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PAKSIHÍRNÖK

A Kurcsatov úti új társasházak alatt 
leválasztott, zárható garázsok eladók. Ár: 1,9 M Ft. 

Ugyanitt lakások korlátozott számban
megvásárolhatók, belsõ tér kialakítása igény

szerint. Érdeklõdni lehet: 75/510-980 és 30/9971-450

Pakson, a Kölesdi út 46. alatti 
(volt Dunacenter) irodaházban 29 m2-es, 

frissen felújított, 
két helyiségbõl álló iroda kiadó. 

Érd.: (75) 510-763; (20) 377-3-277

Dübörögtek
a motorok
Pakson tartották a Nemzetközi Juni-
or Motokrossz Kupa utolsó állomá-
sát. Az elõzõ fordulókat Szlovákiá-
ban és Csehországban rendezték. A
gyors és technikás pályán a fiatalok
5–19 éves korig állhattak rajthoz kü-
lönbözõ kategóriákban. A kétnapos
versenyen, szombaton idõmérõ és az
elsõ futam, vasárnap pedig két fu-
tam várta az indulókat. A versenyek
közötti szünetekben, Hujber Péter
„szabadstílusú motorkerékpáros”
mutatott be látványos ugrásokat, és
showelemeket a számára kialakított
különleges ugratón. 

(Folytatás a 20. oldalon.)

Mittler István lett 
az erõmû kommunikációs
fõosztályvezetõje
Augusztus elejétõl Mittler István vezeti
a Paksi Atomerõmû Rt. Tájékoztató és
Látogató Központját. A PA Rt. új kom-
munikációs fõosztályvezetõje 1995-ben
került a társasághoz tájékoztatási mun-
katársként, 2003-ban már állt a látoga-
tóközpont élén megbízott vezetõként,
majd az atomerõmû szóvivõjeként dol-
gozott. A kommunikációs fõosztályveze-

tõi munka mellett a szóvivõi teendõket
is ellátja. Kinevezése határozatlan idõre
szól. Mittler István Pakson született,
elõször pedagógusi, majd edzõi, kör-
nyezetvédelmi és közgazdasági diplo-
mát szerzett. A fõosztályvezetõ legfon-
tosabb feladatának azt tartja, hogy a lá-
togatóközpontot, s annak szervezetét a
XXI. század kihívásaihoz igazítsa.
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Fotók: Molnár Gyula, Szaffenauer Ferenc

Megjelenik kéthetente, 3500 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: augusztus 26.

Panorámakép: www.paksnet.hu
Címlapfotók: Fonyó Dániel

PAKSIHÍRNÖK

Utcabál a Hidegvölgyben
Nagy volt a nyüzsgés a Hi-
degvölgy utcában augusz-
tus elsõ szombatján. Bálra
készültek. – Három évvel
ezelõtt gyûltünk elõször
össze közös mulatságra, ak-
kor készült el az új út – em-
lékezett vissza Molnár
Imréné, aki idén a szakács
szerepét vállalta, és vegyes
pörkölttel kényeztette a
többieket. Amíg beszélget-
tünk, lassan gyülekezni
kezdtek a lakók. Megérke-
zett Laknerné Koleszár Ju-
dit is, akit az utcabál szer-
vezõjeként mutattak be. El-
mondta, hogy annak idején
a szomszédokkal beszélget-
ve vetõdött fel a bál gondo-
lata. Mivel az utcában tá-
gabb körben is tetszést ara-
tott az ötlet, hát munkához
láttak. Bár Judit azután el-

költözött a Hidegvölgy ut-
cából, az évenkénti összejö-
vetel szívügye maradt, visz-
szajár szervezõként, ven-
dégként egyaránt. A máso-
dik évben már az Üstökös
utcaiakat is hívták, de jön-
nek rokonok, barátok is. Az
est költségein jó szomszéd
módjára megosztoznak.
Molnár Imréné hozzátette
még, hogy a közös estek
összekovácsolják a szom-
szédokat. A rohanó hétköz-
napokon ugyanis nincs idõ
hosszabb beszélgetésekre,
ilyenkor viszont a vacsorá-
nál, tánc közben bõven
szentelhetnek rá idõt. Mi
tagadás, idejük ezeken az
estéken tényleg van, hiszen
mint megtudtam, minden
alkalommal kora reggelig
mulatnak.               -gyöngy-

Paks a virágos
Magyarországért

Idén is megtekintette vi-
rágágyainkat és parkjain-
kat a Virágos Magyaror-
szágért program kerté-
szekbõl álló bírálóbizottsá-
ga. A város 2000-ben meg-
nyerte a magyarországi
versenyt, egy évvel késõbb
ezüst minõsítéssel jutal-
mazták az európai mezõny-
ben. Paks a szabályok sze-
rint öt éven át nem szállhat
versenybe, ám minden esz-
tendõben kiemelt figyel-
met szentel a virágosítás-
nak, s szemlére hívja a zsû-
rit. Az idei látogatás után
az egyik bíráló, Meckler
József, Siófok nyugalma-
zott fõkertésze elmondta,
hogy a korábbiakhoz ké-
pest szerényebb a virágosí-
tás, de figyelemre méltó a
virágok összhangja. – A
zöldterületek ápoltsága
példaértékû, s láthatóan a
lakosság is fontosnak tart-

ja, hogy szép, tiszta város-
ban éljen – összegezte
Meckler József. A telepü-
lés parkjainak gondozására
hetvenmillió forintot fordít
idén a város, a virágosítás-
ra plusz hétmilliót. A mun-
kálatok java részét a DC
Dunakom Kft. parkfenn-
tartó részlege végzi. Benis
Brigitta részlegvezetõtõl
megtudtuk, hogy ezentúl
könnyebben összpontosít-
hatnak a minõségi munká-
ra, ugyanis új eszközzel
gazdagodtak: a most vásá-
rolt kisgép teljesítménye
lehetõvé teszi, hogy azt a
területet, melyen eddig
nyolc ember dolgozott,
ezentúl négyen lássák el,
magasabb színvonalon. Az
új fûnyíró a nyiradék
összegyûjtését is elvégzi,
alkalmas az avar összeta-
karítására is.

S.Szabó
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Biztonságosabb játszótér
Befejezõdött a Kodály Zol-
tán utcai játszótér felújítása,
a régibõl csupán a homok-
alap maradt. Elsõ lépésként
tavaly nyáron új játékok ke-
rültek a játszótérre. A négy-
millió forintos beruházást az
önkormányzat költségveté-
sébõl finanszírozták. A má-
sodik lépés idén a kerítés
megépítése volt, amellyel el-
sõsorban a gyermekek biz-
tonságát növelték, hiszen a
teret út és parkoló szegélye-
zi. A kerítés távol tartja a
kutyákat, és a vandáloktól is
megóvja a játékokat. A kerí-
tés megépítéséhez szüksé-

ges hétszázezer forintot
Zsarnai Sándorné képviselõi
keretébõl ajánlotta fel. A
képviselõ asszony elmondta,
hogy a terület körbekeríté-
sérõl elõzetesen tájékoztat-
ták a környék lakosságát.
Hozzátette: fontosnak tartja
a megújult játszótér éven-
kénti megelõzõ karbantartá-
sát. A Kodály Zoltán utcai
játszótér mai állapotában
megfelel az Európai Unió
elõírásainak. Egyelõre reg-
gel kilenctõl este kilenc órá-
ig van nyitva, éjszakára be-
zárják a kaput.

-gyöngy-

Fejlesztés a Sárgödör téren
Harmincötmillió forintot
nyert a Sárgödör tér fel-
újítására az önkormány-
zat. A Dél-Dunántúli Fej-
lesztési Tanács támogatá-
sának köszönhetõen jövõ
nyártól már kiépült köz-
mûrendszerrel fogadja a
látogatókat Paks régi vá-
rosrészének nevezetessége. 

– Hosszú évek munkájának
köszönhetõen lassan beindul
a borturizmus a Sárgödör té-
ren. Egyre több turista ér-
kezik, leginkább magánszer-
vezésben – mondta el Kovács
Mihály, a Paksi Sárgödör té-
ri Présháztulajdonosok
Egyesületének képviselõje.
A fõpohárnok hozzátette:
növekvõ érdeklõdés mellett
már három nyilvános prog-
ramon várják a város lakos-
ságát és a vendégeket. A ta-
vaszi helyi borverseny mel-
lett õsszel a szüreti napok
eseményeivel, késõbb Már-
ton napkor az újboráldás
programjával teremtenek
hagyományokat Pakson,
népszerûsítve a présházsort.

Régi álom válik valóra a Sár-
gödör tér fejlesztésével. Az
egyesület tagsága évek óta
azon munkálkodik, hogy pin-
cesor a Tolnai Borút tagja-
ként a kor elvárásainak
megfelelõ körülmények kö-
zött és környezetben fogadja
a turistákat. 

A Dél-Dunántúli Regioná-
lis Területfejlesztési Ta-
nács pályázatán a tér inf-
rastrukturális fejlesztésére
35 millió forintot nyert az
önkormányzat. A tervek 47
millió forintos beruházásról
szólnak. 

– A fejlesztés eredménye-
képpen ivóvíz- és szennyvíz-
vezeték-hálózat épül ki, fel-
újítják az elektromos hálóza-
tot, így korszerû közvilágítás
is segíti a téren a munkát és
a szórakozást. A Sárgödör
téren a sikeres közbeszerzé-
si eljárás lefolytatását köve-
tõen jövõ tavasszal kezdõd-
nek meg a munkálatok – tá-
jékoztatott Hajdú János pol-
gármester. A tér korszerûsí-
tése nyáron fejezõdik be. 

-dal-

Paks Város Önkormány-
zati Képviselõ-testülete
a „PRO URBE Emlékérem”
kitüntetést ez évben is az
október 23-i nemzeti ünnep
alkalmából tartott ünnepi
ülésen kívánja átadni.

A kitüntetés azoknak a
természetes személyeknek,
jogi személyeknek és jogi
személyiséggel nem rendel-
kezõ szervezeteknek ado-
mányozható, akik illetve
amelyek tevékenysége a vá-
ros gazdasági, kulturális és
társadalmi fejlõdésében ki-
emelkedõ jelentõségûnek
bizonyult.

A képviselõ-testület naptá-
ri évenként legfeljebb há-
rom kitüntetést adományoz. 

A kitüntetések adományo-
zására javaslatot tehet min-
den paksi lakos, paksi szék-
helyû jogi személy, valamint
jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet. 

A javaslatnak tartalmaz-
nia kell a jelöltnek azon
teljesítményét, mely a ja-
vaslat szerint méltóvá te-
szi a kitüntetésre. A javas-
latot Dr. Blazsek Balázs
címzetes fõjegyzõnek kell
benyújtani 2005. augusz-
tus 22-ig.

Fotó: Fonyó Dániel, Szaffenauer Ferenc

Paks város Önkormányzata nyilvános pályázaton
értékesítésre hirdeti meg 

az Erzsébet szálló épületét 
és a hozzátartozó ingatlanokat. 

A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ és átvehetõ
dr. Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõnél. 

(7030 Paks, Dózsa Gy. út 55–61.)
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Fotó: Molnár Gyula

Szeptembertõl ismét mûkö-
dik a Vak Bottyán Gimnázi-
um konyhája. Az üzemeltetõ
a Gyafix Kft lesz, amely
1989-ben jelent meg a köz-
étkeztetési piacon. Legfõbb
megrendelõjük a Bezerédj
Általános Iskola, itt ötszáz
fõt látnak el. A konyha azon-
ban eddig Gyapán mûkö-
dött, s évek óta keresték a
lehetõséget, hogy Paksra
költöztessék. Telente sok-
szor gondott okozott a szál-
lítás, megesett, hogy trak-
torral kellett az ebédet szál-
lítani. – A távolság a válasz-
ték bõvítését is korlátozza,
hiszen nem minden ételt le-
het szállítani – mondja
Ulbert Ferenc ügyvezetõ,
aki végül a polgármesteri
hivatalban arra tett javasla-
tot, hogy felújítják és üzem-
behelyezik a gimnázium
évek óta nem mûködõ kony-
háját. Az ötlet fogadókész-
ségre talált, mivel – mint az
Hajdú János polgármester
is megerõsítette – növeli a
versenyhelyzetet a közét-
keztetésben, s így kisebb az
önkormányzat kiszolgálta-

tottsága. A megállapodás
szerint a cég magára vállal-
ja az átalakítás költségeit,
amelyet a bérleti díjból ír-
nak jóvá. Az önkormányzat
költségén kicserélték a nyí-
lászárókat. Erre a konyha
üzembehelyezéséhez nem
lett volna szükség, az iskola-
vezetés kérése volt, hogy
–ha már folyik az átépítés –
kerüljenek olyan ablakok,
ajtók a konyhára, mint a fõ-
épület nyílászárói.

