
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Gyermekeinkért díjban részesült a Bezerédj és a mûvészeti iskola leköszönõ
igazgatója: Németh Lászlóné és Hartmann József.

Írásunk az 5. oldalon

XVIII. ÉVF. 11. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. JÚNIUS 12.

TUDD JOBBAT? EURO megtakarításaira, most két
hónapra is magas, évi 6,25% betéti kamatot (EBKM:

6,25%) kínálunk. Egyszeri lekötésû, pénzintézetünknél
újnak minõsülõ 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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Itt a vakáció,
de hogy indul 
a következõ
tanév?
Írásainkban foglalkozunk a Gazdag Erzsi
iskolával, nyilatkozik a Bezerédj új igaz-
gatója és kiderül, kik vezetik a további-
akban a város oktatási intézményeit.

Cikkeink a 2-3. oldalon

Egyszerûen 
a legjobb!
Bajnok 
az ASE 
kosárcsapat

Írásunk a 16. oldalon. További képek 
a www.paksihirnok.hu honlapon.



A tanév végén két, hosszú évti-
zedek óta regnáló igazgató
nyugdíjba vonul. Németh
Lászlóné a Bezerédj Általános
Iskola élén töltött két évtize-
det, Hartmann József a Pro
Artis Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézményt vezette alapí-
tástól máig, azaz harmincöt
évig. Utódlásukkal legutóbbi
ülésén foglalkozott a testület.
Az intézményvezetõi posztok
népszerûnek mutatkoztak,
elõbbire négyen, utóbbira hár-
man pályáztak. A mûvészeti is-
kolát illetõen átmeneti megol-
dás született, miután két jelöl-
tet az elõírt képesítés hiányá-
ban nem találtak megfelelõ-
nek, a talpon maradt induló pe-
dig a testületi ülés elõtt vissza-
vonta pályázatát. A testület vé-
gül eredménytelennek nyilvá-
nította a pályázatot és úgy dön-
tött, hogy az új vezetõ kineve-
zéséig a jelenlegi igazgatóhe-
lyettes, Simon Péter irányítsa
az iskolát. Erre – mint Hajdú
János kifejtette – lehetõséget
adnak a jogszabályok azzal a
kikötéssel, hogy az új pályáza-
tot egy éven belül ki kell írni. 

A Bezerédj Általános Iskola
igazgatói állására két „belsõs”,
illetve két Gazdag Erzsi iskolá-
ban tanító pedagógus pályá-
zott. Utóbbi érdeklõdés nem
véletlen – mint hírt adtunk róla
–, õsztõl a gyógypedagógiai is-
kola 

a Bezerédj tagozata-

ként mûködik tovább, 

a Gazdag Erzsi név – mint a
gyermekintézmény névadója –
lekerül a paksi palettáról. Ezt
Jantyik Margit igazgató igen-
csak fájlalja. Nemcsak azért,
mert igen találó és az õ ötlete
volt, hanem azért, mert ezzel
vége az önállóságnak, amit ki-

lenc éven át élvezett a speciális
képzés. A pedagógus egyéb-
ként a szegregált oktatás híve,
mint mondja, számos elõnyé-
vel szemben nincs hátránya.
Éppen ezért bízik abban, hogy
néhány éven belül ismét az
lesz az országos döntéshozók
irányelve, hogy a fogyatékos-
ságuk, tanulási vagy magatar-
tási zavar miatt a speciális ok-
tatást igénylõ gyerekekkel
önálló, elkülönült intézmé-
nyekben foglalkozzanak majd. 

A paksi önkormányzat 2000
augusztusában hozta létre a
Gazdag Erzsi Általános Iskola
és Diákotthont, korábban egy-
házi és önkormányzati iskolá-
kon belül mûködött gyógype-
dagógiai tagozat Pakson. A kö-
vetkezõ évben birtokba vehet-
ték a modern új épületet, amely
ma is a megye legkorszerûbb
intézménye a speciális oktatást
végzõk közül. A közoktatási és
költségvetési törvények módo-

sítása ellehetetlenítette az isko-
lát, az érintett gyerekek felül-
vizsgálata során sokan már
nem kapták meg azt a minõsí-
tést, amely alapján szegregált
intézménybe járhatnának. Az
ilyen típusú iskolákat fenntartó
önkormányzatokat a hatályos
jogszabályok azzal büntetik,
hogy kizárják a pályázati lehe-
tõségekbõl. 

A Bezerédj Általános Iskola
szülõi közössége nehezmé-
nyezte az önkormányzat dön-
tését. Mint Hajdú János pol-
gármesterhez címzett levelük-

ben írták, váratlanul érte a
szülõket az iskolaátszervezés
terve, félnek, hogy csorbul az
iskola jó hírneve, hátrány ér-
heti az itt tanuló gyerekeket
abban az esetben, ha a jövõ-
ben egy székhelyen mûködne
a két iskola. Véleményük sze-
rint, ha ez bekövetkezne, félõ,
hogy a körzetbõl egyre több
elsõ osztályos választaná a
Balogh Antal iskolát annak el-
lenére, hogy a Bezerédj iskola
igen jó eredményeket mond-
hat magáénak. Ezt az átszer-
vezéssel foglalkozó áprilisi
testületi ülésen is felmerült fé-
lelmet Péterné Iker Ivett, az
önkormányzat oktatási és kul-
turális csoportjának vezetõje
igyekezett eloszlatni azzal,
hogy elmondta, õsztõl mind-
két iskola változatlan helyszí-
nen mûködik, minden gyerek
oda jár, ahova eddig. Azok a
gyerekek, akik speciális kép-
zésben kell, hogy részesülje-
nek, változatlanul a Kossuth
utcai épületben tanulnak, nem
kerülnek be a Bezerédjbe.
Azok viszont, akiket a törvény
integráltan oktathatónak te-
kint, a lakóhely szerint illeté-
kes iskolába kell, hogy jelent-
kezzenek és járjanak, tehát
nem történhet meg, hogy a
Gazdag Erzsi jelenlegi diákjai
bekerülnek a normál osztá-
lyokba. Az önkormányzat –
mint áprilisban is megírtuk –
azért kényszerült a Gazdag
Erzsi iskola tagozattá minõsí-
tésére, mert sokkal kevesebb
gyerek kapta meg a szükséges
minõsítést. Leendõ elsõs csu-
pán egy van, így bizonytalan-
ná vált az intézmény fenntart-
hatósága, ehhez ugyanis felté-
tel a nyolc évfolyam megléte.

Vida Tünde
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Marad a helyén a tagozat
Kis túlzással az iskolák, gyermekintézmények játszották a fõszerepet a város képvi-
selõ-testületének legutóbbi ülésén. Több intézmény vezetõjének személyérõl, álláshe-
lyek megszûnésérõl döntöttek. Az intézményeket érintõen még friss „élmény” a Gaz-
dag Erzsi Általános Iskola tagozattá válása is.

Tíz és fél álláshely szûnik meg a város közoktatási intézményei-
ben. Nincs szó létszámleépítésrõl, a gyermeklétszám csökkenése
miatt egyre kevesebb az iskolai, óvodai csoportok száma, a testü-
let legutóbbi döntése ehhez igazítja a dolgozói létszámot. A követ-
kezõ tanévben kevesebb a bejövõ osztályok száma, mint a kime-
nõké mind az alsó, mind a felsõ tagozatokban, illetve ugyanilyen
okokból kevesebb napközis csoport lesz az iskolákban. Hajdú Já-
nos polgármester szavai szerint ez nem jár elbocsátással, mert van-
nak nyugdíj elõtt álló kollégák, és lehetõség lesz áthelyezésre is.
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Fél éve keresi már tagjai kérésé-
re a Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás a költségcsökkentési

lehetõségeket. Az egykori neve-
lési tanácsadó szolgáltatási árait
ugyanis túl magasnak találták

települések, és nem kívánták
ilyen formában az együttmûkö-
dést fenntartani. Több bizottság
vizsgálta a problémát, de ol-
csóbb megoldást nem találtak. –
Véglegesen lezártuk a további
vizsgálódást és ezt a társulási ta-
gok is elfogadták. A települések
polgármesterei ígéretet tettek ar-
ra, hogy a szolgáltatási költsé-
geket ki fogják fizetni. Ezt biz-
tosítja az a döntésünk, amellyel
a társulás 26 millió forintos tar-
talékának a felét létszámarányo-
san felosztottuk a települések
között. Így a 2009-es évben
megvan a fedezet arra, hogy a
szakszolgálat mûködési költsé-
geit biztosítani tudjuk – mondta
el Hajdú János, a Paksi Többcé-
lú Kistérségi Társulás elnöke. 

A Regionális Fejlesztési Ta-
nács megjelentette az idei ön-
kormányzati fejlesztéseket tá-
mogató pályázatait. A területi ki-

egyenlítést célzó, a decentrali-
zált forrásokra kiírt és az utak
fejlesztésére, karbantartására
megjelent pályázatokon való
részvételrõl is tárgyalt a társulás.
– 80 millió forint fejlesztési for-
rást biztosítanak ezek a pályáza-
tok a paksi kistérségben – tudtuk
meg Hajdú Jánostól. A települé-
sek döntése az, hogy melyik le-
hetõséggel kívánnak és tudnak
élni. Errõl megegyezés született
az ülésen, mint ahogy arról is,
hogy a bevált gyakorlatnak meg-
felelõen Paks idén is lemond a
ráesõ összeg egy részérõl a kis-
települések számára. Az idei 28
millió forintos keretébõl 5 millió
forintot engedett át a 2000 fõ
alatti kistérségi falvak javára. A
fennmaradó összeget útépítésre
és a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola vizesblokkjainak fel-
újítására kívánja fordítani váro-
sunk.                                 -dal-

Árki Marianna, a Bezerédj is-
kola frissen megválasztott
igazgatója tudja, hogy sokak-
ban félelemként él a tervezett
átszervezés, de – mint hangsú-
lyozta – nem okoz hátrányt, és
senkinek nem kell tartania
amiatt, mert a Gazdag Erzsi is-
kola az intézmény tagozata
lesz, hiszen így volt ez az el-
múlt kilenc évet megelõzõ 28
éven át, mégsem volt semmi-
lyen probléma. Mint mondta,
azok a gyerekek, akik a Gaz-

dag Erzsiben tanulnak, nem in-
tegrálhatóak, nem kerülhetnek
át a normál osztályokba. 

Árki Marianna nem pedagó-
gusnak, hanem orvosnak ké-
szült, de a szakmai gyakorlat
alatti élmények eltántorították,
így érettségi után a Bezerédj di-
ákotthonában helyezkedett el.
Ezek után elõbb a tanítóképzõt
végezte el, majd több tanfolya-
mot – amelyek már a különféle
akadállyal küzdõ gyerekek
képzését célozták –, késõbb pe-
dig a gyógypedagógus-, illetve
a vezetõképzõt is abszolválta.
Utóbbit már azzal a szándék-
kal, hogy amennyiben meghir-
detik, megpályázza az igazga-
tói széket a Gazdag Erzsiben,
ahol alapítástól dolgozik. 

Az összevonás hírét hallva
maga is elgondolkodott, kollé-
gái is ösztökélték, hogy pá-
lyázzon a Bezerédj igazgatói
állására, mondván, hogy jó
volna az összevonás után olyan
vezetõ, aki ismeri a tagozat és
a speciális képzésû gyerekek

gondját-baját. Ez, mint mond-
ta, nem jelent hátrányt az álta-
lános képzésû diákok, ott dol-
gozó pedagógusok számára. A
Bezerédj eredményeit ismeri
és elismeri, a tantestület sem
idegen számára. Elárulta, hogy
tisztában van azzal, hogy ha-
talmas, szép feladat és nagy ki-
hívás az iskola élére állni. Ter-
veit illetõen elmondta, hogy a
múlt értékeire építve szeretné
fejleszteni az intézményt, ahol,
úgy gondolja, jelentõs változá-
sokra nem lesz szükség, kö-
szönhetõen a nagyszerû veze-
tésnek, kiváló tantestületnek. 

– Nagyon számítok minden-
kinek az együttmûködésére,
ötleteire, várom a javaslatokat
– fogalmazott. Hozzátette,
hogy változás annyiban lesz,
amennyiben változik a világ,
változik a közoktatási törvény,
változik a szülõk és a fenntartó
elvárása. Mint mondta, nagyon
fontos a jó munkahelyi légkör,
mert ha jó hangulatban folyik a
munka, mindenki tud a felada-
tára koncentrálni. Ezért szeret-
né megismerni minden peda-
gógus eddigi munkáját, elkép-
zeléseit és ezeket összeegyez-
tetni az iskola érdekeivel, és
úgy tervezni meg a következõ
évi munkát.       

-vida-

2009. június 12. 3 Paksi Hírnök

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, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2009. június 26.

Paksi Hírnök

A meglévõ értékekre épít

Kistérségi marad a nevelési tanácsadó
Jelenlegi formájában mûködik tovább a Paks Térségi Pe-
dagógiai Szakszolgálat, biztosítva a kistérség 14 településé-
nek szakmai ellátását. Errõl döntöttek a kistérség települé-
sei a társulás májusi ülésén. A megbeszélésen tárgyaltak a
regionális fejlesztési pályázatokról is.
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A Bóbita Bölcsõde vezetõi posztjára ketten pályáztak, a befu-
tó az eddigi intézményvezetõ, Laszlóczki Józsefné lett. A Be-
nedek Elek Óvoda intézményvezetõi állására a megadott határ-
idõig egy pályázó, az eddigi vezetõ nyújtotta be pályázatát.
Bosnyák Zoltánné újabb öt évre megkapta a városvezetés bi-
zalmát. Ugyanez a helyzet állt elõ a Vak Bottyán Gimnázium
esetében, amelyet a jövõben is C. Szabóné Kocsiczki Ilona
igazgat. A Napsugár Óvoda intézményvezetõi állásáért ketten
indultak. A testület az eddigi óvodavezetõ, Schmidtné Gangel
Rózsa mellett döntött, így itt sem lesz változás. 



A körzetet a múzeumtól indulva
a következõképpen járhatjuk
be: felmegyünk a Jámbor Pál
utcán, végig a Kossuthon, le a
Kereszt utcán, végig a Dózsa
György úton a gimnáziumig,
majd az uszodán át a 6-osig, s
ott vissza az Erzsébet Szállóig.
Ahogy a képviselõ fogalmaz:
csodálatos óvárosi, belvárosi
rész, rengeteg tennivalóval. –
Negyvenéves lemaradást kell
behozni, hiszen az alvégen épí-
tési tilalom volt, még felújítani
sem lehetett – meséli. Ennek
története még azokra az idõkre
nyúlik vissza, mikor a Tán-
csicstól a Villany utcáig le akar-
ták bontani az alvég házait,
hogy helyükre a kor akkori épí-
tészetének megfelelõ szocialis-
ta városrészt álmodjanak. Az al-
vég végül maradt, s egyre in-
kább megújul. A benne lakók-
kal hol telefonon, hol személye-
sen tartja a kapcsolatot. Sok do-
loggal megkeresik, de sosem
fölöslegesen. – Az emberek
csak azért nem hívnak fel, hogy
panaszkodjanak. Segítõkészek,
az õ kis mindennapi problémá-
jukat akarják megoldani –
mondja. 

