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Gondolatok a költészet napján –
L. Németh Erzsébettel beszélgettünk

Írásunk az 12. oldalon

NYUGDÍJASHITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!

Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2567 Ft, 500 ezer forintnál 12831 a havi törlesztőrészlet. 

Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

SZÉPKORÚAKAT
KÖSZÖNTÖTTEK
Két szépkorú paksi polgárhoz vitte el Orbán Viktor minisz-
terelnök, illetve a város születésnapi jókívánságait Hajdú
János polgármester és Tell Edit alpolgármester a napok-
ban. Kakas László (balra) sokáig külföldön dolgozott autó-
mérnökként, majd jó néhány esztendővel ezelőtt tért haza
szülővárosába, Paksra, ahol Petőfi utcai házában tölti min-
dennapjait. Kramarik Lajos (jobbra) a negyvenes évek ele-
jén jött a városba, három gyermeket, öt unokát és hat déd-
unokát adott neki a sors. Tűzvédelmi szakemberként dol-
gozott a volt konzervgyárban, illetve az állami gazdaság-
ban, huszonnyolc évvel ezelőtt vonult nyugállományba.
Mindkét ünnepelt kilencvenéves.

ÚJ ALAPOKON 
A DSE MŰKÖDÉSE
Ősszel a bulvársajtóba került a Dunakömlődi Sportegyesület egy
ifjúsági labdarúgó-mérkőzés kapcsán, melyen 49:0-ra kapott ki a
településrész csapata. A helyzet meglehetősen kusza volt akkor-
tájt. – Széthúzó elnökség, felelőtlen gazdálkodás, hiányos szak-
mai munka jellemezte a klubot. Siralmas állapotok uralkodtak, az
öltöző lelakott volt, az egyesületnél még leltárt sem készítettek
soha, erről most készült az első írásos jegyzőkönyv. A korábbi el-
nökség adósságait is a jelenlegi rendezi, többek közt a DSE ser-
dülőcsapatát adó PSE U17-es gárda utaztatási költségeit – mond-
ta el Bordács József, a közbiztonsági, ifjúsági, sport- és esély-
egyenlőségi bizottság elnöke. (Folytatás a 19. oldalon)
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Az alapellátásban dolgozó orvo-
sokat várta találkozóra a paksi
önkormányzat a közelmúltban.
Hajdú János polgármester el-
mondta, hogy egy ilyen komoly
szakmacsoport véleményére oda
kell figyelni, tájékoztatni kell
őket az önkormányzat egészség-
ügyi koncepciójában megfogal-
mazott célokról, arról, hol tarta-
nak a megvalósításban. Mint
mondta, a város hosszú távú
gazdasági koncepciójának fon-
tos eleme az egészségügyi szol-

gáltatásfejlesztés, ami a szakor-
vosi rendelő létrehozásával kez-
dődött, de ennek keretében való-
sult meg az egynapos sebészet,
illetve a kistérségi feladatokat is
ellátó központi orvosi ügyelet.
Nem tettek le egy diagnosztikai
központ megvalósításáról sem,
ez azonban hosszú távú elképze-
lés. A következő nagy lépés a
gyógyászati központ megépítése
lesz, amely nem csupán egy für-
dőt jelent, az épületben helyet
kapnak egyéb szakmai szolgál-

tatások. Az új központba költö-
zik a reumatológia, a fizikoterá-
pia és a városi rendelőintézet
igazgatási szárnya, valamint a
tüdőgondozó. A polgármester
hozzátette, ilyen színvonalú
alapellátás és szakellátás nem
jellemző Magyarországon, ami
természetesen nem jelenti azt,
hogy nincsenek további felada-
tok. Példaként említette a Deák
Ferenc utcai rendelőt, mondván,
hogy az ottani áldatlan állapoto-
kat két-három éven belül szeret-
nék felszámolni. Itt az akadály-

mentesítést úgy oldják meg,
hogy leviszik a lépcsőjárót a Ba-
rátság úti rendelőintézetből. 

Az alapellátásban dolgozók
többsége nincs jogviszonyban a
városi rendelőintézettel, a vál-
lalkozó orvosok az önkormány-
zattal állnak szerződésben. Pak-
son a rendelőintézet égisze alatt
közalkalmazottként két felnőtt-
és egy gyermekkörzetet ellátó
orvos dolgozik, egyébként ki-
lenc felnőtt- és öt gyermekor-
vos, valamint nyolc fogorvos
biztosítja az alapellátást.     -kgy-

Orvosokat 
invitáltak fórumra
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő

Szerkesztőség: 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
Következő megjelenés: 2011. április 22.

Paksi Hírnök

Legyünk együtt gazdái a tele-
pülésnek, ahol élünk – ez a
célja annak a városbejárás-
nak, amely során a polgár-
mester, az alpolgármester, a
jegyző, a városépítő bizottság
elnöke, a műszaki osztály
munkatársai, a DC Dunakom
Kft. ügyvezetője és a város-
gondnok együtt térképezi fel
a közterületeket. A tapaszta-
latokról írásban értesítik az
érintett lakosokat – a levélben
arra kérik a paksiakat, hogy
szüntessék meg a városképet
rontó, bosszúságot okozó
problémákat.

A házak elé kihelyezett sze-
méthalom sajnos nem egyedi
eset a városban. Paks útjait jár-
va mindannyian találkozhat-
tunk már olyan utcarészlettel,
amely rombolja az összképet,
és ami adott esetben kevés
odafigyeléssel orvosolható. A
költségvetés elfogadása után

döntött úgy a városvezetés,
hogy bejáráson térképezi fel a
közterületeket.

– Szeretnénk a lakosságot is
bevonni a közös munkába, hi-
szen a város tisztán tartása és
szebbé tétele nem csupán az ön-
kormányzat feladata – mondta
el Hajdú János polgármester –,
különösen akkor, ha kis beavat-
kozásokkal nagyot tudunk elő-
relépni azért, hogy rendezett te-
lepülésen élhessünk. A szemet
bántó, közterületre kirakott hul-
ladékkupacok mellett a házak
előtti parkolást akadályozó fa-
tuskók vagy illegálisan kirakott
beton-, illetve vascövekek is so-
kakat bosszantanak – mutatott
rá Hajdú János. A bejárások
alatt a város egész területét fel-
térképezik a szakemberek. Ta-
pasztalataikról levélben tájé-
koztatják a lakosságot, kérve az
együttműködést és a problémák
megszüntetését.                 -dal-

Legyünk jó gazdái Paksnak

A polgármesteri zöldszámra is gyakorta érkeznek bejelenté-
sek a közterületek nem rendeltetésszerű használatáról. Érkezett
már panasz a hivatalba a játszótereken iskolába indulás előtt do-
hányzó, randalírozó fiatalok által hátrahagyott szeméthalmokról
és a homokozókban, parkokban fellelhető kutyapiszokról is. – A
szülők feladata, hogy felhívják gyermekeik figyelmét a közterü-
letek tisztán tartására. A kutyatulajdonosok pedig a legkisebbeket
védik azzal, ha nem engedik az ebeket a homokozókba – hangsú-
lyozta Tell Edit alpolgármester. 

(Fotónkon a homokozó tavaszi fertőtlenítése folyik.)
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Nemcsak a látnivalókat, Paks
történelmi múltját is megis-
merhetik a városunkba láto-
gató turisták, ha igénylik az
önkormányzat új szolgáltatá-
saként kérhető idegenvezetést. 

A Paksi Atomerőmű Zrt. Tájé-
koztató és Látogató Központ-
jába érkező csoportok több al-
kalommal megkeresték már a
Paksi Turisztikai Információs
Irodát azzal a kéréssel, hogy az
atomerőmű mellett a paksi lát-
nivalókat is szeretnék megte-
kinteni szakember kalauzolá-
sával. Ezért döntött úgy az ön-
kormányzat, hogy megteremti
az idegenvezető igénylésének
lehetőségét, feltételeit. 

– Minden esetben az igé-
nyekhez alkalmazkodva kalau-
zoljuk a csoportokat, így kér-
hető 2-3 órás, hosszabb ide-

genvezetés, de akár rövidebb
autóbuszos városnézés is – tá-
jékoztatott Czink Dóra turiszti-
kai referens. Az idegenvezető-
vel kísért csoportok a paksi tu-
risztikai attrakciók, az atom-
erőmű látogatóközpontja, a
Gárdonyi-kilátó, a Szentlélek
templom, a lussoniumi rom-

kert, a Sárgödör tér, a Paksi
Képtár vagy a Városi Múzeum
megtekintése mellett városunk
történetébe is betekintést nyer-
hetnek. A szolgáltatás igénylé-
sének feltételeiről a városhá-
zán, valamint a Paksi Turiszti-
kai Információs Irodában kér-
hető felvilágosítás.       -dallos-

Idegenvezetővel a városban
Közösen táboroznak paksi,
viski, galántai és kézdi-
vásárhelyi gyerekek nyáron a
sóstói táborban. A lehetőséget
a képviselő-testület tagjai biz-
tosítják a paksi diákok számá-
ra: 13 gyermek nyaralási költ-
ségeinek felvállalásáról dön-
töttek a képviselők. 

Hagyomány, hogy minden nyá-
ron egy hetet töltenek az önkor-
mányzat sóstói táborában a Paks
testvérvárosaiból, Viskről, Ga-
lántáról és Kézdivásárhelyről
érkező diákok. 2011-ig nem
nyaralt paksi gyermekcsoport a
határon túli iskolák tanulóival.
A képviselő-testület tagjai ezért
döntöttek úgy, hogy tiszteletdí-
juk, illetve fizetésük egy részé-
nek felajánlásával biztosítják a
lehetőséget 13 paksi diák és két
kísérő pedagógus táborozására.
A testület tagjainak felajánlását
Tell Edit alpolgármester jelen-
tette be a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola jótékonysági bál-
ján. A helyszín nem volt vélet-
len, hiszen a közös táborozásra
ebből az iskolából indulhatnak
nyáron a gyerekek. – Diákön-
kormányzatunk közreműködé-
sével fogjuk kiválasztani a ta-
nulmányi és sportversenyeken
elért eredmények, illetve a kö-
zösségi munka alapján azokat a
tanulókat, akik ezt a jutalmat
igénybe vehetik – tájékoztatott
Till Józsefné igazgató. 
A táborozási lehetőségből ha-
gyományt szeretne teremteni a
képviselő-testület. Döntésük
szerint jövőre a Deák iskola ta-
nulói, 2013-ban pedig a
Bezerédj diákjai nyaralhatnak
együtt a határon túl élő magyar
gyerekekkel.          Dallos Szilvia

Együtt
táboroznak

Tolna megyéből egyedüliként
kapott meghívást a horgászok-
vadászok nagy találkozójára, a
18. Fegyver, horgászat, vadá-
szat nemzetközi kiállításra a
Dunakömlődi Halászcsárda. A
családi vállalkozás – számolt
be Volf József – Paksot és kör-
nyékét bemutatva jelent meg a
Fehova 2011-en, amelynek in-
formációi szerint több látoga-
tója volt, mint a nem sokkal
korábban megrendezett Utazás
2011-nek. A Hungexpo vásár-
csarnokában tartott bemutató-
kat, kiállításokat naponta száz-
ezrek tekintették meg. Számos
újdonsággal szolgáltak idén a
szervezők, például egy giganti-
kus medencében a Kárpát-me-
dencében honos halak úszkál-
tak. Nem sokkal arrébb szintén
került hal a vízbe, egészen más
céllal. Ezúttal ugyanis megren-
dezték a halászlevek, halász-
csárdák párbaját. Ennek volt
egyik résztvevője a kömlődi,

paksi halászlé. Eredetileg Baja
ellenfele Szeged lett volna, de
lemondták, így kapott lehető-
séget a Dunakömlődi Halász-
csárda. 

Volf József beszámolt róla,
már az is nagy feladat volt,
hogy megfelelő módon felké-
szüljenek röpke pár nap alatt.
Ebben az önkormányzat is se-
gítségükre sietett, így egy Pak-
sot is megjelenítő standdal, a
Duna-Sió térség turisztikai kí-
nálatát bemutató prospektu-
sokkal felvértezve jelentek
meg. Nem volt egyszerű fel-
venni a versenyt a látogatók ét-
vágyával, kondérszám főzték a
halászlét. Csütörtöktől vasár-
napig 1400 adag fogyott el.
Azok, akik megkóstolták, elé-
gedettek voltak, amit az is je-
lez, hogy a két halászcsárda
versenyében a kömlődi kere-
kedett felül. Volf József el-
mondta, hogy a látogatók kós-
toláshoz használt kanaluk le-

adásával voksolhattak a jobb-
nak tartott csárdára. Bár senki
nem számolta meg a zsíros
evőeszközöket, az szemmel
látható volt, hogy a Duna-
kömlődi Halászcsárda a riváli-
sa által összegyűjtötteknek
többszörösét szerezte meg. 

-vida-

A dunakömlődi halászlé 
legyőzte a bajait
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Lakossági fórumot tart Bordács
József április 19-én 18 órakor
a PSE sportpályán. A 3. szá-
mú választókörzet képviselője
mellett megjelenik a fórumon
Hajdú János polgármester is.
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A  humánpolitikai bizottság kul-
turális és egészségügyi pályáza-
tot írt ki a városban működő be-
jegyzett alapítványok, közalapít-
ványok, egyesületek és társadal-
mi szervezetek számára. Egy-
részt kulturális alkotások, ese-
mények létrehozására, a város
kulturális értékeinek, hagyomá-
nyainak megőrzésére és ápolásá-
ra, másrészt a folyamatos és sür-
gősségi betegellátás színvonalá-
nak javítására, az egészségmeg-
őrzés, valamint a szenvedélybe-
tegségek megelőzését, gyógyítá-
sát és utógondozását segítő tevé-
kenységek támogatására. Az
adatlapot és a csatolt dokumen-
tumokat egy példányban szemé-
lyesen vagy postai úton lehet be-
nyújtani május 2-ig. Támogatás-
ban csak a saját forrással rendel-
kező pályázók részesülhetnek, a
nyertesekkel az önkormányzat
támogatási szerződést köt. A
programban vállaltakat a szerve-
zeteknek 2011. december 31-ig,
kivételes esetben 2012. március
31-ig meg kell valósítaniuk, az

elnyert összeg felhasználásáról
pedig el kell számolniuk. A bi-
zottság a pályázók nevét, a pá-
lyázatban szereplő tevékenysé-
get és az elnyert összeget nyilvá-
nosságra hozza. 

Ugyancsak pályázatot hirdet a
közbiztonsági, ifjúsági, sport- és
esélyegyenlőségi bizottság
azoknak a városban működő,
bejegyzett alapítványoknak,
egyesületeknek és társadalmi

szervezeteknek, amelyek hátrá-
nyos helyzetűek vagy fogyaté-
kosok közösségi és szabadidős
aktivitásának elősegítésére,
amatőr kategóriájú sportolók
felkészülésének támogatására,
valamint a biztonságos szórako-
zás lehetőségének megteremté-
sére vállalkoznak. A pályázatok-
kal kapcsolatos részletes infor-
mációkat megtalálják a paks.hu
internetes oldalon.              -md-

Egyesületek, alapítványok figyelmébe
Fiatal, szakképzett pályakezdők Pakson történő letelepedésének
támogatására hirdet pályázatot a közbiztonsági, ifjúsági, sport- és
esélyegyenlőségi bizottság. A pályázat célja egyszeri, vissza nem
térítendő támogatás nyújtása lakás és családi ház vásárlására vagy
építésére. Támogatásban részesülhet az a paksi fiatal, aki még nem
töltötte be 35. életévét, első szakképesítését legfeljebb 10 éve sze-
rezte és jelenleg is képzettségének megfelelő munkakörben Pakson
dolgozik vagy a közeljövőben itt fog elhelyezkedni. Pályázni má-
jus 31-ig lehet, a nyertesekkel Paks város polgármestere szerződést
köt, a bizottság pedig nevüket, illetve a támogatás összegét nyilvá-
nosságra hozza. Nyertes pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a
városban fennálló munkaviszonyát neki felróható okokból öt éven
belül nem szünteti meg és a támogatásból szerzett ingatlanját bér-
letbe nem adja. A pályázatokat a bizottság legkésőbb 2011. június
15-ig elbírálja és erről a pályázókat öt munkanapon belül értesíti.

