
Fo
tó

: 
Sz

af
fe

na
ue

r 
Fe

re
nc

Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

XVII. ÉVF. 8. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2008. ÁPRILIS  18.

Költségvetési mellékletünkben a város ez évi
büdzséjével ismerkedhetnek az olvasók.

Fotó: M
olnár G

yula

Kupagyõztes az ASE!
Cikkünket a 17. oldalon olvashatják

Soha nem látott 
fellépõgárda köszönti
a Föld napját
„…Elalszanak a fények és a színházteremben különbözõ han-
gok cikáznak. Egy kilencven perces utazás veszi kezdetét. Ki-
indulási pont: FÖLD. Ezen a bolygón még van élet – láthatjuk,
milyen! Néha madártávlatból, néha szemtõl szembe, és néha
csukott szemmel is…” Ezekkel a sorokkal invitálják a páratlan-
nak ígérkezõ Föld napi koncertre a közönséget. 

Ajánlónkat a 13. oldalon találják

Rendkívüli 
ülésen döntenek
az ipari park 
elsõ emberérõl
Lapzártánk után több személyi kérdés-
ben is döntött a város képviselõ-testüle-
te. A Paksi Vízmû Kft. élére Gál Zoltánt
nevezték ki. Az Ipari Park Kft. ügyveze-
tõjének személyérõl elhalasztották a
döntést, mivel nem állt rendelkezésre
elegendõ idõ a pályázatok elbírálására.

A „Paks Város Közbiztonságért” kitün-
tetést Jenei Ferencnek, a Paksi Rendõr-
kapitányság alezredesének ítélték oda. 

„Gyermekeinkért” díjban részesült Le-
hoczkiné Tábi Márta, a Kishegyi úti tag-
óvoda volt vezetõje, valamint Valentiny
Zoltánné, a Bezerédj iskola tanára.

Épül az M6-os Gyapánál
Írásunk a 3. oldalon
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Paks határában, a Vácikában számos zártkert, né-
melyiken hétvégi ház található. Néhány kert tulaj-
donosa az önkormányzatnál kezdeményezte építé-
si telkek kialakítását ezen a területen. Úgy tudjuk,
többnyire ezek a telekkialakítások arra szolgálná-
nak, hogy „legalizálják” a hétvégi házakban élõk
az ott tartózkodásukat, s esetleg építési hitelt is fel-
vehessenek; de megvásárolható építési telkek is
keletkezhetnek így.

Hum Ferenc, a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályának vezetõje arról beszélt, hogy az önkor-
mányzat saját erõbõl nem tud telkeket kialakítani,
hiszen a költségvetési kiadások között jelenleg
nem ez élvez prioritást. Azoknak viszont, akik
most megkeresték az önkormányzatot, segítséget
nyújtanak az eljárás lebonyolításában. Nem ez az
elsõ eset, hogy telekkialakítási szándékkal fordul-
nak az önkormányzathoz: az elmúlt évben is je-
lentkezett telektulajdonosok egy tömbje, náluk
azonban egyikük felborította a másfél éves mun-
kát – ehhez elég, hogy megtagadja a kialakítási fo-
lyamat bármely szakaszában az aláírását –, és így
nem tudták létrehozni az építési telkeket. 

Márciusban hatályba lépett a helyi építési sza-
bályzat módosítása, amely lehetõséget biztosít ar-
ra, hogy kisebb tömbökben oldják meg a belterü-
letbe csatolásokat, illetve az építésitelek-kialakítá-
sokat. Így kevesebb ingatlantulajdonos tartozik
egybe, akinek mindenben egyet kellene érteni. A
tavalyi kezdeményezõ tömb idén három részre
vált; kettejük továbbra is szeretné a telekkialakí-
tást, amelynek költségeit azonban újból nem tudja
felvállalni az önkormányzat, hiszen az elmúlt év-

ben meghiúsult a program, idén már a tulajdono-
soknak kell ezt finanszírozniuk. Két érdeklõdõ
blokk van még ezen felül, az egyikkel már meg-
kezdõdött az elõzetes egyeztetés, a másiknál azon-
ban szintén van probléma, ott az egyik tulajdonos-
sal még nem sikerült megegyezni. 

Ha megvannak a telekalakítások, ennek lebonyo-
lításában, terveztetésében vesz részt az önkor-
mányzat, illetve az új telkek bejegyzését követõen
még a közmûvek tervezését is vállalja, és itt befe-
jezõdik a segítségnyújtás. A közmûvezetékek ki-
építését a tulajdonosoknak saját hatáskörben kell
elvégeztetniük. A víz, villany, szennyvíz kialakítá-
sával válik az adott telek építési telekké, és akkor
lehet rá építési engedélyt kérni. 

Az önkormányzat azt szeretné, ha a városban
levõ foghíjtelkek beépülnének, valamint a régi
épületek megújulnának, most azonban elvileg
lesz lehetõség a város szélén is telkeket vásárol-
ni. A legalizációs szándék miatt azonban jelentõ-
sen így sem nõ a beépíthetõ területek száma. A
Május 1 utcában is volt hasonló kezdeményezés.
14 telek kialakítására nyílna lehetõség, de egy
tulajdonos nem járul hozzá, ezért csak hat kelet-
kezhet ekképpen. Itt már a telekkitûzési munkák
következhetnek. Ha az eredetileg tervezett 14 te-
lek létrejönne, a környezõ földtulajdonosok már
folytatnák a további kialakítást. A folyamat sike-
re tehát a tulajdonosoktól függ, illetve az önkor-
mányzattól annyiban, hogy képes lesz-e adni azt
a támogatást amit eddig, azaz finanszírozza-e a
geodéziai munkarészek, a telekalakítás és a köz-
mûtervezés költségeit.                    Sólya Emma

ÉPÍTÉSI TELKEK VÁCIKÁBAN
Néhány évvel ezelõtt az önkormányzat kérdõív segítségével kívánta megtud-
ni, hol építkeznének szívesen a paksiak, van-e igény telekkialakításra. A
nyomtatványokat 8500 háztartásba juttatták el, melybõl 164-en küldték visz-
sza válaszaikat. A 2006-os összesítésbõl kiderül, hogy Pakson 45-en vásárolná-
nak építési szándékkal telket. Legtöbben a Pollack Mihály utca beépítetlen ol-
dalát, illetve a Vácikát jelölték meg építkezésre. 

Pakson mûködik áprilistól az
Országos Cigány Önkor-
mányzat (OCÖ) megyei iro-
dája, melynek feladata, hogy
feltárja a térségben élõ romák
tényleges létszámát és igé-
nyeit, tudtuk meg a
Németkéren élõ Pongó Ignác-
tól, az OCÖ elnöki tanács-
adójától és egyben megyei
képviselõjétõl. A Rákóczi ut-
cai irodaházban található
képviselet két alkalmazottjá-
nak feladata, hogy az elkö-
vetkezendõ hónapokban ada-
tokat gyûjtsenek a környék
kisebbségi és települési ön-
kormányzataitól. A képviselõ
szerint fontos, hogy kiderül-
jön: melyik területen mennyi
roma él, a rendszerváltás elõtt
mivel foglalkoztak, és most
milyen lehetõségeik vannak,
illetve mit szeretnének elérni.
Az elnöki tanácsadó a roma
diplomások és roma vezetõk
összefogását is sürgeti a me-
gyében, ugyanis úgy látja,
lennének számukra progra-
mok, uniós források, de so-
kan úgy érzik, hogy nem ké-
pesek megfelelni az elvárá-
soknak, ezért meg sem pró-
bálják kihasználni ezeket.
Mindemellett Pongó Ignác
nem szeretné, ha például az
M6-os autópálya építésébõl
kimaradnának a helyi romák,
és az ország más területeirõl
jönnének ide dolgozni. Ezért
is fontos az összefogás, amit
nem elõször hirdetnek meg
cigány szervezetek között –
több-kevesebb sikerrel. Be-
számolunk majd, hogy Paks
térségében mire jutott a kez-
deményezés. 

-dávid-

Felmérik a
romák helyzetét

Város

NIKOTIN 

STOP
NIKOTIN STOP 1+1 alkalom. Szekszárd, Paks.

Kezelés Pakson, a mûvelõdési házban 1+1 alkalom
Telefon: 70/450-2373



„A város képviselõ-testülete – a
lakosság véleményének elõzetes
megismerése nélkül – 2006. de-
cember 13-i ülésén határozatot
hozott a Kishegyi u.-Gagarin u.
találkozásánál levõ parkoló egy
részének beépítésérõl. A határo-
zathozatalt követõen néhány száz
városlakó rövid idõn belül aláírá-
sával fejezte ki ellenvélemé-nyét a
tervvel kapcsolatban. A bead-
ványra a képviselõ-testülettõl vá-
lasz nem érkezett. Ezzel szemben
2008. április 10-én megkezdõdtek
az építkezés elõkészületei.
A parkoló rész kihasználtsága
magasabb volt, mint a mûvelõ-
dési ház közvetlen közelében le-
võ déli részé. Színházi elõadá-
sok és eléggé gyakori egyéb
rendezvények alkalmával a két
parkoló rész együttesen is ke-
vésnek bizonyul. A megszûnõ
parkolóhelyek pótlása – a fele-
lõtlen elõzetes elképzelések

módjára – csakis a közeli zöld-
felületek kárára történhet. Ez
ellen a megoldás ellen a lakos-
ság szintén tiltakozott” – írta
többek között hozzánk érkezett
levelében dr. Bogáncs János.
– Nõni fog a parkolóhelyek
száma és a zöldterületek nagy-
sága is – tájékoztatott Barnabás
István alpolgármester. A Kishe-
gyi, Gagarin és Barátság utak
által határolt központi park fel-
újítására kész az engedélyezési
terv, májusban nyújtja be az
önkormányzat a szóban forgó
terület megújítására a pályáza-
tot. Az elképzelések szerint a
jelenleg jelentõs helyet foglaló
betonburkolat csökkentésével
növekszik majd a zöldfelületek
és a parkolóhelyek száma is. 

A tervekrõl lakossági fórumo-
kat tartottak, ahol az érdeklõdõk
megismerhették a felújításra vo-
natkozó elgondolásokat, és vé-
leményüket, javaslataikat is
megfogalmazhatták.

-dávid-

Megjelenik kéthetente, 4000 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2008. május 9.

Jelenleg közel ötszáz fõ sze-
retne segédmunkásként elhe-
lyezkedni a munkaügyi köz-
pont adatai szerint. Feilné
Szombat Csilla kirendelt-
ségvezetõtõl megtudtuk, õk
azok, akiknek a legnehezebb
munkát találni a térségben.
Számukra jó lehetõséget je-
lenthet az autópálya-építke-
zés. 

Az M6-os leendõ nyomvona-
la már látszik Gyapa elõtt né-
hány kilométerre. Az építke-
zés elõkészítése a Dunaújvá-
ros és Szekszárd közötti sza-
kaszon is megkezdõdött a ré-
gészeti feltárásokkal és a terü-
let elõkészítõ földmunkáival.
Fazakas Orsolya, a Nemzeti
Autópálya Zrt. kommunikáci-
ós osztályának asszisztense
úgy tájékoztatott, négy kon-
zorcium jelentkezett a közbe-
szerzési pályázatukra, ered-
ményhirdetés június közepén
lesz. Az ütemezés és a beruhá-
zás költségei csak ezt követõ-
en lesznek láthatók. A nyertes
ezután vonja be alvállalkozóit.  

Részesülhetnek-e az autópá-
lya építés munkáiból paksi cé-
gek? – errõl kérdeztünk város-
vezetõket.

A képviselõ-testület gazdasá-
gi bizottságának tagja, Haáz
Ádám véleménye szerint az
autópálya-építkezéshez szük-
séges nehézgépekkel nem iga-
zán rendelkeznek a térség vál-
lalkozói, így a kivitelezés so-
rán az egyéb alvállalkozói
munkákban, így például be-
tonszállításban, betonelem-
gyártásban vagy úttartozékok
elõgyártásában és szerelésé-
ben vehetnek részt a helyi cé-
gek. 

Elsõsorban kisebb építõipari
vállalkozásokat keresnek majd
fel Paks térségében a leendõ
kivitelezõk, véli Kovács Sán-
dor, a Paksi Iparos és Vállal-
kozói Kör elnöke, aki bízik
abban, hogy sokaknak átme-
neti munkalehetõséget biztosít
majd a nagyberuházás.
Ugyanakkor az építõiparban
súlyos gondokat okozó körbe-
tartozások kapcsán, a sorban
sokadik alvállalkozónak azt is
el kell döntenie: vállalja-e an-
nak veszélyét, hogy elõfordul-
hat, nem kapja meg juttatását.

A tervek szerint 2010. márci-
us 31-ére készül el az M6-os
városunk mellett elhaladó sza-
kasza.                             -dal-
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Segédmunkásokat szinte biztosan alkalmaznak a
regisztrált álláskeresõk közül az M6-os autópálya
Dunaújváros és Szekszárd közötti szakaszának
építésénél. A munkaügyi központ paksi kirendelt-
ségén már elõzetesen jelezték igényüket a munká-
ra számító alvállalkozók.

Ad-e munkát az útépítés?

