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Dohóczki András lett az Év Rendõre
Néhány éves szünet után ismét odaítélték az „Év Rendõre” címet Pakson. Az elismeréssel járó jutalmat
Dohóczki András, a rendõrkapitányság közlekedés-rendészeti alosztályának munkatársa vehette át Hajdú János polgármestertõl.
A kitüntetett 22 éve dolgozik a rendõrségen mint baleset-helyszínelõ és -vizsgáló.
A nyugdíjba vonulást fontolgató rendõr autószerelõnek
tanult, s hogy továbbra is

kapcsolatban tudjon maradni a jármûvekkel, a tisztképzõ után a közlekedésrendészeti osztályon kezdett dolgozni. Azóta is itt teljesít
szolgálatot. Tájékozódik a
balesetek körülményeirõl,
vizsgálja azok okait. Ezt a felelõsségteljes munkát köszönte meg az önkormányzat
az Év rendõre cím odaítélésével, amelyre a kollégák javaslatai alapján a kapitány
terjesztette fel. Hajdú János, polgármester kér-

désünkre elmondta, hogy
még nem alkottak rendeletet
a cím odaítélésérõl, de elindította ennek folyamatát, így
nemsokára a városi kitüntetések között szerepel majd. –
Idén több településen is elismerték a rendõrök munkáját. Paks nem maradhat le,
amikor azokat kell jutalmazni, akik a közrendért, mindannyiunk biztonságáért sokat tesznek – mondta a polgármester.
ese

A hamarosan megnyíló
paksi TESCO hipermarket
melletti
egyedülállóan kedvezõ
fekvésû, közmûvesített,
1848 m2-es saroktelek
ELADÓ,
esetleg hosszú távra bérbeadó.

Kupagyõztes az
Atomerõmû SE
Összeállításunk a 13. oldalon

Érdeklõdésüket a
30/996-7891,
30/343-7351
telefonszámon várjuk.
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szerint átlagos volt, esetleg
egy cseppet „vékonyabb” a
szokásosnál. A kezelés viszont – mondja a szakember
– jobb az eddigieknél. A Prelátus kúriában tartott eredményhirdetésen 17 aranyminõsítést ítéltek oda, hatot vörös, tízet fehér, egyet rosé
bor kapott, a sillerek között
azonban egy aranyos sem
akadt. A legtöbb érmet a
Sánchegy Szõlõ Kft. gyûjtötte. A versenyre szánt minták
bírálata után egy e célra alakult zsûri kiválasztotta Paks
város borát. Elsõ ízben történt meg, hogy erre nevezhettek a gazdák, a feltétel az
volt, hogy olyan vörösbor le-

gyen, amelybõl legalább háromszáz liternyit fel tud ajánlani a termelõ a városnak
megvételre. A bort egyébként az önkormányzat reprezentációs célokra szánja. Tizenöten szálltak versenybe, a
zsûri Spiesz József 2003-as
cabernet borát választotta. A
szõlõt 2000-ben telepítette a
gazda a dunakömlõdi domb
oldalába. – A felkelõ nap rásüt a szõlõre, s a lenyugvó
nap sugarai is végigpásztázzák – mondja Spiesz József,
aki szerint nagyon jó volt az
az évjárat, s amit a természet
olyan jól megalkotott a szõlõben, azt neki sikerült konzerválnia. Ez a bor eddig már öt
aranyérmet hozott készítõjének, helytállt borvidéki versenyen is.
vt

Kevés a vendég – panaszkodott a körhinta tulajdonosa.
A kürtöskalácsosnál mindkét nap akadt vevõ, a vattacukros sem sokat pihent. Az
Ürgemezõ vasárnap, késõ
este csendesedett el. Hogy

mit ünnepeltek az emberek,
a munka ünnepét vagy az
uniós csatlakozást, nehéz
megmondani. Mindenesetre
a lakótelep környékén felpezsdült az élet ezen a két
napon.
ese

Kiválasztották a város borát
bírálta az idei borokat, harmincegyen ültek a bizottságokban, közülük a pártatlanság érdekében huszonkilencen vidékrõl érkeztek. Az évjárat Keller János hegybíró

Fotó: Vida Tünde

A paksi borverseny közel fél
évszázados történetében soha annyi résztvevõ nem volt,
mint idén. A 43. versenyre
210 mintával közel száz termelõ nevezett. Szakértõ zsûri