A képviselő-testület város-
építő bizottsága pályázatot
hirdet védett épületek felújí-
tási, korszerűsítési, építési
munkáinak támogatása céljá-
ból. Pályázni lehet a város
közigazgatási területén talál-
ható műemléki védelem, il-
letve helyi egyedi védelem
alatt álló épületek, valamint a
védett környezetben álló
építmények teljes felújítási,
valamint külső és az ezzel
összefüggő belső helyreállí-
tási munkáira. Támogatható-
ak a homlokzat kőműves-
munkái, a tetőzetek fedése, a
nyílászárók és kerítések kor-
szerűsítése, az épített szerke-

zet megerősítése, javítása,
szigetelése. A kérelmeket két
példányban kell benyújtani
dr. Blazsek Balázs címzetes
főjegyzőhöz május 31-ig,
ezeket a bizottság június 15-
ig bírálja el, a döntésről min-
den pályázó levélben értesül.
Az odaítélt támogatás igény-
bevételére két év áll rendel-
kezésre, a felújítási munkák
elvégzésére pedig 18 hónap.
A védett épületek felújításá-
nak támogatására szóló keret
2011-ben egymillió forint. A
pályázattal kapcsolatos rész-
letes információkat megtalál-
ják a paks.hu internetes olda-
lon.                           -dóra-

Pályázat védett
épületek
felújítására 

Paks képviselő-testületének
gazdasági bizottsága a város
környezetvédelmi programjá-
val összhangban pályázatot
hirdet a környezet- és termé-
szetvédelmi feladatok megva-
lósítására, az ezekkel össze-
függő civil társadalmi projek-
tek támogatására. A pályázat
célja, a természeti értékek
megőrzését szolgáló tevékeny-
ségek elősegítése, a szelektív
hulladékgyűjtés gyakorlatának
erősítése, a környezeti nevelés
és szemlélet tudatformáló fej-
lesztése. Az elnyerhető támo-
gatás összege másfélmillió fo-
rint, ezeket az összegeket a bi-
zottság, illetve a képviselő-tes-

tület döntése alapján osztják
fel a pályázók között. Az igé-
nyeket a felhívásban foglalt el-
várásoknak megfelelően két
példányban személyesen vagy
postai úton a polgármesteri hi-
vatal műszaki osztályán lehet
benyújtani 2011. május 2-ig. A
pályázat nyilvános, a sikeres
résztvevőkkel az önkormány-
zat szerződést köt. A támoga-
tást igénybe vevő szervezetek
az elnyert összeg felhasználá-
sáról következő év március
31-ig kötelesek elszámolni. A
pályázattal kapcsolatos továb-
bi információkról tájékozód-
hatnak a paks.hu internetes ol-
dalon.                         -matus-

Környezet- és 
természetvédelmi
kiírás

Civilügyintézői képzést hir-
det nonprofit szervezetek ré-
szére a Paksi Közművelődési
Nonprofit Kft., az Ifjúsági
Unió Szekszárd Civil
SzámAdó Szolgálata és Civil
Vezető Klubja. A négynapos
tréning célja, hogy a civil szer-
vezetek ügyintézőinek alap-
vető gyakorlati tudást, ügyvi-
teli, pénzügyi, számviteli és
jogi alapfokú jártasságot
nyújtsanak. A civil szerveze-
tek munkatársai, önkéntesei
számára szervezett kétszer
kétnapos képzés elméleti és
gyakorlati ismeretek átadá-
sára szolgál, így a megtanul-
takat a végzett hallgatók ha-
tékonyan fordíthatják szer-
vezetük javára. A tanfolyam
elindításához szükséges lét-
szám 12 fő. A programról
bővebb információt nyújt
Szőr Gábor a 74/512-073-as
telefonszámon, illetve a
gabor@ifu.hu e-mail címen.
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Ne feledje a parkolótárcsát!
A jó idő beköszöntével egyre
többen közlekednek a város-
ban autóval, ezért gyakran
nehézkessé válik a parkolás. A
városgondnokok kérik, hogy
mindenki használja a par-
kolótárcsát. Akkor is, ha csu-
pán néhány percig várakozik
az időkorlátos zónákban. 

Jól látható helyen – lehetőség
szerint a műszerfalon elhelye-
zett tárcsán vagy akár egy pa-
píron – pontosan jelölni kell a
parkolás megkezdésének idő-
pontját és legfeljebb 90 percig
használhatók az időkorlátos
parkolási övezetek megállói.

Ez az a két szabály, amit min-
den autósnak be kell tartania,
ha a Sparnál, a tüdőgondozó-
nál, a Deák Ferenc utcai, a Ba-
rátság úti rendelőintézetnél, a
Keskeny utcában, a Duna ut-
cában, illetve piaci napokon a
Villany utcában kíván vára-
kozni. A városgondnokok na-
ponta több alkalommal is el-
lenőrzik a zónákat, tapasztala-
taik szerint még mindig van-
nak, akik feledékenységből
vagy figyelmetlenségből nem
tartják be a szabályokat. Már-
cius végéig közel kétszáz
esetben került cédula a szélvé-
dőkre. 

– A cédula szigorú számadású
bizonylat, minden esetet to-
vábbítanunk kell a rendőrkapi-
tánysághoz a szabálysértési el-
járás lefolytatására  – tájékoz-
tatott dr. Blazsek Balázs cím-
zetes főjegyző. – Pakson közel
tízezer gépjárművet tartanak
nyilván. Ahhoz, hogy a város
közlekedési rendje fenntartha-
tó legyen, elengedhetetlen volt
a parkolás szabályozása is. Vá-
rosunkban ezt nem fizető par-
kolók kialakításával, hanem
időkorlátos parkolási övezetek
kijelölésével kívántuk megol-
dani – tette hozzá dr. Blazsek
Balázs.                            -dal- 

Egyéves a helyi autópálya-rendőrség
Huszonegyen teljesítenek szol-
gálatot a tavaly március elsején
alakult, a Tolna Megyei Rendőr-
főkapitánysághoz tartozó, paksi
székhelyű autópálya alosztályon.
A Dunaföldvár és az M8-M9-es
autópályák által határolt szaka-
szon a legemlékezetesebb törté-
nés a tavaly májusi esőzések mi-
atti pályaleszakadás volt, de trak-
torossal is találkoztak már a
sztrádán, gyalogosgázolás is tör-
tént, és körözött személyeket is
fogtak. Az autópálya-rendőrség
paksi alosztályának székhelye je-
lenleg a Gesztenyés úton találha-
tó. Bár korábban ígéretet kaptak
arra, hogy a sztráda szomszédsá-
gába költözhetnek, a kérdés egy-
előre nem aktuális. 

– 2012 márciusáig megoldott
az elhelyezésünk ebben az épü-
letben. Eszközeink folyamatosan
fejlődnek. Az elmúlt hónapban
két nagy teljesítményű szolgálati
gépkocsit vehettünk át, emellett
egy baleseti helyszínelő autóval
is rendelkezünk. Ígéretünk van
arra, hogy még a nyári motoros
szezon előtt motorkerékpárokat
is kapunk. Van sebességmérő
készülékünk is, melyet lehetőség
szerint mindennap üzemeltetünk
– fogalmazott Bakonyi László
rendőr hadnagy, az alosztály első
embere. 

Az M6-os autópályán gyér
forgalomban közlekedhetünk,
mégis az elmúlt esztendőben 78
baleset történt, melyből kettő
volt súlyos. 330 esetben sza-
bálysértési feljelentést alkal-
maztak, 570 esetben pedig hely-
színi bírságot szabtak ki az
egyenruhások. A paksi régióban
a balesetek fő okaként a nem
megfelelő sebességválasztást,
az időjárási körülmények fi-
gyelmen kívül hagyását és az el-
alvást említi Bakonyi László. 

– Mi elsősorban az autópálya
közlekedésbiztonságára és köz-
biztonságára figyelünk. Közle-
kedésrendészeti szerv vagyunk,

de az autópályához tartozó pi-
henők és egyéb műtárgyak el-
lenőrzését is folyamatosan vé-
gezzük, valamint a trükkös lo-
pások megelőzésében is részt
veszünk – tette hozzá az alosz-
tályvezető. Baleset-megelőzés-
re 2011-ben még nagyobb gon-
dot fordít az autópálya-rendőr-
ség, az ügyben a sztráda üze-
meltetőjével már felvették a
kapcsolatot. Addig is fokozott
jelenléttel járőröznek az M6-
oson az egyenruhások, illetve a
pihenőhelyeken kiadványok se-
gítségével hívják fel a figyelmet
a balesetmentes közlekedésre.   

Faller G.

Hagyomány, hogy Semmel-
weis Ignác születésnapján vá-
rosi ünnepségen adják át az
egészségügyben dolgozók el-
ismerésére alapított Pongrácz
Sándor-kitüntetést. Most ja-
vaslatokat várnak a díjazottra.
Jelöltet ajánlhat írásban május
2-ig minden paksi lakos, paksi
székhellyel rendelkező jogi
személy, valamint jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező
szervezet. Az ajánlást dr.
Blazsek Balázs címzetes fő-
jegyzőhöz kell eljuttatni
(Polgármesteri Hivatal, Dózsa
György út 55-61.).

Jelöléseket
várnak

Az M6-os autópálya minősé-
gét többször megkérdőjelez-
ték, a Paksot érintő szakaszon
is akad műszaki probléma.
Tavaly májusban a nagy eső-
zéseket követően a cseresz-
nyési felüljáró gyakorlatilag
megközelíthetetlenné vált. A
csapadékvíz-elvezető csatorna
képtelen volt ellátni feladatát,
a záportározó is megtelt, illet-
ve a felüljáróról lefolyó és a
szántóföldekről összegyűlt víz
is az úton állt meg. A polgár-
mesteri hivatal többször érte-
sítette a problémával kapcso-
latban a szakhatóságokat és a
kivitelező céget. Ezek képvi-
selői a műszaki osztály szak-
embereivel december 8-án kö-
zös terepszemlét tartottak. A
kivitelező Porr Kft. illetékesei
arra hivatkozva, hogy a sztrá-
da a jóváhagyott tervek alap-
ján készült, elhárították fele-
lősségüket, a szakhatóság
munkatársa pedig a szélsősé-
ges időjárást okolja. Megke-
restük a Közép-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Felügyelő-
ség igazgatóját, dr. Zay And-
reát, de a vezetőt lapzártánkig
nem sikerült utolérni.
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Atomerőmű

Továbbra is világszerte a fi-
gyelem középpontjában áll a
fukusimai atomerőmű és az
ott történt balesetsorozat mi-
att a nukleáris energiaterme-
lés. A szigetország eddigi leg-
jelentősebb földrengését köve-
tő példátlan szökőár nyomán
megsérült atomerőmű kör-
nyezetében valószínűleg éve-
kig nem lehet élni, a műszaki
hibákat még nem sikerült el-
hárítani, a tengervízbe sugár-
szennyezett víz folyt. A szak-
ma és a kormány hazánkban
kiáll az atomenergia mellett,
de felerősödtek az atomener-
gia-ellenes hangok is. 

A földrengést követő rekord-
nagyságú szökőár tönkretette a
fukusimai működő reaktorok
biztonsági hűtését ellátó dízel-
generátorokat, így a reaktorok
aktív zónája, illetve a pihentető
medencék hűtés nélkül marad-
tak, olvasható dr. Aszódi Attila
közleményében. A BME Nuk-
leáris Technikai Intézetének
igazgatója folyamatosan követi
az eseményeket és közvetíti az
információkat a médiának. Már-
cius 25-én a Műegyetemen tar-
tott egy minden részletre kiterje-
dő beszámolót. Elmondta, hogy
az 1. blokkon a reaktor hűtővize
elgőzölgött, az üzemanyag túl-
hevült. Március 12-én hidrogén-
robbanás történt, ami károsította
a reaktorépület egy részét. A re-
aktort tengervízzel hűtik. A re-
aktortartály feltehetően nem sé-
rült, az üzemanyag viszont igen.
A 2. blokkon is hidrogénrobba-
nás történt, de nem a reaktor-
épület felső részében, hanem a
reaktortartály alatt elhelyezett
nyomáscsökkentő medence
tórusz alakú tartályában, ami
feltételezhetően megsérült. A
japán hatóságtól kapott infor-
mációk kiterjedt üzemanyag-sé-
rülésre utalnak. A 3. blokkon
14-én robbant fel a hidrogén,
károsodott a reaktorépület. Itt is
tengervízzel hűtenek. A méré-

sek szerint a reaktortartályban –
ami feltehetően nem sérült – a
fűtőelemek eredeti magasságá-
nak körülbelül feléig áll a víz. A
vezénylőterem áramellátását si-
került visszaállítani. A 4. blokk
reaktortartályában a földrengés
idején nem volt üzemanyag. A
pihentető medence külső hűté-
sének elvesztése túlhevüléshez,
majd hidrogénrobbanáshoz ve-
zetett március 15-én. Az 5-6-os
blokkok álltak, később egy kö-
zös dízelgenerátor segítségével
hűtötték, majd helyreállították a
villamosenergia-ellátást, foglal-
ta össze dr. Aszódi Attila. Azt is
elmondta, hogy hosszú ideig,
akár hónapokig eltarthat a kö-
vetkezmények felszámolása, de
Európában továbbra sem kell
tartani a következményektől an-
nak ellenére, hogy a radioaktív
jód Európában és Magyarorszá-
gon is megjelent. Csak nagyon
nagy mennyiségű levegő átszű-
résével és rendkívüli érzékeny-
ségű műszerekkel lehet kimutat-
ni a jód jelenlétét, de a dózisin-
tenzitás, a háttérsugárzás nem
változott. A természetes háttér-
ből származó dózisintenzitás át-
lagosan 100 nSv/h. A hatóságok
akkor kezdenek el vizsgálódni,
ha ez az érték eléri az 500-at. A
háttérsugárzást egyebek között
az időjárás is befolyásolja, eső-
ben 30-40 százalékkal növek-
szik meg. A szakember hozzá-
fűzte, nem kell, sőt veszélyes
emiatt jódtablettát szedni.

Aszódi szerint az atomerőmű-
vek jól vizsgáztak. Az ilyen sú-
lyos balesetek esetén a legfonto-

sabb, hogy a telephelyen kívüli
következményeket csökkent-
sék, megóvják a lakosságot.
Ezeknek a követelményeknek a
japán atomerőműben eleget tet-
tek, húzta alá. – Fukusimában a
radioaktív anyag 99 vagy annál
nagyobb százaléka nem került
ki a környezetbe – jelentette ki.
Mint elmondta, rengeteg mű-
szaki problémát kell megoldani,
sőt továbbiak is adódhatnak.
Lesznek újabb kibocsátások és
előfordulhatnak akár személyi
sérülések is, de a mostani isme-
retek alapján dr. Aszódi Attila
szerint nem kell számítani olyan
következményekre, ami Japán
távolabbi részeit vagy Európát,
Amerikát érintenék. 

