznak, ezért is
aktívabbak tavasszal. 

Juhász Krisztián a kezdetek
óta, vagyis negyedik éve részt-
vevõje a versenynek. Szombat

este már két példánnyal büszkél-
kedhetett: egy 10 és egy 4 kilós
egyed akadt horgára. – A techni-
ka nem különleges, ugyanúgy
horgászunk a harcsákra, mint a
többi halra. A sorsolásnak, illet-
ve a szerencsének van nagy sze-
repe ilyenkor, nem mindegy
ugyanis, hogy ki hova ül –
mondta el Juhász Krisztián. Az
éjszakai harcsafogó versenyt
egy második és harmadik helyet
követõen õ és társa, Tóth Zoltán
nyerte Dudik Tamás és Szabó
János, valamint Petõ József és
Jakab László kettõse elõtt. A kö-
vetkezõ megmérettetésre május
3-ig kell várni a pecásoknak, ak-
kor az Atomkupára várják a je-
lentkezõket.                             röné

Harcsafogó hétvége

Stand-up Comedy Klub ismét a mûvelõdési központban május 2-
án, 18 órakor. A humoratórium tagjai: Németh Szabolcs, Gracza
Levente, Szabó Péter és Gyulai István. A fellépõk a mûfajtól meg-
szokott nevettetési formák mellett meglepetéssel is készülnek.
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Mozimûsor
Április 26. (vasárnap) 19 óra

ALKONYAT
feliratos amerikai fantasyfilm

Április 28. (kedd) 19 óra
PUSKÁS HUNGARY

magyar dokumentumfilm

Május 3. (vasárnap) 19 óra
HALÁLOS 

KÖZELLENSÉG
francia-kanadai-olasz 

akciófilm

Május 6. (szerda) 19 óra
SPÍLER

angol krimi

Május 8. (péntek) 19 óra
SZEXTÚRA

szinkronizált amerikai
vígjáték

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Lakossági fórum
A Külsõ Városrészek Tele-
pülésrészi Önkormányzata
lakossági fórumot tart az
érintett településrészeken, az
alábbi napokon, 18.30-kor.
Csámpa közösségi ház: ápri-
lis 27. hétfõ, Gyapa közössé-
gi ház: április 28. kedd,
Biritó közösségi ház: május
4. hétfõ, Cseresznyés iskola-
épület: május 25. szerda. 

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

Nincs varrógépe? Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret? Nincs rá ideje?
Hívjon most, ha van a ruhatárában olyan, ami
javításra, cipzárcserére, igazításra, átalakításra
vagy felújításra vár!

Tel: 70/528-5431, Paks, Kornis u.31 Nyitva: 8-12. www. paksiruhaszerviz. hu
Keresse fel még ma lakóhelyéhez legközelebb lévõ átvevõhelyet!

RUHATÁRBAN PROBLÉMA?  A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!

Óvárosban:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
Nyitva: H-P 8-17; SZO. 8-12

Lakótelepen:
PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
(MONTÁZS)
Paks, Gagarin u. 3  Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-18; SZO. 9-12

Értesítés
A DC Dunakom Kft. ezúton
értesíti a tisztelt lakosságot,
hogy 2009. május 1-jén
(pénteken) a szeméttelep és a
hulladékudvar zárva tart,
nincs hulladékgyûjtés. Az
ünnepnapra esõ lakossági
kukák és konténerek ürítését
április 30-án, csütörtökön
végzik. Kérik, hogy a kukák
kihelyezésérõl gondoskodni
szíveskedjenek. 

A Tûzvirág Táncegyüttes új bemutatóját lapunk megjelené-
sével egy idõben, április 24-én és 25-én láthatja a közönség a
paksi mûvelõdési központ színháztermében. Az est vendégmû-
vésze Vári Bertalan a Presidance együttes mûvészeti koncepci-
ójának megalkotója, akivel már dolgozott a Tûzvirág. A jegyel-
adásokból látható, hogy mindkét esten telt ház lesz. A próbák-
ról fotógalériát láthatnak a www.paksihirnok.hu oldalon. 
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MAGÁNRENDELÉS
gasztroenterológia és belgyógyászat

Tisztelt Hölgyem / Uram !
Tájékoztatom, hogy 2009. április 29-tõl

megkezdem belgyógyászat és
gasztroenterológia  magán szakrendelé-

semet Pakson.

Kiemelten kezelt betegségek: rákszûrés
(nyelõcsõ-, gyomor- és vastagbélrák),
reflux betegség, nyelõcsõ motilitási zava-
rai, fekélybetegségek (gyomor- és nyom-
bélfekély), gyulladásos bélbetegségek
(Crohn-betegség, colitis ulcerosa), funk-
cionális bélbetegségek, irritábilis bél
szindróma, súlyos fokú székrekedés, ál-
talános belgyógyászati kórképek.
Emésztõszervi tünetek, tünetcsoportok
hátterének kivizsgálása: nyelészavarok,
nyelési nehezítettség, gyomorégés, savas
felböfögés, puffadás, felszívódási- és
emésztési zavarok, jelentõs mértékû fo-
gyás kivizsgálása, hosszabb ideje fennál-
ló hasi fájdalom, idült hasmenés, idült
székrekedés, véres széklet, a székelési
szokások megváltozása, tisztázatlan ere-
detû vashiányos vérszegénység.

Dr. Czimmer József Ph.D.
egyetemi adjunktus, osztályvezetõ

belgyógyász szakorvos
gasztroenterológus szakorvos

Rendelés helye: Paks, Sík sor 7.
Szerdánként 16-18 órakor

Telefonos elõjegyzés:
20 / 218 2315 (H-P: 13-19 óra között)

Információ:
www.orvostudakozo.hu/DrCzimmerJozsef

Kozmann György szabadidejé-
ben – mely egyre több van az
olimpiai bronzérmes sportoló-
nak – sûrûbben látogat Paksra
szüleihez, barátnõjéhez, barátai-
hoz. A pekingi játékok után is
kétlaki életet él a paksi kenus,
ugyanis az elõzõ évekhez ha-
sonlóan Budapesten készül az
augusztusi kanadai világbajnok-
ságra. – A sportéletet lazábbra
vettem, az olimpia után a napi

egy edzés a meghatározó. A ver-
senyek azonban kezdõdnek, és a
hazai válogatókon szeretnék
tisztességesen szerepelni –
mondta el. Edzõje, Ludasi Ró-
bert fogadja el legnehezebben a
döntést, a szövetség, családja és
kenus társa, Kiss Tamás megér-
ti helyzetét. – Jelenlegi párom,
Kiss Tamás klubtársával, Hor-
váth Gergõvel is készül, aki
ugyanannyi idõs, így könnyebb

lesz számára is a váltás – tette
hozzá a világ- és Európa-baj-
nok. Kolonics György halálát
nehéz feldolgozni, ahogy el-
mondta, az élet egy másik vágá-
nyon megy tovább. Januártól új
életet kezdett Kozmann György,
tanulmányaival is több ideje van
foglalkozni, hiszen a Gábor Dé-
nes Fõiskola végzõs informati-
ka–közgazdaságtan szakos hall-
gatója. – Tavaly a média szinte

minden lépésemet követte,
melybe belefáradtam! A csend
azóta is jólesik.  Faller Gábor 

Az olimpikonnak jólesik a csend
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