Csalódniuk kell azoknak, akik a
munkások megjelenésétõl azt
várták, gyökeresen megváltozik
a volt Matáv-épület külleme. A
fõutcán álló háromszintes ház
sokak szerint a város egyik leg-
csúnyább épülete. Ez egy dara-
big még így is marad, egyelõre
csupán a földszintet építik át. A
teljes felújítás is az új tulajdonos
tervei között szerepel, de arra ké-
sõbb kerül sor, mondta el az
egyik tulajdonos, dr. Bába Ist-
ván. Az épület tavaly október óta

van a MO-VIMMO Kft. tulajdo-
nában. A Matáv utódja, a Ma-
gyar Telekom az épület egyik
bérlõje. Rövidesen újak érkez-
nek a földszintre, egy patika és
egy háztartási vegyiárut és koz-
metikumokat árusító országos
hálózat, melynek már van a lakó-
telepen üzlete. Dr. Bába István
úgy tájékoztatott, a gyógyszertár
lapunk megjelenésekor már
kulcsrakész lesz, s a másik üzlet
is heteken belül a vásárlók ren-
delkezésére áll.                     -vt-

Részben megújul

Postaládánkból
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Az utazó bûnözõk egyik kedvelt célpontja
Paks: az elmúlt fél évben több lakásbetö-
rés is volt városunkban, az elkövetõket a
Paksi Rendõrkapitányság munkatársai si-
keresen felkutatták. 2007 október közepén
két lakásba törtek be, a Báthory utcában és
a Szent István téren. Novemberben ismét a
Szent István tér volt a célpont, akkor újabb
két lakást rámoltak ki a bûnözõk, majd
idén februárban még egyet. – Az elsõ két
lakásból arany ékszereket és készpénzt tu-
lajdonítottak el. Az elkövetõket felderítet-
tük, azonban begyûjteni nem sikerült õket,
országos körözést adtunk ki ellenük. A
másik esetben a tettestárs Paks fõutcáján

egy autóban várakozott, õt lakossági beje-
lentés alapján a kapitányság járõrei igazol-
tatták. Az elkövetõ ezért átöltözött, és az
elsõ fõvárosba tartó busszal elhagyta a vá-
rost. A betörésrõl egy órán belül értesül-
tünk és az igazoltatás révén el tudtunk in-
dulni, és megfogtuk az elkövetõt – mond-
ta el Simon Szilárd kiemelt fõnyomozó. A
februári ügynél interneten keresztül csal-
ták el a lakókat. Innen nemcsak készpénzt
és ékszereket, hanem mûszaki cikkeket és
takarékbetétkönyvet is elemeltek az
ugyancsak rendõrkézre került pécsi tette-
sek. Dr. Kuti István, a Paksi Rendõrkapi-
tányság elsõ embere a sajtótájékoztatón a

példás összefogást emelte ki. – Paks ereje
abban rejlik, hogy még mindig figyelnek
egymásra az emberek, észreveszik a gya-
nús körülményeket és személyeket, így
volt ez az említett eseteknél is. Ezért iga-
zoltatunk sûrûbben, de ez a paksiak érde-
kében történik, hogy megelõzhessük az
ilyen eseteket – hangsúlyozta a kapitány.
Április elején újabb sikeres akciót hajtot-
tak végre a Paksi Rendõrkapitányság
munkatársai. Egy soproni és egy szlováki-
ai magyar férfi gépjármû-kereskedésekbõl
tulajdonított el alufelniket az ország több
pontján. A tetteseket munka közben sike-
rült kézre keríteni egy dunaföldvári autó-
szalonnál. Jelenleg õk is a rendõrség ven-
dégszeretetét élvezik.  

Faller Gábor

Reszkessetek, betörõk!

Este tízkor kocsiba ülnek, ró-
ják az utakat hajnalig. Idõsek
már, nem tudnak aludni, he-
lyette a város útjait járják, el-
elkalandoznak a környezõ tel-
kek felé. Leskelõdnek, fülel-
nek, semmi nem kerüli el a fi-
gyelmüket. Az éjszakai portyá-
zások nem szúrják senki sze-
mét, sõt még jutalmat is kapott
érte az idõs Horváth házaspár.
Merthogy nem öncélúan, ha-
nem a közösségért, a város la-
kóiért teszik. Polgárõrök. Az
egyesület alakulásakor csatla-
kozott a csapathoz Horváth Fe-
renc feleségével együtt, azóta a
legaktívabb tagok közé tartoz-
nak. Mostanában „csak” pénte-
kenként tudnak közösen szol-

gálatot vállalni, korábban ezt
többször tették, de a sors úgy
hozta, hogy most egy másik
szolgálat – a gyereknevelés –
is nyakukba szakadt. Õket ne-
vezték ki gyámnak, így õk ne-
velik a két unokát, akik csak a
hétvégét töltik a szülõknél. A
nagymamának így nincs lehe-
tõsége többször polgárõr ruhát
ölteni: – Ha pénteken elme-
gyek és hajnalban hazajövök,
még tudok pihenni, ha szom-
baton mennék, a vasárnapi
ebéd már nem készülne el –
mondja a praktikus okokat.
Férje tud is, vállal is hetente
akár több szolgálatot. – Nyug-
díjasok vagyunk, már nem is
alszunk olyan jól, idõnk van –

sorolják az okokat, amiért szá-
mukra egyértelmû volt, hogy
csatlakoznak a polgárõrséghez.
Úgy gondolják, fontos vigyáz-
ni a város nyugalmát, s ha
megtehetik, vállalják ezt a fel-
adatot. Az egyesület gondja,
miszerint kevés a fiatal, termé-
szetesen elõttük is ismert. – A
fiataloknak fontos a munka, a
pénzkereset, de mi nem azért
megyünk, hogy kapjunk vala-
mit, szívvel csináljuk – fogal-
maz az asszony. Az, hogy õket
választották az Év polgárõré-
vé, nagy meglepetés volt szá-
mukra és megtiszteltetésnek
érzik. Kitüntetésüket a város-
házán, az egyesület közgyûlé-
sén vették át.

Tavaly óta minden évben ju-
talmaznak valakit az Év pol-
gárõre elismeréssel. Az elsõt
az egyesület legifjabb tagja
kapta. Nem volt véletlen az
„üzenet”, várják a fiatalokat
soraikba. Egyelõre majd-
hogynem hiába. Az elnök tájé-
koztatása szerint az egyik gond
a tagság kora, a másik a száma,
bizony kevesen vannak. Volt,
hogy majd’ háromszor ennyi
név szerepelt a taglistán, de a
ténylegesen szolgálatot válla-
lók akkor sem voltak többen.
Kiss Miklós tehát nem ezt az
idõszakot sírja vissza. Fiatal,
aktív csatlakozókat várnak. Az
alelnök, aki nemcsak megtes-
tesítõje ennek az elvnek, ha-
nem élenjárója is kíván lenni a
toborzásnak, Cseh Tamás. Azt
tervezi, megkeresi a középis-
kolákat, ott igyekszik toboroz-
ni. Szerinte legalább azoknak a
diákoknak érdemes volna csat-
lakozni, akik rendõri vagy ha-
sonló pályára készülnek. 

Kiss Miklós elmondta, sze-
rencsére a létszámprobléma
mellett anyagi gondok nem
nyomják vállukat, a mûködés-
re van elegendõ forrás. Az ön-
kormányzat kezdetektõl támo-
gatja õket, és számíthatnak a
város legnagyobb gazdasági
társaságára, a paksi atomerõ-
mûre is.                Vida Tünde

Éjszakai portyán Horváthék 
Közbiztonság
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Nem csak személyre szabott
szolgáltatással, hanem fióknyi-
tási akcióval is várták azon kli-
enseiket, akik betéti, hitel- vagy
befektetési terméket vettek
igénybe az MKB Bank paksi fi-
ókjában, amely éppen négy
hónapja nyitotta meg kapuit.
Az akció végén gazdára talált
egy római hosszú hétvége,
amit másodmagával együtt
tölthet el a szerencsés ügyfél,
egy négycsillagos szállodában. 
Jól jött a római út Sziklenka

Lászlónak, közeleg ugyanis az
50. házassági évfordulója,
amit így feleségével az örök vá-
rosban ünnepelhetnek. 
A bank jelenleg is kivételes le-

hetõségekkel várja ügyfeleit.
Mivel a tavasz a lakásvásárlás
idõszaka, érdemes odafigyelni
lakáshitel akciójukra, ugyanis
ennek keretében szerzõdéskö-
tési, valamint értékbecslési díj
nélkül, a közjegyzõi díj visszaté-
rítése mellett juthatnak hitelhez

az otthonteremtõk. Aki pedig
nem csak a közelgõ Föld nap-
ja táján figyel környezetére, an-
nak a „Zöld Bolygó” elnevezé-
sû befektetést ajánlják, mellyel
a folyamatosan kiemelkedõ tel-

jesítményt nyújtó, környezettu-
datos vállalatok növekedésé-
bõl részesülhetnek. 
– Sikere van a banknak, folya-

matosan jönnek az ügyfelek, sõt
egymás között is terjesztik jó hí-

rünket – összegezte az elmúlt
idõszak tapasztalatait Fábián
Sándorné, a paksi bankfiók ve-
zetõje, aki kollégáival együtt
várja az MKB Bank szolgáltatá-
sai iránt érdeklõdõket.            (X)

Római vakáció – az MKB Bank jóvoltából

– Az egyik legidõsebb és legte-
kintélyesebb csoport a KÉSZ-en
belül a paksi. A régiós együttmû-
ködések a személyes kapcsola-
toknak köszönhetõen, nagyon
jók – mondta dr. Osztie Zoltán, a
Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetségének országos elnöke, aki
a paksi csoport meghívására ér-
kezett városunkba. Osztie atya a
KÉSZ és a közélet kapcsolatáról
tartott elõadást. 

– A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége a kezdetektõl fogva
vállalta a közéletiséget. Ez a sze-
rep az utóbbi idõben különösen
felértékelõdik – mondta el be-
szélgetésünk alkalmával dr.
Osztie Zoltán. Az elnök hozzá-
tette: – Amikor látjuk a politika
csõdjét, az ország hihetetlen
mély válságát, akkor bizony a
politikában csalódnak az embe-
rek. Ezen körülmények között a
civil szféra szerepe felerõsödött.
Megtanuljuk újraszervezni az

életünket, hogy érdekeinket kép-
viselve tudjunk fellépni. Ehhez
összefogás és közös gondolko-
dás szükséges. 

A KÉSZ-nek nyolcvan helyi
csoportja van, taglétszámuk
meghaladja a hatezer fõt. Gangel
Margit, a paksiak vezetõje arról
tájékoztatott, hogy nagyon jó a
kapcsolatuk a többi csoporttal.
Látogatják egymás rendezvé-
nyeit, és a közös munkában is
aktívan részt vesznek. Idén is
számos programra készül a pak-
si szervezõdés. A reneszánsz
évéhez kapcsolódóan visegrádi
kirándulást terveznek, az Evan-
gélium évének jegyében pedig a
bibliaismereti sorozatukat foly-
tatva neves elõadókat várnak. El-
képzeléseik szerint ellátogatnak
a csíksomlyói búcsúba, részt
vesznek a hagyományos zarán-
doklatokon és felkeresik a cso-
port által támogatott erdélyi kis-
gyermekeket is. -dal-

Osztie atya Pakson

Újraindult a német klub – errõl
is szó esett a Német Nemzeti-
ségi Kisebbségi Önkormány-
zat áprilisi ülésén. A klubban
természetesen német nyelven
folyik a társalgás a legkülön-
bözõbb témákról. A következõ
találkozóra április 23-án várják
a vendégeket az önkormányzat
székhelyén. A testület áttekin-
tette ülésén a pünkösdi feszti-
vál keretében megrendezendõ
német nemzetiségi nap prog-
ramját, amelyet idén a rendez-
vénypályázat eredményének
tükrében új partnerrel, a
P.A.K.S.I. Egyesülettel karölt-
ve szerveznek. A fesztivált az
ASE Sportcsarnok melletti te-
rületen tartják majd. A német
nemzetiségi nap jellege
összességében az elõzõ éveké-
hez hasonló lesz, a helyszín

mellett annyi a változás, hogy
korábban kezdik a bált. 

A 2007. évi költségvetés vég-
rehajtása, a gazdálkodás érté-
kelése volt a legfontosabb té-
ma az ülésen. A szervezet saját
bevételbõl, állami, illetve ön-
kormányzati támogatásból mû-
ködik, tájékoztatott Hetzmann
Albert. A szervezet elnöke ki-
emelte, hogy idén csökken az
önkormányzati támogatás és
változik az állami hozzájárulás
rendszere. Utóbbi ettõl az évtõl
két részbõl áll, a mûködési
alaptámogatásból, illetve a fel-
adatarányos támogatásból,
amelyre pályázni kell. A német
önkormányzat már benyújtotta
igényét, várhatóan május kö-
zepén derül ki, hogy milyen
eredménnyel. 

-kgy-

Hírek a német kisebbség
háza tájáról



Nem bocsátják részletes vitára
az atomenergia 2005-2006. évi
alkalmazásának biztonságáról
szóló beszámolót. Az ország-
gyûlés múlt héten tárgyalt a
kérdésrõl, s teljes egyetértésben
elfogadta azt, így végszavazás-
ra bocsátják. Dr. Rónaky József
fõigazgató azon túl, hogy la-
punk kérdésére elárulta, büszke
erre a tényre, hiszen a jelentést
õk készítették, elmondta, ez az
egész országra nézve megnyug-
tató. Az Országos Atomenergia
Hivatal fõigazgatója rámutatott,
a kétéves idõtartamra vonatko-
zó jelentés alátámasztja: az
atomenergia felhasználásával
kapcsolatban minden rendben
van. Kiemelte, nem csak az
atomerõmûrõl van szó, hanem
minden hazai nukleáris létesít-

ményrõl, a budapesti kutató- és
tanreaktorról, a kiégett fûtõ-
elemek tárolójáról, a sugárve-
szélyes munkahelyekrõl.

– Összességében nagyon ked-
vezõ az atomenergiáról kiala-
kult kép, ezt támasztja alá a par-
lament döntése is – fogalma-
zott. Dr. Rónaky József kiemel-
te, a vita során elhangzott, hogy
ez egy nagyon fontos tény, ala-
pot ad arra, hogy az atomener-
gia jövõjérõl tárgyaljanak. – A
mai helyzet megnyugtató, a
biztonság nemzetközi mércével
nézve is kiváló, így az atom-
energia jövõjérõl való gondol-
kodás során lehet erre hivatkoz-
ni – tette hozzá.

A parlament elõtt nem csak ez
az atomenergiát is érintõ kérdés
van, hanem a 2020-ig tartó idõ-
szakra vonatkozó energiapoliti-
kai koncepció is. Örvendetes
tény, mondta dr. Rónaky József,

hogy a parlament arra kötelezte
a kormányt, vizsgálja meg a
Magyarországon létesítendõ új
atomerõmûvi blokk kérdéskö-
rét, és terjessze elõ ezzel kap-
csolatos elképzeléseit. 