Aszódi Attila legutóbbi, április
3-i összefoglalójában a napvilá-
got látott téves információkat
cáfolta. Kiemelte, hogy a sajtó-
hírekkel ellentétben nem a ket-
tes reaktor védőfalán, hanem
egy kábelalagút falán keletke-
zett repedés. Aszódi szerint
nincs veszélyben az élővilág,
mert a szennyezett víz felhígul.
Az erőmű közvetlen közelében
jelentős terhelést jelent a kör-
nyezetre a sugárszennyezett víz,
de az óceánban egyelőre szá-
mottevő károsodást nem feltéte-
lez az igazgató még akkor sem,
ha hónapokig tart a szivárogás.
Megkísérelték elzárni a kábel-
alagút falán lévő repedést, de
lapzártánkig nem jártak sikerrel.
Aszódi újabb repedések felfede-
zésére nem számít, mert a mun-
kások átvizsgálták a reaktor
épületét. A szakember ugyanak-
kor felhívta a figyelmet, hogy a
földrengést hatszáz utórengés
követte, amelynek tíz százaléka
legalább 6-os erősségű volt, így
nem kizárt, hogy újabb rengés
vagy más hatások esetén sérülé-
sek keletkezhetnek.

Folytatás a 7. oldalon

Fukusima: Európában nincs veszély

A jólétnek, a modern életformának ára van: minden ház-
tartásban van televízió, mosógép, számítógép, az országban
villamosok, elektromos vonatok járnak. A jelenlegi alterna-
tív erőforrások nem kínálják az atomenergia teljes körű ki-
váltási lehetőségét, tehát jelen helyzetben az erőmű élettarta-
mának meghosszabbítására szükség van, mondta Zágoni
Miklós fizikus és klímakutató. Valószínűleg egy komplex
energetikai csomagot érdemes fenntartani, ahol mindegyik
szereplőnek lokális, regionális, országos szinten meglehet a
maga szerepe, tette hozzá a szakértő.                            -md-

Húsz évvel ezelőtt alapították a magyar nukleáris hatóságot,
az Országos Atomenergia Hivatalt. Az ebből az alkalomból
rendezett ünnepi konferencián azonban elsősorban nem erről,
hanem a Japánban történt atomerőművi balesetsorozatról és an-
nak hatásairól esett szó. A Nemzetközi Atomenergia Ügynök-
ség jelentése alapján Lux Iván, az OAH főigazgató-helyettese
foglalta össze a történteket. A hivatal vezetői hangsúlyozták,
hogy az eseményeknek nem lesz hatása hazánkra és Európára.
Dr. Rónaky József főigazgató újságírói felvetésre azt is leszö-
gezte, hogy a paksi atomerőmű leállítása még csak szóba sem
jön, hiszen semmi sem indokolja. Az atomerőműről ő is, és az
ünnepi konferencián felszólaló Bencsik János államtitkár is azt
mondta, minden biztonsági előírásnak eleget tesz. Összeült a
paksi atomerőmű körzetében lévő települések önkormányzata-
inak szövetsége, a TEIT is a Japánban történt események kap-
csán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési
Társulás fontosnak tartotta tudatni a lakossággal, hogy nincse-
nek olyan veszélynek kitéve, mint a japánok, hiszen Magyaror-
szágon hasonló erejű földrengés bekövetkezésének valószínű-
sége nem áll fenn. Gáncs István társelnök beszámolója szerint
elfogadták azt a programot, amely alapján tudatosítják a kör-
nyéken élőkben, hogy semmi okuk az aggodalomra.



Folytatás a 6. oldalról
Aszódi Attila arra számít, hogy
az erőmű 20 kilométeres zónája
hónapokig vagy akár évekig le
lesz zárva az állampolgárok
elől. Azt viszont cáfolta, hogy
egy-két héten belül meghalhat-
nak a fukusimai munkások. A
mentési munkálatok idejére
100-ról 250 millisievertre emel-
ték az elhárításon dolgozók dó-
ziskorlátját. A sugárbetegség
jelei 1000 mSv felett jelentkez-
nek, a halálos dózis 8000. A
munkások a dóziskorlát betartá-
sával korlátozott kockázatot
vállalnak, de a sugárbetegségtől
messze vannak. A műveleteket
előzetes dozimetriai mérések
után, dozimetriai tervek birto-
kában végzik. Annak, hogy a
munkások a sugárbetegséghez

elegendő dózist kapjanak a
tervszerű műveletek során, na-
gyon kicsi a valószínűsége, szö-
gezte le. A TEPCO cég közlése
szerint eddig összesen 17 dol-
gozó kapott 100 mSv fölötti, de
a 250 millisievertet el nem érő
dózist. A telephelyen dolgozó
500-600 munkás élete a sugár-
zás miatt nincs közvetlen ve-
szélyben, de igen mostoha kö-
rülmények között dolgoznak: a
Kyodo japán hírügynökség ar-
ról számolt be, hogy a dolgozók
ellátása csak korlátozottan le-
hetséges, naponta kétszer kap-
nak enni, az erőmű konferen-
ciatermeiben és folyosókon al-
szanak, és nem mindig jut min-
denkinek fekvőhely.

A Japánban történtek nyomán
arról döntöttek,  hogy az euró-

pai atomerőműveket átfogó
biztonsági elemzésnek vetik
alá. A vizsgálatnak része lesz
annak megállapítása, mennyire
tudnának átvészelni az erőmű-
vek egy földrengést, árvizet
avagy terrortámadást. A reakto-
rok hűtőrendszereinek, illetve
az áramkimaradás esetén bein-
dítandó rendszerek megbízha-
tóságát is ellenőrzik, külön
hangsúlyt helyezve a földrajzi
kockázatokra. Az atomenergia
támogatói nem tartanak attól,
hogy a vizsgálat súlyos követ-
kezményekkel járna az európai
létesítményekre nézve, mivel
ezeken a területeken sem erős
földrengés, sem szökőár nem
fordulhat elő. A Japánban tör-
ténteknek inkább a politikai,
pszichológiai következményei

rázták meg Európát. Az egyes
országok különféleképpen rea-
gáltak a történtekre: Németor-
szágban három hónapra lekap-
csolták az energetikai hálózat-
ról az 1980 vége előtt üzembe
helyezett hét atomreaktort,
Lengyelország viszont az erő-
södő német nyomás ellenére
sem akarja feladni erőmű-építé-
si terveit. Itthon az antinukleá-
ris szervezetek és az LMP adott
hangot atomellenes véleményé-
nek, Fellegi Tamás nemzeti fej-
lesztési miniszter azonban le-
szögezte: a kormány nem látja
szükségét megváltoztatni az
atomenergia szerepéről vallott
elképzeléseit,  a következő évti-
zedekben ugyanakkora szerepet
szán neki a kabinet, mint most.

Vida Tünde
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A munkának tovább kell folynia,
semmi ok nincs arra, hogy a je-
lenlegi feltételek mellett az
üzemidő-hosszabbítással kap-
csolatos eljárás ne folytatódjék –
nyilatkozta a nemzeti fejlesztési
miniszter a paksi atomerőműben
tett látogatása során. 

Nemrég Fellegi Tamás a pak-
si atomerőműbe látogatott,
hogy megtekintse annak biz-
tonsági és földrengésvédelmi
berendezéseit. A létesítmény
bejárása után a miniszter közös
sajtótájékoztatót tartott az erő-
mű vezetőségével, valamint
Rónaky Józseffel, az Országos
Atomenergia Hivatal főigazga-
tójával. A látogatás során a tár-
cavezető tájékoztatást kapott
az elmúlt húsz évben kivitele-
zett fejlesztésekről, majd be-
számolt azokról a kérdésekről,
melyek uniós szintű, illetve
más politikai egyeztetéseken
felvetődtek és Paks jelenét, jö-
vőjét érinthetik.

Fellegi Tamás hangsúlyozta,
Magyarországon nincs veszély,
és semmi olyan fejlemény nem
látható, mely során különösebb

veszélyhelyzet kialakulhatna a
japán események miatt. Ugyan-
akkor a szigetországban történ-
tek rávilágítottak arra, hogy bizo-
nyos elemeket vizsgálni kell,
ezért az Európai Unió elrendelte
az atomerőművek egységes
stressztesztjét (átfogó kockázati
és biztonsági elemzését), mely-
nek Paks önkéntesen és haladék-
talanul aláveti magát, derült ki a
tájékoztatón. Magyarországnak
semmi oka nincs arra, hogy ne
vegyen részt az ellenőrzésen, hi-
szen az atomerőmű biztonságá-
val semmi probléma nincsen,

Paks jelenleg is megfelel a leg-
magasabb szintű követelmé-
nyeknek, hangsúlyozta az ener-
giaügyekért felelős miniszter.
Paks számára két szempontból is
fontos a vizsgálat eredménye: az
üzemidő-hosszabbítás és a bőví-
tés miatt, utóbbiról még nem
született döntés, de előkészítését
határozott többséggel támogatta
az országgyűlés. Az üzemidő-
hosszabbítás folyamata jelenleg
is tart, a cél pedig az, hogy ebben
a projektben már a Japánban tör-
téntek tanulságai is érvényre jus-
sanak.

A munkának tovább kell foly-
nia, semmi ok nincs arra, hogy
a jelenlegi feltételek mellett az
üzemidő-hosszabbítással kap-
csolatos eljárás ne folytatódjék,
mondta Fellegi, majd hozzátet-
te, a magyar helyzet és feltéte-
lek nem indokolják azt, hogy
az atomenergiát ki kellene von-
ni az energiarendszerből. A tá-
jékoztatón elhangzott, a bizton-
ság politikai és társadalmi kér-
dés is, melyet a személyzet fo-
lyamatos fejlesztésével és
olyan technológiák alkalmazá-
sával lehet garantálni, melyek
minimálisra csökkentik az em-
beri hibalehetőségeket. Rónaky
József, az Országos Atomener-
gia Hivatal főigazgatója hozzá-
tette, a váratlan eseményeket il-
letően a személyzet felkészíté-
sét szigorúan veszi a paksi
atomerőmű, ahol szimulátor (a
blokkvezénylő mása) segíti az
üzemzavari helyzetekre való
felkészülést, továbbá a karban-
tartó gyakorlóközpont a javítá-
si és elhárítási tevékenységek
begyakorlását.

Matus Dóra

Semmi sem szól 
az üzemidő-hosszabbítás ellen
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Uniós támogatásból bővíti az A&A Világítás
és Bútor Zrt. paksi üzemét. Az olasz Artemide
csoporthoz tartozó társaság 236 millió forint
uniós támogatást nyert az „Ipartelepítés” cí-
mű pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv
keretében. A közel 600 millió forintos össz-
költségvetésű beruházásból egy gyártó- és
egy festő-üzemcsarnok épül, és félszáz új
munkahelyet is teremtenek.

A Dél-Dunántúli Operatív Program
(DDOP1.1.1/E-10) „Ipartelepítés” tárgyú
felhívásán az A&A Világítás és Bútor Zrt.
236 251 059 Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyert. A támogatás mértéke 40%, a
projekt összköltsége: 590.627.647 Ft. Az
A&A Világítás és Bútor Ipari és Kereskedelmi
Zrt. összeszerelő üzem és raktár bővítése,
festőüzem technológia telepítésével projekt
az Európai Unió támogatásával az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg.

A most kezdődő beruházás keretében két,
egyenként kb. 900 m2 alapterületű modul
megépítését tervezik, amelyekkel a jelenle-
gi 2700 m2-ről 4500 m2-re nő a fedett
üzemcsarnok alapterülete. Az egyik részleg-
ben a tényleges összeszerelés folyik majd a
jelenlegi termelés megkettőzésével, míg a
másik a festőberendezést foglalja majd ma-
gába. A pályázati kérelem benyújtásának
időpontjában a társaság dolgozói állomá-
nya 56 aktív munkavállalóból és az anya-
vállalat által kiküldött 2 főből áll. A fejlesz-

tés eredményeképpen 2016-ig további 51
fővel bővül a dolgozók létszáma. Az új csar-
nok alapkövét március 31-én Alberto Scotti,
az A&A Igazgatóságának tagja és Hajdú Já-
nos, Paks város polgármestere rakta le. Haj-
dú János emlékeztetett rá, hogy az A&A az
elsők között telepedett le a Paksi Ipari Park-
ban. Az, hogy bővíti gyáregységét, jelzi,
hogy Paks jó választásnak tűnt. A polgár-
mester hozzátette, hogy a pályázati siker-
ben nagy szerepe volt a Paksi Ipari Park Kft.
ügyvezetőjének, dr. Sztruhár Sándornak. A

sikeres pályázat azt is jelzi, hogy a cég
munkája nem merül ki abban, hogy értéke-
síti a területeket, számíthatnak szakértő se-
gítségére a már bent lévő és letelepedni
szándékozó vállalkozások is. 

Alberto Scotti arról beszélt, hogy régóta
tervezték a bővítést, végül azonban nagyon
rövid idő állt rendelkezésükre az előkészüle-
tekre. Hozzátette, terveik szerint szeptem-
berben már elkezdődik a munka az új, mo-
dern technológiával felszerelt festéküzem-
ben. A paksi gyáregységben készült lámpák
festését mostanáig külső beszállítók végez-
ték. A mostani fejlesztés célja, hogy ezt a te-
vékenységet egy festőberendezés telepítésé-
vel a cég külső vállalkozók nélkül oldja meg.
Alberto Scotti azt is hozzátette, szeretnék a
paksi termelést megduplázni. (X)
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A paksi DC Gépszer Kft. alapí-
tója, dr. Hüse István ügyvezető
pedig elnökségi tagja lett annak a
Dél-Dunántúli Gépipari Klasz-
ternek, amely a közelmúltban
jött létre a Baranyai Kereskedel-
mi és Iparkamara kezdeménye-
zésére. Dr. Hüse István elmond-
ta, hogy a feladatmegosztásról
még nem döntött a vezetőség, de
az előzetes egyeztetések alapján
ő a beszerzések optimalizálásá-
val foglalkozik majd. A klaszter
egyik forintban mérhető haszna
lehet, hogy tagjai közösen jelen-
nek meg a piacon és vásárolnak
energiát, anyagot. Ezenkívül
számos területét jelölték meg a
közös munkának, ilyen az okta-
tás, képzés, innováció, tapaszta-
latcsere, tudásmegosztás, egy
adatbázis létrehozása, közös ha-
zai és nemzetközi képviselet.

Dr. Hüse István kiemelte, hogy
csak a legálisan és tisztességesen
működő vállalkozások csatla-
kozhatnak. – Mi a munka becsü-
letéért dolgozunk, szeretnénk, ha
a fiatalok ráébrednének, hogy az
általunk képviselt szakmákat is
érdemes választani. 

A kérdésre, hogy miként lehet
félretenni a rivalizálást, azt
mondta, hogy a konkurencia így
is, úgy is adott, ám, akik belép-
nek, a csoporton kívüliekkel
szemben versenyelőnyre tesznek
szert. A klaszter, amelynek mű-
ködése nagyjából olyan, mint
egy egyesületé, mit sem ér, ha a
résztvevők nem tesznek bele
pénzt és energiát. Erre ez esetben
megvan a szándék. A munka egy
közös adatbázis létrehozásával
már el is kezdődött, számolt be
dr. Hüse István.                 -vida-

Gépipari klaszter
alakult A Dunakömlődi Borbarátok

március végén rendezték meg a
XV. jubileumi borversenyt. A
szakmai zsűri 2010-es fehér-,
rozé, valamint vörösborokat és
2009-es óborokat bírált. Az el-
múlt esztendő szélsőséges idő-
járása nem kedvezett a szőlőter-
melőknek, ennek ellenére szép,
üde, gyümölcsös ízű borokat
kóstolhattak a szakemberek. A
nevezett mintákból 41 kapott
érmet: 13 arany, 17 ezüst, 11
bronz minősítés talált gazdára.
A legsikeresebb termelő
Spiesz József lett két arany és
két ezüst minősítésű borával.