Az „Itt van május elseje”
kezdetû dal már a múlté, a
transzparensek is feledésbe
merültek. Az eszem-iszom,
szórakozás maradt. A paksiak idén két napon keresztül
ünnepeltek, szombaton az
ASE pályán az atomerõmû
által szervezett majálison,
vasárnap a naptár szerint
esedékes vásári forgatagban
az Ürgemezõn. Kora reggel
özönlött a nép a lakótelepi
sporttelepre, ahol a fõzõhelyek kiválasztása tûnt a legnagyobb feladatnak. Tíz órakor már javában fõtt az

ebéd. Idén vegyes pörköltet
fõztek az atomosok, marhahúsból, körömbõl és sertéshúsból. A kulturális és
sportprogramoknak többéves
hagyománya
van
ugyanúgy, mint annak, hogy
a PA Rt. majálisán adják át
a „Atomerõmû Biztonságos
Üzemeltetõje” díjakat. Az
elismerést húszan kapták
meg, nekik Kovács József
vezérigazgató adta át a díjat.
A
jutalmazottak:
Aranyás Ferenc, Balázs Pál,
Bayer Ottó, Beke Ferenc,
Csiba Tamás, Csinyi József,
Fenes Frigyes, Fodor Zoltán, Horváth Károly, Kurucz
Béla Péter, Medovarszki
László, Orosz István, Simon
Lajos, Szentesi János, Takács István, Takács Miklós,
Turbucz László, Tüdõ István, Vesza József, Vörös
Imre.
Az, hogy a két rendezvény
két különbözõ napon volt,
észrevehetõ változást hozott.
A vasárnapi vásári forgatagban az eddiginél kevesebben
fordultak meg.

Fotók: Fonyó Dániel
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Sok bosszúságot okoz a lakótelepen az erkélyeket borító guanó. Az elvadult házigalambok birtokba vették a
háztetõket, s mivel ebben a
közegben természetes ellenségük nincs, a vércséktõl háborítatlanul szaporodhatnak. Ki így, ki úgy védekezik
ellenük. Némelyek rácsokkal tartják távol a nem kívánatos vendégeket. Akad
olyan Babits Mihály utcai lakó, aki nemrégiben készíttetett kilencedik emeleti erkélyére redõnyt 36 ezer forintért.
A lakótelep Fenyves utcai
részén a galambok többnyire a két erkély között fészkelnek, elviselhetetlen vircsaftot okozva. Itt többen

befalaztatják ezt a körülbelül 70 cm-es rést – megszüntetvén ezzel a fészkelõhelyet.
– Nem elpusztítani akarjuk õket, hanem elûzni –
mondja
Apró
György,
Kurcsatov úti közös képviselõ. Itt a háztetõre, a szélvédett helyekre tüskéket telepítettek, így nem tudnak
költeni a galambok, akik
elõszeretettel térnek vissza
születési helyükre.
Rauth Konrád a Pora Bt.
alkalmazottjaként két éve
fogja be a galambokat az
atomerõmû
gépházában,
ahol ugyancsak problémát
okoz a guanó, szétmarja a
festéket. Élve fogja el õket,
csapdák segítségével, és a

Örökzöld téma:
vita a Kishegyi útról
A Kishegyi út kétirányúsítása mellett szavaztak a város
képviselõi legutóbbi ülésükön. Végleges döntés májusban várható, akkor tárgyalják második fordulóban azt
a felülvizsgálati anyagot, mely az utca forgalmi rendjének visszaállítását tartalmazza.
közelíteni. Emellett az
egyirányúsítás miatt olyan
mértékben megnõttek az
Újtemplom utca terhei,
hogy az a lakhatási körül-

Fotók: Fonyó Dániel

A város képviselõ-testülete
1997-ben döntött a Kishegyi
út forgalmi rendjének megváltoztatásáról. Azóta ez az
utca egyirányú, a lakóteleprõl vezeti le a forgalmat a
Dózsa György útra. A döntés fogadtatása akkor sem
volt egységes. Novemberben aláírásgyûjtési akció indult, ennek keretében 360
környéken élõ kérte a kétirányú forgalmi rend visszaállítását. Zsarnai Sándorné
önkormányzati képviselõ az
aláírásokat eljuttatta a polgármesteri hivatal illetékeseihez. A képviselõ szerint a
Kishegyi út környékén élõk
gyakran csak nagy kerülõvel tudják otthonaikat meg-

Fotó: Fonyó Dániel

Számûznék a galambokat
a lakóteleprõl
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meggyûrûzött
állatokat
(amelyeknek biztosan van
gazdája) azonnal elengedi.
mények rovására megy.
Mezõsi Árpád képviselõ arra
hívta fel a figyelmet, hogy a
kétirányú forgalmi rend miatt parkoló-hiány lesz. – A
környéken nincs elég parkolóhely, mindennap 60–70 autó
áll az utcában az egyik sávot
elfoglalva – mutatott rá. Dr.
Bencsik Lajos, a körzet képviselõje is az egyirányú forgalom mellett emelt szót, véleményét 300 aláírással támogatták az utcában lakók.
Hajdú János szerint nem
az itt lakók, hanem a több-

