
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Szükség van a varázslatra
Portré Károly Katalin operetténekesrõl a 11. oldalon

XVIII. ÉVF. 14. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. JÚLIUS 24.

TUD 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!

A Tolnai Napló 1952 februári számából:
„A múlt év decemberében felavatott és a
forgalomnak átadott hatos számú mûút
Budapesttõl-Szekszárdig elkészült. Ez év-
ben tovább folyik az építkezés Pécsig. Az
új út közelebb hozza a fõvárost a megye
dolgozóihoz és a megnövekedett áruforga-
lom is sokkal gyorsabban bonyolódik le.”

Így kommentálta a korabeli sajtó azt a vál-
tozást, amely ha nem is árkot, de elválasztó
vonalat húzott a Duna és Paks közé. Ez
csupán az elsõ lépés volt. Ezután került sor
a vasúti szárnyvonal kiépítésére…

(Folytatás a 3. oldalon)

32 híd, 2,5 millió köbméter megmozga-
tott töltésanyag – két adat, mely érzékel-
teti a Dunaújváros–Paks között épülõ
M6-os autópálya-építkezés nagyságát. A
kivitelezõk az aszfaltozási munkáknál
tartanak, így a szerzõdésben meghatáro-
zott 2010. március 31-i átadási határidõt
követõen már autózhatunk az új úton.

Írásunk a 2. oldalon

Galéria az autópálya-építésrõl a
www.paksihirnok.hu oldaon

Útépítés régen…

…és ma
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Az M6-os autópálya a Duna jobb partján
haladva Budapestet Péccsel köti össze. A
Dunaújváros–Pécs közötti szakasz építése
2008 nyarán kezdõdött el. A beruházás há-
rom részre bontva valósul meg: Dunaújvá-
ros és Paks között a Porr Építési Kft., Paks
és Szekszárd, illetve Szekszárd és Bóly
között a Bilfinger-Berger Hungária Kft.
végzi az építési munkálatokat. A sztráda
Bólynál Pécs irányába indul, M60-as autó-
pálya néven. A Bólytól az országhatárig,
Ivándárdáig tartó mindössze 20 km-es
szakasz jelenleg még tervezés alatt van. 

A Dunaújváros–Paks közötti ütem építé-
se is a régészeti feltárásokkal kezdõdött
meg egy évvel ezelõtt. Ezen a területen el-
húzódtak az elõkészítõ munkák, hiszen a
már ismert régészeti lelõhelyek mellett a
termõtalaj eltávolítása után (amit egyéb-
ként aztán hasznosítanak) még jelentõs
nagyságú régészeti területet találtak. Az
építkezés megindítását késleltették a kisa-
játítási eljárások befejezésének eltérõ idõ-
pontjai, ezért az autópálya építése külön-
bözõ szakaszokban kezdõdött el. Az ön-
kormányzatokkal és a területek tulajdono-
saival azóta is folyamatosan egyeztetnek a
kivitelezõk, hiszen az út mezõgazdasági
területen halad át, így a munkagépek átke-
lését, a termõföldek megközelíthetõségét
állandóan biztosítani kell az építõknek. A
humuszolási munkák befejezését követõ-
en nagytömegû földmunkákkal folytató-
dott az építési szakaszon a munka. Ebben
az idõszakban 2,5 millió köbméter töltés-
anyagot mozgattak meg a munkagépek
azért, hogy megtörténhessen a pályaszer-
kezet kialakítása. Ez utóbbival párhuza-

mosan a vízelvezetõ mûtárgyak és hidak
építése is elindult. – A Dunaújváros és
Paks közötti 

33 kilométeres szakaszon

32 híd épül, 

ebbõl öt 160 és 660 méter hosszúság kö-
zötti völgyhíd, a többi kisebb-nagyobb
földúti és közúti alul- és fölüljáró – tudtuk
meg Halmos Balázs fõ-építésvezetõtõl. Az
általában elõregyártott hídgerendás szer-
kezetû hidak Dunaújvárosban készülnek.
A Porr Építési Kft. munkatársa arról is tá-
jékoztatott, hogy 25 hídon már a befejezõ
munkálatok zajlanak, a többi, a nagyobb
hidak is 70-80 százalékos készültségûek.
Ezek viszonylag nagy számát az indokol-
ja, mondta el Halmos Balázs, hogy az
autópályaszakasz mezõgazdasági terüle-

ten halad át és a meglévõ mezõgazdasági
utak átvezetését az autópálya felett bizto-
sítani kell. A nagyobb hidak építését pedig
a domborzati viszonyok, illetve az építke-
zéssel érintett természetvédelmi területek
tették szükségessé. A nyár eleji esõzések
kissé hátráltatták az építkezést, de az azóta
beköszöntött melegben ismét felgyorsult a
munka. Fehér Zsolt projektvezetõtõl meg-
tudtuk, hogy bár a munka dandárjában
100-150 munkagépet, kicsivel több szállí-
tójármûvet üzemeltetve közel 600 segéd-
munkás, sofõr és gépkezelõ dolgozott a
munkaterületen, személyi sérüléssel járó
baleset nem történt. A néhányszor elõfor-
dult kisebb értékû üzemanyag- és munka-
géplopások sem okoztak csúszást. Az út-
építésben a végsõ munkálatok egyikénél
az aszfaltozásnál tartanak már, mondta el
Fehér Zsolt, és a vízépítési mûtárgyak is
már majdnem elkészültek. 

A beruházás megindulása óta foglalkoztat-
nak helyi cégeket és munkaerõt is az építke-
zésen. Ez minden autópálya-építésnél alap-
vetõ célja a kivitelezõknek, mivel a helyi
vállalkozások hatóságokkal, önkormányza-
tokkal kialakult kapcsolatrendszere meg-
gyorsítja az ügyintézéseket, így a munkát.
Jelenleg is jó néhány paksi és környékbeli
munkavállaló dolgozik a gyapai csomópon-
tig épülõ szakaszon. 

Az építkezés nagyságára rácsodálkoz-
hat, aki arra jár. Egy éve még aratógépek
jártak azon a területen, ahol mi már asz-
faltozott pályán autózhattunk. A szerzõ-
désben 2010. március 31. szerepel befeje-
zési határidõként, amelyet, ha valami vá-
ratlan körülmény nem merül fel, tartani is
fognak a kivitelezõk. Így Budapestre akár
egy órán belül felérhetünk majd az M6-os
sztrádán.              Dallos Szilvia

Jövõre egy óra alatt Budapesten lehetünk
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Minõségi magyar termékeket
ígér megfizethetõ áron a július
20-án megnyílt új üzlet, ami a
Szociális Bolthálózat égisze alatt

mûködik. Az elsõ szociális bolt
januárban nyitotta meg kapuit a
fõvárosban, a paksi 53. a sorban.
A Fidesz és a Magyar Gazdakö-

rök és Gazdaszövetkezetek Szö-
vetsége (MAGOSZ) együttmû-
ködése nyomán létrejött bolthá-
lózat ötletét Pakson Bordács Jó-
zsef karolta fel. Az országban ed-
dig létrejött szociális boltok kap-
csán a tapasztalatok pozitívak, a
vásárlók kedvelik és visszajár-
nak, mondta a Fidesz paksi szer-
vezetének elnöke, aki itt élõket
kérdezett a kezdeményezésrõl,
és ennek alapján gondolta úgy,
hogy érdemes városunkban is
csatlakozni a hálózathoz. Ehhez
partnerre talált Csik Marianna
kereskedõ személyében, aki
egyéb üzleti vállalkozása mellett
fogott bele a boltalapításba, a
Dózsa György út 40. szám alatt
(a Pelikán Bt. könyvesbolt mö-
gött, bent az udvarban). Zöldség,
gyümölcs, savanyúság, liszt, ás-
ványvíz és pékáru, amit a

MAGOSZ-on keresztül közvet-
lenül a magyar gazdáktól szerez
be. Mint mondja, folyamatosan –
s nem csak egy-egy akció erejéig
– versenyképesek lesznek az
árak, hiszen a termékek nem fut-
nak át több felvásárló kezén, mi-
re a polcra kerülnek, és nem kal-
kulálhat a MAGOSZ által meg-
határozott árrésnél magasabb
százalékkal. Az üzletben egy kis-
bolt kínálatához hasonlóan,
egyéb termékek is megtalálható-
ak lesznek, amelyeket ugyancsak
nyomottabb áron kínál, s felvette
a kapcsolatot egy tejtermelõvel
is, aki kimért házi tejet árul majd,
tájékoztatott a boltvezetõ. A vá-
laszték a késõbbiekben várható-
an tovább bõvül, a cél, hogy mi-
nél több magyar, köztük
környékbeli termelõ portékáját
kínálják.                          -dávid-
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Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2009. augusztus 7.

Paksi Hírnök

Szociális bolt Pakson

A Pacsirta utcába megyek,
Hesz Feri bácsiékhoz, kérde-
zõsködni: hogy is volt a hatos
számú mûút építése. Az udvar-
ba lépve virágzó hortenziák il-
lata, szigorú rendbe bújtatott
szõlõlugas harmóniája, vasár-
napi tisztaság fogad. A házból
férfihangok szûrõdnek, tükör-
pontyról esik szó. A szobában
Feri bácsi mellett találom
Hoffmann Sanyi bácsit, akirõl
kiderül, a továbbiakban az én
beszélgetõtársam is lesz. Fel-
váltva, egymást kiegészítve
mesélik a történeteket, amely-
hez Feri bácsi felesége, Kati
néni is hozzátesz néhány sze-
líd, pontosító megjegyzést…

„Hat gesztenyesor volt annak
idején, a mai kettõ helyett, a
Dunával párhuzamosan. Az
Erzsébet Szálló kerthelységé-
bõl, a rózsalugasok labirintu-
sán át lehetett látni a geszte-
nyefákat, s azokon túl a Dunát.
A békés és félelmetes Dunát,
amely árvíz idején egészen az
Akác utcáig öntötte el a közsé-
get. A hatos számú mûút ké-
sõbb megakadályozta, hogy a
víz birtokba vegye a távoli ut-
cákat s ezzel együtt a látvány
is megváltozott: eltûnt négy
sor gesztenyefa a Duna partjá-
ról. Arról a Duna-partról, mely
a dunai hajósok szerint a leg-

szebb partszakasz volt a ma-
gyar határon innen és túl. Az
immár kopár területet földdel
töltötték fel a Paksról és vi-
dékrõl érkezõ napszámosok,
akiknek megnyugtató, hivata-
losan bejelentett munkalehetõ-
séget biztosított az építkezés.
A földet kézzel rakták és terí-
tették, ló húzta kordéval szállí-
tották. Késõbb megjelentek a
munkagépek: markolók, dóze-
rek, teherautók, a látványos,
nagy munkákat már ezekkel

végezték, de a kordét ekkor is
használták a kisebb munkák-
hoz. Az utat Csámpától Buda-
pest felé betonozták, Szek-
szárd irányában pedig aszfal-
tozták, aminek az volt az oka,
hogy két vállalat irányította a
munkálatokat: a Betonút Építõ
és az Aszfaltút Építõ Vállalat,
melyeknek székhelye Buda-
pesten volt. Õk biztosították a
mérnököket és a mûszaki el-
lenõröket is az építkezésen. A
munkások hétköznapokon reg-

gel héttõl délután öt óráig,
szombaton délig dolgoztak. Az
ebédet tarisznyában, táskában
hordták, az asszonyok nem
hoztak fõtt ételt, ahogy koráb-
ban a földeken dolgozó nap-
számos férjeknek, a vidéki
munkások üzemi konyhán ét-
keztek, vízhordó lányok kínál-
ták a vizet a munkaidõ alatt fo-
lyamatosan.  Nagy változást
eleinte nem hozott a község
életében a hatos számú mûút,
hiszen alig-alig volt autó-for-
galom. Néhány éven át még
nyugodtan sétálgathatott a lá-
bas jószág az úton, s békésen
vonulhattak a jóllakott tehenek
is a gazdaudvar felé.”

