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Turistaút épül a madocsai töltéshez
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Népszerűvé vált a kerékpárosok
körében a Madocsa felé vezető
töltés aszfaltozott útja, egyre többen kirándulnak vagy sportolnak
ezen a szakaszon. A töltés megközelítése Paks felől eddig csak

a hatos út érintésével volt megoldható, nyár közepétől azonban biztosítva lesz a biztonságos
kerékpározási lehetőség a kirándulók számára. Önkormányzati beruházásként zúzottköves
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burkolatú turistaút épül a kompkikötőhöz vezető lejáró és a Madocsa felé vezető töltés között. A
fejlesztés első ütemeként költségvetési forrásból tavaly megújult
a régi téglagyárig vezető járda, a

kerékpározásra alkalmas turistaút megépítésére az engedélyezés
elhúzódása miatt kellett várni.
– A tervek elkészültek, a forrás
biztosított. Amint megérkezik a
MÁV engedélye – az út az egykori vasúti múzeum mellett halad
majd, a terület pedig a vasút tulajdonában van – elkezdődik a kivitelezés, várhatóan április végén
– tájékoztatott dr. Blazsek Balázs.
Két kerékpáros kényelmesen elfér majd egymás mellett az új, zúzottköves turistaúton. A kivitelezőt meghívásos versenyeztetési
eljárásban választja ki az önkormányzat.
A Paks és Dunakömlőd közötti
kerékpárút megépítését később,
pályázati forrás bevonásával tervezi a város, de az európai kerékpárúthálózat-fejlesztési program
mellett a paksi bővítéshez kapcsolódó rekreációs projektben is
elkészülhet – tudtuk meg Paks
címzetes főjegyzőjétől. Dallos Sz.

Döntés után
Változtatási tilalmat rendelt el a
város képviselő-testülete áprilisi rendes ülésén a város azon területeire, ahol a társasházépítések komoly lakossági ellenállást
váltottak ki. A rendelet már hatályos, tehát csak annyi lakóegység építhető egy telken, amennyi
korábban volt. Dr. Blazsek Balázs
főjegyző azt mondta, a tilalom
csak az ezt követően induló építkezéseket érinti, a már engedélyezettekre nem vonatkozik. Azt
is elmondta, hogy átmeneti időszakról van szó, az önkormányzat
ugyanis szakértők bevonásával
utcáról utcára, majdhogynem telekről telekre fogja meghatározni,
hogy hol lehet egy telekre több lakást építeni, hol nem. Mint az indoklásban is elhangzott, az elmúlt
időszakban Pakson nagyon meg-

nőtt a lakásépítési szándék, és a
hagyományosan családi házas utcákban is megjelentek a többlakásos társasházak. Az érintett utcák
lakóközössége több alkalommal
kérte az önkormányzatot, hogy
vizsgálja felül a hatályos szabályozást, és konszenzusos megoldással csökkentse az egy telken megépíthető „fő rendeltetési
egységek” vagyis lakások számát.
Arra tekintettel, hogy a felülvizsgálat folyamatban van és, hogy a
társasház-építési szándék továbbra is meghatározó, az érintett területek esetében indokoltnak látta az önkormányzat a változtatási tilalom elrendelését. Kovács
Sándor nem támogatta az előterjesztést. A képviselő az ülésen elmondta, hogy a döntés – azzal,
hogy megváltoztatja a körülmé-

nyeket – sérti a befektetők érdekeit és jelentősen leszorítja az ingatlanárakat.
Szintén a szerdai ülésen született döntés arról, hogy a képviselő-testület 50-50 millió forintos
kerettel idén is támogatja a hagyományos, valamint ipari technológiával készült házak energetikai korszerűsítését. Süli János polgármester megjegyezte,
ha túlhaladják az igények a keretet, megtalálják a módját, hogy a
kiírásnak mindenben megfelelő
pályázatokat támogassák.
30 millió forinttal járul hozzá az
önkormányzat a helyi tömegközlekedés működtetéséhez, mivel az
a szolgáltató számára ennyi veszteséggel jár. E döntéssel egy időben a városvezetés azt is elhatározta, hogy kampányt indít a tö-

megközlekedés népszerűsítésére.
Ez nemcsak a veszteséget csökkenthetné, hanem a belvárosi parkolási gondokra is gyógyír lenne
és – nem mellesleg – pozitív hatást gyakorolna a környezetre.
Zárt ülésen határoztak arról a
képviselők, hogy idén Karszt Józsefnek, a Paksi FC technikai vezetőjének adományozzák a Paks
Sportjáért kitüntetést. Ugyancsak
zárt ajtók mögött, hosszas vita
után az a döntés született, hogy a
Paksi Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetői posztjára pályázó két jelölt egyikét sem
támogatja az önkormányzat. A
döntés jelzésértékű, hiszen az
igazgató személyéről a KLIK határoz, vázolta dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyző.
Vida T.

A társasházak voltak terítéken
A társasházépítésekkel kapcsolatban hangzott el a legtöbb
kérdés a kettes körzet lakóinak
szervezett fórumon. A telt házas, eleinte parázs hangulatú
rendezvényen volt, aki azt sérelmezte, hogy a háza mellett épített többlakásos, emeletes épület miatt nem süt be a nap az
udvarára, volt, aki privát szféráját féltette, mivel hat teraszról
látnak rá az udvarára. Többen
nem értették, hogyan tudnak a
szomszédok megkérdezése nél-

kül engedélyeket kiadni, és azt
is elmondták, hogy véleményük
szerint a családi házak közé épített társasházak miatt a szomszédos ingatlanok értéküket veszítik. Kifogást emeltek a lakók
a parkoló autók számának megemelkedése miatt, és többen azt
is elmondták, hogy véleményük
szerint ezek a házak nem illenek
a városképbe. Alternatívaként a
Pollack út melletti terület, a Hősök tere feletti tér és a Táncsics
park beépítését javasolták a fó-
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rumon résztvevők, akik nem azt
akarják, hogy ne épüljenek új
társasházak Pakson, csak azt,
hogy ne az óváros központi, családi házas utcáiban.
A kérdésekre, észrevételekre
Horváth András, Paks főépítésze válaszolt. Többször elmondta: a lehetőségeik korlátozottak,
hiszen az érvényes szabályoknak meg kell felelnie az önkormányzatnak, de a helyi építési
szabályzat módosítását új szemlélet alapján, a lakossági igényekre tekintettel fogják elvé-

gezni. Süli János polgármester
azt hangsúlyozta, hogy élhető
várost kell építeni. Azon dolgoznak, hogy mind a paksiak, mind
a tervezők és a beruházók –
akik nagy része helybeli – számára elfogadható rendelkezés
szülessen. Arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Pollack Mihály utca északi részén
épül majd az erőműbővítéshez
kapcsolódó új lakótelep, a Táncsics park hasznosítására pedig
országos tervpályázatot hirdet a
város.
Dallos Sz.
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Teljesen megújul a Kinizsi utca
Fotó: Paksi Hírnök archív

A Fehérvári úti stadion játékterének felújításáról és a tervek
szerint júliusban induló Kinizsi
utca teljes körű rekonstrukciójáról tájékozódhattak a hármas
körzetben élők azon a lakossági
fórumon, ahova dr. Rujder Mária, a körzet képviselője hívta az

érdeklődőket. Elhangzott: gazdaságosan üzemeltethető, többfunkciós, brit stílusú stadion készül majd Pakson. Elbert Gábor,
a stadionépítés koordinátora azt hangsúlyozta a rendezvényen, hogy egy modern, 21. századi közösségi tér létrehozása a

cél, azt szeretnék, ha mindenki
magáénak érezné a létesítményt.
A játéktér elkészülte után nyár
közepén a szemközti oldali ún.
B-lelátó bontásával folytatódik
majd a program, és 2016 végére a Duna felőli oldalra tervezett
egyik új lelátó is elkészül.
Elkezdődik a Kinizsi utca felújítása is. – A város a kisebb utcákkal akarta kezdeni a térköves
burkolatok kialakítását, a Duna, a
Vörösmarty, a Hattyú és az Eötvös utca építésekor tapasztaltakra támaszkodva készül majd az
új burkolat a Kinizsi utcában –
erről már dr. Rujder Mária tájékoztatta a lakossági fórum résztvevőit. Az utca teljeskörűen újul
meg, várhatóan hat hónap alatt.
Föld alá kerülnek a légvezetékek, korszerűsödik a vízvezeték-hálózat, az út, a járda és a
zöldfelület, és új csapadékvízelvezető-rendszer is épül, melybe bevezetik a stadionból érkező

csapadékvizet is. A kivitelezés a
közbeszerzési eljárás lezárulta
után, várhatóan július elején elkezdődhet, előtte a kivitelező fórumon tájékoztatja majd a lakosságot az ütemezésről. A beruházások alatt végig biztosítva
lesz a parkolás a lakosság számára a Fehérvári úti sportlétesítmény nagy parkolójában, illetve, ha szükséges, a vendégek
számára kialakított részen.
A stadionfejlesztési program 1,4
milliárd forintból valósul meg,
800 milliós állami támogatással.
A Kinizsi utca rekonstrukciója a
tervek szerint 495 millió forint
lesz, melyhez 300 millió forint
támogatást kapott a város. A lakossági fórumon felmerült észrevételként a Virág utcai játszótér állapota is. Dr. Rujder Mária
ígérete szerint 2016-os képviselői keretét ennek a térnek a korszerűsítésére fordítja.
Dallos Szilvia

Új bizottságok jöttek létre
Módosítva az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatát, két új bizottságot hoz létre a képviselő-testület. A bizottsági struktúra újragondolása az
önkormányzatok egyre szaporodó feladatai, illetve az atomerőmű bővítése kapcsán gyarapodó teendők miatt vált szükségessé. A döntéssel a humánpolitikai
bizottság profilját is megtisztították, az oda nem illő feladatok az
új grémiumokhoz kerültek. Az
újonnan létrejövő köznevelési
és kulturális bizottság elnöki feladataival Magyarné Nagy Edinát, a turisztikai és városmarketing bizottság vezetésével Kovács
Sándort bízták meg. Első feladatuk az lesz, hogy a májusi testületi ülésre javaslatot tegyenek a tagok személyére.
Magyarné Nagy Edina azt mondta, megtiszteltetésnek és eddigi tevékenysége elismerésének tekinti, hogy felkérte a testület a bizottság vezetésére, amit ugyanazzal a
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pontossággal, alapossággal, a városlakók többségének érdekeit
szem előtt tartva szeretne végezni, mint eddigi munkáját. Hozzátette, olyan emberekkel szeretne
együtt dolgozni, akiknek az övéhez hasonló az értékrendje és készek tenni a városért. Tájékoztatása szerint bizottságuk egyebek
mellett véleményezi a nevelési és
kulturális intézmények költségvetési javaslatait, jóváhagyja ezek
szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, szakmai programját, éves munkatervét. Évi egy
alkalommal beszámoltatják a kulturális és nevelési intézményeket
éves munkájukról, meghatározzák a nevelési intézmények beíratási rendjét, felvételi körzeteit, ellenőrzik és értékelik a nevelési intézmények, illetve azok magasabb
vezetőinek munkáját, jóváhagyják a kulturális városi rendezvényekhez kapcsolódó programot.
Kovács Sándor, aki a turisztikai és városmarketing-bizottság

vezetésére kapott felkérést, azt
mondta, kisebb akciócsoportokat, műhelyeket szervezve szeretnék bevonni munkájukba a területet ismerő és értő helyieket, illetve szoros együttműködést
terveznek a többi bizottsággal,
hiszen igen széles spektrumot
érint a turizmus és városmarketing, szoros kapcsolatban van
például a városfejlesztéssel.
– Nehéz munka vár a bizottságra,
hiszen a város nem kifejezetten
idegenforgalmi célpont, így a turisztika és a marketing nem tartozott a preferált városi feladatok
közé. Viszont eljött az idő, hogy
erre is hangsúlyt helyezzenek,
fontos, hogy egy ilyen beruházás
küszöbén minél többen megismerjék Paksot – vázolta kiemelve, hogy tervezik egy komplex
turisztikai és marketingkoncepció összeállítását, a város arculatának, megjelenésének fejlesztését. Kovács Sándor szerint megtisztelő a felkérés, amely mögött

minden bizonnyal az áll, hogy a
városvezetés elismeri azokat az
eredményeket, amelyeket családi vállalkozásuk a rendezvényszervezésben, a turizmusban és a
brandépítésben elért.
A bizottság többek között figyelemmel kíséri majd a turisztika,
városmarketing területét érintő
költségvetési előirányzatok megvalósulását, véleményezi a két
szakterületen működő intézmények szakmai tevékenységét, kapcsolatot tart a civil közösségekkel
és szakmai szervezetekkel. Véleményezi a közterületek építészeti arculatát, reklámokat, hirdetőket, marketingkiadványokat,
ellenőrzi az önkormányzati internetes felületek – paks.hu, PDA –
működtetését, szakmailag koordinálja a turisztikai jelentőségű
rendezvényeket, jóváhagyja a turisztika területét érintő városi rendezvényekhez kapcsolódó program- és költségterveket.
-vt-