Ha ez a vizsgálat elkezdõdik,
a hivatalnak kell véleményt
mondania, hogy hol és milyen
típusú reaktor épüljön. – Paks-
nak van számos elõnye és hát-
ránya, semmi sem zárja ki,
hogy más telephely szóba jöj-
jön, viszont azt a tényt is mérle-
gelni kell, hogy Pakson az
atomenergia támogatottsága
magas. Ezekrõl kell elkezdeni
széles körben vitatkozni – fûzte
hozzá a szakember. Azt is el-
mondta, sokak szerint, aki ko-
rábban dönt az atomerõmû épí-
tésérõl, elõnyt élvez, hiszen kü-
lönösen a nagyberendezéseket
illetõen korlátozott a gyártási
kapacitás.                 Vida Tünde

Komplex nukleárisbaleset-elhárítási gyakor-
latra készül a Tolna Megyei Védelmi Bizott-
ság. A 2009 májusára tervezett ONER 3-
2009 elnevezésû programot Nagy Zoltán tá-
jékoztatása szerint azért szervezik, mert a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ajánlá-
sa alapján új Országos Balesetelhárítási és
Intézkedési Terv készül. Ennek alkalmazha-
tóságát segít mérni a gyakorlat, mondta el a
bizottság titkára. Az országos szintû és kétfá-
zisú gyakorlat egy 16-18 órás törzsvezetési
gyakorlattal veszi kezdetét, melyben a nukle-
árisbaleset-elhárításban közvetlenül érintett
szervezetek vesznek részt. Ezt egy gyakorla-
ti bemutató követi Paks térségében. Ennek

keretében tájékoztató elõadások hangzanak
el, bemutatják az érintett szervek – honvéd-
ség, katasztrófavédelem, ÁNTSZ – a szüksé-
ges eszközöket. A legtöbb embert megmoz-
gató záró momentum Csámpa teljes lakossá-
gának kitelepítése. Ezt 2-300 fõ hajtja végre,
és 4-500 ember kitelepítését jelenti. Ezzel
párhuzamosan Fejér megyében elzárkózást
hajtanak végre, Bács-Kiskun megyében pe-
dig jódtabletta-osztást modelleznek. 

Nagy Zoltán rámutatott, a gyakorlat nagy-
sága attól függ, hogy a kormányzat mennyi
pénzt szán rá. Hozzátette, a komplex nukleá-
risbaleset-elhárítási feladatrend bemutatásá-
hoz jelentõs segítséget ad a Paksi Atomerõ-

mû Zrt. A tervet és költségvetését a Tolna
Megyei Védelmi Bizottság nemrégiben elfo-
gadta. Itt összegezték a múlt évi történéseket,
és vázolták az idei terveket. Dr. Puskás Imre
ezek közül azt emelte ki, hogy a települések
zöme nem rendelkezik a törvényben is elõírt
vízkár-elhárítási tervvel. A védelmi bizottság
elnöke hangsúlyozta, szükséges lenne ezeket
kidolgozniuk az önkormányzatoknak.      -vt-
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Atomerõmû

Nagyszabású gyakorlatra készülnek

Pozitív jelentés Paksról

Tóth Ferenc vázolta a FIDESZ-frakció álláspontját az
atomenergia felhasználásáról szóló parlamenti vitában. A paksi
körzet országgyûlési képviselõje kiemelte a paksi atomerõmû
jelentõségét és leszögezte, annak állami tulajdonban kell
maradnia, s a biztonsági szempontokat semmi sem szoríthatja
háttérbe. Emlékeztetett arra, hogy Paks kérdésében az elmúlt
években politikai konszenzus volt. – Remélem, ezt nem borítja
fel a jelenlegi kormány sem – mondta Tóth Ferenc. 

Lengyel diákok vendégesked-
nek az Energetikai Szakközép-
iskolában. Nem csupán a vá-
rossal ismerkednek, háromhe-
tes gyakorlatukat töltik itt. A tíz
technikus tanuló a krakkói –
ESZI-hez hasonló képzési pro-
filú – középiskolában tanul. A
két iskola közel három eszten-
deje talált egymásra, azóta több
találkozóra sor került, köztük
egy mostanihoz hasonló célú
látogatásra is. Akkor is, most is
lehetõséget biztosított az ESZI
arra, hogy a vendégdiákok
használják az iskolai tanmûhe-
lyeit, berendezéseit, mûszereit,
sõt az atomerõmûben is több-
ször megfordultak. Nagy él-
mény volt számukra, különö-
sen a Karbantartó Gyakorló
Központban töltött gyakorlat,
Lengyelországban ugyanis
nincs atomerõmû. A diákok az
itt látott technikai fejlettséget,
tanáruk, Zbigniew Porada a
vendégszeretetet dicsérte. 

A krakkói csoport egy sike-
res pályázat eredményeként
utazott Paksra, a viszontláto-
gatást hasonló forrásból sze-
retné finanszírozni az ESZI,
tájékoztatott Szabó Béla igaz-
gató.                                 -vt-

Lengyel-magyar
barátság

Idén is meghirdette pályázatát a Duna-
Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. Az
elsõ fordulóban május 15-ig lehet pályáza-
tokat benyújtani, a döntést június 30-ig
hozza meg a kuratórium. A második fordu-
lónál a határidõ augusztus 31-e, a pályáza-
tokról október 31-ig döntenek.
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Pakson tanácskozott a Magyar Mérnöki
Kamara Választmánya. A szakmai ta-
lálkozón elõkészítették a májusi köz-
gyûlést és megvitatták az aktuális, mér-
nöktársadalmat érintõ kérdéseket. A
választmány tagjai látogatást tettek a
Bátaapátiban épülõ nukleárishulladék-
tároló létesítményeiben, ahol Holló Csa-
ba alelnök volt a tízezredik látogató.

Második alkalommal tartotta kihelyezett
ülését megyénkben a Magyar Mérnöki
Kamara Választmánya. – A mi megyénk
a kisebbek közé tartozik  – mondta el a
házigazda területi kamara elnöke, Bohli
Antal – Ennek ellenére a Tolna megyei
mérnöktársadalom olyan elõkészítõ mun-
kát végzett a kilencvenes évek elején,
hogy a kamarai törvény megjelenését kö-
vetõen, az országban elsõként alakítottuk
meg a területi kamarát, közel 170 taggal.
A Magyar Mérnöki Kamara azóta is a
megyei szervezetekbõl építkezik. A ka-

mara hagyja jóvá például, hogy ki jogo-
sult felelõs mûszaki vezetõi, mûszaki el-
lenõri tevékenységre, és a továbbképzé-
sek megszervezése is a mi feladatunk.

A kamara egyik fõ célja jelenleg a fiatalí-
tás, tudtuk meg dr. Kováts Gábortól, a szer-
vezet országos elnökétõl, aki hozzátette, ma
az egyik legjobb lehetõség, ha valaki mér-
nökként végez. – A Budapesti Mûszaki
Egyetem évek óta végez felméréseket. Ezek
szerint, aki mérnökként akar elhelyezkedni,
általában hosszabb várakozás nélkül kap ál-
lást. Ennek ellenére a fiatalok között nem
elég népszerû a mûszaki pálya. Egyrészt,
mert az egyetemek igyekeznek a színvona-
lat tartani, így nem könnyû itt végezni, és
utána a munkavégzés is fárasztó. De egész
Európában nagy szükség van mérnökökre, a
fiatalok elõtt a fél világ nyitva áll.

A kétnapos tanácskozás programjában
szerepelt a Bátaapátiban épülõ nukleáris-
hulladék-lerakó megtekintése. A választ-
mány egyik tagja, Holló Csaba alelnök

volt a tízezredik látogató a létesítmény-
ben. Holló Csaba szerint az ott járó laikus
talán nem is gondolja, hányféle mérnöki
hivatás magas színvonalú együttmûködé-
se kellett ahhoz, hogy e nagyszerû létesít-
mény kivitelezése elkezdõdhessen. Kivá-
ló technológiák jöttek össze Bátaapátiban
és nagyon körültekintõ kutatás eredmé-
nye a hulladéklerakó, amelyet már építé-
se közben is ennyien láthattak, mondta el. 

A választmányi találkozón elfogadták
az elnöki és a Tolna megyei mérnöki ka-
mara beszámolóját, és megtárgyalták az
aktuális jogszabályi változásokat is. Leg-
közelebb, május 17-én, az országos kül-
döttgyûlésen tanácskozik a Magyar Mér-
nöki Kamara. A választmány tagjai pedig
újabb paksi látogatást is terveznek: térsé-
günk nagyberuházását, az M6-os autópá-
lya Tolna megyei építkezését kívánják
megtekinteni mérnökként, szakértõ
szemmel.                                       

-dal-

Európa várja a magyar mérnököket

Egy tehetséges paksi fiatal ok-
tóber óta Dublinban él. Hama-
rosan elbúcsúzik azonban Íror-
szágtól, a „zöld szigettõl”, és
párjával London felé veszi az
irányt. De a szíve, bárhol is
van, hazahúzza Baksay Adri-
ennt, aki négy ízben kapta meg
a Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány díját, és a helyi mé-
diában végzett munkája során
írt a Paksi Hírnökbe is. 

Régi vágya volt, hogy ta-
nulmányai befejezését köve-

tõen (júniusban angol nyelv
és irodalomtanár– kommuni-
káció szakos bölcsészként
diplomázott) néhány évet
külföldön töltsön. Építész
párja szintén támogatta ezt az
elképzelést, így együtt szõt-
ték tovább a tervet. Anya-
nyelvi környezetben szeret-
ték volna az angol nyelvet tö-
kéletesíteni, miközben vilá-
got látnak, s megismerik egy
idegen ország kultúráját. A
munkakeresést még itthonról
elkezdték, felmérték a lehe-
tõségeket, s nem sokkal kiér-
kezésük után már reális esélyt
láttak arra, hogy mindketten a
szakmájukban, diplomásként
helyezkedjenek el. Adrienn
megérkezésük után alig több
mint egy héttel már Dublin
legnevesebb óvoda-láncola-
tánál dolgozott iskola-elõké-
szítõ pedagógusként.

Az emberek ott kint is ha-
sonlóak, mint Pakson: kedve-
sek, közvetlenek és rendkívül
segítõkészek. Példaértékû,

ahogy az írek a külföldieket
befogadják.

Különbség az életszínvonal-
ban van… Írország óriási fejlõ-
désen ment keresztül az elmúlt
tíz évben. Sok az új épület, az
új út, s mindenhol rendezett a
környezet, mondta Adrienn.
Nagyon megragadta az utcák,
házak, udvarok rendezettsége,
tisztasága. Láttak már néhá-
nyat Írország híres, lenyûgözõ
partszakaszai közül. A szeles-
hûvös idõ ellenére is csodála-
tos a tenger. A dús, zöld nö-
vényzetet a sok esõ táplálja.
Adriennt kellemes csalódás ér-
te: kevesebb a csapadék, mint
amire számított, és a nap is
gyakrabban kisüt. 

A pozitív benyomásoktól
függetlenül eltökéltek: haza-
jönnek. Két-három évre terve-
zik a külföldi létet; családot
már mindenképpen itthon ala-
pítanának. 

Az egészséges honvágy, a
családi kötõdés és a patriotiz-
mus egyaránt oka annak, hogy

Magyarországon képzelik
majd el az életüket. A család és
a barátok nagyon hiányoznak
nekik, de az internet már min-
denre lehetõséget ad, szinte na-
pi kapcsolatban vannak az itt-
honiakkal. Adrienn úgy gon-
dolja: amikor hosszabb ideig
távol van az ember, akkor látja
csak, mennyire fontos a hazája,
az otthona, a városa – egyszó-
val a gyökerei.

Becslések szerint 8000-re te-
hetõ az Írországban élõ magya-
rok száma, néhány ismerõsre
Adriennék is szert tettek.

Annak ellenére, hogy szere-
tik Írországot, és rövid idõ
alatt beilleszkedtek, életük
most változás elõtt áll; Adri-
enn párjának egy londoni ter-
vezõirodában ajánlottak fel
építészi állást, ezért Angliába
költöznek. Adrienn is örül,
hogy tudását, tapasztalatát
egy másik országban is kama-
toztathatja és új élmények, ki-
hívások várnak rá.

Sólya Emma

Paksiak a nagyvilágban: Baksay Adrienn
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Újra felértékelõdik a szakmunkások szerepe, hiszen megfelelõen képzett szakemberek
nélkül nem mûködhet a gazdaság. A cél, hogy egy fiatal számára ne kényszerpálya,
hanem jövõt és jövedelmet kínáló életút legyen ismét, ha szakmát tanul. Ehhez az ok-
tatás terén is szemléletváltásra van szükség, amit a BAU PAKS Kft. új vezetõi is felis-
mertek.  A diákokat nemcsak anyagilag kívánják motiválni – számítanak a vélemé-
nyükre, csapatot építenek. 

Nem csak szakmát, jövõt is kínál

Tizenkét éve foglalkozik
szakmunkások gyakorlati
képzésével a BAU PAKS Kft.,
ahol 2008 januárjában tu-
lajdonosváltás történt. A
profil maradt, a hozzáállás
megújult: a céget két hölgy,
Csepreginé Keller Mária és
Borbás Erzsébet vezeti. Napi
kapcsolatot tartanak a diá-
kokkal, oktatókkal. Közösen
tervezik a jövõt, a vállalat
hírnevét szeretnék helyreállí-
tani. Jelentõs szakmai fejlõ-
dés, magas szintû oktatás
szerepel a célkitûzések kö-
zött. Munkájuk eredményét
egy-másfél év múlva tudják
majd igazán lemérni, de
már jelenleg is kapnak pozi-
tív visszajelzéseket.

Oktatnak 

ács-állványozót, asztalost,
szerkezetlakatost, kõmûvest,
festõ-mázoló-tapétázót, gáz-
vezeték- és készülékszerelõt,
vízvezeték- és központifûtés-
szerelõt. Jelenleg 137 diák-
kal foglalkoznak, a tanulók
biritói, szekszárdi, dunaföld-
vári és dunaújvárosi szakis-
kolákból érkeznek. Nyolc

szakoktató foglalkozik a gye-
rekekkel, közülük Steiger-
wald Zoltán már a cég indu-
lása óta tanítja az asztaloso-
kat. Az oktató úgy látja, hogy
a vezetõváltást követõen sok-
kal jobb lett a kapcsolatuk a
tanulókkal, akik eddig nem
vették komolyan a szakmai
gyakorlatot, mára azonban
megváltozott a hozzáállásuk
– a diákok biztosabb jövõt
látnak maguk elõtt. Ebben
jelentõs szerepet kap a cég-
nél kialakult 

ösztönzõ program, 

melynek során megemelték
az ösztöndíjakat. A tanul-
mányi eredménytõl függõen
tavaly évvégéig havi 15 ezer
forintot, a tulajdonosváltást
követõen pedig 32 500 Ft-
ot is kaphatnak a diákok.
Ezen túlmenõen bevezették
havonta a prémiumot: idén
minden szakmacsoportból
2-3 tanuló pénzjutalmat
kap. Szintén újdonság, hogy
a kötelezõ szintvizsgákon
anyagilag is díjazzák a leg-
jobbakat. Így kialakul egy
egészséges versenyszellem,

s a fiatalok is érzik: érdemes
jobban teljesíteni. 