Nemrégiben épp a Táncsics,
Báthory, Kosár utcai lakótöm-
bökben élõket várta a helyszí-
nen lakossági fórumra. Itt az
egyik legnagyobb probléma rö-
videsen nyugvópontra kerül:
automata szivattyúra nyert pá-
lyázaton pénzt a város, s így

nem kell attól tartani majd,
hogy ismét elönti a víz a pincé-
ket. – Amikor a Duna magas
vízállása miatt a zsilip le van
zárva, és jön egy záporesõ, a
szivattyúk pedig nem indulnak
el idõben, akkor a lezúduló esõ-
víz elönti az alvég ezen részét.
A város közel százmillió forin-
tot nyert egy pályázaton az át-
emelõ szivattyúkra, amik már
automatikusan beindulnak, ha
szükséges, így nem kell éjjel az
ágyból kiugrani, hogy mûkö-
désbe hozzák – mutatja be a
megoldást. Szóba került a lakó-
gyûlésen a Táncsics utcai park
is, ahova padokat szeretnének a
lakosok. – A padokat rögzíteni
kell, körülötte gondozni a terü-
letet, megközelíthetõvé tenni.
Mindezeket a parkfenntartóval
egyeztetve jövõre idekerülnek
az ülõalkalmatosságok – kéri a
türelmet a képviselõ. 

Néhány utcával odébb, a la-
kók nagy örömére már 

csak nevében 

Árok utca, 

ahol élnek, ugyanis eltûntek a
betonteknõk, s az utca is új
burkolatot kapott, amit utca-
bállal ünnepeltek meg az ott
élõk. Tovább haladva az alvé-
gen a Kresz-parkba érünk, ahol
mára teljesen megújultak az ott
lévõ játékok. A tõle nem mesz-
sze lévõ, oly sokat emlegetett

Deák-ház most épp szárad, s
pályázatra vár. – Leverték a
külsõ vakolatot, hogy szellõz-
zön az épület. A tervek szerint
a múzeum vehetné birtokba a
megújult Deák-házat. Vélemé-
nyem szerint addig, amíg van
remény arra, hogy pályázaton
nyerjünk pénzt a felújításra,
ami akár 1 milliárdos tétel is
lehet, nem szabad nekiállni a
renoválásnak, hiszen sok más
helyre kell a pénz – osztja meg
elképzelését. Szomszédságá-
ban épül-szépül viszont az Er-
zsébet Szálló. – Volt, aki azt
mondta: miért nem lett belõle
városháza. Soha nem lett volna
annyi pénze a városnak, hogy
ilyen színvonalon rendbe tegye
az épületet. Jól döntött a testü-
let, mikor megvált tõle, hiszen
ez mindig itt marad és a város
büszkesége lesz – taglalja. 

Hosszú éveken keresztül szó-
vá tették a paksiak a Jézus Szí-
ve templom elõtti tér rossz álla-
potát, ami most – magánado-
mánynak is köszönhetõen –
rendezõdni látszik, s megújul a
térburkolat. Ulbert Sándor el-
képzelései között szerepel egy
szökõkút felállítása is a mellette
lévõ parkban, s ez ugyan még
nem valósult meg, a tervrõl
azonban nem tett le. 

Nagyszabású renoválásnak
néz elébe a Dózsa György út, a
körforgalomtól a Villany utcáig.
A terv kész, és pályázaton eddig
közel 100 milliót nyertek a

mintegy félmilliárdos felújítás-
ra. A faltól falig beruházás so-
rán nem csak a burkolat újul
meg, hanem a parkolók, a vilá-
gítás, kerékpárút is vezet majd,
sõt fák is tarkítják az útszakaszt,
ahogy fogalmazott a képviselõ, 

21. századi 

fõutca lesz. 

A nagyberuházás várhatóan
jövõ tavasszal indul. A választá-
si programban a Kossuth utca
megújhodása is szerepelt, ezt
most hátrébb szorította a fõutca
rekonstrukciója, de ahogy
mondja, nem örökre. 

S még mindig a választási el-
képzeléseknél maradva: helyet
kapott programjában az egyna-
pos sebészet beindítása is, ami
azóta megvalósult, s indulása
óta 1300 beavatkozást hajtottak
végre a paksi rendelõintézet-
ben, amiért nem kellett távo-
labb utazni a betegeknek.  

A város fejlõdésével kapcsola-
tosan Ulbert Sándor így véleke-
dik: – Az itt élõk mondják,
hogy itt is meg kellene oldani
valamit, meg ott is. Igazuk van,
hiszen ha már elértünk egy
szintet, akkor még jobbá szeret-
nénk tenni. Ugyanakkor, ha
vendégek jönnek Paksra, el-
ámulnak az útjainkon, parkjain-
kon és így tovább. Ha így néz-
zük, akkor más településekhez
képest elõrébb vagyunk, de ha
azt nézzük, hogy ennek a város-
nak egészen mások az adottsá-
gai, akkor van még mit tenni, s
teszszük is. Hiszen öt éve ki
gondolta volna, hogy lesz Pak-
son egy NB I-es focicsapat, s a
pálya így fel lesz újítva. Büsz-
kék lehetünk rá, s bárhogy is
szerepel a csapat, a pálya, az öl-
tözõ itt marad, s a mi gyereke-
ink, unokáink fogják élvezni,
hogy elkészült. 

Dávid Ildikó

Ulbert Sándor
Miért kell 40 éves lemara-
dást behoznia az alvégnek?
Mi oldhatja meg, hogy töb-
bet ne öntse el a víz? Ho-
gyan néz ki majd a megújult
Dózsa György út? Ezekrõl
is beszélgettünk Ulbert Sán-
dorral, aki 2004 decemberé-
ben, idõközi választáson ke-
rült a 2-es körzet megürese-
dõ képviselõi helyére. Azóta
is itt képviselõ, a Polgári
Összefogás színeiben. 
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Félidõben

Sorozatunk a Paksi Hírnök
következõ számában Zsarnai
Sándornéval zárul.



Egy pálya lezárását ennél
szebben talán nem is lehet el-
képzelni. Megtisztelõ az elis-
merés, amely egyben közössé-
gi díj az iskolának, hiszen jól
vezetni az intézményt csak
úgy lehetett, hogy egy kiváló
csapat állt mögöttem – mond-
ja Németh Lászlóné, aki

1975-ben kezdett dolgozni a
Bezerédj iskolában, az
1989/1990-es tanévtõl igazga-
tója volt. Az eltelt évek alatt
sok változás tanúja volt a fel-
adatok terén, de a gyerekek is
változtak. Talán izgágábbak,
néha fegyelmezetlenebbek, de
nyitottabbak, és igen értelme-
sek, akikkel felkészülten kell
foglalkozni minden pillanat-
ban. Vezetõként az volt a cél-
ja, hogy elõdeihez méltón
megõrizze az iskola színvona-
lát, büszke az eredményre.
Most nyugdíjba vonul, de sze-
retne szakértõi feladatokat el-
látni. Biztos abban, hogy azon
feladatok helyett, amelyektõl
most elköszön, ad a sors sok
minden mást, szép dolgok
várják. 

Hartmann József számára a
díj nagy örömöt és egyben egy
pálya lezárását jelenti. Egy
olyan pályáét, amelynek 35
esztendeje alatt olyan értéket
tudott adni kollégáival karöltve
az iskola növendékeinek,
amely nélkül szegényebbek let-
tek volna: a mûvészetek élmé-

nyét. Hartmann Józsefre nem
jellemzõ a tárgyi emlékek gyûj-
tése, inkább szívében õrzi a
múltat. Az iskolából elsõsorban
azokat a csodás idõket, amikor
valami újat sikerült megvalósí-
tani és sikerre vinni. Büszke ar-
ra, ahova eljutottak az eltelt év-
tizedek alatt. A Pro Artis mûvé-
szeti iskola igazgatója nyugdíj-
ba vonul, ám közoktatási szak-
értõként tovább dolgozik, az
országos minõsítõ testületben
is lesz funkciója. Szeretné foly-
tatni az írást, ha pedig hívják,
szívesen visszatér pedagógus-
ként a zeneterembe. A jövõ
még nem kristályosodott ki, de
az biztos, hogy bárhogy alakul
is, nem lesz tétlen számára.   

Mit nyújt ma a szakminisz-
ter és mire képes a hivatalos
oktatáspolitika, errõl fogal-
mazta meg kritikáját Hajdú
János polgármester a városi
pedagógusnapon. Elmondta:
nemcsak a pedagógusok hely-
zete nehéz, hanem más társa-
dalmi rétegeké is, kevesen
mondhatják el magukról,
hogy kiegyensúlyozottak, elé-
gedettek. Ebben a helyzetben
nehézségeik ellenére mégis a
pedagógusoknak kell a társa-
dalom segítségére lenniük, ki-
utat mutatni számára, hiszen a
felelõsséget diplomaosztáskor
átvették, szemben a politiku-
sokkal. Arra kérte a szakem-
bereket, hogy a fenntartó azon
intézkedéseit, amelyeket a de-
mográfiai helyzet változása
miatt kényszerül meghozni,
illetve azokat, amelyekre ma-
gasabb szintû jogszabályok
kényszerítik, fogadják el. Az
intézkedések egy része nem
elkerülhetõ, a másik része vi-
szont az önkormányzat részé-
rõl taktikai jellegû lépés, ami
esetenként azt szolgálja, hogy
a még fájdalmasabb intézke-
déseket, szervezeti változáso-
kat megelõzzék.

Kohl Gyöngyi

Szabó Imre környezetvédelmi
és vízügyi miniszter Környeze-
tünkért Díjat adományozott
Pupp Józsefnének, a Paksi
Kertbarátok Egyesülete elnö-
kének a környezetvédelmi vi-
lágnap alkalmából. A paksi
kertbarátok vezetõje az élhe-
tõbb települési környezet ki-
alakítása, a környezeti nevelés

és tudatformálás erõsítése ér-
dekében végzett példamutató
civil szervezeti munkája elis-
meréseként kapta meg a díjat,
amellyel összesen hat ember
munkáját jutalmazta a tárcave-
zetõ a Természettudományi
Múzeumban tartott ünnepsé-
gen. Pupp Józsefnét a paksi ön-
kormányzat mezõgazdasági és

környezetvédelmi bizottsága
javasolta miniszteri kitüntetés-
re. Faller Dezsõ elnök szavai
szerint Rózsika korábban a
munkája során – mint a költ-
ségvetési üzem parkgondozást
felügyelõ munkatársa – az el-
múlt tizenkét évben pedig a
kertbarát kör vezetõjeként so-
kat tett környezetéért, a város

szépítéséért, de a környezetvé-
delmi bizottság külsõ tagjaként
is aktívan dolgozik ezen a terü-
leten. Pupp Józsefné, aki
egyetlen civilként kapta az el-
ismerést, elmondta, hogy csa-
patmunka áll a kitüntetés mö-
gött, ami immár a második
idén. Rózsikáról bõvebben
márciusban írtunk, amikor át-
vette a Magyarok Világszövet-
sége Tisztes Polgár kitünteté-
sét.                         Vida Tünde

2009. június 12. 5 Paksi Hírnök

„Környezetünkért” kitüntetést alapítottak legutóbbi ülésükön a városvezetõk. A környezetvé-
delmi és mezõgazdasági bizottság elõterjesztése alapján döntött a testület a díj létrehozásáról. –
Egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem, sok esetben bolygónk élhetõsége forog kockán.
Magyar viszonylatban minisztériumi szinten van elismerési lehetõség a környezetért dolgozóknak.
Pakson nagy számban dolgoznak magánszemélyek és civil szervezetek azon, hogy a körülmények
a legélhetõbbek legyenek. A városon is látszik, hogy nagyon gondozott, szépen karbantartott, virá-
gosított, parkosított. Pakson is szinte már minden ágazatnak megteremtettük az elismerési lehetõsé-
get, a környezetvédelem területérõl ez még hiányzott – hangsúlyozta Faller Dezsõ, a környezetvé-
delmi bizottság elnöke. A díjjal az oklevél mellé pénzjutalom is jár. Az elismerést, melyet kétéven-
te adományoznak, elõször 2010-ben, a Föld napján vagyis április 22-én adják át.                    -röné-

Aki a virágot szereti

Egy életen át a gyerekekért
Átadták az önkormányzat
által alapított „Gyermeke-
inkért” díját, amelyet idén
Németh Lászlóné, a Beze-
rédj Általános Iskola, és
Hartmann József, a Pro
Artis Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény igazga-
tója vehetett át. 
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Belterületbe vonhat három
vácikai telektömböt a földhiva-
tal, a képviselõ-testület megad-
ta a szükséges hozzájárulást. A
tömbök sorszámot viselnek, az
5., 7., 16. jelû válhat belterület-
té, ami azt jelenti, hogy az eddi-
giekkel ellentétben itt már nem
gazdasági, hanem lakóépületek
lesznek és lehetnek. Hoffmann
Zoltánné, a polgármesteri hiva-
tal mûszaki osztályának mun-
katársa elmondta, hogy a rende-
zési terv erre a lépésre lehetõsé-
get biztosít. Az átminõsítés igé-
nye nem új keletû, 2003-ban
merült fel, amikor a város új tí-
pusú rendezési dokumentumait
megalkották. Az átminõsítés
bonyolult folyamata ténylege-
sen azzal indult, hogy három
éve a lakók telekalakítási igé-
nyükkel megkeresték az önkor-
mányzatot. A hivatal meglehe-
tõsen sok mindent biztosított és
több millió forintot áldozott er-
re. Ennek oka, mint Hoffmann

Zoltánné fogalmazott, az, hogy
miután más módon nem tudja
kielégíteni a felmerülõ telek-
igényt, ahhoz igyekszik megad-
ni minden segítséget, ha van la-
kossági kezdeményezés. A
Vácikában zajló folyamathoz
hasonló történik a Május 1. ut-
cában is.

Az önkormányzat elkészíttet-
te a telekalakítási tervet, ami

már csak azért is roppant bo-
nyolult volt, mert a korábbi
nadrágszíjtelkekbõl kellett nor-
mál méretû lakóterületeket for-
málni lehetõleg úgy, hogy ne
kelljen épületeket bontani. Ez
végül, némi feszültség árán, de
sikerült. Elkészült a szükséges
vázrajz, közmûterv is az ön-
kormányzat finanszírozásában,
s miután a képviselõ-testület

legutóbbi ülésén áldását adta
az átminõsítésre, a földhivatal-
nál kezdeményezhetik a tulaj-
donosok a belterületbe vonást,
aminek eredményeként belte-
rületi helyrajzi számot kapnak
a parcellák. Ennek költsége
már a tulajdonosokat terheli. 

Vassné Skerlanitz Katalin, a
mûszaki osztály ügyintézõje
úgy tájékoztatott, hogy a há-
rom tömbben mintegy húsz te-
lek van, amelynek nagyjából
felén áll épület. Arról az önkor-
mányzatnak nincs információ-
ja, hogy ezek közül mennyit
kínálnak majd építési telekként
megvásárlásra. A kialakított
parcellák 900-1000 négyzet-
méteresek.

A terület átminõsítésével az
önkormányzat segítséget nyúj-
tott ahhoz, hogy az igényeknek
megfelelõen lehetõvé tegye
azt, hogy itt lakóterület legyen.
Külterületen ugyanis csak há-
romezer négyzetméter feletti
telken épült házra lehet lakha-
tási engedélyt kiadni.