Pakson is demonstráltak
Országos, egész napos pedagógussztrájk volt az oktatás reformjáért április 20-án a Pedagógusok Sztrájkbizottságának kezdeményezésére, aminek
tagja a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), az Oktatási Vezetők Szakszervezete és a Magyar Közoktatási és Szakképzési
Szakszervezet. A kezdeményezéshez több más szervezet is
csatlakozott, például a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus
Szakszervezete szintén munkabeszüntetést hirdetett. A Pakson működő három általános iskolában, a gimnáziumban és a
szakképzőben dolgozó 198 pedagógus közül 146 nem vette fel
a munkát, az ESZI-ben rendes
tanítás volt, de szolidaritást vállaltak a demonstrálókkal. A Balogh Antal katolikus iskolában a

Pécsi Egyházmegye állásfoglalása szerint jártak el. A Benedek
Elek, illetve a Napsugár óvodában nagyjából a dolgozók fele
csatlakozott a kezdeményezéshez, a Bóbita bölcsődében pedig senki nem dolgozott április 20-án, összegzett Mezősi Árpád, a PSZ városi szervezetének
titkára. A megkérdezett intézményekben összességében azt
tapasztalták, hogy a szülők túlnyomó többsége megértéssel fogadta a helyzetet.
A KLIK szerkesztőségünkbe eljuttatott sajtóközleményében az áll, hogy a fenntartásukban működő intézmények
közalkalmazottai közül országosan tízből ketten vettek részt
a sztrájkban. Kiemelték, hogy a
diákok távollétét az adott intézmény házirendjében foglaltak-

nak megfelelően igazolni kell,
a sztrájk miatt elmaradt tanítási
nap, óra pótlását az intézményvezető abban az esetben rendelheti el, ha a tananyag átadására
másként nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy egy esetlegesen
más időpontra megszervezett
tanítási nap hátrányosan érintheti a tanulók és a szülők, illetve
a munkabeszüntetésben részt
nem vett pedagógusok érdekeit, ám a sztrájk miatt elmaradt
órák tananyagának pótlásáról mindenképpen gondoskodni kell. Az intézményfenntartó
központ a sztrájkban résztvevők munkabérének levonásánál a jogszabályoknak és a Pedagógusok Sztrájkbizottságával
kötött megállapodásnak megfelelően jár el, írják.
-gyöngy-

Hová kerüljön a Kék Madár?
Támogatja, hogy a Kék Madár
Alapítvány családbarát éttermet hozzon létre Pakson, azzal
azonban nem ért egyet, hogy
azt a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola alsó tagozatának régi
épületszárnyában alakítsák ki –
nyilatkozta Mezősi Árpád, a Pedagógusok Szakszervezete Paksi Városi Szervezetének titkára
a képviselő-testület rendkívüli
ülésének döntése kapcsán.
Mint kifejtette, a szóban forgó
épületrészben napi szinten tartanak különböző foglalkozásokat,
itt zajlanak a testnevelésórák, a
pedagógiai szakszolgálat által előírt logopédiai, gyógypedagógiai
foglalkozások, idegennyelvi órák,
felzárkóztató foglalkozások, délutáni szakkörök, de itt van a rajz
és technika szaktanterem is. Az
egyik tantermet egy ideje a Paksi
Képtár használja, sokszor még ez
a helyiség is hiányzik. Az étterem
működéséhez szükséges parkolók
pedig az iskola udvarából vennének el területet, sorolta.
Kiemelte, azt szeretnék ha az önkormányzat továbbra is támogat-

ná a Kék Madár Alapítvány törekvéseit, de más helyszínt keresne az étterem kialakítására, s
a szóban forgó épület az iskoláé
maradna. Ilyen áron nem kell a
komfortosabb étkeztetés, fogalmazott. Mezősi Árpád elmondta: találkozót kezdeményeznek
a városvezetésnél abban bízva,
hogy közösen olyan megoldást
találnak, ami az alapítványnak és
az iskolának egyaránt megfelel.
Ugyanakkor, ha kell, aláírásgyűjtésbe kezdenek, tette hozzá.
Aláírt szerződés nincsen a tartós bérbeadásról, a rendkívüli
testületi ülésen meghozott döntés tulajdonképpen egy befogadó
nyilatkozat, amire az étterem létrehozását segítő pályázat benyújtásához volt szüksége az alapítványnak, hangsúlyozta Süli János
az üggyel kapcsolatban. A döntést annak az információnak a
birtokában hozták meg, hogy az
épület nincs 100 százalékosan kihasználva, mondta el az előzményekről.
Hozzátette: az önkormányzat azt
tartotta szem előtt, hogy a csa-

ládbarát étterem egyrészt foglalkoztatási lehetőséget ad a fogyatékkal élőknek, másrészt a gyerekek étkeztetését helyben oldja
meg.
Süli János hangsúlyozta: jelenleg
még nem tudható, hogy az épületnek pontosan mekkora részét
adnák át az alapítványnak tartós
bérletbe sikeres pályázat esetén,
de a tornaterem biztosan maradna. Az önkormányzat nyitott
arra, hogy ha sikeres lesz az alapítvány pályázata, más akadálymentes helyszínt keressenek a civilszervezet Ízlelő éttermének kialakítására és működtetésére.
A polgármester kiemelte: a
Deák Ferenc általános iskolát
nem fogják megszüntetni, az
atomerőmű-bővítés során szükség lesz rá, elképzelhető, hogy
bővíteni is kell majd, de ez még
a jövő zenéje. Arról is tájékoztatott, hogy az iskola régi épületének homlokzatát még az idén
felújítják, a terveket elkészítették, az engedélyek megvannak,
így a nyári szünidőben kezdődhet a kivitelezés.
-kgy-

Nevet kaptak
az ellátóház
klubjai
Immár Nyitni-kék néven működik a fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító klub, az idősek klubja pedig Napsugár néven
tevékenykedik a Kereszt utcai
ellátóházban. Az ünnepélyes keretek között felvett neveket közösen választották a munkatársak
és az ellátottak. Olyan elnevezést
kerestek, mely jelzi a klubokban
zajló jól szervezett, pezsgő életet.
– A visszajelzések azt igazolják,
jó döntés volt egy épületben működtetni a két klubot. Adott a lehetőség, hogy az idősek és a fogyatékkal élők önállóan szervezzék hétköznapi életüket, és
vannak nagyon jól sikerült közös
programok – mondta el Borbás
László, a Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója.
– Folyamatosan fejlődik Pakson
a szociális ellátórendszer. A Kereszt utcai ellátóházban a járásban egyedülálló szakmai színvonal, csendes, akadálymentes környezet fogadja az időseket és a
fogyatékkal élőket – erről Szabó
Péter alpolgármester beszélt köszöntőjében. A Kereszt utcai központ megnyitása óta eltelt másfél
év bizonyította: szükség van az
intézményre, hiánypótló ellátási
formát indított a város. Ami további nagy öröm, hogy civilek és
önkéntesek is bekapcsolódnak a
házban zajló életbe – tette hozzá
Szabó Péter. A névadó ünnepségen felléptek a Főnix táncstúdió
táncosai, és a klubtagok verssel,
valamint zenés produkcióval köszöntötték a megjelenteket. Aki
kíváncsi a klubok életére vagy
tagként szeretne részt venni hétköznapjaikban, tájékoztatásért
keresse az intézményt.
-dsz-

AWI, CO-hegesztőket
keresek felvételre,
szakrajzhoz értő
LAKATOST ÉS CSŐSZERELŐT
pusztahencsei telephelyre.
30/855-1826
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A déli városkapunak méltónak
kell lennie Pakshoz
Lakossági fórumon mutatta be
programját Szabó Péter, a FideszKDNP időközi választáson induló képviselőjelöltje. Helyszínül a
Szentlélek-templom előtti teret
választotta, mivel az a hetes választókörzet egyik kiemelt pontja. Mint mondta, ez a hely fontos
a lakosságnak és vonzó a turistáknak, ezért programjának egyik lényeges eleme a templom környezetének teljes körű rendezése,
méltó miliő kialakítása. Képviselőként kikérné a lakosság véleményét, hogy ebben a lehető legjobb
megoldás szülessen.
Szabó Péter arról is beszélt, hogy
a választópolgárok számára az
utak állapota égető probléma. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy
az Ady Endre utca felújításáról
már döntött a képviselő-testület,
májusban lesz egy lakossági fó-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

rum ezzel kapcsolatban, majd ezt
követően júniusban elindulhat a
kivitelezés, s azt ígérte: még ebben a választási ciklusban a Vadász és a Gábor Áron utca rekonstrukciója is sorra kerül.

A Fidesz-KDNP jelöltje kiemelte,
hogy az itt élőkkel együttgondolkodva kell dönteni a városrész jövőjéről, mert ők a gazdái. Éppen
ezért a párbeszéden és a körzetben élőkkel való közös gondolko-

dáson alapul programja, aminek
megvalósítását Süli János polgármester és a képviselő-testület tagjainak többsége támogatja.
Szabó Péter korábban azt is hangsúlyozta, hogy a Kölesdi és Tolnai
út találkozásánál Paksra beérkezők a hetes körzettel találkoznak
először, s nem mindegy, milyen
kép fogadja őket. Ennek a „városkapunak” olyannak kell lennie, ami méltó Pakshoz. Ezen a
területen szükség van a környezet rendezésére, az idősebb korosztályra gondolva meg kell oldani, hogy a helyi autóbuszjárat
a Kölesdi úton is megálljon, igény
van egy újabb játszótérre, illetve
a csapadékvíz-elvezetés komplex
rendezésére a Tolnai úton. Emellett probléma az utak állapota –
mindezt részletesen tartalmazza
a jelölt programja.
Kohl Gy.

