
Budafokon a városházától és a
templomtól 500-500 m-re, csen-
des, meghitt környezetben 1960-
ban épült összkomfortos, teljes
közmûves, 80 m2-es családi ház
eladó. Irányár: 30.000.000.- Ft

Paks, Pollack Mihály utca 46. V.
emeletén 64 m2-es, erkélyes, fel-
újított lakás június végi beköltö-
zéssel 8.500.000,- Ft-ért eladó.

Érdeklõdni mindkét ingatlanról dr. Wartig Lászlónál a 
75/311-239-es vagy a 20/9724-043-as mobilszámon lehet.

Elsõ ízben látogatott Novo-
voronyezsbe hivatalos paksi 
delegáció. 2. oldal

A városban már nevén nevezik,
hivatalos helyen csak paksi áru-
házként emlegetik az épülõ bevá-
sárlóközpontot. 4. oldal

Zsoldos András legénysége 
biztosította elsõ helyét a bajnoki
táblázaton. 12. oldal

Az erõteljes bevágásra kariká-
ba hajló bot jó halat sejtetett, de
ekkorára senki sem gondolt.

16. oldal
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Dunakömlõd civilben

Pakson, a Fehérvári út 8. szám alatt 
159 m2 alapterületû üzlethelyiség (jelenleg 

bútorbolt) kereskedelmi vagy egyéb tevékenység
céljára kiadó. Érdeklõdni lehet: 

Paks és Vidéke ÁFÉSZ, tel.: 75/519-020

A Dunakömlõdért Egyesület április he-
tedikén tartotta legutóbbi közgyûlését,
ahol többek között arról is határoztak,
hogy a jövõben a helyi lakosok és civil
szervezõdések rendezzék a szüreti na-
pot. Kiderült, hogy a döntés hátterében
összetett folyamat húzódik meg, s nem
egyszerûen csak egy mulatság rendezé-
si jogáról van szó. Az elnök szerint a
dunakömlõdiek egyre kevésbé szólhat-
nak bele a saját sorsukba, s ezen változ-

tatni kell. Ezért célul tûzték ki a
Dunakömlõdért Egyesület aktivizálá-
sát, mely az utóbbi években a kezdemé-
nyezést inkább átengedte a részönkor-
mányzatnak. Sokáig úgy gondolták,
hogy a részönkormányzat hatékonyabb
érdekképviseletet biztosít a civil szerve-
zõdéseknél. Forster József úgy véli, má-
ra bebizonyosodott: a különbözõ egye-
sületek munkája nem pótolható. 

Bemutatta új 
repertoárját a Tûzvirág
Az elmúlt évekhez hasonlóan, szinte a gálaestek idõpontjának kitûzésekor
elfogytak a jegyek a Tûzvirág mûsorára. Aki lemaradt, vigasztalódhat a kö-
vetkezõ hónapok során néhány paksi fellépéssel. Elsõ ízben a Duna-parti
szezonnyitón.

A repertoár nagy része megújult, az új
táncok zömét még nem látta a közönség
sem Pakson, sem másutt, bár olyan is
akad, amellyel a Nemzeti Színházban év
elején bemutatkozott a Tûzvirág Tánc-
együttes. Az új koreográfiák tanulásába
hatalmas lendülettel fogtak bele a tánco-
sok, s készültek a gálára hosszú heteken
át. Ezek után nem csoda, hogy a Tûzvi-
rág ezúttal sem okozott csalódást közön-

ségének, hacsaknem azzal, hogy többen
lemaradtak a gáláról, a jegyeket szinte
percek alatt kapkodták el. A szerencsé-
sek feledhetetlen estét töltöttek a városi
mûvelõdési központban, ahol zsúfolásig
megtelt mindkét napon a színházterem
nézõtere. A tánckart, s az újabb és újabb
koreográfiákat egy Mágus – Ujvári Dá-
vid – varázsolta színpadra. 

Folytatás a 8. oldalon

Folytatás a 7. oldalon

Forster József, a Dunakömlõdért Egyesület elnöke szerint Paks város önkor-
mányzata nem képviseli kellõ hatékonysággal a dunakömlõdi emberek érde-
keit. A részönkormányzat hatáskör híján nem tud eredményeket elérni, a ci-
vil szervezetek véleményét nem veszik figyelembe. 
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Hatvan évvel ezelõtt, már
Berlin fele tartottak a szovjet
csapatok, hogy szövetségese-
ikkel együtt véget vessenek a
XX. század legvéresebb drá-
májának. Ennek emlékére
konferenciát rendeztek Voro-
nyezsben, ahova azokat hív-
ták meg, akik a frontvonal két
oldalán álltak egykor. Oroszo-
kat, ukránokat, beloruszokat,
olaszokat, németeket és ma-
gyarokat. Magyarországot a
gödöllõi egyetem professzorai
és a Hadtörténeti Múzeum
fõigazgatója mellett Hajdú
János polgármester, Dobos
István László, az atomerõmû
vezérigazgatói titkárságának
vezetõje, Kern Tatjana, a
Paksi Orosz Klub elnöke, és
Szabó Péter, a Vak Bottyán
Gimnázium tanára képviselte. 

A résztvevõk úgy érzik, tör-
ténelmi pillanat tanúi lehet-
tek, hiszen elõször fordult elõ,
hogy a két, valaha szemben
álló fél képviselõi közösen em-
lékezzenek a máig élõ múltra.
A gyõzelem napja a megbéké-
lés napjává változott, s nem
elnyomókról és elnyomottak-
ról szólt. A voronyezsi konfe-
rencián a harci eseményeket
elevenítették fel és vitatták
meg, olyan veteránok jelen-
létében, akik maguk is részt
vettek a harcokban. 

Szabó Péter konferencián
tartott elõadásában megemlé-
kezett a tolnai 12. könnyû had-
osztályról, melynek 13 500 ka-
tonájából 3 500-an tértek haza.
Az általa visszaidézett hadmû-
veleti mozzanatok és számok
mögött emberi sorsok jelen-
tek meg, a Don-kanyart túlélt
paksi elbeszélõk nyomán. 

„Az oroszok nem ellensé-
gesek emlékeikben a ma-

gyarokkal szemben.” –
mondja Hajdú János, aki-
nek édesapja hazatért a
Don-kanyarból. Az egykori
harcmezõket bejárva, a ma-
gyar sírokat látva, a polgár-
mester elmondta: ezek a he-
lyek méltóak arra, hogy az

ott elesett hõsöknek emlé-
ket állítsanak. 

Kern Tatjana már többször
gyújtott gyertyát az orosz föl-
dön nyugvó, magyar katonák
sírjánál. Mint mondja: mind-
egy, milyen oldalon álltak,
ember fekszik ott, nem ellen-
ség. Nemcsak a hivatalos po-
litika dolga rendezni a múlt
történéseit, a civileké is. Jó
példa erre ez a konferencia is,
hiszen nem gyõztesekrõl és
vesztesekrõl szólt, hanem ar-
ról: mindenki felelõssége,
hogy soha többé ne legyen
háború. 

A konferencia után a paksi-
ak a szomszédos Novo-
voronyezsbe látogattak, ahol
Pakshoz hasonlóan atomerõ-
mû mûködik. Bár a város ép-
pen a polgármester-választás
lázában égett, a paksi delegá-
ciót kitüntetett figyelemmel
fogadták. A paksi atomerõmû
és a város vezetõi szorosabb-
ra kívánják fûzni a kapcsola-
tot a települések között, eb-
ben vállal oroszlánrészt a
Paksi Orosz Klub. Következõ
lépésként szervezésükben a
nyáron paksi diákcsoport uta-
zik Oroszországba.    

Préházi
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Tavaly tavasszal járt elõször
diákcsoport a kettes iskolá-
ból Reichertshofenben, az
ottani gyerekek pedig au-
gusztusban vendégeskedtek
Pakson. Nemrégiben két
pedagógus – Jillingné Weisz
Julianna és Szabadi Jánosné
– kíséretében tíz paksi tanu-
ló utazott a testvérvárosba.
– Az iskolai óralátogatások
mellett színes szabadidõs
programokkal várták a pak-
si diákokat a német vendég-
látók. Jártak többek között
vidámparkban,  élményfür-
dõben, eljutottak Lego-
landba és Münchenbe. A
gyerekeket családoknál
szállásolták el, ami elõsegí-
tette a német nyelv gyakor-
lását és az ott élõk minden-
napjainak megismerését –
mondta el a program egyik
szervezõje, Szabadi János-
né. Gyakorlási lehetõséget
biztosít a nemzetiségi néme-
tet tanuló gyereknek az is,
hogy a kialakult barátsá-
goknak köszönhetõen folya-
matosan levélben és az
interneten keresztül is tart-
ják a kapcsolatot egymással
a fiatalok.

A csereprogram hamaro-
san folytatódik: május 31-
én viszontlátogatásra ér-
keznek Paksra a reicherts-
hofeniek. A német gyerekek
a tervek szerint városunk
nevezetességeinek megis-
merése mellett ellátogatnak
néhány magyarországi em-
lékhelyre is. 

-dal-

Paksi delegáció járt
Novovoronyezsben

Paksi diákcsoport láto-
gatott Reichertshofenbe.
A II. számú Általános
Iskola delegációja öt na-
pot töltött Paks német
testvérvárosában. A cse-
reprogram tovább foly-
tatódik: május 31-én a
német iskolások érkez-
nek városunkba. 

Német-magyar
diákcsere

Elsõ ízben látogatott Paks oroszországi partnertelepü-
lésére, Novovoronyezsbe hivatalos városi delegáció. A
két város atomerõmûveinek és a Pakson élõ orosz kö-
zösségnek köszönheti régi kapcsolatát. A paksiak
részt vettek a II. világháború lezárására emlékezõ
konferencián Voronyezsben.

A paksi polgármesteri hivatal dolgozói és a Kertbarát
kör tagjai Prágában és környékén jártak a napokban. Az uta-
zást Szabó Jánosné, a hivatal üdülési ügyekért felelõs nyug-
díjasa szervezte. Korábban jártak már Sopronban, Kõsze-
gen, Szombathelyen, két éve pedig Erdélyben, s nem egyszer
szerveztek közös színházlátogatást. A mostani prágai utazá-
son negyvennégyen vettek részt. Következõ úti céljuk Hor-
vátország lesz, a híres Plitvicai-tavakat nézik meg.



Nem volt szükség hitel fel-
vételre, sõt több mint hat-
százmillió forint pénzma-
radvánnyal zárta a múlt
évet Paks városa. Az ösz-
szeg nagy részének fel-
használásáról korábban
rendelkeztek a képviselõk,
szerdán százmillió forint
sorsáról született döntés.
Ötvenmillióval megnövel-
ték a felhalmozási céltarta-
lékot, ötvennel csökkentet-
ték a hitelkeretet, így hely-
reállt az egyensúly. Elsõ íz-
ben került a testület elé a
város közlekedési koncep-
ciója. A tanulmányt készítõ

szakértõ alapvetõen jónak
ítéli a város közlekedési
rendjét, a sok vitát kivál-
tott Kishegyi úttal kapcso-
latban a kétirányú forga-
lom visszaállítását javasol-
ja. A téma ezúttal is vitát
generált, kardoskodtak
mellette, s ellene is. Végül
a kétirányúsítást magába
foglaló változatot fogadta
el a testület. Terítékre ke-
rült a parkolási rendelet,
ami azonban nem kezeli a
belvárosban gyakorta ta-
pasztalható áldatlan álla-
potot. Az elõterjesztés az
új lakások, üzletek építése-

kor létesítendõ parkolók
számát, illetve azok kivál-
tásának lehetõségét hatá-
rozza meg. 

A testület hozzájárulását
adta ahhoz, hogy a Charon
Hajózási Kft. pályázatot
nyújtson be a kompátkelõ
korszerûsítésére. Döntöt-
tek arról, hogy a Tolna me-
gyei Területfejlesztési Ta-
nácshoz pályázatot nyújta-
nak be az Öreghegy utca
felújítási munkáihoz, vala-
mint a Barátság úti rende-
lõ akadálymentesítéséhez. 

A belterületi határok mó-
dosításával az önkormány-
zat lehetõvé tette, hogy
Gyapán építési telkeket
alakítsanak ki.