-vida-

Paks képviselõ-testülete máju-
si ülésén többek között a köz-
biztonság helyzetével is foglal-
kozott. A Paksi Rendõrkapi-
tányság beszámolójához kap-
csolódóan Szinger Ferenc, a
jogi, közbiztonsági és ügyrendi
bizottság elnöke is megfogal-
mazta véleményét. 
– Az elõterjesztésbõl kitûnik,
hogy létszámgondjai vannak a

rendõrkapitányságnak, melyet
nem tud megoldani. A képvise-
lõ-testületi ülésen javasoltam,
hogy amennyiben lesznek
olyan lakások, melyeket áruba
bocsát a Paksi Atomerõmû
Zrt., vásároljon meg az önkor-
mányzat egy lépcsõházat és
szociális bérlakásként biztosít-
suk azokat a fiatal rendõrök-
nek. Ha ezzel a lakáskérdéssel

nem tudunk segíteni dr. Kuti
István rendõrkapitánynak, ak-
kor õ hiába megy Budapestre,
nem tud a végzõsök közül sen-
kit Paksra csábítani. A látható
rendõrséghez pedig elengedhe-
tetlen a létszám növelése, illet-
ve annak feltöltése – fogalma-
zott a lokálpatrióta városatya.
A javaslattal a testület a késõb-
biekben foglalkozik. Faller
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Elkelne a szolgálati lakás

Ismét a Paksi Atomerõmû Zrt.
létesítményi tûzoltóságának
gyõzelmét hozta a megyei tûz-
oltóverseny Dombóváron. Mint
egyik trénerük, Pesztericz Raj-
mund elmondta, áprilisban
kezdték a felkészülést. Eleinte
heti egy napot szántak rá, a ver-
seny hetében pedig mindvégig
erre koncentráltak. Az ered-
mény nem is maradt el, meg-
nyerték a csapatversenyt. Eb-
ben 4x100 m-es váltófutásban,
800 l/p kismotorfecskendõ-sze-
relésben és 100 m-es akadály-
pálya leküzdésében kellett je-
leskedni a tûzoltóknak. Máso-
dik helyen a paksi hivatásos
tûzoltók végeztek. A PA Zrt. lé-
tesítményi tûzoltói Pesztericz
Rajmund emlékei szerint az el-
múlt tíz évben minden alkalom-
mal megnyerték a megyei ver-
senyt. A csapatgyõzelem mellé
egyéni 100-asban Szabó Tamás
egy arany-, Papp Szilárd egy
bronzérmet szerzett.        -vida-

Tûzoltósiker

A Fidesz-KDNP fölényével
zárult hazánkban az európai
parlamenti választás, a jobbol-
dali koalíció 14 mandátumot
szerzett. Az MSZP négy kép-
viselõt delegálhat Brüsszelbe,
a Jobbik három, az MDF pe-
dig egyetlen politikust. A rész-
vétel alulmúlta az öt évvel ez-
elõttit: a választópolgárok

36,29%-a adta le voksát. Pak-
son ennél nagyobb arányú
részvétellel zajlottak a válasz-
tások: a választásra jogosultak
39,42 százaléka ment szavaz-
ni. A helyi sorrend másolta az
országosat, bár ha kizárólag
Pakson tartották volna a vá-
lasztásokat, a Fidesz nagyobb
aránnyal gyõz (országosan

56,37%, helyben 62,02%) és
az MSZP-t (országosan
17,38%, helyben 14,44%) job-
ban megközelíti a Jobbik (or-
szágosan 14,77%, helyben
13,59%), ami egyébként a 22-
bõl 9 szavazókörben megelõz-
te a szocialistákat, egy körzet-
ben pedig egyenlõ eredményt
ért el vele.                        -kg-

Városunkban is jobboldali fölény
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Balázs Gábor, aki hat éve az
ASE sportolója, 17 évesen a
sakk nagy reménysége. Két
éve megnyerte a magyar baj-
nokságot Szegeden, ezt a si-
kert idén megismételte. Veret-
lenül nyerte a 18 évesek kor-
csoportjában a Magyar Köz-
társaság bajnokságát, s így jo-
got szerzett arra, hogy akár
Európa- vagy világbajnoksá-
gon képviselje az országot. 

– Egész kicsi koromban már a
számítógép elõtt ültem, és
édesapám tanította a lépéseket.
Sokan nem is gondolják, hogy
mekkora munka a versenyekre

való készülés. Számítógépen
vannak adatbázisok, amelyek
segítségével lehet készülni az
ellenfélre, különbözõ megnyi-

tásokat nézünk, napi több órán
keresztül. Sok idõt vesz el, hi-
szen akár kilencnaposak is le-
hetnek a versenyek. Az edzõm,
dr. Hazai László Budapesten
él, hozzá járok, van úgy, több
napig is nála tartózkodom. 

Uszódi vagyok, de az Atom-
erõmû Sportegyesületnek kö-
szönhetõen már nem kollégi-
umban, hanem egy paksi la-
kásban élek, s ez jelentõsen
megkönnyíti a versenyekre va-
ló felkészülést. A hazautazá-
som meglehetõsen rapszodi-
kus, volt év, mikor áprilisban
mentem haza elõször, de van,
amikor kéthetente sikerül, ez is

a versenyektõl függ. Játszom
az NB I-es és az NB I/b-s csa-
patban is, az idénynek most vé-
ge, a versenyek a tanévben
folynak, jobbára hétvégén.

A sakkal járó elfoglaltságok,
felkészülések miatt Gábor a
Vak Bottyán Gimnázium ma-
gántanulója lett. Kevés a sza-
badideje, ennek ellenére van-
nak barátai, nem csak a sport-
társak, hanem az osztálytársak
közül is. Az iskolába naponta
bejár. Tervei között szerepel a
nemzetközi mesteri cím meg-
szerzése, és a továbbtanulás is
foglalkoztatja, közgazdász sze-
retne lenni. Reményei szerint a
sakk mellett sikerül megvalósí-
tania ezt az álmát is. 

Sólya Emma

Útban a nemzetközi mester cím felé

Sokan kopogtatnak, hogy be-
szállnának, jó üzlet az atom-
erõmû-építés, mondta az
MVM vezérigazgatója a kon-
ferencián. Az atomenergia óri-
ási reneszánszát éli a világban,
több tucat ország kezdett bele
ilyen jellegû beruházásba, s er-
re a gyártó cégek is felkészül-
tek. – Azt érzékeljük, hogy az
óriási kereslettõl függetlenül
nagy a beruházók részérõl az
érdeklõdés. Azt várom, hogy
mikor a paksi tender kiírásra
kerül, nagyon nagy verseny
lesz, aminek következtében az
MVM csoport és az ország
számára a legjobb megoldás
fog kijönni – taglalta Mártha
Imre. Mivel a megbízhatóság-
ban és a biztonságosságban
nincs komoly különbség, így
igazából az árverseny lesz a
döntõ a gyártók között. Állami
költségvetési forrásra nincs
szükség az erõmûépítéshez, a
Magyar Villamos Mûvek van
olyan erõs, hogy egy ilyen be-

ruházást meg tudjon finanszí-
rozni, hangzott el. – Természe-
tesen végsõ soron mindent a
fogyasztó fizet meg. Ha nem
atomerõmûvet építünk, hanem
gázt vagy szenet, azt is. Az
atomenergiának abban van
nagy elõnye, hogy ez lesz a
legolcsóbb az összes lehetõség
közül. Áramra pedig szükség
van – válaszolta az ellenzõk ál-
tal hangoztatott felvetésre a ve-
zérigazgató, megerõsítve azt,
hogy továbbra is a paksi áram
lesz a leggazdaságosabban ter-
melhetõ. A leendõ paksi blok-
kok maradnak többségi állami

tulajdonban, egyrészt a lakos-
sági elvárások miatt, másrészt
mivel jó üzletrõl van szó, az
MVM is szeretne minél na-
gyobb részt kihasítani magá-
nak, fogalmazott a vezetõ. 

Hat éve van felkészülni bár-
melyik építõipari cégnek, hogy
részt vehessen a paksi atom-
erõmû-építésen, hívta fel a fi-
gyelmet Süli János. A PA Zrt.
vezérigazgatója szerint lesznek
olyan részfeladatok, amelyek-
nél magyar beszállítókra szá-
mítanak, ilyen például a hûtõ-
torony, vagy az elõbb említett
építõmunka. Erre azonban a
magyar vállalkozásoknak ké-
szülniük kell, hiszen óriási
mennyiségû vasbetonszerelés-
sel, zsaluzással és betonozással
jár a hatalmas méretû épít-
mény, s ha nem lesz hozzá
megfelelõ hazai építõipari ka-
pacitás, akkor ezt a pénzt más

viszi ki az országból. Az 5-6
évet felölelõ engedélyezési fo-
lyamat végén kezdõdhet az el-
sõ kapavágás, addigra készen
kell állniuk a cégeknek. 

Pónya József leginkább a
szakember-utánpótlástól tart.
Nem csak üzemeltetõ kell, ha-
nem tervezõ, beruházó, s a tu-
dományos háttérnek is szüksé-
ge van fiatal mérnökökre. Ma
országszerte óriási a mérnökhi-
ány, amit a reál tantárgyak
visszaesésével magyaráz. Fia-
tal kell, aki belenõ az erõmûbe,
mondja. Az igazgatóság elnöke
szerint életre kellene kelteni
Pakson a fõiskolai oktatást. –
Meg kell indítani az üzemmér-
nöki képzést, ami volt. Orszá-
gos folyamatokat nem tudunk
megváltoztatni, de a mi régi-
ónkban talán tudunk hatni, és
azt mondani: lesz munkahely. 

Dávid Ildikó

Életre keltené Pakson a fõiskolai oktatást
Hat éve van felkészülni a magyar építõiparnak ar-
ra, hogy hazai beszállítóként részt vehessen az erõ-
mû-beruházáson – ez is kiderült az Energiagazdál-
kodási Tudományos Egyesület által szervezett kon-
ferencián, ahol arra voltak kíváncsiak, hogyan áll
a paksi atomerõmû bõvítésének elõkészülete. 

Paks II. az úgynevezett harmadik generációs reaktorok közül kerülhet ki. Ezek alapvetõen a biz-
tonság szintjében különböznek a most üzemelõ második generációs reaktoroktól. – Régebben Ladá-
val jártam, az is megbízható volt, de nem annyira kényelmes, most más autóval járok, ami ugyan-
olyan megbízható, de mégis más kategória – érzékelteti a különbséget Végh János, a KFKI szakem-
bere. Fontos megemlíteni, hogy az üzemanyag-felhasználás a harmadik generációs reaktorokban
jobb, tehát kevesebb fûtõelem felhasználásával több energiát termel. Még egy kiemelendõ kritérium
a jövõbeni blokkokat illetõen, hogy terheléskövetõ üzemmódra is képesek, ami azt jelenti, hogy gyor-
san tudják a teljesítményüket csúcsidõszakban növelni, illetve ha nincs szükség annyi villamos-ener-
giára (pl. éjjel), akkor csökkenteni. 
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– Az önkormányzatnak nem
feladata kutyamenhely mûköd-
tetése. Éveken keresztül a kép-
viselõ-testület támogatta ugyan
anyagilag a Vácikai Cerberus
Alapítvány tevékenységét, de
mivel a telepen hosszú idõ óta
nagyon sok kutya él, emellett
rengeteg bejelentés érkezett a
Városházára a vácikai ingat-
lantulajdonosoktól a menhely
okozta kellemetlenség miatt,
és az alapítvány soha nem ren-
delkezett hatósági mûködési
engedéllyel, megszüntettük a
támogatást – mondta el dr.
Blazsek Balázs címzetes fõ-
jegyzõ. Az önkormányzat kö-
telezettsége a gyepmesteri te-
lep mûködtetése. A befogott
kutyák õrzése, az elhullott álla-
tok begyûjtése a feladata ennek
a szolgáltatásnak. Az egykori
sintértelepet évtizedek óta
fenntartja a város, a törvényi
elõírásoknak megfelelõen. 

– A legtöbb magyarországi
településen nincs is kutyamen-
hely, mivel nem kapnak támo-
gatást az önkormányzatoktól.
Többek között azért is növeke-
dett 5-600-ra az ebek száma a
Cerberus Alapítványnál, mert a
környékbeli falvakból is befo-
gadják a gazdátlan kutyákat –
tudtuk meg Blazsek Balázstól.
Gál Tiborné mûködteti a paksi
telepet, már több mint tíz éve.
Az õ elmondása szerint maxi-
mum 400 kutyus él a gondozá-
sa alatt Vácikában. Számukat
igyekszik minél jobban csök-
kenteni, ezért az örökbefoga-
dókat mindig szívesen várja.
Emellett, hogy számuk ne nö-
vekedjék, egy dunaföldvári és
egy budapesti állatorvos közre-
mûködésével folyamatosan
ivartalanítják az ebeket. A vá-
rosban, fõként a lakótelepen
többen láttak már kóborló ku-
tyákat, akik az elmondások
szerint a menhelyrõl szöktek el
és veszélyeztetik az arra járó-
kat, hiszen falkában közleked-
nek, emiatt bármikor emberre
támadhatnak. Gál Tiborné eze-
ket a vádakat visszautasította.

Megtudtuk tõle, hogy a men-
helyen élõ kutyák nem csak
hogy be vannak oltva és szelí-
dek, hanem el vannak látva
chipekkel, azonosítókkal.
Ezért, ha valaki befog egy kó-
borló kutyát, akkor azonnal bi-
zonyítható a lakhelye, és kü-
lönben sem szöknek ki a tele-
pen élõ ebek. 

Errõl más 

a véleménye 

a vácikai telektulajdonosoknak.
Szerintük szinte állandóan tele
van a telep környéke gazdátlan-
nak tûnõ kutyákkal. Városunk
fõjegyzõjének tájékoztatása sze-
rint hozzá olyan jelzések érkez-
nek, amelyek szerint az ott gaz-
dálkodók félnek a kutyák táma-
dásától, és sorra elhagyják in-
gatlanjaikat, parlagon hagyva a
területüket. Az önkormányzat
az évek óta húzódó parttalan
problémát úgy próbálja megol-

dani, hogy költségvetésében el-
különített egy összeget, amely-
bõl új telket vásárolna a men-
helynek Pakson kívül. A hivatal-
vezetõ tájékoztatása szerint
Gálné több ingatlant is vissza-
utasított már. A teleptulajdonos
pedig azt mondja, hogy õ köl-
tözne, de nincs hova, hiszen pél-
dául a kiválasztott csámpai in-
gatlannál az ott élõk aláírásokat
gyûjtöttek az átköltözõ kutya-
menhely megnyitása ellen tilta-
kozva. Egy új kutyamenhely lé-
tesítésérõl egyébként már más
jelentkezõtõl is kapott ajánlatot
az önkormányzat. Krajczár Ar-
nold, aki kutyaiskolát mûködtet
a Kölesdi út közelében, vállalná,
hogy ha kap egy ingatlant, átvé-
ve a cerberusos kutyákat, új te-
lepet alakítana ki. Itt az elõírá-
soknak megfelelõen szakembe-
rekbõl – állategészségõrbõl, ál-
latorvosból és kutyaszakértõbõl
– álló gárda gondoskodna a ma-
ximum kétszáz ebrõl, akiknek
tartását az uniónak megfelelve

külön két fõs bokszokban kép-
zeli el az ötletgazda. Krajczár
Arnold egy kutyapanzió meg-
nyitásán is dolgozik. Az ehhez
szükséges engedély beszerzésé-
hez be kell mutatnia kutyaveze-
tõi szakmunkás- valamint érett-
ségi bizonyítványát, szerzõdést
kellett kötnie egy állatorvossal,
aki 24 órás felügyeletet vállal az
ellátott kutyákra, és hivatalos
megállapodása van a Solti
ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-
vel valamint a DC Dunakom
Kft.-vel, amely cégek befogad-
ják a tevékenység során keletke-
zett kutyaürüléket és kommuná-
lis szennyvizet. A kutyapanzió
megnyitásához már csak a mû-
ködési engedélyt kell megkér-
nie, hiszen az elõírt feltételeket
teljesítette. A kutyaszakértõ sze-
rint nagy probléma, hogy Gál
Tibornénak semmilyen állat-
egészségügyi vagy szakmai
végzettsége nincs a menhely
mûködtetéséhez. Krajczár Ar-
nold véleménye az, hogy a min-
denkinek jó megoldás minden-
képpen a jelenlegi kutyamen-
hely felszámolása lenne. Ezt
úgy kellene végrehajtani, hogy
egy szakemberekbõl álló bizott-
ság vizsgálná meg a kutyákat,
amelyek közül az öreg, beteg,
agresszív ebeket elaltatnák. Dr.
Blazsek Balázs kétkedve fogad-
ta az ötletet, szerinte Gál
Tiborné a kutyák átadásába nem
egyezne bele, és az is kétséges,
hogy a képviselõ-testület ismét
támogatna egy ilyen telepet az
eddigi hercehurcák tapasztalata-
iból kiindulva. De, ha egy új
menhely megfelelne minden
elõírásnak, akkor a hatósági mû-
ködési engedélyt természetesen
megkapná a vállalkozó.       -dal-