Le kívánják dönteni az előítéletek falát
Egy olyan, kölcsönös bizalmon
alapuló, az eddigiekhez képest
más és jobb képviseletet kínál,
ami jelenleg hiányzik, mondta
Gáspár Viktor, a Jobbik időközi
választáson induló képviselőjelöltje. A Szentlélek-templomnál
tartott utcafórumán beszélt arról
is, hogy képviselőként éllovasa
lenne egy olyan online rendszer
létrehozásának, amely a személyes találkozók mellett elősegítené a képviselők és a városlakók
közötti párbeszédet.
A biztonságos közlekedés érdekében Gáspár Viktor fontosnak
tartaná az utak állapotának javítását, forgalomlassítók kihelyezését, valamint gyalogátkelőhelyek létesítését az Újtemplom utcában, a Kölesdi és a Tolnai úton.
Megválasztása esetén kiemelt figyelmet kíván fordítani az egészségmegőrzést és a nemzettudatos nevelést elősegítő programok
létrehozására, támogatására, valamint a civilszervezetek kiemelt
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támogatására. Kiemelte, hogy
Pakson az utóbbi jó pár évben
úgy alakult, hogy a körzet képviselője egyben alpolgármester volt, ez utóbbi funkció pedig
annyi feladatot adott, hogy nem
tudták a városrész képviseletét
megfelelő módon ellátni. Hozzátette: Horváth Zoltán képviselővel mindenkor a helyi érdekek
megvédését tartanák szem előtt
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

a központi kormányzati törekvésekkel szemben.
Egy korábbi utcafórum alkalmával a Dankó Pista utca sarkán arról beszélt Gáspár Viktor, hogy
nem fajgyűlölők vagy rasszisták.
Éppen ezért választották utcafórumuknak ezt a helyszínt, hiszen minden társadalmi renddel, minden társadalmi réteggel
párbeszédet kívánnak folytatni,

mindenkinek meghallgatják a
véleményét, problémáját, számításba veszik az ötleteit.
Gáspár Viktor arról is beszélt,
hogy az őszinte párbeszéd, a
programközpontúság és a társadalmi hídépítés programját hirdették meg. – Le kívánom dönteni az előítéletek falát, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
nem hiába jön a cigány társadalomhoz párbeszédet folytatni –
húzta alá.
Kifejtette, Pakson legfontosabb
céljuk, hogy megvédjék az önkormányzati tulajdonú épületeket, megállítsák a korrupciót,
kivizsgáltassák a korrupciógyanús ügyeket, amire példaként
a Paksi Digitális Archívumot
hozta fel. Emellett bővítenék az
önkormányzati bérlakás-programot. Mindenkinek joga van
az otthonhoz, a munkához, a
megfelelő közbiztonsághoz, fogalmazott.
-kgy-vt-

Látványos fejlődést várnak a körzet lakói
– Az emberek tudják, hogy amikor egyéni
képviselő voltam, a körzetem látványosan fejlődött. Ezt várják a hetesben élők is, és én tenni akarok ezért a városrészért – mondta sajtótájékoztatóján Mezősi Árpád, az MSZP időközi választáson induló aspiránsa. Kiemelte,
nem úgy kellene kinéznie ennek a területnek,
mint például a Vadász utca, hanem úgy, mint
a Hősök tere, s az itt élőkkel együtt gondolkodva kell meghatározni a fejlesztési irányokat. Arról is beszélt a körzetben tartott sajtótájékoztatón, hogy egy utcafelújítást megelőzően nem a Városházán, hanem a helyszínen
tartana lakossági fórumot. Kiemelte: képviselőjelölt-társai sok mindent bevettek programjukba, ami tőle már elhangzott, s számára
ez azt mutatja, hogy jó úton halad. Rámutatott, hogy sok problémát, ami már egy emberöltő óta gondot jelent az itt élőknek, rövid
időn belül meg lehetne oldani, ilyen például a
gyalogátkelőhelyek kialakítása.
– A hetes körzet választások idején az ígéretek földje, csak az a baj, hogy a megvalósítás
eddig rendre elmaradt. Mezősi Árpád személyében gondos gazdája lenne a városrésznek
– mondta Heringes Anita. Az MSZP ország-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

gyűlési képviselője, a párt helyi szervezetének
elnöke kiemelte, mindent megtesznek azért,
hogy minél több emberhez eljussanak, s egy
füzetben gyűjtik össze a megvalósítandó feladatokat.
Van bőven tennivaló, állapította meg a
szocialista jelölt egy későbbi sajtótájékoztatón a Dankó Pista és a Sólyom Károly utca

találkozásánál. Ahogy máshol a hetes körzetben, úgy itt is megoldandó probléma a
csapadékvíz-elvezetés és az utcák állapota,
ugyanakkor ezen a részen nagy szükség lenne járdaépítésre és a közvilágítás fejlesztésére is. Utóbbi a Dankó Pista utcában részleges, a Klapka György utcában pedig egyáltalán nincs. A komfortosabb környezethez
igény lenne játszótérre és utcabútorok kihelyezésére, valamint parkosításra, amihez felajánlották segítségüket az itt élők.
A háztartási hulladék gyűjtésére csupán egy
konténer áll rendelkezésre a Dankó Pista utcában, ami igen gyorsan megtelik, a szelektív hulladékgyűjtésre pedig nincs lehetőség,
mondta el a képviselőjelölt. Mezősi Árpád kiemelte, hogy 2010-es választási programjában
szerepelt egy roma közösségi ház létrehozása,
ami ugyan létrejött, de a város másik végében,
a Kreszparkban, ő pedig úgy véli, hogy erre
helyben lenne szüksége a roma közösségnek.
A jelölt hozzátette: mivel az elmúlt huszonhat évben csak az egyik oldalról volt képviselője a hetes körzetnek, most arra kéri a
szavazókat, hogy adjanak esélyt a másik oldalnak.
-gyöngy-

Választunk

Romanap

A Paksi Hírnök hagyományosan
helyet biztosít a választáson induló képviselőjelölteknek, hogy
azonos keretek között mutatkozzanak be és ismertessék programjukat. Lapunk 8-9. oldalán a
hetes körzetben induló négy jelölt bemutatkozását betűhíven,
a helyi választási bizottság által
kisorsolt sorrendben közöljük.
A TelePaks Televízióban május
4-én 19.15-től láthatnak élő vitaműsort a négy jelölt részvételével.
A május 8-i választáson a hetes
körzet majd’ kétezer választópolgára vehet részt, akik a szokásos
helyen és időpontban, a Tolnai
út 19. szám alatt, a Deák Ferenc
Általános Iskolában 6-tól 19 óráig adhatják le voksukat. Az eredményekről a Paksi Hírnök online
azonnal hírt ad majd. Ugyanezen
a napon tartanak önkormányzati
választást még a Jász-NagykunSzolnok megyei Abádszalókon, a
Fejér megyei Jenőben és a BácsKiskun megyei Lakiteleken is.

1971. április 8-án a London
melletti Orpingtonban ült össze
a romák első világkongresszusa, ahol a cigány népcsoportok
képviselői elhatározták, hogy a
jövőben folyamatosan együttműködnek, és közösen lépnek
fel a nemzetközi közéletben. Az
esemény tiszteletére az ENSZ a
roma kultúra világnapjává nyilvánította április 8-át, a cigányság pedig legfontosabb ünnepeként tartja számon.
Ez alkalomból közös programot szervezett Pakson a nemzetiségi önkormányzat és a Paksi
Roma Integrációs Iroda. Az eseményt a Duna-part utcában található közösségi házban rendezték, melyet, dr. Kolarovszki Tamás előadása színesített. Ezzel
párhuzamosan a Kreszparkban
a gyermekek sport- és kézműves programon vehettek részt. A
megjelentek gyertyát gyújtottak
a roma holokauszt áldozatainak
emlékére.
Faller Gábor
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Fidesz–KDNP

Jobbik Magyarországért Mozg.

Szabó Péter

Gáspár Viktor

Gyermekkorom óta itt élek,
Önökkel együtt érzem és tudom, hogy milyen értékek
mentén kell városrészünket,
körzetünket élhetővé és vonzóvá tenni.
Képviselőjelöltként olyan programot állítottam össze, ami a
párbeszéden, és a körzet lakóival való közös gondolkodáson
alapul, mely által a körzet, otthonosságát és békéjét megőrizve fejlődhet tovább. Tudom,
rengeteg megoldásra váró feladat van a körzetben. Az utcák
felújítása nem várhat tovább,
kiemelt figyelmet kell fordítani
a gyermekekre, valamint a körzetben élő idősebb emberekre.
A körzetben jelentős létszámú
roma lakosság számára munkalehetőség biztosításával nyitva
kell tartani a lehetőséget a társadalmi felemelkedésre. A körzet megérdemli, hogy kiemelt
figyelmet fordítsunk rá, hiszen
itt található az Ipari Park, ez a
város kapuja az Atomerőmű
felé.
A körzet központja a Szentlélek templom, amely nemzetközileg ismert építészeti kuriózum. Környezetének felújítását, folyamatos szépítését
fontos feladatomnak tekintem. A körzetben sok kisgyer-

Gáspár Viktor vagyok, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
képviselőjelöltje.
1978-ban születtem. Nős vagyok,
két fiúgyermek büszke édesapja.
Eredeti szakmám asztalos, majd
a gimnázium elvégzését követően a Corvinus Egyetem Államigazgatási Főiskolai Karán igazgatásszervező szakon végeztem.
Folyamatosan képzem magam,
jelenleg vállalat és személyiségfejlesztő tréneri tanulmányaimat folytatom. 2007 óta az Ipari
Parkban egy repülőgép- és autóipari kábelköteg gyártással foglalkozó vállalatnál középvezetőként dolgozom. 2006 óta vállalok társadalmi, politikai szerepet,
2009-ben alapítója lettem a Jobbik Paksi Szervezetének.
A választáson való indulást azért
vállaltam, mert nem érem be
külső szemlélői szereppel és dolgozni akarok azért, hogy Önökkel közösen szebbé, élhetőbbé,
biztonságosabbá tegyük Paksot
és ezt a választókerületet.
Ma, 2016-ban, mind a városvezetésben, mind az ország irányításában, legjobban a politikai korrektség és őszinteség, a döntéshozók
megbízhatósága, valamint a közösségépítés alapjai hiányoznak.
Erre kínálok egy kölcsönös bizalmon alapuló, együttműködő
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mekes család él, ezért egy játszótér kialakítása nem várhat
tovább, meg kell találni hozzá az Önök segítségével a legideálisabb helyszínt. Fontos
és jogos lakossági igény, hogy
a helyi autóbuszjárat a Kölesdi úton is közlekedjen, mivel
sok idős embernek nehézséget
okoz az Újtemplom utcáig elgyalogolni. Az utcák felújítása az egyik legégetőbb probléma a körzetben. Az Ady Endre utca felújításával kezdünk,
de kész tervek vannak a Vásár,
a Gábor Áron, a Búzavirág, a
Kölcsey és a Jedlik Ányos utcák teljes felújítására is. Ezeket a beruházásokat a következő években megvalósítjuk.
Az esővíz-elvezetés komplex megoldása mind a Tolnai
úton, mind a Zápor utcában
sürgős feladat. Minél előbb el
kell kezdeni a Tolnai úti házak
előtti hidak javítását, a megfelelő ráhajtás biztosítása érdekében.
A körzet jövőjével kapcsolatos
programom megvalósításában
teljes mértékben élvezem Süli
János polgármester úr támogatását. Kérem, hogy Önök is
tiszteljenek meg bizalmukkal,
hogy együtt tudjuk megvalósítani ezeket a feladatokat.

és az eddigiekhez képest más és
jobb képviseletet. Nem megélhetési politikusnak készülök!
Abban hiszek, hogy tudok olyan
képviselői tevékenységet teremteni, ahol a helyi lakosokat
nagyobb számban vonom be a
tervezés folyamatába, fejlesztési koncepciók meghatározásába és lehetőséget teremtek a
képviselők munkájának értékelhetőségére.
Hiszem, hogy néhány következetes döntéssel növelni tudjuk a választókerület közlekedésbiztonságát és közbiztonságát, megőrizzük és fejlesztjük
kertvárosi jellegét, tisztaságát,
ápoltságát, dolgozunk az utcák
és járdák útburkolatainak minőségjavításán és tarthatatlan
állapotainak megszüntetésén.
Hiszem, hogy meg tudjuk állítani a közpénzek indokolatlan
és korrupcióval átszőtt eltékozlását, és hogy valódi jövőképet
tudunk biztosítani az itt élő lakosoknak, fiataloknak és időseknek egyaránt.
Ehhez kérném Önöket, hogy
támogassák személyemet a május 8-i választáson! Szavazzanak az őszinte párbeszéd, a
programközpontúság és a „társadalmi hídépítés” programjára!