S hogy mi volt a véleménye a
község lakóinak az építkezés-
rõl? Erre a kérdésre nem azt a
választ kaptam, amire számí-
tottam. A három ember szelí-
den mondta: „Belenyugod-
tunk. Született egy döntés, me-
lyet elfogadtunk, a ránk bízott
feladatokat becsülettel elvé-
geztük, a család megélhetését
az útépítés ideje alatt meg-
nyugtatóan biztosítottuk.”

Megnyugodva búcsúzom:
ilyen egyszerû ez? Vagy kér-
dezzem meg ma, több mint fél
évszázad elteltével, az M6-os
építõmunkásait is?

Tell Edit

A hatos számú mûút
Hogy volt…?
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Mirõl ismerik Paksot?

Az Image Factory és az
Observer közös kutatásának
eredménye szerint Paks tavaly
nagyváros kategóriában 19. he-
lyen végzett. Idén a kisvárosok
mezõnyében „ezüstérmes” lett.
Mártonfi Milán, az Image
Factory munkatársa elmondta,
hogy a 20 ezres lélekszám fe-
letti településeket sorolják
nagyváros kategóriába. Tavaly
a 2002-es népszavazás adatai
alapján még Paks is idetarto-
zott, idén viszont a Központi
Statisztikai Hivatal adatbázisát
vették alapul, eszerint pedig
már nincs a városnak húszezer
lakosa.

Bognár Ákos kommunikációs
igazgató tájékoztatása szerint a
kutatás célja az volt, hogy fel-
hívja a figyelmet a települések
imázs-kommunikációjának
fontosságára. Az értékeléshez a
médiabéli megjelenést elemez-
ték és értékelték a települések
honlapját.

Az országos sajtóban 2007.
november 1. és 2008. október
31. között megjelent híreket
gyûjtötték és rendszerezték. A
városokról kialakított képet be-
folyásolta, hogy hány önálló
kezdeményezéssel, milyen kre-
atív ötletekkel tudta a település
megszólítani a nyilvánosságot.
A pontozás alapján létrejött lis-
tát három kategóriára bontot-
ták, figyelembe véve a telepü-
lések közötti méretbeli – és eb-
bõl adódóan költségvetésbeli –
különbségeket. A megyei jogú
városok között Debrecen, a
nagyvárosok között Esztergom,
a kisvárosok körében Balaton-
füred imázsa volt a legvon-
zóbb. A kisvárosok listáján
Paks Sárvárt megelõzve a má-
sodik helyen végzett.

A kutatást végzõ szakembe-
rek szerint Paks elsõsorban az
atomerõmû nyújtotta egyedi le-
hetõségeknek köszönheti elõ-

kelõ helyezését. Szerintük Paks
inkább egy nagyváros imázsát
tudhatja magáénak, de a kreatív
eseményszervezés és a tudatos
médiakommunikáció hiánya
miatt lecsúszott a jobb helye-
zésrõl.

G o s z t o n y i
Zsolt, az RTL
Híradó szer-
kesztõ-riporte-
re saját tapasz-
talataira ala-

pozva megerõsítette, egyértel-
mû, hogy Paks 

leggyakrabban 

az atomerõmû miatt 

kerül a figyelem középpontjá-
ba. Hozzátette, a negatív hírek
a gyakoribbak, de szerencsére
az utóbbi idõben nagyon sok jó
hír röppent fel, így az üzemidõ
és a teljesítmény növelése és az
új blokkok építése. Az országos
média más értékekre, például a
sportsikerekre, a Neutron kom-
mandó eredményeire is felfi-
gyelt. A város – összegezte –
függetlenül az atomerõmûtõl is
kiérdemelné ezt a címet, de ah-
hoz, hogy felhívja magára a fi-
gyelmet, rengeteg munkára van
szükség.

Nikl János, a
Magyarorszá-
gi Katolikus
Rádió adásve-
zetõ-bemon-
dója szerint

Paks az elsõ helyre érdemes,
gyönyörû, rendezett város, sok
értéket képes felmutatni. Sze-
rinte sokaknak már most is töb-
bet és mást jelent a város, mint
az atomerõmû. A sportkedve-
lõk ismerik e téren elért sikere-
it, a gasztronómia iránt érdek-
lõdõknek a halászlé jut eszük-
be, a zenerajongóknak a
Gastroblues Fesztivál. Figye-

lemre méltóak a város
Makovecz Imre tervezte épüle-
tei, a templom sziluettje – mint
mondja – olyan egyedi, hogy a
város jelképe, logója lehetne.
Azt, hogy Balatonfüred meg-
elõzte, egyebek között a Bala-
ton népszerûsítésére indított, fi-
zetett reklámkampány eredmé-
nyének tartja.

Kováts Ba-
lázs, a paksi
a t o m e r õ m û
térségi kap-
csolatokért fe-
lelõs mérnöke

rámutatott, hogy természete-
sen minden kutatásban van
szubjektivitás, de az, hogy elõ-
kelõ helyen végzett a város,
nem véletlen. Mint mondta,
szerinte eljött az idõ, hogy
tényként kezeljük, a város és
az atomerõmû egy, nem kell
külön választani. Az ered-
ményben véleménye szerint az
erõmû fejlesztésére vonatkozó
örömteli hírek tükrözõdtek. Az
erõmû nem mulasztotta el,
hogy ezt sûrûn és hatékonyan
kommunikálja. Kováts Balázs
szerint azonban más értékek is
vannak, amelyek talán kevés-
bé látszanak az erõmû árnyé-
kában. Rendezvények hada
követi egymást, ott a
Gastroblues Fesztivál, a PFC
futballcsapata, a Tûzvirág
Táncegyüttes. Igaz, ezek az
erõmû nélkül nem tartanának
ott, ahol általa, de azt jelzik,
hogy a város jól kamatoztatja
a rendelkezésére álló anyagi
javakat. Talán már oszlóban
van az a misztikus ködfelhõ,
ami korábban övezte az atom-
erõmûvet, s már a bugyuta,
Pakssal kapcsolatos poénok is
más megvilágításba kerülnek,
és a „józan irigység” ébred fel
az emberekben, amikor a vá-
ros nevét hallják, fogalmazott
Kováts Balázs.

Hajdú János
kiemelte, nem
t u d a t o s
imázsépítés áll
a siker hátteré-
ben, hanem

következetes önkormányzati
munka. Ezzel együtt sem kétsé-
ges, hogy a város ismertsége el-
sõsorban az atomerõmûnek kö-
szönhetõ, fogalmazott a polgár-
mester. 

Kiemelte, hogy ha nem az or-
szágos médiaszereplést nézzük,
hanem azt, hogy mennyire élhe-
tõ a város, és milyen hatással van
a környezetére, akkor bõven fel-
vállalhatja az országos második
helyet. Tiszta közélet jellemzi, a
rendelkezésre álló pénzzel egy-
részt takarékosan, másrészt
nagyvonalúan, nem máról hol-
napra gondolkodva gazdálkodik
az önkormányzat, arra töreked-
ve, hogy jobb életfeltételeket te-
remtsen. Ezt a 

rendkívül gazdag 

civil élet 

is erõsíti. A sport és kultúra terén
mûködõ szervezetek sikereire
büszke a város, tevékenységüket
igyekszik segíteni is. – Az
imázsépítés, ha nem is célunk, de
élünk az eszközeivel – mondta a
város elsõ embere. Utalt arra,
hogy öt éve hosszas készülõdés
után kialakították a honlapot,
amit folyamatosan frissítenek.
Elkészült a város arculati kézi-
könyve, amelynek elemeit min-
denütt használják, megalapítot-
ták a Város Bora és a Város Ha-
lászléfõzõ Mestere címet, igye-
keznek segédkezni, új, Paksra
jellemzõ program, a siller feszti-
vál meghonosításában.

– Azt viszont a jó eredmény
ellenére, önkritikusan el kell
mondani, hogy a sajtó kiszol-
gálása terén van sok pótolniva-
lónk, azt gondolom, hogy a hi-
vatali titkárság most zajló át-
alakításával ez a gond is meg-
oldódik, összegezte Hajdú Já-
nos polgármester.               -vt-

Második lett Paks az országos imázsversenyen kisváros kategóriá-
ban. A kutatás szerint fõként az atomerõmûnek köszönheti elõkelõ
helyét a legjobban kommunikáló városok toplistáján.
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A nemrégiben még áradó Duna
vízállása most sem veszélyez-
tette az Árvíz utcát, de – mint
neve is jelzi – ez elõfordult
már. Ilyenkor a városra jelentõs
terhet ró az árvíz elleni véde-
lem. Hogy ezt elkerüljék, a
képviselõ-testület két éve úgy
határozott, hogy felvásárolja az
ott lévõ házakat, és csereingat-
lant biztosít a lakóknak. A dön-
tést az is indokolta, hogy így
nem kell kiépíteni az infrast-
ruktúrát. Tavaly és idén egy
ilyen cserét már lebonyolítot-
tak, a közelmúltban rendkívüli
testületi ülésen hatalmazta fel a
képviselõ-testület Hajdú János
polgármestert egy újabb ház
megvételére. Ezek után már
csak egyetlen család lakhatásá-

ról kell gondoskodni, mondta
Hajdú János hozzátéve, hogy
az ott élõknek a víznél több
kellemetlenséget okozott a ha-
talmas forgalom, ami zajlik a

Duna partján. Ezt Ragu
Istvánné, Kati is megerõsítette,
aki családjával 18 éve él az Ár-
víz utcában. A víz azóta egy-
szer sem ment be a házba, ud-

varba, de a teherautók megke-
serítik az életüket. Nappal, fõ-
ként száraz idõben, nem lehet
ablakot nyitni. Egyébként, mint
mondta, nagyon szeret a Duna
partján élni annak ellenére,
hogy gáz nincs, víz pedig az ut-
cán, kivéve náluk, mert õk fúrt
kútból látják el a fürdõszobát. 

Az önkormányzat Katalin sze-
rint nagyon korrekt volt, megvá-
sárolta az általuk kiválasztott
házat, ahogy ezt elõzõleg a töb-
biek esetében is megtette. Ragu-
ék még az idén költöznek, akkor
már csak egy lakó marad.

Hajdú János elmondta, hogy
az elhagyott házakat lebontják.
Szeretnék, ha az egész terület
az önkormányzat birtokába ke-
rülne, a hosszú távú cél ugyan-
is az, hogy ott egy rekreációs
központ jöjjön létre. 

Vida Tünde
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Kiürül az Árvíz utca

A meglévõ telepen egy üres
tartalék területen valósítják
meg azt a beruházást, amelyrõl
2007-ben döntött a paksi kép-
viselõ-testület. A város szenny-
víztisztító rendszere és szenny-
víztisztító telepe 36 éve kez-
dett kiépülni. A település fejlõ-
dését követve a csatornázott-
ság folyamatosan növekedett,
mára a belterületen száz száza-
lékosnak mondható. A szenny-
víztisztító telep kapacitása lé-

pésekben követte a dinamiku-
san fejlõdõ igényeket. Az elsõ
tisztító létesítményt 1973-ban
kezdték mûködtetni, ’78-ban,
majd 1990-ben növelték a te-
lep befogadóképességét, az
utolsó fejlesztés 1993-ban va-
lósult meg. A ma már technoló-
giailag és gépészetileg is 
elavult szennyvíztisztító telep
felszámolására és új, az uniós
irányelveknek megfelelõ rend-
szer építésére az Európai Unió
által finanszírozott Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv KEOP-
1.2.0/1F támogatási formára
2007-ben nyújtott be pályáza-
tot a paksi önkormányzat. A
Környezetvédelmi Minisztéri-
um 2008-ban elsõ körben tá-
mogatta a pályázatot. – A fej-
lesztési tervek szerint az új
3600 m3/nap kapacitású tele-
pen a teljes technológiai gépé-
szet megújul, a rendszer a tisz-
títási folyamat során a biológi-
ai szerves anyag lebontás mel-
lett biztosítja a nitrogén és

foszfortartalom csökkentését
is. A szennyvíztisztító rendszer
kiépítése mellett új komposztá-
ló telep is épül. Ennek köszön-
hetõen a melléktermékként ke-
letkezõ szennyvíz iszap is az
európai uniós normáknak meg-
felelõen lesz ártalmatlanítva,
és a mezõgazdaságban haszno-
síthatóvá válik – mondta el
Gaál Zoltán, a Paksi Vízmû
Kft. ügyvezetõje. Felújítják a
meglévõ üzemépületet is, ahol
a diszpécserközpont és egyéb
villamos vezérlõ egységek
kapnak helyet. Új jármûvek,
nagynyomású mosó, szippantó
autó, homokrakodó és trágya-
szóró vásárlása is szerepel a
pályázati anyagban. A vízjogi
létesítési, valamint az építési
engedélyt, emellett a megvaló-
síthatósági tanulmánytervet és
a költséghaszon elemzést a pá-

lyázat második fordulójában,
legkésõbb decemberben kell
benyújtania az önkormányzat-
nak a minisztériumhoz. A pá-
lyázat benyújtásával egyidejû-
leg a közbeszerzési eljárások
lefolytatásával folyatódik a
munka. Az elképzelések sze-
rint 2010 februárjában megtör-
ténhet a kivitelezési szerzõdé-
sek aláírása, majd márciusban
megkezdõdhet az építési mun-
ka. A beruházás a próbaüzem-
mel együtt egy év alatt befeje-
zõdhet. Az építkezés alatt a te-
lep folyamatosan üzemel, tud-
tuk meg Gaál Zoltántól, a szol-
gáltatásban nem lesz fennaka-
dás. Az új szennyvíztisztító te-
lep csaknem egymilliárd fo-
rintból valósítható meg, a pá-
lyázattal megcélzott európai
uniós támogatás közel 770 mil-
lió forint.             Dallos Szilvia

Várhatóan jövõ tavasszal elkezdõdik az európai uniós elõírá-
soknak megfelelõ, új paksi szennyvíztisztító telep építése. Az
egymilliárd forintos beruházás elõkészítése, a tervek, engedé-
lyek beszerzése az év végéig befejezõdik. 