Az épület felújítására
nyolc és fél millió forintot
fordít a Gyafix Kft., ez írják
majd jóvá a bérleti díjból. A
konyha felszerelése, beren-
dezéseinek beszerzése a cé-
get terheli. A tervek szerint
augusztus 20-án tartják a
próbafõzést, szeptember el-
sején pedig kezdõdik a
„nagyüzem”. A konyha
nyolcszáz–ezer adagos lesz.
Megnyitása nem jelenti azt,
hogy a gimnazisták automa-
tikusan itt fognak majd ebé-
delni, mindenki szabadon
dönti el, hogy melyik kony-
ha fõztjét választja.

Vida Tünde

Dunakömlõdi nyári esttel folytatódott a Paksi Nyár ren-
dezvénysorozat. A Faluház parkjában tartott mûsoros est fel-
lépõi voltak a Paksi Báb-mazsorett Egyesület Elevenek cso-
portja, a Paksi Pattantyúkok ugróköteles csoportja, Baby
Gaby popénekes és a Matyi és a hegedûs kettõs. A nagyszámú
közönség lelkes tapssal jutalmazta a fellépõk színvonalas pro-
dukcióit. Az estet a már hagyományos utcabál zárta.

Szeptember nyit az étkezdeKéptár – hogyan tovább?
Sokakban felvetõdött a kér-
dés, mi lesz a Paksi Képtár
sorsa az Erzsébet szálló el-
adása után. Az elmúlt hónap
híre volt: az önkormányzat
értékesíti az egykori Erzsé-
bet szálló épületét, melynek
romló állaga már rég meg-
oldás után kiáltott, de az ön-
kormányzat saját forrásból
ezt nem tudta megoldani. A
Paksi Atomerõmû Rt. je-
lezte vételi szándékát a pa-
tinás épületre, melyben
vendéglátó egységet, kon-
ferencia-központot hozná-
nak létre. Az önkormány-
zatot törvény kötelezi,
hogy pályázatot írjon ki az
épület eladására. Ez folya-
matban van.

De mi lesz a Paksi Képtár
sorsa?  Ezzel a kérdéssel ke-
resték fel az önkormányzatot
a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériumának képvi-
selõi is. Amint azt dr. Blazsek
Balázs címzetes fõjegyzõtõl
megtudtuk, a képtár elhelye-
zésére már konkrét tervek
vannak: – Jövõre renováljuk
a Deák-házat, ide költözik át
a városi múzeum, melynek
üres helyiségeibe ideiglene-
sen áthelyezzük a képtár
anyagát. A múzeum és a De-
ák-ház közötti udvarrészen
új épület felhúzásával szeret-
nénk végleg megoldani a két
intézmény gondjait – tájé-
koztatott dr. Blazsek Balázs.

S.Szabó

A Paksi Atomerõmû Rt. új
kommunikációs vezetõje a
Tájékoztató és Látogató
Központ létrejöttekor
Kováts Balázs felkérésére
csatlakozott a csapathoz.
Mittler István akkor még
maga sem gondolta, hogy
tíz évvel késõbb õ kerül a
központ élére. – Végigjár-
tam a ranglétrát, elõször
látogatócsoportokat vezet-
tem, az elsõ igazán nagy
kihívás a sajtófigyelés
megreformálása volt szá-
momra – mondja. Most a
sajtóval való kapcsolattar-
tás áll hozzá legközelebb,
ami talán nem véletlen, hi-
szen hosszú ideje állja az
újságírók rohamát. Ez
persze nem mindig egysze-
rû feladat, elhivatottnak,
az erõmû iránt elkötele-
zettnek kell lenni hozzá,
sõt – mint mondja – talán
fanatikusnak.

Mittler Istvánt 2003 feb-
ruárjában nevezte ki he-
lyettesévé Kováts Balázs,
két hónappal késõbb meg-

történt az üzemzavar, s
megváltozott a világ: új ki-
hívások vártak a kommu-
nikációs csapatra, s a fõ-
osztályvezetõ úgy véli, a
régi, nyugodt élet már
nem is tér vissza. Most,
hogy kommunikációs veze-
tõ lett, legfontosabb fel-
adatának azt tartja, hogy a
látogatóközpont szerveze-
tét ezekhez a kihívásokhoz
igazítsa. Szeptember else-
jétõl két csoport mûködik
majd, egyik a látogatók-
kal, másik a sajtóval fog-
lalkozik. Nem titkolja, sze-
retné modernizálni a mú-
zeumként mûködõ közpon-
tot is. Azt reméli, hogy er-
re a jövõ évben megterem-
tik az anyagi forrásokat is.
A látogatóközpont mûkö-
dését érintõ teendõk mel-
lett persze fontos feladat,
hogy részt vállaljanak az
atomerõmû két jelentõs
programjában, az üzemza-
var-elhárításban és az
üzemidõ-növelésben. 

-vt-

Elhivatott vezetõ 
a látogatóközpont élén



Felújították a konyhát az
Energetikai Szakközépis-
kolában. Az ezeradagos
konyha 1987 óta mûködik,
kihasználtsága nyolcvan
százalékos, azaz nyolcszáz
fõre fõznek. Az eszközök az
évek alatt elavultak, javítá-
suk egyre nagyobb költsé-
get jelentett. A Paksi
Atomerõmû Rt. és az ESZI
Intézményfenntartó és
Mûködtetõ Alapítvány
ezért közösen úgy döntött,
hogy új, korszerû nagy-
konyhai berendezéseket
állítanak be a régiek he-
lyett, ezzel együtt áttérnek
a gázüzemre, valamint a

tálalópultot is kicserélik. 
– Az új nagykonyhai be-

rendezések értéke megha-
ladja a 23 millió forintot,

amelyet az erõmû finanszí-
roz – tájékoztatott Kiss
Mihály, az alapítvány elnö-
ke. A munkálatok része-
ként be kellett vezetni a
gázt a helyiségbe, vízlágyí-
tó berendezést szereltek
be, felújították a szellõzõt,
a fõzõsziget fölé pedig új
elszívó ernyõk kerültek.
Ezek a munkálatok további
7 millió forinttal növelték a
kiadásokat, amelyet az ala-
pítvány karbantartási költ-
ségébõl biztosítottak. A
nagykonyhai berendezése-
ket szállító cég vállalta a
személyzetet betanítását
is. A tervek szerint elõször
augusztus 22-én rotyog
ebéd az új fõzõüstökben.      

-gyöngy- 
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Fotók: Szaffenauer Ferenc és Vida Tünde

Régi-új konyha az ESZI-ben

Földmunkát végeznek Pak-
son a Kápolna utca és Dózsa
György utca keresztezõdé-
sében. Az önkormányzat a
Tolna Megyei Közútkezelõ
Közhasznú Társasággal kö-
zösen körforgalmat alakít ki,
ám annak építése, mint azt
Hum Ferenctõl megtudtuk,
csak augusztus közepén kez-
dõdik. A polgármesteri hiva-
tal mûszaki osztályának ve-
zetõje azt is elmondta, hogy
jelenleg a telefonkábelek át-
helyezése folyik, ez szorosan
kapcsolódik a körforgalom

építéséhez, illetve a TESCO
megközelítésére szolgáló
csomópont kialakításához.
A körforgalom kivitelezését
a tervek szerint augusztus
közepén kezdik. Most zajlik
a közbeszerzési eljárás,
mely során kiválasztják a ki-
vitelezõt. A körforgalom épí-
tése hozzávetõleg 240 millió
forint lesz. A Kápolna utca
és Dózsa György utca ke-
resztezõdésében útlezárás,
sebességkorlátozás nehezíti
a forgalmat.

Vida Tünde

Készül a körforgalom

Ebben az évben harminckét
család vett részt a már hagy-
ományos parlagfûgyûjtõ
akcióban. Hat hét alatt több
mint 1 millió 100 ezer szál,
allergiát okozó gyomot
adtak le az alapítványnál. A
gyûjtõk tombolát, virágje-
gyet kaptak, az a három csa-
lád, amelyik a legtöbb par-
lagfüvet irtotta, értékes
ajándékot kapott. A gyõztes
Imre Istvánné és családja
lett 190 ezer szállal, jutal-
muk egyhetes balatonfüredi
nyaralás teljes ellátással
négy fõre. A második helye-
zett jutalma egy hintaszék, a
harmadiké egy kerékpár
lett. A tombolasorsoláson
mindemellett még értékes
ajándékok találtak gazdára.
Bán Géza, az alapítvány ügy-
vezetõje elégedett volt az
eredménnyel, de hangsú-
lyozta, hogy önmagában egy
ilyen kezdeményezés nem
elegendõ, a parlagfüves te-
rületeket kaszálni kell.            

-vt-

Családostól a parlagfû ellen
Véget ért a paksi „Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány
családi parlagfûgyûjtõ akciója. Ez volt a sorban a tize-
dik, eredményességét tekintve viszont a negyedik. 

Imre Istvánné és családja
rendszeresen részt vesz az
Együtt a parlagfû ellen
Alapítvány akcióiban. Min-
den évben a legszorgalma-
sabb családok közé tartoz-
nak, nyertek már többször
is, de ez az elsõ alkalom,
hogy utazás a jutalmuk.
Balatonfüredre négyen
utaznak a családból.
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Az elhárítás nem veszélyezteti a lakosságot

Az  elvi engedély után meg-
érkezett a 2003-ben történt
üzemzavar elhárítása során
használatos berendezés
gyártási engedélye is. A ter-
vek szerint egy platformot
gyártanak majd, erre kerül-
nek az átemeléshez szüksé-
ges gépek. A tisztítás során
megsérült fûtõelemeket her-
metikus tokokba emelik, s a
pihentetõ medencébe teszik.

Mindezt olyan vastagságú
vízréteg alatt, amely garan-
tálja a biztonságot. Nem
csak ez, hanem még számos
intézkedés hivatott arra,
hogy mind a munkát végzõ-
ket, mind a környék lakóit,
és az atomerõmû környeze-
tét megóvja. A paksi atom-
erõmû szakemberei az enge-
délykérelemben igazolták,
hogy az elhárítás során min-
den érvényes jogszabályt,
sugárvédelmi elõírást betar-
tanak. A környezetvédelmi
hatóság úgy fogalmazott,
hogy a munkák során min-
den hatósági követelményt
teljesítenek, mégpedig nagy
tartalékkal. A lakosságra
eszerint észrevétlen hatással
lesz a kiemelés, a többlet-su-
gárterhelés az évi megenge-
dett értéknek tízezred száza-
léka. 

Hamvas István vezérigaz-
gató-helyettes úgy tájékoz-

tatott, hogy a platform gyár-
tása elkezdõdött az oroszor-
szági Ozjorszkban. Ezzel
egy idõben a hatóság által az
elvi engedélyben szabott fel-
tételek teljesítésén dolgoz-
nak, s folyik az organizációs
terv elkészítése is. Ebben lé-

pésrõl-lépésre leírják, mi-
lyen munkafolyamatokat mi-
lyen sorrendben fognak el-
végezni. A szakemberek
mindezek mellett dolgoznak
a végrehajtásiengedély-ké-
relem összeállításán.

-vt-

Sikeres próba
Az erõmû körül kiépített szi-
rénarendszer történetében
elõször minden berendezés
megszólalt a havonta esedé-
kes próbán – közölte az Or-
szágos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság helyettes szó-
vivõje. Szentes György hoz-
zátette: másfél évtized óta, a
hazánktól délre folyó harci
események idejét kivéve, ha-
vonta kipróbálták a hetven-
hét berendezést, melyeket
az erõmû harminc kilométe-
res körzetében, Bács-Kis-
kun, Fejér, és Tolna megyei
településeken helyeztek el.
Félévenként éles, a közbeesõ
hónapokban rövidebb és
csendesebb, szaknyelven
morgató próbát tartanak.
Ilyenkor mindig jelentkezett
néhány helyen hiba, de az
augusztus elsejei ellenõrzés-
kor minden berendezés mû-
ködött.

Néhány évvel ezelõtt egy
pályázat jóvoltából háttér-
sugárzás-mérõt telepítet-
tek Gerjenben. Az itt mért
adatokat bárki nyomon kö-
vetheti a település honlap-
ján. Rövidesen a meglévõ
mellé új, igen korszerû
mérõeszközt telepítenek.
A kivitelezõk az osztrákok
lesznek, õk állják a költsé-
geket is, hiszen maguk
akarják végezni a mérése-
ket. A két állam között
1987-ben született megál-
lapodásra építve a magyar
Belügyminisztérium és az
osztrák Földmûvelési és
Erdészeti, Környezeti és
Vízgazdálkodási Miniszté-
rium állapodott meg a be-
rendezés telepítésében.
Ezek után az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Igazga-
tóság kereste meg a ger-
jeni önkormányzatot a

tervvel. A település igent
mondott a felkérésre, így

rövidesen üzembehelyezik
az állomást, amely igen
korszerû, aerosolos minta-
vételezés alapján képes
megkülönböztetni a ter-
mészetes eredetû és ipari
radioaktív sugárzást. Az
osztrákok eddig is kaptak
háttérsugárzásra vonatko-
zó adatokat Magyaror-
szágról, de egyebek között
éppen az atomerõmû kör-
nyékérõl nem jutott el hoz-
zájuk információ, ezért
döntöttek úgy, hogy saját
méréseket végeznek –
mondta el Molnár József.
Gerjen polgármestere ar-
ról is beszámolt, hogy tu-
domása szerint az osztrá-
kok hasonló mérõkonté-
nert szeretnének telepíte-
ni több ország atomerõmû-
vei mellé, például a cseh-
országi Temelinben is. 