Magyar Szocialista Párt

Magyar Munkáspárt

Mezősi Árpád

Szarka Istvánné

Gimnazista koromban költöztem Paksra a családommal, az
Újvárosba, ahol ma is élek. Tanítóként az első munkahelyemen,
a Paksi Deák Ferenc Általános
Iskolában nevelem, oktatom a
gyermekeket. Két lányom és egy
fiam van, akik már saját lábukon
állnak, valóban saját erejükből
boldogulnak. 2002 és 2010 között a paksiak bizalmából sikeres,
sok fejlesztést elérő önkormányzati képviselő voltam, majd 2010
és 2014 között a Jogi-, Ügyrendiés Pénzügyi Bizottság tagja.
Szüleimtől, nagyszüleimtől azt
tanultam, azt láttam, hogy segíteni kell, ahol tudunk, ezért is indulok a választásokon.
Ne hagyjuk, hogy a 7-es választókörzet legyen Paks elhanyagolt
városrésze! – ehhez ajánlom segítségemet.
Azért fogok dolgozni, hogy:
- a gimnázium után ne érjen véget a város, ne így érezzék az ott
lakók,
- a Tolnai út elejétől a Dankó Pista utca végéig, a Domb utcától a
Kandó Kálmán utcán át a Vácika
utcáig az elmúlt 26 év elmaradt
fejlesztéseiből minél több megvalósuljon az ott lakók javaslatainak,
kéréseink figyelembevételével,
- legyenek faltól-falig utcafelújítások; kijelölt gyalogátkelőhelyek;

Szarka Istvánné, Márton Anna
vagyok. 1950-ben, Pakson
születtem. Most is itt élek családommal együtt. Munkás
családból származom. A Magyar MUNKÁSPÁRT tagjaként indulok a választáson. A
MUNKÁSPÁRT az egyetlen
baloldali párt, mely a szegények, munkahelyüket vesztett,
a két kezi Dolgozó Emberek
javát akarja. LÉTBIZTONSÁGOT Mindenkinek! ÉLHETŐ
ÉLETET! Biztos munka! Biztos jövedelem! Biztos jövő!
Tovább küzd a MUNKÁSPÁRT! A Munkások, Fogyatékkal élők, Nyugdíjasok megbecsülését. Kizsákmányolás
mentes munkahelyek. Tömegsport utánpótlását, az edzések helyszínének biztosítását,
Pld.: kézilabda. Nép s modern
táncoktatás. Fiatalok jövőjének segítése, támogatása. Lakások, utcák, vasút, felújítása,
építése. A vasút felszámolása
helyett, a vasút felújítását, fejlesztését, Paksot Szekszárddal
s az új hídon Kalocsával való
összekötését s Dunaújváros
felé a vasúti közlekedés viszszaállítását szeretném elérni.
Mert a vasút környezetbarát,
utas-barát közlekedési forma.
Fogyatékkal élők is könnyeb-

- legyen 2-3 játszótér; roma közösségi ház;
- oldódjon meg a csapadékvíz elvezetése; az árkok feletti hidak felújítása; a hiányos, illetve gyenge fényű
közvilágítás helyzete; a gyalogátkelőhelyek megfelelő megvilágítása; a Makovecz-templomnál a látogatók fogadása; járdák felújítása,
hiányzó járdaszakaszok építése; a
városrész bekapcsolása a helyijárat
útvonalába; a köztisztaság, a közbiztonság mindenhol megfelelő legyen; a Kölesdi út-Vadász utca kereszteződésben a be- és kikanyarodás mindkét irányba; az ASE
melletti erdős rész gondozása.
Számomra A 7-ES KÖRZET lakóinak képviselete nem a sokadik feladat lesz az önkormányzatban, hanem AZ ELSŐ! Nem csak
a választáskor szeretnék Önökkel
találkozni, nem csak ekkor szeretnék a képviselőjük lenni. Ezért,
ahogy korábban is tettem, minden
hónapban tartok fogadóórát, de
kérésükre Önökhöz is elmegyek.
Bízom az itt élőkben, bízom segítségükben, bízom abban, hogy
sikeres, sok hasznos eredményt
elérő képviselőjük leszek a többet
érdemlő 7. számú választókörzetben. Keressenek, hívjanak, írjanak! Telefonszámom: 30/31569-33. E-mail címem: mezosi.
arpad@gmail.com.

ben tudnának vasúton közlekedni. Ennek kialakítását is
szorgalmazom. Az emberek
életkörülményeinek javítását,
a fiatalok munkahelyhez, lakáshoz jutását, szociális bérlakások építését, panel s családi házak felújítását, korszerűsítését (energiafelhasználás
csökkentése, hőszigeteléssel s
egyéb más eljárással) önkormányzati forrásból s nem pályázat útján kívánom megvalósítani. Nélkülözés felszámolása. Közmunka helyett
valóságos munka bevezetése.
Az idős, beteg s fogyatékkal
élők szállításának s házi segítségnyújtásának ingyenessé tétele. Az utcák, parkok rendbetétele, felújítása a környezetvédelem figyelembevételével,
növények, virágok, fák ültetésével. Faltól-falig történő utcakorszerűsítések, a fák kivágása nélkül. Nem úgy, ahogy
eddig történt. Minden háztartás kapjon ingyenes internet hozzáférést, ne csak a WiFi legyen ingyen! Tiszta közéletért dolgoznék. Köszönöm,
hogy aláírásukkal támogattak.
Kérem a kedves Választópolgárokat, szavazatukkal segítsék munkámat. Együtt, közösen sikerülni fog!
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MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:
www.mvmpaks2.hu
www.facebook.com/MVMPaks2

Atomerőmű

Megállapodott az erőmű és Szekszárd
A távhődíj csökkenésén túl komoly előnyökre számít Ács Rezső, Szekszárd polgármestere annak köszönhetően, hogy
távhővezeték épül Szekszárd és a
paksi atomerőmű között. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztésről a
megyeszékhely polgármestere
és Hamvas István vezérigazgató, valamint Pekárik Géza műszaki igazgató megállapodást írt
alá. Ezt követően közösen megkezdik a jogi, gazdasági, műszaki kérdésekre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Ács Rezső reményei
szerint 2018-ra elkészülhet a vezeték. Hogy ez pontosan milyen
költségmegtakarítással jár majd,
a tanulmány megszületése előtt
nem lehet tudni, de „érezhetően
csökkenni fog a hődíj” – fogalmazott a polgármester. Beszélt
arról, hogy ma a megyeszékhelyen 5700 lakásban és 270 közületnél van távfűtés, azaz a szekszárdiak felét közvetlenül is érinti

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

a mostani beruházás. Ám – mint
hangsúlyozta – nemcsak ők élvezik majd az előnyeit, hiszen
megvizsgálják a rendszer bővítésének lehetőségeit, illetve azzal, hogy olcsóbb energiához jutnak, vonzóbbá válik a város. Ács
Rezső arra számít, hogy ezek az
előnyök a befektetők számára is
vonzerőt jelentenek. Mint hangsúlyozta, a távhővezeték megépí-

tése a Modern Városok Program
Szekszárdot érintő fejezetének
kilenc pontja közül a legjelentősebb és a legtöbb szekszárdit
érintő tétele, ráadásul összefügg
a többivel is, hiszen a szállodát,
a sporttelepet, az uszodát nemcsak felépíteni kell, hanem gondoskodni is gazdaságos fenntartásról, amit elősegíthet a mostani lépés.

Hamvas István, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója azt mondta, ritkán esik ugyan
szó róla, de az alaptevékenységük kettős, a villamosenergiatermelés mellett hőszolgáltatást is végeznek. Mostanáig a saját ellátáson túl a paksi lakótelep
számára biztosítottak távhőt.
– Mindenképpen úgy látjuk: az,
hogy Szekszárd városát segíthetjük és azokat az előnyöket
felszínre hozhatjuk, amelyekről
polgármester úr beszélt, egybeesik azokkal a célokkal, amelyeket az atomerőmű mint a legnagyobb gazdasági szereplő a térség fejlődése érdekében támogat
– fogalmazott.
Lapunk kérdésére Ács Rezső polgármester megerősítette, hogy
a beruházást állami forrásból, a
Modern Városok Program keretében valósítják meg. Költsége –
mint Orbán Viktor kormányfő
februári, szekszárdi látogatásakor mondta – tízmilliárd forint.
-vida-

Dél-afrikai újságírók ismerkedtek
a magyar atomprogrammal
Azt, hogy atomerőművi blokkokat épít, már elhatározta a Délafrikai Köztársaság, de azt még
nem, hogy ezzel kit bíz meg.
Az egyik opcionális szállító a
Roszatom, amely komplex csomagot ajánl, beleértve a szakemberképzést és egy kísérleti reaktor
építését. Az orosz atomenergetikai cég szervezésében tizenkét újságíró ismerkedett a magyar atomprogrammal, mind a
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meglévő blokkokkal, mind pedig
a kapacitásfenntartásra vonatkozó tervekkel. Egyikük, Warren
Thompson azt mondta, meglepte az a nyitottság, amit Pakson és
az atomerőműben tapasztalt. Az
különösen nagy élmény volt számukra, hogy bemehettek a működő blokk épületébe, a karbantartó gyakorló központban pedig
egyenesen a berendezések másába is bebújhattak. Erről már

Yolandi Groenewald, a City Press
újságírója beszélt, aki azt mondta, leginkább a finanszírozást illetően vannak kétségek hazájában
az atomerőmű-építés kapcsán,
éppen ezért őt elsősorban ezek a
kérdések foglalkoztatják.
Az újságírók Süli János polgármestertől kaptak részletes tájékoztatást és választ kérdéseikre a
paksi városházán. A polgármester beszélt arról, hogy milyen ha-

tással volt az atomerőmű építése
a településre, és mire számít az új
blokkok építése kapcsán. – Szép
feladat, komoly kihívás – mondta róla. Az újságírók ezt követően
megnézték a várost, majd a TEIT
vezetőivel találkoztak. A tizenkét
újságíróból álló küldöttség programja Bátaapátiban folytatódott,
ahol a kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok tárolóját
nézték meg.
-vt-

Felkeltik a fizika iránti érdeklődést
A gyerekek fizika iránti érdeklődését úgy lehet felkelteni, hogy
olyan témákkal foglalkozunk,
ami izgalmas számukra, idézte
Marx György professzort, az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny
kitalálóját dr. Sükösd Csaba egyetemi docens, a versenybizottság
elnöke. Mivel ez a tudáspróba az
iskolai tanórákon még igencsak
háttérbe szoruló modern fizikát
állítja fókuszba, a mai fiataloknak pedig az atomfizika, a lézer
vagy akár a gyorsítók működése
minden bizonnyal izgalmasabb a
klasszikus fizikánál, jelentős szerepe van abban, hogy megszerettesse velük ezt a tudományágat,
fejtegette. Az idei megmérettetés háromnapos döntőjében,
amit a közelmúltban tartottak hagyományos helyszínén, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban, változatlanul elméleti,
kísérleti és számítógépes feladatok megoldása várt a középiskolásokra, akiknek a sikeres szerepléshez a fizika alapjainak ismerete mellett kreativitásukra is nagy
szükségük volt. A 11-12. évfolyamosoknál harmadik helyen Sal
Kristóf végzett a Fazekas Mihály
Fővárosi Gyakorló Gimnáziumból, második lett Turi Soma, az
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

ból, első pedig Kovács Péter Tamás, a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnáziumból. Az ifjabb
korcsoportban az élen Boldis
Bercel zárt, aki a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban tanul, második helyen
pedig ketten végeztek azonos
pontszámmal: Csire Roland, a
DRK Dóczy Gimnáziumának tanulója és Krasznai Anna a keszthelyi Vajda János Gimnáziumból. A legjobb lányversenyző dí-

ját Krasznai Anna kapta meg, a
legjobb kísérleti feladatmegoldásért Turi Somát díjazták.
Az idei verseny a vendéglátó iskola számára különleges volt,
hiszen évek óta nem jutott be a
döntőbe versenyzőjük, idén viszont Papp Zoltán személyében
a felsőbb évfolyamosok között
az ESZI ismét képviseltette magát. A Szilárd Leó tanári Delfindíjat Horváth Norbert, a BaárMadas református gimnázium

tanára kapta Budapestről, a Marx
György vándordíjat ez az iskola vihette haza, a Magyar Nukleáris Társaság tanári különdíját pedig Simon Péternek ítélték,
aki Pécsen tanít, a Leőwey Klára
Gimnáziumban. Az eredményhirdetés napján az ESZI második
emeleti aulájában felavatták Szilárd Leó szobrát, amit Farkas Pál
szobrász készített és ajándékozott
az intézménynek.
-gyöngy-