Uniós támogatással épül az új szennyvíztelep

A szennyvízelvezetés és tisztítás díja jelenleg az országos
árakhoz képest kedvezõnek mondható Pakson. Gaál Zoltán, a
Paksi Vízmû Kft. ügyvezetõjének tájékoztatása szerint a
csatornadíj mértéke jelen állapotban nem fedezi a kiadásokat,
így várhatóan a beruházást követõen az elsõ két-három évben
inflációt meghaladó díjemelésrõl születik döntés, ennek
mértéke azonban a társadalmi tûréshatáron belül megáll. 

KIADÓ 
INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

30/9372-668,75/511-252.
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Mint ahogy egy autótól sem vá-
lunk meg a lejárt mûszaki vizs-
gát követõen, úgy az atomerõ-
mûvet sem 30 évre tervezték. A
szovjet tervezõk és tudósok an-
nak idején elemzéseikben azt
igazolták, hogy 30 évig bizto-
san tud mûködni a VVER-440-
es, s nem azt határozták meg,
hogy meddig is mûködjön
majd. Most azonban eljött az
idõ, hogy további vizsgálatok-
kal támasszák alá: közel sem
járt még le a blokkok ideje, s
meglehetõsen hatalmas pazar-
lás lenne „bontóba” küldeni egy
jól mûködõ atomerõmûvet. Er-
re azonban nem elég az utolsó
pillanatban gondolni, fel kell rá
készülni. Hosszú folyamat elõz-
te meg, hogy a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. tavaly év végén be-
nyújtsa az Országos Atomener-
gia Hivatalnak (OAH) az 1-es
blokkra vonatkozó, 2012-tõl
életbe lépõ üzemidõ-hosszabbí-
tási programot.

A paksiak élen jártak ezen
blokk típus üzemidõ-hosszab-
bításának kidolgozásában, a
Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség is támogatta a pro-
jektet. Ennek során meg kellett
vizsgálni: mi az a berendezés,
ami nem cserélhetõ (például
reaktortartály), és be kellett
mutatni, hogy még további
húsz évig maradéktalanul ellát-
ja feladatát. A cserélhetõ alkat-
részek esetében pedig azt kel-
lett garantálniuk, hogy idõben
újjal helyettesítik majd. 
– Olyan ez, mint egy autó ese-
tében: a motor sokáig bírja, az
autógumi pedig cserélhetõ, ha
tönkremegy. Mi az atomerõ-
mûvet úgy üzemeltetjük, hogy
ezt nem várjuk meg, hanem ha
valami javítást igényel, az ja-

vítjuk, ha pedig újra van szük-
ség, azt cseréljük – meséli
Hamvas István mûszaki vezér-
igazgató-helyettes. 

Két fontos mozzanata van an-
nak, hogy folyamatosan bizto-
sítani tudják a blokkok fentebb
vázolt mûszaki állapotát. Az
egyik az élettartam-gazdálko-
dás. Ennek során, mint ahogy a
saját autónkkal tesszük, ugyan-
olyan kíméletesen üzemeltetik
a reaktort is, nem nyomják „tö-
vig a gázt”. Továbbá mivel
minden rezdülését ismerik,

már azt megelõzõen beavat-
koznak, ahol szükséges, ami-
kor még minden jól mûködik.
(Mint amikor az autónk még
jól megy, de mi már halljuk, ha
valami nem ugyanúgy szól
benne.) 

A másik fontos mozzanat az
öregedéskezelés. Még mindig
az autó példájánál maradva: ha
több olajat fogyaszt, mint ké-
ne, akkor utánanézünk, miért, s
az öregedési folyamat megvál-
toztatható. Azt is meg tudjuk
becsülni, mikor kell komo-
lyabban hozzányúlni, s így van
ez a blokkok esetében is. Soká-
ig a karbantartás során azt is
szétszedték, ami jól mûködött,
mára azonban idõszerû beve-
zetni az „ésszerû karbantar-
tást”. Nem fárasztanak minden

alkatrészt azzal, hogy felesle-
gesen újra és újra, a legutolsó
csavarig szétszerelik (olyan ez,
mint egy drót, ha sokszor haj-
lítgatjuk, elfárad), csak ahhoz
nyúlnak, amihez tudják, hogy
szükséges. Ez egyébként gaz-
daságosság szempontjából sem
elhanyagolható, ugyanis nem
mindegy, hogy mennyi idõre
áll le a blokk, azaz meddig esik
ki az áramtermelésbõl. 

Az üzemidõ-hosszabbítás
programját, kidolgozását köve-
tõen az OAH szakemberei tanul-
mányozták és jóváhagyták. – A
feladat most nem más, mint
hogy e szerint éljünk és bebizo-
nyítsuk, hogy mindent idõben
észreveszünk, s ha errõl 2011-
ben ismét meggyõzõdött a ható-
ság, akkor 2012-tõl semmi aka-
dálya, hogy továbbra is mûköd-
hessen az 1-es blokk – vázolja
Hamvas István. Amikor elkezd-
tek ezen dolgozni, szem elõtt
tartották, hogy a biztonsági kö-
vetelményeknek a további  húsz-
éves üzemeltetés alatt mindvé-
gig ugyanolyan szinten teljesül-
niük kell. Nem változhat az úgy-
nevezett tartalék biztonság, ami
annyit tesz: az autónk gumiját se
járjuk le tükörsimára akkor sem,
ha tudjuk, hogy már csak egy
évig üzemeltetjük majd. 

Röviden ennyi minden áll az
üzemidõ-hosszabbítás mögött,
ami, ha nem lenne, nem „csak”
6000 MW-nyi hiányzó villamos
energiát kellene elõteremteni az
elkövetkezendõ években az or-
szágnak, hanem 2000 MW-al
többet…               Dávid Ildikó
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Atomerõmû

Mit takar az üzemidõ-hosszabbítás?
Nekünk, Pakson élõknek furcsa belegondolni: ha nem lenne
üzemidõ-hosszabbítás, néhány év múlva leállna az elsõ blokk,
s aztán sorban a többi. Elrepült az üzemeltetés elsõ 30 éve –
következik a második 20. Hogyan mûködtethetõ tovább biz-
tonságosan az atomerõmû, mit takar az üzemidõ-hosszabbí-
tás – ennek jártunk utána.

A paksi blokkok indítása A 30 éves üzemidõ lejárta A 20 éves hosszabbítás vége
I-es: 1982. december 14. 2012 2032
II-es: 1984. augusztus 26. 2014 2034
III-as: 1986. szeptember 15. 2016 2036
IV-es: 1987. augusztus 09. 2017 2037

Blokkonként a 30 éves üzemidõ lejárta elõtt négy évvel kell benyújtani az Országos Atomener-
gia Hivatalnak az üzemidõ-hosszabbítás programját. Ez az 1-es blokk esetében tavaly november-
ben megtörtént. A világban több gyakorlat is létezik az atomerõmûvek mûködésének engedélye-
zésére. Amerikában, ha 40 évre kiadják az engedélyt, akkor minden további nélkül mûködhet is.
Európában 10 évenként kell bemutatni, hogy további egy évtizedig mûködõképes a blokk. Ma-
gyarországon a kettõt összerakták, azaz: ha majd megkapják a blokkok a további 20 éves mûkö-
dési engedélyt, akkor is tízévente ismét bizonyítani kell, hogy kifogástalanul üzemelnek. 
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Büfé, koktélbár, felmelegített medence, a
parton pedig fellépõ zenekarok várják
harmadik alkalommal a fürdõzni és zenét
hallgatni egyszerre vágyókat a paksi
strandon. Lapunk megjelenésével egy
idõben zajlik a második rendezvény, me-
lyet a Paksi Vízmû Kft. hívott életre, a
BMP stúdió szervezésében. Igazi kurió-
zum, hogy ezeken a nyári estéken akár a
medencében koktélt kortyolgatva is lehet
az élõ koncertek hangulatát élvezni. Au-
gusztus 7-én a Strand Esték állandó házi-
gazda mûsorvezetõje, a Dumaszínház
tagja, Németh Szabolcs a stand-up come-
dy mûfajába kalauzolja majd a nagyérde-
mût, 20.30-tól. Ezt követi a paksi fiata-
lokból álló Jack-ki countrys blues zenéje,
majd az Ocho Macho vidám, Dél-Ameri-
kára és a karibi szigetvilágra jellemzõ
számokat felvonultató koncertje. 

A rendezvényt rossz idõ esetén is meg-
tartják, ebben az esetben a strand fedett
játékcsarnoka szolgál helyszínül. 

-dávid-

Régi ismerõsként érkeztek Paksra a Virágos
Magyarországért verseny zsûrijének tagjai,
hiszen 2001-ben Paks elnyerte a Virágos
Város elismerõ címet, majd a következõ év-
ben ezüst minõsítést kapott a nemzetközi
versengésben. A verseny szervezõi idén ki-
emelt figyelmet fordítanak azokra a telepü-
lésekre, amelyek egyszer már jól szerepel-

tek a megmérettetésen, Paksot is ilyen
szemüvegen keresztül szemlélték. A bíráló-
bizottság szerint nincs okunk panaszra:
Paks ugyanolyan szép és virágos, mint
2001-ben volt, javult a színvonal, érzõdik a
korszerûsítési szándék. Pedig idén sem költ
többet a város környezetszépítésre, mint az
elmúlt években, inkább a minõség javítása
volt a szakemberek célja. Születtek persze
új virágágyások is, az idõsek otthona mel-
lett, valamint a Gagarin utca és a Kishegyi
út keresztezõdésében, új üde színfoltjaiként
a városnak. – A másik változás, hogy egyre
jobban oda kell figyelnünk a fákra, hiszen a
globális felmelegedés miatt sok kipusztul.
Megpróbáljuk ezt megelõzni a fák kitányé-
rozásával, rendszeres öntözésükkel és táp-
anyagadással – mondta el Klézl Terézia,
Paks fõkertésze. A bírálóbizottság a Sárgö-
dör tér és a Lussonium megtekintése mellett
az egész várost bejárta. Idén a versengésbe
350 település nevezett, zsûrizésük augusz-
tus közepén fejezõdik be. Döntés szeptem-
berre várható.                                     -dal-

Komoly feladat, nagy lehetõség
és jelentõs szakmai kihívás az
új paksi blokk vagy blokkok
engedélyezése, fogalmazott az
Országos Atomenergia Hivatal
(OAH) fõigazgatója. Dr.
Rónaky József hozzátette, hogy
már most is igen feszített a
munkatempó, megsokasodtak
feladataik. A hatóság létszámát
a kormányzat korábban nyolc-
van, idéntõl nyolcvanöt fõben
határozta meg, amelyet, ha a
paksi atomerõmû hatósági en-
gedélyezése aktuálissá válik,
újra felül kell vizsgálni. A ko-
moly és összetett engedélyezési

eljárás utolsó lépése a létesítési
engedély, fûzte hozzá az OAH
vezetõje. Elmondta azt is, hogy
az engedélyezési procedúra ké-
relem alapján kezdõdik, ez ter-
mészetesen a paksi bõvítés ese-
tén még nem történt meg, ennek
ellenére – az országgyûlés tá-
mogató hozzájárulása ismereté-
ben – készülnek rá. Folyamato-
san figyelemmel kísérik a ható-
ságokat érintõ változásokat és
feladatokat azokban az orszá-
gokban, ahol napirenden van új
nukleáris blokkok üzembe he-
lyezése. Szükség lesz a hatósá-
gi struktúra és jogszabályi hát-
tér felülvizsgálatára, fel kell ké-
szíteni a hivatalt erre a hatalmas
feladatra. A kormány számára a
fõigazgató már készített egy je-
lentést a szükséges feladatok-
ról. Dr. Rónaky József kiemel-
te, hogy ez egy nagyon sokrétû,
bonyolult feladat, de egyben
nagy kihívás is számukra,
amelybe új kollégákat is be kell
majd vonni, hiszen a többi fel-
adat ellátása nem szorulhat hát-
térbe, így továbbra is nagy

hangsúlyt kell kapnia a paksi
blokkok biztonságos üzemelte-
tésének. 