102 mintával neveztek a hétvé-
gi Sárgödör téri rendhagyó
borversenyre. Ebből 22 arany,
40 ezüst és 24 bronz minősítést
ért el – tájékoztatott Polgár
Zoltán, a rendező szervezet, a
Sárgödör téri Présháztulajdo-
nosok Egyesületének alelnöke.  

Révfülöpön is megmérettek a
paksi borok: az V. Evangélikus
Borfesztiválra ugyancsak 102
minta érkezett, amelyből 15
paksi nedű volt. Két arany, két
ezüst és három bronz minősítést
nyertek a paksi borok. A verse-
nyen Hirci Ferenc (akinek ara-
nyat ért a bora) és Tímár János
képviselte a paksiakat. 

A város és a hegyközség április
14-re meghirdeti hagyományos
borversenyét. Jelentkezhet az a
Paksi Hegyközséghez tartozó
szőlőterülettel rendelkező ter-
melő, aki fajtánként legalább
100 liter saját termésű borral
rendelkezik. A minták leadási
helye: Hősök tere 1. A leadás-
hoz a rendezők palackot, dugót
biztosítanak, amit a fenti hely-
színen vehetnek át április 4-től
munkanapokon 8 és 12 óra kö-
zött. A minták leadási határideje
április 11. (hétfő), 12 óra. 

Vállalkozásfejlesztés uniós támogatással a Paksi Ipari Parkban
Telephely- és létszámbővítés az A&A Világítás és Bútor Zrt.-nél

Hírek a pincékből



A 14 éves lány levelében azt a
kérdést tette fel, hogy vált-
son-e iskolát. Erre keresve a
választ a következő tényező-
ket vizsgálta az írásában a
grafológus, Fodor Gabriella:
milyen irányú az érdeklődése,
jól érzi-e magát jelenlegi isko-
lájában, vannak-e ambíciói,
mennyire terhelhető, hogyan
viseli a változásokat, az új kö-
zeget.

Írása tudományos, szellemi ér-
deklődést mutat. Az elvont gon-
dolkodás területén, ezen belül a
reálterületeken lehet igazán öt-
letes és hatékony. Sokszor nem
a logika irányítja a gondolkodá-
sát, inkább az egészről alkotott
benyomásából indul ki, gyak-
ran megérzései vezérlik.

Ugyanakkor érdekes módon a
racionális gondolkodásra is sok
írásjegye utal, úgy tűnik, az
ösztönösség és az ésszerűség
váltogatják egymást nála. A
szerzett tudását még nehezen
építi be a gyakorlati életbe, a
megvalósítás még nem, inkább
az elképzelés, az elmélet az
erőssége. Többnyire jól meglát-
ja a dolgok lényegét, egyszerű-
sítő gondolkodás jellemzi. Kre-
atív megoldásokra képes, nem
igazán kedveli a sablonokat.

Lelkesíthető, könnyen belejön
a munkába. Tevékenységei
közben hol precizitásra törekvő,
hol inkább dinamikus, lendüle-
tes, esetleg kapkodásra hajla-
mos. Bár igyekszik kontrollálni
cselekedeteit, ezen a területen
még van mit fejlesztenie. Job-

ban kedveli azokat a tevékeny-
ségeket, amelyekben megtart-
hatja gondolati szabadságát, és
nem kell szigorú rendhez és
rendszerhez igazodnia.

Írásából nem tűnik ki, hogy
elvágyódna jelenlegi iskolájá-
ból, vagy hogy nem lenne elég
lehetősége megmutatni, mire
képes.

Az általa kitűzött célokat
céltudatosságának, akaratere-
jének és elegendő energia-
készletének köszönhetően ké-
pes megvalósítani. Aktív, a rá
bízott feladatokat megbízha-
tóan teljesíti. Kihasználja a
rendelkezésére álló lehetősé-
geket. Megvannak benne az
ambíciók és a fejlődésre tö-
rekvés. Szüksége van arra,
hogy az élet több területén is
tevékenykedhessen.

Hajlamos befelé fordulni,
esetenként magába zárkózni,
érzékeny típus. Ám új társa-
ságba kerülve jól alkalmazko-
dik, együttműködő, képes elfo-
gadni az új szabályokat, bár
szereti, ha megtarthatja önálló-
ságát, nem szívesen olvad bele
a tömegbe. Barátságos ember,
oldottan viselkedik, természe-
tes módon közeledik az embe-
rekhez.

Összefoglalva: bár írásából
nem tűnik ki, hogy jelenlegi is-
kolájában alulterheltnek érezné
magát, vagy hogy elvágyódna
onnan, az iskolaváltás ellen sem
szól semmi belső tényező. Nyi-
tott a tanulásra, megvannak
benne a kellő törekvések és
adottságok, képes alkalmaz-
kodni az újhoz, a változások-
hoz. A külső tényezőkkel való
egybevetés és a döntés már a
család feladata.

Ha Ön is szeretné kézírását
vagy rajzait elemeztetni, zárt
borítékban juttassa el a Grafo-
lógusok Szaktanácsadói Testü-
lete Egyesület címére: 7100
Szekszárd, Pollack Mihály u.
67. A feladónál tüntesse fel:
„Írásjel”. 18 éves kor felett A/4-
es, sima, fehér, vonalazatlan pa-
pírra kézzel írt, legalább 16-20
soros szöveget megszólítással és
aláírással és/vagy rajzot vár-
nak. A másik oldalon vagy külön
papíron kérik jelezni az életkort,
az író nemét, ismert betegségét,
szemüveg/kontaktlencse viselé-
sét, esetleges gyógyszerszedést,
hogy jobb vagy bal kézzel író-
dott a szöveg. Szükséges továb-
bá a www.paksihirnok.hu oldal-
ról letölthető hozzájárulási nyi-
latkozat csatolása is. 
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A lengyel–magyar barátságot ünnepelték
A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (KÉSZ) paksi cso-
portjának képviseletében Gan-
gel Margit és Góla Sándor is
tagja volt annak a küldöttség-
nek, amely a lengyelországi
Poznanban részt vett a len-
gyel–magyar barátság napján.
A barátságvonaton ötszázan in-
dultak útnak Budapestről –
köztük hetven KÉSZ-es.
Gangel Margit kiemelte, ez a
vonat az emlékezet vonata, a
kezdeményezés a magyaror-
szági civil szervezetek együtt-
működésének eredménye, célja
pedig a magyar és lengyel nép
barátságának erősítése. A vo-
natot indulása előtt a KÉSZ el-
nöke, Osztie Zoltán atya meg-
áldotta. Győrben a delegáció
leszállt és részt vett egy koszo-

rúzási ünnepségen a két nemzet
barátságát jelképező emlékmű-
nél. Mint Gangel Margit el-
mondta, a szobron a magyar és
lengyel népet két, egymásba
fonódó tölgyfa jeleníti meg. A

legnagyobb élmény – folytatta
a beszámolót – az a plenáris
emlékülés volt, amelyen a poz-
nani főpolgármester, valamint
Bronislaw Komorowski len-
gyel, valamint Schmitt Pál ma-

gyar államfő is részt vett. Az
ülés után az Adam Miczki-
ewicz téren lévő emlékműhöz
vonultak a résztvevők és meg-
koszorúzták az ott álló 56-os
emlékművet, amelyen „Az Is-
tenért, a szabadságért, a jogain-
kért és a kenyérért” felirat ol-
vasható. Gangel Margit hozzá-
fűzte, valóban baráti fogadta-
tásban volt részük, mindvégig
érezték vendéglátóik tiszteletét,
szeretetét.  

A lengyel–magyar barátság
napja alkalmából rendezett
eseménynek jövőre Magyar-
ország ad helyet, a programo-
kat Ópusztaszeren rendezik, s
a terv az, hogy két évvel ké-
sőbb, amikor megint hazánkra
kerül a sor, Bonyhád lehet a
házigazda.            Vida Tünde

Írásjel

Iskolaváltás?
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A Paksi Vízmű Kft. nyílt napot
hirdetett a víz világnapja alkal-
mából, csatlakozva a Magyar
Víziközmű Szövetség országos
kampányához. A kétnapos
program alatt közel 300 óvo-
dás, általános és középiskolás
diák ismerkedett a paksi szol-
gáltató munkájával. 

– Láttam víztisztító berende-
zéseket és szivattyúkat. Azt a
folyamatot is megmutatták a
szakemberek, hogy a piszkos
vízből hogyan lesz tiszta, ami-
lyet otthon a csapból megenge-
dünk – fogalmazott Jilling
Márton, a Balogh Antal Kato-
likus Általános Iskola 2.b osz-
tályos tanulója. 

– Nagyon hasznos volt a láto-
gatás. Rengeteg új információ-
val gazdagodtunk. Gyakorlati
tanácsokkal is elláttak, többek
közt azzal kapcsolatban, ho-
gyan vigyázzunk erre a termé-
szeti kincsre – tette hozzá
Nagy Márta, a Balogh Antal

Katolikus Általános Iskola
osztálytanítója. Még mindig
nagyon sokan úgy gondolják
Pakson, hogy a Dunából nyer-
jük az ivóvizet, pedig az az Ür-
gemezőről, 13 kútból érkezik a
vízmű rendszerébe – tudtuk
meg Kovács István műszaki
vezetőtől, aki a víz világnapja
alkalmából szervezett nyílt na-

pon kalauzolta a csoportokat.
A találkozón bemutatták a víz
útját és a látogatók megnézhet-
ték a szennyvíztisztító telepet
és a vízminőséget vizsgáló la-
boratóriumot. 

– Nemcsak azt tartjuk fontos-
nak, hogy megmutassuk, hon-
nan kapjuk a vizet és azt, ho-
gyan tisztítjuk. Különböző

spórolási technikákat is mutat-
tunk az érdeklődőknek. Célunk
egy kicsit megdöbbenteni a
gyerekeket, azért, hogy elgon-
dolkozzanak. Ugyanis, ami ne-
kik természetes, az másnak,
más országban nem biztos,
hogy az – hangsúlyozta Ko-
vács István. – A gépház, a bo-
nyolult berendezések rendsze-
re érdekes világ egy kisgyer-
mek számára. Hogy mennyire
az, bizonyította a rengeteg kér-
dés és vélemény, ami a diákok-
tól elhangzott a nyílt napon –
tette hozzá a főmérnök. A Pak-
si Vízmű Kft. nyílt napjára a
Balogh Antal Katolikus Általá-
nos Iskola mellett az Energeti-
kai Szakközépiskolából, az I.
István Szakképző Iskolából és
a Deák Ferenc Általános Isko-
lából érkeztek diákok. A prog-
ramra a Napsugár óvoda Vö-
rösmarty utcai tagóvodájába
járó gyerekek is ellátogattak. 

Faller Gábor

Lenyűgözte a gyerekeket a víz világa

Konferenciával zárta a Paks
Térségi Pedagógiai Szolgál-
tató Központ azt a kétéves
szakmai programot, amelyet
azért hívtak életre, hogy se-
gítséget nyújtsanak az óvo-
dai, iskolai szakembereknek
a sajátos nevelési igényű
gyermekek együttnevelésé-
hez. Az Aranykapu-program
megvalósítására pályázaton
nyertek közel húszmillió fo-
rintot.

Néhány éve erősödött meg az
igény Magyarországon a sajá-
tos nevelési igényű (sni) gyer-
mekek integrációjára, azaz
együttnevelésére a többségi is-
kolákban. A tapasztalat azon-
ban azt mutatja, hogy a befoga-
dó intézmények nincsenek kel-
lőképpen felkészülve az új kihí-
vásra. Befogadó közoktatási
rendszert kell kialakítani, ahol az
érintett – többek között látás-,
mozgás-, hallássérült, tanulási

részképesség-zavarral küszkö-
dő – gyermekeket nem csupán
integrálják egy csoportba, ha-
nem a szükséges módszertan el-
sajátításával megvalósul együtt-
nevelésük. A Paks Térségi Pe-
dagógiai Szolgáltató Központ
és a lengyeltóti Fodor András
Óvoda és Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézet és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Szakmai Szol-
gáltató által létrehozott konzor-
cium ezért nyújtotta be pályáza-
tát a Társadalmi Megújulás
Operatív Programba. Ennek
nyomán a sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek együttnevelését
segítő kétéves projektet valósí-
tottak meg, elsősorban a paksi
és pogányvölgyi kistérségben,
illetve a szekszárdi és tamási
kistérség intézményeivel
együttműködve. A végső cél,
hogy az sni gyerekek olyan in-
tézményben tanulhassanak,
amely alkalmas a befogadásra,

ahol megvalósítják az együttne-
velés szervezeti és tartalmi ke-
reteit és azokat a feltételeket,
amelyekkel valamennyi tanuló
nevelési szükségleteit biztosíta-
ni tudják. 

A pályázati programban az
alkalmazható eszközök széles
tárháza megjelent. Fejlesztet-
ték a logopédiai ellátást, a pá-
lyaválasztási tanácsadást, az
iskolapszichológiai ellátást az
sni gyerekek körében, vala-
mint a korai fejlesztést kutyás
terápia bevezetésével, szülőta-
lálkozók szervezésével, szak-
mai előadásokkal. A regionális
összefogásban a szakszolgálat
saját kidolgozású és akkreditált
továbbképzéseket tartott az in-
tegráló pedagógusoknak. 

A képzéseken közel száz
szakember vett részt többek
közt a szemléletformálás je-
gyében, aminek fontos eszköze
volt például az érzékenyítés,
azaz olyan gyakorlatok elvég-

zése, amelyek megmutatják,
mit él át egy sérült ember.

Mindemellett kölcsönözhető
szakmai eszköztárat hoztak lét-
re hatmillió forint értékben, il-
letve adatbázist és kommuni-
kációs rendszert, amely segíti
az sni integráció kapcsán már
kiépült, jó gyakorlatok megis-
merését, az intézmények és pe-
dagógusok közötti információ-
cserét.

A kétéves program a folya-
matos visszajelzések, tapaszta-
latok és az intézmény értékelé-
se alapján is eredményesen zá-
rult, ezért hosszú távú célként a
konzorciumi partnerrel közö-
sen a folytatás mellett döntöt-
tek. Az Aranykapu-program
hozadékaként az intézmény a
referenciaintézménnyé válás-
hoz szükséges előkészítő mun-
kálatokat elvégezte. Amint a
pályázati kiírások lehetővé
teszik, a pályázatot beadják.     

Kohl Gyöngyi

Siker volt az Aranykapu-program
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A világnap alkalmából rajzpályázatot is hirdetett a cég, az al-
kotásokból kiállítás is nyílt a művelődési házban.
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A Vöröskereszt ambubabával,
a védőnői szolgálat Lang-
teszttel, számítástechnikai
eszközökkel gazdagodott a
Plazma Egyesület közreműkö-
dése nyomán. Borbás László
elnök elmondta, hogy az
Unicredit Bank keresett pályá-
zati programja céljaival egye-
ző, azaz szociális, gyermekvé-
delmi területen tevékenykedő,
a gyermekek és családok
egészségének megőrzését
szolgáló szervezeteket, prog-
ramokat. A Plazma Egyesület
tett javaslatot arra, hogy támo-
gassák az említett paksi szer-
vezetek munkáját. Borbás
László kiemelte, nem jutott
minden olyan településre pá-
lyázati támogatás, ahol

Unicredit Bank működik, sok
pályázóval kellett harcba
szállni a pénzintézet adomá-
nyáért. Az eredmény ötszáz-
ezer forintnyi támogatás,
amely nagy értékű, hasznos
eszközökben testesült meg. Az
úgynevezett ambubaba elsőse-
gélynyújtó tanfolyamokon az
újraélesztés gyakorlására szol-
gál. A Lang-teszt gyerekek
térlátásának vizsgálatát segíti
elő. Az eszközöket Fellegi Pé-
tertől, a paksi fiók vezetőjétől
a védőnői szolgálat nevében
Molnárné Haholt Zsuzsanna, a
Vöröskereszt paksi szervezete
képviseletében Ferencziné
Vesztergombi Klára vette át a
napokban.                          