Kutyamenhely sokadszor

Néhány héttel ezelõtt tûz ütött ki a vácikai kutyamenhelyen. Gál Tiborné azonnal a rendõr-
séghez fordult segítségért. Jelzése alapján a Paksi Rendõrkapitányság megindította a nyomozást
az ügyben, amely során egy, az udvaron tárolt hûtõ égett ki és egy féltetõs épület tetõszerkezete
pörkölõdött meg. A kutyák a tûzben nem sérültek meg. Péger János rendõr õrnagy, a bûnügyi osz-
tály vezetõje arról tájékoztatott, hogy szaktanácsadó bevonásával vizsgálják a tûz keletkezésének
okát és a kár nagyságát. Hogy szándékos volt-e a cselekmény és egy esetleges rosszakaró volt a
tûzgyújtó, mint azt Gál Tiborné feltételezi, arról majd a nyomozás lezárulta után tud tájékoztatást
adni a rendõrkapitányság.                                                                                  Dallos Szilvia
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Az ének egyidõs az emberrel. A
blues egyidõs az énekkel. Olyan
szükséglete az embernek, mint
az evés vagy ivás. Július 1-5.
között ismét együtt lesznek a
hangszálak, a húrok, a billen-
tyûk varázslói Pakson. Immáron
tizenhetedszer. A szokásokhoz
hûen a Gastroblues Kocsmában
melegíthetnek be klubkoncer-
tekkel a kíváncsiskodók. Hall-
hatják a szekszárdi Jazz All
Starst vagy a Tóth Viktor Ter-
cettet, és persze kiváló borokat
kortyinthatnak, némi borkorcso-
lya kíséretében.

Július 3-án, pénteken aztán
szotyog a blues vég nélkül az
ESZI Csarnokban. Rögtön a
kezdés izgalmas és érdekes kí-
sérlet lesz. Báró Zsoldos Zoltán
bluesgitáros játszik együtt paksi
vonósokkal, a közös produkció
a Blues String Paks nevet kapta.

Aztán Póka Egon Experience
kíséretében együtt énekel Ke-
resztes Ildikó és Horváth
Charlie.

Az idei fesztiválon nagyon sok
nemzetközi produkció lép fel. A
teljesség igénye nélkül néhány

név: Billy Gibson Band az
USA-ból, Magda Piskorczyk
Lengyelországból, de jönnek
zenészek Németországból, Ang-
liából is.

Szombaton ismét láthatjuk és
hallhatjuk a legendás Colosse-

um együttes két tagját, Chris
Farlowe-t és Clem Clempsont.
Néhány évnyi kihagyás után is-
mét itt lesz Takács Tamás is,
akinek a közelmúltban jelent
meg új albuma.

Szombaton a Szentlélek
Templomban, vasárnap az ESZI
parkban felállított sátorban ad-
nak egymásnak randevút zené-
szek és zenerajongók. A vasár-
napi fõzõcske és borocska után
igazi csemegét kínál a Piramis+,
a tavaly is felejthetetlent nyújtó
Varga János a Mediterrán
Combóval, és aki még nem hal-
lotta a Budapest Acoustic Band
MÁSKÉPP címû, frissen meg-
jelent albumát, az itt meghall-
gathatja.                                   dino

Szakít a hagyományokkal a Fortuna Rádió,
nem a megszokott módon rendezi road-
show-it. Pontosabban, nem csak a megszo-
kott módon, hanem lesznek teljesen újszerû
programok is. Schuckert József fõszerkesz-
tõ szavai szerint kilenc éve rendezi meg
minden nyáron a helyi rádió ezeket a mûso-
rokat, évente általában négy helyszínen. –
A Duna mindkét oldalán igyekszünk nép-
szerûsíteni rádiónkat és a támogatóinkat,
köztük az atomerõmût, mely segít abban,
hogy ezek a programok megvalósulhassa-
nak – fogalmazott a fõszerkesztõ.

Hozzáfûzte, hogy a roadshow-ik lehetõsé-
get teremtenek a hallgatókkal való találko-
zásra, a személyes kapcsolattartásra. Álta-
luk módjuk van arra, hogy a stáb tagjai
hangjuk mellett arcukat is megmutassák,
találkozzanak, ismerkedjenek a hallgatók-
kal, újakat toborozzanak a meglévõkhöz. 

A hagyományos roadshow-n különféle
elõadók – fõként persze a magyar zenei élet
jeles képviselõi – lépnek színpadra. Ilyen
könnyed, szórakoztató program idén kétszer
lesz: július 26-án a Szelidi-tó strandján, au-
gusztus 23-án pedig Bonyhádon. Bemutat-
koznak a Paksi Stand Up Comedy Klub tag-
jai, egy szentendrei ugróköteles csoport,
Pásztor Noémi Virág, Marót Viki és a Nova
Kultúrzenekar. A fellépõk között van Ivan, a

feltörekvõ fiatal elõadók egyike, a tini-
lányok kedvence. Szeretni vágyom címû
száma és az ebbõl készült klip népszerû a
zenecsatornák és a rádiók mûsorán. 

A másik két helyszínen szakítanak a ha-
gyományokkal. Németkéren, a Beanett
panzióban Fortuna mulatós roadshow lesz.
Ezzel olyan közönséget szólít meg a Fortu-

na, amely kissé mostohának érezheti ma-
gát, hiszen mulatós zenét nem sugároz a rá-
dió. A stáb azonban úgy gondolta, hogy a
vételkörzetben ritka az ilyen rendezvény
annak ellenére, hogy van igény a zenére,
ezért a június 28-i nyitóprogramot ennek
szellemében állították össze: színpadra lép
a Tekknõ&MC Hawer, Solymos Tóni és
barátai, Márió, a harmonikás. 

A másik újdonság Pakson várja a hallga-
tókat, érdeklõdõket július 19-én. A helyszín
a Goldmine étteremnek otthont adó épület
belsõ udvara lesz, ahol megtartják a Fortu-
na Barátok Klubja alakuló találkozóját.
Minden belépõ klubtagsági igazolványt,
kisplasztikát kap, és részese lehet egy kelle-
mes estnek, ahol a mûsorvezetõk bemutat-
kozása mellett a Tuki triót hallhatják, vetél-
kedõn vehetnek részt, és lesz karaoke is. A
Fortuna Barátok Klubja a két másik frek-
vencia vételkörzetének legnagyobb telepü-
lésein is „állomásozik” majd. Schuckert Jó-
zsef tájékoztatása szerint Bonyhádon és
Sárbogárdon várhatóan kora õsszel tartják
ezt a programot.

A fõszerkesztõ szavai szerint jövõre még
nagyobb durranásra – hat hónapos monstre
ünneplésre – számíthatnak a Fortuna rajon-
gók: ekkor lesz a rádió alapításának tizen-
ötödik évfordulója, ötéves lesz a két „kis”
frekvencia – a bonyhádi és a cecei –, illetve
tíz éve lesz, hogy útjára indult a Fortuna
roadshow.                                Vida Tünde
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Indul a rádiós roadshow

Bluesünnep tizenhetedszer

Aki további kulisszatitkokra
kíváncsi, az kövesse nyomon
a TelePaks Gastroblues ma-
gazinját június 25-én, csütör-
tökön, a híradó után. 
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Nemzetközi kertek alatt
Görögországi tanulmányúton járt a Benedek Elek Óvoda vezetõje és Mattern Edit
pedagógus május végén. Bosnyák Zoltánné arról beszélt, hogyan jött létre a kapcso-
lat a paksi és görögországi intézmények között, s mit tanulhatnak a különbözõ orszá-
gok óvónõi egymástól.

– Az elmúlt év szeptemberében
indult egy közös környezeti
nevelés célú európai uniós pro-
jekt a Tempus Közalapítvány
támogatásával, melyben hat
ország intézményei vesznek
részt. Franciaországból, Íror-
szágból, Walesbõl, Angliából,
Görögországból és Magyaror-
szágról pályázhattak intézmé-
nyek, így tett a Benedek Elek
óvoda is, sikeresen. Az elnyert
támogatásnak köszönhetõen
2008 õszétõl egy kétéves prog-
ramban veszünk részt, mely-
nek célja egymás intézményé-

nek, nevelési-oktatási területe-
inek, egymás kultúrájának
megismerése. Az angol szak-
mai nyelvû program a környe-
zeti nevelésre fókuszál, a címe:
Global Greenies. Görög óvo-
dában, iskolában foglalkoz-
tunk a gyerekekkel, megnéz-
tük, hogy valósult meg az el-
tervezett közös projekt, egy
kert létrehozása, s a további
terveket is megbeszéltük. Vala-
mennyi, a programban részt
vevõ intézmény képviseltette
magát 2-4 fõs delegációval.  

Bosnyák Zoltánné azt is el-
mondta: kezdetben megálla-
podtak, milyen növényeket te-
lepítenek, küldtek egymásnak
virághagymákat, vetõmagokat,
ezek fejlõdését követik nyo-
mon, s végül egy receptgyûjte-
ményt készítenek majd. Most a
projekt felénél tartanak, kész a
kert, kikeltek a növények. A
második évben a hulladék újra-
hasznosításával foglalkoznak.
Azok az országok, amelyeknek
nagy gyakorlatuk van már eb-
ben, átadják tapasztalataikat. 

A projektben résztvevõ társ-
országok csoportjait egy buda-
pesti partnerkeresõ szeminári-
um révén találták meg, és na-
gyon jó szakmai és emberi
kapcsolatot sikerült velük ki-
alakítani, tudnak együtt, a kö-
zös célért dolgozni. 

– Az óvodások nagy kedvvel
vesznek részt a munkában,
kertészkednek, megismerik
az országok köszönési formá-
it, egymás zászlaját. Tartot-
tunk egy európai napot, ami-
kor a gyerekek a földgömbön
keresték meg a társországo-
kat, fonal segítségével lemér-
ték hazánktól való távolságu-
kat, a partner országokra jel-
lemzõ ételeket ettek, zászló-
kat színeztek. Volt már video-
konferencia is, aminek során
webkamerán keresztül cso-
dálhatták egymás táncait,
énekét. A paksi ovisok nép-
táncot jártak, népdalokat éne-
keltek, és nagy sikert arattak
ezzel. Egész Magyarországot
képviselték. 

Sólya Emma

A II. Rákóczi 
a legzöldebb
Véget ért az „Együtt a parlag-
fû ellen” Alapítvány Zöld Al-
ma programja. Az egész tan-
éven átívelõ, iskolák közötti
vetélkedõ, amelyre ez alka-
lommal hat intézmény neve-
zett, a környezeti nevelést és
egészséges életmód kialakítá-
sát szolgálja. Az alkotói pályá-
zaton újrahasznosítható hulla-
dékból kellett „manót” készí-
teniük a gyerekeknek, a kör-
nyezetvédelmi vetélkedõben a
magyarországi nemzeti parkok
álltak a középpontban, a par-
lagfüves vetélkedõn a gyom-
növénnyel kapcsolatos ismere-
teikrõl adtak számot a diákok.
A tájékozódási futóverseny és
a labdarúgó bajnokság a spor-
tot képviselte, volt nyuszi- va-
lamint télapóváró kézmûves
foglalkozás a sóbarlangban, az
õszi és tavaszi virágosítás al-
kalmával pedig virághagymá-
kat, illetve virágpalántákat
bíztak a gyerekek gondjaira. A
versengésben ötödik lett a
Gazdag Erzsi iskola, negyedik
a II. Rákóczi iskola németkéri
tagozata, harmadik a Bezerédj,
második a Deák Ferenc, illetve
a Balogh Antal katolikus isko-
la, elsõ pedig a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola. A díja-
kat a programot záró ünnepsé-
gen vehették át az intézmé-
nyek, ahol egyben a szelek-
tívhulladék-gyûjtõ programot
is zárták. Utóbbi keretében ha-
vonta egy alkalommal vehettek
részt a nagycsoportos óvodá-
sok, illetve az elsõ és második
osztályos tanulók játékos fog-
lalkozáson, ahol a szelektív hul-
ladékgyûjtéssel kapcsolatos is-
mereteket sajátíthattak el. A
programokat záró ünnepséget a
mûvelõdési központban tartot-
ták, az eredményhirdetés után
a Makk Tündér csodái címû
zenés bábjátékkal lepték meg
a gyerekeket. Az alapítvány a
DC Dunakom Kft., az önkor-
mányzat és az atomerõmû tá-
mogatásával valósította meg a
programokat.             -gyöngy-  

Angolos sikerek
Kilenc diák nyert díjat a II.
Rákóczi Ferenc Általános Is-
kolából egy környezetvédelmi
témájú, országos angol pályá-
zaton, amelynek ünnepélyes
díjkiosztóját a budai Országos
Széchényi Könyvtárban tartot-
ták. Az angol nyelvi pályázatot
az Oxford University Press és
a pedagógiai Intézetek közö-
sen szervezték. Több száz pá-
lyamû érkezett a felhívásra,
amelyeket nem helyezések
szerint rangsoroltak, hanem a
legkiemelkedõbb munkákat
díjazták, szótárral, plakáttal,
sõt három paksi kisdiák egy
nyári balatoni angol olvasótá-
borban vehet részt. 
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Óperencián innen címmel Zirczi Judit alkotásaiból nyílott tárlat a
VMK könyvtárgalériáján. A képek erdélyi, spanyolországi és ma-
gyarországi tájakról készült tanulmányaiból születtek. Zirczi Judit
2008-ban végzett a Képzõmûvészeti Egyetem festõmûvész és vi-
zuális nevelõtanár szakán. Február óta dolgozik a Paksi Képtárban
múzeumpedagógusként, ahol óvodásokkal foglalkozik, az aktuális
kiállításokon keresztül vezeti be õket a vizuális kultúra világába. A
festõmûvész új önálló kiállítása júniusban látogatható. 
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Sikeres volt az idei pünkösdi
fesztivál és városi gyermeknap
Pakson. A program megrende-
zésének jogát a BMP Stúdió
vezette konzorcium nyerte el.
A stúdió többek közt a paksi
önkormányzati tûzoltósággal,
az Életfa Kulturális Egyesület-
tel és a Bóbita Bölcsõdével tár-
sult. A programok megvalósí-
tását a várostól elnyert három-
millió forint mellett cégek, kü-
lönbözõ szervezetek, intézmé-
nyek munkája segítette: volt,
aki anyagi támogatást nyújtott,
de sokan eszközökkel, prog-
rammal járultak hozzá a siker-
hez, tájékoztatott Borbás Lász-
ló szervezõ. A hatszáz négyzet-
méteres sátrat például az atom-
erõmû bocsátotta rendelkezé-
sükre, a grill fõzõverseny a Re-
form Fõzõklub, a lábtengo ku-
pa az ASE, a kézmûves utca
pedig az Életfa egyesület mun-
káját dicsérte. Emlékezetes
volt a tûzoltóság habpartija,
egy vidéki cég munkagép-kiál-
lítása, de a három nap alatt a
legnagyobb vonzerõnek a
Heaven Street Seven és Rúzsa
Magdi élõ koncertje bizonyult.
Ezen az estén kivetítõre volt
szükség, hogy a sátorból kiszo-
rult vendégek is láthassák az
elõadást. 