Mûszakilag is fejlõdött 

a cég: új szerszámokat szerez-
tek be, és folyamatosan mérik
fel a jövõre vonatkozó igénye-
ket. Hogy lépést tudjanak tar-
tani a fejlõdéssel, és korszerû
eszközökön gyakorolhassanak
a tanulók, a cég figyelemmel
kíséri és kihasználja az erre vo-
natkozó pályázati lehetõsége-
ket. A vállalkozás felnõttkép-
zéssel is foglalkozik. A jogsza-
bályi változások több helyen
szakképesítést írnak elõ a
munkavégzéshez, ezek meg-
szerzését tanfolyamok indításá-
val segíti elõ a BAU PAKS.

A kft. székhelye a régi ke-
nyérgyár helyén van, az épület
folyamatosan megújul. A
munkák egy részét, szakmai
vezetés és felügyelet mellett a
diákok végzik. Így egyrészt
olyan feladatokat is meg kell
oldaniuk, ami igazán életsze-
rû, másrészt saját maguknak
teszik komfortosabbá, ottho-
nosabbá az oktatások helyszí-
nét. Az épület a belsõ felújítás
után külsõleg is megfiatalo-
dik, hamarosan a Tolnai úton
járók is tapasztalhatják a BAU
PAKS újjászületését.

BAU PAKS Kft. 
Paks, Tolnai út 26. 

Tel: 75/421-829
(X)



Pakson, a Táncsics Mihály utcai rendelõin-
tézetben dr. Kõvári Márta szemész szakor-
voshoz fordulhatunk, ha valami probléma
van látásunkkal. Naponta átlagosan negy-
ven páciens keresi fel a szemészeti szak-
rendelést. A rendelõben lévõ vizsgálóegy-
ségben a látásélesség szemrevételezése
mellett egyéb vizsgálatokat is el lehet vé-
gezni. Mivel mindez egyetlen helyen törté-
nik, ez kényelmes betegnek és orvosnak
egyaránt. Komputeres szemvizsgálatra is
van lehetõség, bár ehhez már át kell menni
a rendelõ belsõ helyiségébe. A doktornõ
nem egyedül dolgozik, három asszisztens
segíti munkáját. Õk foglalkoznak egyebek
mellett az elõjegyzési naptár vezetésével,
amely jelenleg május végéig betelt. Annak
ellenére, hogy a szakrendelés elõjegyzés-
sel mûködik, ha valakinek fáj a szeme,
gyulladt vagy váladékozik, esetleg hirtelen
látásromlást tapasztal, azonnal keresse fel
a rendelést, ugyanis ezek sürgõs esetek, és
elõjegyzés ide vagy oda, azonnali ellátást
igényelnek. Ha ilyen elõfordul, nagy segít-
ség, ha a várakozók megértést és türelmet

tanúsítanak. Ami a különbözõ betegsége-
ket illeti, gyakori probléma a kötõhártya-
gyulladás illetve a zöld hályog, utóbbi a la-
kosság két százalékát érinti. Éppen ezért
szívesen látna a doktornõ az egyébként
magas színvonalon felszerelt rendelõben,
egy automata látótérvizsgáló készüléket is,
ami zöld hályogos betegek vizsgálatánál
tenne nagy szolgálatot. Ha mûtétre van
szükség, el kell látogatnunk a szekszárdi
kórházba, de kisebb beavatkozásokat, pél-
dául idegen test vagy jégárpa eltávolítását,
szemhéji növedékek lemetszését a paksi
szakrendelésen is el tudnak végezni. És
hogy miként óvhatják szemük világát? Tö-
rekedjenek arra, hogy ha csak lehet, termé-
szetes fényt használjanak forrásként! A te-
levíziózást, monitorozást ne vigyék túlzás-
ba! Ha a számítógép munkaeszköz szá-
mukra, akkor is tartsanak pihentetõ szüne-
teket! Óvják szemüket a tûzõ naptól, kizá-
rólag bevizsgált, jó minõségû napszem-
üveget használjanak! Ha valaki úgy érzi,
hogy romlott látása, mielõbb keresse fel a
szakrendelést!                                  -gyöngy-
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RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN
Félti, mint a szeme világát, halljuk gyakran a mondást, ami-
kor számára valami értékes tárgyat, személyt vigyáz valaki.
De vajon hogyan óvhatjuk szemünk világát, és kihez fordul-
hatunk, ha valami probléma van látásunkkal? Ezekre a kér-
désekre ad választ sorozatunk következõ fejezete, amelyben a
szemészeti szakorvosi rendelésre engedünk bepillantást.

Akár a továbbtanulásra is fel-
készíthet egy-egy tanulmányi
vetélkedõ, ahol a diákok egy-
máshoz mérhetik képességei-
ket, és felkészülhetnek a ver-
senyhelyzetekre. A Gazdag Er-
zsi iskola minden végzett diák-
ja sikerrel veszi a következõ
akadályt, és folytatják tanul-
mányaikat, valamelyik középis-
kolában. 

Van jövõjük

Ismét a Gazdag Erzsi Általános Iskola és
Diákotthon volt a házigazdája a sajátos
nevelési igényû diákok megyei tanulmá-
nyi versenyének, melyet minden alka-
lommal hatodik és hetedik osztályosok-
nak hirdetnek meg. A megmérettetés ösz-
szetettségét mutatja, hogy a tudáspróbán
megjelennek a magyar nyelv, irodalom,
történelem, földrajz, természetismeret,
életvitel és gyakorlati ismeretek tantár-
gyak, minden évben más kiemelt témá-
val. A dombóvári, szekszárdi, gyönki,
iregszemcsei és dunaföldvári diákok kö-
zül a Dombóvár csapata jutott tovább az
országos döntõbe. A verseny több szem-
pontból fontos mérföldkõ a diákok életé-
ben. Szolgálja a tehetséggondozást, lehe-
tõséget ad számukra, hogy megtapasztal-
ják, hogyan boldogulnak idegen környe-
zetben, illetve ezekre a megmérettetések-
re készülve plusz tananyagot sajátítanak
el, ami segítheti továbbtanulásukat,
emelte ki Jantyik Margit, a vendéglátó
intézmény igazgatója. 
A nyolcadik osztály befejezését követõen
több lehetõség várja ezeket a fiatalokat
Tolna megyében. Választhatják a paksi I.
István Szakképzõ Iskolát, a kifejezetten
ilyen iskolák tananyagára épülõ Beszé-
des József Általános Iskola Gyógypeda-
gógiai Tagozat és Szakiskolát Duna-
földváron, a szekszárdi Esélyszolgáltató
Szakképzõ Iskolát, amely a 16. életévét
betöltött diákoknak ad lehetõség a to-
vábblépésre, és ajánlott a szekszárdi
Kolping Katolikus Szakképzõ Iskola. A
Gazdag Erzsi iskola továbbtanulási mu-
tatói nagyon jók, minden végzett diákjuk
a felsorolt intézmények valamelyikében
folytatja tanulmányait, legtöbben a Be-
szédes Józsefet vagy a Kolpingot vá-
lasztják. 

-kgy-  

Fo
tó

: 
Sz

af
fe

na
ue

r 
Fe

re
nc



2008. április 18.Paksi Hírnök 10

Több levegõt kap, több nap-
fény éri, és jobban eloszlanak a
fürtök, avat be az ernyõs mû-
velés rejtelmeibe a szõlõsgaz-
da héthektáros birtokán. Pazar
– nagyjából ennyivel jellemez-
hetnénk a terület adottságait,
ahonnét a paksi Duna-kanyarra
van nem akármilyen kilátás.
Hirczi Ferenc is lát benne fan-
táziát, terveiben szerepel egy
borturisták fogadására is alkal-
mas épület kialakítása. 

Az õstermelõvé avanzsált,
mûszaki fõiskolai végzettség-
gel rendelkezõ férfi dolgozott
az erõmûben, volt vállalkozó,
de õt bizony mindig is jelenle-
gi fõ foglalatossága érdekelte.
Szülei a kor divatjának megfe-
lelõen reál pályára irányították,
õ azonban visszatért a gyöke-
rekhez. Az ezredforduló óta
foglalkozik komolyabban szõ-
lõtermeléssel, és mint mondja:

van jövõje a borkészítésnek.
Jelenleg ugyan jobbára a szõlõt
adja el, de Villányba jár borá-
szati technikumba, és szeretne
nem csak az alapanyaggal, ha-
nem a kész nedûvel is piacra
lépni. 

Tagja a Sárgödörtéri Présház-
tulajdonosok Egyesületének,
melytõl azt várja, hogy össze-

fogja a borászokat, akik így
egymástól is tanulhatnak. Az
egyesület célul tûzte ki a paksi
siller mára megkopott hírnevé-
nek visszaállítását. Valaha szép
számmal akadtak pesti vendég-
lõk is, amelyek e vidék borát
kínálták vendégeiknek. A ven-
dégeket most ide kellene csal-
ni, programokkal, nyitva tartó

présházakkal, no meg persze jó
borral. Nem könnyû ez manap-
ság, mikor nagyáruházak pol-
cain néhány száz forintért a vi-
lág bármely tájáról származó
borokat találni. – Az embere-
ket rá kellene szoktatni a ma-
gyar dolgokra – véli Hirczi Fe-
renc, aki bízik ennek sikeré-
ben, hiszen még egy-két hektár
szõlõt szeretne telepíteni. 

A Sárgödör téri borverse-
nyen az ezüstéremig jutott, de
benevez a városi megmérette-
tésre is. Hogy milyen sikerrel,
ez lapzártánk után kiderül,
mint ahogy az is: kinek a pro-
duktuma nyeri el a Város Bo-
ra címet.

Dávid Ildikó

Kedvezõ kilátások a Sánchegyen
Ez idõ tájt a borversenyekre figyelünk, ám a szõlõültetvényeken javában
folynak a munkák. Hirczi Ferenc 28 ezer tõke metszésén van túl, most kö-
vetkeznek a talajmunkák. 

Élmény volt! Harmonika feszti-
vál. A harmadik. Kiváló mûvé-
szeket hallhattam. Fiatalokat és
felnõtteket, sztárokat, sztárje-
lölteket és persze kezdõket is.
Megcsodáltam a vak zenész
Weszely Ernõ játékát, jókedvét,
és remek hangulatban táncol-
hattam a bálon. De a fesztivál
ennél sokkal többet is adott. Re-
ményt. Alexander Poeluev kon-
certjén.

A fiatal mûvész Oroszország-
ból érkezett, már a fogadtatá-
sa is szívet melengetõ volt.
Azután játszani kezdett – ko-
molyzenét. Egymás után kö-
vetkeztek a klasszikus és az
egészen modern szerzõk da-
rabjai. Közben szinte táncolt,
mozgásával is követte a dal-
lam hullámzását, a muzsikába
szõtt érzelmeket.

Kicsi félelem volt bennem.
Úgy éreztem, hallva az elõzõ
fellépõk által aratott tapsok
mennyiségét, hogy a közönség

nagy része leginkább az ismert,
népszerû dallamok kedvelõibõl
állt. Most azonban komolyzene
szólt.

Ahogy az elsõ blokk véget ért,
és a mûvész felállva meghajolt,
gondolatban elnézést kértem a
nézõktõl. Hiszen óriási tapsvi-
har zúgott a csarnokban – és ez
még többször megismétlõdött.
Poeluev koncertje jóval több
mint egy órán keresztül tartott.
Amikor játszott, csend volt a né-
zõtéren, amikor befejezte, taps
és siker.

Ez az élmény nekem igazi re-
ményt adott. Sokat beszélünk,
hallunk az emberek, a nemzetek
közötti ellentétrõl, meg arról,
hogy eltûnnek az értékek, hogy
nem becsüljük meg az igazán

szépet. Nos, ezen az estén nem
ezt tapasztaltam.

A tökéletes technikai tudás, és
különösen a szívvel, lélekkel
elõadott mûvek sorra sikert
arattak. Teljesen függetlenül at-
tól, hogy honnan érkezett az
elõadó, hogy komolyzenét ját-
szott, hogy furcsa, helyenként
kicsit groteszk mozgással kísér-
te a muzsikát. Semmi nem szá-
mított, csak az, hogy a zene sze-
retete „lejött” a színpadról és
megérintette a hallgatóságot.

Akkor, ott éreztem a reményt.
A kultúra és egymás megbecsü-
lése, szeretete ott van bennünk,
és elõ lehet csalogatni.

A zenei élményen túl ezt a re-
ményt is köszönöm a fesztivál-
nak és a fiatal orosz mûvésznek.

Komáromi János

Remény 
harmonikára

Közel 120 minta érkezett a
Sárgödör téri borversenyre.
Vörös, fehér, óbor és rozé
kategóriákban is született
arany érem, a siller esetében
idén az ezüstminõsítés volt a
legjobb. 

A harmonikafesztivál 
képei az interneten: 

www.paksihirnok.hu

Jótékonysági 
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Felújítják a tornatermet és
megújul az alsó tagozat ját-
szóudvara abból a mintegy
300 ezer forintból, amely a
Balogh Antal Katolikus Ál-
talános Iskola és Nyolcosz-
tályos Gimnázium jótékony-
sági estjén gyûlt össze. A két
és fél órás mûsor alatt szinte
minden osztály színpadra lé-
pett, prózai, zenés, táncos
produkciókkal a VMK zsú-
folásig telt színháztermében.
A jótékonysági estet kilence-
dik alkalommal rendezték
meg, bevételét mindig olyan
dolgokra fordították, mellyel
komfortosabbá tudták tenni a
gyerekek iskolai életét, tud-
tuk meg Stallenbergerné Ma-
darász Veronikától, az intéz-
mény igazgatójától.   

-dávid-
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Keresik a pünkösdi királyt
Érdeklõdéssel olvastuk a fel-
hívást, miszerint idén pün-
kösdkor Paks városában lo-
vagi tornát rendeznek. Felke-
restünk a szervezõket, az
iránt érdeklõdve, hogy vajon
mi mindenre számíthatnak a
jelentkezõ csapatok.