-vt-

Beíratás:
ősszel öt
osztály indul
Öt első osztály indul az ön-
kormányzati fenntartású ál-
talános iskolákban a követ-
kező tanévben – így határo-
zott a humánpolitikai bi-
zottság a beíratás adatainak
összegzése után. A várólis-
tás igényeket minden eset-
ben teljesíteni tudták az in-
tézmények. 

149 tanköteles korú gyermeket
írattak be szüleik a 2011/12-es
tanévben induló első osztá-
lyokba a három önkormányza-
ti fenntartású paksi általános
iskolába. Ez a szám megegye-
zik az előzetes felmérés alap-
ján várt létszámmal, tájékozta-
tott Péterné Iker Ivett. A hu-
mánpolitikai bizottság döntése
szerint a Bezerédj Általános
Iskola és Diákotthon székhe-
lyén két első osztály indul
szeptemberben, a Szenthárom-
ság téri intézményben 46 pak-
si lakóhelyű tanköteles korú
gyermeket írattak be szüleik.
A Deák Ferenc Általános Is-
kolába 29 kisgyermek jelent-
kezett, így egy első osztályban
kezdik meg tanulmányaikat a
kicsik, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola paksi székhe-
lyén pedig 46 fővel, két első
osztály indulhat ősszel – tud-
tuk meg az oktatási és kulturá-
lis csoport vezetőjétől.  Az is-
kolai regisztrációval azonos
időpontban zajlott Pakson az
óvodások beíratása is. Váro-
sunkban két óvoda hét tagin-
tézménye közül választhattak
a szülők. A Benedek Elek
Óvodába 209, a Napsugár
Óvodába pedig 73 kisgyermek
nyert felvételt. Mivel több
gyermeket írattak be óvodába
a következő nevelési évre,
mint ahányan iskolába men-
nek ősszel, nem változik az
óvodai csoportok száma Pak-
son: mindegyik tagintézmény-
ben tovább működhetnek a je-
lenlegiek.                 Dallos Sz.

Az Önfejlesztő Iskolák Egyesü-
letének alapító tagjaként márci-
us 28-án immár második alka-
lommal rendezte meg a Vak
Bottyán Gimnázium az Önfej-
lesztő szakmai napot. A rendez-
vény célja az oktatási intézmé-
nyek szakmai fejlődésének elő-
segítése, a közös tapasztalatcse-
re és a képzés során kialakított
jó gyakorlatok átadása volt. A
szakmai napra a kistérségből és
a megyehatáron túlról is érkez-
tek résztvevők, óvodák, általá-
nos iskolák és középiskolák
képviselői. A programot dr.
Gyarmathy Éva, az MTA Pszi-
chológiai Kutatóintézetének tu-
dományos főmunkatársa nyitot-
ta meg a tehetséggondozás gya-
korlatát ismertető előadásával,
mely óriási sikert aratott,
mondta el C. Szabóné
Kocsiczki Ilona igazgató. A
délután szekcióülésekkel foly-
tatódott, ahol hat különböző té-
makört dolgoztak fel a résztve-
vők. Az Informatikai Kommu-
nikációs Technológia részleg a
képzésben felhasználható leg-

korszerűbb tananyagok, a digi-
tális oktató segédletek tanulsá-
gait tárgyalta. A Pakson is szé-
les körben alkalmazott elektro-
nikus napló tapasztalatairól
Binder Klára, a Vak Bottyán
Gimnázium munkatársa szá-
molt be. Az óvodai szekció ülé-
sén a kompetencia alapú kép-
zés, valamint a sajátos nevelési
igényű gyermekek fejlesztése
került előtérbe. A módszertan-
részlegen a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolából Borosné
Ring Mária és Lisztmajerné
Fritz Mariann az origami segít-
ségével történő betűtanítás ta-
pasztalatait osztotta meg kollé-
gáival, a Bezerédj Általános Is-
kolából pedig dr. Vincze
Zoltánné az örömteli tanulás és
a tanulói siker megteremtésé-
nek lehetőségeiről beszélt. A
program részét képezte a szer-
vezet-, valamint a tehetségfej-
lesztés témaköre is, a tudomá-
nyos diákkörben elért eredmé-
nyekről a szervezőintézmény
igazgatóhelyettese, Szabó Klá-
ra számolt be.        Matus Dóra

Szakmai nap 
a gimnáziumban

Adakozó bank

Egy héten át tart a Pro Artis
Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény tavaszi fesztiválja, me-
lyet a Liszt Ferenc emlékév kap-
csán a zeneszerző tiszteletére
rendeznek. A rendezvénysoro-
zat Bánky József zongoramű-
vész bemutató tanításával indul
április 11-én 14 órától és az is-
kola egykori növendékeinek
hangversenyével zárul április
15-én 18 órától. A belépés díjta-
lan. A 13-i képzőművészeti
program kivételével, aminek a
Paksi Képtár ad helyet, minden
eseményt a művészeti iskola ka-
maratermében rendeznek.

Élet a római kori
Pannoniában

(építészet, lakáskultúra, öltözködés, étkezés)

Pannonia provincia lakóinak hétköznapjaival: építészettel,
lakáskultúrával, öltözködési és étkezési szokásokkal is-
merkedhetnek meg a diákok Szabó Antal (régész-törté-
nész) és a Familia Gladiatoria hagyományőrző egyesület

interaktív előadása során.

2011. április 11. (hétfő) 14:00–15:30
Városi Múzeum (Deák F. u. 2.)

A programon való részvétel ingyenes!
Előzetes egyeztetés és jelentkezés:

Konkoly Lilla, 20/883-0374

A programok a TÁMOP 3.2.8/10/B „Múzeu-
mok Mindenkinek” Program – Múzeumok 
oktatási-képzési szerepének erősítése című 
projekt keretein belül valósulnak meg.

Lomtalanítás
Április 11-től 19-ig lomtala-
nítási akciót szervez a DC
Dunakom Kft. A járattervről
a minden postaládába bedo-
bott tájékoztatóból informá-
lódhatnak a polgárok. A cég
szakemberei kérik, hogy a
gépi rakodást megkönnyíten-
dő a limlomot ne fa, villany-
oszlop mellé, vezeték alá
helyezzék el.

A már megszokott házhoz
menő elektronikai hulladék-
gyűjtésre áprilisban a lomtala-
nítás keretén belül kerül sor,
kérik a lakosságot, hogy eze-
ket az egyéb hulladékoktól el-
különítetten helyezzék ki!

Fesztivál
a művészeti
iskolában
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L. Németh Erzsébet nem termékeny költő,
mostanság valójában már csak Erdélyben
ír. – Itthon valahogy meghalt bennem a
dal. Sok-sok munka mellett, sok-sok em-
beri csalódás mellett tényleg meghalt –
magyarázza. – Nem, nem Erdélyben szü-
lettem – hárítja el a kérdést. – Ez a kis
csonka haza az igazi, én itt vagyok otthon.

1990-ben, az első gyimesi tánctáborban
járt először Erdélyben, akkor ragadta meg
az ottani táj, de főleg az erdélyi emberek.
– Talán még lesz időm mindezt megírni,
mert olyan őszinte emberséget kaptam az
erdélyi emberektől, amit itthon egyre ke-
vésbé – jegyzi meg. Mesél fogadott
gyimesi anyjáról, Killyén Kati mamáról,
aki megtanította arra, hogy soha az életben
ki ne mondjon mondatokat úgy, hogy tud-
ja, nem tartja be. – Minden leírt soromat,
kimondott mondatomat, hibáimat, tévedé-

seimet tudom vállalni – mondja, majd a
felvetésre elismeri, fantasztikus, szinte
felfoghatatlan érzés, hogy sorai, versei
mások számára fogódzót jelentenek bánat-
ban, örömben. Segítettek másképpen is,
hiszen mindhárom eddig megjelent kötete,
s az antológiák bevétele nem saját anyagi
gyarapodását szolgálta, Böjte Csaba árvá-
inak ajánlotta, csángó iskola felépítését se-
gítette, mert úgy gondolja, amit a sorstól
kapott, mindenki kincsévé kell, hogy le-
gyen. Az, hogy segít, születésétől fogva
való, a családja is ilyen volt, s úgy adó-
dott, hogy megtalálták ezek a feladatok.
Segített hátrányos helyzetű gyerekeknek,
felkarolt tehetségeket, harcolt a határon túl
rekedtekért. Hogy mi a legkedvesebb? – A
munkám a világszövetségben – mondja. –
Olyan harcostársakat, olyan csodálatos
embereket ismertem meg, akikre nyugod-
tan merem bízni akár az életemet is, egy-
formán látjuk a világot, egyformán gon-
dolkodunk. Ez ajándék. Ne vedd nagy szó-
nak, de nekem nagyon fontos a hazám, na-
gyon fontos a magyarságom. Azt hiszem,
mi annyira kivételes örökséget kaptunk a
sorstól, hogy mindent kibírunk, mindent
túl tudunk élni. Átok-e vagy áldás, amit a
sors nekem szánt? A mélységes hit az, ami
átsegít mindenen – folytatja. Teszi a dol-
gát. Semmit nem hangosan, semmit nem
harsányan. És ebben a munkában mellette
van férje, akiről azt mondja, „mindig,
mindenkor és mindenben lehet számítani

rá”, nélküle ezt végigcsinálni nem lehetett
volna. Így volt ez idén március 15-én,
amikor kétséges volt, hogy Zsike ott tud-e
lenni a megemlékezésen, a Tisztes Polgár
cím átadásán. 

– Köztudott, nem szégyellem, elég sú-
lyosan megbetegedtem, kemoterápiára
járok, március 13-án még nem tudtam, ott
leszek-e. A férjem azt mondta: megren-
deltem a koszorút, elmegyek helyetted. A
barátaim mindent megszerveztek. És én
úgy keltem fel, hogy megyek, ő pedig ott
állt mellettem, fogta a kezemet – meséli.
Hogy mi adott erőt, amikor elveszítette
gyermekét, és mi ad erőt most, amikor a
gyilkos kórral küzd? Az emberek szerete-
te, akik Ausztráliától Kolozsvárig, Pá-
rizstól Zentáig, Debrecentől Zalaegersze-
gig szurkolnak, imádkoznak, nem enge-
dik el a kezét. Kétség – állítja – nincs
benne. – Megpróbál az én istenem.
Tempfli püspök azt mondta, amikor a ke-
resztet szenteltük a temetőben: ne add fel
kislányom, a Jóisten csak azokat próbálja
meg, akiket szeret. Ezt mérte rám a sors,
végig kell csinálni. Az a hit segít át min-
denen, amit születésemkor kaptam. Ez a
nagyon erős hit tartja össze a nemzetet is
– fűzi hozzá. Majd megint szóba hozza a
debreceni asszonyt, aki azzal lepte meg,
hogy tőle idézett, amikor férje elveszté-
séről, gyászáról esett szó.

„Az, amit magadban őrzöl, az csillagpá-
lyás ősi Fény.
Átsegít minden akadályon s letesz az Isten
küszöbén.”

Búcsúzóul még egy történettel ajándé-
koz meg minket. Elmeséli, hogyan szüle-
tett meg hosszú hallgatás után egy verse.
Erdélyben voltak, Rapsóné várához ké-
szültek, de elfáradtak, ezért megpihentek.
Ő felnézett, egy sast látott körözni, s ak-
kor megszületett egy vers, amit büszkén
mutatott házigazdáiknak, s amelyben azt
írta „…kopjafás emlékhely áll”. – Te,
Zsike, nincs ott kopjafa, csak Áprily La-
jos kútja! – mondta szállásadójuk. Zsike
műszaki gondolkodású férje pedig azt: 
– Nem baj, Zsike, átírod! Másnap hajnal-
ban, Pannika, a háziasszony lelkendezve
újságolta: nem kell átírni, mert a férje
(Vass Sándor fafaragó – szerk.) azt
mondta, van éppen egy félkész kopjafa,
majd felviszik, és állni fog a kopjafás em-
lékhely. 

Vida Tünde

Gondolatok a költészet napján
Néhány hónapja egy kis kár-
tyát kapott Debrecenből L.
Németh Erzsébet. Egy asz-
szony küldte, mert Erzsébet
versei segítették túlélni a
gyászt, amit férje elvesztése
jelentett. A férfi meghagyta a
feleségének: annak adja a la-
pot, akit szeret és, aki Erdélyt
is szereti. Azt már tudják,
hogy a papíros Kolozsvárról
származik, 1944 előttről, hi-
szen az egyik aláírás Gulácsi
Iréné, aki akkor halt meg
bombázásban. A megsárgult
lapon sok-sok aláírás, még azt
sem tudni mindegyikről, hogy
kié. Kettő igen kedveset vi-
szont meleg szívvel mutat
meg az óvónő, Babits Mihály-
díjas költő, megszállott Er-
dély-szerelmes, a Magyarok
Világszövetsége elnökhelyet-
tese. Az egyik Kós Károlyé,
aki számára a hűség mintaké-
pe, a másik Áprily Lajos szig-
nója. Róla még hallunk be-
szélgetésünk során…
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Ahogy előző lapszámukban
beszámoltunk róla, negyedik
alkalommal adta át a Magya-
rok Világszövetsége Tolna
megyei szervezete a példamu-
tató életpályák elismerésére
alapított Tisztes Polgár kitün-
tetést. Az elismerést idén Ör-
vös Ferenc, a város életében
meghatározó szerepet játszott
konzervgyár egykori igazga-
tója és felesége, Örvös
Ferencné Jantner Mária vas-
diplomás pedagógus vehette
át március 15-én.  

– Nehéz visszagondolni a
hosszú évtizedekre, más világ-
ban éltünk, más szelek fújtak –
mondta köszönőbeszédében
Örvös Ferenc. Hálás szívvel
emlékezett munkatársaira,
akikkel karöltve harminc éven
át dolgozhatott a konzervgyár-
ban, és egy pici üzemből a me-
gye egyik legnagyobb gyárává

váltak, ahol biztos, nyugodt
körülmények között dolgoz-
hattak. Ezzel hozzájárultak
Paks gazdasági és kulturális
fejlődéséhez, mondta. Hozzá-
tette, bízik benne, hogy a most
aktív dolgozók ugyanezt te-
szik: tovább építik, szépítik vá-
rosunkat, hogy mindenki bol-
dogan, nyugodtan élhessen itt. 

Ahogy a méltatásban elhang-
zott, Mária néni pedagógus
családban nevelkedett, szülei
példáját követve választotta
testvéreivel együtt ezt a hiva-
tást. A szigorúságával is szép
pécsi diákévekre emlékszik,
ahol az életre, a tanítói pályára
nevelték őket. A tanítóképző
elvégzését követően marasztal-
ták a pályakezdő leányt, aki
így a Miasszonyunkról elneve-
zett rend elemi iskolájában
kezdte munkáját. Paksra kerül-
ve harminchat évig állt a ka-
tedrán és tanította, nevelte a

gyerekeket. Egymást segítő, a
problémák iránt érzékeny gye-
rekekre, aranyos, jó szülőkre
és kiváló, egymást támogató
kollégákra emlékszik. Minden
tanévkezdést ugyanolyan ö-
römmel várt és még most is
szívesen tanítaná a gyerekeket,
plántálná beléjük a tudást, taní-
taná őket az életre. 