-vida-

Osztrák mérések Gerjenben

Gerjenben jelenleg egy
magyar gyártmányú,
BNS-98  típusú, nagy ér-
zékenységû gamma su-
gárzásmérõ mûszer mû-
ködik. A készülék prog-
ramja a sugárzási szint
rövidebb illetve hosszabb
idejû, szignifikáns növe-
kedése esetén riaszt. A
www.gerjen.hu honlapon
bárki figyelemmel követ-
heti a távadó által mért
értékeket, ez lapzártánk
idején 103,72 nGy/h napi
átlag volt. A mérési adat
alatta marad annak az
átlagnak, melyet az
erõmû üzembe helyezése
elõtti négy évben mértek.

(www.gerjen.hu,

www.gammatech.hu)



A paksi atomerõmûben mûködõ PADOSZ ifjúsági tago-
zata másodszor rendezte meg az ürgemezei strandon az
ifjúsági strandpartit. A rendezvényre számos villamosi-
pari cég munkatársai elfogadták a paksiak meghívását.
A vendégek kiváló hangulatban töltöttek egy napot a
paksi strandon, búvárkodtak, kipróbálták a rönkhají-
tást, gladiátorjátékot, íjászatot, s különbözõ vetélkedõ-
kön tették próbára magukat. 
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Az egyes részvények aktuá-
lis ára és értéke nem jelenti
okvetlenül ugyanazt. Létez-
nek olyan viszonyszámok,
melyek alapján megállapít-
ható, hogy egy adott rész-
vény éppen felül- vagy alul-
értékelt. Ilyen mutató lehet
egy konkrét cég eszközállo-
mányának egy részvényre
jutó értéke. A tõzsdei cégek
adatai nyilvánosak és jól ke-
zelhetõk: segítségükkel az
egyes vállalkozásokat össze
lehet hasonlítani. Minél ma-
gasabb az iménti mutató,
annál értékesebb egy vállal-
kozás, annál többet ér az
adott részvény. A helyzet
azonban ennél sokkal bonyo-
lultabb, számtalan dolog be-
folyásolja még az árat: a cég
növekedési üteme, piaci ré-
szesedése, a törvényi szabá-
lyozás változása, átszerve-

zés, új technológia megjele-
nése, hogy csak néhányat
említsek. Végsõ soron a
részvény árát mi magunk,
befektetõk határozzuk meg,
illetve a befektetõk jövõbeni
várakozása: a konkrét vállal-
kozás jövedelemtermelõ ké-
pességébe vetett hit. Nyil-
ván olcsón kell vásárolni, és
drágán eladni, de sajnos
mindig utólag dõl el, valójá-
ban jól döntöttünk-e. Aki
részvénybe fekteti a pénzét,
nagy türelemre és hidegvér-
re van szüksége, jutalmul a
banki kamatok többszörösét
teheti zsebre. Amit figye-
lembe kell venni: csak annyi
pénzt vigyünk tõzsdére,
amennyit akár évekig nélkü-
lözni tudunk, hogy ne legyen
eladási kényszerünk. A ha-
szon realizálásához meg kell
várni a megfelelõ pillanatot,

követni kell a piaci esemé-
nyeket, hogy megfelelõ in-
formációval rendelkezzünk.
Elébe kell menni a történé-
seknek, a jövõt kell fürkész-
ni: akkor kell venni, mikor
már pánikszerûen szabadul-
nak a részvényektõl, persze
csak akkor, ha mi már látjuk
a biztató jövõt. Eladni akkor
kell, mikor a tisztes hasz-
nunk biztosított, esetleg tar-
tós emelkedést hagytunk
magunk mögött. A két emlí-
tett befektetõi magatartást
a szaknyelv úgy nevezi: az il-
letõ „hosszra” illetve „bessz-
re játszik”. Tipikus eset
még, amikor egyik rész-
vénybõl azért száll ki valaki,
hogy egy másikat megve-
gyen, mivel abban nagyobb
fantáziát lát. Végezetül azt
javaslom mindenkinek: csak
akkor vágjon bele, ha elég
bátornak és ügyesnek érzi
magát, mert a döntés követ-
kezményeit mindenki maga
állja.       

Szász Tibor

Mihez kezdjünk a pénzünkkel?
Sorozatunk negyedik részében a részvények kereske-
delmével foglalkozunk. Biztos tipp nem létezik, így
írásunkat se tekintsék semmiképpen konkrét befek-
tetési tanácsként. 

Az ASE Természetjáró Szakosztálya általában gyalogtúrákat
szervez. Évente egyszer azonban biciklire pattannak, s így in-
dulnak megyetúrára. Elsõ alkalommal csupán egy újfajta
programot szerettek volna kínálni tagjaiknak. Mára az „Is-
merd meg Magyarország megyéit” hagyománnyá vált. Az elsõ
túrán, nyolc éve, Zala megyét választották úti célul. Idén Nóg-
rádot kerekezték körbe. A túrát szervezõ Gergely László el-
árulta, nem kevesebb, mint 300 kilométert tettek meg.

Felújítják a mûvészeti isko-
lát, a munkálatok, s a köz-
beszerzési eljárás megkez-
dése elõtt egyeztetést tar-
tottak az érintettek részvé-
telével. A beruházás kere-
tében az iskola utcai épüle-
tének födémszerkezetét
teljesen kicserélik, az épü-
letet bõvítik, az udvart tér-
kövezik. Hartmann Józse-
fet, a Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény  igazgatója elmondta,
hogy nem lesz egyszerû
biztosítani az oktatás za-
vartalanságát. A zeneokta-
tás az eddigi helyen folyik
majd, a változások inkább a
táncmûvészeti tagozatot
érintik A balett-terem is-
mét a Kossuth Lajos utcá-
ban lesz, ahova átköltözik
egy zenetanár is, egy szol-
fézs-csoportnak pedig a
Bezerédj iskolában biztosí-
tanak helyet.

-vida-

Készül a tanévre
a mûvészeti
iskola



Részlegesen felújítják a
Makovecz Imre által tervezett
Szentlélek templomot. Az
1990-ben épült templom üveg-
berakásos tetõszerkezete már
az átadás évében beázott. A
gondot az üvegek szigetelésé-
nek korai elöregedése és a tar-
tószerkezet korróziója tetõzte.
A speciális technikát és tech-
nológiát igénylõ javítási mun-
kák elvégzésével a Paksi Egy-
házközség az Alpyx Bt-t bízta
meg. Wolf Péter, a kivitelezõ
cég vezetõje adott tájékozta-
tást a már nagyrészt elvégzett
felújítási munkákról: 

– Lényegében a tetõ beázá-
sának megszüntetésérõl és az
üvegszerkezet cseréjérõl van
szó. Az üvegek egy része el-
öregedett, eltört, valamint a
bontás során – mint a várható
is volt – sok meg is repedt. A
teljes üvegezést lecseréljük
többrétegû, biztonsági üveg-
gel ellátott, hõszigetelt és szí-

nezett darabokra. Az összeállí-
tásukat és speciális szigetelé-
süket Csekk Zsoltot üveges
végezte. Igazi remekmûvek
születtek a keze alatt. A mun-
ka másik lényeges eleme az
acél tartószerkezet korrózió-
védelme volt. A kivitelezõt az
egyházközség anyagtechnikai
mérnöke segítette. 

A bontás és visszaépítés
speciális eszközöket igényel.
Az üvegtetõ megközelítése
egy beltérben is használható
emelõkosaras géppel törté-
nik, amellyel az országban
pillanatnyilag egyedül az
Alpyx Bt. rendelkezik. A kü-
lönleges eszközök mellett a
munkafolyamat sem szokvá-

nyos, biztonságosan csak
alpintechnikával oldható
meg. A módszer a körüláll-
ványozásnál sokkal keve-
sebb felfordulással jár, s ol-
csóbb is annál. A felújítás így
mintegy másfélmillió forint-
ra rúg, aminek felét az
anyagköltség teszi ki.

A Szentlélek templomban a
felújítástól függetlenül, igaz
mostohább körülmények kö-
zött, de tartottak szentmisé-
ket. E hét végétõl várhatóan
már a megszokott formában
várja a híveket és az érdeklõ-
dõket a felújított templom. 

Molnár Gyula
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Megújul a Szentlélek templom

Az ALPINEO KFT emelõ-
kosaras szolgáltatásokkal és
bérlési lehetõséggel áll az
Önök rendelkezésére. Ve-
szélyes fák kivágása. Szék-
házak, magas építmények
festése és egyéb magasban
végzendõ munkák. Telefon:
06-70/2444-668. Tájékozta-
tás: www.alpineo.hu (x)

„PAPÍRFORMA”
PAPÍR–ÍRÓSZER–NYOMTATVÁNY SZAKÜZLET

PHOTO HALL PARTNER

Kedvezményes tanszervásár
Nagy választékban kaphatók

iskolatáskák, tolltartók, egyéb tanszerek 

10% kedvezménnyel
Füzetek, füzetcsomagok

20% kedvezménnyel

Padosz–SodexhoPass–TicketService

utalványok beválthatók!

7030 PAKS, Dózsa György út 30.
(MATÁV Ügyfélszolgálat helyén)

Telefon: 75/413-764

A sikerre való tekintettel 
augusztus 31-ig 
minden kétszemélyes 
Wellness matrac vásárló 
2 napos üdülést kap 
ajándékba 2 fõ részére 
4 csillagos szállodában!

WELLNESS MATRACOK 
EGÉSZSÉG ZÓNÁVAL

2 db 80/90x200 cm vagy 1 db160x200 cm
Hitelvásár lási  lehetõség!

Vitamin Pénztár Partnere. Paks, Dózsa György út 73. (volt
Sánc) Tel: 75/421-669, Fax: 75/511-166

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
7030 Paks, Dobó István utca 15.

Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226

Tel.: 06-30/9372-668

E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák
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A Magyar Turizmus Rt.-nek
a közhiedelemmel ellentét-
ben nincsenek Tourinform
irodái. Ezeknek csupán a
szakmai felügyeletét látja el,
a képviseletek többségét –
ahogy Pakson is – önkor-
mányzatok üzemeltetik. A
névhasználati szerzõdés
azonban kötelezettségekkel
jár, komoly elvárásokat tá-
masztanak az irodákkal
szemben. Rendszeresen el-
lenõrzik, hogy az ország 149
intézménye megfelel-e ezek-
nek. A legutóbbi ellenõrzés
során 18 irodában rendkívül
jó tapasztalatokat szereztek.
A kiváló minõsítést kapott
irodák közül egyik a paksi.
Errõl levélben tájékoztatta a
Magyar Turizmus Rt. belföl-
di hálózat igazgatója, Aszta-
los Zoltán Hajdú János pol-
gármestert.

Asztalos Zoltán szerint a
paksi iroda, amelyet S. Kiss
Erzsébet vezet, kiemelkedõ
munkát végzett a belföldi, s
azon belül a Paks környéki
utak, turisztikai attrakciók
népszerûsítésében. A legfon-
tosabb értékmérõnek azon-
ban nem ezt a minõsítést te-
kintik, hanem a turisták vé-
leményét. Õk pedig a vissza-
jelzések szerint elégedettek
voltak a Pakson kapott szol-
gáltatással, információval. 

– Az irodának tavaly mint-
egy négyezer-ötszáz látoga-

tója volt. Azokon kívül, akik
személyesen keresték fel,
sokan írásban vagy telefo-
non kértek információt. A
helyben élõk, s a városba ér-
kezõ turisták egyaránt fel-
keresik az irodát, hogy tájé-
koztatást kérjenek. Népsze-
rûek a prospektusok, ame-
lyekben valóban minden in-
formációt megtalál az érdek-
lõdõ – mondja S. Kiss Erzsé-
bet. Az irodavezetõ elárulta
azt is, hogy sokan érkeznek
Németországból, Hollandiá-
ból, fõként rokonokhoz, õk
vendégeik jelentõs részét te-
szik ki. Nemcsak környék-
beli programok vagy szállás
után érdeklõdnek, ha autót
kölcsönöznének vagy éppen
javíttatnának, akkor is ide
térnek be. S általában elége-
detten távoznak, hiszen an-
golul, németül kapnak segít-
séget. Három nyelven jelent
meg a térség turisztikai ki-
adványa, a Felfedezõ is. Eb-
bõl a prospektusból egyéb-
ként a világ számos pontjára
eljutott már. Legutóbb Ox-
fordba vittek paksi kiadvá-
nyokat annak reményében,
hogy onnan is érkezik láto-
gató. Ha paksi iskolások kül-
földre mennek, a helyi aján-
déktárgyak mellé a Felfede-
zõbõl is kapnak, így most ép-
pen Hollandiába került a fü-
zetbõl.