Az ünnepen testvérvárosunk,
Reichertshofen küldöttsége is

részt vett Michael Franken pol-
gármester vezetésével. A hét-
fõs delegáció négy napot töl-
tött városunkban, egyeztették
az idei esztendõ programját, il-
letve a jövõ évi terveket. Õk is

tanúi voltak a pünkösdi király-
választásnak, amelyen meg-
védte címét a Babik Róbert,
Szegi Mihály, Winter Gábor
hármas. Ezt illett megtenni, de
a fõdíj is motiválta õket a küz-
delemben, ami nem más, mint
egy olaszországi út, látogatás a
Lamborghini és a Ferrari gyár-
ban, mondta el Szegi Mihály.
Nem utaznak azonban maguk-
ban, ugyanis az „ellenhármas-
nak” annyira megtetszett a le-
hetõség, hogy saját költségen
csatlakoznak hozzájuk, tudtuk
meg Borbás Lászlótól. Hozzá-
tette, összességében elégedet-
tek a megvalósítással. Úgy lát-
ják, hogy vannak még a város-
ban a szervezésbe, lebonyolí-
tásba bevonható intézmények,
szervezetek, és vannak értékes
produkciók, amelyeket érde-
mes megmutatni szélesebb kö-
zönségnek is egy ilyen nagy-
rendezvényen.           -gyöngy-  

Ferrari-gyárba készül a pünkösdi király
Június 27-én elkezdõdik a
Paksi Nyár programsorozat a
Duna-parton. Délután há-
romtól lufi bohóc, csillám
„tetkó” és kézmûves játszó-
ház várja a kicsiket. A vízi
színpadon 16 órától a Mermi
tánccsoportot, utána pedig a
Pro Artis táncmûvészeti ta-
gozatának mûsorát láthatják.
17 órától Szandi énekel,
majd a közel egy órás kon-
cert után gyerekek táncos
mûsora következik. 18.25-
tõl a Csillag show modellvi-
lág extrém divatbemutatóját
csodálhatják, 19 órától pedig
a Digitál együttes lép szín-
padra. 20 órakor Groove-
house, 21-kor Josh és Jutta
szórakoztatja a nagyérde-
mût, este tíztõl pedig Retro
Party a Digitál zenekarral.     

-d-

Indul a 
Paksi Nyár

Miután minden elõkészületet megtettünk a nya-
ralás lebonyolítása érdekében, kiválasztottuk a
megfelelõ helyet, aláírtuk a szerzõdéseket, már
csak egy dologról kell gondoskodnunk a pakolá-
son kívül. A betegség-, baleset-, poggyászbiztosí-
tásról. Ma már számtalan lehetõség közül vá-
laszthatunk, itt is a legfontosabb, hogy nézzük át
a feltételeket, és hogy a kalkulált napi díj mögött
milyen minõségû és értékû szolgáltatást kínál a
biztosító. Nagyon fontos, hogy komplex biztosí-
tásunk legyen, vagyis az utazás alatt felmerülõ
mindenféle egészségügyi probléma kezelésére
kiterjedjen, és a járulékos költségek, mint idõ
elõtti hazautazás, hozzátartozó kiutaztatása, nap-
díj stb. is az árban szerepeljen. Fõleg repülõs
utaknál fontos a poggyász biztosítása, hisz az át-
szállások, rakodások alatt sokszor elõfordul,
hogy sérül a bõrönd, esetlegesen késik pár napot
vagy ritkább esetben teljesen eltûnik. (Paksi
sportolóink sokat tudnának mesélni a csomagké-
sedelem vagy esetleg eltûnés okozta kellemetlen-

ségekrõl…) Hogy hol kössük meg a biztosítást?
Ma már bármelyik biztosítótársaság, bank kínál
ilyen szolgáltatást Én mégis jobban preferálom
azokat a biztosítókat, akik kifejezetten, fõ pro-
filukként foglalkoznak az utasbiztosítással. Ta-
pasztalataim szerint ezek a biztosítók mindig
korrekten, a kárt valóban elismerve, a helyszínen
megelõlegezve rendezték a felmerült problémá-
kat. Ma már lehetõség van bankkártya-biztosítás-
ra és Európai Egészségbiztosítási Kártya mellé
köthetõ kiegészítõ biztosításra is, hisz az említett
EEK kártya csak sürgõsségi betegellátásra jogo-
sít, de az egyéb költségeket nem állja (mint pl.
mentõautó, mentõhelikopter, magánkórházból
EEK-t elfogadó kórházba való átszállítás stb…).
Összességében mindenki maga választhatja ki,
melyik biztosító, bank kínálta lehetõség a leg-
megfelelõbb a számára, de ami a legfontosabb,
biztosítás nélkül ne keljünk útra!

Czink Dóra, 
a Paksi Turisztikai Információs Iroda vezetõje

UtazzUnk!

Még egyszer az utazás 
alatti biztosításról
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Az elsõ bölcsõde, mely 165
éve, 1844-ben Párizsban nyitot-
ta meg kapuit, magyarra fordít-
va a francia elnevezést, a jászol
nevet kapta. Magyarországon
nyolc évvel késõbb követik a
bölcsõdealapítás példáját.

A bölcsõdék fenntartásához
kezdetben az egyház biztosítot-
ta a fenntartási költséget, mely

késõbb magánszemélyek ada-
kozásából egészült ki. Társasá-
gi körökben egyre népszerûbb
és divatosabb lett a kisdedóvók
támogatása.

Az állam az 1950-es években
kezdett szerepet vállalni a böl-
csõdék fejlesztésében, mivel a
nõk tömegesen álltak munkába.
A paksi Villany utcai bölcsõde a
hatvanas évek elején kezdte
meg mûködését. Müller
Józsefné Margitka néni így me-
sél a Villany utcai évekrõl:

„…1968 augusztus elsejétõl
mentem a Villany utcai bölcsõ-
débe, melyet Sárközi Vilmosné

vezetett. Az intézmény akkor
hatvan férõhelyes volt. Az épü-
letben, a fõbejárat baloldalán a
vezetõnõ irodája, jobboldalon a
teakonyha volt. Következett a
csecsemõ-, majd a nagycsoport,
a tipegõcsoport és a konyha. A
bölcsõdében akkor még szenes
kályhával fûtöttek minden szo-
bában. A konyha sparheltjén té-
len-nyáron szénnel fûtöttek. A
mosókonyhán egy nagy pléh
teknõ, üst és bogrács volt: ebben
melegítették a vizet. Általában
12-14 csecsemõt vettek fel, akik
keveset hiányoztak, igen nagy
volt a zsúfoltság. Tenyérnyi ud-

varunkon homokozó, udvari já-
tékok várták a kicsinyeket. 

Szakmai tudásunkat Szekszár-
don, továbbképzéseken gyara-
pítottuk, mert ugyan fontos,
hogy elegendõ eszköz legyen a
bölcsõdében, a legfontosabb
mégis az volt, milyen felnõtt áll
a kicsiny gyermekek mellett.
Szakmai-módszertani tudásunk
megerõsödött, napirendet ve-
zettünk be, mely jelentõsen
megkönnyítette az életünket, és
mindezek mellett rendkívül
nagy segítséget nyújtottak Verõ
doktor úr szakmai elõadásai…”

Az egykori, ma már nem mû-
ködõ Villany utcai (és a kon-
zervgyári bölcsõde is) példaérté-
kû intézmény volt Tolna megyé-
ben, Pakson. A körülmények –
melyek össze sem hasonlíthatók
a mai bölcsõdei környezettel és
lehetõségekkel – ugyan próbára
tették az egykori gondozónõket,
ám a nehézségek ellenére min-
den igyekezetükkel a kisdedek
védelmét, nevelését – és mond-
hatom, oktatását szolgálták. Ko-
molyan vették Ady Endre (ma is
idõszerû) 1908-ban, a Budapesti
Naplóban leírt gondolatait: „A
gyermek, a gyermek, ez a mi ko-
runk legszebb dala… Mert az
élet minden, s nincs nagyobb vá-
lasztása az embernek, mint hogy
utána is emberek következnek, s
ezek is élni, csalódni és remélni
fognak.” 

(Folytatás a 13. oldalon)
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Bölcsõde
Hol volt…?A Pallas Nagylexikon, a

XIX. századi magyar
könyvkiadás kiemelkedõ
alkotása címszavában a
következõket írta: „Bölcsõ-
de: humanisztikus intéz-
mény, melynek feladata az
ideiglenesen magára ha-
gyott vagy elhagyott kisde-
deket ápolni és nevelni.”

Harangszentelés Gyapán
A harang végigkíséri életünket a bölcsõtõl
a koporsóig. Jelzi a közösség számára a
fontosabb idõpontokat és eseményeket: a
folytonosságot, a nyugalmat, a biztonságot
hirdeti. 

A harang igazodási pontot jelent a világ-
hoz. Aki képes a hallásra, melyhez nem
csupán fülre van szükség, hanem lélekre
is, tudja, hogy a harangok szava – ahogy
Márai Sándor írja – „az egyetlen értelmes
hang, mely nem múlik el akkor sem, ha a
kövek ledõlnek”. 

Sajátos hangjával jelképe városnak, fa-
lunak – Gyapa esetében egy település-
résznek. 

A gyapai kápolna mellõl 2007 novembe-
rében lopták el a néhány napon belül tetten
ért tolvajok a harangot. Azóta árválkodott
üresen a fából készült harangláb a kápolna
mögött, egészen az idei gyapai búcsú nap-
jáig, amikor az új haranglábra, mely a ká-
polna mellé épült, felkerült a Gombos
Miklós harangöntõ mûhelyében készült
bronzharang, mely megszentelése után fü-
let gyönyörködtetõ hangjával adta tudtára
mindenkinek, újra jelen van a gyapai kö-
zösség életében.  

S nem csupán jelen van. Dolga van: a
megmaradást, a helytállást és összetartást
hirdeti.                                         Tell Edit
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Bölcsõdébe igyekvõk a Domb utca sarkán a hatvanas évekbõl



(Folytatás a 12. oldalról)
S hogy valóban idõszerûek Ady
Endre 1908-ban leírt gondolatai,
az nyomon követhetõ az idén
harmincéves Bóbita Bölcsõde
történetében, mely az ötvenes,
hatvanas években alapított böl-
csõdék után – 1979-ben – a vá-
rossá cseperedõ nagyközségben
nyitotta meg kapuit új épületben,
korszerû felszereléssel. A szüle-
tésnapját ünneplõ bölcsõde em-
lékkönyvet jelentetett meg, mely
egyedülálló vállalkozás Tolna
megyében. Az intézmény jelen-
legi dolgozói interjúkat készítet-
tek az egykori kollégákkal, kuta-
tómunkára és szerkesztõi segít-
ségre kérték dr. Töttõs Gábort,
az Illyés Gyula Pedagógiai Fõis-
kola tanárát s így készülhetett el
az a rendhagyó kiadvány, mely-
ben többek között Sárközi
Vilmosné Irma néni visszaemlé-
kezéseinek köszönhetõen nyo-
mon követhetõ egyrészrõl a pak-
si gondozónõk szakmai-mód-
szertani munkájának fejlõdéstör-
ténete, illetve betekintést kaphat
az érdeklõdõ olvasó az egykori
paksi bölcsõdei hétköznapokba,
a bölcsõdéztetés történetébe.

Sárközi Vilmosné 1957-ben
került Paksra, a Fõ utcai Bölcsõ-
débe. A fiatal gondozónõ elõzõ
évben érettségizett. (Akkoriban
a szakképzett és érettségizett
gondozónõ is ritka volt.) Kék si-
fon anyagból, fehér gallérral ké-
szült a gondozónõk egyenruhá-

ja, maguk elé kötényt kötöttek, a
lábbeli kismamacipõ, s a kötele-
zõ viselet – május elsején, a fel-
vonuláson is – a kendõ volt.

Irma nénit késõbb, a hatvanas
évek elején, a Villany utcai böl-
csõde vezetõjévé nevezték ki,
aki feladatát úgy vállalta, hogy
az akkor háromhetes gyermekét
is magával vitte a munkába, s
ott cseperedett fel mellette, az
irodájában berendezett „gye-
rekszobában”. 

Irma néni vezetése alatt a böl-
csõdei gondozás és nevelés tel-
jesen eltávolodott az egykori
idénybölcsõdei gyermekmegõr-
zés feladataitól: a módszertani
továbbképzések, a gondosan ki-
választott munkatársak, a gon-
dozói munkát valóban gondos-

kodó felelõsséggel ellátó gondo-
zónõk színvonalas munkájának,
a vezetõi következetességnek és
pontosságnak köszönhetõen a
szerény körülmények ellenére is
valódi szakmai mûhely alakult
ki a gondozónõk körében. Irma
néni fiatal kollégája volt a Bóbi-
ta Bölcsõde mai vezetõje,
Laszlóczki Józsefné Vigh Ani-
kó, aki közvetlenül Irma néni
irányítása, szeretõ tanítása mel-
lett tanulta a szakma gyakorlati
tudnivalóit, a szellemiséget.

Az Ifjúság úti, ma Bóbita Böl-
csõde építését az 1970-es évek
végén kezdték meg. A bölcsõ-
de-beruházáshoz a Budapesti
Módszertani Központ nyújtott
segítséget. Ez a bölcsõde volt
az elsõ százhúsz férõhelyes böl-

csõde az országban, de nyitás-
kor (és még néhány éven ke-
resztül) százhatvan gyermekrõl
kellett gondoskodni az ott dol-
gozóknak, aztán az egyre csök-
kenõ születésszám következté-
ben mára már jóval kevesebb
gyermek jár az intézménybe. 

Az elmúlt harminc év alatt
minden megváltozott és semmi
nem változott: a bölcsõde ma is
a munkába járó, kisgyermekes
szülõk gyermekei számára
nyújt gondoskodást. És gondos-
kodást nyújt a hátrányos szociá-
lis helyzetben élõ gyermekek
számára, valamint a mentális
problémákkal küzdõ és korai
fejlesztésre szoruló gyermekek,
csecsemõk számára is.

Funkciója tehát azonos a ko-
rábbi évtizedekével. A szakmai
munka minõsége, a gondozói
hozzáállás sem változhatott óri-
ásit, csupán annyit, amennyit a
világ, a szemlélet változása in-
dokolttá tett a harminc év alatt.

De valami nagyon megválto-
zott: a gyermekvállalás ösztö-
nös, megalkuvást és odaadást
igénylõ vágya. Megváltozott a
világ rendje, mely bennünk,
emberekben, felülírja ösztöne-
inket – legyen szó akár család-
ról, akár a gyermeknevelés
iránti vágyról. S ha ez így foly-
tatódik, félek, harminc év múl-
va, kicsiny idénybölcsõdék mû-
ködnek majd a mai bölcsõdék
helyén.                         Tell Edit
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Irma néni szép évtizedei
Hogy volt…?