Feri bácsi a bajai felsőkeres-
kedelmi iskolában tanult köny-
velést, gyors- és gépírást és jogi
ismereteket. Azután a keszthe-
lyi mezőgazdasági akadémia
következett, majd a Műegyete-
men gazdasági szaktanári dip-
lomát szerzett és a pedagógus
pályára lépett. Az első szárny-
próbálgatásokat Kalocsán tette
meg, majd a Szekszárd melletti
mezőgazdasági szakközépben
tanított és volt kollégiumi neve-
lőtanár. Munkahelyére először
biciklin, majd segédmotor-ke-
rékpáron járt. A házasságkötés

és a paksi konzervgyár hívó
szava vetett véget ennek az élet-
formának, ahol aztán Feri bácsi
tíz évig volt osztályvezető,
majd az üzem igazgatója. Utób-
bi posztot két hónapra vállalta,
de húsz év lett belőle. Az eltelt
évtizedek alatt fejlődtek a gyár-
tósorok, a vállalatnak önálló
bölcsődéje volt, saját futball-
csapata, könyvtára és mosodá-
ja, az udvaron park fogadta a
dolgozókat. 

A kitüntetés átadását követően
Feri bácsi után Mária néni is a
mikrofonhoz állt és kifejezte
köszönetét azért, hogy ezen a
csodálatos ünnepen megkaphat-
ták ezt az elismerést. Üzentek is
a számukra a béke és nyugalom
szigetét jelentő otthon, Paks la-
kóinak, mégpedig azt, hogy
olyan szeretetben éljenek, ami-
lyen az Örvös családot is össze-
tartja. 

-gyöngy-

Számukra Paks a béke szigete 

18 évesen a csoport legfiatalabb tagja-
ként már második szemeszterét tölti
Váradi Zsolt Németországban, és tapasz-
talatai alapján azt állítja, a főiskola után
is szívesen maradna külföldön.

Sokak számára lehet ismert a paksi fiatal-
ember, aki a Tűzvirággal való fellépések
során a néptánc kedvelőit, Váradi Jam
Factory névre hallgató triózenekarával pe-
dig a blueszene szerelmeseit varázsolta el
virtuóz játékával. Zsolt immár második
szemeszterét tölti Schmalkaldenben, Né-
metország türingiai tartományának egyik
településén. A pécsi Leőwey Klára Gimná-
zium német nemzetiségi tagozatán tanult,
ahol megkapta a szükséges alapokat ahhoz,
hogy tanulmányait külföldön folytathassa.
Jelenleg gazdasági jogot hallgat, mint
mondta, csoportja legfiatalabb tagjaként,
ennek okát rögtön ki is fejtette. Németor-
szágban más az oktatási rendszer, mint Ma-
gyarországon, a fiatalok középiskola után
két évig szakmát tanulnak, majd képesíté-
sükkel két-három évre elhelyezkednek dol-

gozni. Így 23 éves koruk táján kezdik el a
főiskolát, némi anyagi tőkével és szakmai
tapasztalattal a hátuk mögött. Zsolt hangsú-
lyozta, hasznosabbnak tartja ezt a rendszert
a hazainál, hiszen gyakorlatiasabb, önálló-
ságra nevel. A német fiatalok hamar elköl-
töznek szüleiktől, saját autójuk van, önálló-
an bérelnek lakást, és bár ezzel a tempóval
nem tud lépést tartani, nem érez hátrányt a
többiekkel szemben, ő is munkát vállal a
főiskola mellett. Dolgozott már nyomdá-
ban, tevékenykedett a Vöröskeresztnél, a

közeljövőben pedig egy zeneiskolában fog
basszusgitározást oktatni. Mint kiderült,
kint is elegendő időt szentel hobbijának,
keresetéből elsőként egy gitárt vett és zene-
karával rendszeresen próbál egy profi
hangstúdióban. Zsolt elmondta, a tanulást
is élvezi, érdekesnek tartja a jogi képzést,
ráadásul egy gyönyörű egyetemen tanulhat,
ahol minden épület és berendezés teljesen
modern. A közösségbe hamar beilleszke-
dett, barátokat is talált, mivel nyitott szemé-
lyiség és könnyen ismerkedik. Ennek elle-
nére, mint mondta, az otthoniakat sem fe-
lejtette el, az internetes közösségi oldala-
kon folyamatosan tartja velük a kapcsola-
tot, és évente körülbelül háromszor haza is
látogat. A kérdésre, hogy vajon a főiskola
után el tudná-e képzelni az életét Németor-
szágban Zsolt elmondta: szívesen maradna
az országban és ennek több oka is van. Az
anyagi körülmények kiválóak, az infrast-
ruktúra magas színvonalú, ezért kint szinte
eltűnnek a távolságok, az ügyintézés zök-
kenőmentesen halad, az élet pedig tökélete-
sen szervezett.                        Matus Dóra 

Fiatalok a nagyvilágban

Türingiában találta meg a számítását
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Szülés: otthon vagy kórházban?

Április elsején lépett hatályba
az intézeten kívüli szülésről
szóló rendelet, melyet május
elseje után már lehet alkalmaz-
ni. A rendelet lehetőséget ad az
úgynevezett születésházak lét-
rehozására is, de minden eset-
ben szigorúan előírja a tárgyi és
személyi feltételeket. Mind az
otthonszülés, mind a születés-
ház lehetősége mellett csak
szövődménymentes terhesség
és szigorú feltételek teljesülése
esetén lehet dönteni. Kizáró ok
többek között a kor, korábbi
császármetszés vagy az ikerter-
hesség is. A szülészeti alterna-
tívákról, illetve a helyi lehető-
ségekről Adorjánné Knábel
Tünde szülésznőt kérdeztük.

Az otthonszülés lényeges ele-
me az intimitás, hiszen a kis-
mama ismerős, nyugodt kör-
nyezetben élheti át a vajúdás
pillanatait. Ugyanakkor szülés
közben bármikor felléphet elő-
re meg nem jósolható kompli-
káció, ilyen például a méhle-
pény leválása, a baba szívhang-
jának gyengülése, vagy erős
vérzés fellépése, ezért az ott-
honszülés kockázatot hordoz
magában, hangsúlyozza a szü-
lésznő. Ebben az esetben nem
állnak rendelkezésre azok a fel-
szerelések, illetve műtői háttér,
melyre a kismama és a baba
életének mentéséhez szükség
lehet. Tehát a kórházi szülés
egyik legfontosabb előnye a
felszereltség és a steril környe-
zet, azonban itt az intimitás
szorul háttérbe. A biztonságér-
zet növelését, és a kórházinak
megfelelő steril környezet biz-
tosítását szolgálja az új jogsza-
bály által is engedélyezett szü-
letésházak létrehozása. Jelen-
leg egyetlen születésház műkö-
dik az országban, de Pakson is
adottak lennének a szakmai kö-
vetelmények ennek megvalósí-

tására, mondta el Adorjánné
Knábel Tünde, aki maga is egy
helyi születésház létrehozását
támogatja. Egy ilyen intéz-
mény a steril környezetet és a
szükséges eszközállományt is
biztosítani tudja a szülés koc-
kázatának csökkentéséhez,
ugyanakkor lehetőséget ad ar-
ra, hogy a kismama nyugodt,
intim környezetben hozza vi-
lágra gyermekét. A komfortér-
zetet növeli, hogy a mellette lé-
vő szülésznő már a kezdetektől
végigkíséri a terhességet, ezért
már korábban kialakul a biza-
lom, és a vajúdás folyamata
sem siettetett, hanem természe-
tes módon zajlik. A környeze-
tet aromaterápiával, a vajúdás
pillanatait masszázzsal és aku-
punktúrával tennék kelleme-
sebbé. Az áprilisban hatályba
lépett rendelet a születésházak
kapcsán kiemeli a háttérkórház
szerepét, ahová szükség esetén
a kismama és gyermeke húsz
percen belül beszállítható. Paks
számára megfelelő közelség-

ben van a szekszárdi kórház,
így ennek a kritériumnak meg-
felelhetne az intézmény. Ez
azért is kiemelkedően fontos,
mert a munka kizárólag a me-
gyeszékhely háttérintézményé-
vel szorosan együttműködve
képzelhető el, hangsúlyozta a
szülésznő. A születésház meg-
alapításának egyetlen akadálya
a tőkehiány, hiszen több tízmil-
lió forintba kerülne, de lenne rá
igény annak ellenére, hogy
nem támogatja a társadalom-
biztosítás. 

A meghitt percek harmóniáját
tartja az egyik legfontosabbnak
Knisz Judit is, aki második
gyermekét kellemes és termé-
szetes, ám biztonságos környe-
zetben szeretné világra hozni.
Mint mondja, a kockázatok mi-
att az otthonszülést nem válasz-
taná, első gyermeke is kórházi
körülmények között született,
igaz, amerikai intézményben,
ahol a szolgáltatás színvonala
jelenleg magasabb, mint ha-
zánkban. Judit elmondta, szü-

lőszobája kórterem helyett in-
kább hotelszobára hasonlított,
ahol festmények és zeneleját-
szó biztosította a kellemes kör-
nyezetet. A vajúdás során
együtt lehetett vele a családja
és a szülés után gyermekét nem
vitték el, ottmaradhatott velük.
Második gyermekét a szekszár-
di kórház alternatív szülőszo-
bájában szeretné világra hozni. 

A kismamák intimitásának és
kényelmének biztosítása, vala-
mint a szolgáltatás színvonalá-
nak növelése céljából a megye-
székhelyen működő Balassa
János Kórház is fejlesztéseket
tervez. A szekszárdi szülészeti
osztály háromágyas szülőszo-
bájának felújítása időszerű len-
ne, ennek előkészítési és terve-
zési munkái a Szekszárdi Szü-
lészetért Alapítvány kezdemé-
nyezésére már el is indultak.
Terv rengeteg van, csupán a
pénz hiányzik hozzá, mondta el
újságunknak dr. Répásy István
osztályvezető főorvos. Bár a
gyermekágyas részleg az utób-
bi időben sokat szépült, a für-
dőszobás, egyágyas szobák hi-
ányoznak. Ezért a korszerűsítés
elengedhetetlen lenne, de eh-
hez az alapítványnak több mil-
lió forintra van szüksége, mely-
nek összegyűjtéséhez számíta-
nak a lakosság támogatására is.
A korszerűsítési beruházás
kapcsán sor kerülne a szülőszo-
bán az előkészítő helyiség fel-
újítására, a szülőágyak bokszo-
sított rendszerének kialakításá-
ra és szülőszobai műtő létreho-
zására. Emellett a hosszabb
távú, ötéves tervek között sze-
repel az egyágyas, fürdőszobás
helyiségek kialakítása is.
Minden igényt kielégít ugyan-
akkor az osztály alternatív szü-
lőszobája, melyben gimnaszti-
kai labda, bordásfal, fürdőkád
és szülőszék könnyíti meg a va-
júdás perceit. A legtöbb
környékbeli kismama a szek-
szárdi kórházat választja, szü-
lészeten a tavalyi évben 1224
szülés volt. 

Matus Dóra

A fejlett országokban egyre több kismama szül otthon, míg hazánkban
nagyobb számban választják az intézményesített, állami egészségügyi
ellátás szolgáltatásait. Az új törvényi szabályozás harmadik alternatívát
is nyújt a leendő édesanyák számára.
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Jó napot, mi újság?

Erzsike Sárszentlőrincen született, a
bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban
érettségizett. Harmadikban még a jogi
pálya felé kacsintgatott, de édesapja azt
mondta, oda több furfangra van szükség,
ezért inkább a védőnői hivatást választot-
ta. Ebben az is szerepet játszott, hogy a
falu védőnője az utcájukban lakott és na-
gyon sokat mesélt a munkájáról. Édesap-
ja azt mondta, szép, de nehéz pálya mel-
lett döntött. A tőle útravalóul kapott jó ta-
nácsok között szerepelt az is, hogy min-
denkit egyformán szeressen. Erzsike va-
lóban ezt a vezérelvet követte mindig, vá-
logatás nélkül elfogadott mindenkit, mert
– mint vallja – egy védőnő soha nem cím-
kézhet meg senkit. És bár nem titkolja,
valóban voltak nehézségek is a munkája
során, ő mégis minden percét élvezte, és
mindvégig nagyon jól érezte magát. Más-
fél Kajdacson töltött év után került Paks-
ra, ahol egy idősebb kolléganő mellett
hárman voltak fiatalok. Nagyon sokat ne-
vettek. Minden nap az egészségházból in-
dultak útra, ami akkor a Pongrácz-házban
volt, s mentek családokat látogatni. 

– Nagyon szép volt. Először is, szeren-
csés voltam, mert azt csináltam, amit ta-
nultam, amit szerettem. Terhes anyákkal,
pici gyerekekkel foglalkoztam, láttam a
fejlődésüket, segíthettem, hogy milyen
úton induljanak el, tanácsokat adhattam
nekik – meséli. Mint mondja, annak ide-
jén több generáció együtt lakott, ha el-
ment egy családhoz, nemcsak a terhes
anyával vagy a kicsivel foglalkozott, ha-
nem megkérdezte a nagymamát, hogy

van, megdicsérte a kertjét, vagy megmér-
te a vérnyomását. Ma már a média, az
internet sok fogódzót jelent a kismamák-
nak, de régen jobban a védőnőre voltak
utalva. 

– Örültek, amikor beléptem. Mondták,
de jó, hogy jött, nagyon vártuk – idézi fel,
s hozzáteszi, ez jelezte számára, hogy
szerették, elégedettek voltak vele. Persze
előfordultak kézzel foghatóbb jelei is en-
nek. Például, amikor 

nőnapra virágot kapott 

a Bedő tanyai Csurán 

Andrástól. 

Bedő tanya egy időben hozzátartozott,
eleinte rendőri kísérettel járt ki, de hamar
sikerült megtalálni a közös hangot, elfo-
gadták őt, sőt férjét, fiát is, akik el szok-
ták vinni, amikor családlátogatásra ment. 

Azt, hogy ezeknek a közös gondozások-
nak volt-e szerepe abban, hogy Gábor fi-
uk az orvosi pályát választotta, nem tud-
ja, valójában soha nem beszélgettek az
egészségügyről, hivatása szépségeiről és
nehézségeiről. Persze amikor Gábor elő-
állt azzal, hogy orvos szeretne lenni, ők
támogatták ebben. Szülei büszkeségére
ma már rezidensként dolgozik Szekszár-
don az általános sebészeten.

Az édesapa, Sándor sokáig a konzerv-
gyárban dolgozott, majd géplakatosként
erőműves cégeknél. Nyugdíj mellett még
tíz évig dolgozott. Az, hogy felesége idő
előtt nyugdíjba menjen, eleinte szóba se
került. Hogy mégis így döntött, abban a
munkája során is rá jellemző empátia ját-
szott szerepet. 

– Amikor felajánlották, hogy eljöhetünk
nyugdíjba, én nem akartam, nem is gon-
doltam rá, Gábor akkor kezdte az egyete-
met, a férjem még dolgozott, de fiatal
kollégáim voltak és nem volt állásuk –
meséli. Nehéz döntés volt, hiszen a közel
negyven évet nagyon jó kollektívában,
vidáman dolgozta végig, a gondozás min-
den formáját szerette, nem voltak számá-
ra nemszeretem feladatok, és a családok,
szülők élete boldog szakaszának, a gyer-
mekvárásnak és a gyermeknevelésnek le-
hetett részese. 