-vida-

Kiválóan vizsgázott 
a paksi Tourinform

Mint ahogy az elmúlt évek-
ben már megszokhattuk, a
Dunakömlõdi Faluház ismét
tehetséges fiatal alkotók ki-
állításának adott otthont au-
gusztus elsején. Ezúttal
négy ifjú hölgy mutatta be
akvarelljeit. A Képzõmûvé-
szeti Egyetem három har-
madéves hallgatója, Könyv
Katalin Simontornyáról, ki
nyitott mindenféle technika
iránt, s a tájképfestészettel
most ismerkedik; Sebestyén
Ágnes Hidasról, ki fotó- és
reklámgrafikát is tanul; és a
dunakömlõdi Zirczi Judit, ki
Halász Róbert tanítványa
volt, s már két önálló kiállí-
tást tudhat a háta mögött.
Hozzájuk társult az ugyan-
csak kömlõdi Raffai Éva, aki
nem is oly rég még Takács
Éva diákja volt a Vak Boty-
tyán Gimnáziumban, most
pedig Kaposvárott tanul
képzõmûvészetet, és – akár-
csak honfitársnõje – már õ is
túl van elsõ önálló kiállításá-
nak megrendezésén. Mun-
káik egy kéthetes alkotótá-
bor keretében születtek a
paksi Duna túlpartján. Az al-
kotótábor létrehozásának öt-
lete Zirczi Judit fejében fo-
galmazódott meg. Megvaló-
sításához pályázat útján
nyert támogatást Paks Vá-
ros Önkormányzata Oktatá-

si és Kulturális Bizottságá-
tól.  Helyszínül a Duna túl-
partját,  a Bumm szigetet
választották. Alkotásaikhoz
témát nem kellett keresniük,
hiszen ott hevert parlagon, a
szemközti parton: a város, a
téglagyár, a Sánc-hegy az ár-
téri erdõ. Két hét sátorozás
– rossz idõ, ezernyi szúnyog,
rengeteg didergés, de egy-
ségben a természettel, a civi-
lizáció kizárásával – eredmé-
nyeként számtalan akvarell-
tanulmány született, ezekbõl
látható néhány jól sikerült
festmény a kömlõdi tárlaton.

A kiállítást Bodó Katalin, a
faluház vezetõje nyitotta
meg rendhagyó módon az al-
kotókkal közösen, akik él-
ménybeszámolószerûen mu-
tatták be a táborozás ideje
alatt festett mûveiket. 

A képek, már csak a „téma-
választás” miatt is, kedvesek
lesznek a kiállítás látogatói
számára, hiszen egészséges
lokálpatriotizmusunkból ki-
folyólag ki ne látná szépnek
a Duna e kis kanyarulatát
övezõ vidéket? Ha idejük en-
gedi, feltétlenül tekintsék
meg ezt az igazán nekünk, itt
lakóknak szóló festménybe-
mutatót. A tárlat augusztus
19-ig látható a faluház nyit-
vatartási ideje alatt.   

Molnár Gyula

Akvarell-parti 
a Dunakömlõdi Faluházban
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Fotók: Mezõsi Árpád, Szaffenauer Ferenc

A Tábor Határok Nélkül el-
nevezésû programot 1990-
ben szervezte meg elõször a
Magyar Úttörõk Szövetsé-
gének paksi csoportja. Azóta
évente várják a határon túl
élõ magyar gyerekeket
Siófok-Sóstóra. A program
keretében kézdivásárhelyi
diákok nyaraltak elõször a
Balaton-parton, késõbb csat-
lakoztak a galántai majd a
viski gyerekek is. Idén Paks
szlovákiai és kárpátaljai
testvérvárosából érkeztek a
táborozók Sóstóra, egy Deb-
recenben eltöltött nap után.
A hagyományokhoz hûen
nyitótábortûzzel és zászló-
felvonással indult a prog-

ram. Az egy hét alatt számos
rendezvény színesítette a
magyarországi nyaralást. A
kézmûves foglalkozásokon
az új technikák megismeré-
se mellett elkészítették a ba-
tikolt tábori egyenruhát, a
szobacímerek és a tábort jel-
képezõ lisztbabák is megszü-
lettek az ügyes gyerekkezek
munkája nyomán. A tábori
olimpia keretén belül sport-
versenyeken mérték össze
képességeiket a diákok. Ki-
rándulásokon Balatonfüred,
Siófok és Nagyvázsony lát-
ványosságait ismerhették
meg az ugyancsak ott tábo-
rozó tizenhét paksi gyer-
mekkel közösen. Emellett
számos tréfás vetélkedõvel,
horgászattal, közös fõzéssel
és persze strandolással tet-
ték emlékezetessé az egy he-
tet. A táborozókat megláto-
gatta Herczeg József alpol-
gármester is. A programot
városunk önkormányzata
mellett támogatta a  Paksiak
Kézdivásárhelyért Kör és
több vállalkozás. A hagyo-
mányokat jövõre újra életre
hívják, hiszen ismét Sóstóra
várja a határon túl élõ ma-
gyar gyermekeket a Paksi
Úttörõk Szövetsége.     

-dal-

Tábor határok nélkül
Hetven diák táborozott Siófok-Sóstón, a Magyar
Úttörõk Szövetsége paksi elnöksége szervezésében. 
A nemzetközi táborban kézdivásáhelyi és viski
gyerekek nyaraltak egy héten keresztül. 

Vendégek érkeztek a paksi
evangélikus gyülekezethez
két héttel ezelõtt Langen-
zennbõl. A bajor városban
mintegy hatezer fõs gyüle-
kezet mûködik három lel-
késszel. A két település
evangélikus közössége kö-
zött testvérgyülekezeti
kapcsolat van, ennek kere-
tében már többször meglá-
togatták egymást, és a
paksi gyülezet vezetõje,
Szabó Vilmos Béla lelkészi
gyakorlaton is volt Lan-
genzennben. Most a paksi-
ak két évvel ezelõtti látoga-
tását viszonozta egy hu-
szonnyolc fõs társaság.
Megérkezésük napján or-
gonakoncerten voltak, va-
sárnap közös istentisztelet,

hajókirándulás és egy Sár-
gödör téri este szerepelt a
programban. Hétfõn Kecs-
kemétre kirándultak, más-
nap reggel pedig indultak
haza. A testvérgyülekezet
dékánja, aki annak idején
megkereste a paksiakat,
két éve nyugdíjba vonult.
Helyét Friedrich Schuster
töltötte be, aki elmondta,
hogy itt tartózkodásuk
alatt lenyûgözte a helyiek
vendégszeretete, kedves-
sége és a város szépsége.
Szabó Vilmos Béla arról
számolt be, hogy tovább
ápolják az évtizedes kap-
csolatot, amelynek fontos
állomása lesz a testvérgyü-
lekezet új lelkészeinek
megismerése.       -gyöngy-  

Testvérgyülekezetek
találkoztak

Újabb akciót rendez Pakson Molnár Imréné annak
érdekében, hogy segítsen a rászorulókon. A nyugdíjas
hölgy két ízben kezdeményezett gyûjtést hasonló céllal.
Elõször karácsonykor, majd húsvétkor fogadott, majd
osztott szét adományokat. Mostani akcióját az iskola-
kezdés kapcsán hirdeti meg. Elfogad bármilyen ado-
mányt, de különösen iskolaszereket, táskát, tornafel-
szerelést, gyerekruhát vár Pakson a Hidegvölgy utca
59-ben. Az akciót augusztus 26-ára tervezi, a helyszín,
úgy mint a korábbi akcióknál, Pakson a Szent István té-
ren lesz.
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A helyi nyilvánosság új
orgánumai a gyüleke-
zeti lapok. A paksi re-
formátus eklézsia hír-
mondójának júniusi
számából megtudhat-
juk, hogy a 2004/2005-
ös tanévben már öt
paksi óvodában mint-
egy hetven gyermek élt
a játékos hittan lehetõ-
ségével.
Június 5-én bensõsé-

ges hangulatú tanévzá-
ró és egyházzenei va-
sárnap volt a templom-
ban a gyülekezet kóru-
sának „valamint zenélõ
kicsinyek és nagyok
szolgálatával.”
Június 27-tõl rendezte

meg az egyházközség
Balatonfenyvesen évi
rendes hittanos tábo-
rát, ahova közel hatvan
gyermek utazott.
(A hírmondó sajnálat-

tal tudatja, hogy a kor-
mány ebben az évben
még egyetlen fillért
sem utalt át az egyház-
nak a hitoktatás finan-
szírozására. „Addig is,
míg az oktatási tárca il-
letékeseiben felébred a
törvénytisztelet, kö-
szönjük gyülekezeti
tagjaink adományait,
melyek lehetõvé tették,
hogy egyelõre ki tudjuk
fizetni hitoktatóink já-
randóságát.)
A lap tudósít az isten-

tiszteletek, a gyermek-
istentiszteletek, a pres-
biteri gyûlés, a konfir-
mációs óra idejérõl, az
asszonykör, a bibliaóra,
a bibliakörök nyári szü-
netérõl is.

Remit Tenda

Gyülekezeti

hírmondó

Fotók: Fonyó Dániel

A fészekrakás viszontagságai

Tizenkilencen jelentkeztek
az önkormányzatnál a fiata-
lok letelepedését segítõ pá-
lyázatra. Ez arra hivatott,
hogy anyagi eszközökkel mo-
tiválja a Pakson letelepülni
szándékozó fiatalokat, azaz
lakás építéséhez vagy vásár-
lásához segítse õket. Támo-
gatást akkor kaphatnak,
amennyiben képzettségük-
nek megfelelõ munkahelyen
dolgoznak városunkban, és
szakmájukat legfeljebb tíz
éve szerezték. A feltételek-
nek tízen feleltek meg, s kap-
tak 350–540 ezer forint vissza
nem térítendõ támogatást.

Hogy ez mire elég? Lássuk
csak! Az építkezõk gondjai
már a telek keresésekor el-
kezdõdnek, mert hogy ebbõl
igen kevés van: a Malomhe-
gyen akad, magánkézben
5–6 millióért, igaz ez mére-
tes, 1200 négyzetméternyi.
Az óvárosban negyedekkora
terület 3–4 millióba kerülne,
ha volna – tudtuk meg a
GRADUS irodától. 

Következõ lépcsõ az építke-
zés. Egy háromszobás csalá-
di ház ára – az OTP egyik
ügyintézõjének szerény kal-
kulációja szerint – 20 millió
forint. A szociálpolitikai ked-
vezmény vissza nem téríten-

dõ összege 2 millió 400 ezer
Ft két gyermek esetében.
Ha a házaspár nettó 150 ezer
forintos jövedelmû, akkor
erre a családi fészekre annyi
kölcsönt igényelhet, amit 30
éven keresztül 74 ezer Ft-os
havi részletekben törleszt-
het… Használt ingatlan ese-
tében a támogatás és köl-
csön felét vehetik igénybe a
lakásvásárlók.

Ennél szerényebb összeg-
bõl is lehet otthont teremte-
ni Pakson, egy háromszobás,
jó állapotban lévõ panellakás
7-8 millióért megvásárolha-
tó. A lakások ára egyébként
az utóbbi idõben csökkent.

Jó volna tehát minél maga-
sabb jövedelem után nézni…
ám ez sem egyszerû. A paksi
munkanélküliségi ráta
(5,7%) elmarad az országos
átlagtól (9,2%), a megyei át-
lagnak pedig éppen a fele.
Ennek ellenére, ha valaki fi-
atal, nehezen jut munkához.
Még nehezebb a dolga, ha nõ
és nincs szakmája sem. Ek-
kor szinte a lehetetlenre vál-
lalkozik. Biztosra csak azok
a férfiak számíthatnak, akik
az építõiparban szeretnének
elhelyezkedni hegesztõ vagy
lakatos munkakörben. A
munkaügyi kirendeltség
képviselõje szerint különö-
sen nehéz az elsõ munkahely
megszerzése.

Ha valaki kilencven napig
regisztrált munkanélküli,
akkor alanyi jogon jár neki a
munkatapasztalat-szerzési
támogatás, azaz bérét 50%-
100%-ig támogathatja a
munkaügyi kirendeltség.
Szakképzetlen munkavállaló
esetén  a minimálbér maxi-
mum másfélszeresét, közép-
fokú végzettség esetén két-
szeresét, diplomával pedig a
minimálbér két és félszere-
sét érheti el a támogatás ösz-
szege.

Úgy tûnik, ha valaki mö-
gött nem áll szilárd családi
háttér, nehéz dolga van. És
ez nem helyi specialitás. A
szakemberek egybehangzó
véleménye szerint a város-
környéken tapasztalható
alacsonyabb ingatlanárakat
egyértelmûen kompenzálják
a paksi munkalehetõségek,
az elvándorlás mértéke
ezért elhanyagolható. Ná-
lunk is tapasztalható a la-
kosság elöregedése, vagyis
az idõsebb korúak arányá-
nak folyamatos növekedése.
Ezért már nem is meglepõ
az adat: a születések száma
nálunk is rohamosan csök-
ken, míg 1990-ben 310 paksi
újszülött látta meg a napvi-
lágot, addig 2003-ban már
csupán 167 gyermeket vál-
laltak Pakson.

