
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Aki végigélte a XX. századot… Beszélgetés a 
Deák iskola egykori tanítójával, Cziczer Istvánnéval.

Portrénk a 15. oldalon

XIX. ÉVF. 9. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. MÁJUS 7.

NYUGDÍJAS HITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

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

Felvehetõ összeg 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, futamidõ max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet. 

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

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

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

49 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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„Paks város
Közbiztonságért”
Paksinak lenni civilként és rendõrként is
jó – mondja Berkiné Tózer Erika, a Pak-
si Rendõrkapitányság hivatalvezetõje.
Idén õ csatlakozhatott a „Paks város
Közbiztonságért” díj birtokosainak tábo-
rához. Az elismerést Hajdú János polgár-
mester adta át a kitüntetettnek a rendõr-
ség napján.

Cikkünk a 2. oldalon

Környezetünkért díj
a kertbarátoknak
A Föld napján, április 22-én adták át elsõ
ízben a képviselõ-testület által alapított
Környezetünkért díjat. Az elismeréssel
2010-ben a Paksi Kertbarátok Egyesüle-
tének környezetszépítõ munkáját köszön-
te meg a város vezetése.

(Fotónkon az egyesület elnöke, Pupp
Józsefné, Rózsika) 

Írásunk a 2. oldalon

Megõrizték a
tulipánokat

3. oldal

Biogáz erõmû
épül Földes-
pusztán

7. oldal

A jövõ 
Táncsics parkja

8. oldal

Balin járt az
ifjú feltaláló

9. oldal

Sillerfesztivál
három napon át

12. oldal
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Közmeghallgatás

Közmeghallgatásra várja Paks
város lakosságát a Német
Nemzetiségi Önkormányzat
május 12-én, 16 órakor a szer-
vezet Dózsa György út 2. szám
alatti klubhelyiségébe. 

Lakossági 

fórum

Fórumra invitálták lapunk
megjelenésével egy idõben a
csámpaiakat a külsõ városré-
szek településrészi önkor-
mányzatának tagjai, ahol be-
számoltak az elmúlt idõszak-
ban végzett munkáról, illetve
meghallgatták az ott élõk ész-
revételeit. Májusban még to-
vábbi három helyszínen tarta-

nak lakossági fórumot, ahova
várják az érdeklõdõket:
-Gyapa, faluház: máj. 13., 18 óra
-Cseresznyés iskolaépület:
május 20., 18 óra
-Biritó közösségi ház: május
27., 18 óra

Ügyfélfogadás

Május 14-én (pénteken) a pol-
gármesteri hivatal szociális osz-
tályán az ügyfélfogadás az épü-
letben történõ felújítási munkála-
tok miatt szünetel. 

2010. május 7.Paksi Hírnök 2

Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: május 21.

Paksi Hírnök

(Folytatás a címlapról)
A környezetvédelmi és mezõ-
gazdasági bizottság javaslatára
tavaly döntött úgy a képviselõ-
testület, hogy megalapítja a
Környezetünkért díjat, amely-
lyel mindazok munkáját elis-
merheti, akik sokat tesznek
azért, hogy Paks élhetõ, kelle-
mes város legyen. – A képvise-
lõ-testület a Paksi Kertbarátok
Egyesületének ítélte az elisme-
rést, tekintettel arra, hogy ez az
a civil szervezet a városban,
amely a legtöbb látványos ren-
dezvényt szervezi és a legtöbb
látogatót vonzzák a programjaik
– indokolta a grémium döntését
Faller Dezsõ, a környezetvédel-
mi és mezõgazdasági bizottság
elnöke. Az egyesületet baráti
társaságként 1997-ben alakítot-
ta meg tizenegy virágszeretõ
paksi kertbarát. A tagság ma
már 40 fõt számlál. Eredmé-
nyes, lelkiismeretes, környeze-
tünkért végzett munkájukat nem
csupán a díj igazolja, hanem az
is, hogy rendezvényeiken a fél
város megfordul. Korábban ad-
vent idõszakában kiállításukkal
nyújtottak segítséget az ünnepi
készülõdésben és megalakulá-

suk óta jó néhány park gondo-
zottsága a kertbarátok tevé-
kenységét dicséri. Évrõl évre
újabb és újabb ötletekkel színe-
sítik a városi programkínálatot:
„Tök jó” napjukat várják és sze-
retik a paksiak. Néhány év óta
az egyesület tagjai által készí-
tett, a városháza elõtt felállított
adventi koszorú gyertyái is
együtt gyulladnak fel a város
karácsonyfájának fényeivel.
Idén új kezdeményezésként az
ünnepvárás kezdetén betlehe-
met építettek, majd áprilisban
kinyitották kertjeik kapuit. A
hétvégi program alatt a tavaszi
virágkavalkád keltette látvány
mellé jó tanácsokkal, kertészeti
ötletekkel is szolgáltak látogató-
iknak. – Mindig a lelkesedés és
a tenni akarás vitte elõre a társa-
ságot. Mindannyian a szép, kul-
turált környezetet szeretõ embe-
rek vagyunk. Azért dolgozunk,
hogy Paks ilyen legyen – mond-
ta el a díjátadáson Pupp
Józsefné, a Paksi Kertbarátok
Egyesületének elnöke. Az elis-
merést Hajdú János polgármes-
ter adta át az egyesület székhe-
lyén tartott ünnepségen. 

Dallos Szilvia

Környezetünkért díj
(Folytatás a címlapról)
Közalkalmazottként dolgozol
a rendõrségen, vagy hivatásos
rendõr vagy? Ez volt az elsõ
kérdésem Berkiné Tózer Eri-
kához, a Paks közbiztonságá-
ért díj kitüntetettjéhez. Erika
nem csodálkozott a kérdésen,
mint kiderül, azért nem, mert
azt tapasztalja, az emberek ál-
talában nem is gondolják,
hogy õ is „egyenruhás”. Ez va-
lószínûleg annak köszönhetõ,
hogy beosztásából fakadóan
számára nem mindennapos vi-
selet a kék mundér, tennivalói
inkább az íróasztalhoz kötik.
Családjából többen a rendõr-
ségnél találták meg hivatásu-
kat, így nem csoda, hogy Erika
„megfertõzõdött”. Mivel an-
nak idején csak rendõrségi ál-
lományból lehetett bekerülni a
rendõrtiszti fõiskolára, ezért
elsõ nekifutásra más pályát
válaszott, óvónõnek tanult.
Késõbb, 1990-ben lehetõsége
adódott arra, hogy fõiskolai
végzettséggel belépjen a rend-
õrséghez, amivel élt és el is vé-
gezte a rendõrtisztit. Az igaz-
gatásrendészeten kezdett, majd
1997-ben a rendõrkapitány

mellé került és azóta hivatalve-
zetõ. Nála jobban talán senki
nem ismeri a kollégák pályafu-
tását a kapitányságon, hiszen
feladatainál fogva õ az, aki fel-
szerelésüktõl nyugdíjazásukig
intézi munkahelyi ügyeiket, le-
gyen szó személyzeti, mûszaki
vagy gazdasági területrõl. A la-
kossággal a hétköznapokon tu-
lajdonképpen nincs hivatalból
kapcsolata, ám a találkozásra a
különbözõ lövészversenyeken,
a rendõrség vagy más intézmé-
nyek programjain van lehetõ-
sége. Mostanság sokat áldoz
idejébõl arra, hogy segítsen az
új kollégáknak beilleszkedni,
meglátni a rendõri hivatás
szépségeit. Erre nagy szükség
is van, mert ahogy azt dr. Kuti
István, Paks rendõrkapitánya
elmondta, az utóbbi években
az egyenruhás állomány nagy
része kicserélõdött, a közterü-
leten szolgáló kollégák átlag-
életkora nem éri el a huszonöt
esztendõt, szakmai tapasztala-
tuk átlagosan három év. Ennek
elõnye, hogy lehetõséget ad a
közösségformálásra emberi és
szakmai értelemben egyaránt.

Kohl Gyöngyi

Paks közbiztonságáért

A Magyar Tudományos Aka-
démia vezetõi kollégiuma
nemrégiben Wahrmann Mór-
érmet adományozott Hamvas
Istvánnak, a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. vezérigazgató-he-
lyettesének. A kitüntetést Pá-
linkás József, az Akadémia
elnöke adta át a szakem-
bernek több évtizedes, az
atomenergia területén elért
kiemelkedõ mûszaki-tudo-
mányos teljesítményéért és a
Magyar Tudományos Akadé-
miával és intézeteivel kiala-
kított eredményes szakmai
együttmûködés megteremté-
séért.

Akadémiai 
elismerés



Az Év Homlokzata 2009 pá-
lyázaton jellegzetes paksi tuli-
pános ház felújításával nyert
különdíjat egy helyi építõipa-
ri vállalkozás. A szakértõk al-
kotta zsûri a Szabó Erzsébet
utca 2-4. szám alatti, úgyne-
vezett tulipános házat ítélte
elismerésre méltónak.

A nyertes Frics és Prantner Bt.
vezetõi elmondták, hogy alvál-
lalkozóként a Szõke Bau Kft.
segítette munkájukat. A Bau-
mit csoport által hirdetett pá-
lyázatnak mintegy évtizedes
múltja van, minden évben több
kategóriában is jutalmazzák a
legigényesebb homlokzatok
kivitelezõit. A Frics és Prant-
ner Bt. munkáját oklevéllel is-
merték el. Az épületfelújítás
generálkivitelezõje a Forster
Kft. volt.

Sokan tévesen gondolják, hogy
a tulipános házakat pécsi egyete-
misták tervezték. Valójában az
állami tervezõ vállalathoz tarto-
zó Pécsi Ifjúsági Iroda munka-
társainak tervei alapján készül-
tek. Végzett, profi építészek ter-

vezték az azóta Kossuth- és Ybl-
díjjal kitüntetett Csete György
vezetésével. Ezek az épületek
önmagukban nagyon kevés érté-
ket képviselnek, mondta Hor-
váth András fõépítész. „Legen-
dássá” a hozzájuk fûzõdõ vita
tette õket. A tömeglakás-építési
programban születõ panelépüle-
tek nagyon kis mozgásteret ad-
tak tervezõiknek is, az ott élõk-
nek is. Rossz infrastruktúrájú,
étkezõ nélküli, viszonylag kis
helyiségeket tartalmazó ottho-
nok készültek, mondta Horváth
András. Voltak törekvések arra,
hogy a szocializmus lakásépítési
programja keretében létrejött pa-
nelrengetegeket élhetõbbé te-
gyék. A magyar próbálkozások
közül az elsõ és legismertebb a

paksi atomerõmû építésével pár-
huzamosan születõ lakótelepen
érhetõ tetten. Mint Paks fõépíté-
sze kiemelte, az akkori törekvés
a házak dekorálásánál tovább
mutatott, építészeti tervet is tar-
talmazott, amelyek célja a lakó-
környezet, a lakások élhetõbbé
tétele volt. A tulipános házak
megépítése komoly vitát gene-
rált, ami az Élet és Irodalomban
zajlott, s amelyben szinte kivétel
nélkül megszólalt minden ma-
gyar értelmiségi. 

A most zajló panelfelújítási
programban természetesen ko-
moly fejtörést okozott, hogy mi
legyen a tulipános házak sorsa.
A döntésben a lakóközösségek
véleménye volt a mérvadó. Ahol
úgy döntöttek, hogy a felújítás
után is legyen tulipános motí-
vum, ott visszakerült rá. Kétfajta
megoldás van, az egyik, amikor
a hõszigetelés és homlokzati fes-
tés után már semmi sem emlé-
keztet a korábbi, lapokból álló
raszteres homlokzatra, ami a pa-
nelek sajátossága. A másik, ami-
kor ez is visszaköszön az épüle-
ten, aminek az az indoka, hogy a
tulipános motívumok ritmusát
éppen ez a raszteres szerkezet
adta annak idején. 

Ha megmaradnak ezek a tuli-
pános motívumok, azzal nem
építészeti értéket õrzünk meg,
hanem egy kedves helyi sajátos-
ságot, ami egy néhány évtized-
del ezelõtti „forradalom” emlé-
ke egyben.                Vida Tünde

2010. május 7. 3 Paksi Hírnök

145 egyedi lakás- és társas-
ház-tulajdonost támogat idén
a város a hagyományos ener-
giatakarékos felújítási pályá-
zatában. A keret 39 millió fo-
rint, a támogatást a beruhá-
zás megvalósítása után kap-
ják meg az érintettek.

Utólagos külsõ hõszigetelésre,
nyílászárócserére és fûtéskor-
szerûsítésre kérhettek támoga-
tást a pályázók. A jelentkezõk
többsége nyílászáróit szeretné
korszerûre cserélni. Erre a lehe-
tõségre a hagyományos techno-

lógiával készült épületek tulaj-
donosai mellett a panellakások-
ban élõk is jelentkezhettek,
utóbbiak csak egyedileg és kizá-
rólag nyílászárócserére kérhet-
tek támogatást. Idén elõször le-
hetõséget biztosított a képvise-
lõ-testület arra, hogy – a pályá-
zati procedúrát könnyítendõ –
az 500 ezer forint alatti energia-
takarékos felújítást tervezõk
csupán az önkormányzathoz pá-
lyázzanak. A helyi rendelet mó-
dosításának köszönhetõen a
költségek ötven százalékát
nyerhették el így támogatásként

a várostól. – A pályázók több
mint kétharmada élt ezzel a le-
hetõséggel. Azzal, hogy nem in-
dultak az egyharmados részt
biztosítható állami kiíráson, je-
lentõs költséget takarítottak
meg, hiszen az önkormányzati
támogatáshoz nem volt szüksé-
ges az energiatanúsítvány elké-
szíttetése – tájékoztatott Kern
József, a gazdasági bizottság el-
nöke. A jelentkezõk nagy száma
miatt a pályázatot a meghirde-
tett határidõnél hamarabb zárták
le. Az eredetileg rendelkezésre
álló 30 millió forintos keretet 39

millió forintra emelte a képvise-
lõ-testület, így a befogadott pá-
lyázók mindegyikét támogatni
tudta a gazdasági bizottság. Az
elszámolásra a pályázat szerinti
munkák elvégzését követõen
nyílik lehetõség. A megfelelõen
részletezett számlák egy máso-
lati példányát kell a pályázók-
nak eljuttatniuk a polgármesteri
hivatalba. A támogatások kifize-
tése az utólagos helyszíni ellen-
õrzést követõen egy összegben
történik – mondta el Dóczi Mik-
lós, a mûszaki osztály munka-
társa. Az elszámolási határidõ
2011. december 20. A nyertes
pályázók névsora a város hon-
lapján olvasható.                -dal-

Másfélszáz lakás korszerûsödik

Megõrizték a tulipánokat

A nyertes cég vezetõi: Frics Pál és Prantner József

Az épülõ tulipános házak a hetvenes években
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Tizennégy település, sokrétû feladatellá-
tás. Röviden így lehetne összefoglalni a
kistérségi osztály munkáját, amely a Pak-
si Többcélú Kistérségi Társulás munka-
szervezete. A kollektíva népesnek egyálta-
lán nem mondható, mindössze ketten dol-
goznak az irodán.  