– Az egész utat végigsírtam hazáig, aki
megállított, annak azt mondtam, allergiás
vagyok – teszi hozzá. Utána még sokáig
úgy kelt, mintha dolgoznia kellene, és
reggelente útnak is indult, ahogy szokott.
Aztán megjött a nyár és egy külföldi nya-
ralás, meg a 

férjével közös szerelmük: 

a Duna 

elterelte a gondolatait, és enyhítette a hi-
ányérzetet. A Duna a mindenük, tavasz-
tól őszig rengeteg időt töltenek a vízen.
Azt, hogy jó döntés volt a nyugdíj, az élet
is igazolta. Sándor beteg lett, szüksége
van az odafigyelésre, a gondoskodásra. 
– Az élet biztos így akarta, hogy nekem
el kellett jönni, azóta ez a feladat – mond-
ja Erzsike azt is hozzátéve, hogy férje
igen sok törődést kíván. Gábor szerint az
ő gondoskodása, szeretete tartja életben.
A napokat jobbára otthon töltik, sokat be-
szélgetnek, főként a múltról. Erzsike tart-
ja a kapcsolatot a kolléganőkkel és a gye-
rekektől sem szakadt el. Sokan hívják,
kérik a tanácsát, s ha kilép az utcára, min-
dent védőnői szemmel néz. Az például
igencsak elszomorítja, ha elöl megy az
anya, a gyereke meg utána kullog. No
meg az is, ha egy kisgyermek sokáig sír,
de senki nem vigasztalja.

Vida Tünde

Munkája minden percét élvezte
A védőnői pályán töltött
több mint harmincnyolc
év alatt Tóth Sándorné
Laki Erzsébet mindvégig
nagyon jól érezte magát.
Utolsó munkanapján ha-
záig sírt. Ma már nem hi-
ányzik neki a munka úgy,
mint eleinte, most más fel-
adata van, férje gondozá-
sa tölti ki az idejét.
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Sport

A harmadik helyet szerezte
meg az ASE NB I-es férfi ko-
sárlabdacsapata a 2010/2011-
es bajnokság alapszakaszának
végén. Ez azt jelenti, hogy a ta-
valyi bajnok, most hatodik he-
lyen záró ZTE ellen kell kihar-
colni az elődöntőbe jutást.
Horváth Imre vezetőedzőt az
eddigi szereplésről kérdeztük.

– Nehezen indult a szezon?
– Nem volt ideális a helyze-

tünk. Már a bajnoki év elején
látszott, hogy majdnem a nul-
láról kell csapatot építeni. So-
kan elmentek, és azok a meg-
határozó magyar játékosok,
akiket igazolni szerettünk vol-
na, nem jöttek. A rajt előtt egy
héttel megsérült Winters, gyor-
san kellett egy újabb külföldi
játékost keresni. Az első öt for-
dulóban kétszer is kikaptunk,
utána viszont jó sorozatot pro-
dukáltunk. Decemberben négy
fontos meccset is nyertünk, ez
sokat számított, önbizalmat
szereztünk.

– Utána viszont döcögött a
szekér.

– A januári három vereség
nem tört meg bennünket. Az
alapszakasz első köre biztonsá-
got adott, tudtunk kalkulálni.
Azért volt szükség extra nyeré-
sekre, hogy a pozíciónkat meg
tudjuk tartani, és a rájátszás
előtt az első négyben legyünk.
Az utolsó mérkőzések tétje az
volt, hogy harmadik helyen
végzünk-e. Ehhez hozzájárul-
tak a Körmend botlásai,
ugyanakkor idény közben ne-
künk is voltak nem várt veresé-
geink.

– Mennyire hiányzott Mészá-
ros Zalán?

– Ő nagyon fontos eleme volt
a csapatnak, mind védekezés-
ben, mind támadásban. De-
cemberi sérülése után pótlása
nem volt egyszerű. Mindig fel-
merült a hiánya, amikor vere-
séget szenvedtünk, főleg
olyankor, amikor nyerhettünk
is volna. Azért nagy vonalak-

ban átvészeltük ezt az idősza-
kot.

– A rájátszásban kap lehető-
séget?

– A műtétje óta becsülettel
dolgozik, végzi a rehabilitáci-
ót, a gyógytornát. Csapatedzé-
sen a ZTE elleni meccs előtt
vett először részt. A rájátszás
előtti héten már tisztábban fo-
gunk látni. Annak, hogy ismét
pályára lépjen, közös döntés-
nek kell lennie, elsősorban az ő

döntésének, bár biztosan félte-
ni fogja a lábát, de meg tudja
ítélni, mikor áll készen a játék-
ra. Még ha nem is lesz 100%-
os, lehet, hogy lesznek olyan
momentumok, amiben tud se-
gíteni.

– Sokáig négy légióssal gaz-
dálkodhatott, nem okozott ez
feszültséget?

– Valahogy megoldottuk a
problémát, ez nem volt mindig
könnyű, de azt hiszem 90%-
ban eltaláltuk, hogy az aktuális
mérkőzésen kit játszassunk.
Aztán Winters távozásával ez
magától megoldódott. Amikor
idejött, Sales-ről nem látszott,
hogy ennyire értékes játékos.
Érdekes, hogy se nem 4-es, se
nem 5-ös alkat, de a korábbi
mutatóit hozta. Johnssontól
azt kaptuk, amire számítot-

tunk, talán ő volt a négy kül-
földi játékosból álló rendszer
legnagyobb kárvallottja.
Konkrétan ő játszott közülük a
legkevesebbet, de félre tudta
tenni az ebből fakadó hátrá-
nyokat, nem sértődött meg, és
nem mutatkozott meg a telje-
sítményén. Winters hozta,
amit kellett, és voltak nagyon
jó mérkőzései.    

– A magyar játékosokkal elé-
gedett?

– Körtélyesi december vége
óta javuló teljesítményt nyújt,
remélem, ez megmarad a ráját-
szás során is. Morgen Ferdi-
nánd jól kezdte a szezont, most
talán egy kis hullámvölgybe
került. Tóth Péter is Zalán sé-
rülése után kapott több lehető-
séget, a meccseken elég hul-
lámzó a teljesítménye, sokszor
nem lehet tudni, melyik arcát
fogja mutatni. Kovács Ákosra
nagyobb szerep hárult Zalán

kiesése után, ezt hellyel-közzel
megoldotta. Pavlik jól kezdett,
január-február környékén volt
egy-két hullámvölgye, most
már kezd kijönni belőle. Fara-
gó sérülése miatt nagyon kevés
lehetőséget kapott. Farkas At-
tila többször is sérült, Horti
előtt pedig sokan vannak, akik
miatt kevesebb lehetőséget
kap. Winters helyére érkezett
Vojvoda, akiről már a bajnok-
ság kezdetekor szó volt, csak
akkor nem minket választott.
Ő egyre jobban beépül a csa-
patba. A ZTE ellen a rájátszás-
ban talán több lehetőséghez
jutnak a cseréink, és bizonyít-
hatnak, hogy a következő kör-
ben jobban építhetünk rájuk.

– Mire számíthatunk a ZTE
ellen?

– Jelen helyzetben a hazai
pálya előnye nálunk van. A za-
laiak meggyengültek a bajnok-
ság rajtjához képest, elmentek
a légiósok, nagyon sok a fiatal
játékosuk, Vojvoda pedig hoz-
zánk igazolt. Már azt hallom,
hogy 3-0, meg söprés, de én
óvatos duhaj vagyok, a végén
szeretek nevetni. Természete-
sen szeretnénk 3-0-val tovább-
jutni az első körből, de az
egerszegiek a Körmend ellen
megmutatták, nehéz ellenük
hazai pályán. A legfontosabb,
hogy továbbjussunk, nyilván a
fölényes győzelem lenne a leg-
jobb, akkor tudnánk egy kicsit
pihenni, és készülni az ellen-
félből, aki az Albacomp–Falco
párharc győztese lesz. Nem le-
becsülve a ZTE-t, nekünk van
nagyobb esélyünk.

(joko)

Alapszakasz: harmadik az ASE

A négy közé jutásért a hatodik helyen végzett ZTE ellen játszik
az ASE. A playoff programja:
1. meccs:  április 9. (szombat) 19:00 ASE–ZTE
2. meccs:  április 12.(kedd)  19:15 ZTE–ASE
3. meccs:  április 15. (péntek) 18:00 ASE–ZTE
Amennyiben szükséges:
4. meccs:  április 18. (hétfő) 19:15 ZTE–ASE
5. meccs:  április 20. (szerda) 18:00 ASE–ZTE
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Nyolc magyar versenyző vett
részt az idei boszniai dzsúdó
Európa-kupa viadalon, közülük
két paksi sportoló is dobogóra
állhatott. Csoknyai László (81
kg) nyakába ezüst-, Bor Barnáé-
ba (+100 kg) bronzérem került.

Csoknyai László: Jók voltak az
ellenfelek, 38 fős volt a mezőny,
világbajnoki 5. montenegrói,
horvátok, szerbek, oroszok, len-
gyelek léptek tatamira. A döntő-
ben ráindultam egy technikára és
hibáztam, a horvát srác pedig ki
is használta. Az Eb-re jól sikerült

a felkészülésem, a legjobb hét
közé szeretnék bekerülni.

Bor Barna: Aránylag erős me-
zőny volt, jó volt felhozónak,
volt egy-két nagyon jó verseny-
ző. Vártam már hogy jöjjön va-
lami eredmény, egyre jobb for-
mában vagyok, egyre jobban
ment a munka az edzőtáborok-
ban. Az elődöntőben nem csak a
bosnyák versenyző ellen kellett
küzdenem. Most még edzőtábo-
rozunk, április 21-24-én Isztam-
bulban lépünk szőnyegre az Eu-
rópa-bajnokságon.             (joko)

Csoknyai ezüst,
Bor bronz

Rangadót nyert az NB I Aszta-
los László-csoportban szereplő
Atomerőmű SE sakkcsapata a
bajnokság legutóbbi fordulójá-
ban. A piros-kék klub a korábbi
többszörös bajnok Z. Csuti-
Hydrocomp SK együttesét ver-
te hazai környezetben 7:5-re.
Borki, Szabó, Györkös és Vaj-
da győzelemmel, míg Berkes,
Ács, Grószpéter, Jr. Fodor,
Csom és Vidéki döntetlennel
járult hozzá a győzelemhez. Az

Atomerőmű SE sikerével meg-
erősítette második helyét a táb-
lázaton.

Az NB I/B Charousek cso-
portjában az ASE II. szintén
7:5-re győzött a pécsi
Pannonpower SE ellen. A 7. já-
téknapon Dudás, Tóth, Kaczúr,
Fodor, Szíjjártó és Benedeczky
diadalmaskodott, Balázs és
Molnár pedig remizett. Az ASE
II. jelenleg harmadik a 2010-
2011-es pontvadászatban.   efgé

Sakksikerek itthon

Ünnepséggel kezdődött a már-
ciusi Paksi FC–Haladás mér-
kőzés: az év utánpótlás-fut-
ballistáját jutalmazták. A 2007-
ben tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Lazók Albertről elneve-
zett vándordíjat idén Szalontai
Tibor érdemelte ki. A 18 éves

játékos Kalocsáról, a Méhecs-
kék SE-től igazolt a Paksi SE-
hez 2007-ben. Edzői: Oszter-
májer Gábor és Gracza Tibor.   

– Igazi megtiszteltetés volt,
hogy a díjat a Haladás elleni
győztes mérkőzés előtt ve-
hettem át, a nagy csapat sor-
fala előtt – nyilatkozta a ki-
tüntetett. A korábbi díjazot-
tak, Pokorni Péter, Fiola At-
tila és legutóbb ifj. Haraszti
Zsolt mind szerepeltek, illet-
ve szerepelnek az NB I-ben,
ami ösztönzőleg hat a zöld-
fehér futballistára. Célja,
hogy minél hamarabb bemu-
tatkozhasson az élvonalban a
Paksi FC színeiben. A díjat
Lazók Albert fia, Lazók Nor-
bert adta át.                   -efgé- 

Lazók Albert-díj

A Paksi
Sportegye-
sület leg-
u t ó b b i ,
m á r c i u s i
közgyűlé-
sén adták át
az Év

edzője, Év sportolója kitünteté-
seket, melyeket a klub elnöksé-
ge 2009-ben alapított. A 2010-
es Év edzője Osztermájer Gá-
bor, a labdarúgó szakosztály
vezetője lett. A fiatal tréner ta-
valy megszerezte a magyaror-
szági legmagasabb edzői képe-
sítést az UEFA Pro Licencet,
2009-ben az U17-es csapattal
bajnoki címet nyert, majd
2010-ben benntartotta az U15-
ös csapatot. Az NB I-ben után-

pótlásszakág-vezetőként haté-
kony és eredményes munkát
végez, sikeresen irányítja szak-
mailag az utánpótlásképzést. 

Az Év
sportolója
díjat Hor-
váth Patrik
ö k ö l v í v ó
érdemelte
ki, aki ser-
dülő ma-

gyar bajnok, 2010-ben 17 hi-
vatalos mérkőzésből csak ket-
tőt veszített el. Az országos
bajnokságon 16 induló közül
ezüstérmes lett. Teljesítmé-
nyét emeli, hogy súlycsoport-
ja alsó határát alig érte el.
Edzője Kajtár László.

röné

Ők az Év edzője
és az Év sportolója

A Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért programsorozat
második fordulójában az Ürgemezőn futottak kicsik és na-
gyok. Az indulás előtt a próbákkal kapcsolatban egy tévhitet
is el kellett oszlatnia a főszervezőnek. – Nem az időeredmény
számít, hanem a távok teljesítése a cél. Mindegy, hogy a pen-
zumot elsőként vagy utolsóként teljesíti a résztvevő, a lényeg
a mozgás – fogalmazott Horváthné Szeip Ildikó, a PSE Sza-
badidősport Szakosztály vezetője. A futáson összesen 723-an
vettek részt. 
A programból már csak a kerékpározás van hátra, ennek idő-
pontja  május 7., gyülekező a Rákóczi utcai orvosi ügyelet mö-
götti parkolóban lesz.                                                   -faller-
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A stabilitást és a versenyképességet is szem
előtt tartó hosszú távú program keretében
végezte az Atomerőmű Horgászegyesület
elmúlt négyévi munkáját. Ez idő alatt ki-
emelten figyeltek a környezetvédelemre,
fejlesztések történtek a tórendszer és a ki-
szolgálóegységek tekintetében, a halneve-
lésre és -telepítésre is nagy gondot fordítot-
tak, és számos verseny zajlott a Füzes és
Kondor tavakon. Amíg az ország különbö-
ző vizein csökken a horgászlétszám és a be-
telepített halak mennyisége, addig Pakson
ennek az ellenkezője tapasztalható. 

– Taglétszámunkat és a betelepített halak
mennyiségét is növelni tudtuk. A jelentke-
zők száma olyan magas, hogy 750 főben
maximalizált létszámunk jelenleg 737 főt
számlál – mondta el Antal Lajos, az egyesü-

let elnöke. 2011 legnagyobb volumenű ren-
dezvényét június közepén rendezik, ekkor
az ország minden pontjáról érkeznek majd
horgászok. Az Iparági Horgásztalálkozóra
150 fős versenyzői létszámot és a pecázók
családtagjait várják. Az eseményen több-
nyire remekül szerepelnek a paksiak. 