S.Szabó



Maroknyi csapat dolgozik
Gyapán a napraforgótábla
tengerében megbújva. Két
régész és néhány diák a fel-
tárt sírokban nyugvó csontvá-
zakat tisztogatja a rekkenõ
hõségben különbözõ méretû
ecsetekkel, és erre a célra
kreált egyedi szerszámaikkal.

Egyedüli régészhallgató a
csapatban Papp Csilla, aki
mérõszalaggal és milliméter-
papírral a kezében rendíthe-
tetlen nyugalommal rajzol.

A másik egyetemista jo-
gásznak készül:

– Korábban régész szeret-
tem volna lenni, mindig érde-
kelt a történelem – meséli
Hanol János – a városkörnyé-
ki kápolnákról írtam is egy
dolgozatot, Paks honlapjára is
felkerült, fényképekkel
együtt. A következõ tanul-
mányban a biskói komptragé-
diát szeretném feldolgozni. 

A gimnazisták is lelkesek.
Hanol Balázs nagy szakérte-

lemmel magyarázza: – Ez egy
nagyon beteg ember csontvá-
za, látszik a bordákon és a csi-
golyáin, hogy egy csontbeteg-
ség uralkodott el rajta, nem
gyakori leletnek számít.

– Örülök, hogy itt dolgoz-
hattam a nyáron, igaz,
hogy kemény a munka és
nagy a meleg, de ki lehet
bírni… - mondja Kaluzsnyi
Bogi. 

– Kétéves korom óta járom
a múzeumokat – meséli
Várady Péter – ez a negyedik
ásatás, amin részt veszek.

Visszakuporodnak a feltá-
róárokba. 38 fok lenne ár-
nyékban.

A gyapai feltárást K. Né-
meth András régész-muzeo-
lógus vezeti:

– A 2003-ban kezdõdött
ásatás a középkori gyapai
templom és a körülötte elhe-
lyezkedõ temetõ feltárására
hivatott. Idén 60 négyzet-
méteren mintegy 60 sírt tár-
tak fel, nem kevés tárgyi le-
lettel: ékszerek, virágos ve-
retekkel gazdagon díszített
pártaöv, pénz és vaskés is
elõkerült egy gótikus temp-
lombõvítmény területérõl.
Valószínûleg annak a család-
nak a temetkezési helyérõl
van szó, akik ezt a területet
birtokolták az 1400-as évek-
ben, tõlük származhat a
„Paks” elnevezés is. Érde-
kes, hogy a középkorban rit-
kán temetkeztek a templom
északi oldalához, itt pedig
ezen az oldalon találtuk a
legtöbb leletet.

S. Szabó
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Azért a kedvencem, mert

normális élethelyzetek van-

nak benne. Nem olyanok,

mint a mostaniak, amit én

kevésbé szeretek – a pénz-

orientált, vagy a rohanó –

hanem emberi.

Jakab Éva NAGY KÖNYVE

Szabó Magda:
Mondják meg Zsófikának

Egy tönkrement bérlõcsa-

lád vándorlásáról szól ez 

a regény. Megdöbbentõ

idõszerûséget fedeztem fel

benne…

Gutai István
NAGY KÖNYVE

John Steinbeck:
Érik a gyümölcs

Fotók: Vida Tünde, Fonyó Dániel

Földbe zárt történelem

Dunakömlõdön véget értek az idei lussoniumi feltárások.
Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna régész a Városi Múzeum
igazgatója elmondta, hogy  a római katonai tábor északi
védmûrendszerét kutatták Dr. Vissy Zsolt egyetemi tanár
vezetésével. Az ásatás a következõ év rekonstrukciós
munkái számára szolgált értékes adatokkal.  
Eddig helyreállították az egykori tábor déli oldalának két
kaputornyát, a barakkot illetve a késõbb épített kis erõ-
döt, részben a tábor falát, valamint a limes út feltételezett
vonalát. A közeljövõben anyagi lehetõségek függvényében
az északi oldalon lévõ táborfal és annak a kapuja kerül új-
jáépítésre.

Felnõtt fejjel az
iskolapadban

Tizenkét fiatal fejezte be ál-
talános iskolai tanulmányait
a Paksi és a Pécsi Regionális
Munkaügyi Kirendeltség
tanfolyamán. Mindannyian
kinõttek már az iskolapad-
ból, s felnõtt fejjel döntöttek
úgy, befejezik félbehagyott
tanulmányaikat. – Furcsa
volt tíz év után ismét padba
ülni, de az eltelt hét hónap
alatt egészen megszoktuk –
mondja Gomán Attila, aki
maga is a tanfolyam résztve-
võje volt – Kétszer vizsgáz-
tunk, nem volt nagyon ne-
héz… és sikerült! – teszi hoz-
zá örömmel.

A bizonyítvány kiosztásán
jelen volt a Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzat elnöke,
Solt Pál is, akitõl a fiatalok
emléklapot vehettek át, majd
fehér asztal mellett ünnepel-
ték a sikert.

– Ezzel is kicsit elõrébb lép-
tünk – summázza elégedet-
ten Solt Pál, majd rögtön
hozzáteszi: – Arra ösztönöz-
zük õket, hogy ne álljanak itt
meg, vegyenek részt tovább-
képzéseken, tanfolyamokon,
szerezzenek szakmát. Már
fel is vettem a kapcsolatot a
megyei Munkaügyi Központ
roma-referensével, úgy tu-
dom, lesz rá lehetõség a kö-
zeljövõben – mondja. Gomán
Attilát is a folytatásról fagga-
tom: – Hegesztõ tanfolyamra
jelentkeztem, de sajnos már
nem fértem be a csoportba,
várnom kell megint egy évet
– tárja szét kezét…   S.Szabó



Szép Attila 1974-ben szüle-
tett, átlagos családban ne-
velkedett Szekszárdon. A
nagyszülõk hatására hittan-
ra járt, megkeresztelkedett.
Pakson, az ESZI-ben foly-
tatta tanulmányait, atom-
erõmû gépész szakon. Kö-
zépiskolásként két súlyos
veszteség érte: 17 éves, mi-
kor édesapja, 19 mikor édes-
anyja meghal. Õ lett kiskorú
húga egyetlen támasza. Az
érettségi után felvételt
nyert a BME Gépészmérnö-
ki Karára, s miután egy évet
halaszt és technikus minõsí-
tést szerez, testvére miatt
átjelentkezik az egyetem
paksi karára. Testvérével
szemben érzett kötelesség-
tudata minden cselekedetét
meghatározta. – Nem köny-
nyû szülõnek lenni, pláne
ilyen helyzetben két szülõt
pótolni – mondja. Attila a fõ-

iskolától és az erõmûtõl ka-
pott ösztöndíjnak köszönhe-
tõen megfelelõ anyagi hátte-
ret teremtett kettejüknek,
így e téren nem szenvedtek
hiányt. 

Valódi fordulópontot jelen-
tett életében 1991. Ezen a
nyáron járt Magyarországon

II. János Pál pápa. Az ese-
mény hatására Attila elkez-
dett templomba járni. Ott-
hon Szekszárdon sok fiatal
pappal találkozott, belelátott
életükbe, s rájött, a papi élet
nem elvont dolog, nagyon is
kézzel fogható, vonzó hiva-
tás. Ekkor már vallásos éle-
tet élt. 1994 újabb meghatá-

rozó állomás,
egy püspöki
szentmisén el-
dönti, neki is a
papi pályát kell
választania. Egy
évvel késõbb
már a szekszárdi
egyházközség
aktív tagja, ifjú-
sági hittanra jár.
Szívesen foglal-
kozik fiatalok-
kal, munkájával
kapcsolatban po-
zitív visszajelzé-
seket kap. Egy

ifjúsági csoport vezetõjeként
kirándulásokat, beteglátoga-
tást szervez. A fõiskola után
az atomerõmûben kezd dol-
gozni, annak ellenére, hogy
már felmerült a papi pálya
iránti igény. Az általa meg-
határozott sorrend nem bo-
rulhatott fel: elsõ a húga, õt

követte a munkahely, a ta-
nulmányok s csak végül a ka-
ritatív tevékenység. Mivel
kíváncsi volt, mennyire ké-
pes befogadni a teológiai is-
mereteket, beiratkozott a
Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Hittudományi Ka-
rára. Az erõmûves vizsgák
miatt tanulmányait három
év után felfüggesztette. 2000
augusztusában ifjúsági vi-
lágtalálkozó volt Rómában,
mintegy kétmillió fiatal rész-
vételével. A pécsi egyházme-
gyébõl két buszt indítottak,
az egyik csoport vezetésével
Attilát bízzák meg. Az egyik
szentmisén elhangzott egy
mondat, mely megadta a
végsõ lökést. A mondat lé-
nyege, hogy manapság nép-
betegséggé vált a döntése-
ket halogatni, mert félünk a
következményektõl. – Úgy
éreztem, a mondat nekem
szól – mondja. Itthon mérle-
gelt: összevetette a két pálya
elõnyeit, hátrányait. Dönté-
sérõl meglepõ nyíltsággal
beszél. A cölibátus következ-
tében a családalapításról le
kellett mondania, de bõven
van, mi kárpótolja. Egyéb-
ként is – vélekedik – minden
éremnek két oldala van.
Mindegyik pálya rejt magá-
ban elõnyt és hátrányt egy-
aránt. A mérnöki munka
mellett nem kellett volna a
közösségi munkáról lemon-
dania, de úgy érezte, élete
akkor nyer csak értelmet, ha
teljes idejét, tudását a papi
pályának szenteli. Idõköz-
ben húga nagykorú lett, így
könnyebb volt dönteni. 

2005 júniusában szentelték
pappá. Elsõ szolgálati helye
Paks lett. Napi tevékenysé-
gei közé tartozik az igehirde-
tés, a hívek szolgálata, imád-
ság a hívekért és önmagáért.
Hobbija az olvasás és a ter-
mészetjárás, bevallása sze-
rint ezekre kevés ideje ma-
rad. Ennek ellenére ki-
egyensúlyozott, derûs ember
benyomását kelti: azt mond-
ja, jó döntést hozott. 

Szász Tibor
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A 19 éves Katát az evangé-
likus templomban tartott
orgonakoncert után ismer-
tem meg. Ki gondolná az el-
lenállhatatlan mosolyú,
karcsú, ifjú hölgyrõl, hogy
12 éves kora óta a reformá-
tus gyülekezet kántora? 
– Fiatal korom ellenére elis-
mernek és szeretnek – me-
séli büszkén, és hozzáteszi,
hogy igyekszik olyan dara-
bokat választani az istentisz-
teletekre, amelyek minden
korosztálynak megfelelnek.
Bach a kedvence, de nem
csak a klasszikusokban tud
gyönyörködni, sok zeneszer-

zõ közel áll hozzá. Ez nem is
csoda, hiszen már kilencéves
kora óta barátkozik a muzsi-
kával. 

– A pályán kedves zongora-
tanáraim, Hanol Ferencné
és Károly János indítottak
el, most zenei szakközépis-
kolába járok Budapesten.
Minden vágyam, hogy kon-
certezhessek és taníthassak.
Régebben, amíg három test-
vérem is zenélt, otthon fel-
felcsendült a kamaramuzsi-
ka, de mára átpártoltak a
képzõmûvészethez. Sajnos –
meséli. Kérdésemre, hogy
mit csinál, amikor éppen
nincs hangszerközelben, fel-
csillan a szeme: – Úszom, fu-
tok, és imádom a könyveket.
Most például a Sós sziklák

völgyét olvasom, egy indián
írta. Nagyszerû! Ez is
ugyanúgy élmény, mint
Bach zenéje – mondja lelke-
sen, majd magyarázatkép-
pen hozzáteszi: – Ezt is
ugyanolyan mélyen át lehet
élni.

S. Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Szabó Kata

Merjük elkötelezni magunkat, merjünk felelõs döntése-
ket hozni – Szép Attila ezt javasolja mindenkinek, mert
õ is meghozta a maga döntését, s ma ennek köszönhetõ-
en élhet teljes életet. 

Fotók: Szász Tibor, Vida Tünde

Jó napot, mi újság?

Szép Attila
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Fotók: Fonyó Dániel

Ezt a cégfilozófiát vallja a
Hanolfer Kft. ügyvezetõje,
Hanol Ferenc. A cég 14 év-
vel ezelõtt alakult, azóta
Pakson nincs olyan utca,
ahol ne láthatnánk a kft. ke-
ze munkáját. Az építõipari
tevékenységek közül a
mély- és magasépítés tar-
tozik a profiljaik közé. Szol-
gáltatásuk teljes körû. A
földmunkáktól az építés
elõkészítésén át, vállalják a
csatornák építési, valamint
az út- és burkolatépítési
munkák elvégzését is. A
mélyépítéseknél nyolc
munkagép áll a megrende-
lõ rendelkezésére.