A képviselõ-testület köz-
meghallgatással zárta
szerdai ülését. Számos
olyan kérdést vetettek fel
a megjelentek, ami már a
testületi ülésen is napi-
rendre került. Knap Zoltán
a húsvéti belvíz kár nyo-
mán kifogásolta a védeke-
zés hatékonyságát. Hajdú
János polgármester vála-
szában megismételte, amit
a testületi ülésen már el-
mondott: egy önkormány-
zati cég kap megbízást a
védekezés biztosítására és
az önkormányzat az atom-
erõmûvel közösen új szi-
vattyúkat vásárol, hiszen
húsvétkor az okozta a leg-
nagyobb problémát, hogy
nem mûködött a Páli-árok-
nál lévõ zsilip.

-vt-

Megjelenik kéthetente, 3000 példányban

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

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: 20/583-0866; 70/310-8374
Következõ megjelenés: május 6.

A címlap panorámaképét a www.paksnet.hu
bocsátotta rendelkezésünkre. Címlapfotó: Fonyó Dániel
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A Városépítõ Bizottság
pályázatot hirdet a védett
épületek felújítási, korszerû-
sítési, építési munkáinak tá-
mogatása céljából. Pályázni
lehet mûemléki védelem, he-
lyi egyedi védelem alatt álló
épületek, továbbá helyi
egyedi védelem alatt álló
épülettel vizuális egységet
alkotó épület, valamint vé-
dett környezetben álló épü-
let teljes felújítási, korszerû-
sítési, külsõ és az ezzel
összefüggõ belsõ helyreállí-
tási munkáival. A pályázat
benyújtási határideje május
31. További információ a
75/500-512 számon kérhetõ.

Az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság pályázatot
hirdet a város lakóinak
egészségügyi és szociális
helyzetét javító programok
támogatására. Pályázatot
nyújthat be minden paksi
székhelyû illetve telephelyû,
bejegyzett, adószámmal és a
tevékenység végzésére szóló
engedéllyel rendelkezõ ma-
gán- és jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdasági társa-
ság. Határidõ: 2005. május 9.
További információ a hivatal
szociális osztályán kérhetõ.

Az Oktatási és Kulturális
Bizottság pályázatot hirdet
a városban mûködõ civil
szervezetek, egyesületek,
alapítványok, alkotóközössé-
gek (a pályázati célok meg-
valósítására létrejött egyéb
személyegyesülések) és
egyéni alkotók számára. A
pályázat célja pénzbeli tá-
mogatás nyújtása azon szer-
vezetek, csoportok, egyének
részére, akik kulturális alko-
tások, események létrehozá-
sára, illetve a város kulturá-
lis értékeinek, hagyománya-
inak megõrzésére, ápolásá-
ra, fejlesztésére vállalkoz-
nak. Benyújtási határidõ:
május 13. Bõvebb informá-
ció a hivatal oktatási és kul-
turális osztályán kérhetõ.

Döntés után –
a városházáról jelentjük
Elfogadta a tavalyi zárszámadást, megvitatta a város
közlekedési koncepcióját, parkolási rendjét a képviselõ-
testület szerdán. Az ülésen számos „slágertéma”, így a
kutyamenhely és a Kishegyi út is terítékre került. A
közmeghallgatáson hasonló problémák vetõdtek fel.

A Vácikai Cerberus Alapít-
vány kutyamenhelyével
kapcsolatban emelt kifogás-
ra válaszolva dr. Blazsek
Balázs jegyzõ arról számolt
be, hogy – mint kiderült –
nincs mûködési engedélye a
telepnek, és nem felel meg
az elõírásoknak. A jegyzõ a
belügyminisztérium kezde-
ményezésére eljárást indí-
tott, s amennyiben határ-
idõre nem tesznek eleget az
elvárásoknak, bezáratja a
telepet. 

Az immár Médiacentrum-
ként mûködõ TelePaks
Kht. jelenlegi vezetõje,
Kovács Tibor ügyvezetõi
megbízatását meghosz-
szabbították 2007 végéig.
A testület médiabizottsá-
got hozott létre, hogy se-
gítse és felügyelje a Mé-
diacentrum ügyvezetõjé-
nek munkáját. A bizottság
tagjai: Bordács József,
Dobri István, Kovács Sán-
dor, Osváth D. Péter és
Vida Tünde.

Fo
tó

:F
o
n

yó
D

á
n

ie
l



Bár a városban  már minden-
ki Tesco-ról beszél, hivatalos
helyen csak paksi áruház-
ként emlegetik az épülõ be-
vásárlóközpontot. A tervezõ
cég több hónapig tartó elõké-
szítõ munka után tavaly év
végén kért építési engedélyt
a beruházáshoz. A polgár-
mesteri hivatal mûszaki osz-
tályán kapott tájékoztatás
szerint a létesítmény közel
5300 négyzetméter alapterü-

letû lesz. Az áruház várható-
an vegyes iparcikkekkel,
élelmiszer- és ruházati ter-
mékekkel várja szeptember-
tõl a vásárlókat. 

Az üzlet megnyitása forgal-
mirend-változást nem okoz a
városban, pozitív fejlemény
viszont, hogy a Tolnai út érin-
tett szakaszán csomópont
épül: innen külön sávból ka-
nyarodva, a konzervgyári te-
herkapun keresztül lehet

majd megközelíteni az új
áruházat. A 6-os út felõli be-
jutást a Penny Market mel-
letti út meghosszabbításával
biztosítják. Az útépítés költ-
sége teljes mértékben a be-
ruházót terheli csakúgy, mint
a parkosításé. A beruházás
részeként 264 vásárlói, csalá-
di, busz- és mozgáskorláto-
zott-parkolót alakítanak ki. 

Az új cég hivatalosan még
nem kérte fel a munkaügyi
központot a munkavállalók
kiközvetítésére, de a jelent-
kezõk adatait már regisztrál-
ják a paksi kirendeltségen.
Az új áruház építése vegyes
érzelmeket vált ki a paksiak-

ból. Vásárlóként a bõ válasz-
ték, az éttermek, üzletek
megnyitása kényelmet je-
lent, a paksi kereskedelem-
ben dolgozó vállalkozók for-
galmát azonban jelentõsen
átalakíthatja az üzlet. Jó
esetben profilváltást és új pi-
acok felkutatását jelentheti,
rosszabb esetben a már mû-
ködõ boltok bezárását. Az ál-
talunk megkeresett vál-
lalkozók közül csupán
Dömény Zoltán vállalta nyíl-
tan  véleményét. A Lavina
Kft. ügyvezetõje szerint az új
áruház beruházójának dön-
tését sem az önkormányzat,
sem az érdekképviseleti
szervek nem befolyásolhat-
ják. A paksi vállalkozók
egyet tehetnek: felkészülnek
az új helyzetre. -dal-

Idén 290 tanköteles korú
gyerek foglalhatná el az is-
kolapadot. A polgármesteri
hivatal elõzetes felmérése
szerint 195 diákot íratnak be
a város általános iskoláiba,
közel száz szülõ viszont úgy
döntött, hogy gyermeke
még egy évig maradjon az
óvodában. 

Paks 2003-ban 155 újszülöt-
tel gyarapodott, 2004-ben
136-cal. – Ennyi gyerek már
akár egy, de legfeljebb két
iskolában is elférne – mond-
ja dr. Potoczky Iván, az okta-
tási és kulturális bizottság
elnöke. A város öt év múlva
szembesül a problémával, de
erre nem elég akkor reagál-
ni. Az intézményeknek fel
kell ismerni: nem csak saját

iskolájukért kell
küzdeniük, hanem
közösen kell keres-
niük a megoldást. –
A pedagógus szak-
mának is át kell
éreznie ezt a prob-
lémát – hívja fel a
figyelmet Péterné
Iker Ivett, a pol-
gármesteri hivatal
oktatási és kulturá-
lis osztályának vezetõje.
Meg kell, hogy szûnjön az
„én iskolám, te iskolád”
szemlélet. A csökkenõ gye-
reklétszám problémája kap-
csán megoldási javaslatokat,
együttgondolkodást várnak
az intézményektõl is. 

Újdonság a város oktatási
életében, hogy õsztõl a Gaz-

dag Erzsi Általános Iskola
már nem csak azon gyerekek
tanítását vállalja fel, akik ér-
telmi képességeik alapján
speciális képzést igényelnek,
hanem az ép értelmû, ám ta-
nulási, magatartási nehézsé-
gekkel küzdõ diákokét is. 
– Nekik is sajátos nevelési
módszerre lenne szükségük.

Eddig, ha egy gyerekrõl ki-
derült, hogy hiperaktív vagy
diszlexiás, nem volt mód ar-
ra, hogy speciális módszer-
rel haladó közösségbe kerül-
jön. A szülõk részérõl pedig
felmerült az igény, hogy
gyermekük olyan osztályba
járhasson, ahol tudják ke-
zelni problémáját – mondja
Péterné Iker Ivett. A Gaz-
dag Erzsi Iskola gyógype-
dagógusai tudnak segíteni
ezeken a gyerekeken, s a di-
ákoknak is jobb, ha egy spe-
ciális képzést nyújtó osz-
tályban sikeresek, mint
esetleg egy másik iskolában
az utolsók – fûzi hozzá az
osztályvezetõ. 

– Nem tömegével jönnének
ide ezek a gyerekek – hívja
fel a figyelmet Jantyik Mar-
git, a Gazdag Erzsi Iskola
igazgatója –, intézményen-
ként legfeljebb egy-két diák-
ról lehet szó. Elsõsök eseté-
ben pedig (ha csak a szülõk
kifejezetten nem kérik) elõ-
ször egy normál osztályban
próbál majd a gyerek boldo-
gulni, s ha ez nehezen megy,
akkor kerülhet a szakértõi
bizottság véleménye alapján
a speciális osztályba.

-pré-

4 I D Õ S Z E R Û

Beiskolázási számtanlecke
avagy quo vadis, paksi iskolarendszer?

Nem fordulhat elõ, hogy egy gyereknek ne jus-
son iskola. De vajon az iskoláknak jut-e elég
gyerek? Április 25–26-án zajlanak az óvodai, ál-
talános iskolai beíratások Pakson. A TelePaks
közéleti mûsorában a város oktatási szakembe-
reit a szerkesztõ arról faggatta: lesz-e annyi
kisdiák, amennyi eltartja a város öt általános
iskoláját. 
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Lehetõség vagy konkurencia? – 
bevásárlóközpont épül Pakson
A volt konzervgyár területén 5300 négyzetméter alapte-
rületû bevásárlóközpont épül éttermekkel, kiszolgáló
egységekkel. Az üzlet várhatóan szeptembertõl várja a
vásárlókat. A beruházás fogadtatása eltérõ a paksi ke-
reskedõk és vállalkozók körében.  
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Az ipari szivacsot elõállító
gyár megépítésével tizen-
kettõre nõtt az ipari parkban
mûködõ üzemek száma.
1997-ben döntött a város
képviselõ-testülete a terület
kialakításáról. Nehezen in-
dult a beruházás. Az elsõ

években több mint 200 millió
forintot emésztett fel a köz-
mûvesítés és az infrastruk-
túra kiépítése. Két ipari lé-
tesítmény települt ekkor a
területre: az inkubátorház,
amely a paksi vállalkozások
beindulását segítette, vala-
mint egy olasz üzem. Az
évek alatt több, biztosnak
látszó beruházás is meghiú-
sult. Tárgyalások zajlottak a
ma már Tolnán üzemelõ Ka-
rolina nevû céggel, és a Gra-
boplast is végül Tatabányán
építette meg kihelyezett
üzemét. Az önkormányzat-
tal közös Ganz-beruházás
tervei is az íróasztalfiókban
kötöttek ki. 

Az adómentesség évekig
hívóerõként mûködött az
ipari parkban letelepülni
szándékozó cégek felé. Az
európai uniós csatlakozás
új feltételeket teremtett:
ma már különbözõ pályáza-
ti lehetõségekkel, a beru-
házás bonyolításához nyúj-
tott segítséggel, a terve-
zõk, kivitelezõk keresésé-
vel támogatja az önkor-
mányzat az érdeklõdõ vál-
lalkozásokat.