Miként az OAH vezetõje ki-
fejtette, a közelmúltban adták
meg a kettes blokk emelt telje-
sítményû mûködéséhez szüksé-
ges engedélyt, illetve nyilatkoz-
tak az üzemidõ-hosszabbítással
kapcsolatban is. – Azt mondtuk,
hogy az általunk jelzett feltéte-
lek esetén, 2012-ben az egyes
blokk üzemidõ-hosszabbítását
engedélyezhetõnek látjuk – fo-
galmazott. Az erõmû felkészü-
lési programját jóváhagyták, és
folyamatosan ellenõrizni fogják

az erõmû felkészülõ tevékeny-
ségét, ezzel is segítve annak si-
keres végrehajtását, tette hozzá. 

Dr. Rónaky József elmondta,
hogy a paksi atomerõmûvel
kapcsolatos engedélyezési pro-
cedúra esetében a nemzetközi
eljárásrendre alapozva kiépült
egy magyar jogi piramis, csú-
csán az atomenergia törvény-
nyel, ez a mérvadó. Ezt a rend-
szert folyamatosan korszerûsí-
tik. A nukleáris biztonsági sza-
bályzatokat ötévente felül kell
vizsgálni. Az új nukleáris biz-
tonsági szabályzatot már a kor-
mány elé terjesztették, ez tartal-
maz az új blokkal kapcsolatos
feladatokat is, tájékoztatott.        

Vida Tünde
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Sokasodó feladatok az OAH-ban

Tetszett a város a virágos zsûrinek Strand esték

Fo
tó

: 
Pa

ks
i H

írn
ök

 a
rc

hí
v

Fo
tó

: 
M

ol
ná

r 
G

yu
la

Azzal a hírrel kapcsolatban, hogy a TVEL Magyarországon ké-
szül megépíteni új fûtõanyaggyárát, a fõigazgató azt mondta, ez
ma nincs napirenden. Semmilyen hivatalos megkeresés, bejelen-
tés nem történt, csupán egy internetes portál foglalkozott annak
lehetõségével, hogy az orosz cég hazánkban létesítene nukleáris
fûtõelem-gyárat, ami esetleg az új paksi blokkokat is kiszolgálná.
Dr. Rónaky József hozzátette, miután ez egy új nukleáris létesít-
mény lenne, létesítésének megkezdése elõtt meg kellene szerezni
az országgyûlés elvi hozzájárulását, a hatósági engedélyezés és
minden egyéb csak ez után következhet. A fõigazgató tudomása
szerint semmilyen elõkészület nem történt még ez ügyben.



Tisztújítást tartott a Fidelitas
Pakson. Az eseményen dr.
Hanol János eddigi elnököt –
aki a paksi csoportot 2006-os
megalakulása óta vezeti –
újabb két évre elnökké válasz-
tották. Mint azt Hanol Jánostól
megtudtuk, nem egyszerû a fi-
atalokat politikával kapcsola-
tos dolgokba bevonni, ezért
szeretnék még hangsúlyosab-
ban megjeleníteni az ifjúságot
érintõ témákat. Ilyen volt pél-
dául a tavaly márciusi népsza-
vazás kampányában a tandíj
ügye, amelyben a Fidelitas
munkájának is köszönhetõ,
hogy a kérdésben komoly gyõ-
zelmet arattak. A jövõbeni ter-
veik között szerepel, hogy to-
vábbra is aktívan jelen legye-
nek a helyi közéletben, amit fi-
gyelemfelkeltõ akciók, egyéni
kezdeményezések révén kí-
vánnak elérni, készülnek to-
vábbá a választásokra, és to-

vábbra is várják köreikbe az
érdeklõdõ fiatalokat. 

Két új alelnök került a
Fidelitas paksi vezetõségébe.
Egyikük Fejes Gábor, az ESZI
11. évfolyamos informatikus ta-
nulója, aki többek között csa-
patépítési, valamint sport- és
rendezvényszervezési feladato-
kat lát majd el, illetve a fiata-
labb generációt képviseli a szer-
vezetben új arcként. A másik új
alelnök Juhász Gábor lett, aki a
Vak Bottyán Gimnázium õsztõl
végzõs tanulója, a paksi önkor-
mányzat külsõ bizottsági tagja.
Õ a kommunikációs és az aktu-
ális politikai feladatokban segíti
a jövõben az elnök munkáját. 

Az új elnökség határozott cél-
ja a tagság létszámának növelé-
se és a fiatal korosztály célzott
megszólítása. Fontosnak tartják,
hogy érzékeltessék a fiatalok-
kal, a politika róluk is szól, és a
közremûködésükkel alakítható.

Elmarad idén a Duna-átúszás,
mely az elmúlt években a Csa-
ládi Napok szerves része volt.
A Paksi Duna-partért Közala-
pítvány indította útjára és ren-
dezte elõbb egyedül, majd a
Paksi Közmûvelõdési Kht.-val
közösen. Idén új szervezõ van,
mely a jelek szerint e nélkül
tartja meg a rendezvényt. 

Az önkormányzat oktatási,
kulturális és sportbizottsága –
az elmúlt évek gyakorlatát kö-
vetve – pályázatot hirdetett a
város nagyrendezvényeire. A
Paksi Nyár szervezési jogát a
tamási székhelyû Csikó
Produkttal a háta mögött Ma-
gyar Zoltán paksi vállalkozó
nyerte. Mint Árvay Tibor, a
rendezvényszervezõ iroda ve-
zetõje elmondta, szándékukban
állt megszervezni a Duna-át-
úszást, de nem várt akadályok-
ba ütköztek. Hozzátette, nem
ez volt az egyetlen, hiszen a ví-
zi színpaddal is akadtak gon-
dok. Ez mint kötelezõ helyszín

szerepelt a pályázatban, ebbõl
arra következtettek, hogy ezt az
önkormányzat biztosítja. Az-
zal, hogy ez nem a városé, ha-
nem Kiszl Károlyé, illetve a
Charon Kft.-é, csak késõbb
szembesültek. Bár Kiszl Ká-
roly most sem zárkózott el at-
tól, hogy a színpadot biztosítsa,
az eddigiekkel ellentétben idén
nem bocsátotta ingyen rendel-
kezésre. Árvay Tibor ekkor az
önkormányzattól kért és kapott
segítséget, s a város vállalta,
hogy állja a bérleti díjat. 

Újabb akadályt a magas vízál-
lás jelentett a Paksi Nyár szer-
vezõinek. Alternatív helyszín
tervezését szintén nem kérte a
bizottság, így ez sem került be
a pályázatba. A fejtörés akkor
kezdõdött, amikor kiderült,
hogy nagy a víz, és színpadot,
áramot, miegymást kell elõte-
remteni, lehetõleg gyorsan is
olcsón, mert a keret a szervezõ
szavai szerint erre már nem fu-
totta. Fõként anyagi okai van-

nak annak is, hogy nem lesz
Duna-átúszás augusztus 20-án.
– Meg mernék a feladattal mé-
rettetni, de ez rendkívül sokba
kerül – mondta Árvay Tibor.
Az elõzõ években ugyanis itt is
sokan közremûködtek önzetle-
nül és ingyen, illetve itt is Kiszl
Károly és vállalkozása volt a
fontos bázis, a kompot ugyanis
a Charon Kft. biztosította az
úszók túlpartra szállításához, s
az engedélyek beszerzésében is
neki van „gyakorlata”. A ko-
rábbi szervezõk hívó szavára
segítettek a búvárok, a mentõk,
a csónak- és ladiktulajdonosok,
meg még sokan mások „társa-
dalmi munkában”, ha ezt fizet-
ni kellene, már nem férne bele
a keretbe, mondta Árvay Tibor
hozzátéve, hogy ha el is marad
az átúszás, az szerinte nem be-
folyásolja a Paksi Nyár sikerét.
Bízik benne, hogy többet sike-
rül hozzátenniük, mint elvenni-
ük a paksi emberek szórakozá-
si lehetõségeihez. 

Megkerestük Kiszl Károlyt is,
aki elmondta, hogy szomorúan
vette tudomásul, hogy nem a
mûvelõdési ház és a Paksi Duna-
partért Közalapítvány nyerte el a
rendezés jogát. Vállalkozóként
az alapítványt és azon keresztül
a várost támogatta minden év-
ben azzal, hogy hajóit rendelke-
zésre bocsátotta. A bizottság
nem kereste meg õket, a gyõztes
pályázók viszont igen, akik ak-
kor szembesültek azzal, hogy ez
üzleti kérdés, hiszen – miként
Kiszl Károly mondta – maga is
vállalkozó, miért támogatna egy
másik vállalkozást ily módon.

Hajdú János polgármester
megállapította, kimaradt a bizott-
ság pályázatából az alternatív
helyszín és a Duna-átúszás mint
kötelezõ elem, s a vízi színpad
tekintetében is félreérthetõ volt.
A Duna-átúszással kapcsolatban
már hiába tettek lépéseket, nem
maradt elég idõ a szervezésre. A
polgármester hozzátette, hogy
jövõre nemcsak a pályázati rend-
szert, hanem a város rendezvé-
nyeinek összességét is áttekintik
és átstrukturálják.        Vida Tünde
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Duna-átúszás: jövõre

Maradt az elnök

I. Tüzes Csillagvarázsra várják
az érdeklõdõket és a vállalkozó
kedvûeket augusztus 8-án a pak-
si strandra, a Tûzkakas Országos
Tûzoltó Strandfoci Bajnokság
döntõjének keretén belül. A tíz
órától kezdõdõ programban lesz
közös vízi torna, divatbemutató,
nõi strandfoci, Fortuna kíván-
ságmûsor, nõi vizespóló és férfi-

láb-szépségverseny. Táncbemu-
tatót követõen korcsoportonként
strand szépe választás, majd a
strandfoci bajnokság eredmény-
hirdetése következik, amit egy
újabb kívánságmûsor zár majd.
A programmal kapcsolatban a
06-30/360-2075-ös telefonon,
vagy a csillagshow@gmail.com
e-mail címen érdeklõdhetnek. 