Az elmúlt több mint egy
évtized alatt jó kapcsolatot
alakított ki a Kft. a közeli
nagyvállalatokkal és önkor-
mányzatokkal is. A Paksi
Atomerõmû Rt. rendszeres
megrendelõi közé tartozik.

A Hanolfer Kft. nemcsak
nagyvállalatokkal áll kap-
csolatban. A lakosság igé-
nyeit is kielégíti a tervezés-
tõl a generál-kivitelezésig.
Igény szerint kõburkolatot
és egyéb kültéri burkolatok
elkészítését is vállalják.

A Hanolfer Kft. tevékeny-
ségi köre 1998-ban mû-
anyag nyílászárók forgal-
mazásával majd gyártásá-
val bõvült. Telephelyén 400
négyzetméteres szerelõ-
csarnokot épített, ahol az
Európai Unió szigorú köve-
telményeinek megfelelõ,
környezetbarát, modern
technológiával ajtókat, ab-
lakokat készítenek. E fej-
lesztésnek köszönhetõen
újabb külföldi partnerekkel
sikerült kapcsolatot kiépí-

tenie a vállalkozásnak és
létszámát is bõvíthette 10
fõvel.

Az új szerelõcsarnokban
a minõség mellett a kör-
nyezetvédelem jut elsõran-
gú szerephez. A nyílászá-
rók gyártásakor olyan
anyagot használnak, mely
kiválóan újrahasznosítható,
környezetbarát. Ökológia
szempontból is példamuta-
tónak számít az a rendszer,
melyet a Hanolfer Kft. part-
nere, a német Kömmerling
cég használ, mint az elsõ
jelentõsebb gyártó a vilá-
gon. Ezekkel a modern,

hõszigetelõ ablakokkal ké-
szült el a kehidakustyáni la-
kópark, de találkozhatunk
velük a társasházak ener-
giatakarékos felújítása so-
rán is. A nyílászárók a
hangszigetelés és a betö-
résvédelem területén is
kiválóak – vallja Hanol
Ferenc. – A hagyományos
megjelenés mellett az
egyedi elképzeléseknek
megfelelõ nyílászárókat is
elkészítjük. Ezeket az ajtó-
kat és ablakokat azok ré-
szére ajánlom, akik jelen-
tõs energia-megtakarítást
szeretnének elérni akár ha-
gyományos, akár egyedi
design megvalósításával.
Az általunk készített termé-
kek családi házaknál és
panel épületeknél egyaránt
felhasználhatóak – mondta
az ügyvezetõ. – A tapaszta-
latok azt mutatják, hogy
egyre szívesebben választ-
ják a cégek és magánsze-
mélyek is a mûanyag nyí-
lászárókat. A Kömmerling
profilból készült mûanyag
nyílászárók 15 éves hasz-
nálat utáni légáteresztési
és vízzárási vizsgálata is

bebizonyította, hogy az aj-
tók-ablakok az elvárt minõ-
ségi követelményeknek
maximálisan megfelelnek

A Hanolfer Kft. 2004-ben
megszerezte az ÉMI és ISO
9001:2001minõsítést is. 

A Hanolfer Kft. 
elérhetõségei:

Levelezési cím : 7030
Paks, Kinizsi u. 48. 

Telephely : 7030 Paks,
Dankó P. u. 25/a

Telefon/fax : 75/510-996;
20/570-9392
Honlapcím:

www.hanolfer.hu
(x)

Minõség, gazdaságosság, környezetvédelem

A ház teljes körû kivitelezését a Hanolfer Kft. végezte.
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Fotók: Fonyó Dániel

Lokálpatriotizmus és családi vállalkozás

Schweigert József, az
Univer Kft. ügyvezetõje, ere-
detileg festõnek készült, de
az építõiparban tevékeny-
kedõ nagybácsi végül meg-
fertõzte a szakma szépsé-
gével. E hatásnak köszön-
hetõ, hogy 1982-ben GMK-
t, azaz gazdasági munkakö-
zösséget hozott létre öt tár-
sával. Családi házak építé-
sével kezdõdött a vállalko-
zás, majd egyre több önkor-
mányzati megrendelést is
teljesített a cég. Ez idõ tájt
kaptak felkérést az evangé-
likus parókia kivitelezésére.
Tizenhárom évvel ezelõtt
alakult meg az Univer Bt. Az
öt vállalkozó ekkor még
együtt fogott neki a fejlesz-
téseknek, a gépek vásárlá-
sának. Elsõ nagyobb mun-
kájuk a Pollack Mihály utca
elsõ szakasza volt. A város-
ban csak „Csallóköznek”
nevezett városrészen éven-
te 6–7 házat hoztak tetõ alá.
Idõközben az üzlettársak ki-
szálltak a vállalkozásból és
egyedüli tulajdonosként
Schweigert József vitte to-
vább a céget, mely mára
már családi vállalkozássá
nõtte ki magát. Az alapító fia
és veje is, az azóta kft-vé
alakult cégnél tevékenyke-
dik. A mély- és magasépí-
téssel foglalkozó vállalko-
zás tevékenységét csak
Pakson és környékén végzi.

Ahogy az ügyvezetõ mond-
ja: ez is egy kicsit lokálpatri-
otizmus. – Ami nekem na-
gyon fontos, ismernek és
elismernek a városban.
Egyébként dolgozóim sem
szívesen ingáznának vidék-
re, esetleg külföldre. Az elis-
mertséget bizonyítja, hogy
2001-ben Schweigert Jó-
zsef nyerte el az Év vállalko-
zója díjat.
Az Univer keze munkáját di-
cséri a Vörösmarty utcai
óvoda felújítása, a
Györkönyi utca és Zsíros
köz csatorna építése. A köz-
beszerzési törvény megszü-
letése óta rendszeresen
kaptak olyan megrendelést,
ahol több céggel közösen,
konzorciumban pályáztak
és nyerték el a munkát. Így
készült el például az új be-

léptetõközpont az atomerõ-
mûben és a városi strand új
medencéje is. Jelenleg az
Öreghegy utcai útfelújítás-
nál és Dunakömlõdön, a
Béke utcában folyó mun-
káknál találkozhatunk a kft.
szakembereivel.
A közel 30 fõt foglalkoztató
cég 1990-ben nyerte el az
ISO minõsítést. Minõség,

pontosság és garancia jel-
lemzi munkájukat. Az idei
évben bõvítették tevékeny-
ségi körüket. Kölesdi úti te-
lephelyükön egy vasudvart
nyitottak. Az Univer Kft. nem
csak vállalatok és önkor-
mányzatok megbízását tel-
jesíti. Magánszemélyek is
rendszeresen kérnek ár-
ajánlatot és kivitelezést a
cégtõl. Lakóházak építésé-
nél teljes generálkivitelezést
vállal a kft. Az érdeklõdõk
akár személyesen, akár te-
lefonon is tájékoztatást kap-
hatnak a lehetõségekrõl,
árakról.

Az Univer Kft. 
elérhetõségei:

Telephely: 
7030 Paks, 

Kölesdi út 104.
Telefon: 75/314-479

E-mail: 
univer.kft@freemail.hu

(x)



Új sörözõt nyitott a lakótele-
pen a könnyûsúlyú IBC vi-
lágbajnok Bognár László,
aki – mivel úgy véli, rövide-
sen véget ér ökölvívó karri-
erje – készül a boksz utáni
életre. A Ring Sarok Sörözõ
a második lépés a vendéglá-
tás terén, a Topáz étterem
tavaly óta mûködik Bogesz
„keze alatt”. Pintér Ferenc
és Rácz Félix menedzserek
mellett Dr. Csötönyi Sándor,
a Magyar Ökölvívó Szakszö-
vetség elnöke köszöntötte
Bognár Lászlót ebbõl az al-
kalomból, igaz utóbbi csak
telefonon Tallinnból, ahol a
junior Európa-bajnokságon
vett részt. 

A megnyitón jelentették
be, hogy Bognár következõ
meccse a tervek szerint
szeptember 3-án lesz a WBF

jelenlegi világbajnoka, Jo-
nathan Thaxton ellen. A
sportoló kemény ellenfélnek
ígérkezik – mondta Bogesz,
aki úgy tervezi, idén befeje-
zi sportolói pályafutását.
Bognár László már két éve
fontolgatta, hogy szögre
akasztja a kesztyût. Még-
sem tette, s azóta megsze-
rezte a magyar bajnoki cí-
met, és két szervezetnél is
világbajnok lett. Elárulta
azt is, hogy ezeket az öveket
nem szeretné elveszíteni.
Egy-két meccset valószínû-
leg még elvállal, de csak ad-
dig, ameddig olyan szinten
teljesít, amit magától elvár.    

SJ
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Fotó: Vida Tünde, Szaffenauer Ferenc

Ütésváltás
Romániában
A Paksi Sportegyesület Ököl-
vívó Szakosztálya hosszú
évek óta jó kapcsolatot ápol a
romániai Motorul Arad ököl-
vívó csapatával. Évente egy
alkalommal mennek paksi
sportolók Aradra, egyszer
pedig õk jönnek a meghívá-
sos Paks Kupára. Így történt
ez idén is, ezúttal azonban két
meghívás érkezett a paksi
csapathoz, akik szívesen tet-
ték meg a hosszú utat Vorfül
faluba. A többnapos falunapi
rendezvény fõ attrakciójának
számított a bokszolók össze-
csapása. A PSE-s fiúk reme-
kül helyt álltak, kemény küz-
delmekben Balogh Gábor ju-
nior és Nagy László felnõtt
versenyzõ aranyérmet szer-
zett. Orsós István, Orsós At-
tila, Imre Tamás és Sárközi
Henrik pedig a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel. Ma-
gyar István tanítványai leg-
közelebb augusztus 25-én is-
mét Románia felé veszik az
irányt, akkor már Aradon
egy 15 csapatos nemzetközi
meghívásos tornán húznak
kesztyût.

baci

Bogesz címvédésre készülKét ezüst
Poznanból

Július utolsó hétvégéjén
Lengyelországban rendez-
ték a síkvízi kajak-kenu Eu-
rópa-bajnokságot. A hat
aranyérmet hazahozó ma-
gyar csapatnak két paksi
sportoló is tagja volt:

Kozmann György, aki már
„öreg” válogatottnak mond-
hatja magát, és Boros Ger-
gely, az ASE ifjú kajakosa,
aki élete elsõ felnõtt világ-
versenyén vett részt.
Kozmann Gyuri ebben az
esztendõben sérüléssel is
bajlódott, ennek ellenére ha-
talmas versenyben, Kolonics
Györggyel egy hajóban a ke-
nu kettesek 1000 méteres
számában második helyen
végzett. Elmondása szerint,
ha nem engedik el a táv ele-
jén a németeket, akkor az
érem akár fényesebb is le-
hetett volna. Az újonc Boros
Gergõ a szakma és a szurko-
lók legnagyobb meglepeté-
sére és örömére szintén má-
sodik helyen evezett a célba
a kajak egyesek 200 méte-
res versenyszámában. Ger-
gõ számára elfogadható ez
az eredmény, de bízik abban,
hogy ennél jobb eredményt
is sikerül még elérnie.     

SJ

Immár hagyományosan az
ürgemezei strandon bonyolí-
tották le a X. Tûzkakas Or-
szágos Tûzoltó Strandfoci
Vándorkupájának döntõit
augusztus 5-én és 6-án. A se-
lejtezõkön 47 együttes vett
részt, közülük húsz kvalifi-
kálta magát a döntõre. Az el-
sõ napon szakadó esõben
mérkõztek a csapatok. A
mostoha idõjárás ellenére
senki nem maradt távol, sõt
még az sem tántorította el a
csapatokat, hogy az özönvíz-
szerû esõ miatt a tûzoltóság-
ok zömén „nagyüzem” volt

azon a napon. Szombatra
már szívébe fogadta az idõ-
járás a tûzoltókat, és így
nem volt akadálya annak,
hogy színvonalas mérkõzé-
sekkel eldöntsék a sok kü-
löndíj és helyezések sorsát.
A vándorkupát Ózd HÖT
csapata nyerte, második
Pécs HÖT gárdája, bronzér-
mes pedig Nyíregyháza
HÖT együttese lett. Elsõ íz-
ben rendeztek öregfiúk tor-
nát. Itt aranyérmes a „Fõvá-
ros”, második a „Dunántúl”,
harmadik pedig a „Dunától
Keletre” csapata lett. SJ

Kakaskodtak a tûzoltók



Úgy tûnik, lassan megveti lá-
bát Pakson az Adidas
Streetball. Kovács Gábor, az
országos program paksi állo-
másának szervezõje elége-
detten konstatálta, hogy év-
rõl-évre több csapat nevez. A
rekkenõ hõség ellenére hat-
van kvartett harcolt a gyõze-
lemért, ami ezúttal is a szep-
temberi, budapesti állomá-
son való részvétel lehetõsé-
gével kecsegtetett. 