Tehetségek kerestetnek
Ismét meghirdette pályázatát a
Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány. A kuratórium
olyan fiatalokat díjaz, akik ki-
magasló eredményeket mutat-
nak fel az anyanyelvi kultúra, a
mûvészet, a tanulmányi munka
és a sport területén. Az alapít-
vány elismeri a tehetséggondo-
zást is, illetve ösztöndíjat fo-
lyósít felsõfokú tanulmányok
folytatásához.

Pályázat benyújtható 10 éves
kortól az elsõ diploma megszer-
zéséig egyénileg vagy csoport-
ban, akik paksi iskolában vég-
zik tanulmányaikat, vagy állan-

dó lakhelyük Paks. Pályázhat-
nak felnõttek egyénileg vagy
csoportban, akik alapfeladatu-
kon felül eredményes  tehetség-
gondozó tevékenységet folytat-
nak paksi fiatalok körében.

A pályázatot írásban, az elõírt
ûrlapon kell benyújtani szeptem-
ber 15-ig a polgármesteri hivatal
polgármesteri titkárságára.
(Paks, Dózsa György út 55-61.)
Ugyanitt beszerezhetõ a pályáza-
ti ûrlap is. Adíjak átadásának ter-
vezett idõpontja október 23. To-
vábbi információ a www. paksi-
hirnok.hu Közérdekû rovatában.

-kg-

Nyári táborok
A Paksi Sportegyesület Szabad-
idõsport Szakosztálya napközis
sporttábort hirdet 7-12 éves
gyermekek részére 2009. július
27-31-ig. A jelentkezés feltétele,
hogy a gyermek biztonságosan
tudjon kerékpározni. A tábor dí-
ja: 8000 Ft/fõ, mely tartalmaz
napi egyszeri étkezést (ebéd),
strandbelépõt és pólót. A tábort
Nemes Emília (20/965-6033) és
Horváthné Szeip Ildikó
(20/398-5304) vezeti. Jelentke-
zési és befizetési határidõ:
2009. június 13. Jelentkezés és
befizetés helye: Fehérvári út 29.
PSE gazdasági iroda.

Többek közt a Paksi Kistérségi
Közkincs Kerekasztal szerve-
zésében Sárszentlõrincre vár-
ják a 10-14 éves, kézmûvessé-
get, hagyományokat és kalan-
dokat szeretõ gyerekeket a
„Koszorú” kézmûvesházban
megrendezésre kerülõ „Pusz-
ták népe” kézmûves és tájtör-
téneti nomád táborba. A tábor
idõpontja: július 5–10-ig. El-
helyezés: sátorban, étkezés na-
pi öt alkalommal. Részvételi
díj: 8–10 ezer forint. Jelentkez-
ni Pakson az Ifjúsági Irodában
lehet június 15-ig. Telefon:
75/519-155.
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Bézi Sándorné nem könyvtárosnak ké-
szült, hiszen történelem–orosz szakra
jelentkezett. Ma mégis a Pákolitz István
Városi Könyvtár rangidõs dolgozója:
negyven éve tevékenykedik a könyvek
között, s munkáját rajongásig szereti.
Mint mondja: tanárként valószínûleg
pályatévesztettnek érezte volna magát.
Az ünnepi könyvhét alkalmából kérdez-
tük könyvekrõl, olvasókról. 

– Kezdettõl fogva itt, Pakson dolgoztam.
Végigjártam a könyvtár minden területét,
módszertani könyvtárosként kezdtem, men-
tünk vidékre, hiszen akkor járási könyvtár
voltunk; így segítettünk a kollegáknak. Utá-
na felkerültem a felnõtt olvasószolgálatba,
majd gyermekkönyvtáros lettem, s 1977 óta
feldolgozó könyvtáros vagyok. Ez azt jelen-
ti, hogy a teljes állományalakítás, beszerzés,
leltározás hozzám tartozik. Legközelebb a
szívemhez ez a munka áll. Az olvasókkal is
megmaradt a kapcsolat, mert hétvégenként
én is be vagyok osztva és kedd délutánon-
ként a gyermekkönyvtárban tevékenyke-
dem. De annál szebb nincs, mikor megérke-
zik a megrendelt csomag, az ember kibont-
ja, és ott a sok gyönyörû új könyv. 

– Az olvasók száma hosszú ideig évrõl év-
re gyarapodott, de mostanra csökkent, bár
nem olyan mértékben, hogy az aggasztó
lenne. Nagyon sok az egyetemista, fõisko-
lás, hiszen a nagy egyetemi könyvtárakban
nem mindig jutnak a könyvekhez. A gyer-
mekolvasók száma is csökkent, rendezvé-
nyekkel, versenyekkel igyekszünk népsze-
rûsíteni a könyvtárat, az olvasást. A felnõtt

olvasószolgálatosok is igyekeznek mindig
valamit kitalálni, hogy olvasókat szerezze-
nek, most éppen a „Veszíts el egy könyvet”
akcióval. A könyvtárközi kölcsönzés lehetõ-
sége is ezt a célt szolgálja. Most kezdõdött a
80. Ünnepi Könyvhét, amit évek óta meg-
ünnepelünk, s hagyományteremtõ céllal itt a
könyvtár mellett könyvárusítást tartunk.

– Most nagy feladatunk van, felvállaltuk
a kistérségi tékák koordinálását, így 11
könyvtár tartozik hozzánk, ezek teljes
könyvbeszerzése, leltározása, manuális
munkák is, minderre ketten vagyunk a
kolléganõmmel. Nagy elõrelépést jelent
majd, hogy a kistérségi könyvtárak adata-
it is, ha jól sikerül az ehhez szükséges
program tesztelése, számítógépre visszük
úgy, mint a városi könyvtárét.

Nyolcvanezer körüli a paksi könyvtár
állománya, ebbe más adathordozók is
(bekötött folyóiratok, DVD- és diafil-
mek) beletartoznak. A legkeresettebb a
fõiskolásoknak, egyetemistáknak szánt
szakirodalom.

Kérdésemre, hogy olvas-e otthon, Bézi
Sándorné elmosolyodik. Persze, mondja.
Két gyermeke van, a lánya nyelvtanár, a
fia közgazdász, egyikük sem él Pakson.
Három unokája született, szinte minden
hétvégén találkoznak. Több baráti társa-
sággal is összejár szabadidejében.

– A férjem szervezte az Örökifjak Tánc-
együttest.  Nagyon sok helyen, külföldön is
felléptünk. Sajnos a férjem meghalt, a tánc-
csoport megszûnt, de a baráti társaság meg-
maradt, minden hónapban találkozunk, be-
szélgetünk, kirándulunk, jól érezzük ma-

gunkat. A könyvtári kollégákkal is nagyon
jó a kapcsolat, nyolcan dolgozunk itt, szinte
valamennyien több évtizede, s még szóra-
kozni, kirándulni is közösen járunk.

Nagyon büszke arra, hogy õ lett az elsõ,
aki negyvenéves munkaviszonyát ünne-
pelheti a könyvtárban. Öt éve õ kapta a
Paks Város Kultúrájáért kitüntetést, elõtte
való évben pedig a megyei könyvtártól az
Illyés Gyula Emlékplakettel ismerték el
könyvtárosi munkáját.

– Két évvel ezelõtt már elmehettem vol-
na nyugdíjba, de mivel úgy alakult az éle-
tem, hogy egyedül maradtam, a gyerme-
keim nem itt laknak, társasházban élek, és
nagyon szeretem, amit csinálok, így nem
maradtam otthon. Amíg az egészségem
engedi, dolgozni szeretnék.

Sólya Emma

Negyven éve az olvasókért

Római kori légiós tábort és egy
középkori településmaradványt
is találtak Cseresznyés-
pusztánál, az M6-os autópálya
nyomvonalán végzett megelõzõ
feltárási munkálatok során. A
Kulturális Örökségvédelmi
Szakszolgálat (KÖSZ) régészei
a Pakstól körülbelül öt kilomé-
terre lévõ lelõhelyen egy közép-
kori település központját talál-
ták meg, tájékoztatott Szûcs Jó-
zsef, a KÖSZ kommunikációs
referense. A települést K. Né-
meth András kutatásai alapján
az egykori Akalaccsal azonosí-
tották. Elõkerült a patkóíves

szentélyzáródású, egyhajós
templom, a temetõ, valamint
több gazdasági és lakóépület is.
Dávid Áron régész összefogla-
lója szerint a temetõben több
mint ötszáz nyugat–keleti tájo-
lású és kettõ észak–déli tájolású
csontvázas sírt tártak fel, ame-
lyekbõl több gyermek és fiatal
emberi csontváz került elõ.
Több sírban találtak Zsigmond-
kori ezüstpénzt a csontvázak
mellett, illetve lemezes- és ru-
gós pártát, pártaövet, bronz és
vas övcsatot. A templom, vala-
mint a temetõ északkeleti olda-
lától mintegy 20 méterre egy

téglaégetõ és egy mészégetõ ke-
mencére bukkantak.

Kiemelkedõ jelentõségû egy
több mint 2400 ezüst bécsi dé-
nárból álló kincslelet. III. Béla
rézpénzétõl elkezdve I. Ferdi-
nánd ezüstjéig többféle pénzt ta-
láltak. A lelõhely gazdagságát
mutatja, hogy a korabeli élet
szinte minden szegmensével
kapcsolatban került elõ tárgy, a
számszeríjhoz való nyílhegytõl
a birkanyíró ollóig. 

A középkori rétegek alatt egy
római kori katonai létesítmény
került elõ, amely viszonylag rö-
vid életû, alkalmi táborként,

esetleg ideiglenes vámállomás-
ként azonosítható Kovács Lo-
ránd régész feltételezése szerint.
Ettõl északra egy római kori
bennszülött település helyezke-
dett el, itt földbe mélyített épü-
letek, valamint cölöpszerkeze-
tes házak nyomai kerültek elõ.
Elõbbiek az 1-2. századra, utób-
biak a 2-3. századra keltezhetõk,
bár itt igen kevés leletanyag ad
ehhez támpontot. Valószínûsít-
hetõ, hogy a katonai tábor léte-
sítésekor a bennszülött telepet
megszüntették, esetleg távolabb
költöztették, majd a tábor fel-
számolása után a település újra
kiterjedt a tábor északi határáig,
összegzik a szolgálat munkatár-
sai.                          Vida Tünde

Megtalálták az egykori Akalacsot
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Az orvosi hivatást választók mo-
tivációi között gyakori a máso-
kon való segítés szándéka.
Czimmer Józsefet, a Május 1. ut-
cában felnõtt paksi fiatalembert
is ez vezérelte, hiszen, ha valaki
bajba került, õ mindig pátyolgat-
ta, illetve egy másik, tragikus ok:
ikertestvérei egyikét elveszítette
kiskamasz korában. 

Azért, hogy célját elérje, min-
dig képes volt lemondásra is. Így
mondott búcsút a kajaknak, majd
a trombitának, s választotta
mindegyik alkalommal a tanu-
lást. A Bezerédj Általános Isko-
lában, majd a Vak Bottyán Gim-
náziumban eltöltött diákévek
után került Pécsre orvostanhall-
gatónak. Eredetileg nõgyógyász-
nak készült, már a leendõ mun-
kahelye is megvolt Szekszárdon,
ám mégis a belgyógyászatot vá-
lasztotta. Felvételt nyert egy PhD
programba, ahol mesterei jó pél-
dául szolgálva térítették el erede-
ti szándékától, s csoporttársai is
mindig mondták, hogy ez a gon-
dolkodós szakma a számára test-
hez álló feladat. Az, hogy a bel-
gyógyászaton belül a gasztroen-
terológiára, az emésztõrendszer
betegségeinek gyógyítására esett
a választása, megint csak egy ki-
váló mesternek köszönhetõ, ko-
rábban ugyanis szóba sem jött ez
a terület. Mostanra viszont meg-
szerette, mert valóban „gondol-
kozós” szakma, de megvan a fia-
tal orvos számára szintén fontos
manuális része is: az endoszkó-
pos beavatkozások. 

Dr. Czimmer József ma egyete-
mi adjunktus a Pécsi Tudomány-
egyetem Orvostudományi és
Egészségtudományi Centrumá-
nak Belgyógyászati Klinikáján.
Eltekintve egy másfél éves szü-
nettõl, Pécsen él és dolgozik,
ahol tíz éve vette kézhez általá-
nos orvosi diplomáját. Ezt a más-
fél évet egyetemi ösztöndíjas-
ként Los Angelesben, a Kalifor-
nia Egyetemen töltötte. Itt, mint
mondja, egy gasztroenterológiai

központban kiváló körülmények
fogadták, a legújabb anyagokkal,
legmodernebb eszközökkel dol-
gozhatott.  Azt, hogy ezt a lehe-
tõséget elnyerte, hazai kutatásai
eredményeinek köszönhette. 

Nagyon marasztalták, mégis
hazajött, illetve hazajöttek. Los
Angelesbe ugyanis már feleségé-
vel, Király Évával ment, aki
szintén paksi és jogász. Annak,
hogy a kiváló szakmai lehetõsé-
gek és a jobb élet reményében
sem maradtak Amerikában, több
oka van. Egyik, hogy rendkívül
fontos számukra a család,  dr.

Czimmer Józsefnek pedig hiá-
nyoztak a magyar betegek, mert
õ alapvetõen klinikus akart és
akar lenni. Fontos számára, hogy
megmaradjon a közvetlen kap-
csolat a betegekkel, hiszen válto-
zatlanul az hajtja, hogy rajtuk se-
gítsen.  – Nekem ez a mozgató-
erõ – fogalmaz. Hozzáteszi, az
egészségügyben mindenki szá-
mára ismert nehézségek köze-
pette az jelent számára sikerél-
ményt, ha segíthet páciensein.
Ha nem, az megrázza. Ehhez,
mint mondja, nem lehet hozzá-
szokni, de vannak dolgok, amit

el kell fogadni, amikor a tudás
már véget ér. Azért kell küzdeni,
hogy lehetõleg ne legyen ilyen,
teszi hozzá.

Újabban már paksi magánren-
delésén is fogadja a betegeket.
Ezzel egy ûrt sikerült betömnie,
hiszen régi törekvés, hogy le-
gyen ilyen szakorvos, és
Czimmer doktor tapasztalatai
szerint meg is látszik a hiánya,
sok a beteg, rengetegen szenved-
nek gyomor-bélrendszeri beteg-
ségben. Eszközös vizsgálatot
nem végez, nincsenek meg a fel-
tételek. Megvannak viszont a kli-
nikán, ahol éppen azért szeret,
mert ott megadatik az, hogy úgy
végezze a dolgát, ahogy min-
dent: magas színvonalon. Ennek
ellenére megeshet, hogy egyszer
búcsút mond neki, ám reményei
szerint nem azért, hogy kény-
szerbõl külföldön keressen bol-
dogulást, hanem hogy hazajöj-
jön, és itt dolgozzon.

Egyelõre azonban a paksi mun-
kára az egyébként is szûkös sza-
badidejébõl áldoz hetente egy
napot. A kedvelt idõtöltések kö-
zül a foci esett áldozatul, ami az
úszás mellett a mozgást jelentet-
te. Ám ezek most mind mellék-
szereplõk az életében, a fõszerep
Eszteré, a fiatal orvos két és fél
éves kislányáé, akivel igyekszik
a lehetõ legtöbb idõt tölteni.  -vt-

2009. június 12. 15 Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Hazavágyott Amerikából
Nagyon marasztalták Ame-
rikában, ahol másfél évet
töltött ösztöndíjasként, de
dr. Czimmer József hazavá-
gyott, hogy magyar betege-
ket gyógyíthasson. Az, hogy
külföldön dolgozzon, ma
sem vonzza, azt viszont egy-
általán nem veti el, hogy
egyszer hazajöjjön a szülõ-
városába háziorvosként.
Akár elsõ lépésnek is tekint-
hetõ az, hogy immár Pakson
is praktizál gasztroenteroló-
gusként.