Sosem szerette a tétlenséget
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Kilencvenötödik születésnapja
alkalmából köszöntötték Hirth
Pálnét. Az ünnepelt földműves

szüleinek legkisebb, nyolcadik
gyermekeként látta meg a napvilágot, a paksi Rákóczi utcai szülői ház ma is áll. Ahogy Éva néni
kissé tréfásan fogalmazott, nem
voltak tehetős család, de azért
nem aludtak lepedő nélkül, és
a párnájukba is jutott libatoll.
Egész eddigi életében sokat dolgozott, mint mondja, soha nem
szerette a tétlenséget, s éppen ebben látja a hosszú élet titkát. Az
egykori paksi konzervgyárból
vonult nyugállományba, ahol a
raktárban csomagolóként, illetve
a mosodában dolgozott. Élénken
él az emlékezetében, hogy első fi-

zetéséből egy piros kendőt vásárolt. Amikor elérkeztek a pihenés évei, akkor sem ült otthon,
hanem félműszakban visszatért
a gyárba, a munka végeztével pedig egymás után készítette csodálatos hímzéseit, melyek közül több otthonát díszíti. Idővel
már csak ez utóbbi maradt, mert,
ahogy megjegyezte: akkor már
jobban elbírta a tűt, mint a kapát.
Az ünnepelt tizenhét évesen
ment férjhez, párja már nem él.
Néhány éve a Hunyadi utcában
lakik egy kedves kis családi házban nevelt fiával, Müller Lászlóval, aki elmondta, hogy Éva néni

egészsége jól szolgál, olyannyira,
hogy a házimunkából még most
is kiveszi a részét. Szívesen kiteregeti a mosott ruhát, és teszvesz a konyhában: megpucolja a burgonyát, almát, zöldséget, s főzési tanácsokal is ellátja
Lászlót. Éva nénin látszik, hogy
elégedett ember, hiszen egy panaszszava sincs, viszont sokat
mosolyog és kiváló a humora.
Születésnapja alkalmából Szabó
Péter, Paks alpolgármestere és S.
Szabó Gabriella kommunikációs referens köszöntötte a város
nevében.
Kohl Gyöngyi
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Tűzvirág-élmény immár 35 éve
– Mindenki, aki valaha tagja volt
ennek a családnak, biztosan magában hordozza mindazt, amit
tűzvirágosként kapott: emberséget, tartást, akaraterőt, és hiszem, hogy azok is, akik esetleg
daccal távoztak, előbb-utóbb rájönnek, hogy értékekben gazdag
volt számukra az itt töltött idő –
mondja Mádi Magdolna művészeti igazgató. Az összegzés apropóját a Tűzvirág Táncegyüttes
és Táncszínház alapításának 35.
évfordulója adta. Idei gálájukat
a jubileum jegyében tartották,
esszenciáját adva eddigi munkájuknak.
– Sokan hozzájárultak az együttes sikeréhez: például Ujvári Dávid, aki hihetetlen elhivatottsággal munkálkodik, vagy
Bozár László, aki egészen kicsi
gyermekként tette meg az első
tánclépéseket, és negyvenes éveinek közepén is színpadra lép,
aztán Puskás András az ügye-

lőpultnál, akivel együtt találtuk
ki a Tűzvirág nevet, de említhetném a stáb minden tagját és a
táncosokat – sorolja Mádi Magdolna művészeti igazgató, hozzátéve: az önkormányzat és az
atomerőmű mindenkori vezetése, felismerve az együttes értékét, a kezdetektől fogva támogatja munkájukat.
Harmincöt év alatt igazán meszszire jutott a Tűzvirág Táncegyüttes és Táncszínház. Nyolcórányi repertoárjukban a magyar nyelvterület mellett a világ
szinte minden tájának táncai
megtalálhatók. Számos nagy tekintélyű művésszel dolgoztak
együtt, a Magyar Állami Operaházban és a Magyar Sztárgálán évek óta több produkcióval
mutatkoznak be, s rendszeresen
kapnak meghívást a Nemzeti
Színházba és a Budapest Kongresszusi Központba. Bejárták
szinte az egész világot, a külföl-

ték. Számára nagy érték, hogy a
Tűzvirág magyar néptáncra taníthatja az óvodás és általános
iskolás gyerekeket, ahogy az is,
hogy bemutathatják a magyar
néptánckincset itthon és külföldön egyaránt, ugyanakkor más
népek kultúrájából is ízelítőt adhatnak a magyarországi közönségnek. Ez a munka nem csupán
a tánctanulásról szól, hanem kőkemény pedagógia és pszichológia is egyben. Mint mondja,
munkájukban az alkotás a legcsodálatosabb: az, ahogyan egy
gondolatból színpadkész produkció születik. Meggyőződése, hogy a magyarság tánc- és
néphagyományát csak úgy lehet
megőrizni, ha beépül a színházba, ami a Tűzvirág Táncegyüttesnél tetten érhető: az utóbbi néhány évüket jelentős táncszínházi program is fémjelzi.
Mádi Magdolna őszintén hisz a
táncszínház erejében.
Ü

SZEMÜNK VÉDELMÉBEN

Kényelem
beltéren és
a szabadban
egyaránt

Fényre sötétedő szemüveglencsék 50%-os kedvezménnyel
a LENS Optikában 1 héten keresztül: május 2-től május 8-ig

FÉNYRESÖTÉTEDŐ LENCSÉK

A

z UV-sugárzás a napenergia egy része, egy láthatatlan röSensity fényresötétedő réteg akár
vidhullámú sugárzás. EgyébHoya
forrásai
pl. az ívhegesztés, a
25%
higanylámpák, a szolárium fénycsövei.kedvezménnyel!
ÚJDONSÁG: ZÖLD SZÍN

alakul ki. Ha a szemet rendszeresen éri sugárzás, kialakulhat
a szem felszínén kúszóhályog, valamint a szemlencse elszürkülése, a szürkehályog.
A szürkehályog (cataracta) jelentős egészségügyi probléma
az egész világon, a látásromlás mintegy feléért felelős. Vizsgálatok bebizonyították, hogy mind az UV, mind a kék sugárzás szerepet játszik az ideghártya öregedésében, a sárgatest
(macula) sorvadásának a kialakulásában. A sárgatest-sorvadás (macula degeneratio) az éleslátás helyének időskori károsodása az ötven éves kor felett kialakuló vakság fő okozója.
Köztudott, hogyha sokáig tartózkodunk a napon, az káros lehet a bőrünknek. Valójában a szem legalább annyira érzékeny az UV-sugarak okozta hatásokra, mint a bőr.

Az akció időtartama: 2016. április 1. – június 30.

Hullámhosszúságuk alapján három csoportba osztjuk az UVsugarakat:
– A legnagyobb hosszúságú UV-A sugarak: a bőr idő előtti
öregedését okozzák.
– Az UV-B sugarak a bőr leégését, bőrrák, szürkehályog kialakulását okozzák.
– Az UV-C sugarak a legveszélyesebbek, de ezt a Föld ózonpajzsa nagyrészt elnyeli
Szemüveglencsék japán technológiával

dön megrendezett magyar napokon felejthetetlen sikert arattak. Több neves hazai és külföldi
televíziós társasággal forgattak, a
külföldi nemzetközi fesztiválok
résztvevőjeként szinte minden
alkalommal első helyezést értek
el. Mádi Magdolna személyében olyan vezetője van az együttesnek, aki már kisgyermekként
tudta, hogy a táncnak szenteli
az életét. Keményen megdolgozott céljai eléréséért, ismereteit
egészen akadémiai szintig gyarapította. Mestere volt dr. Martin György Tinka, Pesovár Ernő,
Timár Sándor, szellemi irányítójának pedig az egyetemes
néptánctudományok nagymesterét, Ferdinand van Altenát, az
amszterdami HET Nemzetközi Táncszínház alapítóját tartja.
Tíz évig gyűjtött Bács megyében
néphagyományokat, az anyagból pedig akadémiai kiadvány
készült, és előadásokra is felkér-

A kedvezmény a Sensity M.A.P. lencsék esetében a lencsék teljes árából, a többi Sensity lencse esetében
a fényresötétedő opció árából kerül levonásra. További részletek az üzletben!
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A nagymennyiségű UV-sugárzás hosszabb távú hatásai lassan és fájdalommentesen jelennek meg. A szemünket érő káros hatás nem azonnal látható, hanem huzamosabb idő után

12 n Paksi Hírnök, 2016. április 29.

A

HOYA legújabb fejlesztésű intelligens fényre sötétedő
lencséi kényelmes látást biztosítanak minden fényviszony esetén, anélkül, hogy Önnek váltogatnia kellene egy
hagyományos szemüveget és egy napszemüveget!
A Sensity lencsék kültéren pillanatok alatt besötétednek
minden fényviszony esetén. Akár a napon, akár az árnyékban
álljon is Ön. Beltéren gyorsan kivilágosodnak és tökéletesen
átlátszó színt vesznek fel úgy, hogy közben mindvégig 100%os UV-védelmet biztosítanak viselőjüknek.
A HOYA Sensity fényre sötétedő lencsék rendkívüli kényelmet
és tökéletes védelmet biztosítanak Önnek, bármilyen életstílussal is rendelkezzen.

A HOYA Sensity fényre sötétedő lencsék három élénk, természetes színárnyalatban – Sensity Szürke, Sensity Barna
és Sensity Zöld színben – kaphatók. Mindhárom színárnyalat csökkenti a ragyogást és kontrasztos látást biztosít viselőjének.
Májusban egy hétig, május 2-8-ig a LENS OPTIKA üzleteiben
a Sensity fényre sötétedő szemüveglencsék 50%-os kedvezménnyel rendelhetők.

U

V-védelemmel már egyes kontaktlencsék is el vannak
látva. Az UV-szűrős kontaktlencsék bizonyítottan hatékonyak a napszemüveg lencséi mellett, oldalról beszűrődő
káros UV-sugarak ellen. Az UV-szűrős kontaktlencsék azonban nem helyettesítik az UV-szűrős napszemüvegeket! A kettő együttes viselete nyújt megfelelő védelmet az UV-sugarak ellen.
Nagyon fontos, hogy szaküzletben vásároljunk garantáltan
UV-szűrős napszemüveget. A LENS Optika üzleteiben forgalmazott valamennyi napszemüveg garantáltan 100%-os védelmet biztosít. Kínálatunkban a napszemüvegek – dioptriás
változatban is – széles választékban megtalálhatók.
Paks, Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246
www. lensoptika.hu

Fotók: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal és Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Ü Vallja: lehetőséget ad arra,
hogy felhívja a közönség figyelmét különböző emberi és társadalmi problémákra, s elgondolkoztathatja őket. Jubileumi műsoruk első felvonásában magyar
és nemzetközi néptáncműveket
mutattak be, közreműködött Balogh Kálmán cimbalomművész.
A Tűzvirág társulata mellett fellépett a szenior együttes, az utánpótlás- és gyermekegyüttesek, valamint az aprók. A második felvonás első felében az együttes
táncszínházi előadásaiból adott
jó néhány koreográfiával válogatást, majd Balogh Kálmán cimbalomművész játéka következett.
Mellette közreműködött Ónodi Béla, a Magyar Táncművészeti Főiskola tagozatvezetője, Vári
Bertalan, a Varidance művészeti
igazgatója és koreográfusa, Kadír
Sonuk, a HET Amsterdam Nemzetközi Táncszínház vezető koreográfusa, Bozár László, a Tűzvirág Táncegyüttes művészeti munkatársa, Ujvári Dávid a Tűzvirág
Táncegyüttes tánckarvezetője és
koreográfusa, és Mádi Magdolna
koreográfus, a műsor rendezője.
Kohl Gyöngyi

Nagyon megérintette
Magyar Melindát, ami
vele történt a Tűzvirág
Táncegyüttes 35 éves jubileumi gálájára készülve. A fellépőruhákkal
egy csizmát is kapott, és
amikor szemügyre vette,
monogramját fedezte fel a belsejében, amit még
egykor ő maga írt bele. Az, hogy ismét együtt
táncolhatott egykori társaival a gálán, már önmagában is fantasztikus élmény volt számára, de
ez az eset még inkább megfűszerezte. Elmondta,
hogy hatévesen kezdett táncolni az együttesben,
amelynek bő egy évtizeden át tagja volt. Akkoriban még nem volt olyan népes a társaság, mint
manapság: az utánpótlás-együttesben kezdtek,
és amikor minden szempontból készen álltak rá,
a felnőtt formációban folytatták. Rengeteget kapott, tanult a Tűzvirágban: kitartást és fegyelmet,
a tánc szeretetét, és ami szintén nagy érték számára, igaz barátokra lelt. Bár aktívan már jó ideje
nem táncol, azért nem bírja ki a táncos cipellők
kopogása nélkül: párjával éppen salsaórákat vesz.
A 35 éves jubileumi gála volt a harmadik alkalom, hogy Mádi Magdolna meginvitálta az egykori táncosokból verbuválódó szenior csapatba,
ő pedig gondolkodás nélkül igent mondott. Csodálatos volt ismét átélni az elmondhatatlan hangulatú próbákat, a fellépés izgalmát.