A város háromnyelvû is-
mertetõben ajánlja ipari
parkját. A beruházóknak
biztosított feltételek a kft.
honlapján is megtalálhatók. 

Az építkezések jelenleg is
zajlanak a 36 hektáros terü-
leten. Az angol érdekeltségû
üzem várhatóan már a nyá-
ron megkezdi a termelést.
Emellett bútorgyártó cég és
csempegyár épül a város
ipari területén. A beruházá-
sok befejezését követõen
újabb százzal bõvül a mun-
kahelyek száma. 

-dal-

Érdemes a költségeket asze-
rint megkülönböztetni, hogy
egyszeri vagy folyamatos ki-
adást jelentenek. Az egyszeri
költségek többsége a hitel fel-
vételekor merül fel. Ilyen pél-
dául a hitelbírálati díj, melyet
azért fizetünk, hogy kérel-
münkkel foglalkozzanak.
Mértéke a hitelösszeg egy
százaléka, átlagos hitel ese-
tén néhány tízezer forint.
Ilyenkor kell megfizetni az
értékbecslõ munkáját, ez ál-
talában húsz-harmincezer fo-
rintot jelent. Amennyiben  hi-
telkérelmünket elbírálták, de
hitelünket kérésünkre vissza-
tartják, azért rendelkezésre
tartási díjat kell fizetni. Mér-
téke általában évi egy-két
százalék, az adott idõszakra
vetítve, átlagos hitel esetén

tíz-tizenötezer forint. A pénz
utalásakor gyakran folyósítá-
si jutalékot kell fizetnünk.
Mértéke körülbelül meg-
egyezik a hitelbírálati díjjal,
de a legtöbb bank eltekint en-
nek beszedésétõl. A költsé-
gek nagyobb részét a folya-
matos költségek teszik ki.
Ilyen például a kamat, mely
lehet fix vagy változó. Fix ka-
matról akkor beszélünk, ha a
kamat mértékét valamilyen
idõszakra elõre rögzíti a
bank. Ez az idõszak általában
egy, öt illetve tíz év. Változó
kamatnál a gazdasági kör-
nyezet hatásait a bank azon-
nal érvényesítheti: csökkenõ
inflációnál az ügyfél, növek-
võnél a bank jár jobban a vál-
tozó kamattal. Jelentõs ki-
adást jelent a kezelési költ-

ség. Mértéke a hitelösszeg
egy és két százaléka között
változik, vagyis egy ötmilliós
hitel esetén évente ötven-
százezer forintot jelent. Nem
ritka, hogy a hitelfelvevõt
életbiztosításra kötelezik, ez-
zel saját érdekét védi a bank.
Akad olyan pénzintézet, ame-
lyik saját költségére köt élet-
biztosítást, s van olyan is, ahol
ez a költség a hitelfelvevõ
pénztárcáját terheli. Minden
banknál lehetõség van elõtör-
lesztésre. Ennek általában
ára van: a hitelösszeg függvé-
nyében több tízezer forintot
jelenthet, de olyan bank is
akad, amelyik ilyen esetben
nem számol fel díjat.  Látha-
tó, hogy a bankok gyakorlata
eltérõ, összehasonlításra leg-
inkább a teljes hiteldíj mutató
(THM) ad lehetõséget, ez az a
mutató, mely minden költsé-
get tartalmaz. Mivel azonban
a lényeg a részletekben van,
nem árt tudni, mit miért fize-
tünk. gyuri

Nekem is lehet hitelem?
Lakáshitelekkel foglalkozó sorozatunk második részé-
ben a költségekkel foglalkozunk. 

Év végéig száz új 
munkahely
Jelentõs változásokat hozott a tavalyi esztendõ a Paksi
Ipari Park életében. Hosszú elõkészítõ munka után egy
kétmilliárd forintos beruházás indult meg. A poliuretán
habot gyártó üzem ötven újabb munkahelyet teremt a
városban – tájékoztatta szerkesztõségünket Faller
Dezsõ, a beruházásokért felelõs alpolgármester.
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Megkezdõdött a Polgármes-
teri Hivatal akadálymente-
sítése. Az iroda, ahol a moz-
gásukban korlátozott ügy-
feleket fogadhatják, már ta-
valy elkészült a földszinten,
most pedig a bejutást teszik
könnyebbé. Aki a fõbejárat
felõl érkezik, az egy széles,
korláttal ellátott rámpán
juthat be az épületbe. A vá-
rosháza parkolójában a két
mozgássérült megállóhelyet
közelebb helyezik a hivatal
bejáratához, és az eddiginél
szélesebb parkolókat alakí-
tanak ki. Itt az autóból ki-
szállva ugyancsak rámpa
segíti a bejutást, végig az
épület mellett a fõbejáratig,
ahol mozgásérzékelõ ajtók
könnyítik majd a közleke-
dést. A mûszaki osztály ve-
zetõje, Hum Ferenc ígérete
szerint májusban már aka-
dálymentes hivatal várja az
ügyfeleket. -pré-

Akadálymentes
ügyintézés

Második alkalommal szer-
vezett tavaszi nagytakarí-
tást a a Fidesz-MPP paksi
szervezete. Tavaly Duna-
szentgyörgytõl Dunaköm-
lõdig a hatos út mentén,
idén a Duna-parton gyûj-
tötték össze az eldobált
hulladékot. Az önkén-
teseknek köszönhetõen
immár tisztán és rendezet-
ten várja a és a Duna-par-
ti programokra látogató-
kat a gesztenyefasori sé-
tány.

A paksi szervezet nem-
rég jótékonysági bált is
szervezett a Dunakömlõdi
Faluházban, az adomá-
nyokból és a tombolából
összegyûlt 300 ezer forin-
tot játszótér-felújításra
ajánlották fel. 

Nagytakarítás
a Duna-parton



A Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség keretében létre-
jött Nukleáris Biztonsági
Egyezmény harmadik felül-
vizsgálati értekezlete április
11-én, hétfõn kezdõdött meg
Bécsben. Az 1994-ben létre-
jött és 1996 óta hatályban lé-
võ egyezményhez csatlakozó
államok kötelezettséget vál-
laltak a nukleáris biztonság
nemzetközileg elfogadott
szintjének fenntartására.
Abban is megállapodtak,
hogy errõl háromévenként
Nemzeti Jelentést készíte-
nek, amelyet felülvizsgálati
értekezlet vitat meg. Az
egyezményt 56. országként
India ebben a hónapban rati-
fikálta. 

A bécsi értekezletre dr.
Rónaky József, az OAH fõ-
igazgatója vezetésével uta-
zott magyar kormánykül-
döttség. A jelentéseket cso-
portokban vitatták meg,
Magyarország Finnország-
gal, Indonéziával, Írország-
gal, Kanadával, a Koreai
Köztársasággal, Olaszor-
szággal, Sri Lankával és Tö-
rökországgal együtt került a

hatodik csoportba. A ma-
gyar jelentéshez 131 kérdés
érkezett, ezek megválaszo-
lására és a jelentés bemuta-
tására április 12-én került
sor. A jelentést az OAH fõ-
igazgatója ismertette, to-
vábbi kiegészítéseket adott
Kovács József, a Paksi
Atomerõmû Rt. vezérigaz-
gatója és dr. Lux Iván, az
OAH fõigazgató-helyettese,
a Nukleáris Biztonsági Igaz-
gatóság vezetõje. Az elhang-
zott elõadások és a kérdé-
sekre adott válaszok alapján

a felülvizsgálati értekezlet
példamutatóan jónak, nyílt-
nak és õszintének ítélte a
magyar beszámolót. A Bécs-
ben folyó felülvizsgálati ér-
tekezlet elsõ napján, április
11-én a magyar Országgyû-
lés nagy többséggel elfogad-
ta az OAH fõigazgatója által
benyújtott beszámolót az
atomenergia 2003. évi hazai
alkalmazásának biztonságá-
ról. A képviselõk ezen a na-
pon elfogadták a 2001. és
2002. évi beszámolót is. 

-vt-
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Az atomerõmûben a tech-
nológia megkívánja, hogy
mindig a legmodernebb
eszközökkel dolgozzanak,
így modernebbre cserélik
a számítógépparkot. Ko-
rábban Paks testvérváro-
sának, Kézdivásárhelynek
ajándékoztak tizenöt gé-
pet, most Szekszárd Me-
gyei Jogú Város és a Vá-
roskörnyéki Önkormány-
zatok Területfejlesztési
Társulás kérésének eleget

téve a Szekszárd környéki
önkormányzatoknak ötve-
net. A számítógépek hasz-
náltak, de jó minõségûek,
irodai munkára minden to-
vábbi nélkül alkalmasak.
Az adományt Kovács Jó-
zsef vezérigazgató adta át
az érintett települések ve-
zetõi elõtt Halmai Gáborné
országgyûlési képviselõ-
nek a térség több polgár-
mestere, képviselõje jelen-
létében a Tájékoztató és

Látogató Központban. Ko-
vács József kiemelte: az
atomerõmû nem csak a biz-
tonságos villamosenergia-
termelést tartja fontosnak,
hanem azt is, hogy támo-
gassa a környezetében élõ-
ket. – Ez – hangsúlyozta –

a paksi atomerõmûnek kö-
telessége is.

A gépek ifjúsági és kistér-
ségi irodákba, rendõrõrsök-
re, könyvtárakba és önkor-
mányzatokhoz kerülnek,
ahol a képviselõ asszony
szerint jó szolgálatot tesz-
nek, hiszen sok helyütt gon-
dot okoz a megfelelõ gépek
beszerzése. vida

Számítógépek a paksi atomerõmûbõl
– A paksi atomerõmûnek kötelessége, hogy gazdasági
erejéhez mérten segítse a térség fejlõdését – mondta
Kovács József vezérigazgató, amikor ötven számítógé-
pet adományozott a szekszárdi kistérség településeinek.
A gépek ifjúsági irodákban, könyvtárakban, rendõrõrsö-
kön segítik a munkát a jövõben.

A tulajdonos, Magyar Villa-
mos Mûvek Rt. javaslatára a
PA Rt. Igazgatótanács tag-
jává választották a paksi
atomerõmû humán és törzs-
kari igazgatóját. Dr. Varga-
Sabján Lászlóval így már
két tagja van az igazgató-
ságnak a cég menedzsment-
jébõl, õ és a társaság vezér-
igazgatója, Kovács József.
Az új tag választására azért
volt szükség, mert az ÁPV
Rt. képviselõje, Baranyi Im-
re lemondott tagságáról. 

Dr. Varga-Sabján
László a PA Rt.
igazgatóságában

Jónak találták a magyar jelentést
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A paksi atomerõmû ki-
emelten kezeli az utánpót-
lás nevelését, fiatal tehet-
ségek felkutatását. Ennek
egyik példája, hogy a rész-
vénytársaság évek óta tá-
mogatja a System Inter-
national Alapítványt,
melynek célja a Mûegye-
tem mérnökfizikus és
energetikai mérnök hall-
gatóinak, PhD aspiránsai-
nak és sikeres tevékenysé-
güket segítõ oktatóinak
támogatása. Az elmúlt év-
ben az atomerõmû kialakí-
totta azt a hagyományt,
hogy az alapítványi ösz-
töndíjban részesített fiata-
lok legjobbjai bemutatják
Pakson díjazott tevékeny-
ségüket. Ez az atomerõmû
vezetése szerint jó alka-
lom arra, hogy megismer-
hessék azokat a tehetsé-
ges fiatalokat, akik jövõ-
beli munkatársaik lehet-
nek. Az idei rendezvényre,
március 21-ére hét hallga-
tót hívtak meg. 