Strand szépe kerestetik
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Kik vannak fokozott
kockázatnak kitéve? 
Különösen a magas vérnyo-

másban szenvedõk, cukorbete-
gek, magas koleszterinszinttel
rendelkezõk, dohányosok, túl-
súlyos emberek vannak nagy
rizikónak kitéve. Kiemelendõ
még a vér szerinti rokonok kö-
rében elõforduló szív- és ér-
rendszeri megbetegedés. A
kockázatot tovább növeli az
ülõ, stresszes életmód. A férfiak
veszélyeztetettebbek, s az élet-
kor elõrehaladtával is nõ a rizi-
kó. A betegség sokszor tünet-
szegényen alakul ki, illetve a
betegek nem tulajdonítanak
elég jelentõséget a figyelmezte-
tõ jeleknek, pedig gyakran
megfelelõ odafigyeléssel, kis
ráfordítással súlyos következ-
ményeket tudunk kivédeni. 

Aki járatos a kardioló-
gusnál, tisztában van
azzal, mikor van szük-
ség az orvos kontrolljá-
ra. Mi a helyzet azokkal,
akik nem tudják, hogy
ilyen jellegû bajuk lehet,
milyen tünetekre figyel-
jenek? 
Normálisan a nyugalmi vér-

nyomás többszöri mérésnél is
140/90-es érték alatt kell, hogy
legyen, ha ez nem így van, az fi-
gyelmeztetõ jel. A tarkótáji fejfá-
jás a magas vérnyomásra hív-
hatja fel a figyelmet, s ha errõl
nem bizonyosodnak meg idõ-
ben, akkor visszafordíthatatlanul
károsíthatja az érfalakat, a szí-

vet. A legtöbb esetben mellkasi
nyomásérzés, fájdalom figyel-
meztet a betegség kialakulásá-
ra. Szívbetegségre utalhat a ter-
helhetõség csökkenése, fáradé-
konyság, nehézlégzés, alsó vég-
tagi duzzanat, szívdobogásér-
zés, eszméletvesztés. 

Különbözõ felmérésekben
igazolták, hogy a magas vér-
nyomásban szenvedõ cukorbe-
tegek 80 százalékánál nincs
megfelelõ célértékre beállítva a
vérnyomás, pedig ebben a be-
tegcsoportban kifejezetten
nagy a szívinfarktus kockázata. 

Milyen vizsgálatokat
végez paksi rendelõjé-
ben? 
Május óta Pakson a legmo-

dernebb eszközökkel felszerelt
kardiológiai magánrendelés
mûködik, ahova, ha bejelent-
keznek, egy-két héten belül
sorra is kerülnek. A szívultra-
hang vizsgálattal a billentyû
betegségek, szívinfarktus, szív-
izombetegségek felismerése és
követése történik, terheléses
kerékpáros EKG vizsgálattal a
koszorúér-betegségek korai ki-
szûrése lehetséges, mindkettõ
vizsgálat befolyásolhatja a
megfelelõ gyógyszeres terápia
kiválasztását. Rendelkezésre áll
a ritmuszavarok diagnosztiká-
jában a 24 órás Holter EKG
vizsgálat, a vérnyomás megfe-
lelõ beállításához 24 órás vér-
nyomás monitorozás. A véral-
vadásgátló Syncumart szedõ
betegeknél azonnali INR meg-
határozásra van lehetõség. 
Ha speciális beavatkozásra

van szükség, akkor munkahe-
lyemen, a Pécsi Szívgyógy-
ászati Klinikán – mivel Paks
regionálisan ide tartozik –, to-
vábbra is figyelemmel tudom
kísérni a beteg sorsát. 

Mit tehet egészségéért,
aki szívproblémával
küzd?
A rendszeres orvosi ellenõrzés

és modern kezelési lehetõségek
mellett, a kockázati tényezõk
csökkentésével, egészséges táp-
lálkozással, rendszeres testmoz-
gással a legtöbb szívbeteg ma
már teljes értékû életet élhet, hi-
szen ehhez a megfelelõ eszkö-
zök rendelkezésre állnak. A leg-
fontosabb azonban, hogy minél
korábban ismerjük fel a beteg-
séget, annál könnyebb kivédeni
a komolyabb szívbetegség ki-
alakulását illetve a szövõdmé-
nyeket.                              (X)

Kardiológiai magánrendelés Pakson
A világon minden har-
madik ember haláláért a
szív- és érrendszeri be-
tegségek a felelõsek.
Magyarországon még
ennél is riasztóbb a hely-
zet, itt ugyanis minden
második végzetesnek bi-
zonyuló betegség erre
vezethetõ vissza. Nem
megijedni kell, hanem
odafigyelni magunkra –
s idõben észrevenni a fi-
gyelmeztetõ jeleket. 

Dr. Husznai Róbert, ahogy fo-
galmaz, alkatából kifolyólag
lett orvos, hiszen mindig is
emberekkel szeretett volna
foglalkozni. 1997-ben végzett
a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen, majd belgyógyá-
szatból és kardiológiából szer-
zett szakvizsgát. Utóbbit vá-
lasztotta hivatásásul, ám elsa-
játította a belgyógyász szakte-
rületet is, hogy az erre épülõ
kardiológia tudása még in-
kább megalapozottá váljon. 
Tíz éve az akkor induló Pé-

csi Szívgyógyászati Klinika
dolgozója. (A klinika az or-
vosi valamint az ápolói kate-
góriában is elnyerte a bete-
gek bizalmát az „Év Kórháza
2007” szavazáson.) Mivel
mindig szeretett volna világot
látni, családjával négy évet
töltött Németországban,
ahol a Regensburgi Egyetem
oktató klinikájának kardioló-
giai osztályán alkalmazták
szakorvosként. Soha nem té-
vesztette azonban szem elõl,
hogy itthon akar boldogulni,
s munkahelye is visszavárta.
Jelenleg a gyógyítás mellett

magyar és német diákokat
oktat a pécsi egyetemen. 
Felesége Kerekes Katalin -

akivel együtt végeztek az orvo-
si egyetemen - paksi, s az itte-
ni rendelõben is segíti férje
munkáját. Legtöbb idejét
azonban öt gyermekük neve-
lése tölti ki. 
A gyógyítás során a cél, hogy

a beteg, mind testileg, mind
lelkileg, jobb állapotba kerül-
jön, hangsúlyozza Husznai Ró-
bert. Az egyik legnagyobb kihí-
vás ebben a szakmában, hogy
együttmûködésre buzdítsa a
beteget. – Akár egy 80 éves is
jobban gyógyul, ha akar, ha
tervei vannak, mint egy fiata-
labb, aki lemond a felépülés-
rõl – tárja fel a motiváció fon-
tosságát. Nem elegendõ pasz-
szívan, csupán a gyógyszertõl
megoldást várni, elengedhe-
tetlen, hogy a páciens maga is
tenni akarjon a gyógyulásáért,
s ha szükséges, változtasson
életmódján. Ehhez kell az or-
vos bíztatása, hogy lássák: ha
elfogadják az útmutatást,
hosszú távon meg lesz az
eredménye.

A rendelés helye: Paks, Sík
sor 7. (a távolsági buszpá-
lyaudvar mellett). Idõpont-
egyeztetés: 20/321-5456
hétköznapokon 8-12 óra
között.
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Egy éve egy ösztöndíjnak kö-
szönhetõen került az észak-ang-
liai Leedsbe Pólya György. A fi-
atal paksi kosaras évek óta tagja
a korosztályos kosárlabda válo-
gatottnak, utóbb már a PVSK
mezében játszott a felnõtt csa-
patban és az U20-ban is részese
volt néhány kiemelkedõ szerep-
lésnek. Ezeknek az eredmények-
nek köszönhetõ, hogy elnyerte
az ösztöndíjat, amire egyébként
a kosárlabdaedzõként is dolgozó
édesanyja figyelt fel. A progra-
mot, amelybe sikerrel kapcsoló-
dott be, a Magyar Kosárlabdá-
zók Országos Szövetségének
korábbi elnöke, Németh László
indította útjára. Gyuri az egyet-
len, aki tavaly kosárlabdázóként
sikerrel pályázott.

Szavaiból kiderül, hogy ak-
kor még nem is tudta igazán,
hogy milyen nagy lehetõség-
hez jutott. Most – túl az elsõ
tanéven – már felismerte, hogy
ez igen nagy esély számára. Az
ösztöndíj ugyanis a teljes egye-
temi idõszakra szól. Nemcsak
a tandíjat, hanem a szállást,
egészségügyi ellátást is bizto-
sítják számára, illetve az étke-
zési hozzájárulást, és ami szá-
mára a legfontosabb, sportol-
hat is. Az angol kosárlabdastí-
lus más ugyan, mint a hazai, de
nagyon jó színvonalú az egye-
temi bajnokság és a profi ko-
sárlabdában is egyre jobban
tükrözõdik, hogy átgondoltan,
anyagi forrásokat nem kímélve
szervezik.

Mint Gyuri mondja, az angli-
ai egyetemeken merõben más
világ van, mint itthon. Egy di-
ák legfeljebb négy tárgyat ve-
het fel egy félévben, ami azt je-
lenti, hogy jóval kisebb a ter-
helés, kevesebb a vizsga, mint
itthon. Sokkal inkább a gya-
korlati tudásra, nem pedig a le-
xikális ismeretre fókuszálnak.
A tanulás és a sport kiválóan
összeegyeztethetõ. Nemcsak
náluk, a Leeds Metropolitan
Universityn, ahol valóban
nagy szerep jut a sportnak, ha-
nem a többi egyetemen is.

Gyuri international business
szakot választott, azaz nemzet-
közi üzleti diplomát szerezhet.
Három év alapképzés után
újabb kettõ a mesterképzés,
amire szintén kiterjed az ösz-
töndíj.

Azon túl, hogy órákra, elõ-
adásokra jártak, heti három
meccsük volt, s természetesen
a szükséges edzések. Így – bár
neki az elsõ év nyelvi alapkép-
zés volt, és szeptemberben
kezdi az egyetemen az elsõ
tanévet – sok ideje nem ma-
radt, hogy Angliával ismerked-
jen. Leedset viszont, ami egy
éve az „otthona”, megkedvelte,
egy fiatalos város. Két hatal-
mas egyetem van itt, s több tíz-
ezer hallgató. – Olyan, mint a
filmekben, hatalmas park, régi
épületek, sportpályák és csar-
nokok – meséli Gyuri, aki
mindezek ellenére az elsõ fél-

évben nagyon hazavágyott, s
legszívesebben otthagyott vol-
na csapot-papot, és hazajön. A
szülõi nyomás mellett a gazda-
sági válság segített rádöbben-
nie, hogy nem szabad elsza-
lasztania azt a fantasztikus le-
hetõséget, hogy ingyen nem-
zetközi diplomát szerezhet,
amit akár itthon, akár Angliá-
ban jól kamatoztathat majd.
Egyik sem, másik sem kizárt,
mert kint sokkal jobb lehetõsé-
gek vannak, a szíve viszont ha-
zahúzza. Nem tett le arról az
álmáról, hogy egyszer az ASE
játékosa legyen, de Pécset is
megszerette, azt is el tudja kép-
zelni, hogy ott éljen. Ez a dön-
tés azonban még nem aktuális,
mert minimum három év vár
még rá Angliában. Az ország-
ról és az ott élõkrõl egyébként
pozitív és negatív tapasztalatai
is vannak. Az ételek nem nyer-

ték meg a tetszését, ezért
komplett konyhafelszerelést
szerzett be magának, és gya-
korta fõz. Mint mondja, az an-
gol embereknek is vannak fur-
csaságai, de az életfeltételek
sokkal jobbak, mint nálunk.
Miután õk, az ösztöndíjasok is
kiváló körülmények között él-
hetnek, tanulhatnak, Gyuri le-
gyõzte honvágyát és eltökélte:
nem szalasztja el élete nagy le-
hetõségét.              