Rózsa Beáta is hatesztendős volt, amikor
egyik barátnője unszolta, hogy menjenek el
megnézni a néptáncosokat a művelődési házba. Bea ment, látott és
azonmód maradt is: kerek húsz esztendőn át volt a Tűzvirág Táncegyüttes tagja. A jubileum kapcsán visszapillantva fogalmazódott meg benne: most látja csak igazán,
milyen értékesek voltak azok az évek. Megtanulta, mi a becsület, a kitartás, a csapatszellem, egy
zabolátlan kisgyermekből fegyelmezett, kitartó
felnőtté vált, amiben Mádi Magdolnának oroszlánrésze volt. Megismerte az összetartozás érzését, a másokra való odafigyelést. Tartozott valahova és tudta, hogy számíthat a többiekre, hiszen
úgyszólván „egy alomból valók”. Hálás azért,
hogy egy ilyen értékes csapatnak, családnak lehet
a része, az itt tanultak viszik előre az életét, s ezeket az értékeket továbbadhatja gyermekeinek. Elmondta, hogy a munka és a család minden percét lefoglalta, ám a próbák hónapjai alatt szinte
teljesen önállóak lettek gyermekei, így aztán még
annyit hozzáfűzne, hogy: „Látod Magdi, így vagy
úgy, de még a családomat is önállóságra neveled.
S még valami, ha szükséged lenne ránk, csak kiabáld bele a mikrofonba, amit a próbákon szoktál,
hogy hahó, a szünetnek vége.”
Paksi Hírnök, 2016. április 29. n 13

Kiválasztották a város borát

Hárman álltak színpadra az
X-Faktor produkció paksi meghallgatásán a 7-es Blokkban. Két
diák – Cseh Dominika Lili és Boros Rajmund –, valamint a paksi atomerőmű vegyészetén dolgozó
Jäger Gábor nevezett a tehetségkutatóra. Gábor húsz éve játszik
nosztalgiazenét bárokban, lakodalmakban. Az X-Faktor paksi meghallgatásán egy Zámbó
Jimmy-dallal mutatkozott be. A
Paksi Vak Bottyán Gimnáziumba járó Cseh Dominika Lili egy
Jennifer Hudson- és egy Dér Heni-dalt, Boros Rajmund, az ESZI
tizenegyedik évfolyamos diákja, aki Tolna-Mözsön él, egy Máté
Péter-slágert adott elő. A meghallgatás végén Cser Anikó Panni castingszerkesztő azt mondta,
egy hónap múlva kapnak értesítést
a nevezők arról, továbbjutottak-e.
Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

A városi, a Sárgödör téri rendhagyó és a sillerfesztivál keretében
tartott borversenyen mérethetik
meg nedűiket a gazdák Pakson.
Lehet, hogy ez egy kisvároshoz
képest soknak tűnik, de mivel
mindegyik lehetőséget ad a tanulásra, fejlődésre és az ember élethosszig tanul, mindegyiknek van
létjogosultsága, fejtegette köszöntőjében Süli János polgármester
a városi borverseny eredményhirdetésén. A Paksi Hegyközség
és Paks Város Önkormányzatának idei mustrájára összesen 136
bort neveztek a termelők. A megmérettetésre két palack borral jelentkezhettek azok a Paksi Hegyközséghez tartozó szőlőterület-

tel rendelkező borkészítők, akik
fajtánként legalább 100 liter saját termésű nedűvel rendelkeznek. Az idén négy bizottságban
értékelték a poharakba valót,
mindegyik grémiumban szakavatott, gyakorlott bírák foglaltak
helyet. A másnapi eredményhirdetésen 16 arany, 47 ezüst és 30
bronz minősítést adtak át, valamint 20 oklevelet. Barnabás István alpolgármester arról számolt
be lapunknak, hogy a verseny estéjén a Város bora címért nevezett nedűket is górcső alá vették,
az erre hivatott grémium kiváló
borokat kóstolhatott. A megméretésben azok a gazdák vehettek részt, akik borukból fel tud-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

nak ajánlani megvételre a városnak 350 palackkal reprezentációs
célra. Fehérekből hat nevezés volt,
a kiválasztott bor Hirczi Ferenc
2015-ös évjáratú chardonnay-je
lett. A késői szüretelésben levett
szőlő egyik fele műanyag-, a másik fele pedig fahordóba került,
majd a kettő házasításából született a győztes bor. Hirczi Ferenc
elmondta, hogy nemcsak a Város
bora címért indult, hanem a délelőtti mustrára is nevezett, ahol
nagy tudású, igényes bírák értékeltek, akik nem osztogatják érdemtelenül a minősítéseket. A
Város borává választott nedűje aranyminősítést kapott tőlük.
A Város bora megtisztelő címre
nevezett tizenegy vörösbor közül
Nepp Henrikét választották, aki
2006 óta foglalkozik komolyabban borkészítéssel, s arra törekszik, hogy egyre jobb minőséget
adjon. A megmérettetésre három
fajtát hozott, közülük egy tavalyi
évjáratú cabernet franc lett a befutó, ami terméskorlátozott szőlőből készült. Nepp Henrik elmondta, hogy a versenyen elért
jó eredmények erőt adnak neki a
jövőre, s jó érzéssel tölti el, ha mások tetszését is elnyeri munkájának gyümölcse.
Kohl Gy.

Rendhagyó módon zsűriztek
Három híján 140 bort neveztek a
gazdák a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének idei
rendhagyó borversenyére. A 43
fehér-, 45 vörös-, 13 rozé-, 13 siller- és 23 óbor közül mind a hat
értékelőbizottság asztalára vegyesen került. Mayer István, az
egyesület örökös tiszteletbeli elnöke elmondta, hogy kiváló évjáratról ugyan nem beszélhetünk, mert az időjárás miatt nem
volt tökéletes a szőlőtermés, de
elégedetlenségre így sincsen
okuk a borkészítőknek. Ahogy
a megnyitón is elhangzott, ez a
verseny attól rendhagyó, hogy a
szakavatott bírák mellé borkedvelők is beülhetnek véleményez14 n Paksi Hírnök, 2016. április 29.

Nepp Henrik három arany és négy ezüst, Fritz János egy arany,
egy ezüst és két bronz, Siklósi Gábor pedig egy bronz minősítést
ért el a Magyarországi Németek Országos Borversenyén. A kilencedik mustra díjátadó gáláját a közelmúltban tartották Mecseknádasdon. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és
a Mecseknádasdi Szőlő- és Bortermelők Egyesülete közösen rendezte a megmérettetést, amelyre összesen 610 nedűt neveztek a
borkészítők, közöttük 288 fehéret, 211 vöröset, 99 rozét és 12 sillert. Az aranyminősítéshez szükséges ponthatárt a borok közül
50 fehér, 43 vörös, 16 rozé és 2 siller érte el, áll az eseményről szóló sajtóközleményben.
ni a hegy levét. Kirr Ágnes például évek óta él a lehetőséggel. Két
évvel ezelőtt elvégzett egy borbíró
tanfolyamot az egyesület szervezésében, most idén először végzett borbíróként mustrálta a ne-

dűket. Mint elmondta, ezt most
kicsit másként tette, ugyanis borkedvelőként a saját ízlése óhatatlanul befolyásolta döntését, borbíróként viszont a képzésen tanultak szellemében pontozott,

ami objektívebb eredményt ad.
Lovászi Zoltánné, aki kezdettől
figyelemmel kíséri, illetve segíti a
Sárgödör téri civilszervezet tevékenységét, ez alkalommal töltögetőként működött közre a versenyen. Korábban maga is beült
bírálni, ami elmondása szerint
jó lehetőség a tapasztalatszerzésre: bár vizsgázott szomelié, tovább csiszolhatta tudását. Az idei
mustra végén 39 arany, 51 ezüst,
39 bronz minősítést és 8 oklevelet adtak át. Komoly borhiba miatt egyetlen mintát sem kellett kizárni. A 15. alkalommal megtartott mustrának a Fabro Pincészet
adott otthont.
-gyöngy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Bujdosó Sándor
Véget ért egy fejezet Bujdosó Sándor életében, felszámolja az általa vezetett Mirror Club
Cafe névre keresztelt szórakozóhelyet, és búcsút mond Paksnak. Azt mondja, a jelek szerint
itt nincs igény a klubéletre, amit
egyébként másfél évtizedig igyekezett biztosítani Pakson, különböző helyeken. A klubélet
– véleménye szerint – jó a zenészeknek, jó a közönségnek, a
fiataloknak. Utóbbiaknak azért,
mert teljesen más élményt ad,
mint egy koncert, amikor a tömegben állva távolról csodálhatják a kedvenceket, itt lehet szót
váltani, meg lehet inni együtt egy
sört. A zenészeknek pedig azért
jó lehetőség, mert – különösen
induláskor – nehéz bejutni a különböző fesztiválokra, betörni a
piacra. Egy klub, jelesül a Mirror,
lehetőség volt a szárnybontogatásra. Megannyi, ma már ismert
zenekar debütált Bujdosó Sándor
színpadán, de hiba lenne azt hinni, hogy csak kezdők, ifjoncok
fordultak meg nála, se szeri, se
száma az élvonalbeli együtteseknek, amelyek megfordultak klub-

jaiban. Habár a koncertek zöme
ingyenes volt, nem sikerült akkora közönségszámot produkálni, ami eltartana egy vállalkozást,
így Bujdosó Sándor szedi a sátorfáját és továbbáll. Nem tudja és
nem is akarja tagadni, hogy ezt
szomorúsággal teszi.
Az esti nyitás utáni pillanatokban, a vendégek érkezése előtt
váltottunk szót minderről. A
falon egy tábla, ajándék zenészbarátoktól: Paks, Bujdosó Sándor utca 1966-2066. Nevetve
jegyzem meg, hogy éppen félúton tart, s kérdezem, van-e
benne erő az újrakezdéshez. Azt
mondja, most kell lépni, mert
még érez magában annyi energiát, hogy új dologba fogjon. Az
újdonság persze csak részben
igaz: a hely lesz más, a téma marad. Barátok ösztönzésére Bujdosó-kert lesz a neve a helynek,
amit májusban nyit Budapesten,
a Corvin-negyedben. Telefonján mutatja a képeket, a koncertek leendő helyszínéül szolgáló
három színpadról, a konyháról
– ott ugyanis lesz melegétel is.
Mint meséli a szakács is énekel-

ni fog, illetve az énekes fog sütni. Tény, hogy a zenészbarátok
már bejelentkeztek, de nemcsak
koncertezni, hanem átépíteni
is. Terveiről Sanyi azt mondta,
hogy amolyan romkocsma lesz,
eleinte csak akusztikus koncertekkel.
Az utolsó buli viszont még az
előző életéről szól. – Ha valamit
is számított neked Paks egyetlen
élőzenével foglalkozó, és az undergroundot rendszeresen támogató klubja, akkor várunk sok
szeretettel egy utolsó ereszd el a
hajam megőrülésre – hirdeti a
Mirror az interneten.
Sanyi nem fordít végleg hátat
Paksnak, nemcsak azért, mert
itt marad a kedvese, a rokonai és
a barátai. Azért sem, mert tősgyökeres paksi és igazi lokálpatrióta. Meglep, amikor azt mondja, ács az eredeti szakmája, a
család dédapáig felmenően nádtetőket készített, pályája elején ő
is. Utána sok helyütt, külföldön is
megfordult, de a vendéglátásban
találta meg önmagát. Hivatástudata vitathatatlan: ha nem lenne ez számára több mint mun-