Elõttem 
az utódom



A részönkormányzat csak
véleményezési joggal bír, me-
lyet gyakran nem is vesznek
figyelembe. Az iskola bezárá-
sa a legfájóbb pont a község
életében. Az elnök szerint fé-
lõ, hogy emiatt a fiatalok in-
kább elköltöznek, s Kömlõd
elõbb-utóbb elnéptelenedik.
Ráadásul a már üres iskola
hasznosításába sem szólhat-
tak bele. Összesen négy épü-
letrõl van szó: az egyikben if-
júsági klubot, a másikban
teleházat szerettek volna mû-
ködtetni. Egyet, az állaga mi-
att eredetileg is lebontottak
volna, a negyedik, úgyneve-
zett fõépületnek több funkci-
ót szántak: alkotótábornak,
iskolamúzeumnak és tájház-
nak adott volna otthont.
Utóbbira a paksi önkormány-
zat ígéretet is tett, a többi
épülettel kapcsolatban vi-
szont a kömlõdieknek kellett
engedni. Ifjúsági ház helyett
park, a teleháznak szánt épü-
let helyén még nem tudni, mi
lesz. A nagyobb baj, hogy a
fõépület sorsa is bizonytalan-
ná vált. – A kömlõdieknek
elegük lett. Szeretnék, ha a
döntések helyben születné-
nek, s figyelembe vennék az õ
véleményüket is. Többek kö-
zött ezért gondolják, hogy a

jövõben ne a Paksi Közmûve-
lõdési Kht. rendezze a szüreti
napot. A szervezésben elvileg
a civil szervezetek is részt
vettek, de valójában az egye-
sület is csak feladatviselõ volt
– mondja Forster József. 

Másképp látja ezt Bodó Ka-
talin, a dunakömlõdi faluház
vezetõje. Elmondta, hogy a
szüreti nap rendezésére pá-
lyázni lehet, s a pályázatot az
idei évben is a Paksi Közmûve-
lõdési Kht. nyerte meg, csak-
úgy, mint 2004-ben. A szerve-
zés és lebonyolítás azonban az
addig is megszokott módon
történt: az elõkészítésbe, s a
végrehajtásba egyaránt be-
vonták a civil szervezeteket és
magánembereket. Gyakorlati-
lag minden épkézláb ötletet
megvalósítottak, bárhonnan is
érkezett, ezért értetlenül áll a
vádak elõtt. Elmondta még,
hogy a visszajelzések alapján a
tavalyi rendezvény kimagasló-
an jól sikerült. Többen vettek
részt a különbözõ programo-
kon, mint addig bármikor. Rá-
adásul Dunakömlõd sorsát
szívügyének tekinti, annak
alakításában a Dunaköm-
lõdért Egyesület tagjaként is
aktív szerepet vállal. Az ügy-
ben Rák Sándorné, a Duna-
kömlõdi Kertbarát Kör elnöke
is megszólalt. A 2004-es szüre-

ti nap szervezõbizottságában
huszonöten dolgoztak, minden
társadalmi szervezetnek volt
képviselõje. A programot min-
dig elõre megbeszélték, abban
mindenki véleménye benne
volt. Szerinte a Paksi Közmû-
velõdési Kht. koordinátorként
vett részt, biztosította a tech-
nikai feltételeket, a konkrét
munkát a kömlõdi lakosság
végezte. 

Kern József, a dunakömlõdi
részönkormányzat elnöke ab-
ban egyetért Forster Józseffel,
hogy a részönkormányzat ja-
vaslatai nem mindig jutnak el a
megfelelõ helyre, vagy nem ve-
szik figyelembe minden eset-
ben. Éppen ezért azt tervezik,
hogy javasolják: bõvítsék a
részönkormányzat hatáskörét.
A kömlõdiek érdekérvényesí-
tésének egyetlen törvény adta
módja a részönkormányzat
mûködése, a jogszabályok
ugyanis nem engedik meg,
hogy egy civil szervezet bele-

szóljon az önkormányzati kér-
désekbe. – Egyáltalán nem ér-
tem Forster József felvetéseit,
hiszen a részönkormányzat
tagjait demokratikus úton vá-
lasztották, annak mind a hét
tagja, így õ is, tagja az egyesü-
letnek is, ez biztosítja a szoros
együttmûködést – mondja. A
képviselõ szerint a gondok el-
lenére a részönkormányzat
számos elõnnyel jár, korábban
egyedüli képviselõként a 10-es
körzet – Biritó, Csámpa, Cse-
resznyés, Gyapa és Duna-
kömlõd – gondjait nem látta át,
most a képviselõk segítségével
könnyebben szerez tudomást a
problémákról.

A történetnek még nincs
vége: Forster József azt is
elmondta, hogy az egyesüle-
ten belül vannak olyan han-
gok, miszerint népszavazás-
sal el kellene szakadni Paks-
tól, hogy Dunakömlõd ne le-
gyen ilyen kiszolgáltatott
helyzetben. -sztgy-

Hegedûs János munkájának
köszönhetõen rövidesen el-
készül Dunakömlõd törté-
nelmi múltjával foglalkozó
monográfia. Az amatõr hely-
történész harmincöt évvel
ezelõtt költözött Duna-
kömlõdre. Az ifjú erdészt
mindig érdekelte a történe-
lem, s mivel új lakóhelyérõl
keveset tudott, adatokat, in-
formációkat gyûjtött a köz-
ségrõl. Ekkor derült ki,
hogy a témában összefoglaló
írásos anyag – Roger Schil-
ling könyvét kivéve – nem lé-

tezik. Az említett könyv, fõ-
ként a németek betelepítésé-
vel foglalkozott, s nem adott
választ egyéb, a település
múltját meghatározó kérdé-
sekre. Nem derül ki belõle a
Duna átvágásának idõpont-
ja, a helységnév kialakulása.
Az adatokat aprólékos mun-
kával, egyenként kellett ösz-
szeszedni az ország különbö-
zõ levéltáraiban, könyvtárai-
ban. A monográfia elkészíté-
sében mások is részt vállal-
tak: Német Gabriella szak-
dolgozata alapján készült a

néprajzi fejezet, Pozsárko
Csaba írt a római korról. Az
amatõr történész munkájá-

nak új lendületet adott a
Dunakömlõd helységnév
tábla megszüntetése. Ez az
esemény többek szemében
szimbolikus jelentõséggel
bírt: a község eltûnésének,
Paks városba olvadásának
bizonyítékaként értékelték.
Az idõközben megalakult
„Dunakömlõdért Egyesület”
a kezdeményezést felkarol-
ta, és a szervezéshez, támo-
gatók kereséséhez segítsé-
get ígért. Az adatgyûjtés be-
fejezõdött, így remélhetõleg
hamarosan bárki megismer-
heti Dunakömlõd történetét.

-gy-
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Monográfia készül
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Dunakömlõd civilben
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Szükség van az ifjú tehetsé-
gekre, és az itt elért eredmé-
nyek adjanak a jövõre nézve
buzdítást minden ifjú fizikus-
nak – hangzott el az Országos
Szilárd Leó Fizikaversenyen,
amelynek házigazdája ismét
az Energetikai Szakképzési
Intézet volt. Paksra harminc
diák kapott meghívást az elõ-
döntõben nyújtott teljesítmé-
nye alapján.

A versenyt 1998-ban Szilárd
Leó századik születésnapja
alkalmából Marx György fizi-
kus kezdeményezésére ren-
dezték meg elõször Pakson.
Akkor is, és most is Csajági

Sándor, az ESZI tanára vál-
lalta fel a szervezési feladato-
kat. A nyolc éve kialakult
rendszer szerint az elõdöntõk
a középiskolákban folytak.
Az itt legjobb eredményt el-
ért tanulók kerültek az orszá-
gos döntõbe, ahol elõször tíz
feladatot kaptak, majd kísér-
leti és számítógépes vizsgaté-
telek következtek. Dr.
Sükösd Csaba, a Budapesti
Mûszaki Egyetem Nukleáris
Tanszékvezetõje, a verseny-
bizottság elnöke elmondta,
hogy egyre felkészültebb diá-
kokkal találkoznak. Ez azt
mutatja, hogy Magyarorszá-

gon a fizikaoktatás és a te-
hetséggondozás még mindig
magas színvonalú. A 9–10.
osztályosok kategóriájában
elsõ lett Vajna Szabolcs
gyöngyösi, a 11–12. osztályo-
sok közül Halász Gábor bu-
dapesti tanuló. A pedagógu-
sok munkájáért járó Delfin-
díjat Pálovics Róbert tanár
vehette át. Az iskolák számá-
ra alapított elismerést, ame-
lyet Marx György-vándordíj-
nak neveztek el, a hódmezõ-
vásárhelyi Bethlen Gábor
Református Gimnáziumnak
adományozták.   

Idén elõször az új felvételi
rendszer és a kétszintû
érettségi bevezetése miatt a
versenyen elért eredmény-
nyel nem lehet bejutni a fõis-
kolákra és egyetemekre.
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„PAPÍRFORMA”
PAPÍR–ÍRÓSZER–NYOMTATVÁNY SZAKÜZLET

PHOTO HALL PARTNER

FEKETE-FEHÉR ÉS SZÍNES FÉNYMÁSOLÁS,
NYOMTATÁS A/3 MÉRETIG

7030 PAKS, DÓZSA GY. ÚT 30. 
(MATÁV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT HELYÉN)

TELEFON: 75/413-764

Tehetséges fizikus-
palánták versenye

Az új mûsorszámok között
fel-feltûnt egy, a közönség, s
a táncosok számára kedvelt
régi tánc, a madocsai, a tö-
rök; vagy éppen a fergeteges
ír sztepp. A kicsik – össz-
hangban az együttes ma-
gyarságtudatot ápoló szelle-
miségével – mind magyar
néptáncokat adtak elõ, a fel-
nõttek pedig a virtuóz ma-
gyar koreográfiák mellett
más népek hagyományos
táncait. Idén keletre, a ma-
gyarok õshazája környékére
repítette közönségét az
együttes a „Shoror” örmény
és a „Hewzur” kaukázusi
tánccal. Az együttes gálamû-
sorát Mádi Magdolna mûvé-
szeti vezetõ rendezte, mun-
káját Pukli Gabriella és
Ujvári Dávid táncpedagógu-
sok segítették.

A Tûzvirág gálaestjein Bor-
sodi Bella, Etessy Zsanett,

Fodor Zsuzsanna, Györki
Nóra, Haas Lilla, Hahn Jusz-
tina, Hirczi Margit, Huszár
Tímea, Pukli Gabriella, Reich
Klára, Bozár László, Hesz
Zoltán, Kungl Zsolt és Ta-
kács Levente táncolt szólót.

A Tûzvirág idén többször is
fellép Pakson, fenntartója és
fõtámogatója, azaz a paksi
önkormányzat és a Paksi
Atomerõmû Rt. rendezvé-

nyein. Az elsõ bemutatójuk a
vízi színpadon lesz a Duna-
parti szezonnyitón. Ha a
most zajló tárgyalások ered-
ménnyel járnak, nagy kihí-
vás elõtt áll az együttes, Hor-
vátországban, Pulában lép-
hetnek fel. Az Isztriai-fél-
sziget déli csücskében lévõ
város csodálatos és hatalmas
amfiteátrumában tartanak
önálló estet. vida

Bemutatta új repertoárját a Tûzvirág
Folytatás a címlapról
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A költészet napja alkalmá-
ból a Vak Bottyán Gimnázi-
um megrendezte hagyomá-
nyos szavalóversenyét. A
megmérettetésen két  kate-
góriában 31 diák vett részt.
Az indulók  egy kötelezõ és
egy szabadon választott
verset adtak elõ. Idén Jó-
zsef Attila-versek szerepel-
tek a palettán. A gyõztesek:

Márkus Anita: Sokat ké-
szültem a versenyre. Elein-
te csak olvasgattam, hogy
átérezzem az érzést, amit a
vers ki akart fejezni. Sok
idõbe telt, míg át tudtam
érezni József Attila versét.

Sólya Kitti: József Attilának
rengeteg olyan mûve van,
ami mindenkihez szól, és
szinte mindegyikben találha-
tunk olyat, ami ránk vonat-
kozik. Nagyon sok tanulság
volt a versekben. Élmény
volt végighallgatni õket.

Szavalóverseny
a gimnáziumban
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Napok óta figyeltem õket.
Rájuk pillantottam, amikor el-
mentem mellettük. Végre az
elmúlt este  észrevettem a je-
let: kifakadtak a rügyek a Ná-
dor utca és az Építõk útja sar-
kára ültetett mandulafákon.
Elõször csak a koronájuk bo-
rult virágba, nemsokára vala-
mennyi ág. Úgy álltak ott,
mint szépséges, de néma
koszorúslányok, akik feldí-
szítve és fegyelmezetten vár-
ják az ifjú párt. Eszembe ju-
tott Suksin hõse, Jegor a Vö-
rös kányafából. Az, amikor az
elsõ barázda után odamegy
a szántóföld melletti kis nyír-
faerdõhöz és így szólítja meg
a fákat: „Ó, gyönyörûsége-
im… jaj, menyasszonykáim,
de szépek lettetek…” – gyen-
géden meg is érinti az egyi-
ket és énekelve száll vissza a
traktorra. 

Másnap pedig a Pollack ut-
ca még beépítetlen, füves te-
rein õzeket láttam. Négyen,
öten lehettek. Cseresznyés
felé tartottak, egészen addig
bámultam összehangolt, tö-
rékeny ügetésüket, amíg el-
tûntek a szemem elõl. 

Ekkor jelent meg az utca
elején, mint valami látomás, a
teljes díszbe öltözött verseny-
biciklis. A kormányra gör-
nyedve, kissé fölemelkedve
a nyeregbõl, tarka, testhez
tapadó trikóban-nadrágban
taposta a pedált, fején sisak!
Szívszaggató iramban haladt
fölfelé. Elõször azt hittem, a
Tour de France már a Pollack
utcát is érinti, (Miért? Egy ki-
csivel nagyobbat kerülnek,
nem igaz? Elvégre benne va-
gyunk az EU-ban vagy mi a
szösz!) és a hegyi menõ
megszökött a bolytól. Vártam
a szirénázó kísérõautók feltû-
nését. Ekkor vettem észre,
hogy az eltévedt lovas a helyi
sajtó egyik neves személyi-
sége. Nahát!

Remit Tenda

Mandulafák,
õzek és 
a hegyi menõ

Ha valaki meg szeretné sza-
kítani a terhességét, mag-
zatvédelmi tanácsadáson
kell megjelennie, ahol tájé-
koztatják a nyílt örökbeadás
lehetõségérõl, a szociális tá-
mogatások rendszerérõl, az
esetleges szövõdményekrõl
és a magzati fejlõdés szaka-
szairól. Ezután háromnapos
türelmi idõ következik, ami-
kor az anya még megváltoz-
tathatja döntését.

Molnárné Haholt Zsuzsa, a
paksi Családvédelmi Szol-
gálat vezetõ védõnõje el-
mondta: a tavaly 150-en je-
lentek meg a tanácsadáson,
ebbõl kilencen mégis meg-
tartották a magzatot. Bár a
középiskolákban osztályfõ-
nöki órán tartanak felvilá-
gosítást a fogamzásgátlás-
ról és a magzatvédelemrõl,
a mûvi terhességmegszakí-
tásra jelentkezõk 10%-a
mégis fiatalkorú. A törvény
szerint ebben az esetben a

szülõ vagy gondviselõ bele-
egyezése is kell. A fiatalko-
rú is nyilatkozik szándéká-
ról – ez többnyire megegye-
zik a szülõével. A térítési díj
esetükben is 25 798 Ft, de a
szociálisan rászorulókat, a
GYES-en, GYED-en lévõ-
ket támogatásban részesíti
az állam. 

A vezetõ védõnõ a védeke-
zés fontosságát hangsúlyoz-
za, kortól függetlenül. El-
mondja, sokan azt hiszik,
hogy a megszakításos közö-

sülés nem vezethet terhes-
séghez. 100%-os védekezési
mód nincsen, hiszen minden
fogamzásgátlás mellett jö-
het létre terhesség. A nem
kívánt terhességek ötven
százalékánál az anya egyál-
talán nem védekezett, negy-
ven százalékuk, bár rend-
szeresen megtette, mégis
létrejött a fogantatás (75
terhességbõl 16-nál az anya
tablettával védekezett.) Ta-
lán a legbiztosabb a mûvi
meddõvé tétel, de ezt szigo-
rúan szabályozzák: 35 év
vagy három gyermek a fel-
tétel.  

Az abortusznak komoly
következményei lehetnek:
meddõség, késõbb koraszü-
lés, korai csecsemõhalál
vagy a postabortus syndro-
ma következhet be. Utóbbi
az anya lelki sérülését jelen-
ti, akiben tudatosan vagy
tudat alatt – bûntudat for-
májában – tovább él a kötõ-
dés gyermekükhöz. A fel
nem dolgozott trauma meg-
jelenhet a következõ gyer-
ekkel való kapcsolatban is
ingerültség, agresszivitás
vagy éppen túlféltés, túlsze-
retés formájában.

Kiss Kata

Meg nem született kisdedek

A XVIII. századi Bonnban élt
egy házaspár. A férfi szifilisz-
ben szenvedett, az anya tébé-
cés volt és ötödik gyermekét
hordta a szíve alatt. Bár elsõ
gyerekük vakon született, a
második meghalt, a harmadik
süket, a negyedik tébécés
volt, a történet idején az

abortusz szóba sem jöhetett. Így született meg
Ludwig van Beethoven. 

Amikor egy ivarsejt és egy pe-
tesejt egyesül, genetikai egy-
ség jön létre, aminek csak idõ-
re van szüksége ahhoz, hogy
megszülessen. A magzat szíve
a fogamzást követõ 14. és 28.
nap között verni kezd – ilyen-
kor általában még nincs tudo-
mása az anyának a terhesség-
rõl –, és harminc napos korára
majdnem minden szerv fejlõ-
désnek indul. Hat hét után a
magzat megmozdítja a karját és a lábát. Nyolchetes ko-
rára egyéni ujjlenyomata van és fájdalmat érez.

Tegyél az egészségedért címmel hirdet rajz- és irodalmi pályázatot középiskolás-
ok számára az ESZI és a Jövõ drogok nélkül Alapítvány. A pályázat témája a kortárs-
segítés és a szenvedélybetegségek megelõzése. A verseket, prózákat, illetve az A/4-
es méretû rajzokat május 13-ig várják az ESZI kortárssegítõi: Hanol Judit (11/d) és
Hanol Rita (11/a). A legjobb munkákat díjazzák, a pályázatokból kiadvány is készül.
A szervezõk kérnek minden pályázót, hogy munkájukon tüntessék fel nevüket, címü-
ket, telefonszámukat, illetve iskolájukat és osztályukat.

Tavaly 67 paksi kisgyermek nem született meg. Az abor-
tuszra jelentkezõk elsõsorban anyagi helyzetükre
hivatkozva kérik a terhesség megszakítását. Az okok
közt szerepel a már meglévõ két–három gyerek és az
életkorral kapcsolatos problémák is.



A paksi IPA (International
Police Association) szerve-
zet folyamatos anyagi és er-
kölcsi támogatásáért Arany-
diplomával jutalmazták Szá-
raz Istvánt, a paksi Duna-
menti Részvénytársaság
vezérigazgatóját.  A nem-
zetközi rendõrszervezet
legmagasabb elismerését az
ORFK budapesti székházá-
nak dísztermében dr. Sipos
Gyula dandártábornoktól,
az IPA elnökétõl vette át a
kitüntetett. A diplomát a
helyi alapszervezetek javas-
latai alapján évenként egy
alkalommal ítélik oda azok-
nak a civil embereknek
vagy cégvezetõknek, akik
baráti kapcsolatot alakítot-
tak ki a rendõrszervezettel,
és felajánlásaikkal rendsze-
resen segítik az ott folyó
munkáját. Száraz István az
IPA megalakulása óta a
paksiak több nemzetközi és
országos rendezvényét tá-
mogatta. Az általa vezetett
részvénytársaság számos
esetben ingyen bocsátotta
rendelkezésre a pincéjét,
borkóstolókkal tette színes-
sé a külföldi vendégek prog-
ramjait. 

Ezen az ünnepségen az
IPA kiváló munkájáért em-
lékéremmel jutalmazták a
helyi szervezetben végzett
kimagasló munkájáért Ber-
kiné Tózer Erikát, a paksi
rendõrkapitányság munka-
társát is. 

-ese-

„Tizenötödik születésna-
pomra kaptam ezt a köny-
vet, de ugyanaz maradt a
mondanivalója; vannak
benne olyan részek, ame-
lyektõl a mai napig elérzé-
kenyülök.”
Dr. Barok József 
NAGY KÖNYVE:
Victor Hugo: Nyomorultak

„Ma is lejátszódhatna a tör-
ténet, csak éppen modern
környezetben. Olyasmit tud
Tolsztoj az emberi lélekrõl,
amit kevés író képes ilyen
szépen megjeleníteni.”
Somfai Károlyné 
NAGY KÖNYVE:
Lev Tolsztoj: 
Háború és béke
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A Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma által kiírt
meghívásos pályázaton nyert
támogatást a Városi Múze-
um. A „Múzeumot minden-
kinek” gondolat jegyében a
közösségkapcsolatok és a
múzeumpedagógia tárgyi
feltételeinek fejlesztéséhez
nyújt segítséget a miniszté-
rium. Kernné Magda Irén
múzeumpedagógus szerint a
pályázott összeg – 390 000
forint, mely a múzeum, külö-
nösen a múzeumpedagógia
számára igen jelentõs ös-
szeg – a városban széles

körben, jó célra használha-
tó. A pénzbõl az I. István
Szakképzõ Iskola növendé-
kei készítenek jelmezeket a
múzeum életmód-táborai-
hoz. A tanulóknak újszerû-
sége miatt kihívást jelenthet
a feladat, sajátos módon ta-
nulhatnak a varrás közben
történelmet, életmód-törté-
netet. Kernné Magda Irén
bízik benne, hogy a római
kori táborba jelentkezõ gye-
rekek júniusban már korhû
ruhákban vehetik birtokuk-
ba a múzeumot.

sete

Helytörténeti vetélkedõt
rendeztek a paksi Városi
Múzeumban, melyen hete-
dik–nyolcadik osztályosok-
ból álló háromfõs csapatok
mérték össze tudásukat. A
kõtárban összegyûlt gyere-
kek alapos felkészültségük-
rõl adtak számot városunk
történelmébõl a kõkortól
egészen napjainkig a Gutai
István és Bence Barnabás
alkotta zsûrinek. A tárgyi tu-
dás mellett a beszédkészség-
re, rajztudásra és a talpra-
esettségre is szükség volt a
Kernné Magda Irén múze-
umpedagógus által összeállí-
tott feladatok megoldásához.
Az emberi leleményesség
már rögtön a verseny elején
megmutatkozott, mikor az
elveszett dobókockát kocka-
cukorral helyettesítették. A
délután folyamán térképe-
ket, fotókat kellett felismer-
ni, megmagyarázni várostör-
téneti összefüggéseit. A vil-
lámkérdések, az épületbe-
mutatások, a rajzos felada-
tok mind azt bizonyították,
hogy milyen gazdag Paks
történelme, és mennyi min-
den mellett rohanunk el,
szinte csukott szemmel nap
mint nap. baci

Helytörténeti
vetélkedõ 
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Álmok válhatnak valóraAranydiploma
a támogatásért

A „SÉTA AZ EGÉSZSÉGÉRT"” immár hagyományos paksi
programja keretében az elmúlt szombaton Lengyelbe
szervezett kirándulást az ÖKO Munkacsoport Alapítvány,
az Egészséges Városok paksi szervezete és a Hétszínvirág
óvoda. A csodálatos tavaszi idõben több mint száz gyerek
és felnõtt tett kétórás körsétát Lengyelben, az Anna for-
rásnál.
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Borongós hétfõ reggelen ta-
lálkozunk. Zaklatottnak tû-
nik, de gyõzköd arról: telje-
sen normális napnak néz elé-
be. Azt azonban nem ígéri,
hogy beszélgetésünk közben
nem jár egyéb teendõin az
agya, vagy egy telefonhívást
követõen öt perc múlva nem
rohan dolgára. Kis idõ eltel-
tével felsóhajtok magamban
– maradni látszik. Feszege-
tem a nagy titkot: miért nem
tudjuk mikrofonvégre kapni
több kollégámmal együtt.
Bende Tibor azon kevés cég-
vezetõ közé tartozik, aki úgy
érzi, nem a média által kell
menedzselnie cégét. Az,
hogy kikkel tárgyal, milyen
tervei vannak, titok, ha pe-
dig az üzlet megköttetett
(márpedig, ahogy látjuk az
Ipari Park mellett autózva,
néhányat nyélbe ütött már),
onnantól a nyilvánosság a

másik félre tartozik. Ebben
nem értünk egyet – de nem
is ezért vagyok itt. 

Jobban érdekel, hogy a
hosszú hajú, farmeros törté-
nelemtanár, vagy az üzlet-
ember arca az igazi. Nincs a
kettõ között különbség –
vallja, s mint kiderül, ez
utóbbinak azért van némi
elõzménye. Hódmezõvásár-
helyen a középiskola utolsó

évében döntött úgy: még-
sem végzi el a matek–kémia
szakot az ELTE-n – ahova
már fel is vették –, inkább
irány Szeged, s a magyar-
történelem szak. Már javá-
ban egyetemista volt, mikor
kihagyott egy tanévet, s
négy jogászhallgatóval
együtt üzleti vállalkozásba

kezdett. A
gombaérté-
kesítéstõl az
albérletkere-
sésig sok el-
i n t é z n i v a l ó
átfutott a fiúk
kezén, de
m e g a l a p o z -
ták egziszten-
ciájukat. Az
egyetemi dip-
lomát azért
nem hagyta
veszni, noha
úgy gondolta:

nem fog tanítani. Ahogy fo-
galmaz, nézetei eltértek az
akkor fennálló trendtõl. Ta-
lán az ország egyetlen olyan
középiskolája volt akkoriban
Pakson az Energetikai
Szakközépiskola, ahol kezdõ
tanár létére megengedték
neki, hogy a saját maga által
írt történelemkönyvbõl ta-
nítson. Ez olyannyira sike-
rült, hogy két egykori tanít-

ványa ma már az intézet tör-
ténelemtanára. 

Nyolc évig tanított. Mint
mondja, nem kiugrás volt a
tanári pálya elhagyása, in-
kább rugalmas elszakadás.
Az utolsó két évben, munka
mellett szerezte meg marke-
ting szakközgazdász diplo-
máját, s idõközben saját cé-
get alapított. Miért? Mert a
tekintélyelvûséget és az ok-
tatást nem tudta összeegyez-
tetni. Tanítási módszerei a
közoktatás rendszerébe nem
illettek (illenek) bele. Elvár-
ta, hogy vitatkozzanak vele
tanítványai, s ha tisztelik, ne
azért tegyék, mert tanár, ha-
nem saját magáért. A prob-
léma ott kezdõdött, amikor
mások óráján is ezzel álltak
elõ a diákok. Tanárként el-
vesztette lelki békéjét, hát
abbahagyta. 

Most megtalálta. Pedig
egyik cigarettáról a másik-
ra gyújt. Munkaideje kötet-
len, szabadideje kevés, de
még otthon, az erkélyen do-
hányozva sem a veszekedõ
cinkék látványán jár az
agya, inkább az ipari park
szennyvíztisztításán. Nin-
csenek problémái, feladatai
vannak. Ha valaki nehézsé-
gekrõl beszél, segítséget
kér – vallja – õ megoldási
javaslatokkal áll elõ. Visz-
szakanyarodunk az üzlet-
hez, s nem sok jóval biztat.
Mint elmondja, Paks nem
vonzó célpont. Mert a mû-
ködõ tõke két dolgot keres:
nagy tömegû képzett mun-
kaerõt, és egy olyan szelle-
mi bázist, amit egy kutató-
intézet vagy egyetem bizto-
sítana. Maradjunk hát a re-
alitások talaján. 

Õ pedig egyelõre marad az
Ipari Park Kft. élén. Hogy
meddig? Ameddig jól érzi
magát, de másfél évnél nem
tervez elõbbre. – Most mi
foglalkoztat leginkább? –
kérdem búcsúzóul, mire
órájára néz: „hogy fogom
tudni a mai programomat
befejezni.”

Préházi Ildikó
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Lehet, hogy az itt látható fo-
tón még a szomszédai sem
ismernék fel Zsanettet?

A hosszú hajú, farmernad-
rágos, kedves mosolyú
tinédzsert elvarázsolta a
színpad: mozgása bájos nõ
alakját idézte a Tûzvirág
együttes mûsorában, ahol
immár szólót is táncolt. Zsa-
nettet gyakran láthatták az
ismerõsök kis hátizsákjával
a vállán, amint majd’ min-
den nap próbára igyekezett,
hisz a világot jelentõ deszká-
kon aratott sikert nem adják
ingyen: délután indult tán-

colni, és este volt már, mire
hazaért. Jólesõ fáradtsággal
tagjaiban még hazafelé is a
koreográfiát memorizálta,
hisz szinte az együttes egész
repertoárjában szerepelt.
Ez talán már nem is nagy

csoda, hisz még óvodás volt,
amikor elõször tánccipõt hú-
zott. Azóta eltelt 13 év!

– Nagyon szeretem csinál-
ni, sok-sok élmény, érdekes
tapasztalat halmozódott fel
bennem ez alatt az idõ alatt.
Kemény megpróbáltatás a
heti három próba, de még
nem gondoltam arra, hogy
megváljak az együttestõl –
mondja. Jó oka van a kije-
lentésre, hisz teljes vállszé-
lességgel mögötte áll csa-
ládja. Tudják, hogy Zsanett
szíve csücske a színpad. És
õk is alig várják a legköze-
lebbi percet, amikor a lány
ismét a Kaukázus legbájo-
sabb alakjaként ragyog a
színpadon. s. szabó

Tehetségesek, fiatalok

Etessy Zsanett

Jó napot, mi újság?

Bende Tibor
Nem halljuk lépten-nyomon, sõt, egyáltalán nem hall-
juk nyilatkozni. Városi rendezvényeken sem bukkan
fel, társadalmi események sem vonzzák. Vízilabda
meccsek igen – ám ezek nem Pakson vannak. Pedig kí-
váncsiak lennénk rá. Õ Bende Tibor, a Paksi Ipari Park
Kft. ügyvezetõje. 
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A 2004–2005-ös férfi kosár-
labda NB I utolsó alapsza-
kasz mérkõzését hazai pá-
lyán 82–71-re nyerte a Ka-
posvár ellen az Atomerõmû
csapata. Ezzel a gyõzelem-
mel biztosította elsõ helyét a
táblázaton Zsoldos András
legénysége, és a rájátszás
során, ha a szükség úgy hoz-
za, többször élvezheti a hazai
pálya elõnyét, mint soros el-
lenfele. 

A válogatott õszi EB selej-
tezõi miatt késõbb startolt a
bajnokság, ráadásul a Paks
vezetõ edzõje, mint a nemze-
ti csapat szövetségi kapitá-
nya, és három játékos – Mé-
száros, Czigler, Sitku – csak
késõbb kapcsolódott a bajno-
ki felkészülésbe.

Az õszi szezonban három
nagy arányú gyõzelem után
Kecskeméten 87–85-re kap-
tak ki elõször Mészárosék, a
mérkõzés lefújása után heve-
sen tüntetett a bírók ellen az
ASE szurkolótábora. Újabb
három gyõzelem következett,
majd december elején egy
kis különbségû – hárompon-

tos – vereség Szolnokon. Ez-
után tíz gyõzelem jött zsinór-
ban, a sorozat március elején
szakadt meg Székesfehérvá-
ron, ahol az influenzától súj-
tott társaság beleszaladt egy
kínos, húszpontos vereségbe.
Döcögött a gépezet, az Eger
elleni kínkeserves hazai gyõ-
zelem után egy újabb kelle-
metlen vereség következett,
ezúttal az Ivkoviccsal meg-
erõsödött Pécs gyõzött
83–74-re Cziglerék ellen.

A sok kételkedõnek és a
csapatot temetõnek rögtön
csattanós választ adott a tár-
saság, 87–46-ra kiütötték a
Szolnoki Olaj együttesét.
Azonban még mindig nem
sikerült a csapat formáját
stabilizálni, hiszen Nyíregy-
házán csak az utolsó másod-
percekben dõlt el a mérkõ-
zés az ASE javára, utána pe-
dig 18 pontos vereséget
szenvedtek Debrecenben. A
keresztbe veréseknek kö-
szönhetõen megtartotta ve-
zetõ helyét a csapat, és az
utolsó két hazai mérkõzés
megnyerésével az alapsza-
kasz legjobbja lett Zsoldos
András legénysége. 

Az év elején elkezdõdött a
Magyar Kupa is, ahol maga-
biztosan, a Debrecent kiejt-
ve jutott a négyes döntõbe az
ASE.

A szurkolók nagy örömére
az MK döntõt Pakson rende-
zik április 29-én a Geszte-
nyés úti sportcsarnokban. A
Kecskemét–Albacomp és az
ASE–Falco mérkõzéseken
dõl el, hogy mely csapatok
játszanak az elsõ, illetve a
harmadik helyért a másnapi
mérkõzéseken.

A bajnoki rájátszás május
4-én kezdõdik, Mészárosék
Kaposváron folytatják a me-
netelést a bajnoki címért.

cseri
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Paks a „Nemzet sportváro-
sa”, így nem véletlen, hogy
a már hagyományosnak
mondható sportolási lehetõ-
ségek mellett egyre több új
sportág is próbálgatja szár-
nyait. A paksi tanuszoda he-
ti négy alkalommal biztosít
helyszínt az aqua fitt (vízi
torna) iránt érdeklõdõk szá-
mára. Mezõvári Martina a
2000-es évek elején végzett
Zürichben a svájci Ryffel
Running GmbH és az
IVSCH úszószövetség szer-
vezésében egy oktatói tan-
folyamot, így gyógy-
masszõri tevékenysége mel-
lett aqua fitt tanfolyamok
szervezésével is foglalkozik.
Ez egy olyan sportág, me-
lyet fiatalok és idõsek egy-
aránt gyakorolhatnak. Mû-
velõi aktív testi és szellemi
kikapcsolódást is élvezhet-
nek, kihasználva a vízben
történõ mozgás sokoldalú
lehetõségét. A sport öröme
mellett gyógyító és megelõ-
zõ szerepe is van a vízi tor-
nának. Bátran ajánlható
izületi, szív- és érrendszeri
illetve testsúlyproblémával
küzdõ, kikapcsolódni és
sportolni vágyó emberek-
nek egyaránt. Mezõvári
Martina elmondta: – Egy-
elõre nincs nagy érdeklõdés
az aqua fitt iránt, de ez ab-
ból adódhat, hogy nem is-
merik, nincsenek tisztában
a vízi torna elõnyeivel, az-
zal, hogy a test minden ré-
szét átmozgathatják egy
kellemes közegben. 

Az ellenzõk és hitetlen-
kedõk kifogásai között a
víz hidegségét, az edzésle-
hetõségek kései kezdetét,
a sok munka utáni fáradt-
ságot emlegetik. Ám azok,
akik már legalább egyszer
kipróbálták a vízben tor-
nászás örömét, egy életre
megszerették azt. 

SJ

Új szín a 
sport palettán
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Újra az ESZI Sportcsarnokába várta a „Szeresd a
labdát és sportolj velünk az egészségedért” Alapítvány a
város apróbb és nagyobb labdaszeretõ gyerkõceit. A játé-
kos mozgást népszerûsítõ sorozat, a Labdavarázs Nagy
Gábor ötlete nyomán 1997-ben indult, az elmúlt nyolc év
alatt közel 1400 résztvevõje volt. A cél kezdetektõl ugyan-
az, a nem sportoló gyerekek számára játékos mozgáslehe-
tõség biztosítása. A két fõ szponzor a kezdetektõl: az ön-
kormányzat és a PA Rt., a leghûségesebb magántámoga-
tó pedig Fazekas Lajos.

A magyar férfi kosárlabda élén az ASE
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Bor Barna 
sikeres évkezdése

A sportoldal megjelenését a Neutron Kft. támogatta.

A város legnagyobb civil
szervezõdése a Paksi Atom-
erõmû Horgászegyesülete.
Antal Lajos nyolc éve vezeti a
hétszáztagú, huszonnyolc éve
alakult egyesület munkáját.
A tavalyi esztendõt sikeresen
zárták, hiszen a tervezett be-
ruházásokat megvalósítot-
ták. Betonúton megközelít-
hetõ korszerû vendégház
várja a csend és a nyugalom,
a víz és a halak szerelmeseit.
Programok sokaságával ké-
szülnek ebben az évben is
tagjaik még teljesebb kiszol-
gálására. – Aki horgászni

akar, a Dunára megy, de aki
halat is szeretne fogni, az hat
tavunk valamelyikét látogat-
ja meg – mondja az elnök és
hosszú perceken keresztül
sorolja az idei terveket, prog-
ramokat. Szeretnék megol-
dani 2005-ben a tavak hideg-
vízzel való feltöltésének lehe-

tõségét, ami nagyon komoly
beruházás, de megvalósításá-
ra garancia lehet az is, hogy
idén februárban újabb 20 év-
re írták alá a Paksi Atomerõ-
mû Rt.-vel a vízhasználati
szerzõdést. Az éves verse-
nyek közül Antal Lajos ki-
emelte a maratoni horgász-
versenyt, az iparági versenyt,
a mûszakos dolgozók nyílt
napját, az Atom Kupát. SJ

Horgászok háza táján

Az ötödik forduló után a
PSE immár pontelõnnyel áll
a második helyen NB II-es
labdarúgó bajnokság Hum-
mel-csoportjának tabelláján,
az elsõ helyen, három pont
elõnnyel Felcsút csapata ta-
nyázik. A tavaszi idényben
két olyan meccset is játszot-
tak Lengyel Ferenc edzõ ta-
nítványai, amely után nagy
gólkülönbséggel, kapott gól
nélkül sikerült elhagyniuk a
Fehérvár úti pályát. – Ennek
különösen azért óriási a je-
lentõsége, mert õsszel a ha-
zai mérkõzések többsége
nem sikerült az elképzelé-
sünk szerint – mondta Ha-
raszti Zsolt szakosztály-me-
nedzser. Szerettek volna kö-
zönségcsalogató játékot pro-
dukálni, és ez idén tavasszal
megvalósulni látszik. A gár-
da kezd összeforrni, a sérül-
tek felépültek, a játék immár
megfelel annak az elvárás-
nak, hogy minél elõkelõbb
helyen szerepeljenek a baj-
noki pontvadászatban. A je-
lenlegi játékosállomány ké-
pes lehet arra, hogy bevere-
kedje magát az NB II-be, és

ott kis finomítással (két-há-
rom célirányos igazolással)
stabil bennmaradó legyen.
Haraszti Zsolt kiemelte még
az utánpótlás és ifjúsági csa-
pat remek szereplését. Péter
Norbert és Lacza József
edzõk kiváló munkája ered-
ményeként mindkét korcso-

portban nagy pontkülönb-
séggel a PSE csapata vezeti
a táblázatot. – A labdarúgó
szakosztály Balog Judit ügy-
vezetõnek, Süli János és
Lazók Albert elnökségi ta-
goknak köszönhetõen rende-
zett anyagi háttérrel rendel-
kezik – zárta a beszélgetést a
szakosztály-menedzser. 

SJ

Az Atomerõmû SE junior
korú judósa, Bor Barna
ezüstérmet szerzett az idei
utolsó világkupa viadalon
Bukarestben. A fiatal tehet-
ség két nyert mérkõzés után
játszhatott döntõt, ahol a
kétszeres orosz világbajno-
kától vereséget szenvedett.
A magyar cselgáncs váloga-
tott Budapest és Róma után
a bukaresti világkupán is az
éremtáblázat élén végzett.
Hangyási Lászlóék nem in-
dultak haza a verseny után,
mivel a magyar válogatott is
részt vett a román fõváros-
ban a nemzetközi edzõtábo-
rozáson. Barna ebben az
esztendõben sikert sikerre
halmozott, hiszen a Hungá-
ria Kupán a dobogó tetejére
állhatott, ezután a varsói Vi-
lág Kupán ezüstérmet judó-
zott össze, majd a bukaresti
ezüst következett. – A csel-
gáncsban nincs megállás,
nem lehet egy napot sem ki-
hagyni – mondja a nehézsú-
lyú versenyzõ. Különösen
igaz ez a 2005-ös esztendõre,
hiszen három Európa Baj-
nokság (májusban felnõtt,
szeptemberben junior, és
novemberben U23-as), és
szeptemberben, Kairóban
világbajnokság is lesz. Bar-
na szeretné újabb érmekkel
kiegészíteni már most is im-
ponáló gyûjteményét. Az
idei esztendõ sikereinek tit-
kát Hangyási mester edzõi
módszereivel és Kovács An-
ti rutinos tanácsaival indo-
kolja a paksi judós. SJ

Nemzetközi mérkõzést játszott az ASE U13-as csapata. A
németországi Hessen tartomány futball utánpótlás váloga-
tottja siófoki üdülését megszakítva Paksra látogatott, és az
ASE U13-as csapatával barátságos mérkõzés játszott.
Hornyák László csapata a 6:0-ás végeredmény ellenére fel-
nõtt a feladathoz. A mérkõzést mindkét részrõl egy gyümöl-
csözõ kapcsolat kezdetének tekintik.
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Stabilan õrzi helyét a PSE 

Az elmúlt hétvégén tartott harcsafogó csapatversenyre 12 két-
fõs csapat nevezett. A verseny nem titkolt célja, hogy megtize-
deljék az elszaporodott szürkeharcsa-állományt. A három nap
alatt Sebestyén Gábor és Marosi László emelte ki a legtöbb
harcsát a 4-es tóból, második lett Juhász Krisztián és Szabó Já-
nos, harmadik a Neidert Imre és Neidert Gábor alkotta páros. 



Tudták, hogy a Városi Múzeum kõtárában
õrzött kövek milyen regényes utat jártak be,
míg jelenlegi helyükre jutottak? Bármilyen
meglepõ, akkor bukkantak rájuk, amikor a
Bezerédj Általános Iskola ma polgári iskola
néven emlegett részét újították fel. A hely-
történetben legjártasabb paksiak pedig azt
is tudják, hogy ez a hajdani Kornis-kúria
épülete, melyhez feltehetõleg a XVII. század
végén láttak hozzá mesterei.

A regényes történet akkor kezdett ki-
bontakozni, amikor az épület pincéjébõl
gótikus kõborda került elõ, majd egy ké-
sõbbi átalakítás során megtalált farag-

ványról kiderült, hogy a rómaiak keze
munkáját õrzi. 

A kövek részei voltak egy XV. századi feren-
ces kolostor falainak is, de Pakson a gyakori
pusztítások következtében a középkori épü-
letek nagy része megsemmisült, s arra alkal-
mas kõanyagát újra felhasználták. S hogy
milyen érték lehetett a szállítás õskorában az
építõkõ? A kalocsai székesegyházból szárma-
zó faragványokat szintén õriz a paksi múze-
um, gyanítható, hogy ezek is római vonatko-
zásúak. Ez természetesen nagyon leegysze-
rûsített summája mindannak, amirõl a kövek
mesélnek. A részleteket a Paksi Múzeumi
Füzetek 1-ben Önök is böngészhetik, hiszen
Bencze Barnabás, Beszédes József és Buzás
Gergely tanulmányai az apró titkokba is be-
avatják az érdeklõdõket. s. szabó

A Tolnavármegye címû ve-
gyes tartalmú politikai heti-
lap 1891. január 4-én megje-
lenõ elsõ száma adta hírül: a
paksi kir. járásbíróság ügy-
forgalma az elmúlt évben:
polgári 4181, büntetõ 2549,
telekkönyv 4948, kispolgári
321, elnöki 660.

A Községi élet rovatban pe-
dig ez olvasható: Pakson a bí-
ró és elöljáróság választása
december 31-én ment végbe a
következõ eredménnyel: I. bí-
ró: Kern (Breindling) Ferenc
II. bíró: Vajer Mátyás. Es-
küdtek: Schmidt Pál, Szinger
Ádám, László Károly, Bak-
sai György, Kramer Her-
man, Freund Mór, Klein Jó-
zsef, Osztermajer Keresztély,
Girst József, Tumpek And-
rás, Haaz András, Vajer Já-

nos (Tautner). Pénztárnok:
Dömötör József.

Elõfizetési felhívásában a
Tolnavármegye szerkesztõ-
sége is jelezte a lap célját és
irányát: Politikai tekintet-
ben a 67-es közjogi alapon

állunk. A szabadelvûség
legigazibb értelemben vett
jelszavát írjuk fel zászlónk-
ra, mely alatt hûséggel és
lelkesedéssel fogunk küzde-
ni mindazért, a mit a közjó
érdekében szükségesnek
találunk…

A dolgok folyását nem néz-
zük oly szemüvegen, mely
mindent rózsaszínben mu-
tat, de a rosszakarat kormos
szemüvegét sem használjuk
a tettek és események mérle-
gelésénél, de nézni s látni
igyekszünk azokat minden-
kor a higgadt és érett meg-
fontoltság, s fõképp az igaz-
ság tisztán látó szemével.

A hírek között találtam: Ke-
gyes József jónevû naturalis-
ta festõ Olvasónõ c. festmé-
nyét, mely a budapesti tárla-
ton kiállítva volt, megvette
Lord Lajosné 70 forintért.

Gutai István

14 M O Z A I K

Sétám közben óvodai plakát-
ra leszek figyelmes, mely
programjára hívogat minden
érdeklõdõ szülõt és gyere-
ket. Kedves invitálás, színes
rajzzal kiegészítve – a város-
háza elõtti gesztenyefára
rajzszögezve. A fa helyett is
felszisszenek, s az jut eszem-
be, vajon hol maradt az „óv-
juk és védjük környezetün-
ket” szlogen, amire az óvodá-
sokat is buzdítják. Nem elõ-
ször bosszankodom. Válasz-
tások közeledtével, lelkes ak-
tivistáknak köszönhetõen,
sok fa derekán visszaköszön
az éppen voksokat gyûjtõ le-
endõ szenátorok neve. Akik
feltehetõleg városunk kör-
nyezetét is védeni kívánják.
Így is sok a szurkálódás.
Legalább a fákat hagyjuk ki
belõle. 

pré

Morgolódó

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

A Kossuth utcában földszinti, kétszobás,
összkomfortos lakás udvari garázzsal el-
adó. Irányár: 7,2 M Ft.

Dunakömlõdön a Béke utcában 500 m2-es
telken 90 m2-es téglából épült régi családi
ház 50%-os belsõ felújítással, átalakítási
tervvel eladó. Irányár: 5,5 M Ft.

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

A lakótelep központjában a Bocskai úton 2
szintes garázs eladó. Alsó szint: 25 m2, fel-

sõ: 20 m2. Teljesen közmûvesített, központi
fûtéses. Irányár: 3,5 M Ft.

A Babits utcában liftes lépcsõházban I.
emeleti, felújított, kétszobás, étkezõs, erké-
lyes lakás eladó. Irányár: 8,1 M Ft.

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

A Kurcsatov út középsõ részén IV. emeleti
2+2 félszobás, hálófülkés lakás eladó.
Irányár: 10,5 M Ft.

A Szabó Erzsébet utcában IV. emeleti, kétszo-
bás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 7,2 M Ft.

A Kodály Zoltán utcában 60 m2-es, II. eme-
leti, kétszobás, két erkélyes lakás eladó.
Irányár: 8,5 M Ft.

A Fehérvári úton, a Kornis utca fölött csalá-
di ház építésére alkalmas építési telek el-
adó. A telken levõ 2 db tégla falú épült
présház elbontható. Tel.: 75/312-050

A Kurcsatov úttal szemben, az elkerülõ út
fölött 1378 m2-es terület eladó. Víz, villany
van. A telken korszerûen gondozott szõlõ
és gyümölcsös, tégla falazatú pince prés-
házzal, fedett terasszal található, gázveze-
ték a telektõl 50 m-re. Tel.: 75/319-600

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

Az Ady Endre utcában 1628 m2-es területen
kétszintes családi ház eladó: 6 szoba, 2
fürdõszoba, 2 garázs (gáz és vegyes-
tüzelésû kazán) eladó. Irányár: 30 M Ft.
Földszinti, kétszobás lakást beszámítunk.

Gerjenben az Alkotmány utcában 400
négyszögöl területen kétszintes, összkom-
fortos, gázfûtéses, 135 m2 alapterületû 4
szobás családi ház eladó. Paksi csere is ér-
dekel. Tel.: 70/339-7009

A Városi Piactéren a volt ,,Németh Sörözõ”
kétszintes, 279 m2-es épülete 35 M
Ft+ÁFA-ért eladó. Az épület vendéglátó
egységnek, vagy kisáruháznak is alkalmas.

A felsorolt ingatlanokról részletes
tájékoztatás kapható Fonyó Lajos
ingatlanközvetítõ, befektetési ta-
nácsadótól, aki várja további szíves
megbízásaikat ingatlan eladás, vé-
tel és bérbeadási ügyekben is. 
Tel.: 70/310-8374, 
e-mail: fonyolajos@ freemail.hu

Múltunk a sajtóban
Tavaszi Randevú címmel
rendez mûsort a Vak Boty-
tyán Gimnázium az iskola
díszudvarán április 27-én,
szerdán, 18 órakor. A gim-
názium énekkara bemutatja
közelgõ erdélyi turnéja re-
pertoárját; Berta Alexand-
ra énekel és citerázik; Hor-
váth Boglárka mond verset;
Hesz Ádám lép fel zeneka-
rával és bemutatkoznak a
Sugárzó lányok. A rendez-
vényen fellép a nagykani-
zsai Orff ütõegyüttes is,
Bücs Angéla vezetésével.

Értékeink

Beszélõ kövek



Kiállítások

A Mûvelõdési Központ
könyvtár galériájában Kon-
dor Béla „cselekvõ szomorú-
sága” címmel láthatnak réz-
karcokat április végéig.

Budapesten, a Magyarok
Házában (Semmelweis ut-
ca 1/3.) mutatkozik be al-
kotásaival a Paksi Fotósok
Baráti Köre. A kiállítást
április 22-én, 17 órakor
nyitja meg Hajdú János
polgármester. A városunk
és környékének értékeit
bemutató tárlat május 6-ig
látogatható.

Ügyeletek

Az állandó felnõtt- és gyer-
mekorvosi ügyeletet az 1-es
számú Rendelõintézetben
találják (Rákóczi u. 1. Tel.:
75/410-222). Az orvosi ügye-
letet a betegek hétfõ reggel
8 óráig vehetik igénybe.

Gyógyszertári ügyeletek:
április 18–24-ig

Kristály Gyógyszertár 
(Kishegyi út 50–54.)

április 25–május 1-ig
Borostyán Gyógyszertár

(Dózsa Gy. utca 12.)
május 2–8-ig

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

Ügyeletes hatósági 
állatorvosok:

Április 23–24-én 
Dr. Bodnár János
Dunaszentgyörgy, 

Rákóczi u. 56.
Tel.: 20/978-11-12

Április 30–május 1-jén 
Dr. Bach Miklós

Nagydorog, Jókai u. 39. 
Tel.: 30/993-56-76

Magán állatorvosi
ügyelet:

Ápr.: 23–24-én 
Túri Kft. Állatkórház,

Dunaföldvár, Beszédes s. 2. 
Tel.: 30/959-40-59

Április 30–május 1-jén
Dr. Fehér Tibor

Paks, Deák F. u. 25.   
Tel.: 20/952-22-06
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Mozi

Április 22. (péntek) 19 óra
SORSTALANSÁG

magyar dráma

Április 24. (vas.) 19 óra
LE A FEJJEL!!!
magyar vígjáték

Április 27. (szerda) 19 óra
RAY

feliratos amerikai film

Április 29. (péntek) 17 óra
MICIMACKÓ ÉS A

ZELEFÁNT
Szinkronizált am. rajzfilm

Május 4. (szerda) 19 óra
HOSSZÚ JEGYESSÉG
feliratos francia dráma

TelePaks

Hazai pályán játszik 23-án,
szombaton a PSE labdarú-
gó csapata, amely jelenleg
második az NB–II tabellá-
ján. Aki újra végig szeret-
né élni a hétvége izgalma-
it, az 25-én, hétfõn délután
fél hattól a képernyõk
elõtt drukkolhatja végig a
Paksi SE–Balatonlelle
mérkõzését. 

Április 22-e a Föld napja.
Ez alkalomból 25-én, hét-
fõn a városi televízió Kö-
zös dolgaink címû mûsorá-
ban, Kovács Tibor mûsor-
vezetõ arról faggatja a vá-
ros környezetvédelemmel
foglalkozó politikusait és
szakembereit: valóban óv-
juk, védjük környezetün-
ket? A beszélgetést a Hír-
adó után, 19 óra 20 perctõl
láthatják. 

Újra nyomon követhetik a
Mindentudás Egyetemé-
nek korábbi elõadásait a
TelePaks mûsorán. Április
27-én, szerdán, délután hat
órától Erdei Anna: „Ho-
gyan véd és mikor árt im-
munrendszerünk?” címû
elõadását hallhatják. Egy
héttel késõbb, május 4-én
Vissy Károly arra keresi a
választ, hogy az idõjárás
elõrejelzés jóslás vagy tu-
domány.

Fortuna rádió
96,3 MHz

Hétfõ–péntek:
06.00–09.00 Élesztõ
09.00–13.00 Délelõtti magazin
13.00–17.00 Pepperóni
17.00–19.00 Kívánságmûsor
19.00–20.30 Magazinok órája
hétfõ: Gastroblues – a paksi
Gastroblues Fesztivál mûsora
kedd: Értékadó  – vallási
mûsor
szerda: Hang-súly –
helytörténeti magazin

csütörtök: Kotyogó –
hasznos tudnivalók színesen
péntek: Zombi night – zenei
magazin
Fortuna hírek: 06.30, 07.30,
08.30, 10.30, 12.30, 14.30,
16.30
Fortuna sport: 07.35, 12.35,
16.35
szombat:
06.00–09.00 Suki koktél
09.00–13.00 Délelõtti magazin
13.00–17.00 Rajtszám
17.00–19.00 Kívánságmûsor

19.00-20.30 Szombat esti
party melegítõ
Fortuna hírek: 12.30
Fortuna sport: 12.35
Vasárnap:
06.00–09.00 Suki koktél
09.00–10.00 Fortuna unikum
– paksi közélet vendégekkel
10.00–12.00 AKT – Aktuális
Közéleti Térkép – helyi
közérdekû magazin
13.00–15.00 Fortuna Top 20
15.00–19.00 Kívánságmûsor
19.00–20.30 Rockóra

Fo
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A Hosszú jegyesség
fõszereplõje: 
Audrey Tautou

Programok

A mûvelõdési központban
április 25-én, 19 órakor
„Szólt az ember” címmel
Jordán Tamás Kossuth-dí-
jas színész és Huzella Péter
Kossuth-díjas zeneszerzõ-
elõadómûvész József Attila
estet tart.

Ugyancsak 25-én, 17 órakor
a Dunakömlõdi Faluházban
Szabó Ernõ olvas fel önélet-
rajzi írásaiból.

Emlékezetre
méltó
(Dr. Töttõs Gábor azonos
címû könyvébõl)

Április 2-án 165 éve,
1840-ben született Pakson
madi Kovács György tá-
borszernagy, hadtestpa-
rancsnok.

Április 18-án 20 éve,
1985-ben halt meg Paks
fia, Kovács Endre iroda-
lomtörténész, több közép-
európai összehasonlító mû
szerzõje.

Április 29-én 70 éve,
1935-ben  született Pak-
son Kolonics János bá-
nyász, kit 1956-os forra-
dalmi tevékenységéért ki-
végeztek.
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A Paksi Hírnök irodáját 
a TelePaks Kht. székházában
találja meg. Ügyfélfogadás:

hétfõ: 14.00–16.00
szerda: 16.00–18.00
péntek: 09.00–11.00

Dunakömlõd, 20. sz. ABC 
Dunakömlõd, Faluház
Könyvtár, Dunakömlõd

Ügyfélszolgálati Iroda, Dunakömlõd
ABC Malomhegy – Erkel Ferenc u.

Szentháromság téri ABC
17. sz. DÁLIA ABC, Szent István tér

Szent István téri újságos pavilon
Éjjel-nappali, Dózsa Gy.
Áruház, ÁFÉSZ COOP

Dózsa Gy. úti újságos pavilon 
Lavina ABC Fehérvári út

Gyapa Vegyes bolt, Italbolt
Paksi Atomerõmû bejáratai

Pál utcai ABC
Hírlap üzlet Dózsa Gy.–Rákóczi u. sarok 

11. sz. ÁFÉSZ COOP, Táncsics u.
2. sz. ABC, Konzervgyárral szemben

Pék porta, Bauer ABC
Hírlapüzlet Kurcsatov utca

168. sz. CBA üzlet Kurcsatov utca
Hírlapüzlet Plus Diszkont

10. sz. ABC
Kis ABC Építõk útja 18.

Árnyas úti újságos pavilon
Mecsek FÛSZÉRT, Árnyas utca

Éjjel-nappali, Kishegyi út
Mûvelõdési központ, könyvtárak

Ahol a Paksi Hírnököt megtalálja:

Szeretné, hogy az olvasók
az Ön üzletében is meg-
találják a Paksi Hírnököt? 

20/398-4504

Zoltán korábban sohasem
harcsázott, néhány éve
azonban elkezdte izgatni a
fantáziáját, s egyre többször
ment ki a Füzes-tavakra
harcsafogás reményében.
Az Atomerõmû Horgász-
egyesületnél nem az egyet-
len, aki „megfertõzõdött”,
míg korábban alig tucatnyi-
an hódoltak ennek a szenve-
délynek, ma már talán szá-
zan is vannak, akik rendsze-
resen „utaznak” harcsára. 
Azon a szeles-esõs estén
édesapjával ültek a Füzes-ta-
vaknál, mikor késõ este ve-
hemens kapással „vendég”
jelentkezett. A „kapucsen-
gõt” ezen az estén elektro-

mos jelzõ és nyeletõfék he-
lyettesítette. Az erõteljes be-
vágásra karikába hajló bot jó
halat sejtetett, de ekkorára
egyikük sem gondolt. Ké-
sõbb, amikor gyanússá vált,
hatalmas a „jószág”, kérte
édesapját, kérje kölcsön a
közelben horgászó Krieser
Jánostól a nagyobb merítõ-
szákot. Erre végül nem lett
szükség, hiszen miután part-
közelbe kényszerítette a ha-
lat, kiderült: vágóhorog kell
hozzá. „Húztuk-húztuk, de
csak nem akart vége lenni.” –
idézi fel Zoltán, aki szerint
egyszerûbb volt, mint gon-
dolta. – Igaz – mint mondja –
optimális volt minden és

„profi” segítõi voltak. Szük-
ség is volt rájuk, hiszen jöt-
tek a kellemes gondok: el
kellett szállítani a harcsát.
Kerítettek egy kerekes ku-
kát, s mivel a hal akkora volt
nem azt tették a kukába, ha-
nem a szemétgyûjtõt húzták
a halra, majd talpra ügyes-
kedték, s azzal tolták-húzták
a horgásztanyához. A hatal-

mas harcsa a mérlegelésnél
67 kilót nyomot, a hossza 200,
legnagyobb kerülete 90 cen-
timéter volt. A kalandok ez-
zel nem értek véget, hiszen a
harcsát fel is kellett dolgozni.
– Disznóvágásra inkább ha-
sonlított a „mutatvány”, mint
halpucolásra, csak kolbászt-
hurkát tölteni nem kellett –
meséli a szerencsés horgász.
A „böllér” szerepet võtársa,
Szabados László vállalta, aki
számtalan nagy busa feldol-
gozásában szerzett rutint. A
munka dandárja, a húselra-
kás, mosogatás, takarítás
édesanyjának jutott, aki azt
mondta: – Kisfiam nagyon
örülök, de legközelebb ne
fogjál ilyen nagy halat.
A harcsa Körmöczi Zoltán
eddigi legnagyobb fogása
volt, az egyesületnél sem
akadt horogra idén még na-
gyobb hal. A „maga” 67 kiló-
jával az egyesület történeté-
ben is elõkelõ helyet foglal el.

-vt-

Nagy fogás a Füzesen
– Nagyon nagy élmény volt, bár szerintem minden jól
mûködött, a szerelés, a hal és én is, így viszonylag köny-
nyen ment – emlékszik vissza élete eddigi legnagyobb fo-
gására Körmöczi Zoltán. Az Atomerõmû Horgászegyesü-
let horgásza kétméteres, hatvanhét kilós harcsát fogott.