Vida Tünde
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Diákévek Angliában

Sikeres érettségi és nagyon
biztató felvételi után pihenés-
sel és tanulással is tölti a
szünidõt Komáromi Anna. A
filmszakmát célozta meg, Ka-
posvárra jelentkezett, a Mû-
vészeti Fõiskolai Kar újonnan
induló mozgóképkultúra és
médiaismeret szakára. A gim-
náziumi évek alatt barátokkal
készítette el elsõ videóklipjét
egy zeneszámra, amelyre fel-
figyelt akkori média- és rajz-
tanára, s indította el a szakma
felé. Vizuális látásmódja erõ-
sen fejlett; képekben gondol-
kodik, amelyeket szívesen le
is forgat, tehát a kamera túlsó
oldalán is szívesen dolgozna.
Tavaly nyáron szakmai alapo-
kat sajátíthatott el a TelePaks
Kistérségi Televízió fõszer-
kesztõjénél és operatõr mun-
katársánál, akik szívesen ta-
nították Annát. Országos Kö-
zépiskolai Tanulmányi Verse-
nyen kiváló eredményt ért el:

maximum háromperces vide-
ót kellett készítenie adott cím
alapján, valamint egy mozi-
film két különbözõ feldolgo-
zását kellett összehasonlíta-
nia, elemeznie. Elismerõ kri-
tikát kapott munkáira, ame-
lyek alapján megerõsödött el-
határozása. Az iskola elvég-
zésével filmkészítõ végzett-
séget szerezhet, ezen belül a
már említett operatõri munka
vagy a vágás állna közel hoz-
zá, de örömmel lenne akár
filmkritikus is. A filmnézés
az átlagembernek szórakozás,
a szakmabelinek komoly

munka, s Anna nyáron inten-
zíven növeli a megnézett fil-
mek számát, amelyekrõl már
jegyzeteket is készít. Mûvé-
szi hajlama édesapjától örök-
lõdhetett, aki jártas a zene és
a szépirodalom világában,
hangszeren játszik, s több
verseskötete is megjelent. A
család mindhárom gyermeke
tanult hangszeren, Anna zon-
gorázott, majd a csoportos ze-
nélés öröme miatt harmoni-
kázni kezdett a Pro Artis mû-
vészeti iskolában, Papp Olga
tanárnõnél. Tehetséges, szor-
galmas, eredményes növen-
dékként legnagyobb jutalma
egy kínai út volt. Remek tár-
saságban hasznos két évet
töltött el az iskolában dráma
tanszakosként is, Hefner Eri-
ka és Vajda Tibor tanároknál.
A mûvészi beállítottság mel-
lett a reál tárgyak vonzzák, ez
anyai örökség. A nyári vaká-
ciót a barátokkal és a család-
dal is tölti, ha nem a szabad-
ban, akkor valószínû több
mozifilm társaságában.

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Komáromi Anna
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Károly Katalinnak, a Budapesten élõ, pak-
si származású korrepetitornak, operetténe-
kesnek levélben tettem fel a rovatcímben
szereplõ kérdést, természetesen kiegészít-
ve érdeklõdõ kíváncsisággal, élete apró
részleteire utalva. Amikor szûkszavúan,
szerényen válaszolt, azt gondoltam, talán
nem a legmegfelelõbb utat választottam a
beszélgetéshez, mégis a diktafon és a sze-
mélyes találkozás a legjobb forma egy
portré elkészítéséhez. Az újabb levélváltás
elõtt azonban felkerestem a szüleit a Mun-
kácsy utcában, akik elmondták: Katika
nem bõbeszédû, valószínûleg a személyes
találkozás alkalmával sem mesélt volna
többet magáról.

A mára már országosan ismert és elis-
mert mûvésznõvel az idén kétszer is talál-
kozhattak a paksiak: a harmincöt éves mû-
vészeti iskola ünnepi estjén, februárban és
a Duna-parton, májusban.

– Hol és hogyan töltötte a gyermekko-
rát? A „pedagógus gyerekek” valahogy
mindig külön rendszert alkottak a rendsze-
ren belül.

– Általános iskolás éveim a Munkácsy
utca, Arany János utca, Tavasz utca „há-
romszögében” teltek, itt lakott ugyanis a
nagyobb családom. Nagymamám nagyon
sokat segített a szüleimnek, a húgommal
és az unokanõvéremmel az õ „napközijé-
be” jártunk tanítás után az iskolai helyett.
Telente hatalmas szánkózások voltak az
utcabeli gyerekekkel: a Munkácsy utcától
a Tavasz utcáig lehetett lecsúszni, nagyon
élveztük. Akkoriban több zeneiskolai ta-
nár gyermeke volt hasonló korú, a dél-
utánjainkat gyakran együtt töltöttük és
rengeteget játszottunk a régi ÁFÉSZ Áru-
házzal szemközti zeneiskolában.
Hartmann Józsefné és Szuprics Edit vol-
tak a tanáraim, õk indítottak el a zenei pá-
lyán. Nagyon sokat köszönhetek a szüle-
imnek, az otthoni légkörnek, amelyben
természetes volt, hogy zenélünk, zenével
foglalkozunk. Kilencven éves nagyapám,
édesapám édesapja, az esztergomi bazilika
egykori orgonistája, a mai napig Igalon or-
gonál. Nagyon sok mindent tanultam
édesapámtól a zenérõl, amit sem zeneisko-
lában, sem másutt nem oktatnak, egyszó-
val szerencsém volt ez ügyben.

(Katalin szüleinek elbeszélésébõl tudom,
hogy már egészen korán, hároméves kora
elõtt zongorához ült és énekelt, majd óvo-

dás korában kezdett zeneiskolába járni.
Igazi jó kislány, tehetséges gyerek volt,
rendkívüli szorgalommal és kitartással.)

– Az általános iskolai tanulmányok után
– gondolom – már határozott elképzelése
volt a pályaválasztást illetõen.

– Igen, tizennégy évesen Pécsre kerül-
tem, a Mûvészeti Szakközépiskolába jár-
tam, zongora-magánének szakra. Sajnos
ettõl kezdve keveset tartózkodtam Pakson,
kicsit „kimaradtam” az itthoni életbõl.

(Károly János mesélte, beültek az autó-
ba, elvitték Katikát Pécsre, ahol kézen
fogta, megmutatta neki a fontosabb épüle-
teket és intézményeket, igazodási ponto-
kat mutatott a városban, feltarisznyálta jó
tanácsokkal, majd az aggodalmas, síró
édesanyával otthagyták a kislányt, aki ter-
mészetesen a megváltozott körülmények
között is megállta a helyét.)

– Pécs és az érettségi után, a diploma
megszerzése következett, majd a dolgos
hétköznapok.

– A Zenemûvészeti Fõiskolán diplomáz-
tam énekesként, és Budapesten kezdtem
élni, mert úgy éreztem, a saját szakmám-
ban a legtöbb lehetõséget itt találom. Hi-
vatásos énekesként a Tomkins Ének-
együttesben énekeltem, lehetõségem volt
számos, nagy volumenû mûvésszel, kar-
mesterrel együtt dolgozni. Nagyon sok or-
szágba eljutottam koncertkörútjaink során,
televízió-, rádió- és cd-felvételek sokasága

emlékeztet erre az idõszakra. Késõbb a
Budapesti Operettszínházba szerzõdtem,
ahol nyolc évet töltöttem el.

(Az édesapa meséli: az Operettszínház-
ban Katalin korrepetitorként dolgozott.  A
korrepetitor a karmester legfontosabb segí-
tõje. Feladata fõleg a szólisták, a kórus fel-
készítésében, a szerepek gyakoroltatásá-
ban van. A próbák során a zenekart helyet-
tesítõ zongorakivonatot játssza, gyakran a
karmester helyettese, segédkarmester.)

– S ezek után következett a nagy kihívás:
a Társulat…

– Igen, valóban nagy kihívás volt az
MTV Társulat címû mûsora, amelynek ze-
nei fõmunkatársa voltam. Ennek a mûsor-
nak során dolgoztam együtt Alföldi Ró-
berttel, aki aztán hívott a Nemzeti Szín-
házba, nagyon nagy örömmel fogadtam el
az ajánlatát.

(Katalin húgának, Ágnesnek, Szörényi
Örs a férje, Szörényi Levente fia. Ágnes,
amennyire ideje engedte, kislánya születé-
se után, segítette nõvére munkáját. A Tár-
sulat szereplései a mai napig munkát ad-
nak Katalinnak, hiszen minden fellépésnél
õ felügyeli az elõadás „énekminõségét”.)

Augusztustól egy újabb nagy falat jön: a
Kecskeméti Katona József Színház zenei
vezetõje leszek. Ez nagyon sok munkát je-
lent – az énekléssel együtt, és rengeteg
utazással eltöltött idõt, de úgy érzem meg-
éri.

– Milyen jövõje van az operettnek, a XXI.
században?

– Természetesen én, aki nagyon szere-
tem az operettet, és hiszem, hogy felhõt-
len kikapcsolódást nyújt, amire a mai vi-
lágban nagy szükség van, úgy érzem,
mindenképpen van létjogosultsága. És
bár könnyed mûfajnak tûnik, nagyon ne-
héz jól „csinálni”, alapos szakmai tudást
igényel. Hiszem és tudom: ez a mûfaj
nem megy ki a divatból, az embereknek
szükségük van és lesz arra, hogy elvará-
zsolják õket néhány órára, amikor elfe-
lejthetik mindennapi gondjaikat. A fér-
jemmel, Drucker Péterrel (karnagy, éne-
kes) sokat énekelünk együtt, nagyon jó
érzés, hogy egyformán gondolkodunk és
segítjük egymás munkáját. A legfonto-
sabb dolog az életemben, hogy szakmai-
magánéleti harmóniát teremtsek, mert
csak így lehet és érdemes élni.

Tell Edit
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Jó napot, mi újság?

Szükség van a varázslatra
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Mint ahogy arról már írtunk: az
NB III Dráva csoportjában sze-
replõ Paksi FC II a Szentlõrinc
mögött a második helyen vég-
zett. A remek eredmény ellenére
edzõváltás történt, Dienes Pál
Szekszárdon, a szintén harmad-
osztályú UFC-nél folytatja pá-
lyafutását. – Jól éreztem magam
Pakson, az eredmény mellett
legalább annyira fontos, hogy
több fiatal is bemutatkozhatott
az NB I-es csapatban. Szekszár-
don élek, a munkám is a megye-
székhelyhez köt. Korábban már
dolgoztam az UFC-nél, az az
idõszak is sikeres volt. A cél két-

három éven belül stabil NB II-
es csapatot kovácsolni, az új ki-
hívás miatt váltottam – fogal-
mazott Dienes Pál. 

Nem sokáig maradt tréner nél-
kül az NB III-as együttes.

– Kiss Károly és Péter Norbert
koordinálása mellett ketten irá-
nyítják majd második számú
csapatunkat. A továbbiakban
Buzás Attila és Horváth Sándor
látja el az edzõi feladatokat –
árulta el Haraszti Zsolt, a Paksi
FC ügyvezetõje. 

– Az elsõdleges feladat tovább-
ra is olyan fiatalok kinevelése,
akik késõbb az elsõ osztályú

együttes tagjai lehetnek. Arany-
érem esetén a PFC II vállalná az
NB II-t – fogalmazott a klubve-
zetõ. Buzás Attila az elõzõ sze-
zonban irányítóként a pályán se-
gítette fiatalabb társait. A nyáron
Bölcskére igazoló korábbi paksi
játékos további célokat is meg-
fogalmazott: – Nemcsak azok-
nak szeretnénk játéklehetõséget
adni, akikre az elsõ csapatnál is
számítanak, hanem azoknak is,
akik csak az NB III-ban játsza-
nak. Terveink szerint akár maga-
sabb osztályú ellenfelek ellen is
edzõmeccseket kötnénk le, így
mindenki megfelelõ játéklehetõ-
séghez jutna, a bajnoki találko-
zókat mindenki felkészülten vár-
hatná – mondta el Buzás Attila.

Horváth Sándor számára sem
idegen az edzõsködés. A jelenleg
is aktív játékos az elsõ osztályú
keret tagja, bár térdproblémái
miatt egyelõre könnyített edzé-
seket végez. – Szeretnék még az
élvonalban futballozni, bár sérü-
lésem lassabban javul a vártnál.
Az NB III-as kerettel való fog-
lalkozás nagy kihívás, remélem,
minden kitûzött célt: a fiatalok
beépítését az elsõ csapatba, vala-
mint az eredményességet meg
tudjuk valósítani – fûzte hozzá
Horváth Sándor. A PFC II kerete
már megkezdte felkészülését az
új szezonra, az elsõ komoly mér-
kõzést augusztus 8-án játsszák a
Magyar Kupában, az ellenfél ki-
léte még nem ismert.   Faller G.