ka, biztosan hátat fordított volna
már a sok kudarc miatt. Zenélt –
mégpedig gitározott – is, de hamar belátta, hogy nem tud olyan
színvonalasan muzsikálni, ahogy
szeretne. A zenészvilágban mégis ismert figura lett azzal, hogy
szinte utolsó mohikánként lehetőséget biztosított a közönség előtti élőzenélésre. Eleinte a
heavy metal volt a műfaja, mára
viszont mindenevő lett. Újabb
meglepetés, amikor a bőrcsizmás, hosszú hajú rocker elárulja,
hogy szeret gyógyfürdőzni és sétálni. S már meséli is, hogy Budapesten, a lakástól a Bujdosó-kertig micsoda pazar épületek előtt
vezet az út.
Ha már az új életéhez visszatér,
nem állom meg, hogy meg ne
kérdezzem, mitől lesz más, miért
hisz az új üzletben. Mosolyogva árulja el, hogy ő szívvel-lélekkel és az elmúlt évtizedek tapasztalatával felvértezve fog a dologhoz, de az üzletvezető nem ő lesz,
hanem egy másik Bujdosó, Brigi,
a lánya. Ez a „buli” ugyanis már
őróla szól…
Vida Tünde
Paksi Hírnök, 2016. április 29. n 15
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Pályaelőnyből kezdik a rájátszást
Az Alba Fehérvár elleni hazai
mérkőzéssel véget ért a férfi kosárlabda NB I középszakasza az
ASE csapata számára. A felsőház
másik négy résztvevője még érdekelt volt az utolsó, szerdai fordulóban, ami Kovács Ákosék
végső helyezését is befolyásolta,
a lapzártánk után lejátszott mérkőzések eredményeitől függött,
hogy a harmadik vagy a negyedik helyről vágnak neki a rájátszásnak.
Már a Körmend elleni első mecscsen kiderült, hogy a felsőházi középszakasz nem lesz sétagalopp. Az első félidőben még nem
volt jele annak, hogy a végén gondok lesznek, ha nem is sokkal, de
vezetett az ASE, és kézben tartotta a mérkőzést. A harmadik felvonásban már 10 pont fölé nőtt
a paksi előny, a piros-kék játékosok azt gondolhatták, hogy eldőlt
a meccs. A vendégek azonban
nem tették fel a kezüket, hanem
hosszú hajrát indítva megkezdték
a felzárkózást, és a harmincadik
perc végére átvették a vezetést. Az
utolsó negyedben öt percig teljes rövidzárlat következett, amely
alatt 17 ponttal elléptek a vasiak. Még sikerült 6 pontra visszajönni, de a meccset megfordítani már sem idő, sem energia nem
maradt, ez volt az ASE első hazai
veresége a 2015/2016-os bajnoki
idényben. ASE–Körmend: 73-81.
A második fordulóban Zalaegerszegen sem termett sok babér a paksi csapatnak a bajnokság meglepetéscsapata ellen. Kicsit árnyalja a képet, hogy
a csapat egyik motorja, a palánk
alatti harc egyik legjobb magyarja, Eilingsfeld János lebetegedett,
és el sem utazott a mérkőzésre, és
a center Tóth Ádám, már a harmadik percben kiszállt a játékból, miután leütötték és vérző
fejjel kórházba szállították. Ennek ellenére közel harminc percen keresztül tartotta a lépést a
paksi legénység, de az utolsó tíz
percben már nem tudták megál16 n Paksi Hírnök, 2016. április 29.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

lítani a kék-fehéreket. ZTE–ASE:
90-65. A két vereség után, az agyrázkódást szenvedett Tóth Ádám
nélkül fogadták a Szolnokot
Watkinsék, nehéz mérkőzésre volt kilátás. Húsz perc alatt cáfolta ezt a vélekedést a hazai csapat, amely 56 pontjával szétzilálta Vojvodáékat, akik csak 29-cel
tudtak válaszolni. A vendégek
becsülettel próbálkoztak a második félidőben, de a tetemes előnyből 14 pont megmaradt a lefújásig. ASE–Szolnok: 92-78.
A negyedik fordulóban Székesfehérvárra utaztak Schmidt Béláék,
a vezetőedző ezen a mérkőzésen sem számíthatott még a sérült
Tóth Ádámra. A Szolnok elleni
jó játékot látva joggal gondolhatta a szurkoló, hogy csapata kilábalt a hullámvölgyből, és újra beindul az ASE, de Fehérváron szinte már az első negyedben elúszott
a meccs, 18 pontos előnyt szerzett
az Alba. A folytatásban küzdöttek
becsülettel Barniesék, és az utolsó
negyedben tíz ponton belülre kerültek, de a végjátékra elfáradtak
és Lóránték könyörtelenül büntettek. Alba Fehérvár–ASE: 97-74.
Újabb idegenbeli mérkőzés következett, Körmenden léptek
parkettre az ASE játékosai. Az
első félidőben még tartotta magát
a paksi csapat, a nyolc pont hátrány nem tűnt behozhatatlannak,
de a harmadik negyedben még tízet hozzátett a házigazda, és ezt az
előnyt biztosan őrizte is a lefújásig. Ötödik középszakasz mecs-

cséből már a negyediket vesztette el az Atomerőmű. Körmend–
ASE: 95-77.
Fontos volt, hogy a ZTE ellen a
Gesztenyés úton nyerjen az ASE,
mert hiába a körbeverések, akár
az ötödik helyre is visszaeshettek
volna Robinsonék. Ahogy Zalaegerszegen Tóth és Eilingsfeld hiányzott nagyon csapatának, úgy
most Pantelics és Mohácsi kiválása volt érzékeny veszteség a ZTEnek. Ki is használta a lehetőséget a paksi csapat, igaz, a harmadik negyedig becsülettel küzdött
a vendég, de az utolsó felvonásra teljesen elkészült az erejével, az
ASE pedig gálázott, és kiütötte a
kék-fehéreket. ASE-ZTE: 109-69.
A zalaiak ellen mutatott játék, és
fölényes győzelem után joggal vetődött fel, hogy Szolnokon is lehetne nyerni. Azonban ebben a
szezonban, ha az ASE busza el-

hagyja a Paks-táblát, szinte borítékolható, hogy vert sereggel
tér vissza. Ez a Tisza-parti kirándulás során sem történt másként, már az első félidőben eldőlt
a mérkőzés, az Olaj esélyt sem
adott a szoros mérkőzésre, visszavágott a paksi zakóért. Szolnok–
ASE: 82-61.
Az ASE utolsó középszakaszmeccsét az Alba ellen játszotta a Gesztenyés úton, a találkozó
előtt Schmidt Béla vezetőedző elmondta, csak a győzelem az elfogadható eredmény. A vendégeknek sem volt mindegy, hogy mi
lesz a végeredmény, ennek megfelelően végig kiélezett harc folyt
a pályán, az iramra, és a hangulatra nem lehetett panasz. A második negyedtől átvette a vezetést a fehérvári csapat, és minden
felzárkózási kísérletet visszavert
egészen a 37. percig, amikor Kovács Ákos triplájával egyenlített
az Atomerőmű. Az utolsó percekben már az indulatok is dolgoztak, főleg a vendég idegenlégiósoknál, Pearso és Spurlock is a
kiállítottak sorsára jutott az utolsó percben, Dunnék pedig biztos
kézzel értékesítették a megítélt
büntetőket, és nyerték a rangadót.
A rájátszás május 4-én kezdődik,
amelyet a végső helyezéstől függetlenül, pályaelőnyből kezd az
ASE.
Kovács József

RITALIA TRAVEL
Nyaralna, de még nem tudja hol?
Térjen be az ESZI-vel szemben található utazási irodánkba,
és kérjen személyre szabott ajánlatot!
Honlapunkon is több ezer utazási ajánlat közül válogathat.
BALLAGÁS, születésnap, névnap, házassági évforduló
vagy nászajándék?
Vásároljon szeretteinek, barátainak, kollégájának,
üzleti partnerének utazási utalványt!
EB FALU FRANCIAORSZÁGBAN MAGYAR SZURKOLÓKNAK
2016. jún. 17-24-ig!
Ameddig a párok/társaságok férfi tagjai az EB Falu foci
programjait élvezik, addig a hölgyek egy teljes héten át
élvezhetik a Szépségtábor különféle szolgáltatásait!
Utazás, 1 hét szállás és 7 nap fesztivál
már 359€ (kb.114.880 Ft)/fő/hét ártól!

Megmártózni a nagyvilágban…
MSC CSOPORTOS HAJÓUTAK MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL,
TRANSZFERREL A KIKÖTŐBE
Sztárok és krisztálytiszta tengerpartok, 7 éj
2016.07.01-09. 239.680 Ft/fő-től+kikötői illeték
A felfedezők útján, 11 éj
2016.10.02-14. 351.680 Ft/fő-től+kikötői illeték

PIHENJEN BELFÖLDÖN OUTLET ÁRAKON.
ÍZELÍTŐ KEDVEZMÉNYES AJÁNLATAINKBÓL:
Visegrád – Hotel Silvanus 4* 49.900 Ft/2 fő/2 éj félpanziós ellátással
Gyopárosfürdő – Hotel Corvus Aqua 4* 36.900 Ft/2 fő/2 éj félpanziós ellátással
AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁSAINK PAKSI INDULÁSSAL !
Plitvicei tavak máj.21.
10.990 Ft/fő+belépőjegy
Medveszurdok túra jún.11.
10.990 Ft/fő +belépőjegy
Újdonság! Fürdőtúra a Vajdaságba! Pacsér
júl.28., aug.07., aug.22.
2.700 Ft/fő +belépőjegy
Mesélj nekünk Erdély! 4 nap félpanzióval
aug. 8-11.
44.000 Ft/fő+belépőjegy

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodáinkat! Akcióink visszavonásig érvényesek!
Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. utazási iroda 7030, Paks Dózsa György út 102. Tel.: 75/311-130
Mobil 30/603-7420 • info@ritaliatravel.hu • www.ritaliatravel.hu • Engsz.: U-001312

Két ötödik hely Kazanyban
Az oroszországi Kazanyban rendezték a dzsúdó Európa-bajnokságot, amely egyben olimpiai
kvalifikációs pontgyűjtő verseny
is volt. A magyar válogatott
csapatban négy paksi dzsúdós
is helyet kapott, Pupp Réka (48
kg), Csoknyai László (81 kg),
Cirjenics Miklós (100 kg) és Bor
Barna (+100 kg) képviselte az
Atomerőmű SE-t.
A junior korú Pupp Réka már
az első napon letette névjegyét
a felnőttek között: a bronzére-

mért folytatott harcban mindöszsze egy intéssel kapott ki török ellenfelétől, és végül az ötödik helyet szerezte meg. Mivel ebben a
súlycsoportban Csernoviczki Éva
már biztos résztvevője a Rio de
Janeiro-i nyári olimpiai játékoknak, Réka (aki jelenleg 49. a 2016os olimpiai kvalifikációs listán)
számára a 2020-as tokiói olimpia lehet a cél. Bizakodásra adhat
okot, hogy a 19 éves paksi junior
Európa-bajnok már az 54. helyen
található a friss világranglistán.

Ezüstérmes
a sakkcsapat
Sorozatban hatodszor végzett a
szezon végén ezüstérmes helyen
az Atomerőmű SE sakk szakosztályának NB I-es csapata. A piroskékek 11,5 ponttal gyűjtöttek kevesebbet a bajnok Nagykanizsa
csapatánál, viszont 10 pont előnynyel zártak a harmadik Szombathely előtt. A 2015/16-os sorozat
utolsó két játéknapján páros fordulót rendeztek Budapesten. A
szinte tét nélküli összecsapásokon

az ASE előbb 6,5-5,5-re kikapott
a listavezetőtől, majd ugyanilyen
arányban legyőzte a bronzérmest.
Az NB I/B Charousek csoportjában küzdő ASE II. a záró játéknapon hazai pályán az Erzsébet
Nagy Szállodában a Szombathely
második egyletét fogadta, és 7,54,5 arányban alulmaradt vasi riválisával szemben. A piros-kékek
ebben a sorozatban végül a hatodik helyen zártak.
-efgé-

Somorácz: két ezüst
Szolnokon rendezte a kajak-kenu szövetség a riói olimpiára készülő sportolók tájékoztató versenyét, melyen Boros Gergely
és Somorácz Tamás, az Atomerőmű SE két kajakosa is indult.
Somorácz, az ASE világbajnoki
bronzérmese 200 méteren Horváth Bencével, míg 1000 méteren
Gacsal Ákossal is a második he-

lyen ért célba a párosok versenyében, K1 1000 méteren pedig ötödik lett. A világ- és Európa-bajnok Boros Gergely az olimpiai
aranyérmes Dombi Rudolffal vágott neki a K2 1000 méteres távnak, de nem jutottak a döntőbe.
A két paksi kajakosnak három hét
múlva élesben kell bizonyítania az
első olimpiai válogatón.