Ötödik osztályos, korosztályá-
ban tánc-világbajnok. A Csillag
Show-tánc Egyesület tagja két
éve Bach Balázs, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola 5.b
osztályos tanulója. A sport, a
mozgás mindig is vonzotta, ki-
próbálta magát a fociban is, de
végül táncos lett. Már kisfiú-
ként jó érzékkel mozgott a ze-
nére, és a nõvére elvitte egy
próbára az együtteshez, ahol a
fiú végleg kedvet kapott a tánc-
hoz. Szorgalmasan gyakorol,
szabadidejében is gyakran tán-
col otthon. Az együttes és a fiú

életében is az idei évben jöttek
az elsõ komoly versenysikerek,
Pakson és az országon kívül is.
Tatabányai országos döntõrõl
egy arany, Szerbiából nemzet-
közi versenyrõl három ezüst,
egy bronz, Veszprémbõl szin-
tén nemzetközi versengésrõl
három arany, egy ezüst, és

Szerbiából a világbajnokságról
egy ezüst, két arany. Az egyik
aranyat a paksi Bach Balázs
szerezte meg a hip-hop mûfaj-
ban. Balázs tehetségének és
szorgalmának köszönhetõen az
együttesben két kategóriában is
próbál, egyedüli fiúként. Fellé-
pések, versenyek elõtt kicsit iz-
gul, de a színpadon mindez el-
múlik. Édesanyja mindig elkí-
séri, aki az asszisztense is egy-
ben. Az együttes vezetõje, dr.
Czárné Nagy Ildikó készíti fel a
fiút, zenét választ, koreográfiát
készít. Az ötödikes fiú táncta-
nár szeretne lenni. Nem zavar-
ja, ha némelyek csúfolják, õ
büszke az eredményeire, és
örömmel táncol.             -bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Bach Balázs
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Sport

Horgászbot és zsinór akció!
Minden horgászbot 10% engedménnyel

Egyes monofil zsinórok 30% engedménnyel
Egyes fonott zsinórok 20% engedménnyel

Az akció június 13-tól június 27-ig tart.

PAPP HORGÁSZBOLT
Paks, Rosthy u. 3.

Telefon: 75/311-060, 20/931-5261
e-mail: papphorgaszbolt@topmix.hu

Nyitva tartás: hétfõ-csütörtök 9–17 óráig, 
péntek 8–17. Szombat 8–12-ig.

Simply the best. Tina Turner vi-
lágsikerû dalát nyugodt szívvel
játszhatja az ASE férfi kosárlab-
dacsapata, hiszen a 2008/2009-
es bajnokság gyõztese a ráját-
szás során bebizonyította, hogy
kis hazánkban jelenleg nincs ná-
la jobb.

Télen kevesen gondolták vol-
na, hogy a megroggyant Atom
egyáltalán eljut a döntõig. A
Pécs ellen elszenvedett súlyos
vereség után azonban új edzõ
és új játékosok érkeztek, ami
egyben új idõszámítás kezdetét
is jelentette. Braniszlav
Dzunics keze alatt ismét meg-
tanultak gyõzni a játékosok, és
az alapszakasz végére feljöttek
a második helyre. A bajnoki cí-
mért folyó rájátszás pedig iga-
zi diadalmenet volt. A legtöbb
ellenállásra a négy közé jutá-
sért vívott párharc során a
Szolnok erejébõl futotta, Poór
Péter együttese egy mérkõzést
tudott nyerni Gosáékkal szem-
ben. Az elõdöntõben a tavalyi
bajnok Falco következett, két
sima hazai gyõzelem között
egy botrányos, idõ elõtt lefújt
Szombathelyen begyûjtött dia-
dallal. 

A Szombathely elleni 3-0-s
gyõzelem után a döntõben az
alapszakasz gyõztes Pécs várt
Mészárosékra. Az a Pécs, amely
ellen volt mit törleszteni a janu-
ári 35 pontos vereségért, és az a
Pécs, amely az Albacomp és a
ZTE legyõzésével jutott a finálé-
ba. A paksi csapat tagjai közül
sokan kisebb-nagyobb sérülés-
sel bajlódtak. Mészáros
Zalánnak a keze törött el, Ian
Johnsonnak a vállára került rög-
zítõ kötés. Gulyás Róbertnek és
Charles Gosának pedig a térde
készült ki, olyannyira, hogy
mindketten mûtétre várnak. A
döntõben azonban aki pályára
tudott lépni, az derekasan helyt-
állt. Az alapszakasz elsõ hely
okán a Pécsnél volt a pálya-
elõny, ami kiélezett helyzetben
sokat jelent. Nos, Williamsék
rögtön az elsõ mérkõzésen elvet-
ték ezt az elõnyt, a pécsi Lauber
Dezsõ sportcsarnokban közel
négyezer nézõ elõtt tíz ponttal
verték Czigler Lászlóékat. Pécsi
VSK-Pannonpower – Atomerõ-
mû SE 73-83. A Gesztenyés úti
második mérkõzés volt talán a
döntõ legnehezebb mérkõzése.
Mindkét fél tudta, hogy aki azt a

meccset nyeri, lélektanilag
elõnybe kerül. Pécsi gyõzelem
esetén 1-1, és ha hozzák a két
hazai mérkõzésüket, övék az
aranyérem. Az ASE gyõzelme
esetén pedig már 2-0, és a hátra-
lévõ három meccsbõl elég egyet
nyerni. Ennek megfelelõen vé-
gig nagy harc folyt a pályán, az
elsõ félidõben a vendégek akara-
ta érvényesült. A harmadik ne-
gyedben azonban a paksi csapat-
nak sikerült lefaragni a hátrányt,
és az utolsó tíz percben ha két
ponttal is, de Englishék meg-
nyerték a mérkõzést. A harma-
dik találkozóra ismét Pécsett ke-
rült sor, amelyre rengeteg paksi
szurkoló kísérte el kedvenceit,
bízva a gyõzelemben. A várva
várt gyõzelem nem is maradt el,
(Pécsi VSK-Pannonpower –
Atomerõmû SE 70-84) így 2006
után ismét Paksra került a bajno-
ki serleg. 

– A legnagyobb kosárlabdasi-
kerem, most lettem igazán baj-
nok – mondta boldogan Dzu-
nics Braniszlav, az ASE vezetõ-
edzõje. A késõ esti órákban
Pécsrõl hazaérkezõ bajnokcsa-
patot tûzijáték, és sok-sok szur-
koló várta.          Kovács József

Egyszerûen a legjobb!

Nosztalgiamérkõzést játszott
egymással a PSE és az ASE
öregfiúk labdarúgócsapata. A
PSE húsz évvel ezelõtt jutott fel
elõször a harmadosztályból az
NB II-be, ez az 1988-89-es baj-
nokságban történt a Dráva cso-
port megnyerésével. Akkor a
Fehérvári úti sporttelepen
2500-an voltak kíváncsiak a
PSE–ASE mérkõzésre, melyet
a piros-kékek nyertek. – Ez a
mérkõzés nagyon jól sikerült,
bár kikaptunk, de végsõkig küz-
döttünk az egyenlítésért. Anno
a bajnokságban is oda-vissza
kikaptunk az ASE-tól, de a vé-
gén mi örülhettünk a feljutás-
nak. Remélem, a 25. évfordulót
is hasonlóan magas színvonalú
találkozóval ünnepelhetjük –
nyilatkozta Kolarics Zsolt, a
PSE egykori játékosa. A kétszer
35 perces nosztalgiameccset is
az ASE nyerte 2:1-re, Nagy Bé-
la, illetve Porga István és Gyön-
gyösi István voltak a gólszer-
zõk. A közönség élvezte az ösz-
szecsapást, mely nagyon jó
hangulatban zajlott, mindenki
láthatta, hogy a pályán lévõk
nem felejtettek el futballozni.
Az ASE a következõ bajnoki
idényben nyert aranyérmet, ezért
jövõre visszavárják a paksi zöld-
fehér gárdát. – Természetesen
mi is megszervezzük a gála-
meccset, a mércét a szervezéssel
magasra tették barátaink, de
igyekszünk méltóképpen emlé-
kezni a feljutásra – tette hozzá
Mikolics Tibor, az ASE egykori
játékosa. A bajnokcsapat névso-
rát a paksifc.hu honlapon olvas-
hatják.                               efgé

Öregfiúk 
nosztalgiáztak 
a Fehérvári úton
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Kibérelték a tizenegyedik helyet
A Paksi FC harmadik élvonal-
beli idényében is a tizenegye-
dik helyen végzett. Gellei Imre
együttese 9 gyõzelemmel, 8
döntetlennel és 13 vereséggel,
38 rúgott és 51 kapott góllal 35
ponttal zárt. A szakvezetés ál-
tal kitûzött célt, vagyis az elsõ
tíz hely valamelyikét nem sike-
rült elérni. – Hiányérzetünk
van magunkkal szemben, ami
a helyezést illeti. Jó pár olyan
találkozót vívtunk, mely több-
re engedett következtetni, elsõ-
sorban az eredményekben, de
hiányosságaink miatt nem tud-
tuk azokat a meccseket úgy
megvívni, ahogy szerettük vol-
na. Az egész szezon során szá-
mos helyzetet dolgoztunk ki,
de sajnos ezek többsége kima-
radt. Így maradtunk az ország
11. legjobb csapata – értékelt
Gellei Imre, a Paks FC vezetõ-
edzõje. – Mindenképp szeret-
tünk volna elõrébb végezni, a
csapat is és én is. Jövõre min-
denképp feljebb kell kapasz-

kodnunk, mert a város, a
szponzoraink és szurkolóink is
többet érdemelnek – tette hoz-
zá Éger László, a csapat kapi-
tánya. Kiemelendõ, hogy szá-
mos fiatal játékos épült a csa-
patba. Böde Dániel és Szabó
János már stabil kezdõnek szá-
mít, míg Vári Barnabás, Nagy
István, Bohner Roland és Pap
Roland is megmutatta tehetsé-
gét az élvonalban, sõt már gó-
lokat is szereztek. – Gellei Im-
re további egy évig biztosan
marad a PFC vezetõedzõje. A
csapatunkból sok játékost
megkerestek már, de bízom ab-
ban, hogy együtt tudjuk tartani
a keretet, örömteli, hogy Tökö-
li Attila újabb két évre már alá-
írt. A középpályánkat minden-
képp meg kell erõsítenünk, de
csillagászati összegeket nem
tervezünk költeni, ezt eddig
sem tettük. Kevés a piacon a
minõségi magyar játékos, és
õket sokan le akarják igazolni.
Szó van egy másik csapattal

való együttmûködésrõl, elkép-
zelhetõ, hogy pár játékosunkat
a másodosztályba kölcsön ad-
juk – mondta el Haraszti Zsolt,
a PFC ügyvezetõje. A Fehérvá-
ri úti stadionban az idény során
átadták a felújított öltözõ- és
lelátóépületet, de a munkála-
toknak ezzel még koránt sincs
vége. – Pályáink nagyon leter-
heltek, pihentetni kellene õket.
Reméljük, idén végre elkészül
a mûfüves pálya, mely az ön-
kormányzat költségvetésében
szerepel. A vendégszektort fel-
tétlenül bõvítenünk kell, hi-
szen a Debrecen, az Újpest és a
Haladás nagyszámú szurkolója
mellett a Ferencváros drukke-
reit is fogadhatjuk majd a kö-
vetkezõ szezonban – tette hoz-
zá Balog Judit, a PFC ügyve-
zetõje. A 2009-2010-es szezon
július 25-én kezdõdik, a labda-
rúgók jelenleg nyári szabadsá-
gukat töltik, az elsõ edzést jú-
nius 18-án tartja Gellei Imre
vezetõedzõ.         Faller Gábor

A +100 kg-os Bor Barna
bronzérmet nyert a cselgán-
csozók világkupa-sorozatának
150 ezer dollár összdíjazású,
moszkvai grand slam viada-
lán. Az Atomerõmû SE ver-
senyzõje az ukrán Sztaniszlav
Bondarenkó és az üzbég
Abdullo Tangrijev ellen is
ipponnal gyõzött. A döntõbe
jutásért a háromszoros világ-
és ötszörös Európa-bajnok
orosz Alekszandr Mihajlinnal
mérkõzött, és ipponnal vere-
séget szenvedett. Vigaszág
már nincs a nagy versenye-
ken, így a moszkvai Grand
Slamen az elõdöntõ vesztesei
automatikusan bronzérmet
kaptak, s mellé 1500 dollárt is.   

joko

Cselgáncsbronz
Moszkvából

Extrém nap
Gördeszkások, BMX-esek és
görkorcsolyások tartottak lát-
ványos bemutatókat az érdek-
lõdõknek az elmúlt hétvégén
megrendezett extrém napon, a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola udvarán. A programot
harmadik alkalommal szervez-
te meg a Paksi Közmûvelõdési
Kht. és Solymos Attila azért,
hogy népszerûsítsék ezeket a
sportokat, növeljék támogatott-
ságát. Solymos Attila elmond-
ta, hogy 20 és 30 fõ között van
azok száma, akik már verseny-
szerûen ûzik az extrém sporto-
kat  Pakson, létszám és tudás
tekintetében egyaránt robba-
násszerû a fejlõdés. A népsze-
rûsítést illetõen bevált a ren-
dezvényhez fûzött reményük,
amire vágynának, az egy állan-
dó hely. Korábban már meg-
született egy európai színvona-
lú skate park terve, majd tavaly
év végén egy annál szerényebb

kivitelû hely tervét tárták a vá-
rosvezetés elé. Utóbbi durván
140 millió forintba kerülne, a
megvalósítás még várat magá-
ra, tájékoztatott Solymos Atti-
la. Jelenleg abban a félig nyi-
tott, félig fedett konzervgyári
csarnokban gyakorolhatnak a

fiatalok, amelyet tulajdonosa,
Kovács Sándor vállalkozó Haj-
dú János polgármester kérésé-
nek eleget téve bocsátotta ren-
delkezésükre. A felek hangsú-
lyozták, hogy mindenki csak
saját felelõsségére tartózkodhat
a területen!                        -kgy-

Paksi
teniszpáros
sikere
Balatonbogláron rendezték a
IV. korcsoportos Tenisz Diák-
olimpia országos döntõjét,
melyen Klopcsik Diana és Fá-
bián Ágnes, a Vak Bottyán
Gimnázium diákjai, a PSE
versenyzõi csapatversenyben
aranyérmet szereztek. A küz-
delmek két egyéni és egy pá-
ros számból álltak. A két paksi
lány mérkõzésvesztés, sõt
szettvesztés nélkül hozta haza
a bajnoki címért járó érmeket.
Az elsõ fordulóban a pápai Pe-
tõfi Sándor Gimnázium csapa-
tát 2:0-ra; az elõdöntõben a
pécsieket 2:0-ra; míg a döntõ-
ben a budapesti Kürt Alapítvá-
nyi Gimnázium csapatát ver-
ték 2:0-ra. A páros mérkõzése-
ket így le sem játszották, mert
azokra akkor lett volna szük-
ség, ha egyéniben valamelyik
versenyzõ vereséget szenved
és ezután döntetlen az állás.      
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Sokadszor taroltak
A paksi öregfiúk sikerével zá-
rult Spanyolországban a
Copa de Roses Labdarúgó
Kupa. A Costa Brava északi
csücskében megbúvó, festõi
szépségû kisvárosban, Roses-
ben évek óta megrendezik a
pünkösdi tornát, melyen a
paksiak 11. alkalommal sze-
repeltek.