A Gesztenyés úti csarnokban
két napon keresztül három tata-
min folytak megállás nélkül a
küzdelmek, a XXIV. Junior
Cselgáncs Atom Kupán, ahol
húsz ország több mint 350 ver-
senyzõje harcolt az érmekért. A
mezõnyben 16-20 év közötti fi-
atalok – 120 lány és 230 fiú –
szerepeltek.  – Nagyon erõs tár-
saság gyûlt össze, vasárnap este
nyolc órakor még döntõk vol-
tak, sok esetben csak az arany
pont döntött. Az idén elõször ér-
keztek versenyzõk Grúziából,
õk a világ egyik meghatározó
cselgáncs nemzete. 

– Aszakosztályból hét verseny-
zõ szerepelt a férfi mezõnyben,
közülük a nehéz súlyú Gombár
Szabolcs (124 kg) az 5. helyen
végzett. Õt nemrégen mûtötték
térdkalácssérüléssel, meglátszott
a hosszú kényszerpihenõ. Kiss
Norbi (73 kg) tavaly ötödik volt,
most egy ukránnal találkozott az
elején, Kovács Marci most ment

fel 66-ból 73 kg-ba, egy német
versenyzõ ellen bukott el – érté-
kelt Hangyási László, az ASE
cselgáncs szakosztályának veze-
tõedzõje. – Érmet vagy pontszer-
zést vártam tõlük. A többiek még
fiatalok, tapasztalatszerzésnek jó
volt. Jelenleg ebben a korosz-
tályban nincs olyan lányverseny-
zõnk, aki sikerrel vehetné fel a
harcot ebben a mezõnyben. A
serdülõk között már vannak ígé-

retes tehetségek, pár év múlva
õk is felzárkózhatnak a fiúk mel-
lé. 

A verseny után két hétig Pak-
son edzõtáborozik a magyar fér-
fi ifjúsági válogatott keret,
melynek tagja az 55 kg-os súly-
csoportban az ASE versenyzõje,
Õri Felicián. A fiatalok az au-
gusztusi budapesti világbajnok-
ságra készülnek Kanczler István
irányításával.              Kovács J.
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Sport

Shimano papucsok 
20% engedményel, 

Top Mix zsinórok 
30% engedménnyel

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.

Dienes Pál búcsúzik

Belgrádban rendezték a 25.
nyári Univerziádét, ahol Bor
Barna, (+100 kg), az ASE csel-
gáncsozója a dobogó harmadik
fokára állhatott fel. Barna az
elõdöntõben a japán Kamikava
Daikival szemben maradt alul,
így a 3. helyért mérkõzhetett,
ahol a görög Joannisz
Arzumaidiszt 7-0-ra verte.

– 21-en voltunk a súlycso-
portban, sok vb-érmes és olim-
piai résztvevõ volt a mezõny-
ben. Jó formában voltam, saj-
nos a japán ellen taktikai hibát
vétettem, de a csapatversenyen
visszavágtam neki. Kár, hogy
balszerencsés körülmények
között kiestünk csapatban. Az
Atom Kupa után megyek a né-
met nyílt bajnokságra, ami
után edzõtáborban készülünk
az augusztusi rotterdami világ-
bajnokságra – mondta el Bor
Barna.                            (joko)

Paksra figyelt a cselgáncsvilágBor bronza
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Szegeden a Garantiqua – Hi-
telgarancia Kupán jól szere-
peltek az Atomerõmû SE eve-
zõsei. Kajak négyesben Boros
Gergely volt érdekelt, kétszer
állhatott a dobogó tetejére. K-
4 200 m-en 1. helyezett lett a
Boros Gergely–Bozsik
Gábor–Sík Márton (DÉMÁSZ
Szeged)– Gyertyános Gergely
(UTE) négyes,  K-4 500 m-en
szintén elsõ lett a Boros
Gergely–Bozsik Gábor–

Gyökös Lajos–Sík Márton
egység.

Ezenkívül két bronzérem, és
több jó helyezés volt a termés.
K-2 200 m-en 3. Boros
Gergely–Sík Márton (DÉ-
MÁSZ Szeged). C-4 200 m 3.
Dejczõ Balázs–Dejczõ Bálint–
Rohn Richárd–Haag Zoltán. 

Örvendetes hír, hogy K-4
1000 m-en, a Boros–Bozsik–
Gyökös–Sík összeállítású egy-
ség két négyes riválisát le-

gyõzve megszerezte a jogot,
hogy induljon a kanadai
Dartmouthban augusztus 13.
és 16. között sorra kerülõ ka-
jak-kenu világbajnokságon.. 

A szolnoki vidékbajnoksá-
gon is sokan indultak az
Atomerõmû SE versenyzõi
közül. A felnõtt mezõnyben
C-2 500 m 1. Molnár
Mihály-Prancz Zoltán, C-4
500 m 1. Rohn Richárd-
Molnár Mihály-Prancz

Zoltán-Haag Zoltán, C-1 500
m 2. Prancz Zoltán, állhatott
fel a dobogóra. Az U 23-as
korosztályban C-2 1000 m 2.
Molnár Mihály-Rohn Ri-
chárd, C-1 500 m 4. Molnár
Mihály, 5. Haag Zoltán. A
hatalmas mezõnyben az ASE
kölyök, gyermek, serdülõ és
ifjúsági versenyzõi 4 arany,
4 ezüst, és 4 bronzérmet
nyertek.

-joko-

Sikert sikerre halmoztak az
atomerõmû dolgozói különféle
sportversenyeken. Taroltak a
természetbarátok és a horgá-
szok versenyén is. 

A Villamosenergia-ipari
Természetbarát Találkozót
(VOTT) 59. alkalommal hirdet-
ték meg. Tavaly az atomerõmû
volt a házigazda, idén a MAVIR
Zrt. rendezte, s Vác adott otthont
a versenynek. Idén több mint öt-
százan vettek részt a programon,
amely így a villamosenergia-
iparban dolgozók tízféle sport-
versenye közül a legnépesebb. A
paksi atomerõmûvet 24 fõ, azaz
hat csapat képviselte, de az
MVM cégcsoport többi vállala-
ta, így a MVM Kontó és MVM
Informatika is nevezett. 

Jakab Albert, az Atomerõmû
SE Természetjáró Szakosztályá-
nak vezetõje elmondta, hogy az
atomerõmû férfi csapata a vá-
rosismereti és a terepversenyt is
megnyerte. És miután az össze-
sített eredményt ebbõl képezik,
így ott is a paksi atomerõmû
gárdája lett az elsõ. A hölgyek
második helyen, a senior csapat
a hatodik helyen végzett. A re-
mek eredmény Jakab Albert
szerint a jó felkészülésnek kö-
szönhetõ. Mint mondta, rend-
szeresen túráznak, a városi ver-
senyen indulók pedig többször
Vácra utaztak a verseny elõtt,
hogy tövirõl-hegyire megismer-

jék a várost. A városi mezõny-
ben a Weisz Pál–Lukács Vilmos
kettõs gyõzött, a terepcsapatot
Jakab Albert, Krizák János,
Kókai Péter és Sztanó László al-
kotta. 

A Paksi Atomerõmû Hor-
gászegyesület tagjai az ajkai
iparági horgászversenyen sze-
repeltek hasonlóképpen ki-
emelkedõen a paksi atomerõ-
mûvet képviselve. Megnyerték
a versenyt, s ezzel együtt a
vándorkupát, mind emellé el-
hozták a legeredményesebb
társaságnak járó címet is. A cél
– mint Antal Lajos elnök
mondta – a tisztes helytállás
volt, mert nem a legjobb ver-
senyzõikkel álltak rajthoz. En-
nek ellenére rendkívül jól sze-
repeltek a 27. alkalommal ren-
dezett versenyen. A gyõztes
csapatot ifj. Rácz István, Ko-
máromi Gergõ és Nagy László
alkotta.

Legeredményesebb társaság
címet harmadszor osztottak, a
Paksi Atomerõmû Zrt. másod-
szor érdemelte ezt ki. A gyõzel-
met Antal Lajos szerint az im-
ponáló csapategységnek és a jól
megválasztott taktikának kö-
szönhették. A Paksi Atomerõmû
Horgászegyesület egy héttel ko-
rábban a megyei csapatbajnok-
ságot is megnyerte.

Vida Tünde
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Nagy sikerrel rendezték július
harmadik hétvégéjén az OVB
Nemzeti Strandkézilabda Baj-
nokság kvalifikációs tornáját az
ürgemezei homokon. A tíz állo-
más közt idén elõször szerepelt
a paksi helyszín, a kiválóan elõ-
készített pályákon négy nõi csa-
pat mérkõzött egymással. Hor-
váth Péter, az országos bajnok-
ság fõszervezõje elégedett volt
a paksi lebonyolítással, mint
mondta, reális esély van arra,
hogy az ürgemezei komplexum
2010-ben ismét ott legyen a

versenynaptárban. – Tavaly
nyáron az ifjúsági strandkézi-
labda válogatott edzõtáborozott
Pakson. Az ötlet, mely szerint
az országos bajnokság egyik
versenye nálunk legyen, az õsz-
szel fogalmazódott meg – tájé-
koztatott Cseh Attila, az Ürge-
mezei Szabadidõ és Turisztikai
Egyesület elnöke. A paksi tor-
náról az elsõ helyezett Dunaúj-
város együttese jutott a nagy-
döntõbe, amit augusztus 15-16-
án Balatonbogláron rendeznek
majd.                                 efgé

Atomos sikerek Strandkézilabda

Boros Gergely indulhat a kanadai vb-n
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Ha azt mondom: lakatos, a közvetlen kör-
nyezetem – értelmiségiek! – jelentõs részé-
nek nem a szakember jut eszébe, hanem egy
vezetéknév, amihez azonnal kapcsolódik a
heti bulvárhírek tükrében néhány általáno-
sított megjegyzés. Szerintem lehet lakatos a
Lakatos és fordítva. Mondom: szerintem.
Anélkül, hogy megjegyzést fûznék hozzá,
mert manapság hajlamosak vagyunk meg-
jegyzéseket tenni, minden tapasztalás nél-
kül, vagy általánosítani a többség vélemé-
nye alapján.

Aki járt az Ürgemezõn július elsõ szombat-
ján, az megtapasztalhatta, hogyan ünnepel-
nek, mulatnak a paksi, s néhány méterre tõ-
lük, hogyan élnek ideiglenes lakóhelyükön a
franciaországi keresztény cigányok. De a
forgatócsoporton kívül senkit nem láttam a
városból  – vélemény persze akadt bõven,
amikor elmeséltem, merre jártam…

Babgulyás és pörkölt készült, több kondér-
ban rotyogott a készülõ ebéd. Úgy cigányo-
san: sok fûszerrel, erõsen ízesítve. Az ideig-
lenes táncparketten a jellegzetes színes ru-
hák forgataga: spontán táncra perdülõ ki-
csinyek, koreográfiát követõ nagyobbacs-
kák – melyet a felnõttek tapsa, biztatása,
mondhatjuk, hangoskodása kísért. Felnõtte-
ket nem láttam táncolni. Jellegzetes hang-
lejtés, beszédstílus, cigány és magyar sza-
vak keveredtek a nehéz ételek illatával, fel-
sejlettek pillanatok és mozdulatok a „ceglé-
di kannás idõkbõl”, de ha rövid idõre
eszembe is jutott néhány filmes pillanat az
egykori cigány kultúrából, azonnal felülírta
a szintetizátor gépzenéje, a mûsorvezetõ ki-
hangosított szövege. Szakácsokkal, résztve-

võkkel beszélgettem, akik elmondták: már
nagyon kevesen ragaszkodnak a hagyomá-
nyokhoz. A klasszikus ételnek számító ci-
gány kenyeret, a punyát nem sütik, a kisgye-
rekek nem szeretik a jellegzetes cigány éte-
leket, hozzászoknak az óvodában, majd ké-
sõbb az iskolában a magyaros ízekhez, csu-
pán néhány asszony fõz, és kizárólag magá-
nak, esetleg férjének cigány ételeket. 