Márkus Zalán elmondta,
hogy igen széles paletta. A
verseny elsõ állomása május
elsõ hétvégéjén lesz, amikor
„sokszínû” célzótudásukról
adhatnak számot a cseresz-
nyési paintball-pályán. A nõi
nemhez igen közelálló sod-
rófahajításban is megmér-
kõzhetnek. Mint tudjuk, az

igazi lovagok a szellemi tu-
dás terén is jeleskednek. Er-
rõl a háromfõs csapatok
helytörténeti vetélkedõn ad-
nak majd számot. Pünkösd
hétvégéjén mindkét nap
folynak a küzdelmek. A kö-
zönség a színpadon is talál-
kozhat a mezõnnyel, de nem
a hagyományos színpadi sze-
replések formájában. A zsû-
rinek bizonyára igen nehéz
feladata lesz kiválasztani a
jók közül a legjobbakat, akik
több mint 500 ezer forintnyi
nyereménnyel lesznek gaz-
dagabbak.

Horváth Margit

Szlovéniába készülnek
Magasra repült a bot az ESZI-
csarnokban, ahova az ország
minden szegletébõl érkeztek
az Országos Twirling Bajnok-
ságra. Feszült figyelem elõzte
meg és nagy taps kísérte a né-
zõk és versenytársak részérõl,
mikor egy látványos feldobást
követõen biztosan landolt a
kézben a bot. Az országos dön-
tõben 13 település összesen
130 versenyzõje küzdött azért,
hogy dobogóra állhasson, és
ezzel elnyerje a jogot a nem-
zetközi versenyen való részvé-
telre, melyet õsszel rendeznek
Szlovéniában. A paksi ese-
mény házigazdái a Paksi
Twirling Botforgató Kulturális
és Sportegyesület, valamint az
ESZI DSE voltak.

A városban egy évtizede ho-
nosodott meg a botforgatás,
mely jelenleg még küzd azért,
hogy mint sportágat elismer-
jék. Ahogy az országos szövet-
ség elnöke, Vadóc László
mondja, kétség sem férhet hoz-
zá, hogy a twirling sport. Az
eredmények mögött kemény
edzések állnak: erõsítés, bot-

technika, gimnasztika. A to-
vábblépéshez azonban elen-
gedhetetlen az edzõk képzése,
ehhez nemzetközi szakembe-
rek segítségét is igénybe ve-
szik majd. 

Erõ, gyorsaság és rugalmas-
ság kell ahhoz, hogy az akro-
batikus elemekkel tarkított
gimnasztikai gyakorlatokat be-
mutassák, miközben a bot a
testen és a test körül forog.
Kalmár Lívia edzõ, a verseny
fõszervezõje elmondta: a vá-
rosban mintegy félszáz gyerek
ûzi ezt a sportot, amit már akár
óvodáskorban is el lehet kez-
deni. Jól zárult a hazai csapat-
nak az országos küzdelem, hi-
szen több paksi botforgató is
készülhet a nemzetközi meg-
mérettetésre. Elõtte azonban a
paksi egyesület tanévzáróján
láthatja majd a közönség, ho-
gyan forognak a botok a VMK
színháztermében.

A twirlingverseny 
képei az interneten: 

www.paksihirnok.hu

Alkotósarok

Acsádi Rozália még nem sze-
repel a magyar haiku-költõk
egyébként meglepõen hosszú
névsorában. Új kötete, a nem-
régiben nyomdából kikerült
Gaudi-csipke után valószínû-
leg felkerül a listára a paksi
költõ, akinek ez a tizedik kö-
tete. „A haiku rövidebb, mint
a négysoros vers, s alig hosz-
szabb, mint egy rövidke epig-
ramma, néha mégis egész re-

gényre elegendõ élményt fog
egybe a maga 17 szótagjával.
Kontemplatív építkezés, csat-
tanós kijelentés, filozófiai
alapvetés, halmozás, fokozás,
látvány s bensõ táj, rímcsilin-
gelés, gnóma, szerelmes val-
lomás, hangulatrögzítés: min-
den belefér egy-egy haiku-
opusz pillanatfelvételébe” –
írja a könyv fedlapján Né-
meth István Péter Tapolcán
élõ irodalomtörténész. Acsádi
Rozália kétszáz ilyen haikut
tartalmazó kötete több másik-
hoz hasonlóan a Kerényi Ki-
adó gondozásában jelent meg.
Ezt megelõzõ publikációi: a
Lassú szökésben címû könyv,
valamint a Gajdos Zenekar
Missae Pastorale címû népze-
nei CD-jének szöveges anya-
ga Pásztormise címen. Az
elõbbi 2006-ban látott napvi-
lágot, utóbbit Egerben adták
ki 2007 decemberében.

-vt-

AZ EMBERI
ELME

ANATÓMIÁJA
06 70/614 7007

ÖNFEJLESZTÕS 
ÉS SPIRITUÁLIS

KÖNYVEK
Azoknak, akik változtatni 

akarnak az életükön!
2.500–3.500.- Ft

20/323-8723
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Felújítják a református templomot. A tor-
nyot már felállványozták, a sisak bádogcse-
réje és alatta a faszerkezet javítása szerepel
a tervek között, mondta el a Paksi Hírnök-
nek Lenkey István református lelkész.

A bádog még eredeti, mintegy kétszáz
éves; eddig festve, javítgatva volt csak.
Alatta a deszkák is közel ezzel egyidõsek,
sok a korhadt köztük, kicserélik. Újrava-
kolják a külsõ falakat is, és megújul a vil-
lámhárító. A teljes munka június 30-ra fe-
jezõdik be, a kivitelezõ a BA-TU Építõ-
ipari Kft.

A felújítást, amelynek várható költsége
megközelítõleg 27 millió Ft, a paksi egy-
házközség finanszírozza; adományokat
kaptak a vállalkozóktól, a paksi atomerõ-
mûtõl, magánszemélyektõl, valamint a re-
formátus egyház is segítséget nyújtott. A
gyûjtést tovább folytatja az egyházközség,
hiszen a templombelsõben is szükségszerû
a komfortosítás, állagmegóvás. Ennek ér-
dekében június 7-én a Füzes-tavaknál jó-
tékonysági horgászversenyt rendeznek.
Lenkey István arról is beszélt, hogy tart
még a bibliaismereti kiállítás a református
gyülekezeti teremben. Közel ötven, külön-
bözõ korú biblia tekinthetõ itt meg, a hé-
ber, görög mellett kínai kiadás is látható a
tárlaton, ahová elõzetesen szükséges beje-
lentkezni. A legmodernebb, elektronikus
formában megjelent Szentírás is fellelhetõ
itt, és gyerekbibliát is találnak az érdeklõ-
dõk. A kiállítás május elsõ hetében zárul. 

Sólya Emma

Cserélik a kétszáz 
éves bádogot

A város legértékesebb kápolnájaként emlí-
tik a Rókus kápolnát, melyrõl köztudott, a
Vigyázó család temetkezési helye volt. Er-
rõl tanúskodik a kápolna padlózatán a
márványtábla is. Igaz, ezen csupán egy
név szerepel, özv. Vigyázó Ignácné neve.
Arra, hogy hányan nyugszanak a sírbolt-
ban, dr. Keresztes Pál plébános, illetve
Kernné Magda Irén sem tudott választ ad-
ni. A Városi Múzeum nyugalmazott múze-
umpedagógusa elmondta, a bojári elõnevû
Vigyázó család nemességét 1672-tõl szár-
maztatta. Fõként a dunántúli megyékben
voltak birtokaik. A XIX. század elejétõl élt
Pakson Ignác, aki Pápán született 1782-
ben. Felesége, Csuzy Jozepha birtokai ré-
vén lett a paksi közbirtokos nemesség tag-
ja. A család nevesebb tagjai közt tartják
számon Ignác fiait, a két 1848-as honvéd-
tisztet: Rudolfot és Ignác-Károlyt, illetve
unokáját: Rezsõt, a paksi takarékpénztár
vezérigazgatóját, tájékoztatott Kernné
Magda Irén Daróczy Zoltán Nemesi év-
könyvének adatai alapján. 

A Vigyázó család története most, Ignác
halála után 176 évvel azért vált aktuálissá,
mert felnyitották sírboltjukat. A kripta
mellett egy másik temetkezési helyet ala-
kítanak ki. A sírhelyet a római katolikus
egyháztól a kápolna teljes felújításával
váltották meg. – A kápolna alatti temetke-
zési hely kialakítása teljesen jogszerû, és
kegyeletet sem sért – szögezte le dr. Ke-
resztes Pál. A plébános elmondta, közel
három éve a Jézus Szíve templomnál is

felnyitottak egy kriptát, mostanra ott száz
urnahelyet alakítottak ki. – Egyes történel-
mi korokban jellemzõ volt, hogy a temp-
lom közvetlen környezetében temetkeztek,
erre most is lehetõség van – mondta a plé-
bános. Hozzátette, Pakson nem volt ilyen-
re példa az elmúlt évtizedekben. A sírhe-
lyeknél 25 év az általános, az urnáknál en-
nél kevesebb, a kriptáknál több, általában
hatvan év a megváltás ideje.

A Rókus kápolna alatti sírboltban kilenc
koporsó sorakozott, közülük hét érc, kettõ
fa. Az utóbbiakat is épségben találták, de
annak ellenére, hogy senki sem háborítot-
ta õket, a klíma megváltozásától megrogy-
tak. Az érckoporsók egyike gyermekko-
porsó, de azon semmilyen dátum, jelzés,
név nincs. A többin szereplõ adatok tanú-
sága szerint elsõként 1831-ben Vigyázó
Ignácot helyezték itt nyugovóra, utána fe-
lesége, Jozepha került a sírboltba. Rajtuk
kívül itt nyugszik Ignác, Jozephin, Rudolf
és özvegye, ifjabb Rudolf, illetve
Clementina.

A kriptát rövidesen visszazárják, a kápol-
na felújítása az elõtte lévõ terület térköve-
zésével folytatódik. Ezt összehangolják a
közeljövõben induló út- és közmûfelújí-
tással. A kápolna várhatóan – a paksi és
dunakömlõdi templomokhoz hasonlóan –
díszkivilágítást is kap. Dr. Keresztes Pál
szerint érdemes lenne fontolóra venni,
hogy a kápolnában gyakrabban tartsanak
egyházi eseményeket.

Vida Tünde

Kilenc koporsót rejtett a kripta 

A költészet napját két, még május 9-ig
megtekinthetõ kiállítással köszöntötte a
mûvelõdési ház. A versek mindkettõben
fontos társai a vizuális mûvészeteknek.

A nagykiállítóban tematikus képzõmûvé-
szeti tárlat nyílt „Az asszony teste költe-
mény” címmel. Nõi portrék, aktok Harmat
Béla gyûjteményébõl. Az alkotások a fia-
tal kortól egészen az elmúlásig mutatják
be a nõt, az asszonyt. Akad itt rézkarc,
olajfestmény, grafika, klasszikus és mo-
dern ábrázolás. A gyûjtõ nagy szerelmese
a verseknek is, és minden kiállított kép
mellé társított is egyet. Azt vallja, hogy a
képzõmûvészeti alkotások gyûjtésének az
ilyen alkalom ad valódi értelmet: a „meg-
mutatás”. Egy-egy kiállításon megmutatni
a közönségnek a mûvészileg értékes mun-

kákat, és ráébreszteni az embereket, hogy
ilyen vagy ezekhez hasonló alkotások
mindenki otthonát hangulatosabbá, meg-
hittebbé varázsolhatják, és nem elérhetet-
len árakon.

A kiskiállítóban egy fiatal paksi házas-
pár, Fitt Ildikó és Fitt Tamás tárlata látha-
tó „Lépésrõl – lépésre” címmel. Tamás
fényképei és Ildikó versei egyedi látás-
módról árulkodnak és különleges nyugal-
mat árasztanak. Minden kép, minden vers
egy-egy hangulatot, életérzést rögzít. Nem
megállít, nem kimerevít, hanem megõriz.
A kiállítás látogatói pedig elõhívhatják
ezeket az élményeket, érzelmeket, ha
csendben és nyugodtan szemlélõdnek, ol-
vasnak. Érdemes rászánni egy kis idõt, vé-
gigsétálni, meg-megállni a fényképek és a
versek között. Mindenkire ráfér néhány
perc nyugalom és harmónia.

Komáromi János

Kép és költészet
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Kéken virít a fürtös gyöngyike
az Ürgemezõn – láthatja az, aki
mostanság arrafele sétál. De lát-
hat mást is. Betondarabot, rozs-
dás vasat, kiskertekbõl kikerülõ
szemetet, amit ugyancsak ma-
gába fogad a Dél-Mezõföldi
Tájvédelmi Körzet. Az idõ-
közönként megújuló tanösvény
újra meg újra áldozatul esik a
flórát és faunát bemutató táblá-
kat nem tûrõ látogatóknak. Ked-
venc helyük a futódomb, ahol
nem csak az edzeni vágyók pi-
hennek meg, hanem azok is, akik
itt vezetik le stresszes világunk
kihívásait. Ez a transzparens van
kitéve leginkább a pusztításnak,
és itt található a legtöbb üvegcse-
rép és cigarettacsikk is. 

Ma már mindennek van világ-
napja, így a Földnek is: április
22-e. Akinek a többi 364 napon

nem jelent semmit, annak ezen
az egy napon sem. Vannak
azonban olyanok is, akik tesz-
nek azért, hogy ne így legyen.
Óvónõk, akik már a legkiseb-
bekkel is próbálják megértetni,
hogy a Földet unokáinktól kap-
tuk kölcsön. S olyanok, akik
nem sajnálják a hétvégi szabad-
idejüket arra, hogy mások után
takarítsanak. Az egyik ilyen ak-
ció szervezõjétõl, Ritterné Vájer
Ágnestõl megtudtuk, hogy egy
országos felhíváshoz csatlakoz-
va 36-an szedték a szemetet az
Ürgemezõn és a Duna-parton –
a gyerekektõl a nagyikig – két
napon át. Több konténernyi hul-
ladékot gyûjtöttek össze, és le-
fotózták a szeméthegyeket is,
amit közzétesznek a városi hon-
lapon majd. Tervezik az akció
folytatását. Dávid Ildikó

Van, aki eldobja,
van, aki összeszedi

Környezetvédelem

Eddig még nem látott, nem
hallott óriási multimédiás szin-
tetizátorkoncerttel köszönti vá-
rosunk április 22-ét, a  Föld
napját. A „Föld és Ég – A ter-
mészet hangjai” címet viselõ
mûsor témájában illeszkedik
az alkalomhoz. A program a
„Vizuális Hangok” címet vise-
lõ koncertsorozat negyedik da-
rabja. Megálmodója a szerve-
zést is bonyolító Hatvani Sza-
bolcs, a Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
zongoratanára. Õ egyben a
koncert zeneszerzõje. 