– Minden évben dobogós helyet ér el vala-
melyik együttesünk, tavaly egyéniben is si-
került egy ötödik helyet elérnünk. Hazai pá-
lyán korábban egyéni érmeket is szereztünk
már, ezért nagy reményekkel várjuk az idei
versenyt – tette hozzá Cseh Attila, az egye-
sület titkára. A vezetőség mandátuma jövő-
re egyébként lejár, az ez utáni időszakra
csökkentett létszámú irányítói testületet sza-
vazott meg a küldöttség: kilenc helyett hét
fő látja majd el az irányítói feladatokat. efgé

Makai János egykori NB I-es
labdarúgó játékvezető a paksi
Celőke Mezőföldi Íjász Egyesü-
let elnöke (a celőke a nyílvessző
régies neve) még aktív sípmes-
ter volt, amikor elkezdett nyi-
lazni.

– Honnan az íj iránti vonza-
lom?

– Kassai Lajos lovasíjász ha-
tására kezdtem el lőni, de termé-
szetesen még nem ilyen szerve-
zett körülmények között. Ami-
kor szögre akasztottam a sípot,
akkor kezdtem el komolyabban
foglalkozni az íjászkodással.       

– Mikor alakultatok?
– 2007 tavaszán alakítottuk a

Celőkét, és azóta folyamatosan
fejlődünk. Jelenleg harminc fő
körüli a létszám, ami nem rossz,
és ehhez képest már komoly
eredményeink is vannak. Kü-
lönböző versenyeken és orszá-
gos bajnokságokon rendre jól
szerepelnek a tagjaink. Az ifi
kategóriában vagyunk kevesen,
akik lejárnak hozzánk, más
sportágat is űznek emellett.

– Milyen fegyvereitek van-
nak?

– Vannak hagyományos íjak,
azok általában fából, szaruból

készülnek. A modernebb
sportíjak üvegszálból, mű-
gyantából vannak, karbonszál
erősítéssel. A csigás íjakat már
alumíniumöntvényből, kevlár-
ból és az űrtechnológia kap-
csán ismert anyagokból, magas
szintű technológiával gyártják.
Mindenki hagyományos íjjal
kezdett, van, aki annál is ma-
rad, és van, aki mással is pró-
bálkozik. Az öcsém csigás íjjal
is lő, én vadászíjászattal fog-
lalkozom.   

– Drága ez a sport?
– Egyszer kell beruházni,

utána meg a nyílvesszőket pó-
tolni. Egy íj 20-30 ezer forint
körül van, az ezer forintos nyíl-
vessző egy évet kibír, de a job-
bak 3-4000 forint körül van-
nak. Akkor érdemes drágábba-
kat venni, ha már eltalálja vala-
ki a céltáblát.

– Hol gyakoroltok?
– A Rókus utcai lőteret kap-

tuk bérbe az önkormányzattól,
mi tartjuk rendben. Kaptunk
egy kis pénzt is, helyi vállalko-
zók felújították a pályát. Táro-
lókat készítettünk és kialakítot-
tunk egy 20 méter hosszú téli
lőteret, így már télen is tudunk

gyakorolni, a fűtés a távlati cé-
lok között szerepel. 

– Mikor vannak a versenyek?
– Télen teremben lövünk 18

m-es pályán. Március 1-jén
kezdtünk kint a szabadban, ez
leginkább a felkészülés idősza-
ka, a nagy versenyek ősszel
vannak. Most a 3D-s íjászatot
gyakoroljuk, teljes életnagyságú
állatalakokra lövünk, amelye-
ken különböző célzónák van-
nak. Hétvégén Tápiószent-
mártonba megyünk, országos
évadnyitóra, aztán havonta egy-
egy komolyabb versenyre. Áp-
rilis végén lesz a diákolimpia
dél-dunántúli régióbajnoksága.
Van két nagyon ügyes verseny-
zőnk, bízom benne, hogy eljut-
nak az országos döntőbe. Az
egyesület maga évente 3-4 ver-
senyt szervez. Sokat köszönhe-
tünk az önkormányzatnak, az
atomerőműnek, támogat ben-
nünket a dzsúdós Kun Szilárd,
év elején az ASE ügyvezetője,
Kovács Antal segített, amikor
az ASE csarnokban rendeztünk
nemzetközi versenyt.  

– Mi szükséges ahhoz, hogy
valaki jó íjász legyen?

– Koncentráció, az izmok ma-

ximális kontrollja szükséges.
Csak akkor tudsz pontos lenni,
ha tudsz koncentrálni. Nagyon
kikapcsol.          Kovács József

2011. április 8.Paksi Hírnök 18

KIADÓ 
INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklődni: 

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

Celőke nyilai

Az iparági horgász-
találkozóra készülnek

A Paksi Sporthorgász Egyesület felhí-
vására környezetvédelmi és rehabilitáci-
ós program indult  az imsósi erdőben. Az
esemény célja a Kis-Duna hajózhatóvá
tétele a telelőtől a Csonka-kőig, a meglé-
vő fizikai akadályok eltávolítása, a kettes
kőnél lévő régi komp szétbontása és a
mederben rekedt uszadékfák és hulladé-
kok összegyűjtése. A programot a Dél-
Dunántúli Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park tá-
mogatja.                                      -titti-
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Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623; 

06-20-949-2467
E-mail: 

paksi-hirdeto@externet.hu
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Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Április 10. (vasárnap) 19 óra
CSAK SZEXRE KELLESZ

amerikai romantikus vígjáték

Április 13. (szerda) 19 óra
THE FIGHTER –

A HARCOS
feliratos amerikai dráma

Április 17. (vasárnap) 19 óra
TAMARA DREWE

feliratos angol rom. vígjáték

Április 20. (szerda) 19 óra
A NEGYEDIK

feliratos amerikai sci-fi

Moziműsor Kortársalgás
Haász István festőművész lesz
a Paksi Képtár vendége április
19-én 15 órától. A Kortárs mű-
vész a múzeumban című prog-
ram célja, hogy bemutassa,
miként készülhet el a kiállítási
anyag, miként érinti ez a min-
dennapi működést és hogyan
gazdagíthatja a múzeumpeda-
gógia tárházát. Az előadás
mellett sajátos tárlatvezetésen
is részt vehetnek a látogatók,
ahol a művész maga mutatja
be alkotásait, munkásságát. A
részvétel ingyenes.

Tavaly hirdette meg először Nyi-
tott kert akcióját a Paksi Kertba-
rát Egyesület, hogy bárki, aki ér-
deklődik a virágok, növények
iránt, az kedvére körülnézhessen
az igényesen gondozott kertek
világában. Az alábbi lista azok
nevét tartalmazza, akik szívesen
várják kertjükbe, udvarukba áp-
rilis 16-án az érdeklődőket.

– Bauer Jánosné, Bercsényi
u. 33.

– Horváth Andrásné,
Munkácsy u. 24.

– Kern János, Április 4. u. 54.
(belső udvar)

– Ledneczki Erzsébet, Hősök
tere 13.

– Márkos Zita, Völgy u.1/a
– Mutz Ádámné, Kishegyi u. 1.

– Nikl Józsefné, Nádor u.45.
– Nyiratiné Nász Rózsa,

Hattyú u. 15.
– Szabó Jánosné, Zsíros köz 11.
– Pupp Józsefné, 

Virág utca 78.
– Tóth Jánosné, Április 4. utca

50. (belső udvar)
– Vasadi András, Szérűs u. 20.
– Antus Imre, Pörösi dűlő

(Nagydorog felé, EL-ÖNT BT.
táblánál jobbra, majd a har-
madik bejárat)

Jótékonysági
hangverseny

Április 17-én, virágvasárnap
17 órakor jótékonysági kórus-
hangversenyt rendeznek a re-
formátus templomban a mű-
emlék orgona felújítására. Fel-
lép az érsekcsanádi ökumeni-
kus Összhang kórus. Belépő-
díj nincs, adakozásra van lehe-
tőség.

Eboltás
Április 11-én a PSE sportpályá-
nál és 12-én a Hősök terén lesz
idén Pakson eboltás, mindkét
alkalommal 8–12 és 14–17 óra
között. Pótnap április 18-án, a
sportpályán 14–17 óráig. A ve-
szettség elleni oltás minden há-
rom hónapnál idősebb eb részé-
re kötelező, ára 2800 Ft.

Nyitott kertek

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

Korrepetálás
A KDNP paksi szervezete se-
gítséget kíván nyújtani paksi,
5–10. évfolyamos tanulók ré-
szére matematika és kémia tan-
tárgyakban. A Fidesz paksi
szervezete a helyszín biztosítá-
sával segíti munkájukat. Az el-
ső konzultáció április 9-én 15
órától lesz a Kossuth Lajos utca
12/A szám alatt. További infor-
máció: 20/455-3357.

A TEIT 
kalocsai látogatóközpont 
(Szent István király út 35.)

nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Új alapokon a DSE
(Folytatás a címlapról.)

2011 februárjában rendkívüli
közgyűlésen új elnököt válasz-
tottak Wahl János személyé-
ben, aki az elkövetkezendő
négy évre vállalta a vezetői
tisztséget. Elnökhelyettes So-
mogyi József lett, Kis Gábor,
Klein János és Székely Imre
pedig az ötfős elnökségben
vállalt feladatot. A felü-
gyelőbizottság elnöke Adorján
János, tagjai Csákyné Ildikó és
Romposné Katalin lett. – Cé-
lunk a gazdasági helyzet stabi-
lizálása, a felszerelések pótlá-
sa, illetve újak vásárlása, vala-
mint a megyei első osztályban
szereplő labdarúgócsapat meg-
erősítése, a minél jobb tavaszi
szereplés érdekében – hangsú-
lyozta Wahl János. A piros-fe-
hér egylet az őszi fordulók
után sereghajtóként mindössze
három bajnoki ponttal szerény-
kedett a tabella utolsó helyén.
A télen Kollarics Zsolt vette át
a szakmai munkát, több meg-
határozó játékos érkezett és a
csapat tavasszal 12 pontot
gyűjtve már a 9. helyen áll. Az
ifjúsági gárda irányítását a ter-
vek szerint Somogyi József ve-
szi át, a főként helyi fiatalokra
épülő együttes is kezd össze-
állni. 

– Az utolsó pillanatban fogott
össze a település, mely ismét
magáénak érzi a futballcsapatot.
A pozitív légkörben egyre több
helyi támogató segíti a csapatot
– tette hozzá a klubelnök. 

– Spiesz József, a település-
rész vezetője, és Ulbert Sándor

kömlődi kötődésű városatya,
valamint Paks Város Önkor-
mányzata és a Paksi Atomerő-
mű Zrt. is mindent megtesz a
szebb jövő érdekében. A cég
az eddigi négy idegenbeli mér-
kőzésre ingyenesen bocsátotta
rendelkezésre a csapatot szállí-
tó autóbuszt – fogalmazott
Bordács József. Az önkor-
mányzat 3,3 millió forinttal tá-
mogatja a labdarúgókat, ez az
összeg a működésre elegendő.
Az összefogásnak köszönhető-
en megkezdődött a balesetve-
szélyes pálya felújítása. Amíg
nyárra el nem készül, hazai
mérkőzéseit a PSE Fehérvári
úti sporttelepén játssza a
Dunakömlőd. A tervek szerint
nyáron tovább erősödhet a
DSE kerete és merészebb cé-
lok is megfogalmazódhatnak a
következő szezonban a paksi
településrészen.              

Faller Gábor
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TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

6 hónapra évi 6% betéti kamatot (EBKM: 6%) 

Euro megtakarításaira 
3 hónapra évi 2,75% betéti kamatot (EBKM: 2,75%)

vállalkozói forint betéteire 
2 hónapra évi 5,25% kamatot (EBKM: 5,25%)

kínálunk egyszeri lekötésű számlabetétekre összeghatártól
függetlenül, meglévő Ügyfeleinknek is.

Szekszárd, Garay tér 14-16.74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Paks, Villany u. 4. 75/511-240

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, Somogy
és Zala megyei fiókjainkban, hívását pedig a 06/40-
200-900 telefonszámon.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termék-

szabályzatok tartalmazzák.

Második helyen végzett egy
több országban is zajló inter-
netes verseny hazai mezőnyé-
ben az ESZI tizedikes diákja,
Kuti Lívia. Livi a Junior
Internet elnevezésű verseny
JuniorText kategóriájában ka-
pott második díjat. A feladat az
volt, hogy egy esszében mutas-
sák be a 18 év alatti fiatalok,
hogy miként alakult az életük,
amióta a net belépett a világuk-
ba. Bár Magyarországon 2006
óta zajlik ez a verseny, a
Györkönyben élő diáklány elő-
ször nevezett, más – számítás-
technikával, internethasználattal
kapcsolatos – versenyeken
azonban többször is megmérette
magát. A Nemes Tihamér Or-
szágos Középiskolai Tanulmá-
nyi Versenyen például kétszer
is, egyszer éppen két hete. Ta-
valy az országos döntőn negy-
venedik lett, hogy idén hánya-
dik, azt még nem tudni, de az

biztos, hogy ő volt az egyetlen
Tolna megyéből az ötven diák
közül, akik a finisbe jutottak. Az
idei eredmény még annyira nem
izgatja a diáklányt, jövőre vi-
szont nagy a tét, ha sikerül az el-
ső tízbe kerülnie, egyetemi fel-
vételt nyer. Az ELTE-re készül,
természetesen informatikus,
pontosabban médiainformati-
kus, szoftverfejlesztő, websz-
erkesztő szeretne lenni.

A számítógép és az internet –
mint a legtöbb fiatalnak – neki
is hétköznapi dolog. Már kis-
lányként is élete része volt, a
györkönyi művelődési központ-
ban, amelyet édesanyja vezet,
mindig a számítógépek körül
sertepertélt. Általános iskolás
korában is próbára tette már ma-
gát informatikaversenyen, a leg-
szebb eredmény egy országos
harmadik helyezés volt. A Juni-
or Internetről elmondta, hogy a
webdesign kategóriában is ne-

vezett a honlapjával, de – úgy
tűnik – kissé elnézte a kiírást,
mert mások képekkel neveztek.
A pályamunkák beadásának ha-
tárideje előtti utolsó este lefek-
véskor – hogy ne legyen lelkiis-
meret-furdalása – írt még egy
rövid fogalmazást, amiről édes-
anyjának is csak az eredmény-
hirdetéskor jegyezte meg: „ja,
amúgy egy esszét is írtam”.
Nem csoda hát, hogy meglepő-
dött, amikor kiderült, második
díjat nyert vele.               -vida- Fo
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Livi és az internet

ELADÓ INGATLANOK 
Pakson, a Haladás utcában 2 szobás, gázfűtéses
családi ház eladó. Irányár: 7,8 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 3 szobás, föld-
szinti, felújított lakás, garázzsal, kerttel eladó.
Irányár: 16,8 M Ft.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 1 szobás össz-
komfortos lakás kerttel, tárolóval eladó. 
Irányár: 7,8 M Ft.

Pakson, a Fenyves utcai üzletsoron 25 m2-es üzlet-
helyiség kiadó.

Pakson, a történelmi városközpontban 5 szobás,
összkomfortos, garázsos családi ház eladó. Irányár:
31 M Ft.

Pakson, a városközpontban a Váci M. utcában fel-
újított téglaépületben, 2 és fél szobás, erkélyes, 62
m2-es első emeleti lakás eladó. Irányár: 14,1 M Ft

Pakson, a Szedres utcában 2 szobás, földszinti la-
kás eladó 8,8 M Ft-ért.

Pakson, az Óváros központjában a Duna mellett
tetőtérbeépítéses, panorámás, 4 szoba, összkom-
fortos családi ház nagy terasszal, szép kerttel el-
adó. Irányár: 28 M Ft

Ingatlanok értékbecslése, 
eladás, vétel, hirdetés
Részletes felvilágosítás: 

Fonyó Ingatlan és Média Iroda
Tel: 06-30/557-3645 

E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu