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás
2004 nyarán alakult meg, majd 2005-ben a
társulási törvény betûjét követve átalakult
és megkezdte mûködését munkaszerveze-
te: a kistérségi osztály. A társulás tizen-
négy településének közösen vállalt felada-
tai az egészségügyi, valamint oktatási-,
szociális- és gyermekjóléti alapellátások
kistérségi szintû ellátása, a mozgókönyv-
tári szolgáltatás, az állati hulladék kistér-
ségi szintû tárolása és szállítása, a terület-
fejlesztés, valamint a belsõ ellenõrzés.
Utóbbi azt jelenti, hogy a hivatal két mun-
katársa szabályszerûségi-, pénzügyi- és
rendszerellenõrzéseket végez a kistérség-
hez tartozó önkormányzatoknál, a hozzá-
juk tartozó, jellemzõen oktatási, illetve
szociális intézményeknél. A közoktatási
feladatok szervezése és ellátása óvodai és
általános iskolai intézményfenntartó társu-
lások létrehozását és mûködtetését, a pe-
dagógiai szakszolgálati feladatok szerve-
zését és ellátását foglalja magába, a szoci-
ális és gyermekjóléti alapellátásba az idõs-
korúak ellátása, a házi segítségnyújtás, a

jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, a
családsegítés, támogató szolgálat, gyer-
mekjóléti szolgálat tartozik, az egészség-
ügyi alapellátás pedig a központi orvosi
ügyeleti ellátást foglalja magába. A társu-
lás intézményt nem tart fenn, jellemzõen
finanszírozási feladatokat lát el. A társulás
mûködtetésének elõnye az önkormányzati
közszolgáltatások, valamint a kistérségi
szintû területfejlesztési feladatok hatéko-
nyabb ellátása, a pénzügyi támogatások
lehetõsége. A költségvetési gazdálkodás
tekintetében a társulások bevétele a tagok
befizetéseibõl, közszolgáltatási feladatok
normatív támogatásából és pályázati pénz-

eszközökbõl áll. A társulás feladatainak és
gazdálkodásának tükrében a kistérségi
osztály munkatársainak dolga a fejlesztési
és társulási tanács adminisztrációja, pályá-
zatok megvalósítása, pályázati elszámolá-
sok készítése, közbeszerzések, beszerzé-
sek, jegyzõkönyvek, kistérségi ülés anya-
gának összeállítása, kapcsolattartás a tag-
településekkel, házipénztár kezelése, kis-
térségi programok koordinálása. 

A munkaszervezet különlegessége, hogy
a Tolna megyében mûködõ öt hasonló
szervezet közül az egyetlen, amely nem
önálló költségvetési szerv, hanem a polgár-
mesteri hivatal égisze alatt mûködik. En-
nek nagy elõnye, hogy a feladatellátás so-
rán a különbözõ osztályoktól közvetlenül
kapnak szakmai segítséget, ha szükséges,
mondta el Vargáné Lengyel Csilla osztály-
vezetõ. A többcélú kistérségi társulás terü-
letfejlesztési feladatokat is ellát, ezen a te-
rületen jelenleg a Paks-Dunaföldvár Köz-
hasznú Nonprofit Kft. tevékenykedik,
amely pályázatírással, tanácsadással segíti
a településeket. Profiljából adódóan a kis-
térségi osztályon nincsen ügyfélfogadás, a
tagtelepülések polgármestereivel, intéz-
ményvezetõivel jellemzõen elektronikus
úton, telefonon történik a kapcsolattartás,
illetve a kistérségi tanács ülésein, amelyek
rendszere az önkormányzati képviselõ-tes-
tületéhez hasonló. Ha mégis igény van fel-
keresni az irodát, akkor az a paksi polgár-
mesteri hivatal legfelsõ, harmadik emele-
tén keresendõ. Az osztályvezetõ tréfásan
úgy fogalmazott, egyszerûen csak hegyla-
kóknak hívják magukat.  

-gyöngy-
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Városháza

Kistérségi osztály

A 2009-es zárszámadás és a
pénzmaradvány megállapí-
tása volt a legfontosabb té-
ma a Paksi Többcélú Kistér-
ségi Társulás soros ülésén.
Emellett tárgyalták a térség
közmûvelõdési stratégiáját,
amely a Paksi Közmûvelõ-
dési Nonprofit Kft. koordi-
nálásában mûködõ Köz-
kincs Kerekasztal munkájá-
nak gyümölcse.   

A Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás éves költségvetése
körülbelül háromszázmillió
forint, amelynek jelentõs há-

nyadát a települések biztosít-
ják, a többi a vállalt felada-
tokra lehívható állami nor-
matíva. A 2009. évi pénzma-
radvány több mint harminc-
millió forint, a társulás mû-
ködése gazdasági értelemben
stabil volt. A pénzmaradvány
nagy valószínûséggel a tarta-
lékokat fogja növelni, errõl a
következõ ülésen döntenek a
költségvetés módosításával,
mondta el Hajdú János, a tár-
sulás elnöke. Az ülésen elfo-
gadták a kistérségi közmûve-
lõdési stratégiát. A Paksi
Többcélú Kistérségi Társu-

lás 2007-ben részt vett az
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium kistérségi köz-
kincs kerekasztalok létreho-
zására kiírt pályázatán. A pá-
lyázat sikeres volt, így no-
vemberben megalakult a
szervezet, amely munkájá-
nak koordinálását a Paksi
Közmûvelõdési Nonprofit
Kft. vállalta fel, majd 2008-
tól pályázóként is folyama-
tosan biztosította a mûködés
személyi, tárgyi feltételeit. A
Paksi Kistérségi Közkincs
Kerekasztal munkájának
egyik fontos eleme volt a

kistérségi közmûvelõdési
stratégia kidolgozása. Elõ-
ször felmérték a közmûvelõ-
dési lehetõségeket a telepü-
léseken és egy adatbázist ké-
szítettek. Az ebben szereplõ,
illetve egyéb információk,
tapasztalatok alapján készí-
tették el az anyagot, amely
egy élhetõ, virágzó kistérség
fikciója. A közmûvelõdés te-
rületén 2013-ig az együttmû-
ködést, a humán erõforrás
fejlesztését, a tárgyi és anya-
gi feltételek megteremtését,
a tartalmi tevékenység fej-
lesztését és az esélyegyenlõ-
ség biztosítását határozták
meg stratégiai célként.           

Kohl Gyöngyi

Stratégiát egyeztetett a kistérség
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A valós pénzmaradvány a
2009-es költségvetésbõl 805
millió forint, a következõ
tanévben kevesebb pedagó-
gusra lesz szükség a város is-
koláiban, óvodáiban – derült
ki a képviselõ-testület áprilisi
ülésén. Napirend elõtt köz-
meghallgatást tartottak, ahol
téma volt a kutyamenhely,
valamint helyi üzlettulajdo-
nosok jelezték kártalanítási
igényüket.

Mittler József, Vácika dûlõi in-
gatlantulajdonos a kutyamen-
hely ügyében fordult a képvi-
selõ-testülethez a közmeghall-
gatáson, és szorgalmazta a
helyzet mielõbbi megoldását.
Hajdú János polgármester el-
mondta, hogy a város teljesen
közmûvesített cseretelekkel
rendelkezik, amennyiben a
menhely vezetõje hajlandó el-
fogadni. Dr. Blazsek Balázs

címzetes fõjegyzõ hozzáfûzte,
hogy az ügy jelenleg végrehaj-
tási szakaszban van. Az elsõ
bírságot kiküldték, ez ellen
azonban fellebbeztek. 

Zsidai Róbert vállalkozó he-
lyi üzlettulajdonosok nevében
kért szót. Elmondta, hogy a
Dózsa György úton folyó mun-
kálatok miatt üzleteik nehezen
megközelíthetõek, a kiesett
forgalom miatt kártalanítást
kérnek az önkormányzattól.
Hajdú János polgármester el-
mondta, hogy megvizsgáltatja,
milyen kötelezettség terheli ez
ügyben a hivatalt, illetve mi-

lyen lehetõségeik vannak és
írásban válaszol. 

A testületi ülésen tárgyalt té-
mák egyike a 2009-es pénzma-
radvány megállapítása volt. Az
összeg 2 milliárd 900 millió fo-
rint, ami nem azt jelenti, hogy
ennyi a szabad pénzeszköze a
városnak, ugyanis benne foglal-
tatik az a körülbelül 2,1 milliárd
forint, ami a kötvénybeváltásból
származik, és amelyet azóta is
pénzügyi befektetésként kezel-
nek. A valós pénzmaradvány
805 millió, ami az egyéb bevéte-
lekkel együtt stabillá teszi a
2010-es költségvetést, nagy va-

lószínûséggel nem lesz szükség
ebben az esztendõben hitelfelvé-
telre – összegzett Hajdú János. 

A testület arról is döntött,
hogy a paksi óvodákban és is-
kolákban összesen kilenc állás-
hely megvonására van szük-
ség. Az évek óta tapasztalható
gyermeklétszám-csökkenés az
osztályok, csoportok számában
is tükrözõdik, a feladatok ellá-
tásához kevesebb pedagógusra
van szükség. A hivatal szakértõ
bevonásával áttekintette a kö-
vetkezõ tanév osztály- és cso-
portlétszámát, kiszámolták az
iskolák várható órakeretét és
az ehhez szükséges szakem-
berlétszámot. A polgármester
kiemelte, hogy az érintett in-
tézményekben hét, jobb eset-
ben nyolc pedagógus kérni
fogja nyugdíjazását, illetve
igénybe veszi a prémiumi éve-
ket, így valójában egy állás-
hely felmondására lesz szük-
ség, de bízik abban, hogy ezt is
sikerül megnyugtatóan megol-
dani.                               -kgy-

Közmeghallgatás és közügyek

Pályázatok benyújtásáról is döntöttek a képviselõk. Az egyik a
Cseresznyéskert Erdei Iskola esetében épület-felújítást, illetve
eszközbeszerzést céloz, a másik pedig az önkormányzati tûzoltó-
ság technikai eszközeinek fejlesztését, ami egy új gépjármûfecs-
kendõt, illetve védõcsizmákat jelent. Elõbbi 95 millió forint,
amelybõl a vállalt önrész 19 millió, utóbbi esetében 3,7 millió fo-
rint a felszerelés értéke, az önrész ennek húsz százaléka. 

Szilárd burkolatú út épül
járdával, közvilágítással,
csapadékvíz-elvezetõvel és
kapubeállókkal az Öreghegy
utca végén. Tervezése már el-
kezdõdött, az építkezés vár-
hatóan szeptemberben indul
meg. A beruházást az önkor-
mányzat finanszírozza. 

Az elmúlt években 20-21 új
ház épült az Öreghegy utca
folytatásában. Mivel az utcaré-
szen nem volt szilárd útburko-
lat, az ingatlanok megközelíté-
se sokszor nehézkes volt. A be-
ruházás megvalósításával Paks
utolsó burkolat nélküli útja is
aszfaltozott lesz. – Az út meg-
építését eddig az akadályozta,
hogy a terület magántulajdon-
ban volt. Úgy egyeztünk meg a
tulajdonosokkal, hogy ameny-
nyiben átadják az önkormány-
zatnak az útépítéshez szüksé-
ges területet, a város megvaló-
sítja a beruházást. Ez megtör-
tént, így elkezdõdhetett az út

tervezése – tájékoztatott Hajdú
János polgármester. A geodézi-
ai felmérések már megtörtén-
tek, a tervezési folyamat vár-
hatóan június közepéig befeje-
zõdik. Ekkor indulhat meg a
közbeszerzési eljárás, amely-
nek lezárultakor, várhatóan
szeptemberben kezdõdhet meg
az építkezés. 

– Az Öreghegy utca szilárd
burkolatú szakaszával meg-

egyezõ szélességû, 270 méter
hosszú útburkolat és a csapa-
dékvíz-elvezetés kiépítését ter-
vezzük az utcarészen. Emellett
másfél méteres járda készül, és
a közvilágítást is kiépíti majd a
kivitelezõ – tudtuk meg Hum
Ferenctõl, a mûszaki osztály
vezetõjétõl. A beruházás kere-
tében a közmûvek elérhetõsége
is biztosítva lesz az utca végén,
hiszen további telekkialakítá-

sokra van lehetõség. Kapube-
járók is készülnek, ingatlanon-
ként négy métert épít ki az ön-
kormányzat. Ha a tulajdonosok
ennél szélesebbet vagy két be-
járót szeretnének, akkor azt sa-
ját költségükön, a tervekkel
megegyezõ burkolattal kell
megvalósítaniuk. Emellett kér-
ték az ott lakókat, hogy ameny-
nyiben nincs meg minden köz-
mûbekötésük, az építkezés
megkezdéséig készíttessék el,
mivel az önkormányzati utat
10 évig nem lehet majd meg-
bontani.                       -dallos-

Burkolatot kap az Öreghegy folytatása

Földmunkák,
családi házak 
kivitelezése, 
felújítása,
bővítése,

épületek bontása

Nyikos Tibor
kőműves 
vállalkozó

30/35−33−042
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Atomerõmû

Rendhagyó volt a város és az
atomerõmû idei közös munka-
vacsorája. Korábban az volt a
szokás, hogy a házigazda atom-
erõmû számolt be az elõzõ évi
eredményekrõl, aktuális tervek-
rõl. Ez idén sem maradt el, de
Hajdú János polgármester is
„szót kért”, hogy egy kicsit be-
avathassa az atomerõmû vezetõ-
it az önkormányzat és a polgár-
mesteri hivatal munkájába, s el-
mondhassa az elmúlt nyolc év
eredményeit. A város történel-
mérõl elõbb csak címszavakban
esett szó, arra az idõszakra azon-
ban több idõt szánt a polgármes-
ter, mikor megszületett a döntés,
majd elkezdõdött az ország elsõ
atomerõmûvének építése átszab-

va a város addigi arcát, életét.
Nemcsak egy hatalmas villany-
gyár épült, hanem vele együtt, s
neki köszönhetõen a lakótelep, a
mûvelõdési központ, a polgár-
mesteri hivatal, a tanuszoda és
még sok más létesítmény, intéz-
mény. A település lélekszáma
ugrásszerûen megnõtt, 23 év
alatt 68 százalékkal. Ez, mint
Hajdú János emlékeztetett, meg-
lehetõs feszültségeket okozott,
de ez elkerülhetetlen volt ilyen
nagy arányú változásnál. Ilyen
komoly változásra a tervezett
két blokk miatt nem számít sem
a város polgármestere, sem Süli
János vezérigazgató, aki Hajdú
Jánost követõen értékelte az el-
múlt évet, amely az eddigi leg-

eredményesebb volt a Paksi
Atomerõmû Zrt. történetében. A
vezérigazgató hangsúlyozta,
hogy rendkívül sok közös fel-
adat vár az atomerõmû és a vá-
ros vezetésére a bõvítés kapcsán
még akkor is, ha az valóban nem
hoz földindulásszerû változást.
Sem az építésnél, sem az üze-
meltetésnél nem lesz szükség
annyi munkaerõre, mint a mos-
tani négy blokk esetében. Ellen-
tétben az elsõ beruházással,
most nagyobb hangsúlyt szeret-
nének a dolgozók utaztatására
helyezni, amit megkönnyít az,
hogy megépült az autópálya,
mutatott rá Süli János. Az atom-
erõmû menedzsmentje, illetve a
bõvítésre létrehozott Lévai Pro-

jekt 140-200 önkormányzattal
egyeztet ebben a kérdésben,
mondta a vezérigazgató, aki arra
is kitért, hogy fontos szempont-
nak tekintik, hogy a beruházási
költség 30-35 százalékát „itthon
tartsák” oly módon, hogy hazai
vállalkozásokat juttatnak mun-
kához. Miután 2000 milliárdos
beruházást jelent mai áron a két
blokk megépítése, ez nagyjából
6-700 milliárd forintot tesz ki.
Annak érdekében, hogy ezt a
pénzt valóban itthon lehessen
tartani, fel kell vállalni a vállal-
kozások felkészítésének terhét,
mondta Süli János. A kisvállal-
kozások számára az jelenthet le-
hetõséget, ha egy nukleáris
klaszterbe tömörülve, önállósá-
gukat valamilyen szinten felad-
va készülnek erre a feladatra.       

Vida Tünde

Város és erõmû közös asztalnál

Az atom-
erõmû bõ-
vítése dur-
ván sérti a
jövõ nem-
z e d é k e k
érdekeit –

így fogalmazott dr. Fülöp Sán-
dor, a jövõ nemzedékek ország-
gyûlési biztosa egy évvel ezelõtt,
amikor a parlament megadta az
elvi engedélyt az elõkészületek
megkezdésére. Dr. Fülöp Sándor
máig sem változtatott vélemé-
nyén, ez azonban nem volt gátja
annak, hogy kellemes eszmecse-

rét folytasson a paksi vállalko-
zókkal. A Paksi Iparos és Vállal-
kozói Kör hívta meg az ombuds-
mant, egyrészt azért, hogy meg-
ismerjék hivatala munkáját és õt
magát, másrészt azért, hogy arról
ejtsenek szót, hogy a jövõt atom-
energiával vagy anélkül képze-
lik-e el. Dr. Hüse István elnök
azt mondta, hogy szerinte a pak-
si vállalkozóknak kell annyira
nyitottnak lenniük, hogy elfo-
gadják azon véleményeket, ame-
lyek eltérnek az övéktõl. Az esz-
mecsere – mint mondta – nem
azzal a céllal jött létre, hogy egy-

mást meggyõzzék. Ez nem is
történt meg, de nagyon jó hangu-
latú volt az est, amelynek elején
dr. Fülöp Sándor újságírók elõtt
kifejtette, hogy a mûszaki, tech-
nikai érveket nem vitatja, de a jö-
võre nézve veszélyesnek tartja a
nukleáris technológiát. Az csu-
pán néhány évtized, legfeljebb
száz év, amíg az atomenergiát
használni tudja az emberiség, az
viszont több ezer, amíg a fel-
használt fûtõanyag, s maguk az
erõmûvek elvesztik veszélyessé-
güket, húzta alá. A jövõ nemze-
dékek országgyûlési biztosa sze-

rint atomerõmû-bõvítés helyett
energiatakarékossági intézkedé-
sekre kellene költeni, például a
lakóházak hõszigetelésére, így
szükségtelen lenne új nukleáris
kapacitás. 

Dr. Fülöp Sándor elismerte,
hogy még a klímával foglalkozó
környezetvédõk között is van-
nak, akik azt mondják, hogy
nem reális a klíma-célkitûzések
teljesítése atomenergia nélkül,
de ennek ellenére változatlanul
úgy gondolja, a paksi erõmû bõ-
vítésével olyan terhet rakunk
unokáink vállára, aminek nem
fognak örülni, és amivel nem
biztos, hogy meg tudnak birkóz-
ni, fejtette ki álláspontját.     -vt-

Érvek ütköztek az iparosköri vacsorán

Az Ürgemezõn céllövöldék,
dodzsem, lánchinta és sátorren-
geteg. Az ASE telepen szintén
sátorrengeteg – de egészen más
okból. Évek óta ez a megszo-
kott kép Pakson, május elsején.
Az ASE sporttelepet idén is
már kora reggel ellepték az erõ-
mûben dolgozók kisebb-na-
gyobb csapatai. Ki fakanálra
kapott, ki a sport- és szórakozá-
si lehetõségek közül válogatott.
Hagyomány már, hogy ezen a
napon jutalmazzák a vállalat

legkiválóbb karbantartóit és
2005 óta a legkiválóbb üzemel-
tetõit is. Idén bõvült a lista,
igazgatósági nívódíjakat is át-
adtak. Süli János vezérigazgató
elmondta, hogy szerettek volna
ezzel esélyegyenlõséget terem-
teni és lehetõséget adni arra,
hogy minden példaértékûen tel-
jesítõ dolgozó megkaphassa
méltó jutalmát, bármely osztá-
lyon dolgozik is. Így ebben az
évben közel hetvenen vehettek
át elismerést.
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Országos verseny házigazdá-
ja volt az Energetikai Szak-
középiskola a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztéri-
um felkérésére a Nemzeti
Szakképzési és Felnõttképzé-
si Intézet szervezésében. A
13. alkalommal megrende-
zett Országos Környezetvé-
delmi és Vízügyi Szakmai Ta-
nulmányi Versenyt most elõ-
ször az új, moduláris képzési
rendszerben hirdették meg a
végzõs diákoknak.

A tudáspróba legnagyobb ho-
zadéka az volt, hogy aki az
adott vizsgamodulnak megfe-
lelõ versenyrészen elért egy bi-
zonyos pontszázalékot, jeles

osztályzattal mentesült a vizs-
ga letétele alól, akár a teljes
szakképesítés megszerzését is
elérhette. A végzõs diákok szá-
mára ez a verseny tulajdonkép-
pen olyan volt, mint egy elõre-
hozott vizsga, a háromnapos
tudáspróbán írásbeli, szóbeli és
gyakorlati feladatok várták
õket. A szóbelin tételsor volt, a
feleletre tizenöt perc állt ren-
delkezésükre. Itt az értékelés-
ben elhangzott, hogy szép fele-
leteket hallottak, a diákok kel-
lõképpen tömören fogalmaz-
tak, jól használták a szakmai
nyelvezetet, az ábrák viszont
lehettek volna kidolgozottab-
bak. A gyakorlati részben,
amelyet a házigazda iskola ál-

lított össze, terepen és labor-
ban is számot adtak tudásukról
a versenyzõk, akik többek kö-
zött vízkeménységet mértek,
illetve természetvédelmi gya-
korlatot mutattak be az Ürge-
mezõn. Amire felhívták a fel-
készítõk figyelmét a jövõre
nézve, hogy a gyakorlatban el-
terjedt gyorstesztek ismerete
nem elegendõ, a klasszikus la-
bort is ismerni kell. Az orszá-
gos szakmai tanulmányi ver-
seny feladataiban egyre hang-
súlyosabban jelenik meg a le-
xikális tudástól az alkalmazni
képes tudás irányába való el-
mozdulás. 
– Az én feladatom volt megta-
lálni és kijelölni a legmegfele-

lõbb iskolát a döntõ lebonyolí-
tására – mondta Cserkutiné
Illyés Ágnes. Az országos ver-
senyfelelõs hosszú évekig taní-
tott az Energetikai Szakközép-
iskolában, vizsgaelnökként ma
is visszajár, és úgy gondolta,
hogy a paksi iskola kiválóan
alkalmas a neves vetélkedés le-
bonyolítására, ami beigazoló-
dott. A versenyre országszerte
nyolcvanhét diák jelentkezett,
a legtöbb „dobogós” helyezést
a szolnoki szakiskola tanulói
szerezték meg. A házigazda is-
kolából négyen jutottak be a
döntõbe, Nyitrai Izabella ötö-
dik, Okner Erika negyedik,
Feil József hetedik, Pecz Ac-
hilles Benjamin pedig a tizedik
lett, mindannyian környezetvé-
delem területen. 

Kohl Gyöngyi
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Rövidesen újabb erõmû kezdi
meg a villamosenergia-terme-
lést Paks közelében. A
Földespusztán épülõ biogáz
üzem a tervek szerint évente 7
GWh villamos energiát termel
majd. Ha a paksi atomerõmû
tavaly megtermelt több mint
15 ezer GWh-ját nézzük, egy-
értelmûen látszik, hogy nem a
teljesítménye miatt fontos a
több mint egymilliárd forintos
beruházás. Más okok miatt
számít jelentõs lépésnek a
Mil-Power Kft. projektje – de-
rült ki az április közepén Pak-
son tartott projektnyitón. 

A biogáz erõmû zöld áramot
termel majd, elsõsorban mezõ-
gazdasági hulladékból. A Mil-
Power a Milkmen Kft. szom-
szédos tehenészetében keletke-
zõ híg-, illetve almos trágya,
valamint a környezõ mezõgaz-
dasági területen termesztett cu-
korcirok és silókukorica fel-
használásával állít majd elõ
villamos energiát. A számítá-
sok szerint az üzem évente
több mint negyvenezer tonna
nyersanyagot használ fel.

Az üzem környékén keletke-
zõ mezõgazdasági hulladék

környezetbarát hasznosítása
mellett alkalmas lesz a veszé-
lyesnek minõsülõ éttermi és
vágóhídi hulladék felhasználá-
sára is. A gáz kinyerése után
megmaradt szerves anyagot
pedig talajjavítóként használ-
ják majd.

Három éve, 2007-ben indult el
a projekt, amely keretében idén
õsszel kezdi meg mûködését az
új erõmû Pusztahencse határá-
ban, Földespusztán. A közel 1,1
milliárd forintos költség majd-
nem felét pályázaton nyerték el.
Az Új Magyarország Fejleszté-
si Terv KEOP 4.1 keretébõl 496
millió forintos uniós támogatás-

hoz jutott a beruházó Mil-
Power Kft. 

A paksi atomerõmû által lét-
rehozott Duna-Mecsek Terü-
letfejlesztési Alapítványtól
újabb 44 millió forintot nyer-
tek el munkahelyteremtésre.
Négy fõ foglalkoztatását vál-
lalták. 

A projektnyitón részt vett a
Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium államtit-
kára, Gõgös Zoltán is, aki arról
beszélt, hogy napjainkban csu-
pán néhány, a jövõ év végére
akár száz ilyen biogáz erõmû
mûködhet már Magyarorszá-
gon. Ez – tette hozzá – energe-

tikailag nem jelent óriási volu-
ment, inkább mintát ad, hogy
miként lehet a veszélyes hulla-
dékból környezetbarát módon
energiát elõállítani. Magyaror-
szág vállalása az Európai Unió
felé a megújuló energia fel-
használását illetõen 2020-ra 13
százalék. Most hat százalék
körül járunk, tehát bõven van
feladatunk, mondta.

Az államtitkár azt is kifejtet-
te, hogy a mezõgazdaságból
élõk jövõje miatt is nagy jelen-
tõségûek az ilyen fejlesztések,
mert tisztán csak agrártevé-
kenységbõl foglalkoztatás-
bõvítést vidéken nem lehet
megvalósítani. Ezek az üze-
mek nagyon jó felvevõpiacok,
egymillió tonna kukorica fel-
dolgozását vállalják, így csök-
kentik az exportkényszert.

Koncz Gyula, a Mil-Power
Kft. ügyvezetõje azt is el-
mondta, hogy miután meg-
újulóenergia-hasznosítást való-
sítanak meg, az ezt ösztönzõ
kötelezõ áramátvétel keretében
az áramszolgáltatóval nyolc-
éves szerzõdést kötöttek. Ez
garanciát jelent arra, hogy gaz-
daságilag megtérüljön a befek-
tetés. A földespusztai biogáz
üzem ez év õszén kezdi el a
termelést, fûzte hozzá az ügy-
vezetõ.                       -tünde-

Biogáz erõmû épül Földespusztán

Ifjú környezetvédõk az ESZI-ben
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Az M6-os autópálya nem csupán a
gyorsabb haladást szolgálja, sajnos
veszélyeket is jelent: például gyors
menekülési útvonalat biztosíthat az
átutazó bûnözõknek. Néhány nap
alatt közel tucatnyi családi házba és
garázsba törtek be, illetve próbálkoz-
tak a behatolással Pakson. A bûncse-
lekményeket jellemzõen éjszaka kö-
vették el. A besurranók, akik egyelõre
ismeretlenek, elsõsorban készpénzt
kerestek.

A betörõk, akik úgy tûnik, néhány napig
„dolgoztak” városunkban, a hengerzárak
feltörésével, illetve a zárszerkezet meg-
rongálásával jutottak be az otthonokba.
A bûncselekményekrõl jellemzõen a csa-
ládi házas övezetekbõl érkezett bejelen-
tés a paksi rendõrkapitányságra. A besur-
ranó tolvajok a városközponttól távol esõ
utcákban próbálkoztak, alkalmanként
két-három ingatlanon. – A könnyen hoz-
záférhetõ, takarólemezzel nem fedett
zárszerkezeteket törték fel, hiszen ezek
könnyen megrongálhatók. A házakba és
garázsokba éjszakánként hatoltak be a
betörõk, volt, ahol a családtagok a ház

egy távolabbi pontján aludtak. Elsõsor-
ban a készpénzt, illetve a könnyen moz-
dítható értékeket tulajdonítottak el – tá-
jékoztatott Heisler Judit bûnmegelõzési
elõadó. Elõfordult az is, hogy a ház elõtt
parkoló autó ablakát betörve az ott felej-
tett pénztárcát emelték el, és volt, ahol a
zajra felébredt a tulajdonos, megzavarta
az elkövetõt, aki elmenekült a helyszín-

rõl. A rendõrkapitányság munkatársai
keresik a betörõket, akik egyelõre úgy
tûnik, azóta nem veszélyeztetik értékein-
ket. A szakemberek ennek ellenére kérik,
hogy lehetõleg cseréljék le az ajtózárakat
fedett zárszerkezetûre, emellett heveder-
zárak és egyéb biztonságtechnikai eszkö-
zök felszerelésével védjék otthonaikat. A
nyomozóhatóság arra is felhívta a figyel-
met, hogy a bejárati ajtókat zárják be ak-
kor is, ha otthon tartózkodnak, és foko-
zottan figyeljenek az idegen autókra, va-
lamint az ismeretlen érdeklõdõkre. A
rendszám felírása és a gyanús esetek be-
jelentése nagy segítséget jelenthet a fel-
derítésben.                       Dallos Szilvia
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Jelenleg csupán a zöldfelület
miatt érték, de akár a város
új központjává is válhat. A
Táncsics utcai park újragon-
dolása volt a célja az önkor-
mányzatnak akkor, amikor
három építész céget azzal bí-
zott meg, hogy készítsen ter-
veket a lehetõségekrõl. 

– A Táncsics utcai parkfelület
régóta meglévõ nyitott kérdés,
városépítészeti szempontból
sebként mutatkozik a város tes-
tén. A valamikori fõutca kibon-
tásával megnyílt az irány a Du-
na felé, ugyanakkor a Dózsa
György út mentén ennek az át-
alakításnak az építészeti befeje-
zése nem történt meg – tudtuk
meg Paks fõépítészétõl, Hor-
váth Andrástól. Hármas cél ve-
zérelte az önkormányzatot, mi-
kor tájépítészettel foglalkozó
cégeknek megbízást adott: ál-
modják meg a jövõ Táncsics

parkját. A terület fejlesztési le-
hetõségeit, a park használhatób-
bá tételét és a körforgalom kör-
nyékének a várost jelképezõ át-
alakíthatóságát kellett vizsgál-
niuk az építészeknek. – Az volt
a szándékunk – mondta el Hor-
váth András –, hogy az idén el-
készülõ körforgalom környéki
átalakítás a jövõ elképzeléseivel

összhangban valósulhasson
meg. Erre a területre mindhá-
rom tervezõ cég egy, a város jö-
võjét jelképezõ szobrászati,
mûvészi kialakítást képzelt el.
A park keleti részén épül meg a
tervek szerint a rendelõintézet
folytatásaként a balneológiai
központ, a déli oldalról pedig a
tervezõk elképzelései alapján

értékes lakóházsor készülhetne,
közösségi funkciókkal: panzió-
val, vendéglátóhelyekkel, üzle-
tekkel. A köztük lévõ zöldfelü-
let mindhárom terv szerint
megfelelõ méretû maradna, ját-
szótérrel, sétautakkal, sportpá-
lyával bõvítve a park használ-
hatóságát. Az elképzelések 
egyelõre még a távolabbi jövõ
tervei, tudtuk meg a fõépítész-
tõl, hogy mikor kezdõdhet a
megvalósítás, arról még nem
született döntés.                  -dsz-

A jövõ Táncsics parkja

Az egyik felkért tájépítész cég így képzelte el a Táncsics parkot

Könnyû prédákra utaztak

Figyelem: ezt a zárat könnyen 
feltörik a betörõk

Megkettõzött biztonság

Várják a paksiak

véleményét

A város vezetése kíváncsi a
lakosság véleményére is,
ezért kérik, hogy akinek ideje
engedi, nézze meg az építész
cégek látványterveit a város-
háza földszintjén és mondja
el, milyennek szeretné látni a
Táncsics parkot néhány év
múlva.
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Izgalmas játék, hobbi, kikapcsolódás
Kirchkeszner Csaba számára a kutatás.
A Vak Bottyán Gimnázium diákja már
hatodik osztályos korában felhívta ma-
gára a figyelmet környezetanalitikai
vizsgálataival. A fiatalemberré csepere-
dett ifjú tudóspalánta már az ország ha-
tárain túl is letette névjegyét.

Hatodik osztályos kisdiákként kezdett a
Duna vízminõség-vizsgálatával foglalkoz-
ni Kirchkeszner Csaba. A környezetanali-
tika, aminek azóta sem mondott búcsút,
nemrég egyenesen Indonéziába repítette.
A tizenegyedik évfolyamos gimnazista az
ELTE Természettudományi Karán rende-
zett konferencián nyerte el a jogot, hogy
tagja legyen a 17. International
Conference of Young Scientists, azaz Ifjú
Kutatók 17. Nemzetközi Konferenciája
magyar delegációjának. Az öt fiatal erede-
tileg egy hetet töltött volna Bali-szigetén,
de ezt az izlandi vulkánkitörés miatt elren-
delt légtérzár egy héttel megtoldotta. Csa-
ba egy új, a jelenlegi nemzetközi normák-
nál precízebb vízanalitikai monitoring
rendszer kifejlesztésén dolgozik. Ezt mu-
tatta be a középiskolai tudományos kuta-
tás legnagyobb nemzetközi seregszemlé-
jén 15 perces angol nyelvû elõadásában,
amelyet egy hasonló hosszúságú diskur-
zus, vita követett. Az elõadás harmadik dí-
jat hozott számára, az út maga sok él-
ményt. Mint mondta, nagyon jónak bizo-
nyult a témaválasztás, hiszen az általa ki-
fejlesztett rendszer gyors helyszíni ered-

ményeket hoz, nincs szükség hosszan tar-
tó nagylaboratóriumi vizsgálatokra, ami a
fejlõdõ országok számára nagy lehetõség.
Kutatásának gyakorlati hasznosítását érzé-
keltetve elmondta, hogy ez a módszer pél-
dául a tiszai ciánszennyezés esetén is jól
alkalmazható lett volna, hiszen azonnali
eredményeket hoz és megoldásokat is kí-
nál. Bali – legalább is az elsõ hét, amíg a
konferencia valójában tartott – sok tapasz-
talatot hozott szakmai és emberi téren, és
persze a nyelvgyakorlásban. Kulturális
programok is voltak, és megnézték a szi-
get nevezetességeit, köztük – milyen érde-

kes egybeesés – vulkánokat. A további egy
hét kényszerpihenõ, amit egy néhány ezer
kilométerre lévõ vulkánnak köszönhettek,
már nem volt ilyen jó, annak ellenére,
hogy fõként azzal töltötték, hogy fürödtek
az óceánban. Becsomagolva, indulásra ké-
szen várták, hogy hazautazhassanak. A
kapcsolat sokakkal megmaradt, mondja
Csaba, aki szerint ez a legnagyobb hoza-
déka ennek a találkozónak.

A fiatal kutató számára a konferencián
elért harmadik helyezés is nagy öröm és
elismerés, de legalább ennyire fontos,
hogy az ELTE-n, ahova kéthetente jár ku-
tatni, kollégának tekintik. Ha elképzelései
valóra válnak, persze az is lesz, mert Csa-
ba arra a kérdésre, hogy miként képzeli jö-
võjét, egyértelmûen rávágja: fehér kö-
penyben, lombikokkal a kezében. Neki ma
is ez a legfontosabb. Kémiai, esetenként
fizikai problémákkal foglalkozik. És,
hogy még mivel tölti az idejét? A laborató-
riumi munka mellett nagyon sok elméleti
tanulással. Persze ugyanebben a témakör-
ben. Azt, hogy kicsit kilóg a sorból, a
többség, tanárok is, diákok is elfogadták,
ami abban is tükrözõdik, hogy õsztõl õ a
diákönkormányzat elnöke. Túrázik, nordic
walkingozik, fotóz, de neki az igazi hobbi
és kikapcsolódás a kutatás. – Ez igazából
egy játék. Egy nem túl egyszerû, viszont
szép játék – mondja. Hozzáteszi, hogy vé-
leménye szerint változtatni kellene a ma-
gyar oktatási rendszeren, hogy minél több
fiatal felfedezze ezt a játékot, s ahelyett,
hogy kilométeres képleteket és a kovalens
kötés elméletét kérnék számon, hagyni
kellene, hogy kísérletezzenek és maguk is
felfedezzék ezt az izgalmas világot. -vida-

Balin járt az ifjú feltaláló

Újabb sikert ért el kollégáink
– Babai István és Kövi Gergõ
– filmje, a Menedék. A zala-
egerszegi Göcsej Filmszemlén
harmadik díjat kapott a paksi
filmesek produkciója. 

Halmy György filmrendezõ, a
zsûri egyik tagja elmondta la-
punknak, hogy a kisjátékfilmek
nagyon eltérõ színvonalúak vol-
tak, de véleménye szerint a Me-
nedék kiemelkedett a mezõny-
bõl. – Abszolút fõdíjas – fogal-
mazott. – Majdnem azt tudnám
mondani, hogy hibátlan – tette
hozzá. Miként kifejtette, nem
egyszerû megteremteni egy

ilyen hangulatot, és fenntartani
a feszültséget mindvégig. –
Nemcsak a szokásos krimis, há-
borús feszültséget, hanem a bel-
sõ indulatoknak, a férfi-nõ vi-
szonynak, az árulásnak egész
rendszerét megmutatva – fejte-
gette. Elárulta, hogy szerinte
rendkívül jó volt a színészi já-
ték, különösen Lovas Rozi, aki-
nek nem volt egyszerû dolga,
mégis remekül oldotta meg. 
– Nem volt amatõr, nem volt
„sok”, hanem pont annyi, 
amennyi kell. Az egész nagyon
feszült, pillanatig sem volt az az
elképzelésem, hogy ez egy ama-
tõr film, hanem az, hogy egy ab-

szolút profi módon készült
munka – dicsérte a filmet. Jónak
értékelte a képi világot, a kame-
ramozgásokat, díszletet, a forga-
tókönyvet, amirõl így beszélt: 
– Nagyon jó a forgatókönyv,
egy pillanatra sem esik ki az
ember belõle, egy félmondata
sincs, ami fölös. A felvezetés ki-
fejezetten nagyon jó, minden a
helyén volt a legutolsó dologig,
minden ki volt találva, mindez
rendkívül jó ritmusban. És – tet-
te hozzá végül – rendkívül iz-
galmas és nagyon jó, nagyon
mai a filozófiája.

Babai István és Kövi Gergõ
Menedék címû filmjét február-

ban mutatták be Pakson. A zala-
egerszegi elõtt a 39. Dunántúli
Függetlenfilm Szemlére is ne-
vezték készítõi, ott produceri dí-
jat nyertek vele.             -tünde-

Bejött a zsûrinek a Menedék

A Göcsej Filmszemlére több
mint 80 pályázat gyûlt össze.
Lovass Tibor, a Zalaegerszegi
Televízió ügyvezetõjének tá-
jékoztatása szerint az ország
szinte minden térségébõl és a
határon túlról is érkeztek fil-
mek. Kisjátékfilm kategóriá-
ban nem osztott elsõ díjat a
zsûri. Babai István és Kövi
Gergõ Menedéke Püsök Bo-
tond és Bántó Csaba Farsang
címû mozijával osztozott a
harmadik díjon.
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Idén elõször ünnepelték a
„bölcsõdék napját” Magyar-
országon, melyet ezentúl min-
den év április 21-én tartanak
majd. A paksi Bóbita Bölcsõde
megújult intézményben ké-
szülhet jövõre az elsõ évfordu-
lós rendezvényre. 

1844-ben hozták létre az elsõ
bölcsõdét Franciaországban, az
elsõ magyar intézmény 1852.
április 21-én kezdte meg mûkö-
dését Budapesten a Kalap utcá-
ban. A megnyitás tiszteletére áp-
rilis 21-ét a bölcsõdék napjává
nyilvánította nemrégiben a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztéri-
um. A döntésnek köszönhetõen
ezentúl minden esztendõben
szakmai napon értékelik a böl-
csõdei munkát itt Pakson is, és a
dolgozók tevékenységének elis-
merésére is alkalmat biztosíthat
ez a nap. 

Az elsõ évfordulós programot
már megújult, megszépült intéz-
ményben rendezheti meg a Bóbi-
ta Bölcsõde. A felújítási munkák
tavaly õsszel kezdõdtek el az If-
júság úti intézményben. Az
atomerõmû támogatásának kö-

szönhetõen a játszóudvar egy ré-
sze az európai uniós elõírások-
nak megfelelõen alakult át, a tér-
részre a Bóbita Bölcsõde alapít-
ványa által biztosított forrásból
új udvari játékokat szereltek fel.

Az intézmény felújítása idén a
vizesblokkok és a nyílászárók
korszerûsítésével folytatódik. A
beruházásokat már tervezteti az
önkormányzat, a megvalósítás-
hoz szükséges összegeket a fel-

újítási céltartalékban biztosította
a képviselõ-testület. – A vizes-
blokkok felújítását és a nyílászá-
rók cseréjét is várhatóan a böl-
csõde nyitva tartása alatt tudjuk
elvégeztetni, de az intézmény
életében ez nem okoz zavart, mi-
vel a munkálatok alatt a csopor-
tok mindig más épületrészbe köl-
töznek majd át – tájékoztatott
Hum Ferenc, a mûszaki osztály
munkatársa. A játszóudvar felújí-
tásának folytatása is szerepel a
tervek között. A következõ tér-
részre Bana János önkormányza-
ti képviselõ keretébõl megvásá-
rolták már a gumiszõnyegeket és
alapítványi támogatásból az új
udvari játékokat. A kialakítást
már az önkormányzat végezteti
csakúgy, mint a többi játékterület
felújítását, amennyiben a gazda-
sági bizottság dönt a munkálatok
megindításáról. 

A Bóbita Bölcsõdét 1979-ben a
Gyermekek Évében adták át. Az-
óta jelentõsebb felújítás nem tör-
tént az épületen, korszerûsítése
idõszerûvé vált. Az intézmény
jelenleg napi 80 százalékos ki-
használtsággal mûködik, 8 cso-
portba 96 kisgyermeket írattak
be szüleik, tudtuk meg az intéz-
mény vezetõjétõl, Laszlóczki
Józsefnétõl.           Dallos Szilvia

Pakson nincs várólista

Bár folyamatosan emelkedik a bölcsõdék száma – a KSH ada-
tai szerint 2003-ban 515 bölcsõde mûködött az országban, 2008-
ban már 590 – az intézmények férõhely-kihasználtsága 130 szá-
zalékos: 10-15 ezerrel kevesebb férõhely van, mint amennyire
szükség lenne. A 2010-es állami költségvetésben csökkentették az
intézmények állami támogatását, így 46 ezer forinttal kevesebb
lett az egy gyermekre jutó bölcsõdei normatíva.   

Szinte minden településen várólisták vannak, szerencsére Pak-
son egyelõre ki tudják elégíteni az igényeket. A felvételhez paksi
lakcím és a szülõk munkáltatói igazolása szükséges. 

19 éves és az április 30-i balla-
gásig az ESZI ötödéves tanulója
volt ügyvitel szakon. Nagyon
szeretett itt tanulni, leginkább az
iskola légköre miatt, s az utolsó
év kellemes meglepetéseket tar-
togatott, sokkal jobban megis-

merte társait a kisebb létszámú
technikusi csoportban, mint az-
elõtt négy év alatt. Kedvenc tár-
gya a viselkedéskultúra volt,
amit az is jelez, hogy 5. helye-
zett lett csapatával Budapesten
az Országos Protokoll Verseny
döntõjében. 

Bea rajong a színjátszásért.
Négy évvel ezelõtt kezdte a sze-
replést, a Pro Artis mûvészeti is-
kolában Hefner Erika és Vajda
Tibor csapatában, mely tavaly
szeptember óta a Pikk-Dráma
Színkör nevet viseli és az ESZI-
ben tartja próbáit. Több országos
diákszínjátszó találkozón is részt
vettek, a keszthelyi Helikonon
már kétszer is felléptek, utóbbin

másodszor a Vágyak szigete cí-
mû darabjukkal ezüst minõsítést
nyertek. Ezt a darabot egyéb-
iránt a drámakör önálló est kere-
tében június 10-én a VMK-ban
mutatja be a paksi közönségnek.
Bea tavaly felvételizett a pesti
Színház- és Filmmûvészeti
Egyetemre és a Kaposvári Egye-
tem Mûvészeti Fõiskolai Karára,
sajnos nem járt sikerrel, többek
között „szemtelenül fiatalnak”
találták. Tervei között idén már
nem a továbbtanulás szerepel,
hanem a jövõ év januárjáig tartó
készülõdés után egy angliai egy-
éves kint tartózkodás. Addig itt-
hon lesz Pakson és dolgozik. Azt
mondja, tapasztalni szeretne, lát-
ni, élni, megtalálni önmagát.
Úgy gondolja, hogy mindenki-
nek el kell indulni és rájönni, ki-
csoda valójában. – Nem feltétle-
nül az egyetem, fõiskola kell,

hogy legyen a következõ állo-
más a középiskola után. Most
úgy gondolom, nyakamba ve-
szem a nagyvilágot, aztán meg-
látom, milyen az önálló élet.
Fontos, hogy rájöjjünk, mi az,
amiben fejlõdhetünk, merre visz
a szívünk, milyen ösvényeken
haladhatunk, és nagyon jó, ha jó
emberek vesznek körül minket.
Nekem ilyen közeg volt a szín-
játszó kör. Általában a meg nem
feleléstõl való félelem az, ami
gátol minket, határokat szab.
Azon vagyok, hogy ne ezek sze-
rint éljek – vallja. Paksról a kö-
vetkezõket mondja elragadtatva:
– Nagyon szeretem ezt a várost.
Megszállott sétáló vagyok
egyébként. Tudom és ismerem a
gyökereimet, és nem is akarom
elereszteni Paksot az életembõl.
Vissza szeretnék térni és itt élni
majd a családommal.           -ms-

Ezek a mai fiatalok…

Urbán Bea

Fo
tó

: 
M

ol
ná

r 
G

yu
la

Fo
tó

: 
Te

le
Pa

ks
 K

is
té

rs
ég

i T
el

ev
íz

ió



Hambalgó János 2008 óta
rendszeres olvasója lapunk-
nak, a bajorországi Ingol-
stadtból „fizet elõ” a Paksi
Hírnökre. Johann, ahogy kint
szólítják, augusztusban lesz 82
éves. Hûséges maradt a Duná-
hoz, meséli derûsen a telefon-
ban, igaz, most a „túlparton”
él, míg Dunakömlõdön a folyó
„innensõ” partján lakott. Itt
járt elemibe is, majd négy évet
Pakson polgári iskolába, ahol
Oláh Mihály is osztálytársa
volt. 1946 májusában telepítet-
ték ki sok más családdal
együtt. – Marhavagonokba
zsúfoltak minket a paksi vasút-
állomáson, és elindultunk Né-
metország felé. A szerelvény
felét Dachauban lekapcsolták.
A másik fele, amiben mi utaz-
tunk, az ingolstadti pályaudva-

ron állt meg – idézi fel a régi
emlékeket. 
Az egykori kõmûves elõször '58
környékén utazhatott megint
Magyarországra feleségével és
két gyerekével. Dunakömlõd
mellett felesége falujába, a
Bicske környéki Szárra látogat-
tak haza, mindkét helyen máig
sok rokon él, meséli. Ezután,
amíg tehették, évente-kétévente
jöttek Magyarországra. Felesé-
ge két éve hunyt el, Hambalgó
János most egyedül él, betegsé-
ge nem engedi, hogy hosszabb
útra induljon. Ezért is melenge-
ti meg különösen a szívét, ami-
kor a Paksi Hírnökben szülõfa-
lujáról olvashat. Azért bizako-
dik, hogy õsszel, amikor Karszt
Jakabék ismét Dunakömlõdre
látogatnak, õ is a csoporttal tart-
hat.                                    -kg-

Részletek a paksi Deák Ferenc
Általános Iskola jubileumi év-
könyvébõl (1875-2000):

„1875 augusztus: Paks nagy-
község Képviselõ-testülete dön-
tése alapján a külvárosban köz-
ségi iskola állíttatik föl, melyet
késõbb csak »közös iskola« né-
ven emlegettek a helybéliek. A
községi iskola két tantermet és
egy szûkös tanítói lakot foglalt
magában.

1883 január: Vetter Márton
tanító folyamodványban pa-
naszt emelt, hogy 127 gyerme-
ket kell oktatnia egy sötét, ned-
ves, alacsony tanteremben.

1886 június: Az iskolaszék ti-
zenhat pályázó közül Komlóssy
Antalt választotta az iskolába
másodtanítónak.

1888 április: A tanköteles
gyermekek évenkénti összeírása
szerint a gyermekek száma f. év-
ben: Hegyesen 24 fõ, Csámpán
és Biritón 71 fõ, Gyapán 62 fõ,
összesen 152 gyermek.

1961 augusztus: Az Alsófokú
Oktatási Intézmények gondnok-
sága jelentése szerint a Dózsa
György út 91. sz. alatti (a régi
községi elemi) iskola az állandó
tatarozások és javítások ellenére
is csak szükségmegoldásként

használható. Az épület nem felel
meg az egészségügyi követelmé-
nyeknek. Oláh Mihály igazgató
beszámolója szerint a növekvõ
gyermeklétszám miatt tanterem-
hiány lépett föl. A létszámemel-
kedés egyik oka, hogy ez év
õszén Hegyes-, Felsõ-Csámpa-
és Alsó-Csámpa-puszták iskolá-
it bekörzetesítették Paksra.

1961 október: Paks község ta-
nácsa döntése, hogy 1962-ben
az újvárosi részen egy új négy
tantermes általános iskolát kell
felépíteni a Tolnai úton.

1988. augusztus 31-én ünnepi
évnyitó keretében az iskola fel-
vette a Deák Ferenc Általános
Iskola nevet.”

… Iker Lászlóné, Csöpi néni,
az 1991 óta nyugdíjas egykori
igazgatóhelyettes 1962-tõl
nyugdíjazásáig tanította a Deák
Ferenc Általános Iskola és elõd-
je alsó tagozatos diákjait. Amit
az iskoláról és a gyerekekrõl
mesélt, semmiben nem külön-
bözik a más iskolában történtek-
tõl, kiemelkedõ csintalanságok-
ra, csibészkedésekre nem emlé-
kezett. Az ajándékot, melyet
Nagy István tanítótársától ka-
pott, a csattogtatót (körmösöket
lehetett vele osztogatni a rosz-
szalkodóknak) soha nem hasz-
nálta. Csupán arra emlékezett,
hogy bizony a szülõk jobban
odafigyeltek a gyermekük taní-

tóira, tanáraira, megfogadták ta-
nácsaikat. Legkedvesebb kirán-
dulóhelyük a Sánchegy volt és
az Ürgemezõ, s még oktatás
után is gyakran visszatértek az
iskolába, megbeszélni a tanórák
menetét, együtt játszani a gyere-
kekkel. Pedagógusnapra annyi
virágot kapott a tantestület min-
den tagja, hogy osztálynyi gye-
reknek kellett hazakísérni a taní-
tókat a csokrokkal. Az iskola
berendezése szegényes volt, a
tanítóknak minden tehetségükre
szükségük volt a tananyag be-
mutatásához. Amikor elõször
került bakelit lemezjátszó az is-
kolába, hiába készültek fel a lel-
kes tanítónõk a bemutató órára,
nem tudták lejátszani a gyere-
keknek a Házasodik a tücsök cí-
mû dalt, az elsõ másfél szó után
a tû elakadt, s „szakértelem” hi-
ányában a bemutató elmaradt…

Kiegyensúlyozott, nyugodt
oktató-nevelõ munka folyt az is-
kolában – mesélte szelíden, vég-
telen türelemmel Csöpi néni.

De lehet, ha az egykori tantes-
tület más tagjait kérdezném,
egészen más személyes élmé-
nyekrõl számolnának be ezekrõl
a nem éppen nyugodt évtize-
dekrõl…                      Tell Edit
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A Deák iskola
Hogy volt…?

Egy hûséges olvasó
Nyitott Öregdiák Találkozóra in-
vitál mindenkit a paksi Vak
Bottyán Gimnázium Öregdiákjai
Egyesülete. Az ötéves jubileumi
baráti találkozót május 14-én
tartják a gimnáziumban délután
fél hattól. A programkavalkád
öregdiák borversenyt, origami-,
kerámia-, festmény-, fotomon-
tázs- és iskolatörténeti relikvia-
kiállítást kínál egykori és jelenle-
gi diákok munkáiból, valamint
találkozhatnak a vendégek híres
sportolókkal, akik egykor szin-
tén a gimnázium padjaiban ül-
tek. Este fél nyolckor a díszudva-
ron az egyesületi köszöntõ, vala-
mint a Tarisznyás Györgyi-díjak
átadása után „Zenei barangolás a
Duna mentén” címmel, mûsoros
esttel zárnak, ahol fellépnek:
Pecze István trombitamûvész, a
Szekszárdi Big Band és a Kapos-

vári Corso Tánc- és Sportegye-
sület szólistái. Fontos, hogy
ahogy az elnevezés is mutatja, a
rendezvény teljesen nyitott, szí-
vesen látják az egykori és jelen-
legi diákokat, családjukat, bará-
taikat és minden érdeklõdõt. Az
egyesület annak idején azért ala-
kult, hogy ápolják a diákhagyo-
mányokat, kapcsolatot építsenek
az öregdiákok között, közelebb
hozzák egymáshoz a különbözõ
generációkat, segítsék a gimná-
zium oktató-nevelõ munkáját.
Három esztendõvel ezelõtt a
szervezet cselekvési programot
dolgozott ki és fogadott el, ame-
lyet maradéktalanul sikerült
megvalósítani, már csak egyet-
len mozzanat van hátra, mégpe-
dig a találkozó, mondta el
Kováts Balázs, a választmány
tagja.                            -gyöngy- 

Öregdiákok randevúja



Május 21-én délelõtt zárt körû,
szakmai borversennyel veszi
kezdetét a a háromnapos prog-
ram a Sárgödör téren. Délután
17 órától a könnyûzenei 

zenekaroké lesz a tér, 

fellép a Várady Jam Factory, a
Böllér Blues Band, a Dudás-
Veres-Tóth Trió, a Jazz All
Stars és a Big Balls.

Eközben (még mindig pénte-
ken) a múzeumi majálison ró-
mai kori hangulatot varázsol-
nak a Városi Múzeum udvará-
ba. 16 órakor az utóbbi évek
lussoniumi leleteit, valamint az

Európa-szerte egyedülálló  bronz

császárszobor

töredéket bemutató kiállítás
nyílik meg az idõszaki kiál-
lítóban. Lesz korhû gladiá-
torviadal, római ételek kósto-
lása, játszóház, fazekas-be-
mutató és korhû ruhákban is
fotóztathatják magukat a mú-
zeumba látogatók.

Másnap, 22-én a Sárgödör té-
ren reggel 8-tól 9-ig várják a ne-
vezõket a sillerhez illõ ételek fõ-
zõversenyére. A nevezõk egy
üveg paksi sillert és egy kötényt
kapnak. Délelõtt gyerekmûso-

rok, délután néptánc-együttesek
és népi zenekarok követik egy-
mást a színpadon. Fellép a Tûz-
virág és Csikó Szabolcs is. Köz-
ben 12.30-kor kihirdetik 

a fõzõverseny 

gyõztesét 

és a Paksi Kertbarát Egyesület
Nyitott kertek programjának
eredményeit. 14 órától közön-
ségbírálatra várják a siller bo-
rok kedvelõit, akik maguk is
szavazhatnak kedvenc boruk-
ra. 18.20-tól a Nemjuci, 20.15-
tõl a Hooligans ad koncertet.

Mindeközben Dunakömlõdön,
a sportpályán szintén a bor áll
majd a középpontban.
Szombaton 10 órától borkósto-
lóval veszi kezdetét a program,
de lehet majd vajdasági kecske-
sajtot és ételeket is kóstolni.
Lesz játszóház, hangszerbemu-
tató és gyerekmûsor. Fellép töb-
bek közt Juhász Kitti és a Holló
Együttes.

Május 23-án vasárnap a
Sárgödör tér ad helyet a

német nemzetiségi

napnak, 

melyet 15 órakor a Roger
Schilling zenekar fellépése
nyit meg. Õket a Sramli
Kings követi a színpadon, de
mûsort adnak többek között a
paksi iskolások, a Millich
Familie, fellép a györkönyi
és a németkéri nemzetiségi
táncegyüttes. Este 8-tól
kezdetét veszi a bál az M6
Express zenekar közre-
mûködésével.                -kg-

A Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesü-
letének ötlete alapján és szervezésében, az elmúlt
években megrendezett Országos Sillerfesztivál
2010-tõl az önkormányzat támogatásával három
napon keresztül, a siller borok szakmai és közönség-
bírálatával, gyermek és felnõtt programokkal, a né-
met nemzetiségi nap rendezvényeivel kínál gazdag
lehetõséget a pihenni, kikapcsolódni vágyóknak. 
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A nevezett borok nagyjából hatvan szá-
zaléka kapott dobogós minõsítést az idei
paksi városi borversenyen, amelyre
majd' százkilencven mintával neveztek
a gazdák. A szakemberek a város borát
is kiválasztották.

Az utóbbi évek rekord mintaszámával zaj-
lott a 2010-es paksi borverseny, 81 terme-
lõ összesen 188 nedût nevezett A bírálóbi-
zottságok elé 105 vörös, 55 fehér, 19 rozé
és 8 siller került. Huszonöt szakember vett
részt a bírálatban, közöttük olyan neves
szakemberek, mint Módos Ernõ vagy dr.
Kozma Pál, a Borászati Kutatóintézet
igazgatója. Az értékelésnél minden ízében
alaposan szemügyre vették a borokat, a
mustra eredménye a hagyományos húsz-
pontos értékelésben tükrözõdött. Ez azt je-
lenti, hogy a szín, illetve a tisztaság egy-
aránt 0-2, az illat és zamat együtt 0-4, az íz
és összbenyomás pedig szintén együtt 0-
12 pontot kaphatott. A versenyen összesen
17 arany, 42 ezüst és 57 bronz minõsítés
született, arany csak a sillereknél nem. 

A borverseny arra hivatott, hogy a gazdák
pártatlan véleményt kapjanak boraikról, és
egyben szakmai útmutatást a jövõre néz-
ve. Bár a borkezelés javuló tendenciát mu-
tat, mindig van mire odafigyelni. Idén a
gondosabb kénezésre és a hordókezelésre
hívták fel a figyelmet a bírák, illetve talál-
koztak fülledt borokkal, ami azt jelenti,
hogy késõn fejtették, ám ezek a dolgok
egy kis odafigyeléssel orvosolhatók,
mondta el Kanczler Istvánné. A Paksi
Hegyközség elnöke hozzátette, hogy egy-
re több fiatal hódol a borkészítésnek, és
ringbe is szállnak a borversenyen, ami ör-
vendetes. A minõsítés mellett a „Város bo-
ra” címre nevezett nedûket is végig kellett
kóstolniuk az ítészeknek. A fehérek kate-
góriájában a Danubiana Bt. 2009-es pinot
blanc, vörös kategóriában pedig Várszegi
Ferenc 2009-es cabernet savignon bora
nyerte el a címet. A nevezés feltétele volt,
hogy meghatározott mennyiséggel rendel-
kezzenek a termelõk boraikból, ugyanis a
palackozott nedûket reprezentációs célra
szánja a város.                               -gyöngy-

Fiatalok is ringbe szállnak

Közgyûlést tartott a Paks Sárgödörtéri
Présháztulajdonosok Egyesülete, ahol
megerõsítették tisztségében a Leber
Ferenc vezette elnökséget. A meg-
növekedett feladatok miatt a közgyûlés
egy újabb elnökségi tagot választott:
Kovács Sándor vállalkozót. Arról is
döntöttek, hogy az egyesület elsõ elnö-
két, Mayer Istvánt örökös tiszteletbeli
elnökké választják.                   -emma-

Sillerfesztivál három napon át

Várják a sillereket

A szakmai borversenyre ne-
vezni három palack siller
borral – május 17-18-19-én
lehet, 830-tól 1130-ig Kanczler
Istvánnénál (70/20-58-520)
Pakson, a Borpincében, va-
lamint Kovács Mihály
(20/3164-221) pincéjében a
Sárgödör téren, 15-18 óráig.
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Ha április – Tûzvirág gála; ha
Tûzvirág gála – telt ház és va-
rázslat. Így volt ez idén is, két
estén is telt ház elõtt táncoltak a
Tûzvirág Táncegyüttes apróbb-
nagyobb táncosai. Sõt idén a fõ-
próbán is megteltek a székso-
rok, az együttes lehetõséget
adott arra, hogy a hozzá közel-
állók, a mûsor sikerét elõsegítõk
láthassák az elõadást. Az elõ-
adás pedig nemcsak a szokásos
varázslatot hozta, hanem némi

meghökkentést is. Persze nem
véletlenül: Mádi Magdolna mû-
vészeti igazgató két, egymástól
teljesen különbözõ programot
állított össze. Az elsõben szinte
kizárólag magyar néptáncokat
mutatott be az együttes, a végén
fergeteges össztánccal. A máso-
dik táncszínházi produkció tel-
jesen más hangulatot teremtett:
az emberiség máig elkövetett
hibáit felidézve a „Földért kiál-
tott”.                                    -vt-

Telt házas varázslat

Az egykori Móra iskola volt diákja, Fo-
dor Gergely elsõ helyen végzett egy
nemzetközi gasztronómiai versenyen. A
paksi fiatalember hamarosan kézhez
kapja vendéglõs bizonyítványát, s azt
tervezi, hogy rövidesen angol nyelvterü-
leten gyarapítja gyakorlati tudását.

A címben szereplõ eszköz, mármint a mé-
rõszalag, persze nem mindennapos kellék
Fodor Gergely zsebében, de a Siófokon
rendezett Krúdy Gyula gasztronómiai ver-
senyen elengedhetetlen kellék volt. A fel-
adat egyik része ugyanis díszterítés volt,
amikor valóban fontos eszköz a centi,
mert a milliméterek is számítanak. Gergõ
a Hunyadi Mátyás Vendéglátó-ipari Szak-
középiskola – ma Szent László – végzõse
vendéglõs szakon. Osztálytársával,
Stadler Ágnessel az oldalán a siófoki ver-
seny legjobbja volt felszolgálásban. Cuk-
rászok, szakácsok és pincérek versengtek
három napon át. Az elsõ feladat a díszasz-
tal összeállítása volt. A terítés – mondja
Gergõ – az étrendre épül és az alkalomhoz
igazodik. Õk a kevesebb néha több elvet
követték, ami, mint kiderült, nagyon jó
stratégia volt. A szakmai elméleti kérdések
záporát is jól állta a páros, így az „élõmun-
kát” abban a tudatban kezdték, hogy jól
állnak a mezõnyben, ami a svéd és szlovák
csapatok részvételének köszönhetõen
nemzetközi volt. Az élõmunka a felszolgá-
lást jelenti. Ez esetben konkrétan angol
felszolgálást, ami nem a kommunikáció
nyelvére vonatkozik, hanem a módszerre.
Ezt tartják a legszínvonalasabb felszolgá-
lási módnak, lényege, hogy a tálalást a
vendég asztalánál a felszolgáló végzi. A
szekszárdi iskola versenyzõi ezt az aka-
dályt is jól vették. 

Hogy mit jelent egy ilyen szakmai verseny
legjobbjának lenni?  A gyõzelemmel szü-
lei és tanárai elismerését is kivívta, de nem
bízta el magát, mert mint elárulta, a felké-
szülés során arra is ráébredt, hogy sokat
kell még tanulnia. A verseny gyakorlatnak,
tapasztalatszerzésnek és kalandnak is jó
volt, tette hozzá.

Annak ellenére, hogy most a jók közül is
a legjobb lett, nem biztos, hogy Fodor
Gergely egy életre elkötelezte magát a
vendéglátás mellett. Szereti az extrém-
sportokat, sziklamászást, siklóernyõzést
és a szintén nem teljesen izgalom- és ve-
szélymentes ipari alpinista munkát, amibe
édesapja mellett belekóstolt. Lehet, hogy e
mellett teszi le a voksát. A tanév végén el-
búcsúzik az iskolapadtól, de – úgy tûnik –
nem végleg, egy év múlva szeretne fõisko-
lára menni. Elõbb azonban egy kicsit vilá-
got lát. Úgy tervezi, hogy egy évet angol
nyelvterületen dolgozik felszolgálóként.
Meglehet, hogy valamelyik luxushajón
kamatoztatja majd tudását.       Vida Tünde

Egy ifjú pincér centivel Mit ajánl olvasóinak
a VMK könyvtára?

A barna ruhás férfi, Egy marék rozs, És
eljõ a halál, Gyilkosság az Orient
Expressen, Halál a Níluson, Paddington
16.50, Tíz kicsi néger… Ugye, kedves
Olvasó, Ön is folytatni tudja ezt a felso-
rolást!

Agatha Christie nevét – mert hiszen az
õ könyvcímeit sorakoztattam fel – az
egész világon ismerik. Könyveit milli-
árdos példányszámban olvassák a világ
minden nyelvén. 

Vajon milyen ember õ, aki olvasók
millióit tudja megszólítani történetei-
vel? Önök is megtudhatják, ha elolvas-
sák az Életem címû könyvét.  Megis-
merhetik a régi, viktoriánus vidéki bir-
tokosok világát, imádott dadusát, titok-
zatos, tehetséges édesanyját, akinek
mindenki leste kívánságait. Részesei le-
hetnek a második férje oldalán végigjárt
expedícióknak, ásatásoknak, a rengeteg
kalandnak. Személyes ismerõsei lesz-
nek ennek a zseniális írónõnek, mert az
önéletrajza éppolyan lebilincselõ, mint
regényei.

Agatha Christie: Életem. 
Bp.: Partvonal, 2009.

17 számmal jutott be a Modern Tánc-
csoportok Magyarországi döntõjébe a
Csillag Show-Tánc Egyesület. A meg-
mérettetést Veszprémben rendezték,
ahol az egyesület kilenc elsõ helyezést
és két „bronzérmet” táncolt össze. A
különbözõ korosztályok versengésén a
street dance, disco, funky és hip hop
kategóriákban tarolt a paksi csapat.
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A városban történõ felújítások, építkezések,
átalakítások miatt mostanában többször ke-
resték meg a múzeumot egy-egy épület
vagy terület múltbeli küllemére, történetére
vonatkozó kérdésekkel. Sajnos nem mindig
tudtunk segíteni, ugyanis vannak olyan ré-
szei a városnak, melyekrõl sem képi, sem
iratanyaggal nem rendelkezünk. Emellett
persze vannak olyanok is, melyek „jól do-
kumentáltak”. Ezek közé tartozik a fõutca
északi szakasza, ami gyakran szerepel régi
képeslapokon, és a korabeli fotókon is ked-
velt témát adtak a patinás épületek. Szintén
ide sorolhatjuk a Duna-partot: a  képeslapok
hol idilli tájképként, hol életképek háttere-
ként ,„Duna-korzó”, „Dunaparti sétány”,
„Dunaparti sétatér”, „Erzsébet sétány”, „Er-
zsébet-sétatér” aláírással mutatják be.

A tárgy, aminek történeteit ezen a héten
keressük, szintén ezt a környéket szemlélte-
ti. Egy rajzról van szó, melyet Gosztonyi Já-
nos okleveles építõ-, iparmûvész készített
1939 márciusában. „A paksi Erzsébet park
nyári szórakozóhelyének tervvázlata” a Du-
na-korzó és a fõszolgabíróság parkja által
határolt területet ábrázolja. A vázlat három
egységbõl álló szórakozóhelyet szemléltet,
melynek központjában tánctér található,
egyik végén „falatozó, söntés” és hozzá tar-

tozó raktár, másik végén pedig cukrászda,
mely mûhelybõl és „kiadóból” áll. Az egy-

ségeket sövény keríti körbe, és választja el
egymástól a falatozó és a cukrászda kerthe-
lyiségének asztalait.

Nem valószínû, hogy ez a terv megvaló-
sult, de azt mindenképpen sejteti, hogy
1939-ben milyen élénk társadalmi élet zaj-
lott a városban, valamint hogy ennek egyik
központja a Duna-korzó környéke lehetett.
Feltehetnénk a kérdést, hová tûntek azok a
közösségek, akik éltették a korzót, eljártak
cukrászdába, táncoltak, szórakoztak, élvez-
ték a nyári délutánok beszélgetéseit, de
most a múltnak nem ilyen vetületét szeret-
nénk megjeleníteni. Arra vagyunk kíváncsi-
ak, Önök hogyan emlékeznek a város válto-
zásaira, mely területeket tartják központi je-
lentõségûnek, hogyan, hol szórakoznak
mostanában, szórakoztak régebben. Ha ren-
delkeznek olyan képekkel, melyek a kora-
beli paksi társadalmi élet mozzanatait, vagy
ma már nem látható, megváltozott épülete-
ket, terülteket ábrázolnak, kérjük osszák
meg velünk. A képek másolatai a múzeum
digitális gyûjteményét gazdagíthatják. 

Írjanak a muzeum.paks@gmail.com e-
mailre, vagy a Városi Múzeum, 7030 Paks,
Deák F. u. 2. címre. Köszönjük eddigi visz-
szajelzéseiket és történeteiket!

Kövi-Ónodi Gyöngyi
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Tárgy/Történet

A paksi Kovács Melinda bang-
ladesi barátjával az angliai
Lutonon él. Fõiskolás évei alatt
járt már Angliában nyári
munkán, azon az egyetemen,
ahová késõbb visszament ta-
nulni. Másfél éves itthoni var-
gabetû után pedig újra megcé-
lozta az esõs országot.

– Visszajöttem Angliába tanulni
a nyelvet, a kultúrát, és bizonyí-
tani akartam, hogy itt is meg tud-
juk állni a helyünket. Engem
nem a pénz motivált, hanem a
szakmai elõrejutás. A magyar
rendszer nagyon zárt, és hiába
képzett az ember a szakmájában,
minden ajtón hét lakat van. Ang-
liában aki szorgalmas és tudja,
hogy mit akar, könnyebben bol-
dogul. Jelenleg egy állami cégnél
dolgozom projekt asszisztens-
ként, a cég fõként otthonok és
közösségek finanszírozásával,
támogatásával foglalkozik az

építõiparon keresztül. Magyaror-
szágon nincs ilyen, ezért idõbe
telt, míg átláttam a rendszert,
amit leginkább az otthoni önkor-
mányzati lakások rendszeréhez
tudnék hasonlítani. 

Melinda, mint mondja, nagyon
jól érzi magát, csak az idõjárás-
sal nehéz együttélnie…

– Az angoloktól nagyon sokat
lehet tanulni államháztartásról,
rendrõl, hatékonyságról és fõleg
a demokráciáról. Aki karrierista,
az itt megtalálja számításait, mert
elõrébb juthat. Aki szorgalmas,
az félre tud rakni, tud élni. Ez
nem meglepõ, hisz a világ egyik
legnagyobb gazdaságáról
beszélünk… Az õ gondolkodá-
suk merõben eltér a kontinentá-
listól, a magyartól. Az általános
az, hogy mindenkinek minden-
bõl egyenlõen kell részesülnie,
egyenlõ esélyeket kell kapnia.
Itt az egyén áll a család elõtt, az
utóbbi társadalmi értéke csekély. 

– Vicces – mondja Melinda,
mikor legmeghatározóbb él-
ményeirõl faggatom – Itt alap-
vetõen mindenki fogyókúrázik
és nem értik, mégis miért kö-
vérek. Az átlagos étkezési
kultúra viszonylag alacsony,
pedig minden alapanyag ren-
delkezésre áll az egészséges ét-
kezéshez. A legtöbben ebédre
minden nap ugyanazt a szend-
vicset eszik csipsszel körítve,
vagy bio-készételt. Otthon
szinte senki nem fõz. Fõétke-
zések között kekszecskéket,
muffint kólával és üdítõitalo-
kat fogyasztanak. Majd mikor

azt tapasztalják, hogy szûkül a
nadrág, rászánják magukat az
úgynevezett „weight watchers”
klubra, amit csak kövérek
klubjának hívnak, és ott azt
számolgatják, hogy hány pon-
tot esznek. Úgy vélik, lefogyni
nem sporttal és egészséges ét-
renddel lehet, hanem a pontok
számolgatásával. 

Melinda egy darabig még sze-
retne Angliában maradni. Csalá-
dot alapítani viszont „nem érde-
mes” – véli, hiszen nincs állami
óvoda, a bébiszitterre pedig rá-
költhetné a havi fizetését. 

– Utána pedig beadhatnám a
gyermekem egy olyan általános
iskolába, ahol azt sem tanítják
meg neki, hogy milyen Európa;
vagy pedig magániskolába jára-
tom majd, amire a férjem fizeté-
sét is rákölthetjük. Sajnos, ezen
a téren nincsenek jó tapasztala-
taim. Szerencsés vagyok, mert
viszonylag gyakran haza tudok
jönni Paksra. A családdal és ba-
rátokkal telefonon illetve e-mai-
len keresztül tartom a kapcsola-
tot. Ezért nincs nagyon honvá-
gyam. Egyelõre…  Sólya Emma

Fogyókúrázók országa
Paksiak a nagyvilágban



Cziczer Istvánné, Farkasfalvi
Erzsi néni, a Deák Ferenc Álta-
lános Iskola egykori tanítója,
igazgatóhelyettese Dunaköm-
lõdön született, a napokban ün-
nepelte nyolcvanötödik születés-
napját. A történelem hozta sors-
fordító pillanatokban magyaro-
sította a családfõ Wolf család-
nevüket Farkasfalvira. Erzsi né-
ni négy testvérével nevelkedett a
csendes Dunakömlõdön, ahol –
elmondása szerint – felejthetet-
len, szép gyermekkort élt meg.

„ Négy testvérem közül rajtam
kívül még hárman választották a
pedagógus szakmát, egyik
öcsém kereskedelmi iskolába
járt. A szüleink mindent megtet-
tek annak érdekében, hogy ta-
nulhassunk. Ha ruhára volt
szükségünk, édesapám állatokat
adott el a háztájiból, aztán fize-
tésével elõször a helyi kereske-
dõket járta körbe – az elhozott,
könyvbe írt áruk ellenértékét
törlesztette, melyek a hétköz-
napok megélhetését biztosítot-
ták…”

A hivatalt viselõ édesapa mel-
lett az édesanya a család apró
földjén gazdálkodott, állatokat
nevelt.

„…Polgári után felvettek a
Cinkotai Állami Tanítóképzõbe.
Itt szereztem tanítói oklevelet,
1944 áprilisában. Szeptember-
ben a Dunaszentgyörgyi Római
Katolikus Iskolánál kezdtem ta-
nítani, igen rövid ideig, mert az
októberben ideérkezõ front ha-
mar véget vetett a munkámnak.
Az iskolát ideiglenesen bezár-
ták, én azonnal hazamentem a
szüleimhez, ahonnan egy hely-
béli kocsissal jöttünk át a követ-
kezõ nap estéjén Dunaszent-
györgyre a ruháimért, néhány
személyes tárgyért. Ahogy le-
szálltunk  a kocsiról, a lovak egy
lövés hangjától megijedtek,
megbokrosodtak s mint késõbb
kiderült, Dunakömlõdig meg
sem álltak. A lovak gazdája az
állatok után indult, így marad-

tam azon az éjszakán
Dunaszentgyörgyön. A házban,
ahol korábban laktam, magyar
katonákat szállásoltak el. Éle-
tem legnehezebb éjszakáját él-
tem meg akkor. Folyamatosan
lõttek az oroszok, az ablak spa-
lettái ki-be csukódtak, rettenete-
sen féltem. Másnap reggelre el-
terjedt a hír, orosz fogságba
kerültem…”

A család nagy meglepetésére
és örömére a fiatal tanítónõ egy
nap múlva épségben érkezett
haza a nehéz éjszaka után,
melyrõl akkor még nem tudta,
nem az egyetlen és utolsó volt az
életében.

„…Néhány hónappal késõbb,
1945. január 9-én, éjjel fél tizen-
kettõkor orosz katonák jelentek
meg az otthonunkban. A nõvé-
remmel együtt elvittek egy
dunakömlõdi parasztházba, ahol
két napig tartózkodtunk, majd
meleg ruhákkal, három hétre va-
ló élelemmel a szekszárdi bör-
tönbe vittek minket, ahonnan a
következõ napon Bajára indul-
tunk, akkor már egy nagy lét-
számú csoporttal. Még nem tud-
tuk, hogy háromhetes út áll elõt-
tünk: Baján marhavagonokba
vagoníroztak bennünket és elin-
dultunk az ismeretlenbe,
málenykij robotra…”

Ritkán, hosszabb ideig állt a
vonat egy-egy állomáson. A va-
gonokat itt kitakarították: a fog-

lyok által kidobott szemétbõl vá-
logattak az állomáson vonatok-
ra várakozó, csonttá soványo-
dott helybéli gyerekek.

„… Az indulástól számított
három hét múlva érkeztünk meg
az ukrajnai Davidovkába, ahol
egy munkatáborban, de nem ba-
rakkban, hanem terméskõbõl
épült házban helyeztek el min-
ket. Rettenetes hideg volt, a fa-

ágyak felülete fényesre fagyott.
A nõvéremmel egy ágyban
aludtunk s vártuk, mi lesz a sor-
sunk… A helyi szénbányába ke-
rültünk. A testvérem a felszínen,
én a föld alatt dolgoztam. A na-
pi kenyéradag a felszínen dol-
gozóknak húsz dekagramm, ne-
künk, akik a csilléket raktuk
odalent, negyven dekagramm
volt. Eleinte nem kaptunk mást
mellé, csak uborka vagy
savanyúkáposzta-levet…”

Volt a rabtársak között egy
gyönki asszony, aki három kicsi
gyermekét hagyta otthon, majd'
beleõrült a bánatba. És volt ott
egy kismama is, akinek gyerme-
két a táborlakók segítették a vi-
lágra. 

„…1949. október 19-én jöt-
tünk haza. A Nyugati Pályaud-
varra érkeztünk, ahol nagyon
sokan várták a hazaérkezõ fog-
lyokat, és azután is minden állo-
máson élelmiszert adtak fel a
vonatra a helybéliek. Amikor
hazaérkeztünk, Jancsi öcsém

várt, aki kisfiúból kamasz fiúvá
cseperedett az eltelt évek alatt…
Nem szerettem kimenni az utcá-
ra, csak éppen a templomba.
Úgy éreztem a „telepesek” mi-
att, hogy idegen vagyok a saját
szülõföldemen. Hazajöttem és
mégsem éreztem, hogy otthon
vagyok… 1950-ben Kölesdre
helyeztek, azzal a feltétellel,
hogy oroszt is tanítok. Második
pályakezdésem volt ez. Szép
éveket töltöttem Kölesden. A
férjemmel, aki Tolna és Somogy
megyében az állami gazdaságok
és tsz-ek számviteli szervezését
végezte, 1951-ben ismerkedtem
meg. Ötévnyi levelezés után
1956-ban férjhez mentem – es-
te, sötétben mentünk fel a temp-
lomba, megesküdni… 1957-ben
Dunakömlõdre költöztünk. A
két fiam már itt született a paksi
szülõotthonban. Dunakömlõdön
négy évig dolgoztam, közben
Paksra jártam pusztáról bejáró
gyerekeknek oroszt tanítani…”

A fiatal családot népgazdasági
érdekbõl, a férj munkája miatt
1961-ben Paksra költöztették.

„…Ekkor alakult a 3-as szá-
mú, jelenleg Deák Ferenc Álta-
lános Iskola. Ide helyeztek igaz-
gatóhelyettesnek. Drága jó
édesapám vigyázott a nagyobb
és néhány hónapos kisebbik fi-
amra. Hétfõn érkezett, nálunk
lakott egész héten, hétvégén
ment haza Dunakömlõdre. Így
tudtam munkát vállalni… Ti-
zennyolc évig voltam igazgató-
helyettes, 1980. szeptember 15-
i nyugdíjazásomig.”

Egy rendkívül érzékeny, erõs
Emberrel beszélgettem, aki vé-
gigélte a XX. századot, annak
minden történelmi, politikai,
kulturális félelmeit és fájdal-
mait. Erzsi néni egyetlen sza-
vával sem panaszkodott. Me-
sélt, évszámokat, tényeket kö-
zölt, emberi méltóságról, küz-
désrõl mesélt. Biztosan állítja:
a hit és erkölcstan oktatás hi-
ányzik a mai iskolarendszer-
bõl. Hit és erkölcs nélkül nehéz
értéket teremteni, alkotni, hoz-
zátenni a jelenvalóhoz, önma-
gunkhoz, a világhoz – bárhogy
is fordul a sorsunk.                   

Tell Edit

2010. május 7. 15 Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Aki végigélte a 20. századot
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FELHÍVÁS
1987. augusztus 22-én 

a PSE pályáján sor került a Paksi
SE és a Paksi Atomerõmû SE 

közötti elsõ NB III-as találkozóra.
A mérkõzést a Paksi SE nyerte

meg 2:0 arányban. 
A mérkõzésrõl filmfelvétel 

készült. Kérem aki tud errõl a 
felvételrõl, esetleg a birtokában
van, jelentkezzen a következõ 

telefonszámon: 
Szegõ István 

+36 30 444 8381.

Az NB I-es férfi kosárlabda
bajnokságban megkezdõdött
a rájátszás. Az Atomerõmû
csapata, miután az alapsza-
kaszban a második helyet
szerezte meg, a legjobb négy
közé jutásért a Kecskeméttel
mérkõzött. A kiírás szerint a
play off-ban a párharcok az
egyik fél harmadik gyõzel-
méig tartanak. 

A párharcot az ASE nyerte 3-1-
re. – Nagyon boldog vagyok,
hogy bejutottunk a legjobb négy
közé, szívós Kecskemétet sike-
rült legyõznünk. A döntõbe ke-
rülésért a felszálló ágban lévõ
Körmend lesz az ellenfelünk,
akik Németh Istvánnal kiegé-
szülve nagyon megerõsödtek.
Nehéz, kemény mérkõzések elé
nézünk – mondta el Horváth
Imre, az ASE vezetõedzõje.

Horváth Ákos tavaly nyáron
igazolt Kecskemétrõl Paksra,

az ASE meghatározó játékosa,
magyar válogatott: – Jó érzés
volt visszamenni, szeretem a
kecskeméti csarnokot. Szerin-
tem már a harmadik mérkõzé-
sen érezhetõ volt, hogy össze-
álltunk és el tudjuk õket kapni,
és ez sikerült is. Az elsõ két
meccsen se a csapat, se én nem
találtam a ritmust, nem tett jót
az alapszakasz utáni tíz nap
szünet. A Kecskemét szerintem
a rájátszásra állt össze, elég
egyedi stílusban játszanak, sok
a külsõ dobás, rengeteget
kettõ-kettõznek, hozzá kellett

szokni. Következõ ellenfelünk,
a Körmend nagyon jó szerke-
zetû, Németh István visszaállá-
sával jobban tudják forgatni a
csapatot. Nem lesz könnyû, de
vagyunk annyira jók, hogy
akár simán hozhatjuk is a pár-
harcot. Az elsõ meccsen itthon
elkapjuk õket, megmutatjuk, ki
az úr a háznál. Lelkesedés és
szív kell, és persze jó védeke-
zés! – nyilatkozta a játékos.

Hogy sikerült-e, az lapzár-
tánk után derült ki, hiszen az
elsõ meccsen túl van már a
csapat.                          -joko-

Körmend ellen a döntõbe jutásért

A következõ mérkõzések idõpontjai: 

2. mérkõzés május 8. 18.00 Körmend-ASE
3. mérkõzés május 11. 18.00 ASE-Körmend

Amennyiben még nem dõlt el a párharc:
4. mérkõzés május 14. 18.00 Körmend-ASE
5. mérkõzés május 16. 18.00 ASE-Körmend

Véradó sportolók
Huszonegy új véradót köszön-
töttek az idei elsõ városi véradá-
son, melyen összesen 268-an
vettek részt a VMK-ban. Az el-
sõ alkalommal vért adók táborát
az ASE NB I-es kosárcsapatá-
nak, illetve szurkolói csoportjá-
nak tagjai is bõvítették, a sport-
egyesület vezetését Kovács An-
tal képviselte. – Soha nem ad-
tam még vért, a vércsoportomat
is most tudtam meg. Az elsõ
tesztnél felmerült, hogy vérsze-
gény vagyok, ezért nem is adha-
tok, de a többi vizsgálat során
aztán kiderült, hogy minden
rendben van – mondta el Hor-
váth Ákos, az ASE játékosa. –
Szerettük volna megmutatni,
hogy nemcsak azok a vérmes
szurkolók vagyunk, akik kiabál-
nak a meccseken, hanem mi is
gondolunk másokra, és segíteni
szeretnénk példát mutatva min-
denkinek – fogalmazott Szegi
Mihály, az Atomic Boys szurko-
lói csoportjának egyik vezetõje. 

– Legközelebb május 23-án
lesz véradás a sillerfesztiválon.
Nyilván azok, akik most adtak,
akkor nem tehetik meg, mert a
két esemény között nem telik el
a szükséges idõ. Ismét az újakat
buzdítanám arra, hogy jöjjenek,
mert a vért mással nem lehet
pótolni és a véradás egyben
szûrés is – tette hozzá
Ferencziné Vesztergombi Klá-
ra, a Vöröskereszt paksi szerve-
zetének titkára.                  röné

Sakk: kijött a lépés
Teljesítették az Atomerõmû SE sakkcsapatai a
kitûzött célt az elsõ- és másodosztályú bajnok-
ságban. Az ASE I. harmadikként, az ASE II.
kilencedikként zárta a 2009-2010-es szezont.

Az NB I. Szabó László csoportjában az utóbbi
évekhez hasonlóan a Nagykanizsa, Zalaegerszeg,
Paks hármas már korábban meglépett a többi egy-
lettõl, sõt: a dobogós helyek is eldõltek. Az elõb-
bi két együttes rutinos magyar és kiváló nemzet-
közi játékosokat szerepeltet, az Atom élvonalbeli
gárdája azonban más utat jár és így is eredmé-
nyes. – Mi továbbra is a fiataloktól várjuk a jó
eredményeket, akik nagyon szépen fejlõdnek.
Papp Gábor játéka egész évben nagyon hiányzott,
õ jelenleg egyéves ösztöndíjjal tanul Amerikában.
Nem szeretnék kiemelni senkit, a csapat minden
tagja hozzájárult ahhoz, hogy bronzéremmel zár-
juk a bajnokságot – értékelt a BEAC elleni 9:3-as
hazai gyõzelmet megelõzõen Gosztola István, az
ASE sakkcsapatának vezetõje. 

Az NB I/B-s együttes a másodosztályú tagság
megõrzésére törekedett a szezonban, mely sike-
rült. A piros-kékek két fordulóval a vége elõtt je-
lentõsen eltávolodtak a kiesõ zónától, így Berta
Tibor elégedett lehet csapatával. – Bravúrmeccs

volt a bajnok Tabán elleni hazai 6:6, hiányérzetem
egyedül a Fehérvár elleni találkozó miatt van, me-
lyet szintén itthon játszottunk és kikaptunk
6,5:5,5-re. Összességében a csapat jól szerepelt, a
dobogósok ellen nagyon jól helytálltunk. A me-
zõny többsége erõsebb nálunk, ezért elégedett va-
gyok az idei teljesítményünkkel. Remélem, jövõ-
re még jobban fogunk szerepelni az NB I/B-ben –
összegzett Berta Tibor, az ASE NB I/B csapatve-
zetõje.                                                         efgé 
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– Bravúrnak tartom, hogy Ligakupa
döntõjébe jutott a társaság, mi végig ko-
molyan vettük a sorozatot. Sok csapat
úgy kezeli, hogy legtöbbször a csere-
vagy a háttérbe szorult játékosokat ját-
szatja, aztán amikor felcsillan a remény,
hogy döntõt játszhat, akkor mindenki
megpróbálja elõvenni a legjobb embere-
it. Így volt ez Zalaegerszegen és Gyõr-
ben is. Az esélyeket illetõen bármi meg-
történhet, a DVSC idén mindhárom ku-
pát szeretné megszerezni (Ligakupa,
Magyar Kupa, Soproni Liga – a szerk.),
ezért a gyõzelemért mindent megtesz-
nek majd. Az esély azonban így is 50-50
százalék – latolgatott a Kecskeméten
rendezett Ligakupa döntõ elõtt Kis Ká-
roly vezetõedzõ. 

A mérkõzést végül a Debrecen 2:1-re
nyerte, a paksi gólt Völgyi szerezte. El-
sõ osztályú tagsága alatt így is legna-
gyobb sikerét érte el a Paksi FC, a klub
az ezüstérem mellett ötmillió forinttal
gazdagodott.

„Csak az eredmény számít”

Mint azt korábban megírtuk, Kis Károly
személyében új vezetõedzõ irányítja a
PFC csapatát. A tréner korábban a Váccal
már szerepelt a legmagasabb osztályban. 

– A játékosok közül, aki nem áll be a sorba,
vagy alkalmatlan arra a feladatra, hogy ebben
a nehéz idõszakban is a maximumon tudjon
teljesíteni, arra nem fogok számítani. Õk is
tudják, érzik ezt, ez nem fenyegetés, egysze-
rûen nincs más út. A bajnokság ezen szaka-
szában csak a célfutball és az eredmény szá-
mít. Azt vallom, ha jönnek a gyõzelmek, ak-
kor a szurkolók is visszatérnek a csapat mel-
lé, hiszen minden drukker a gyõzteshez akar
tartozni – tartotta meg székfoglalóját a zöld-
fehér együttes új szakvezetõje.

Három meccs, egy pont a mérlege a Sop-
roni Liga legutóbbi fordulóit követõen a
Paksi FC labdarúgócsapatának. Sorrend-
ben: PFC–Videoton 1:2, Újpest–PFC 3:2,
PFC–Gyõr 1:1. A paksi gólokat kivétel
nélkül Tököli Attila szerezte. A felsorolás-
ból kiderül, a tabella elsõ harmadában ját-
szó együttesekkel mérkõzött a csapat,
mely egylet 25 játéknap után a 14. helyen
áll 24 ponttal. Májusban a Kecskemét
(lapzártánk után ért véget), a Diósgyõr, a
Pápa, a Budapest Honvéd, és a Haladás
következik. Ezeken a találkozókon kell a
lehetõ legtöbb pontot gyûjtenie a zöld-fe-
héreknek.                           Faller Gábor
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A bécsi judo Eb-n, a +100 kg-
os kategóriában Bor Barna,
az ASE 23 éves versenyzõje
ezüstérmet nyert. Barna a
döntõig a szlovén, az osztrák,
a vb-bronzérmes litván és az
Európa-bajnok német ver-
senyzõ ellen egyaránt ippon-
nal gyõzött. A fináléban a fe-
hérorosz Ihar Makaravval
(2004-ben olimpiai bajnok
volt a 100 kg-osok között)
mérkõzött. A fehérorosz
ippont érõ akcióval gyõzött
Bor Barna ellen, így ezüst-
érem került a paksi verseny-
zõ nyakába.

– Sérült voltál az év elején, mi
történt? 

– A januári felkészülés még
megvolt, edzõtáborok, két ha-
zai versenyt is nyertem. Ami-
kor elkezdõdött az Eb felké-
szülés, becsípõdött a derekam.
Egy hónapot ki kellett hagy-
nom. 

– Sikerült bepótolni a ki-
esést? 

– A márciust és az áprilist

meg tudtam hajtani, de azért
pár versenyrõl lemaradtam.
Voltunk edzõtáborban Prágá-
ban, Dunavarsányban, Szerbiá-
ban – ott volt egy kisebb ver-
seny –, ahol elsõ lettem. Ezek
is jól szolgálták a felkészülést.
Rengeteget erõsödtem, kipi-
hentem magam, nagyon hiány-
zott a judo. 

– Erõs volt a mezõny Bécs-
ben?

– Teddy Riner nem volt ott,
helyette a franciák az Open Eb
gyõztesüket indították. Az oro-
szok Mikhalin helyett egy fia-

talt versenyzettek. Amúgy a
teljes élmezõny ott volt. Egy
Eb néha keményebb, mint egy
vb, nehézsúlyban Európa a
legerõsebb.

– Hogy emlékszel a verseny-
re?

– Szerencsém is volt. A szlo-
vént ismertem, azt hittem,
hosszabb lesz a meccs, de
gyorsan elintéztem. Az osztrák
is gyorsan ment. A vb 3. litván-
nal mérkõztem a négy közé ju-
tásért. Tõle már ki is kaptam,
meg is vertem, de most kiemel-
tem, ippon lett. A döntõbe jutá-

sért a német Európa-bajnokot
20 másodperc alatt felrúgtam.
A döntõben türelmetlen vol-
tam, nem õröltem fel rendesen
a fehéroroszt, továbbvitte az
akciómat, úgy kaptam ki.

– Elégedett vagy az ezüsttel?
– Minden vágyam az volt,

hogy egy kontinens bajnoksá-
gon érmet szerezzek. Az Eb
elõtt, ha azt mondják, itt az
ezüst, szó nélkül aláírtam vol-
na, de így utólag azért hiányér-
zetem van. Így hogy nem jött
össze az arany, legalább jobban
tudom magam motiválni, van
miért dolgozni.

Kovács József

Az ezüst még inkább motiválja

Ligakupa döntõt játszott a Paks

Kezdõdik az olimpiai menetelés

Hangyási László, az Atomerõmû SE judósainak vezetõedzõje:
Barna jól dolgozott, jó formában volt. Koncentrált volt az elsõ
négy mérkõzésén, szlovént, osztrákot, litvánt, németet szépen
csokorba szedte. A döntõt elkapkodta. Pedig elõtte látatlanban
kiegyeztem volna az ezüsttel. Most hétvégén kezdõdik a két-
éves menetelés a londoni olimpiáig. Tunéziában kezdünk
Grand Prix-vel, aztán megyünk Brazíliába Rio de Janeiróba
Grand Slam versenyre, majd Sao Pauloba világkupára. Most a
19-ik a világranglistán, de ahogy látom a mezõnyt, ha nem lesz
gond a felkészüléssel, Barna az elsõ tízben lesz.

Fo
tó

:P
ak

si
 H

írn
ök

 a
rc

hí
v

Fo
tó

:M
ol

ná
r 

G
yu

la



2010. május 7.Paksi Hírnök 18

2200 négyzetméteren térkõ
burkolatot kapott a PSE Fe-
hérvári úti sporttelepe elõtti
tér. A beruházás, amely mel-
lett a centerpálya és az
öntõzõrendszer is tovább
korszerûsödött, 45 millió fo-
rintból valósult meg. 

Két és fél hónap alatt készült
el a tér felújítása. A beruházás
keretében a szilárd burkolat
kialakítása mellett 13 kerék-
pártárolót is épített a fõbejárat
elõtt a kivitelezéssel megbízott
SoltÚt Kft. A mûszaki átadás a
szerzõdés szerint, határidõben
megtörtént. A felújítási mun-

káknak köszönhetõen elké-
szült a csapadékvíz-elvezetõ
rendszer és föld alá kerültek a
légkábelek is. A tér megszé-
pült, ma már kellemes látvány-
ként fogadja a Gyapa felõl vá-
rosunkba érkezõket. – Nagyon
örülünk minden olyan beruhá-
zásnak, amely tovább újítja,
korszerûsíti a stadiont és kör-
nyezetét – mondta el a sport-
egyesület ügyvezetõ igazgató-
ja. Balog Judit hozzátette: na-
gyon sokan látogatnak ki a
csapat mérkõzéseire, a vendé-
geknek sem mindegy, hogy
sárban szállnak ki autójukból
vagy kulturált megállóhely fo-

gadja a szurkolókat, emellett
az edzésekre és egyéb sport-
rendezvényekre érkezõk közül
is sokan parkolnak a stadion
elõtti téren. 

A létesítmény elõtti terület
felújítása mellett egyéb mun-
kálatok is történtek a telepen
az elmúlt hetekben. A régi sala-
kos futópálya egy része már
néhány éve eltûnt a lelátó felál-
lításával, a még megmaradt sá-
vot megszüntették és gyeptég-
lával takarták le. A vendég-
szektor is a terület egy részé-
nek füvesítésével tovább szé-
pült. Ez utóbbi munkálatokkal
párhuzamosan a centerpályá-

hoz hasonlóan a kettes és hár-
mas pályákhoz megépült a lo-
csolórendszer, így teljesen au-
tomatizált lett az öntözés. 

A sporttelepen a közeljövõ-
ben újabb építkezés indulhat
meg az ökölvívócsarnok épüle-
tén, amely a sportegyesület
még utolsó, eredeti állapotában
lévõ létesítménye a Fehérvári
úton. A felújítási költség bizto-
sítására már tavaly pályázott az
önkormányzat, akkor sikertele-
nül. Az újabb lehetõséget vár-
va, a tervek szerint az épület
fûtésrendszerének korszerûsí-
tését, ha a gazdasági bizottság
úgy dönt, idén elkezdi a város,
ugyanis a felújítási céltartalé-
kok között szerepel a földgáz-
üzemre való átépítés.       -dal-

PSE pálya – a tér is megszépült

Márciusi pillanatkép: javában dolgoznak a gépek A földes területet térkõ burkolat váltotta fel

Tolnán rendezték a kajak-kenu évadnyitó
versenyt, melyen húsz egyesület közel négy-
száz versenyzõje indult – a legfiatalabbtól a
mastersig minden korosztály jelen volt. Az if-
júságiakig nagyon zsúfolt volt a mezõny, az
ASE 60 versenyzõvel képviseltette magát. 
– Az 500, 3000, és 6000 m-es távokon 28
arany-, 17 ezüst- és 10 bronzérem volt a ter-
mésünk, elégedettek vagyunk sportolóink
teljesítményével. A következõ nagy esemény
a szolnoki ifi és felnõtt rangsoroló lesz május
14-15-16-án, ahol Boros Gergõ is rajthoz áll
1-es és páros hajóban. Ez a verseny egyben
válogató is lesz a szegedi világkupára. Ez-
után Fadd-Domboriban rendezzük május 21-
23 között a Maraton Magyar Bajnokságot. A
síkvízi válogatott kivételével mindenki indul
aki számít, 1400-1500 versenyzõt várunk –
mondta el Bedecs Ferenc, az ASE kajak-ke-
nu szakosztályának vezetõedzõje.        -joko-

Indul a szezon
A Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért
programsorozat utolsó próbája a kerék-
pározás volt. A futáshoz hasonlóan ezúttal
is rekordszámú résztvevõ teljesítette a tá-
vot, 698-an sorakoztak a rajtvonalnál.

Az útvonal idén is a megszokott volt, a me-
net a régi SZTK mögötti parkolóból indult és
egészen Cseresznyésig tartott, majd az ottani
fordulót követõen irány ismét a kiindulópont.
A kerékpározók elõször tekertek át az M6-os
autópálya felett, mely sokaknak nagy él-
ményt jelentett. – Ismét rekordot döntöttünk,
és az összlétszámot tekintve is többen spor-
toltunk idén, mint tavaly, fõ célunkat, elértük.
Ha csak rövidke egy-másfél órára is, de a fel-
nõttek és a gyerekek együtt mozogtak szom-
bat délelõttönként – mondta el Horváthné
Szeip Ildikó, a PSE Szabadidõ Szakosztályá-
nak vezetõje. A tömegben várakozott

Berényi Róbert is, aki a Bezerédj iskolába já-
ró gyerekeinek gyûjti az értékes pontokat. A
motorversenyzõ rendszeresen kerékpározik,
szerinte – jegyezte meg nevetve – a motoro-
zással is lehetne színesíteni a sorozatot, bár
az embereknek egyre kevesebb szabadidejük
van. A Fuss, ússz, kerékpározz a gyermeke-
dért programsorozat idén véget ért, már
csak a díjkiosztó van hátra, melyet a tervek
szerint május 30-án a városi gyermeknap ré-
szeként rendeznek meg.                        efgé

Két keréken zárták

Országos döntõbe jutott a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola IV. korcsoportos fiú
kosárcsapata. Az elõdöntõt Pakson rendez-
ték, ahol a fiúk hatalmas fölénnyel nyerték
mindkét meccsüket (Paks-Kaposvár: 62-
21, Paks-Kunszentmiklós: 57-16), így az
elmúlt tanévekhez hasonlóan idén is jogot
szereztek az országos döntõbe jutásra, amit
nyolc csapat részvételével Nyíregyházán
rendeznek június elsõ hétvégéjén. 
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Egy különleges technikai meg-
oldás adta az ötletet, hogy Franz
Kafka „Átváltozás” címû novel-
lájából filmet készítsenek: egy
olyan kameráról van szó, amely
a teret 360 fokban leképezi, a
képeket pedig egy számítógép
összefüggõ gömbbé alakítja.

Mivel a mûszer mûködése sok-
ban hasonlít egy rovar szemé-
hez, megpróbálták a kafkai tör-
ténetet elejétõl a végéig egy bo-
gár szemszögébõl feldolgozni. 
Az Átváltozás megálmodója és
operatõre Kardos Sándor, aki az
Eldorádó, Hídember címû fil-
meket is fényképezte. A kiállí-
tást Németh Gábor író nyitja
meg május 20-án, 18 órakor. 

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz
nem kötött, forintban igényelhetõ „KOMBI” hitelünket. 
Hitelösszeg: 100.000 Ft–5.000.000 Ft
Kamat mértéke:  
- Jegybanki alapkamat + 8%, azaz jelenleg évi 13,25%;       
- lakossági bankszámlával rendelkezõ ügyfeleink számára:     
jegybanki alapkamat +6%, azaz jelenleg évi 11,25%
Futamidõ: 1-15 év              Elõtörlesztési díj: 0 Ft !

*Jelen tájékoztatás nem minõsül ajánlattételnek. Bõvebb felvilágosításért kérjük forduljon ki-
rendeltségeinkhez és fiókjainkhoz, vagy hívja a 75/541-510 központi telefonszámot!
Hitel elõkészítési díj 1 mó Ft-ig 2.000 Ft; 1 mó Ft felett 2‰, de  min. 3.000,- Ft. Kezelési költ-
ség 1%. Egyenlegközlõ díja 300 Ft/év, zárlati díj 500 Ft/év amit a Takarékszövetkezet minden
év végén egyszer számít fel, mindaddig amíg az ügyfélnek az év utolsó  munkanapján tarto-
zása áll fenn. 1 mó Ft feletti kölcsönnél ingatlan fedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem
a Takarékszövetkezet részére megfizetendõ egyéb költség: adó és értékbizonyítvány, jelzálog-
bejegyzés.(3 millió Ft felett értékbecslést, jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is elõír a
Takarékszövetkezet!) 
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május 9. (vasárnap) 19 óra
EGEK URA

feliratos amerikai vígjáték

május 12. (szerda) 19 óra
VIHARSZIGET

feliratos 
amerikai thriller

Május 14. (péntek) 19 óra
AGORA

feliratos spanyol 
történelmi dráma

május 16. (vasárnap) 19 óra
KECSKEBÛVÖLÕK

feliratos amerikai vígjáték

május 19. (szerda) 19 óra
MOCSKOS ZSARU – 

NEW ORLEANS UTCÁIN
feliratos amerikai krimi

május 21. (péntek) 19 óra
TESTVÉREK

feliratos amerikai dráma

Mozimûsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

KIADÓ 
INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

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

Nyitva tartás: 

H-V 05-19-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Ingatlanközvetítõi, 
de nem ügynöki munka.

Fix+jutalék
Tel.: 30/520-45-12

Munkavállalásra alkalmas,
oklevelet adó, 

masszázs tanfolyam indul:

Pakson, 2010. május 14-én,
Szekszárdon május 15-én,
Bonyhádon május 18-án.

Ára: 45 000 Ft 
(részletfizetés lehetséges)

Érdeklõdni lehet: 
06-30/3021-487

Nyilvántartási szám: Ny.sz: 14-0032-06

NEM VÁRT KIADÁS?
FELÚJÍTÁS? ÁTMENETI

PÉNZHIÁNY?

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paks, Táncsics M. utca 4.   
Paks, Rákóczi F. utca 5-7.

Pl.

Pakson, a Fehérvári úti
temetõben eladó egy
kétszemélyes kripta.
Ára: 300 ezer forint

Érdeklõdni:
75/341-156
70/344-5665

Ablak- és
Árnyékolás-

technikai Kft.
tavaszi akció
10–50% kedvezmény

külön nyugdíjas 
kedvezmény

Tel.: 70/249-5130
30/687-7747

Paksi Képtár

Április 22-én, a Bezerédj Ál-
talános Iskola emeleti tanter-
mébõl pillantotta meg egy
hatodik osztályos fiú a képen
látható kacsát az iskolával
szemben álló ház kéményén.

Késõbb kiderült: a kacsa a
Dunán él, a komp mellett ta-
nyázik, ahol a komposok
gondoskodnak róla.

Kideríthetetlen, mit kere-
sett a városban, egy ház ké-
ményén, ahol tétován nézte a
világot, éppen a Föld napján.

-te-
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Szeretne a jelenlegi betétkamatok
átlagos hozama feletti, 

biztonságos megtakarítást 
30% állami támogatással? 

Kössön most lakástakarékpénztári szerzõdést a
Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél és visszaté-
rítjük a lakástakarékpénztári szerzõdés szerinti
elsõ havi megtakarítását, vagy nálunk újonnan
kötött Signal lakásbiztosításának díját a lakás-
takarékpénztári szerzõdés szerinti havi megtaka-
rítási összeg 110%-áig. 

Új lakástakarékpénztári szerzõdés kötése esetén
3 hónapra lekötött betéttel rendelkezõ ügyfeleink
részére egy alkalommal évi 0,5% kamatprémiu-
mot írunk jóvá a hirdetményben közzétett kondí-
ciókhoz képest. 

Az akció visszavonásig érvényes, 
részleteirõl érdeklõdjön fiókjainkban!

Paks, Villany u. 4.  
Tel.: 75/511-240

AKCIÓ
HOYA dioptriás 

és polarizált 
napszemüveglencsék

20%-os kedvezménnyel
kaphatók.

Üzleteink:

Az akció 2010. augusztus 31-ig tart!

7100 Szekszárd
Széchenyi u. 21. I. emelet

Telefon: 75/311-262

7030 Paks
Dózsa György u. 20.
Telefon: 75/511-246

E-ON ÉRTESÍTÉS
Az E-ON értesíti az ügyfeleit, hogy a folyamatos kor-
szerûsítési munkák miatt áramszünet lesz

május 17-én 
8 órától várhatóan 16 óráig. 

Paks: Munkácsy u. (Óvoda), Arany János u., Jó-
kai u., Gárdonyi u., Tavasz u. 2-6., 32-36., 1-
13.-ig, Erkel F. u. (Vegyesbolt), Kömlõdi u., Ró-
kus u., Dunaföldvári u. (Halász bisztró, Halász-
csárda, Butiksor), Üstökös u., Hidegvölgy u. 30-
110., 41-75.-ig, Téglagyár, Pannon GSM, WES-
TEL Öreghegy területén. 

május 18-án 
9 órától várhatóan 14 óráig. 

Paks: Shell benzinkút, Felsõcseresznyés, Közép-
sõcseresznyés, Cseresznyés-Pörös, Cseresznyés
TSZ területén. 

május 21-én 
8 órától várhatóan 16 óráig. 

Paks: Virág u. 56-108., 51-129., Csendes u.,
Sport u., PSE pálya, Fehérvári u. 8-18., 9-27.,
Szérûs u., Mária u., Pacsirta u. 24-44., 19-35.,
Mezõ u., Toldi u. a Fehérvári u.-ig. Péter u. 2-
36., 1-35., Ezredvég u., Novák S.u., Fecske
u.20-40., 23-41., Kinizsi u. 1-45., 2-40., Dobó
u. (Ravatalozó, Vízmû, TV átjátszó, Pannon,
Vodafone, T-Com) területén.

A szolgáltató az átmeneti szüneteltetése miatt ké-
ri a fogyasztók megértését.
A tervezett üzemszünetekrõl internetes oldalukon
– www.eon-hungaria.com – lehet tájékozódni.

Tájékoztató a hivatali 
telefonszámok és szolgáltatások

változásáról

Paks Város Polgármesteri Hivatala által 2009-ben elkezdõdött az
egységes intézményi telefonrendszer kialakítása. A következõ változások
történtek a hivatal és intézményeinek telefonszámaiban, illetve a ked-
vezményes mobiltelefon szolgáltatás költségeiben:

A Polgármesteri Hivatal  jelenleg élõ telefonszámain kívül a jövõben a
06 75/830-500 telefonszám, valamint a 06 75/830-(háromjegyû mel-
lék) számok is elérhetõk lesznek.

A jövõben a hivatal és intézményei közvetlenül mobil telefonszámon is
elérhetõvé válnak. A központi mobil szám:  06 20/8830-500, valamint
a mellékek: 06 20/8830-(háromjegyû mellék). Ezek a számok a Paksi
Atomerõmû Zrt. és a Polgármesteri Hivatal kedvezményes tarifacsomagú
elõfizetéseivel ingyenesen hívhatók.

A városban központi telefonrendszer kerül kiépítésre, amely biztosítja az
intézmények egymás közötti ingyenes kommunikációját, valamint az ott
található mellékek intézményen kívülrõl történõ közvetlen elérhetõségét.

Az intézményrendszer teljes hálózatának telefonszámait tartalmazó tele-
fonkönyv a www.portal.paks.hu címen elérhetõ. Ebben megtalálható
minden önkormányzati dolgozó munkahelyi telefonszáma. Frissítése a
fejlesztéssel párhuzamosan történik.

2009. december 1-jétõl a Polgármesteri Hivatal és intézményei,
valamint a Paksi Atomerõmû Zrt. dolgozói – amennyiben rendelkeznek
kedvezményes elõfizetéssel – ingyen hívhatják egymást ezeken a
számokon (megtörtént a két kiemelt ügyfélkör összekapcsolása).

Az egyszerûbb telefonálás érdekében, az elõzõ pontban említett
ügyfélkör, a  Polgármesteri Hivatalban és intézményeiben lévõ mellékek
mobiltelefonról történõ hívása esetén a 830-(háromjegyû mellék)
ingyenesen (országkód és körzetszám nélkül) hívható rövid számot is
használhatják. 

FELHÍVÁS

az üzletszerûen társasház-kezelõi, ill. ingatlan-
kezelõi tevékenységet végzõk bejelentési köte-
lezettségének teljesítésére.

A módosított társasházakról szóló 2003. évi
CXXXIII. törvényben foglaltak szerint, aki üzlet-
szerûen kíván társasház-kezelõi, illetõleg ingat-
lankezelõi tevékenységet folytatni, köteles az
erre irányuló szándékát a jegyzõnek (mint in-
gatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak) beje-
lenteni.
A 30/2009. (XI.3.) ÖM rendelet alapján azok-
nak, akik az üzletszerû társasház-kezelõi, ill. in-
gatlankezelõi tevékenységet már 2009. novem-
ber 11. elõtt is folytatták, a bejelentést legké-
sõbb 2010. május 11-ig kell megtenniük.
A bejelentéshez szükséges nyomtatvány letölt-
hetõ a www.paks.hu honlapról, továbbá fenti-
ekkel kapcsolatos információ kérhetõ ügyfélfo-
gadási idõben személyesen a paksi Polgármes-
teri Hivatal (Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.) fsz. 10-
es számú irodájában és a 75/500-583-as szá-
mú telefonszámon. 

Felhívom a szolgáltatási tevékenységet végzõk
figyelmét, hogy ha a hatóság megállapítja,
hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevé-
kenységet bejelentés nélkül folytatja, bírságot
szab ki és a tevékenység megkezdésére és foly-
tatására való jogosultság megfelelõ igazolásá-
ig megtiltja a tevékenység folytatását.

Dr. Blazsek Balázs
címzetes fõjegyzõ