Csoknyai László helyezetlenül
zárta az Eb-t, de a kvalifikációs
listán a 16. helyen áll 938 ponttal, míg közvetlen hazai riválisa,
Krizsán Szabolcs a 29., 649 ponttal. Lacinak a május 29-én záruló
kvalifikációs sorozat végéig kell
megőrizni előnyét.
Cirjenics Miklós is rögtön az elején búcsúzott az Európa-bajnoki
versenytől, ráadásul a kontinentális kvótát is elvették tőle. Nagyon
nehéz egy hónap áll előtte, ha fel
szeretne szállni a Brazíliába tar-

tó repülőgépre. Jelenleg a 35. helyen áll 581 ponttal, a még kijutást
jelentő helyen tanyázó angol versenyző 117 ponttal van előtte.
Bor Barna a bronzmeccsen egy
intéssel kapott ki grúz ellenfelétől, így ő is az ötödik helyet szerezte meg Kazanyban. Brazíliai
utazását nem veszélyezteti senki, a kvalifikációs hatodik helyről
talán még előrébb léphet, Rióban
a sorsoláskor, a kiemeléseknél lehet jelentősége annak, hogy melyik helyen végez.
-joko-

2016 percig
tekéznek
júniusban
A napokban befejeződött a tizenkét első- és ugyanennyi másodosztályú csapatot felvonultató városi tekebajnokság a Tekeklubban. Az Atomerőmű SE teke
szakcsoportja 140 tagot számlál,
a csapatok jelenleg az Atom Kupáért küzdenek. Az ASE tekeválogatottja az NB III-as bajnokság
dél-nyugati csoportjában szerepel, jelenleg a Dombóvár mögött
a második helyen áll. A csoport a
nyáron hagyományteremtő szándékkal új programot szervez.
– A 2016 perc teke elnevezésű
programot azért találtuk ki, hogy
felhívjuk a figyelmet erre a sportágra, amit sokan csak játéknak tekintenek. A tévhittel ellentétben
ez egy nagyon kemény fizikai és
szellemi sport, ami komoly állóképességet és koncentrációt igényel. Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várunk, né-

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja rendezvények szervezését akár 150 főig.
Családi ünnepségek, keresztelő, ballagás, lakodalom, vállalati
ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

zőket és versenyzőket egyaránt.
A negyvengurításos versenyt
a rendezvény ideje alatt akár
többször is teljesíthetik a résztvevők – fogalmazott Fenes László,
a szakcsoport vezetője. Az esemény egyik szervezője Sztanóné
Körösztös Lívia, aki 2015-ben az
Év Sportolója lett Tolna megyében teke sportágban. A Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium testnevelője a diákságot szólítja meg.
A program június 10-én 8 órakor indul, és az elnevezéséből adódóan 2016 percig, tehát
másnap délutánig tart. Jelentkezni a teke.ase.hu honlapon
lehet vagy személyesen Fenes
Lászlónál, Sztanóné Körösztös
Líviánál és Berkes Ferencnél, valamint a következő elérhetőségeken: fenesl@npp.hu, berkesfg@
npp.hu.
Faller Gábor

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal,
udvarias kiszolgálással és menüfőzéssel várjuk
kedves vendégeinket, igény esetén ingyenes
ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Zárul
a bajnoki
szezon

Markolók a focipályán
Fotó: Paksi FC

Legutóbbi megjelenésünk óta
öt bajnoki mérkőzést játszott a
Paksi FC az OTP Bank Ligában,
a mérleg nem túl fényes: mindössze egy döntetlen és négy vereség. A visszafogott teljesítmény miatt az együttes visszacsúszott a tabella 8. helyére. A
sort a Debrecen elleni hazai 0:1gyel kezdte Csertői Aurél gárdája, majd az MTK-tól idegenben
és a Videotontól a Fehérvári úti
stadionban 1:0-ra kikapott. Újpesten sokáig győzelemre álltak a zöld-fehérek, de a 92. percben bekapott gól végül egyetlen
pontot jelentett. A 32. játéknapon a paksi komplexum jelenlegi gyepszőnyegén utoljára lépett
pályára a Paksi FC, a Haladás
FC ellen fordulatos mérkőzésen (Gévay és Szabó is piros lapot kapott, ennek ellenére a PFC
kétszer is vezetett) végül 3:2-re
kikapott.
A Paksi FC az idény záró fordulójában a Diósgyőr otthonában
lép pályára április 30-án. A csapat tizedik élvonalbeli szezonjának értékelését következő lapszámunkban olvashatják. Faller G.

A Haladás ellen lépett utoljára
a Fehérvári úti stadion korábbi gyepszőnyegére a paksi élvo-

nalbeli focicsapat, mára markolók és teherautók forgolódnak a
játéktéren. A pálya átalakításá-

Utolsó négy mérkőzésén nem talált legyőzőre a Paksi FC II. labdarúgócsapata az NB III-as bajnokság Közép-csoportjában. Idegenben a Bölcske és a Pénzügyőr ellen 1:1-es döntetlent ért el
Osztemajer Gábor együttese, míg hazai pályán a Budapest Honvéd FC II.-t 1:0-ra, a Szegedet 5:1-re verte. A szériának köszönhetően a PFC II. megkezdte a felzárkózást a tabellán és az alsóházból a középmezőnybe küzdötte fel magát, a gárda 27 fordulót követően 32 ponttal jelenleg a 12. A zöld-fehérek második
számú alakulata legközelebb május 1-jén a Gyula csapatát fogadja.

val elindult a komplexum átépítése. A kivitelező Eurogreen–Tiszafa Kft. korábban többek közt
a debreceni, az újpesti, a győri és
a dunaújvárosi stadion játékterének felújításán is dolgozott. A
Pakson vállalt munka 100 millió
forintba kerül.
– Teljes újjáépítés lesz 35 centis
rétegrenddel, vagyis a meglévő
gyepet ebben a vastagságban elbontjuk és elszállítjuk – mondta el a cég ügyvezetője. Kádár
Péter hozzátette: a pálya eddigi
legnagyobb problémáját, a vízelvezetés hiányosságait is orvosolják, emellett a Magyar Labdarúgó Szövetség előírása szerint fűtéssel látják el a játékteret.
A gyep alatt 24 centire mintegy
26 kilométernyi csövet fektetnek le, amiben fagyálló folyadék
kering majd, és biztosítja a pálya
fagytalanítását, illetve a hó leolvasztásának a lehetőségét.
A lelátók végleges tervei májusban elkészülnek, itt a kivitelezés
nyár végén, ősz elején kezdődhet. A komplexum átadási határideje 2017. szeptember 30. A
beruházás összköltsége 1,4 milliárd forint, amelyből az állam
800, míg a város 600 millió forintot vállalt.
-efgé-

MASSZŐRKÉPZÉSEK

indulnak Szekszárdon, Bonyhádon, Pakson május végétől.

MUNKAVÁLLALÁSRA

alkalmas itthon és az uniós országokban is! Az oklevél többnyelvű.
Svéd frissítő testmasszázs: …… 35.000 Ft
Nyirokmasszázs: ……………… 38.000 Ft
Talpreflexmasszázs: ………… 38.000 Ft
Mindháromra részletfizetés és kedvezmény!
Bővebb információ: 30/30-21-487
(nyilv. szám: 00777-2012)

TEMETKEZÉS

L a c z a Gá b o r I s tv á nn é
ké p v i s e l ő
t e l e f o n :7 5 /6 7 5 - 7 3 2
mo b i l : 2 0 / 4 1 0 - 7 5 1 2

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u
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Művészeti fesztivál képekben
Tíz helyszínen számos művészeti ág mutatkozott be a lapunk megjelenése után záruló Paksi Művészeti Fesztiválon, amelyet a zene, a képzőművészet, a színház és a költészet mellett történelmi klub és műhelybeszélgetés is színesített. Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Májusban
ismét kinyit
a Spájz
Grillterasszal, hangulatos pihenőszigetekkel és természetesen ismét termelői termékekkel várja a
látogatókat a Spájz, amely második alkalommal nyílik meg május
7-én szombaton a Szent István téren. Széles lesz a választék, hiszen
házi disznóságokkal, mangalicatermékekkel, sajtokkal, mézzel,
borral, fűszernövényekkel, szörpökkel, lekvárokkal, levendulakészítményekkel, befőttekkel és sok
egyéb finomsággal készülnek a
termelők, akik több mint húszan
érkeznek az Agricum meghívására Tolna megye számos pontjáról. Ráadásul ezúttal Paks két fontos partnertelepülése, Kalocsa és
Kaposvár is részt vesz a Spájzon:
a kalocsai kézművesek a helyszínen, népviseletben készítik majd
díszeiket, Kaposvár pedig Somogy ízeit hozza el a paksiaknak.
A programhoz csatlakozó Erzsébet Nagy Szálloda a kinti grillteraszon frissen készíti majd könynyen fogyasztható finomságait. A
Spájz május 7-én ismét 9 és 15 óra
között várja a kézműves termékek
iránt elkötelezett vásárlókat. Ismét
lesz ingyenes játszóház is az Erzsébet Nagy Szálloda Teller-termében, ahol a Sáfrány házaspár
segítségével a paraszti kultúrával
ismerkedhetnek a kicsik.
Természetesen ezúttal sem maradhat el a nyereményjáték: a
szervező Agricum fődíjként a
Spájz végén egy többkilós fűszeres sajtot és szalámit sorsol ki azok
között, akik a piacon kihelyezett
nyereménykártyák közül kitöltenek egyet, és bedobják a gyűjtőedénybe. A rendezvény ideje alatt
a Duna-part felé vezető lekövezett
utat lezárják a forgalom elől.

Pakson, a lakótelepen,
Tulipán utcában 51 nm-es,
4. emeleti lakás eladó.
Klímás, panelprogramon
átesett. Irányár: 13.500.000 Ft
Telefon: 30/995-2893
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Ingatlanvagyonértékelés,
ingatlanközvetítés

Sztárvendég:
Várkonyi
András
2016. május 8. 18 óra

Pakson, a Kossuth Lajos utcában,
hosszú távra földszinti, másfél szobás lakás kiadó, 65 000 Ft/hó. 3 havi
kaució szükséges.
Pakson, a Kossuth Lajos utcában udvartéri 1 és fél szobás, galériás lakás,
garázzsal, hosszú távra kiadó. 70 000
Ft/hó.
Paks, Kurcsatov úton, hőszigetelt, 2
szobás, minőségi bútorokkal berendezett lakás kiadó. 80 000 Ft/hó. 3 havi
kaució szükséges.

Csengey Dénes
Kulturális Központ

Pakson, az Öreghegy utcában tetőtérbeépítéses, felújított 86 m2-es, 3 szoba, nappali, konyhás, 45 m2-es melléképület, 1000 m2-es telken, eladó.
Irányár: 23, 5 M Ft.

Paks, Gagarin u. 2. Telefon: 75/830-350
Jegyek elővételben kaphatók a helyszínen!

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 3 lakásos társasházban 58 m2-es össz-

komfortos udvartéri lakás, garázzsal,
765 m2-es kerttel, sok gyümölcsfával
eladó. Irányár: 16,8 M Ft.
Pakson, a Jámbor Pál utcában 130 m2es, összkomfortos családi ház, kis udvarral, tárolóhelyiséggel eladó. Irányár: 16,5 M Ft.
Bölcskén a pincefaluban 100 m2-es
présház + pince eladó. Irányár: 1,9
M Ft.
Pakson, a Bástya utcában teljesen felújított két szoba, nappalis családi ház
eladó, kis parkosított kerttel, teraszszal. Irányár: 22,5 M Ft.
Bölcskén az Esze Tamás utcában, 2
szobás családi ház eladó. Ár 3,8 M Ft
Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos
ingatlanvagyon-értékelő
és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu

Helyes válaszával ezúttal
dr. Kalotás Zsolt
Élet a Brinyón
című kiadványát
nyerheti meg.

A rejtvényben egy, a várost megörökítő utazó nevét rejtettük el. A megfejtéseket május 9-ig várjuk a 7030 Paks,
Dózsa György út 51-53. címre. E-mail:
szerkesztoseg@paksihirnok.hu