Ezúttal két tranzitszállást is be-
iktatott a csapat. Az elsõ etap
végén München volt a célállo-
más, ahol az 1972-es olimpia
kajak-kenu pályaszállásain pi-
henhettük ki az út fáradalmait
és mintegy ráhangolódáskép-
pen megnéztük a tévében a BL-
döntõt. Másnap meg sem állt a
társaság Párizsig. A kivilágított
Eiffel torony látványával tér-
tünk nyugovóra. A kiadós alvás
után egész napos barangolással
feltérképeztük a Napkirály és
Napóleon birodalmát. Este fá-
radtan szálltunk buszra és 13
órás út végén többé-kevésbé ki-
pihenve, emelkedett hangulat-
ban megérkeztünk Rosesbe.

A paksi öregfiúk immár 11. al-
kalommal – e sorok elkövetõje
kilencedszer – vett részt a Copa
de Rosesen, és a hagyományok-
nak megfelelõen ezúttal is do-
bogóra, annak is a legmagasabb
fokára állhattunk, legyõzve há-
rom spanyol csapatot. (Az aktu-
ális Európa-bajnokról beszé-
lünk!) A viccet  félretéve, ma-
radva a senior korosztálynál,
elõször a Lancha, utána a
Figueres, majd végül a Jonqera
ellen nyertünk Sipos József irá-
nyításával. A mérkõzések kö-
zött kirándultunk Barcelonába
és ellátogattunk a Roses mellett
fekvõ „kis Velencébe”,
Empuria Bravába. Természete-
sen a jó idõt kihasználva lehetõ-
ségünk adódott a mindennapos
strandolásra és a hûs, kellemes
tengervíz jót tett a megfáradt iz-
moknak. A tíz nap gyorsan el-
szállt és június 6-án reggel szo-
morúan, de a viszontlátás remé-
nyében elbúcsúztunk a Costa
Bravától és Rosestõl.          titti

Az elmúlt hétvégén rendezték
a 3. Fadd-Dombori Sárkányha-
jó Fesztivált, mely a 7. magyar
felnõtt és 4. magyar ifjúsági és
senior sárkányhajó bajnokság,
valamint a 4. Tolna kupa is volt
egyben. A Sárkányhajózás Kí-
nából származik, Magyaror-
szágon tíz éve ûzik. Azóta fo-
lyamatosan fejlõdik a sportág,
már 14 klub alakult. A 12,5
méter hosszú hajóban 22-en ül-
nek, tehát egyszerre két fut-
ballcsapat foglal helyet. Az
egyre nagyobb népszerûség
miatt idén már háromnapossá
lett a Fadd-Dombori esemény.
– Mi nem a még aktív verseny-
zõket szeretnénk megnyerni a
sárkányhajózásnak, hanem
azokat, akik már levezetnek és
éreznek még magukban ener-
giát. A sportszeretõ embereket
is várjuk, olyanokat, akik még
sosem ragadtak lapátot, de sze-
retik a vizes sportokat – mond-
ta el Sziklenka László, a Ma-
gyar Sárkányhajó Szövetség
elnöke. A klubcsapatok mellett
a fesztiválokon részt vehetnek
olyan csapatok is, melyek nem
szerepelnek a bajnokságban,
kimondottan alkalmi jellegûek.
Ezért különbözõ vállalatok, in-
tézmények is neveznek, tovább
színesítve a palettát. 18 éves
korig junior, 18-40-ig felnõtt,

míg 40 év felett senior futamo-
kat rendeznek, 250, 500 és
2000 méteren. A húsz evezõs
elõtt ül a dobos, aki a vezért fi-
gyelve adja a ritmust a társak-
nak, míg hátul a kormányos
áll. – A kormányos a csapatve-
zetõ is egyben, aki nemcsak
irányítja a hajót, hanem az üte-
met is adhatja. Mivel átlátja az
egész hajót és a mezõnyt, a le-
génység egyik legfontosabb
tagja – fogalmazott Varga Ti-
bor, a Dunaföldvári Sárkány-
hajó Klub ifjúsági csapatának
kapitánya. A bajnoki futam
egyben válogatóverseny is
volt, hiszen a klubcsapat Euró-
pa-bajnokságot július közepén
a Lágymányosi-öbölben ren-

dezik, Varga Tibor a paksi és
dunaföldvári ifiket készíti fel
az eseményre, ahol cél a dobo-
gó. A paksi evezõsök kiválóan
szerepeltek Fadd-Domboriban.
A Nebuló kupán a Vak Bottyán
Gimnázium csapata gyõzött, a
dunaföldvári iskolák és az I.
István együtteseit megelõzve.
A versenyen az ESZI negye-
dikként, míg a Bogyiszló ötö-
dikként zárt. A felnõttek mezõ-
nyében a Paksi Sárkányhajó
Klub Turmix nevû, férfiakból
álló egysége háromból három
számot nyert, míg a nõk a Há-
zisárkányok futamban másodi-
kak lettek. A 4. Tolna kupát így
a paksiak nyerték.                 

röné 

Maratonisták a tóparton
Megvédte bajnoki címét a Ma-
rosi László, Marosi Attila, Se-
bestyén Gábor hármas az
Atomerõmû Horgászegyesület
maratoni horgászversenyén,
amelyet idén minden eddiginél
nagyobb részvétellel rendeztek
meg. A 42 órás próbára 29 csa-
pat nevezett, így a sorsolás után
87-en fészkelték be magukat tó-
parti állásukba, hogy dacolva
esõvel, napsütéssel, szúnyogok-
kal minél több pikkelyes kerül-
jön a szákba, ugyanis a kifogott
halmennyiség alapján dõlt el a
csapatok helyezése. A szabály-
zat ugyan megengedi, hogy a

versenyzõk szunyókáljanak, hi-
szen minden társaságból csak
egy ho-ho-hónak kell egy idõ-
ben állni a sarat, ennek ellenére
sok csapat az alvás rovására is
küzdött. A rendezvény derekán
közel 47 kilogramm összfogás-
sal a Széles-Nagy-Buchmüller
trió vezette a mezõnyt, akik el-
árulták, hogy sikerük titka a fá-
cánkerti trágyagiliszta. Nem is
kellett csalódniuk „titkos fegy-
verükben”, mert bár az elsõ he-
lyet végül nem sikerült meg-
csípniük, az elõkelõ másodikat
igen. A képzeletbeli dobogó
harmadik fokára a Petõ József,

Pupp János, Farsang Róbert
formáció állhatott fel. Elsõ az
idei gyõzelmével négyszeres
gyõztes trió: Marosi László,
Marosi Attila és Sebestyén Gá-
bor lett, közel 81 kilogrammos
összfogással. Antal Lajos, az
egyesület elnöke elmondta,
hogy a kilencedik alkalommal
megrendezett verseny az egye-
sület kedvelt közösségépítõ
programja, amely feledhetetlen
élményt nyújt minden résztve-
võnek, függetlenül attól, hogy a
versenyszellem hajtja, vagy a
kikapcsolódás az elsõdleges
számára.                       -gyöngy-

Sárkányhajó: bárki kipróbálhatja
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Több intézmény, szervezet
összefogásával 2008 õszén ala-
kult a hulladék kommandó,
melynek célja lakossági összefo-
gással feltérképezni és felszá-
molni az illegális szemétlerakó-
kat. Kérik, jelzésükkel segítsék a
szervezet munkáját. Észrevéte-
leiket írásban az ÖKO Munka-
csoport Alapítvány 7030 Paks,
Tolnai út 10. alatt várják, e-mail-
ben az okoalapitvany@
gmail.com címre, illetve a
30/43-89-561-es telefonszámon. 
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Mozimûsor
Június 14. (vasárnap) 19 óra

A FELOLVASÓ
feliratos am.-német dráma

Június 17. (szerda) 19 óra
ANGYALOK 

ÉS DÉMONOK
szinkronizált amerikai thriller

Június 19. (péntek) 19 óra
MIÉRT ÉPPEN
MINNESOTA?

feliratos am. rom. vígjáték

Június 21. (vasárnap) 19 óra
X-MEN KEZDETEK:

FARKAS
szinkronizált am. akciófilm

Június 24. (szerda) 19 óra
GRAN TORINO

feliratos amerikai dráma

Június 26. (péntek) 19 óra
DIAMANT 13

feliratos francia thriller

Június 28 (vasárnap) 19 óra
ELRABOLVA

feliratos francia akciófilm

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Quadosok,
figyelem!

Április 1-tõl rendszám és for-
galmi engedély kell a négyke-
rekû segédmotor-kerékpárokra
(quad). Az április 1-jét meg-
elõzõen használatba vett
quadok esetében július 1-tõl
kérik majd a forgalmit. A hiva-
talos okmány beszerzésérõl az
üzembentartónak kell gondos-
kodnia. A négykerekû segéd-
motorokra egy új, „E” típusú
különleges rendszámtábla ke-
rül, és a forgalomba helyezés-
sel adókötelessé válik, továbbá
csak a kategóriájának megfe-
lelõ jogosítvánnyal lehet ve-
zetni. Hogy pontosan mi szük-
séges a forgalomba helyezés-
hez, érdeklõdjenek az ok-
mányirodában, és részletes fel-
világosítással is itt állnak ren-
delkezésükre. 

Nyaktekerészeti mellfekvenc, idézte fel dr. Blazsek Balázs a
nyakkendõ-történet egy, szerencsére meg nem honosodott elne-
vezését. A címzetes fõjegyzõ nyitotta meg a VMK kiskiállítójá-
ban azt a tárlatot, ahol Hubert István tárja nyakkendõ-gyûjtemé-
nyét az érdeklõdõk elé. Nem elõször, ám az elsõ kiállítás óta el-
telt nyolc év alatt újabb különlegességekkel (némely esetben fur-
csaságokkal) bõvült a kollekció. Arra a kérdésre, hogy vajon
mindegyik nyakkendõt viseli-e tulajdonosa, egy meglehetõsen
határozatlan igen volt a válasz… Egy azonban bizonyos, Hubert
Istvánt ritkán látni nyakkendõ nélkül, ám ugyanezt nem mond-
hattuk el a kiállításmegnyitón megjelent férfinépre, akik szem-
mel láthatólag szívesen nélkülözték ruhatáruk e míves darabját. 

Hulladék kommandó

Programok
Biritóra várják a rockzene rajon-
góit június 19-én, ahol a közös-
ségi ház területén délután 4-tõl
elõzenekarok izzítják a hangula-
tot, 20.30-tól Beatrice, 22-tõl P-
Mobile, 23.30-tól pedig a Tûz-
kerék lép színpadra. Másnap
délelõtt kispályás labdarúgó tor-
na, fõzõverseny, néptánc, akro-
batika, motoros bemutató a
program, este 8-tól szabadtéri
bálban rophatják, amit éjfélkor
tûzijáték színesít. Sátorozóhe-
lyet a szervezõk biztosítanak. 

Dunakömlõdön 20-án zajlanak a
programok a faluháznál. 9-tõl
nõi és férfi foci, majd bohóc- és
bábmûsor, 12.30-tól a kömlõdi
óvodások mûsorát láthatják, dél-
után habparti, henna- és arcfes-
tés, twirling, Ördögszekér Nép-
táncegyüttes, Party Táncklub,
Vetõvirág népzenei együttes,
Country Táncklub, este héttõl
Payer András következik, nyolc-
tól pedig bál a Jacobs zenekarral.
22-kor a tûzugrás hagyományát
elevenítik fel. 

Ismerõs Arcok koncert az ESZI
csarnokban június 27-én, 20
órakor, az Életfa Kulturális
Egyesület szervezésében. Ven-
dég a H599 zenekar. Informá-
ció: 30/308-4450 www.is-
merosarcok.hu.
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Szeretné felújítani lakását, családi házát?
Energiatakarékosra cserélni háztartási gépeit? 

Szeretne kirándulni, nyaralni?

Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt, 75 éves korig!
Felvehetõ összeg: 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, 

futamidõ: maximum 60 hónap

100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 
12 831 Ft a havi törlesztõ részlet
Kamat 16%, kezelési költség 2%.

THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
Paks, Villany u. 4. Tel.: 75/511-240

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

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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  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

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.

TEMPÓ
Autósiskola

Tanfolyam indul: 
„B” személygépkocsi kategóriában

2009. június 15-én 15.00-kor.

TANDÍJKEDVEZMÉNY
10.000,-Ft

Jelentkezés: a fenti idõpontban  Pakson, az
ESZI-ben, fsz. 42-es tanterem; vagy a
70/3868-797-os számon Nagy Lászlónál.

- Kamatmentes részletfizetés
- Ajándék DVD – oktatási filmsegédlet

- Számítógépes tesztgyakorlási lehetõség
- Online KRESZ-teszt térítésmentes használata
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Eladó ingatlanok
Pakson, a Keskeny utcában két-
szintes 4 szobás összkomfortos,
2. erkélyes, garázsos családi
ház gazdasági épülettel, pincé-
vel eladó. A teniszpálya mögött
25m2-es kis ház telekkel eladó.

Pakson, a Vörösmarty utcában
kétlakásos családi ház 200 m2

alapterület 2 garázzsal, mûhely-
lyel eladó. Irányár: 49,5 M Ft.
(Társasházi lakások kialakításá-
ra alkalmas.)

Dunakömlõdön, a Béke utca
24 sz. alatt összközmûves 315
m2-es építési telek eladó. Irány-
ár: 3,8 M Ft.

Dunakömlõdön, a Sánchegy
utcában 2,5 szoba összkomfor-
tos gázfûtéses családi ház el-
adó. Irányár 11 M Ft.

Dunakömlõdön, a Hegy u. fel-
sõ részén 4 szoba összkomfor-

tos, gázfûtéses, korszerûen fel-
újított családi ház eladó. Irányár
22,5 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcá-
ban gázfûtéses, 4 szobás össz-
komfortos családi ház eladó.
Irányár: 21,8 M Ft

Pakson, az OTP mögötti társas-
házban II. emeleti 76 m2-es la-
kás eladó.

Dunakömlõdön, a Faluház mel-
lett új építésû, gázfûtéses, modern
családi ház eladó. Alapterület
144 m2 Irányár: 25,3 M Ft.

Pakson, a Teller Ede utcai új
építésû társasházban földszinti,
I.-II. emeleti lakások korlátozott
számban eladók.

Ingatlanok eladása, vétele elõtti ér-
tékbecslés, épületdiagnosztikai vizs-
gálat. Részletes felvilágosítás: Fonyó
Lajos ingatlan értékbecslõ, közvetítõ.

Tel: 30/557-3645
e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

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

Pécsi kétszobás 
magasföldszintes

kertvárosi lakást paksi
lakásra vagy kisebb

házra cserélnék. 
Tel.: 70/247-34-94. 

A paksi Deák Ferenc Általános Iskola
2009. augusztus 15-tõl betölthetõ

angol szakos 
állást hirdet.

Jelentkezni lehet a szakmai önéletrajz-
zal személyesen az intézményvezetõnél

vagy telefonon a 75/510-720-as 
telefonszámon 2009. július 3-ig.

FELHÍVÁS
Tegyünk együtt 

környezetünkért! 
Parlagfûvel 

szennyezett és 
gyomos területek 

bejelentése az alábbi
zöld számon: 

06-80/ 200-537 

„Együtt a parlagfû 
ellen” Alapítvány
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