A jelenleg is futó sorozat, ahol
a muzsika képekkel is kiegé-
szül, 2005-ben született meg.
A szintetizátorokon és akuszti-
kus hangszereken megszólaló
zenét multimédiás eszközök
effektekkel, képekkel, filmek-
kel egészítik ki. Így válik egye-

divé, felejthetetlenné az élmény.
Magyarországon ehhez hasonló
programot sehol másutt nem
láthatunk. Hatvani Szabolcs el-
mondta: örömére szolgál, hogy
minden eddiginél nagyobb és
hangszerpalettáját tekintve gaz-
dagabb csapattal állíthatja szín-
padra a mûsort. Soha ekkora
stábbal még nem volt bemutató-
juk: a közel kétórás multimédi-
ás koncertet több mint 150 köz-
remûködõ társával együtt adják
elõ. A névsor még felsorolva is
lenyûgözõ: Hatvani Szabolcs,
Berecz Sándor, Rein Ákos, Ifj.
Rónay József, Lovasi Zoltán, a
Pro Artis AMI tanárai és táncta-
gozatának 4. évfolyama, Paksi
Városi Vegyeskar, Paks Város
Gyermekkórusa. A koncert 18
órakor kezdõdik a mûvelõdési
központ színháztermében.           

Komáromi János

Föld és ég

Mintegy nyolcvan szakember lá-
togatott Tolna megyébõl a tava-
szi pedagógiai hetek kétnapos
óvodai programja keretében a
paksi Benedek Elek Óvoda tag-
intézményeibe. A vendéglátók
olyan foglalkozásokat mutattak
be, amelyek nem tartoznak a
mindennapok óvodai gyakorla-
tához. A Mesevár tagóvoda
gyógytestnevelése, az itt és a
Kishegyi úti tagintézményben
évek óta alkalmazott labdajáték-
ok foglalkozás szerepelt a palet-
tán. Mivel a Kishegyi úti óvoda
nevelési programjában kiemelt
terület a mûvészeti nevelés, al-
kotómûhelyüket is az érdeklõ-
dõk figyelmébe ajánlották. A
megyében egyedülálló a Mese-
várban elkezdett, immár a
Hétszínvirágban is alkalmazott
vízhez szoktató program, mond-
ta el Bosnyák Zoltánné, a Bene-
dek Elek óvoda vezetõje. A Föld
napjának közeledtével különö-
sen idõszerû volt a Hétszínvirág

tagóvoda környezettudatos ne-
velési programjának ismertetése.
Az óvodában a tapasztalati tanu-
lásra helyezik a hangsúlyt, így
megvizsgálják a Duna vizét, el-
látogatnak a hulladékudvarba.
Kiegészítésképp olyan játékokat
játszanak, amelyek kapcsolód-
nak a környezetvédelemhez, így
a gyerekek észrevétlenül sajátít-
ják el az ismereteket. Az óvónõk
azt tapasztalják: a csemeték ott-
hon is alkalmazzák a tanultakat.

A tanulási folyamat iskolás
korba lépve sem szakad meg. Az
ÖKO iskola címet birtokló Deák
Ferenc Általános Iskolában pél-
dául nagy gondot fordítanak erre
a témára, mondta el Jantnerné
Oláh Ilona. A tagóvoda vezetõje
hozzátette, hogy a DC Dunakom
Kft., az önkormányzat és az
atomerõmû jóvoltából létrejött
projekt keretében a város min-
den nevelési-oktatási intézmé-
nyében lehetõség van a szelektív
hulladékgyûjtésre.         -gyöngy-

Nem lehet elég korán kezdeni
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Az idõsebb paksiak számára bi-
zonyára nem ismeretlen név az
övé, sokunk szüleinek, nagyszü-
leinek nagy tekintélyû, megbe-
csült háziorvosa, s városunk
közéletének is meghatározó sze-
mélyisége volt.

Grünfeld doktor Pakson szüle-
tett, 1871-ben. (A Kozma utcai
temetõ nyilvántartása szerint
1870-ben.) Iskolai tanulmányait
Pakson kezdte, majd Kalocsán,
a jezsuita fõgimnáziumban foly-
tatta. Egyetemi tanulmányait a
bécsi egyetem orvostudományi
fakultásán végezte, doktori dip-
lomáját is itt szerezte meg 1896-
ban. Gyakorló orvosként a bécsi
Polyklinikán és más klinikákon
is dolgozott, katonai szolgálatát
a zágrábi helyõrségi kórházban
teljesítette.

Pakson 1897-tõl kezdett dol-
gozni, eleinte magánorvosként,

1901-tõl õ volt Pakson a társada-
lombiztosító intézet rendelõ or-
vosa, a „szegények doktora”.
1903-tól a községi orvos  helyet-
teseként, 1904-tõl pedig Paks
megválasztott községi orvosa-
ként mûködött. Szakterülete a
gyermek- és nõgyógyászat volt,
de ellátott fogászati betegeket is,
s községi tisztiorvosként az isko-
laorvosi feladatokat  is õ végezte.
Az elsõ világháború alatt a paksi
kisegítõ hadikórház vezetõ fõor-
vosa volt,  ebbéli érdemei elis-
meréseként kitüntetésben is ré-
szesült. 1926-ban kinevezték a
megye tiszteletbeli tisztifõor-
vosának. Az õ nevéhez fûzõdik a
paksi anya- és csecsemõvédelem
intézményi hátterének kialakítá-
sa és a munka megszervezése; a
védõnõi hálózat kiépítése. 

Szakmai irányításával 1927
decemberében Pakson megala-

kult a Stefánia Szövetség 134.
sz. paksi védõnõi intézete. 1928-
ban Paks község megvásárolta a
Deák Ferenc utcai egykori
Novák-kúriát, (az épületet ma
Pongrácz-házként ismerik, s a
mûvészeti iskolához tartozik)
amelyben az õ szervezõ-vezetõ
munkájának köszönhetõen 1929
novemberében megnyílt a köz-
ség hatágyas, a szülõnõk számá-
ra, és háromágyas, a ter-
hesvédelem számára kialakított
otthona. Az épületben bölcsõde
és napközi otthon is mûködött a
szociálisan rászorulók számára.
(Kismamaként és kisgyermekes
anyaként még én is ebbe az épü-
letbe, ahogy akkor hívtuk, „a li-
gába” jártam terhesgondozásra,
újszülött gyermekeim egészség-
ügyi ellenõrzésére.) 

Grünfeld doktor több társadal-
mi-közéleti feladatot is ellátott: a

népjóléti intézmények, a gyer-
mekmenhely vezetõ fõorvosa
volt. Elnöke a paksi Kereskedel-
mi Csarnoknak és a Paksi Köz-
gazdasági Bank  felügyelõbi-
zottságának.

Halála körülményeirõl, idõ-
pontjáról nincs biztos adatunk.
Bencze Barnabás õriz egy ma-
gánlevelet 1939-es keltezéssel,
amelyben arról is szó esik, hogy
a doktor Pesten meghalt, már
csak a felesége él. Ennek alapján
találtam meg a pesti Kozma utcai
zsidó temetõ nyilvántartásában,
hogy dr. Grünfeld Adolf,  aki
1870-ben született és 1935-ben
halt meg, a temetõ  38/A parcel-
lájának 36. sorában, a 40. sírban
nyugszik. Az 1935-ös halálozási
évet valószínûsíti, hogy az igaz-
gatói jelentés szerint a paksi pol-
gári iskola 1934-35-ös tanévében
már nem Grünfeld doktor volt az
iskolaorvos, hanem Gács Adolf
és Tél Ferenc. 

Forrás: Hirn László: Tolna
vármegyei fejek, Németh Imre:
Paks nagyközség monográfiája.

Kernné Magda Irén
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Híres paksiak, paksi hírességek

Dr. Grünfeld Adolf

KISS MIKLÓS
Egész gyerekkoromat a Dunán
töltöttem. Akkoriban három
strandja volt a folyó itteni szaka-
szának. A kvarchomokos terüle-
tek nyaranta tömve voltak. A kis-
hajó egy-egy napsütéses napon
közel ezer embert szállított át a
túlsó partra. Emlékszem rá, úgy
szeptember közepe táján a tanár-
nõm rám szólt, mikor belenézett
a naplóba: „Miklós, lassan illene
felköltözni a Dunáról!”

A mai napig megmaradt a kap-
csolatom a folyóval. Néhány mé-
terre van tõle a házam. Meleg,
nyári estéken, amikor vége a té-
vémûsornak, vállamra kapom a
törölközõt és megmártózom a
vízben. Egészen jóízû az alvás
egy jó kis éjszakai fürdõzés után.

Nemcsak a vízben, a vízen is
otthon vagyok. Hajba Antallal
való találkozásom óta rendszere-
sen járunk kenuzni. Évente 3-4
túrát szervezünk. Végigeveztünk
már a Dunán, a Rába szinte egy
évben sem kihagyható, de min-
dig keresünk új vizeket is kis csa-
patunkkal. Ez a baráti kör verse-
nyekre is eljárt. A buzdítás mel-
lett fõztünk is a gyerekeknek. Hí-
res volt errõl a paksi kajak-kenu
csapat. Mindig rotyogott valami
a bográcsban, s amíg más ver-
senyzõk száz forintért vették a
lángost, a paksi gyerek annyit
evett ingyen, amennyi beléfért. 

KOVÁCS ANTAL
Paksra gondolván sok minden
eszembe jut. Jó memóriával ál-
dott meg a sors, így emlékszem a
bölcsire, az óvodában töltött na-
pokra, az általános iskolára, a
gimis évekre. Nyilván egy ide-
gen másként látja ezt a várost, de
aki ide született, itt nõtt fel, an-
nak minden kõ, minden ház
mond valamit, ami csak neki
szól. Sok helyen jártam a világ-
ban, jó és rossz helyeken egy-

aránt. Amikor bekanyarodtam a
hatosról, amikor megpillantot-
tam a Szent István teret, a Han-
gulat presszót, elöntött egy sem-
mihez nem fogható érzés. „Itt-
hon vagyok!”

Sokszor adódott lehetõségem,
hogy máshova költözzek. Ilyen-
kor mérlegeltem. Mindig anyám
fõztje gyõzött, hogy saját
ágyamban alhatok, a családom
közelsége, a csapatom, a baráta-
im. A döntés sokszor nem csak
érzelmi kérdés volt. Idegenben
az energiáim nagy részét az éle-
tem berendezésére fordítottam
volna. Itthon pedig 100%-ban az
edzésekre tudtam koncentrálni. 

Azt hiszem, abban, hogy több-
ször állhattam a világ tetején egy
hosszú és boldog sportpályafutás
során, meghatározók voltak az
itthoni körülmények. A Himnusz
rajtam keresztül Paksnak szólt.     

-dínó-

Az én városom

fo
tó

:
Te

le
Pa

ks

fo
tó

:
Te

le
Pa

ks



Hol a horvát, hol a magyar mi-
niszterelnökkel találkozik,
utóbbit athéni útjára is elkísér-
te sajtósként. Gosztonyi Zsolt
több éve dolgozik a média vi-
lágában, most éppen az RTL
Híradó munkatársaként, de
más minõségben, másik csa-
tornánál is megfordult már. So-
kan tudják róla Pakson, hogy
az elsõ lépéseket még itthon, a
TelePaksnál tette meg, sõt va-
lójában éppen ez inspirálta ar-

ra, hogy a média világával ko-
molyabban megismerkedjen.
Bár õsei között elõfordult
olyan személy, akit kis túlzás-
sal szakmai elõdjének is tekint-
hetnénk, mivel dédnagymamá-
ja kezelte valamikor az Erzsé-
bet Szálló cinematográfját. 

Zsolt eredetileg más pályára
készült. Miután a jó nevû Bu-
dapesti Evangélikus Gimnázi-
umot elvégezte, elõbb tanár
akart lenni, majd mivel nem

vették fel bölcsészkarra, rövid
kitérõt tett az idegenforgalom
területén. Másodjára ugyan si-
került a felvételije, de ha már
elkezdte, be is fejezte a Hotel
Római technikusképzõjét, csak
aztán kezdte el az egyetemet,
ahol elõbb angol–magyar,
majd angol–médiakommuni-
káció szakra járt. Késõbbi éle-
tét és karrierjét nagyban meg-
határozta egy amerikai ösztön-
díj, melynek köszönhetõen

szakmai tapasztalatát, angol
tudását tovább csiszolhatta.
Miután hazatért, befejezte az
egyetemet, majd ismét vissza-
tért Amerikába, a michigan-i
Grand Rapids-be, és a helyi
NBC híradójánál dolgozott.
Itthon természetesen könnyebb
volt ezzel a háttérrel munkát
találni a már akkor is telített pi-
acon, elsõre híradós riporteri
állást kapott az RTL Klub-nál.
Késõbb volt forgatókönyvíró,
dolgozott a Független Hírügy-
nökségnél, majd az ATV-nél,
jelenleg az RTL Híradó szer-
kesztõ-riportere. A híradózást a
szakma csúcsának tartja, ahon-
nan ugyan nehéz képernyõre
kerülni, de kedveli ezt a mun-
kát annyira, hogy ezt a kocká-
zatot is vállalja. Mert termé-
szetesen ma szinte mindenki
rögtön ismert és sikeres akar
lenni, s a szakma telítettebb,
mint valaha, így nehéz érvé-
nyesülni. Ezzel együtt szakmai
életét sikeresnek érzi, örül,
hogy olyan helyen dolgozhat,
ahol mindig történik valami, s
õ igyekszik minél gyorsabban
korrekt tájékoztatást adni az
eseményekrõl. Úgy véli, mivel
az emberek életére is hatással
van, elengedhetetlen, hogy
ezen a pályán mindenki kellõ
szakmai alázattal rendelkez-
zen. A nagyvárosi nyüzsgést
és pergõ életet megszokta,
sõt kedveli, pihenésképpen
színházba, illetve moziba jár
a barátokkal, egyébként gye-
rekkora óta filmimádó. Ezen
felül idõnként kondizik vagy
éppen kerékpározik a Római-
parton vagy a Margitszige-
ten, legjobban azonban itt
Pakson, a Duna-parti házban
tud kikapcsolódni. A ház ke-
leti ablakai a Dunára, illetve
a Gárdonyi kilátóra néznek,
utóbbi építését egyébként
Zsolt nagypapája kezdemé-
nyezte, s építészmérnökként
õ is tervezte. Nem véletlen
tehát, hogy bármerre járt a
világban, még ha a Grand
Canyon közepén állt is, Pak-
sot nem tudta, persze nem is
akarta elfelejteni.