Rekordmeleget mértek
azon a szombaton, így a né-
zõk többsége árnyékba hú-
zódva követte az eseménye-
ket, a játékosok azonban mit
sem zavartatták magukat a
hõségtõl, kemény csatákat
vívtak a felforrósodott beto-
non, majd a szomszédos
parkban felállított alkalmi
zuhany alatt hûsítették ma-
gukat. Eltekintve az elsõ mi-
ni streetballtól, harmadízben
állomásozott az Adidas
Streetball Pakson. A csapa-
tok többsége, hasonlóan az
eddigiekhez, paksiakból ver-

buválódott, de jöttek a ko-
sárlabda szerelmesei az or-
szág minden szegletébõl, sõt

Nagyváradról, Kézdivásár-
helyrõl, Szabadkáról is. Min-
den kategóriában volt indu-
ló, ahol kevesebb, ott össze-
vonták az egymáshoz közeli
korosztályokat, de a díjazás-
nál minden csoportot külön
jutalmaztak. Akik megfárad-
tak a játékban, a színpadi

mûsorokat nézve kapcsolód-
hattak ki, mások mellett az
Akrobat táncosai, valamin
Julio és a kicsi Julio szóra-
koztatta a közönséget. Nem
maradtak el persze a VIP

meccsek sem, ahol neves
sportolók, a média munka-
társai pattogtatták a labdát.
Nemcsak a nevezõk, a gyõz-
tesek között is akadt bõven
helybeli. Így a nõk között az
Elvis Prézli (1989–90) és a
Buborék (1982–86), a férfiak-
nál az Alibi (1971–81), a Red

Blue (1993 után születettek),
az Atomkölykök (1991–92), a
Luxor ( 1989–90). További
gyõztesek a nõknél: 1970
elõtt születettek: Fásli (Hód-
mezõvásárhely), 1991–92:
Nomád tacskók (Budapest)
1993 utániak: Zsákoló kiscsa-
jok (Sióagárd). A férfiaknál
vidéki gyõzelem született az
1970 elõtt születetteknél
KSE 1 (Kézdivásárhely), az
1987–88-as korosztályban
West Coast (Hódmezõvásár-
hely). Vegyes kategóriában,
nagy küzdelemben a szegedi
Gátlástalanok nyertek. 

A pontdobó versenyeken a
legeredményesebb Vízi Sán-
dor volt, õ nyerte meg „3
Shots”, a „Lucky” és a há-
rompontos versenyt, vala-
mint Bocsárdi Alpárral a „2
Ball Game”-et, a legjobb
büntetõdobónak Martók At-
tila bizonyult, míg a zsákoló
show-t Takács Áron nyerte.
Akinek Pakson nem sikerült,
lehetõsége lesz a javításra
Dombóváron, ahol augusztus
27-én várják az utcai kosár-
labda szerelmeseit.       

Vida
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Utcai kosár a lakótelepen

Negyedik alkalommal hir-
dették meg a Daróczy vir-
tus-úszást Pakson. A sport-
rendezvényt egy 1886. au-
gusztus 16-i esemény emlé-
kére hívták életre. Történt,
hogy a Daróczy testvérek,
István és Zsigmond baráta-
ikkal elúsztak Uszódig. – A
virtus-úszáson ennek a tá-
volságnak a dupláját teljesí-
tik a jelentkezõk, Kalocsáig
– mondta el Gyulai János
szervezõ. Idén nyolcvanhár-
man csobbantak, jóval keve-
sebben, mint tavaly. Közülük
heten eddig minden alka-
lommal úsztak, negyvenha-
tan most elõször vállalkoz-
tak a próbára. Összesen hu-
szonnégy településrõl érkez-
tek jelentkezõk, többek kö-
zött Paksról, Nagykanizsá-

ról, Bajáról, Budapestrõl,
Kalocsáról, Gyuláról, Sze-
gedrõl és Debrecenbõl. A re-
gisztráció és egy kis bemele-
gítés után a hûs habokba
vethették magukat a részt-
vevõk. A parton állók számá-
ra a biztosító hajók gyûrûjé-
ben az úszók hamarosan
már csak apró pontoknak
tûntek. Valamivel több mint
két óra elteltével partot ért
az elsõ virtuskodó, majd sor-
ban követték a többiek,
mindannyian épségben. Az
úszást nem kellett gyalogtú-
rának követnie, hiszen a
résztvevõket visszaszállítot-
ták Paksra. A rendezvényt a
Paksi Atomerõmû Rt., Haj-
dú János polgármesteri ke-
retébõl, valamint több cég
támogatta. 

Cseh Tamás elõször vett
részt a Daróczy virtus-úszá-
son. Elmondta, hogy csodá-
latos a dunai táj, szereti a fo-
lyót. Úszott már a Dunában,
és úgy gondolja, hogy leg-
alább egyszer mindenkinek
ki kell próbálnia, fõleg, ha
biztonságos körülmények
között teheti, mint a Daróczy
virtus-úszáson.   

Sztanóné Körösztös 
Lívia szintén elõször élt az al-
kalommal. A strandon, uszo-
dában rendszeresen úszik, il-
letve részt vesz a Balaton-át-
úszáson, így külön nem ké-
szült a próbára. A Dunában
ugyan nem szokott úszni, de
mivel szereti a kihívásokat,
nem hagyhatta ki a kínálkozó
lehetõséget.              -gyöngy-

A nagy úszás



A Szekszárdi Családsegítõ
Központ szervezésében im-
már tizenharmadik alkalom-
mal táboroztak hátrányos
helyzetû gyermekek a Paks-
hoz közeli Cseresznyésben.
Huszonnégy 8–16 éves gyer-
kõc vette birtokba az iskola-
épületet az elmúlt héten.
Borgula-Szabó Ágnes, a tá-
bor vezetõje elmondta, hogy
fõként szekszárdi és kör-
nyékbeli gyerekeket hoztak,
elsõsorban olyanokat, akik
még nem vettek részt ilyen
táborozáson. A Szekszárdi
Családsegítõ Központ csa-
ládgondozásában résztvevõ
hátrányos helyzetû családok
nagy örömmel fogadták a le-
hetõséget, hogy gyermekü-
ket minimális szülõi hozzájá-
rulással egy hétre üdülni
küldhetik.

A táborlakókat programok
kavalkádja várta az egy hét
alatt: rendõrségi bemuta-
tók, kézmûves foglalkozá-
sok, tisztasági verseny,
íjászverseny, tréfás vetél-
kedõk. A nyolcéves Eszter
Szekszárdról érkezett Cse-
resznyésbe. Elõször járt itt
és máris sok barátra tett
szert. A kedvence a „festõs
program” volt, vagyis a ba-
tikolás. Alkotását büszkén
mutatva mondta, hogyha
lehet, máskor is szívesen el-
jön. A „rangidõs” cím Ág-
nest illette, aki tizenhat
esztendõs, és szintén a me-
gyeszékhely lakója. Õ már
másodszor járt a családse-
gítõ szervezésében a tábor-
ban, ahol rendkívül jól
érezte magát. A cserfes
nagylánynak a drogkeresõ

kutya tetszett a legjobban,
mivel nagyon szereti az ál-
latokat, ráadásul neki is
van egy kutyája. Majd a
kincsek közül megmutatta
három szerencsefáját, me-
lyet saját kezûleg készített
drótból és kõbõl a kézmû-
ves foglalkozáson. Nagy
bánata, hogy jövõre õ már
nem jöhet táborozni, mivel
„kiöregszik”. – Ahhoz, hogy
a hátrányos helyzetû gye-
rekek idén is táborozhassa-
nak, nagyban hozzájárult
többek között a Mobilitás
támogatása – mondta el
Borgula-Szabó Ágnes. Re-
ményeik szerint a tábor jö-
võre is megvalósulhat, és
ismét mosolyt csalhatnak
néhány kisgyermek arcára
legalább egy hétre.

sete

Elkészült az I. István
Szakképzõ Iskola 15 éves
évfordulója alkalmából ösz-
szeállított évkönyv. A kiad-
vány áttekinti az intéz-
mény másfél évtizedének
legfontosabb eseményeit,
sikereit, visszatekint a te-
lepülésen folyó szakképzés
történetére is.

Talán már nem is gondo-
lunk azokra az esztendõkre,

amikor az iskola a Kossuth
Lajos utcai épületben meg-
kezdte mûködését, pedig a
helyi szakképzés még ennél
is sokkal régebbi idõkre te-
kint vissza, az évkönyv egé-
szen az 1800-as évekig veze-
ti el az olvasót. Ma már sok-
kal korszerûbb körülmé-
nyek között folyik az okta-
tás Biritón. Bizonyára en-
nek is része van az iskola si-

kereiben, melyekrõl a
könyv szintén beszámol.
Szerepel benne az elmúlt 15
esztendõ valamennyi tabló-
ja és osztályképe, így min-
den tanulója, tanára. A ki-
advány – melynek szerkesz-
tésében az iskola pedagógu-
sai egyként vettek részt – a
közeljövõben továbbtanulni
szándékozók érdeklõdésére
is számot tarthat, hiszen se-
gítségével részletes képet
kaphatnak az iskola falai
között folyó életrõl.               

S.Szabó
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Eladó ingatlanok
A Kosár utcában 3 szobás II. emeleti, er-
kélyes, összkomfortos lakás garázzsal el-
adó. Irányár: 12,5 M Ft.

Dunakömlõdön, a Halászcsárda fölött a
Béke utcában 120 m2-es, 4 szobás, össz-
komfortos, gázfûtéses, tégla falazatú csa-
ládi ház 860 négyszögöl területtel eladó.
Irányár: 12,8 M Ft.

A Duna utcában gázfûtéses, összkomfor-
tos családi ház önálló építési telekkel
együtt vagy külön eladó. Tel.: 20/583-0813

A Dunaföldvári úton a Téglagyár mellett, szem-
ben a kompkikötõvel, téglaépületben II. emeleti,
66 m2-es, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses
lakás eladó. Irányár: 6,2 M Ft.

A lakótelep központjában a Bocskai úton
2 szintes garázs eladó. Alsó szint: 25 m2,
felsõ: 20 m2. Teljesen közmûvesített, köz-
ponti fûtéses. Irányár: 3,5 M Ft.

Pakson a Zápor utcában 5 szobás, alápin-
cézett családi ház udvari garázzsal eladó.
Irányár: 17,5 M Ft. 2 lakást 1.5 vagy 2 szo-
bást I. emeletig a vételárba beszámítunk.

A lakótelepen az ASE pálya mögött köz-
mûvesített telek gyümölcsössel, szõlõvel,
kis épülettel eladó. 
Irányár 5,5 M Ft.

A Kurcsatov út középsõ részén IV. emeleti
2+2 félszobás, hálófülkés lakás eladó.
Irányár: 9,2 M Ft.

Fadd–Domboriban a vízparton 969 m2-es
parkosított, bekerített terület kétszintes,
összkomfortos faházzal, tárolókonténerrel
eladó. Irányár: 14,5 M Ft.

Madocsán, a Kishegyi úton téglafalazatú 4
szobás, 160 m2 alapterületû családi ház 2
garázzsal, 280 négyszögöl területtel.
Irányár: 12,6 M Ft.

A Fehérvári úton 2 szintes, összkomfortos,
4 szobás családi ház garázzsal eladó. Üz-
letnek, vállalkozásnak is alkalmas. Irányár:
17,5 M Ft.

Bölcskén a Paksi utcában 709 m2-es telken tégla
falazatú, 20 éves, 3 szoba, összkomfortos, családi
ház eladó beköltözhetõen. Irányár:7,8 M Ft.

A Kossuth Lajos utcában, a volt nyugdíjas-
ház tetõterében 2 éve épített, 96 m2-es lakás
eladó. Irányár 19,9 M Ft. Kétszobás lakást
beszámítunk, lehet IV. emeleti is.

A Híd utcában komfort nélküli családi ház
260 m2-es területen eladó építési teleknek is.
Ár: 4,1 M Ft.

Az Árnyas utcában 1. emeleti 2 és fél szo-
bás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 8 M Ft.

A Babits Mihály utca 12. szám alatt III. emele-
ti, erkélyes, klímás, felújított 2 szobás lakás
(liftes lépcsõházban) eladó. Irányár: 8,8 M Ft.

Részletes tájékoztatás kapható Fonyó
Lajos ingatlanközvetítõ, befektetési ta-
nácsadótól. Tel.:70/310-8374 
email: fonyolajos@freemail.hu

Értékeinek

Jubileumi évkönyv

Üdülés a cseresznyési fák alattMúltunk a sajtóban

(Folytatás a Paksi Hír-
nök elõzõ számából.)
A Paksi Közlöny 1882.
április 1-jén megjelent
10. száma tûzvészrõl szá-
molt be: 

Március 27-én a városi
elöljáróság nevében Za-
varos János városi fõ-
jegyzõ tudatta. „a kár

becslés összege épületek-

ben 42310 frt. Ingóságok,

állatok, élelmiszer és ta-

karmányban 9892 frt; az

összes kár 52202 frt; -

ezen összeg ellenében áll

a biztosítási összeg

23712 frt: ha ezen összeg

teljes kifizetését számít-

juk, a fedezetlen kár

22490 frt-ra rug…

Ezen dühöngõ tüzveszé-

ly alkalmával gyors meg-

jelenésük által tanusított

emberbaráti szeretetü-

kért, s a vagyon mentés-

ben tanusított fáradha-

tatlan oda adó kitartásuk

s buzgalmukért a

dunaföldvári és szegszár-

di tüzoltó- egyletnek,

Kömlõd és Német-Kéér

községeknek, nemkülön-

ben a szélvihar daczára a

Dunán átkelt s megjelent

Szent Benedeki számos

lakósoknak, a város ösz-

szes lakósága nevében a

leghálásb köszönetünket

jelentsük ki.”