Nézem a jókedvû bámészkodókat, a mu-
lató gyerekeket, a nejlonzacskóba csoma-
golt „bolti” kenyeret és azt kérdezem ma-
gamtól: mitõl ünnep ez a mai nap? Hiszen

a résztvevõk elmondása alapján nem jött
el az összes cigány család – igen, a széthú-
zás miatt. Nem a klasszikus cigány hagyo-
mányokra szervezõdött a program – igen,
az átörökítés hiánya miatt. Mégis: mitõl
roma nap ez a júliusi szombat, hagyo-
mányõrzés, cigány kulturális program nél-
kül, ráadásul a nemzetközi roma napot,
1971 óta, április 8-án jegyzi a világ, nem
július 3-án. És miért roma nap, miért nem
cigányok napja, miért kell körülírni a fo-
galmat, ahelyett, hogy a nevén neveznénk
– teszem fel az örök kérdést.

És már magyarázom is: azért ünnep ez az
alkalom, mert õk, a cigányok (is) ritkán ül-
nek össze egy-egy jó beszélgetésre, ritkán
keresik az alkalmat a közös éneklésre, zené-
lésre. Ritkán találkoznak más országból
származó cigányokkal, még ritkábban van
alkalmuk és lehetõségük a tapasztalatcseré-
re, hozzáteszem: számosságukhoz képest le-
het, hogy az igény is kevesebb. 

Tovább bámulom ezt a színes forgatagot,
és arra gondolok: azért jó lenne, ha a la-
katosról elsõként a szakma jutna az
eszünkbe, és bizony jó lenne, ha körülírás
helyett, a többségi véleményhez való vak
csatlakozás helyett inkább az egyértelmû,
tudatosan, a tapasztaláson alapuló gondo-
latokat fogalmaznánk meg mindannyian,
amikor a cigányokról beszélünk, véle-
ményt alkotunk. 

Elõ kellene venni egy tiszta lapot, és tele-
írni újabb tapasztalásokkal. Kontrasztos a
fehér lapon a fekete tinta, de ha jó a sorve-
zetõ, és még tudunk helyesen, szépen írni,
születhetnek remekmûvek.             Tell Edit

Keleti formák és ízek a mûvelõdési házban
Kerámiák, porcelánok, lakkmunkák,
csont- és fafaragások, rekeszzománc, bel-
sõ festésû üvegek, szaru, gyöngyház bera-
kás és jáde. Mindez „A hagyományos kí-
nai iparmûvészet” címmel nyílott kiállítá-
son látható, a mûvelõdési központ kiskiál-
lító termében, július végéig. A kiállított
tárgyak Liu Wen Quing, a Kínai Népköz-
társaság budapesti nagykövetségének kul-
turális tanácsosa magángyûjteményének
darabjai. A tanácsos a megnyitón kiemel-
te, különleges az alkalom, mert idén hat-
vanéves a kínai-magyar diplomáciai kap-
csolat. A több mint negyven tárgyból álló
kollekció bejárta Tolna megyét. Pakson a
keleti kultúra iránt gyermekkoruk óta ko-
molyan érdeklõdõ Pintér Gabriella és
Oláh Csaba közbenjárására, illetve szerve-
zésében látható a tárlat. A megnyitón
gasztronómiai kirándulásra is invitálták a

vendégeket, a városunkban nyílott Kínai
Zhen Étteremnek köszönhetõen. Az aszta-
lok többek között rákleves, illatos-omlós
kacsafalatok, bambuszrüggyel és gombá-
val készült hal, sült rák, üvegtészta és
szecsuáni csípõs kacsa alatt roskadoztak.
A helyi Chen stílusú Taiji Quan Sport-
egyesület jóvoltából a harcmûvészetet,
egészségmegõrzõ tornát és a keleti filozó-
fia elemeit egyaránt magába foglaló moz-
gásmûvészetbõl is ízelítõt kaptak a megje-
lentek. Az idõszaki kiállításhoz kapcsoló-
dóan Pintér Gabriella elmondta, hogy a
szekszárdi Színfolt Kézmûves Mûhely
Pakson rendezett történelmi kézmûves tá-
borsorozatának keretében, augusztus má-
sodik hetében a kínai kultúra lesz a téma.
A jelentkezéseket még várják a 20/321-
14-32-es telefonszámon.  

-gyöngy-

Lakatos 
a lakatos?
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Mozimûsor
Július 24.  (péntek) 19 óra 

ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN 2
Színes, szinkronizált 

amerikai vígjáték

Július 26. (vasárnap) 19 óra 
MILK

feliratos amerikai 
életrajzi film

Július 29. (szerda) 19 óra
ANGYALOK ÉS 

DÉMONOK
szinkronizált amerikai thriller

Július 31. (péntek) 19 óra 
MÁSNAPOSOK

Színes, szinkronizált 
amerikai vígjáték

Augusztus 5. (szerda) 19 óra
TRANSFORMERS: 

A BUKOTTAK BOSSZÚJA
szinkronizált amerikai sci-fi

Augusztus 7. (péntek) 19 óra 
ROCKHAJÓ

feliratos angol vígjáték

2009. július 24. 15 Paksi Hírnök

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Nincs varrógépe? Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret? Nincs rá ideje?
Hívjon most, ha van a ruhatárában olyan, ami javí-
tásra, cipzárcserére, igazításra, átalakításra vagy fel-
újításra vár!

Tel: 70/528-5431, www. paksiruhaszerviz. hu
Keresse fel még ma lakóhelyéhez legközelebb lévõ átvevõhelyet!

20% kedvezmény a hirdetés bemutatóinak 2009. augusztus 31-ig

RUHATÁRBAN PROBLÉMA?  A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!

Óvárosban:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
(Molnárék)
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

Új ruhát szeretne? Nézzen be a SzaTex-be!

A SzaTex Bt. PIROSKA
MÉTERÁRU BOLT AJÁNLATA:

MINDEN MÉTERÁRURA 10% ENGEDMÉNY
augusztus hónapban is egy hétig: augusztus 10-tõl 16-ig.

NYÁRI VÁSÁR
- kosztüm szövetek
- selymek, taftok
- pamut blúzanyagok
- elasztikus szaténselymek
- férfiöltöny-szövetek
- vásznak, csipkék

Valamint gombok, cipzárak és egyéb termékek széles választékát kínáljuk!      
PAKS, Gagarin u. 3. (MONTÁZS) 

Nyitva: H-P 9-12, 13-18, Szo 9-12 * Tel: 20/579-0278

A paksi Stand-Up Comedy
Klub elsõ születésnapját meg-
ünnepelve meglepetésekkel teli
mûsort ad a Városi Mûvelõdési
Központ színháztermében au-
gusztus 1-jén, 19 órától. Fellé-
põk: Gracza Levente, Gyulai
István, Németh Szabolcs, Sza-
bó Péter. Az est sztárvendége
Maksa Zoltán, aki – az elõadás
beharangozója szerint – ugyan-
csak frontális támadást mér a
lefelé görbülõ ajkak ellen. 

Humoros 
évforduló

Várják a jelentkezõket a Nem-
zetközi Alpok Adria Szépség-
verseny Tolna megyei döntõjé-
be, amit szeptember 5-én ren-
dez a Csillag Show Tánc
Egyesület az ASE csarnokban.
A 14 – 26 éves korú lányok au-
gusztus 20-ig nevezhetnek be
a megmérettetésre. A verseny
gyõztese továbbjut a Miss Al-
pok Adria országos döntõjébe.
Jelentkezni lehet a www.csil-
lagshow.hu oldalon található
adatlap kitöltésével. Bõvebb
információt is itt találnak, il-
letve érdeklõdhetnek a 30/360
20 75-ös telefonszámon. 

Harmadik éve látogat váro-
sunkba a Magyar Continental
Singers egy-egy nagy sikerû
koncert erejéig. Az együttes
idén „Ünnepelj!” címû orszá-
gos turnéja során érkezik
Paksra. A paksi közönség júli-
us 31-én, az evangélikus temp-
lomban találkozhat legköze-
lebb az együttessel. A koncert
19 órakor kezdõdik. A belépés
ingyenes, de a csoport öröm-
mel fogad minden önkéntes
adományt, a helyszínen pedig
a szervezet kiadványait is
megvásárolhatják. Az estét
szervezõ paksi Pünkösdi Gyü-
lekezet – a Magyar Conti-
nental Singers nevében – sze-
retettel hívja és várja a várost
egy nagyszerû koncertre.

Nemzetközi
szépségverseny

Koncert

A magyar 
nyelv éve

Irodalomtörténész, filmrendezõ,
tanár elõadásán vehetnek részt a
határon túli magyar középisko-
lások táborában, Cseresznyés-
ben. A július 28-án kezdõdõ
programsorozat középpontjában
anyanyelvünk ápolása áll. Az
elõadásokra – melyekrõl bõ-
vebb felvilágosítást kaphatnak a
mûvelõdési központban – min-
den érdeklõdõt várnak, s az au-
gusztus 3-i táborzáró estre is,
ahol a Szaggató Zenekar tánc-
házában búcsúznak majd az Er-
délybõl, Kárpátaljáról, Felvi-
dékrõl és Vajdaságból érkezett
táborozók. 



Olyan jármûvek együtt, mint a
PaRiPa és Barátaik 2009. Csalá-
di Veterános Hétvége elnevezé-
sû rendezvényen, bizony nem
mindennap róják az utakat. A te-
kintélyes korú autókat, motoro-

kat felvonultató találkozót Ring
István és családja hívta életre öt
évvel ezelõtt. A megnyitó meg-
rendezésében, a tavalyi eszten-
dõhöz hasonlóan a Városi Mú-
zeumban találtak partnerre, ám

most nem az intézmény udvará-
ra, hanem Lussoniumba várták
a vendégeket, ahol egy tízfõs
különítmény motor vontatta
harci kocsiktól kísérve vonult be
az erõdbe, és tartott korhû ru-

hákban – amit saját kezûleg ké-
szítettek – a humort egyáltalán
nem nélkülözõ bemutatót. Az
érdeklõdõket emellett képes jár-
mûtörténeti kiállítással várták
Várady Péter rendezésében, be-

lekóstolhattak az íjászatba a
Celõke Íjász Egyesület segítsé-
gével, éhüket pedig olyan éte-
lekkel csillapíthatták, amelyek
már a római korban is az asztal-
ra kerültek. A meghívásos ala-
pon mûködõ összejövetelen sze-
mélyesen is megosztják egy-
mással tapasztalataikat, alkatré-
szeket cserélnek, együtt szerelik
csodajárgányaikat, mondja Ring
István, aki elkötelezett panno-
niás csakúgy, mint felesége és
lánya. Számára a „leg” jelenleg

az a motor, amelyen másfél évet
dolgozott, és amelyet kará-
csonyra szánt párjának, de némi
csúszással nõnapi meglepetés
lett belõle. A közönség is kinyil-
váníthatta véleményét a meg-
nyitón arról, hogy a sok csodá-
latos veterán szépség közül me-
lyik nyerte el leginkább tetszé-
sét. A szavazatok alapján hármat
díjaztak, egy bordó Warsawát,
egy 500-as Fiatot és egy oldal-
kocsis Ural motorkerékpárt.        

Kohl Gyöngyi

A Rókus utcában különleges kialakítású, Dunai

panorámás családi ház eladó. Irányár. 32 M Ft.

A Kossuth Lajos utcában 4 szobás összkom-

fortos családi ház eladó. Irányár: 21,1 M Ft.

A Kossuth L. utcában 3 szobás földszinti,

felújított lakás, garázzsal, kerttel eladó.

Irányár: 18,9 M Ft.

A Keskeny utcában kétszintes, 4 szobás, gáz-

fûtéses családi ház, garázzsal, gazdasági

épülettel  eladó. Irányár: 28 M Ft.

Dunakömlõdön, a Sánchegy utcában 2,5 szobás,

összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 11,5 M Ft.

Részletes felvilágosítás: 
FONYÓ LAJOS 

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÕ,
KÖZVETÍTÕ.

Tel: 70/310-8374.
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Ingatlan eladás-vétel elõtti 
értékbecslés, épületdiagnosztikai vizsgálat
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NYUGDÍJAS 
HITEL

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!

ELADÓ PAKSI INGATLANOK

Légiósok Pannonián

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
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