-gyuri-

Kiss Balázs a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola növendéke
volt, idén elsõ osztályos gimna-
zista Gyönkön. Kiváló német
nyelvtudása mellett régi kedven-
ce a történelem és az irodalom,
utóbbihoz kapcsolódik vers- és
prózamondó szeretete és tehet-
sége. Egyik közelmúltbeli ered-
ménye a gimnáziumában rende-
zett versmondó versenyen elért
második hely Ady Endre és
Kosztolányi Dezsõ egy-egy ver-
sének elõadásáért, s készül egy
országos mesemondó versenyre
is. A történelem pedig az igazi
kedvenc, továbbtanulását és fog-
lalkozását is e témakörben kép-
zeli el, addig is szorgalmasan

kutatja családfáját és régi tárgya-
kat gyûjt. Balázs remekül rajzol,
az emberábrázolást különösen
kedveli, táncol hat éve egy paksi
táncklubban, újságírással ismer-
kedik a gimnáziumban, rendsze-
resen olvashatjuk beszámolóit
megyei lapunkban. Sokoldalú-
ságának még nincs vége, a zené-
ben is nagyszerû eredményeket
ért el harmonikájával. Hatodikos

a Pro Artis Mûvészeti Iskolában,
kezdettõl Papp Olga tanárnõ nö-
vendéke, aki szorgalmasnak, ter-
helhetõnek és rutinos versenyzõ-
nek tartja a fiút,  és korához ké-
pest különösen intelligensnek.
Balázs egyik friss zenei sikere a
regionális Ki mit tud?-on elért
negyedik hely, ahol külön dicsé-
retben részesült elõadásáért és
színpadi viselkedésért. Ugyan-
csak külön dicséretben részesí-
tette játékát a harmonikaverseny
zsûrije, és a fesztivál közönsége
elõtt is bemutatkozott, már nem
elõször. Édesanyja mindig elkí-
séri a versenyekre, de az egész
család szorít a sikeres fiúnak.
Balázs büszkén árulta el, hogy
rajztehetségét nagyapjától, zenei
érdeklõdését, a harmonika hang-
szer szeretetét pedig nagymamá-
jától örökölte.                     bézsé

Jó napot, mi újság?

GOSZTONYI
ZSOLT
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Az RTL Híradónál szerkesztõ-ripor-
ter, a külpolitikai rovatot szerkeszti,
Budapesten él. A híradózást a szakma
csúcsának tartja, a gyors és hiteles tá-
jékoztatásra helyezi a hangsúlyt. Mun-
kájából eredõen számtalan vezetõ poli-
tikussal találkozott már, akik közül néhányat külföldre is elkísért,
azonban bármilyen messzire kerül hazájától, Paks biztosan eszébe jut.

Tehetségesek, fiatalok

Kiss Balázs
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1990-ben avatták Pakson az ASE csarnok
mellett a Tekézõt. Két évvel késõbb indult,
és azóta is töretlen népszerûségnek örvend a
Városi Tekebajnokság. Az Atomerõmû SE
Szabadidõ szakosztályán belül mûködik a
teke szakcsoport, vezetõje Suplicz Sándor. 
– A bajnokság õszi-tavaszi rendszerû, elsõ
és másodosztállyal. Mindkét bajnokságban
12 csapat szerepel elõbbiben 58-an, míg
utóbbiban 55-en tekéznek hétrõl-hétre. A
környék legszínvonalasabb bajnoksága a
miénk, melyre igazán büszkék lehetünk –
fogalmazott a szakcsoport vezetõje. A csa-
patbajnokság április elsején ért véget. Az el-
sõ osztályban a Golyószórók végeztek az el-
sõ helyen, míg a másodosztályt a Dömper
nyerte, mely gárda ezzel kivívta a jogot az
osztályváltásra. Az egyéni bajnokság is be-
fejezõdött már, melyen Kovács András dia-
dalmaskodott. Évközben több egyéni ver-
senyt is rendeznek. A Mikulás, a Karácsony

és a Húsvét kupán is sokan állnak rajthoz.
Az idény záró csapatversenye az április vé-
gén kezdõdõ, egy hónapig zajló Atom kupa.
Erre elsõ és másodosztályú együttesek is

nevezhetnek, majd az elõselejtezõket köve-
tõen a legjobb 16 gárda mérkõzik a végsõ
gyõzelemért. Az országos amatõr tekebaj-
nokságban is találkozhatunk paksiakkal,
akik a meghívásos versenyen mind csapat-
ban, mind egyéniben kiválóan szerepelnek.

röné

Egy gyõzelem, egy vereség a
mérlege a Paksi FC Soproni Li-
gában szerelõ labdarúgócsapa-
tának a legutóbbi két forduló-
ban. Április elsõ szombatján a
sereghajtó Tatabánya látogatott
a Fehérvéri úti stadionba. Kö-
zönségszórakoztató, gólzápo-
ros mérkõzésen 6:0-ra gyõzött
Gellei Imre együttese. A paksi
gólokat Kiss Tamás, Éger
László, Kriston Attila, valamint
Tököli Attila szerezték, utóbbi
háromszor volt eredményes. A
következõ játéknapon Sopron-
ba, a REAC-hoz utaztak a pak-
si zöld-fehér legények. A rá-

kospalotaiak ellen a nem túl fé-
nyes mérlegen – háromból há-
rom vereség – próbáltak javíta-
ni a Gellei legények, ám ez ez-
úttal sem sikerült. 2:1-re kika-
pott a PFC. A találkozón Kiss
Tamás lõtte a paksi gólt. – A
Tatabánya ellen büszke voltam
a csapatra, mindenki nagysze-
rûen játszott, és szurkolóinkat
is kiszolgáltuk. A REAC ellen
az elsõ harminc percben csak
asszisztáltunk, majd az egyen-
lítõ gólunkat követõen a máso-
dik félidõ elején ismét gólt kap-
tunk. Ezután átvettük az irányí-
tást, de egyenlíteni már nem si-

került. Az utóbbi fordulókban
négy meccs alatt 9 pontot sze-
reztünk, amit jó sorozatnak tar-
tok. – értékelt Gellei Imre, a
PFC vezetõedzõje. A Paksi FC
így 23 fordulót követõen 11. a
Soproni Ligában. A következõ
fordulóban a Sopron látogatna
a Fehérvári útra, kizárása miatt
azonban a többi csapathoz ha-
sonlóan a PFC is 3:0-s gólkü-
lönbséggel 3 pontot kap. Ez-
után ismét idegenben, április
26-án 19 órától az FC Fehér-
várral Székesfehérváron mér-
kõznek a paksi futballisták.

Faller Gábor 
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FÖLÉNYES DIADAL, FÁJÓ VERESÉG

A Paksi FC NB III-as labda-
rúgócsapata újabb két mérkõ-
zésen van túl a Dráva-cso-
portban. A Szekszárd elleni
gyõztes rangadót követõen a
paksiak Kozármislenyben
szerepeltek a Pécsi VSK el-
len. A találkozón 1:1-es dön-
tetlen született, a PFC II. gól-
ját Papa Roland szerezte. A
következõ játéknapon hazai
pályán a második helyen álló
Balatonlelle ellen mérkõzött
Dienes Pál együttese. A vég-
eredmény 1:0 lett a Balaton-
partiak javára. – A PVSK el-
len az összkép alapján elége-
dett vagyok a döntetlennel,
míg a másik találkozónkon
egy összeszokottabb csapat
gyõzött le minket – mondta a
csapat trénere. Jelenleg a Pak-
si FC II. 23 fordulót követõen
a 7. helyen áll a táblázaton. A
következõ fordulóban Nagy-
kanizsára látogat a Dienes
egylet, majd április 27-én, va-
sárnap a Mohács gárdáját fo-
gadja a Fehérvári úton.

-efgé-

Gyõzelem nélkül
a Dienes-egylet

Golyószórók a tekézõben
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A férfi kosárlabda Magyar Kupa
szombathelyi döntõjében igazi
csapatként küzdve, története so-
rán negyedszer emelhette gyõz-
tesként a magasba az értékes tró-
feát az Atomerõmû SE csapata.
Amikor kialakult a négyes döntõ
mezõnye, nem mertem volna
megnézni, hogy a fogadóirodák
mekkora szorzóval fizetnek egy
esetleges paksi sikerért. A döntõ
elõtti erõviszonyokat figyelem-
be véve azonban gyanítom, jól
járt az, aki az Atomerõmû gyõ-
zelmére tette fel a pénzét. A két
nagy favorit, a házigazda Falco
és a szomszédvár Körmend el-
len itthon és idegenben is kika-
pott Sabáli Balázs legénysége a
bajnokság során, míg az
Albacomp ellen Pakson sikerült
nyerni, de Székesfehérváron
Bradfordék nyertek. A kupaelõ-
döntõben a fanatikusai által haj-
tott Körmend volt az ellenfél,
szinte hazai pályán érezhették
magukat Fodor Gergelyék. A
nagyszünetig fej fej mellett ha-
ladtak a csapatok, húsz perc után
döntetlen volt az állás. A harma-
dik negyedben aztán elszabadul-
tak az indulatok, nem bírta a fe-
szültséget a körmendi Fodor
Márton és Krivacsevics edzõ
sem, hevesen reklamáltak vélt
vagy valós sérelmeikért, amiért
technikai büntetést kapott csapa-
tuk. Ez viszont a szurkolótábo-
ruknál verte ki a biztosítékot,
nemtetszésüknek a játéktérre be-
dobott söröspoharakkal és füst-

bombával adtak hangot. A hábo-
rús állapotok miatt a csapatok
bevonultak az öltözõbe, közel
húsz percet kellett várni, hogy a
füstöt kiszellõztessék a csar-
nokból. A közjáték a vasi csapa-
tot viselte meg jobban, az utol-
só negyedben az ASE Gulyás
Róbert vezérletével szétzilálta
ellenfelét, és nagy arányú gyõ-
zelmével bejutott a Magyar Ku-
pa döntõjébe. 

ASE – Polaroid-Lami-Véd
Körmend 91-75. A másik ágon a
házigazda Falco minden erõlkö-
dés nélkül verte az Albacompot,
és bejutott a döntõbe.

A döntõ esélyese bajnoki sze-
replése és a hazai pálya elõnye
alapján a Szombathely volt.
Nos, hogy mégsem a papírforma
érvényesült, az több mindennek
köszönhetõ. Elõször is annak,
hogy az ASE a döntõ mérkõzé-
sen végre csapat volt. Aki pályá-
ra lépett, az odatette magát, még
ha sok is volt a hiba. Minden
labdáért megküzdöttek, és elhit-
ték, hogy ezt a meccset õk is
megnyerhetik, nem csak a nagy
esélyesnek kikiáltott Falco. Már
a rendes játékidõben is közelebb

állt a gyõzelemhez a Paks, de az
utolsó másodper-cében még si-
került egyenlítenie a Szombat-
helynek. A gyengébb idegzetû
nézõk biztosan örültek volna ne-
ki, de hát akkor lemaradtunk
volna a 2007-2008-as idény leg-
izgalmasabb végjátékáról. Az el-
sõ ötperces hosszabbításban fej-
ben még mindkét csapat bírta,
így nem dõlt el semmi, követke-
zett az újabb ráadás.  Jellemzõ a
csapat tartására, hogy a két ve-
zéregyéniség: Mészáros Zalán
és Gulyás Róbert kipontozódása
sem zavarta meg õket, sõt az
utolsó öt percben a szó szoros
értelmében padlóra küldték el-
lenfelüket. Gálázott az ASE, tet-
szés szerint érték el a találatokat
a játékosok, teljesítményükrõl
mindent elmond, hogy öt perc
alatt húsz pontot termeltek. A le-
fújáskor nagy ünneplés vette
kezdetét, folyt a pezsgõ, az
egyik paksi szurkoló Sabáli Ba-
lázs vezetõedzõvel a hátán nyar-
galászott a pályán, Csaplár-
Nagy Ervin pedig levágta a gyû-
rûrõl a hálót. Falco-Szova KC-
Szombathely – ASE 96-107.        

(kj)
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Sebesség (Kbps)  Ár/Hónap
I. csomag:    384/64 kbps 3840Ft/hó
II. csomag:   512/128 kbps 4490Ft/hó
III. csomag:  1024/256 kbps 5990Ft/hó

– NEM SZÜKSÉGES TELEFONVONAL
– nincs percdíj
– fix, kalkulálható havi költség
– nincs hûségnyilatkozat
– folyamatos internet elérés
– korlátlan adatforgalom

Tel.: 30/365-9314  
www.tolnaairnet.hu

vezeték 

nélküli 

internet
szolgáltatás

Gerjen Község Önkormányzata 
versenytárgyalást hirdet 
az alábbi ingatlanok értékesítésére:

1. A gerjeni 120/3 hrsz-ú, természetben a
Gerjen, Kossuth L. u. 30/A. alatt található
ingatlan. Minimum ár: 6.000.000.- Forint.
2. A gerjeni 65 hrsz-ú, természetben a
Gerjen, Duna sor 1/e. alatt található ingat-
lan. Minimum ár: 8.000.000.- Forint.
A versenytárgyalás idõpontja 2008. május
19. 10.00. óra. Helye: a gerjeni Községháza
(körjegyzõségi hivatal) tanácskozó terme. 

Az ingatlanokkal, illetve a versenytárgyalás-
sal kapcsolatos kérdésekkel Máté Dénes
polgármesterhez lehet fordulni, elérhetõség:
Gerjen Község Önkormányzata, 7134
Gerjen, Béke tér 1. Telefon: 75/337-011.