Gutai István
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Fortuna rádió
96,3 MHz
Hétfõ–péntek: 06.00–09.00 Reg-
geli rulett Zomborka Zoltánnal
09.00–13.00 Fortuna Jam 
Móré Boglárkával
13.00–17.00 Pepperóni 
Buzás Norberttel
17.00–19.00 Kívánságmûsor
Mittler Judittal
19.00–20.30 Magazinok órája
hétfõ: Gastroblues – a paksi
Gastroblues Fesztivál mûsora
Gárdai Györggyel és Kozma
Gyõzõvel

kedd, szerda, csütörtök, 
péntek:
Esti Rodeo Mittler Judittal és
Móré Boglárkával
Fortuna hírek: 06.00–17.00 óráig
óránként, 12.45 órakor az elmúlt
24 óra helyi hírösszefoglalója
Szombat:
06.00–09.00 Suki koktél Schuckert
Józseffel 
09.00–13.00 Délelõtti magazin
Balog Judittal
13.00–17.00 Rajtszám 
Móré Boglárkával
17.00–19.00 Kívánságmûsor
Mittler Judittal

19.00–20.30 Szombat esti party
melegítõ Mittler Judittal
Fortuna hírek: 12.30; 
Fortuna sport: 12.35
Vasárnap:
06.00–09.00 Suki koktél
Schuckert Józseffel
10.00-12.00 AKT – Aktuális Köz-
életi Térkép – helyi közérdekû
magazin S. Szabó Gabival és Ba-
log Judittal
13.00-15.00 Fortuna Top 20 
Balog Judittal
15.00-20.00 Kívánságmûsor 
Mittler Judittal

TelePaks

Mittler Istvánnal, az erõmû
látogatóközpontjának új
vezetõjével készült beszél-
getést, a györkönyi harang-
szentelésen és a sárszent-
lõrinci evangélikus parókia
és imaház felszentelésén
készített összefoglalókat
láthatják többek között a
Telepaks nézõi az augusz-
tus 12-tõl jelentkezõ Ví-
kend híradóban. Mi újság a
PSE NB-II-es labdarúgó
csapatának háza táján? –
egyebek mellett errõl is tu-
dósít Faller Gábor pénte-
kenként este 19 órától. 
Az államalapítás ünnepén
idén is színes programok-
kal várják a város lakóit a
szervezõk. Az augusztus
20-i események összefogla-
lóját augusztus 22-tõl na-
ponta 19 órakor tûzi mûso-
rára a Városi Televízió.

Mozi

Aug. 14. (vasárnap) 20 óra
TANGÓ ÉS TULIPÁN
Feliratos olasz vígjáték

Aug. 17. (szerda) 20 óra
SZERELEM SOKADIK

LÁTÁSRA
Feliratos am. vígjáték

Aug. 19. (péntek) 20 óra
GALAXIS ÚTIKALAUZ

STOPPOSOKNAK
Feliratos amerikai sci-fi

Aug.21. (vasárnap) 20 óra
MR ÉS MRS SMITH

Feliratos am. akció-vígjáték

Aug. 24. (szerda) 20 óra
A CSAJOM APJA

IDEGES
Feliratos családi komédia

Aug.26. (péntek) 20 óra
AZ OPERAHÁZ 

FANTOMJA
Feliratos amerikai musical

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Ügyeletek

A felnõtt- és gyermekorvosi
ügyeletet az 1-es számú Ren-
delõintézetben találják (Rákó-
czi u. 1. Tel.: 75/410-222). Az
orvosi ügyeletet a betegek
hétfõ 8 óráig vehetik igénybe.

Gyógyszertárak:
Augusztus 8–14-ig

Arany Kígyó Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 77.)

Augusztus 15–21-ig
Kristály Gyógyszertár

(Kishegyi u. 50/54.)
Augusztus 22–28-ig

Óvárosi Bizalom
Gyógyszertár (Kossuth 34.)

Hatósági állatorvosok:
Augusztus 13–14-én 

Dr. Bodnár János
Dunaszentgyörgy, Rákóczi

u. 56. Tel.: 20/978-11-12
Augusztus 20–21-én 
Dr. Schmieder László

Dunaföldvár, József tér 9.
Tel.: 30/902-84-28

Magán állatorvosok:
Augusztus 13–14-én
Túri Kft. Állatkórház

D.földvár, Beszédes sor 2.
Tel.: 30/209-60-96

Augusztus 20–21-én
Dr. Hum Péter, Paks,

Kossuth L. u. 20. 
Tel.: 20/913-17-31

Hirdetéseit feladhatja 
hirdetési és marketing

tanácsadónknál:
Fonyó Lajos

Tel.: 70/310-8374
e-mail: fonyolajos@freemail.hu

Sam Rockwell a Galaxis
útikalauz stoppoknak
egyik fõszerepében.

GALAXIS ÚTIKALAUZ
STOPPOSOKNAK: Aki tá-
jékozódni akar a világban,
csak egyetlen hiteles mûre
támaszkodhat. A Galaxis úti-
kalauz stopposoknak a mi
Földünkön sajnos még nem
jelent meg, ám a végtelen ûr
egyéb bolygóin nagy tiszte-
letnek örvend – hiszen min-
den helyzetre, a kozmosz
bármely eldugott szegletével
kapcsolatban tartogat né-
hány hasznos és olcsó taná-
csot. Ford Prefect, e könyv
informátora rövid idõre ér-
kezett hozzánk, hogy új feje-
zettel gazdagítsa a legendás
útikönyvet, de tizenöt éve
nem veszi fel senki. Ideje
nagy részét a Ló és Lovász
nevû falusi kocsmában tölti,
egy rokonszenves földlakó,
Arthur Dent társaságában.
De egy egyébként is rosszul
kezdõdõ csütörtökön hírét
veszi, hogy itt a világvége. És
kezdõdnek az õrült kalandok.

Duna-parti 
családi napok

A Szent István napi ünnepség
20-án, a Jézus Szíve templom
mellett kezdõdik, a városi ün-
nepség vendégei lesz Varga
Miklós és Koós Réka. 

Délelõtt 11 órakor kezdõdik
a Duna-átúszás, délután a
színpadon fellép Roy és
Ádám, a Csillag show, Bajor
Imre, Marót Viki és a Nova
Kultur zenekar, a Four
Fathers, és a Princess. Este
fáklyás felvonulás lesz a Du-
nán, a tûzijáték pedig este fél-
tízkor kezdõdik. Este tíztõl
tart majd az utcabál, ahol a
Horizont zenekar játszik. 

21-én a Duna-parton, dél-
után három órakor kezdõd-
nek a programok. Elsõként a
mazsorettek Margaréta cso-
portja lép a színpadra, õket a
Groovehouse együttes követi.
Több, más együttes után
Komár László szórakoztatja a
közönséget, majd latin zene és
tánc zárja a programot.

A mûvelõdési központ, a
könyvtár és az ifjúsági iroda 

augusztus 1–21. között 
karbantartás és nagytakarítás

miatt 
ZÁRVA tart. 

A filmvetítések 
folyamatosan zajlanak!



Laci mindig állatorvos sze-
retett volna lenni, mert egy-
szerûen imádja az állatokat.
Már általános iskolában
érezte, hogy ezt a hivatást
kell választania. Érettségi
után felvették agrármérnöki
szakra itthon, de kíváncsi
volt, milyen lehet Oroszor-
szágban tanulni. Kiment, és
ott is ragadt az egyetemen öt
szemeszterre. Édesanyja
orosz, ekképp anyanyelve is,
nyelvi gondjai így nem vol-
tak, az elsõ egy-két év mégis
nehéznek bizonyult. Más
kultúra, más emberek…  A
családja is hiányzott, hiszen
az évek jelentõs részét ottho-
nától távol töltötte. Mint
mondta, itthon a diákok jobb
helyzetben vannak, mert
bármi problémájuk adódik, a
család mögöttük áll, õ vi-
szont eleinte csak magára
számíthatott. Az évek során
azonban sok fiatalt megis-

mert, közöttük igazi bará-
tokra lelt. Meglátása szerint
vidáman kell közeledni az
orosz ifjúsághoz, és semmi-
képp sem szabad megjátsza-
ni a nagymenõ külföldit.

Oroszországban a tanulás
és vizsgák mellett tolmácsko-
dott. Amikor néhány éve Vo-
ronyezsben temetõt avattak
a második magyar hadtest
emlékére, õ fordított a ma-

gyar delegációnak. Ezután
többször is kapott hasonló
feladatokat, még az is meg-
esett, hogy magyar történe-
lemkönyvekbõl fordított egy
neves történésznek az egye-
temen. Iskolája és a magyar
Állatorvostudományi Egye-
tem tanár-diák cserekapcso-

latában is segédkezett. – Ha
Magyarországon maradtam
volna, ez mind kimaradt vol-
na az életembõl, nem ismer-
hettem volna meg ezeket az
embereket – mondja. 

Másik érdekes élménye a
„munkához” fûzõdik. Ami-
kor másodéves volt, és szep-
temberben visszaérkezett
az iskolába, kivitték õket
egy cukorrépaföldre, ahol

addig kellett dolgozniuk,
amíg tele nem szedték a
kint várakozó két teherau-
tót. Jó kedvvel vetette ma-
gát a sorok közé, mint
mondta, hiszen Magyaror-
szágon, felsõoktatásban
nem igazán szerezhetett
volna hasonló tapasztala-
tokat. 

Mit csinál itthon? Elsõd-
legesen munkát keres, eh-
hez még honosítania kell az
állatorvosi diplomáját, mel-
lette a családjával és a ba-
rátaival szeretne minél
több idõt együtt lenni.
Eközben gyakran hódol ré-
gi szenvedélyének, a moto-
rozásnak is. „Kint sokat
motoroztunk, de szeretném
most már a sajátomat is
hajtani.” Mi lesz a nemzet-
közi kapcsolataival? Meg-
maradnak, hiszen még egy
hároméves kandidátusi
képzésen vesz részt a voro-
nyezsi egyetemen, és ezen
belül a segíti majd a kap-
csolattartást a magyar
Á l l a t o r v o s t u d o m á n y i
Egyetemmel. Megérte kül-
földön tanulni? Mosolyog
egyet, és csak annyit mond:
„Mindenképpen!”
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Fotó: Fonyó Dániel

„Tanulni, tanulni, tanulni!”
A fiatalok körében egyre divatosabb, ha valaki külföldön
folytatja felsõfokú tanulmányait. A legnépszerûbb
célország Németország, Anglia és az Egyesült Államok.
Akad még olyan, aki Oroszországban képezi tovább ma-
gát? Igen. Egyikük Kern László a Voronyezsi Glinka Ag-
rártudomány Egyetem frissen diplomázott hallgatója.

(Folytatás a címlapról)

A nyolc ország fiataljait felvonultató
kupán hetvenöten indultak, és szóra-
koztatták a nézõket, akik csak kap-
kodhatták a fejüket a motorok és haj-
tóik után. 

Az összetett értékelésnél a futamo-
kon elért két legjobb eredményt vet-
ték figyelembe, így a legkisebb kate-
góriában Piróth Roland nyerte meg a
paksi versenyt, ezzel az összetettben
második helyen végzett. A 65 köbcen-
tiseknél a cseh Vaclav Kovar lett az el-
sõ, és a bajnokságot is õ nyerte.
Ferenczi Gábor legjobb magyarként a
dobogó harmadik fokára állhatott fel.
A 85 köbcentis kategóriában Hugyecz
Erik a második és harmadik futam
gyõzteseként az elsõ helyen végzett,

viszont összetett-
ben nem tudta meg-
elõzni a szlovák

David Kulhavyt. Paks színeit a 85
köbcentisek között a szekszárdi Ma-
rosi Dávid képviselte. A tizenkét
éves, de már rutinosnak számító fiú
az amatõr versenyeken általában do-
bogós helyezéseket ér el, az országos
bajnokság futamain azonban nem
mindig tud részt venni. Hazai pályán
megpróbálta kihozni magából a ma-
ximumot, de végül a 20. helyet sze-
rezte meg. Az open, azaz nyílt kate-
góriában ifj. Borka János megnyerte
az összes futamot. Szinte mindig
nagy elõnnyel, látványosan motoro-
zott, sõt még tankolni is ki tudott áll-
ni az elsõ helyrõl. A bajnokság vég-
eredményét tekintve azonban Hor-
váth László megõrizte elsõségét. 
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Dübörögtek a motorok