Ismét Pakson a Magyar Kupa

Cselgáncs Eb
Nehéz helyzetben volt Braun
Ákos (73 kg), a  lisszaboni
Európa-bajnokságon:  az
ASE dzsúdósa csak akkor
szerezhetett olimpiai kvótát,
ha legalább a döntõbe jut. A
2005-ben világ- és Európa-
bajnok sportoló egészen az
elõdöntõig verekedte magát,
ott azonban kikapott a késõb-
bi gyõztes belga Dirk van
Tichelttõl. A bronzéremért az
olasz Marco Maddalonit ver-
te. A harmadik hely kevés
volt a kvótaszerzéshez, így
Ákos az athéni után a pekingi
olimpián sem indulhat.

Ugyancsak Lisszabonban
Mészáros Anett ötödikként
végzett, Bor Barna pedig a
kilencedik helyet szerezte
meg.

(kj)

Hétközi bajnoki mérkõzés
várt a Magyar Kupa négyes
döntõje után az ASE kosárcsa-
patára. Gulyásék minimális
különbséggel, de kikaptak Pé-
csett. (PVSK-E. Center Pécs –
ASE 81-80) Az alapszakasz
utolsó hazai mérkõzésén a ti-
zenkettedik helyen álló
MAFC volt az ellenfél, õket
legázolta a paksi együttes.
(ASE – MAFC 100-61).   (kj)

Tóth János szakosztályelnök: Az esélytelenek nyugalmával, de
egy jó csapattal vágtunk neki a döntõnek, és hoztuk el a kupát.
Mint ismert, ebben specialisták vagyunk! 
Mészáros Zalán: Azért mentünk oda, hogy nyerjünk, de borzal-
masan nehéz volt. Nagyon jól küzdött a társaság, és mindenki
hozzátette azt, amire szükség volt. Paksi színekben ez a negyedik
kupagyõzelmem!
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BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

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

Remekeltek
Siófokon 
a paksi lányok
Siófokon rendezték a Ritmi-
kus Gimnasztika Diákolimpia
regionális döntõjét. A Paksi
Sportegyesület lányai Falusi
Lívia és Hermesz Anita ve-
zényletével már régóta készül-
tek a megmérettetésre. Az elsõ
napon az egyéni versenyek
zajlottak különbözõ szerekkel.
László Nikolett a nap végén a
buzogány és a labda mesteré-
nek bizonyult maga mögé uta-
sítva a korosztályában ver-
senyzõ valamennyi hölgyet,
míg Krizák Evelin szalaggal
és labdával az összetett hato-
dik helyet szerezte meg. Más-
nap, a csoportos küzdelmek
idejére már teljesen benépese-
dett a csarnok, és több mint
százan bizonyíthatták felké-
szültségüket. A paksi lányok
ebben a kategóriában sem val-
lottak szégyent, a továbbjutó
elsõ négy hely valamelyikét a
legtöbb korcsoportban meg-
szerezték, mellyel kivívták a
jogot a balatonboglári orszá-
gos döntõben való indulásra.
III.B. korcsoportban a Deák
iskola csapata a 3., II.B. kor-
csoportban a Bezerédj a 4. he-
lyen végzett, míg a III.A. kor-
csoportban mindhárom érem
Paksra került: elsõ lett a
Bezerédj, második a Rákóczi,
harmadik pedig a Deák iskola
négy-négy lánya.

sete

Rekordszámú résztvevõ
Évrõl-évre egyre sikeresebb a
Fuss, ússz, kerékpározz a
gyermekedért sorozat, ame-
lyet a Paksi Sportegyesület
Szabadidõ Szakosztálya hí-
vott életre. Ennek ékes bizo-
nyítéka volt az idei elsõ fordu-
ló, az úszáson ugyanis minden
eddiginél többen csobbantak a
medencékbe. A második for-
dulóban is sokan töltötték
mozgással az április 5-i dél-
elõttöt az Ürgemezõn, ugyan-
is 564-en futották le a külön-
bözõ távokat. A legkisebbek-

nek öt kört kellett teljesíteni-
ük a Lengyel-pálya körül, az
általános iskolásoknak 2 km,
míg a felnõtteknek 4 kilomé-
ter volt az elõírt penzum. Az
úszás és futás mellett a próba-
sorozat harmadik választott
sportága a kerékpározás, me-
lyet május 10-én rendeznek. A
résztvevõk számának tükré-
ben alakul ki az intézmények
közötti verseny végeredmé-
nye, a jutalom sportszervásár-
lási utalvány lesz.                   

röné

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Róják a 
kilométereket
Április második hétvégéjén
indult útjára Gyûjtsd a kilo-
métereket programsorozat az
Atomerõmû Sportegyesület
és a Paksi SE közös szerve-
zésében. Az eredeti idõpont
március 8-a volt, akkor
azonban a rossz idõjárás mi-
att nem lehetett megtartani a
próbát. Most a gyalogláson
közel húszan vettek részt. A
rajt az ASE csarnok elõtt
volt, a táv 15 kilométer. A tú-
ra az Ürgemezõn keresztül
vezetett egészen Cseresznyé-
sig, majd vissza. 

Legközelebb április 19-én,
szintén az ASE csarnok elõtt
lesz a gyülekezõ, akkor ke-
rékpárt hozzanak magukkal
a mozogni vágyók. Az út-
irány Paks-Tengelic-Puszta-
hencse-Paks lesz.                  

efgé

Ne a sivatag hajójára, hanem
egy Paks környéki dombra
gondoljanak a cím alapján,
amit megláthat az, aki benevez
a Demeter Egyesület május
10-i gyalogos teljesítménytú-
rájára. A 15 km-es táv
Németkérrõl indul, és magá-
ban foglalja a fent említett ne-
vezetesség mellett például a
bölcskei tátorjánost is. A 30

km-es túra ugyancsak erre ha-
lad, ám az „kicsit” elõbb,
Paksról indul. Mindkét túraút-
vonal a Lussoniumnál ér vé-
get. Frissítõvel, csokival biz-
tatják majd a résztvevõket gya-
loglás közben a szervezõk, a
táv végén pedig zsíroskenyér
várja a célba érõket. A túráról
bõvebben a www.dmtr.hu hon-
lapon olvashatnak.        -dávid-

Aki puputevét akar látni

SZJA 1% FELAJÁNLÁSÁRA 
VONATKOZÓ HIRDETÉSEIKET  
50%-os kedvezménnyel 

44x62 mm-es méretben 2 500 Ft + áfa áron 
jelentethetik meg. 2008 május 9-én külön oldalon szerepel-
tetjük az egyházak, társadalmi szervezetek,közalapítványok,
alapítványok, egyesületek felhívásait. 

Részletes felvilágosítás: Fonyó Lajos hirdetési tanácsadó. 
Telefon: 06/ 70-310-8374 e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
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Mozimûsor
Április 20. (vasárnap) 19 óra

PÁNIK
Magyar vígjáték

Április 23. (szerda) 19 óra
AZ UTOLSÓ ÓRA

Feliratos amerikai 
dokumentumfilm

Április 27. (vasárnap) 19 óra
HIPERVÁNDOR
Feliratos amerikai 

sci-fi thriller

Április 30. (szerda) 19 óra
SWEENEY TODD – 
A FLEET STREET

DÉMONI BORBÉLYA
Feliratos amerikai 

krimi-thriller

Képtár

Dunakömlõd
Április 19-én 15 órakor, a
plébánia közösségi termében
Tavaszy Noémi festõ-grafi-
kusmûvész línómetszeteibõl
nyílik kiállítás, melyek a
Biblia szövegének illusztrá-
ciói. 

Április 26-án 15 órától Mû-
vészetek találkozása a Falu-
házban. A rendezvényen
képzõ- és elõadómûvészek
mutatkoznak be.

Április 30-án 17 órakor má-
jusfát állítanak a faluház
elõtt. Az érdeklõdõket vi-
dám gyermekprogramok is
várják.

Április 29-én 18 órakor zene-
barátok összejövetele lesz a
mûvelõdési házban. Horváth
István „Korok zenéje” címû
sorozata folytatódik a „Zene,
az üdítõ lélegzet: A vonósné-
gyes” címmel.

Pakson az evangélikus temp-
lomban április 20-án 16 órakor
Varnus Xavér ad orgonahang-
versenyt „Bach-tól Vange-
lisig” címmel. Jegyek a mûve-
lõdési központban válthatók.

Nemrég nyílt a Paksi Képtár-
ban Mengyán András „tér-
képzetek” címû tárlata. E ki-
állítással párhuzamosan a
galérián megtekinthetõk Jo-
zef Albers alkotásai is.
Mindkét tárlat június 22-ig
látogatható.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Út épül a ház helyén

Többen kérdezték: vajon miért
bontották le azt a jó állapotban
lévõ családi házat a Tolnai
úton, melynek helyérõl fotónk
készült. Dr. Blazsek Balázs
címzetes fõjegyzõtõl megtud-
tuk, út vezet a telken át az épü-
lõ Lidl élelmiszerdiszkontig.

Többen is ringbe szállnak az
olcsóbb kategóriában a vásár-
lók kegyeiért, ugyanis az új üz-
lettel szemben, a 6-os út túlol-
dalán egy másik, hasonló árka-
tegóriájú üzletlánc tervez bolt-
nyitást.

-dávid-

„Zöldfülû” játszóházat szer-
veznek április 20-án 9 órától
az ASE Sportcsarnokban.
Lesz állatsimogatás, kézmû-
ves foglalkozás és gyerek-
mûsorok. A nagyobbakat
motoros, rendõrségi és tûzol-
tó-bemutató várja, de lesz
lovaskocsikázás is.

Játszóház

„Beszélgessünk önmagunk-
ról” címmel tartja következõ
összejövetelét az Összhang
klub április 28-án 18 órától a
VMK kisklubjában. A ven-
dég Nagy Mariann pszicho-
lógus.

Összhang klub

Pünkösd
Régi-új helyszínre, az ASE
csarnok melletti zöld terület-
re invitálják pünkösd hétvé-
géjén a kikapcsolódni vágyó-
kat. A legkisebbeket népi já-
tékok várják, a nagyobbakat
többek között a Ladánybene
27 és Beliczai Balázs szóra-
koztatja majd. Bõvebb infor-
mációt a www.paksiegye-
sulet.hu honlapon olvashat-
nak a rendezvényrõl.

Az önkormányzat által meghirdetett pá-
lyázatokkal, a megváltozott elbírálási
rendszerrel foglalkozik a városi televí-
zió Közélet közelrõl címû mûsora április

21-én, a 19.15-kor, a Híradó után. A TelePaks vendége lesz
dr. Potoczky Iván, Bagdy László és Mezõsi Árpád.

Fiatal, szakképzett pályakez-
dõk Pakson történõ letelepedé-
sének támogatására hirdet pá-
lyázatot az ifjúsági, sport- és
esélyegyenlõségi bizottság. A
lakás vagy családi ház építésére,
illetve vásárlására egyszeri,
pénzintézet útján felhasználható,
vissza nem térítendõ támogatást
az igényelheti, aki 35. életévét
még nem töltötte be; elsõ szak-
képesítését legfeljebb 10 éve
szerezte;  jelenleg is képzettsé-
gének megfelelõ munkakörben
Pakson dolgozik vagy a közeljö-
võben szintén képzettségének
megfelelõ munkakörben Pakson
fog elhelyezkedni; a pályázatá-
hoz a kért dokumentumokat hi-
ánytalanul csatolja. A pályázatot
személyesen vagy postán 2008.
május 30-ig lehet leadni. 

A városban mûködõ civil
szervezetek, egyesületek, be-
jegyzett alapítványok, közala-
pítványok számára ír ki pályá-
zatot az oktatási és kulturális
bizottság. Olyan szervezet,
csoport pályázhat, amely kul-
turális alkotások, események
létrehozására; a város kulturá-
lis értékeinek, hagyományai-
nak megõrzésére, ápolására, il-
letve fejlesztésére vállalkozik.
A pályázatot személyesen
vagy postán 2008. május 5-ig
kell leadni, azok elbírálása má-
jus 30-ig történik meg. A pá-
lyázatot kiíró bizottság vala-
mennyi pályázó nevét, a pályá-
zatban szereplõ tevékenységet
és a pályázó által kért összeget
nyilvánosságra hozza.

A részletes pályázati kiírás a
www.paksihirnok.hu honlap
Közérdekû rovatában olvasható.

Pályázatok
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TUD JOBBAT?
Nem kell hitelközvetítõhöz mennie!

Lakáshitelünk 8 évig akár tõketörlesztés, 
kamatfizetés és elõre fizetett költségek nélkül!

Paks, Villany utca 4. Telefon: 75/511-240

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

ELADÓ INGATLANOK
Pakson, az Arany J. utcában 10 éve épült,
4 szobás, garázsos, összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 27 M Ft.

Pakson, a Pollack M. utcában 2,5 szobás,
második emeleti felújított, parkra nézõ lakás
eladó.( Erkély nincs.) Irányár 8,9 M Ft.

Pakson, a Keskeny utcában tetõtér-beépí-
téses 4 szobás összkomfortos, nagy teraszos
két garázsos családi ház. Irányár: 20,5 M Ft.
Kétszobás, erkélyes, lakótelepi lakást máso-
dik emeletig a vételárba beszámítunk.

Pakson, az Építõk útján 1 + 2 félszobás
konyha + étkezõs erkélyes negyedik emeleti
lakás eladó. Irányár: 8,8 M Ft.

Dunakömlõdön, a Béke u 24 sz alatt
összközmûves, 315 m2-es építési telek el-
adó. Irányár: 3,8 M Ft.

Dunakömlõdön, a Sánchegy utcában
2,5 szoba összkomfortos, gázfûtéses családi
ház eladó. Irányár 10,3 M Ft

Dunakömlõdön, a Béke utcában kis csa-
ládi ház eladó. Irányár 5,8 M Ft.

Dunakömlõdön, a Hegy utca elején tégla-
falazatú családi ház (2 szoba, nappali, kony-
ha, fürdõszoba, WC). Irányár: 11,8 M Ft.

Németkéren belterületen 16 000 m2-es
nagyságú telken mûködõ halastó bekerítve
hétvégi házzal (380 V, gáz, telefon, kábel tv)
eladó. Irányár: 7,8 M Ft. Lakótelepi lakást
második emeletig a vételárba beszámítunk.

Pakson, a Szent István téren 73 m2-es, felújított,
Dunára nézõ, panorámás, téglalakás eladó.
Érdeklõdni: 20/535-1120

Ingatlanok eladás elõtti értékbecslése, épü-
letdiagnosztikai vizsgálat. Részletes felvilá-
gosítás:

Fonyó Lajos ingatlan értékbecslõ, közvetítõ. 
Tel: 70/ 310- 8374

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