Mint mondja, így idõvel
csökken a számuk, ám a lakótelepen, egy háztetõn hiába is próbálkozna befogással, hiszen egy madár helyére ezer is akad.
Megoldás? Például, ha az
összes érintett háztetõn
csapdákat helyeznének el,
majd az így elfogott állatokat messzire szállítanák.
Mások szerint damilt kell kifeszíteni az erkély korlátjára, s akkor nem szállnak oda
a galambok, vagy folyamatosan használni a balkont,
mert, ha mozgást látnak a
madarak, nem szoknak oda.
Egy biztos: a kényszerû
együttélésnek csak az vethetne véget, ha a lakótelep
minden épületén egyszerre
kezdenék meg a védekezést,
s így a galambok kénytelenek lennének más élõhely
után nézni.
pré
ség érdekeit és a közlekedés
logikáját kell érvényesíteni.
A polgármester hangsúlyozta: ez a helyzet balesetveszélyes, hiszen télen egy
nyomon csúszkálnak az autók. A másik felvetésre, a
környezetszennyezés növekedésére válaszolva elmondta: a mai modern jármûvek nem bocsátanak ki a
megengedettnél nagyobb
mértékben környezetkárosító anyagot. Ígérete szerint
a zajvédelemre figyelve a
buszok és a tehergépjármûvek fogalmát megtiltják a
Kishegyi úton.
Az utca forgalmi rendjének
visszaállítását a Paks közlekedési koncepciójáról készült felülvizsgálati anyag
tartalmazza. A tanulmány
készítõje, Szabó Miklós azzal
indokolta a változás szükségességét, hogy a Kishegyi út
a város egyik gyûjtõutcája.
Egy gyûjtõút pedig csak kétirányú forgalmat lebonyolítva tudja feladatát betölteni a
város közlekedésében.
-dal-

Talán öt percre tudtam elmerülni József Attila világában
az egy órás mûsor alatt. Nem
Jordán Tamáson és Huzella
Péteren múlt, a Kossuth-díjas mûvészek megtették a
magukét. Már amennyire
hagyták õket. A nemzet színházának igazgatója elõször
örömmel üdvözölte az egybegyûlteket, hiszen kis híján
megtelt a mûvelõdési központ színházterme. Késõbb
Jordán Tamás is úgy lehetett
vele: a kevesebb több lett volna. Nem csak a percenkénti
köhögések zökkentették ki a
nézõket és elõadókat a költõi
hangulatból. A kivezényelt
diáksereg egy része végigbeszélgette az elõadást, s az
sem zavarta õket, hogy a lentebb ülõk hátra-hátra fordulva, már nem is a mûvészeket,
hanem csak õket figyelték. A
mûsor végén az elõadók bemenekültek a függöny mögé,
a nézõk pedig kimenekültek a
színházterembõl. Így emlékeztünk József Attila születésének 100. évfordulójára. pré
Növekedett a lopások
száma az elmúlt két hétben.

Irattárcát, készpénzt, mobiltelefont vettek magukhoz az
elkövetõk. Az okozott kár
többségében nem jelentõs,
mégis bosszantó, ha kedvenc
tárgyunk vagy épp a konyhára szánt költõpénz kerül más
tulajdonába. Sokszor magunk is tehetünk róla: nemrégiben egy bevásárlókocsiból tûnt el pénz, míg a vásárló nézelõdött. Néhány nappal
késõbb egy lakásból vittek el
készpénzt. Személyes dolgainkat soha ne hagyjuk õrizetlenül! A hívatlan látogatók ellen szereltessünk biztonságos nyílászárót! Ügyeljünk,
hogy a pincétõl a garázsig
minden ajtó-ablak zárva legyen! Áthatolhatatlan ajtó és
ablak persze nincs, de nem
mindegy, mennyi idõ alatt jut
be az elkövetõ lakásunkba.

Pórázon tartott indulatok Vácikában
Telektulajdonosok,
állatbarátok, önkormányzat és
három
dolog,
ami
a
háborúhoz is kell: pénz,
pénz, pénz.
A történet nem új keletû. A
legutóbbi testületi ülés közmeghallgatásán éledt újra,
amikor Weisz János ült városunk képviselõi elé, és mesélte el saját és telekszomszédjai problémáját.
A középpontba ismét a
Vácikai Cerberus Alapítvány által üzemeltetett kutyamenhely és a környezõ
telkek tulajdonosainak konfliktusa került. Weisz János a
telektulajdonosok nevében
elmondta, a kutyamenhelyen
uralkodó állapotok miatt telkeik
elértéktelenedtek.
Nagy a bûz, a hangzavar, sok
a kijáró kutya, akik veszélyt
jelenthetnek gyermekeikre,
unokáikra, és bepiszkolják
terményeiket. Emellett még
felsorolt számtalan okot,
amiért nem tudják hétvégi
telkeiket arra használni,
amiért azt még ezelõtt évtizedekkel vették. Történetesen pihenésre.
A menhelyen, ahol az alapítvány
vezetõjét
Gál
Tibornét kerestem, valóban

a leírtak fogadtak. A hölgy
az állatetetést megszakítva
szánt rám pár percet, hogy
reagáljon a tulajdonosok kifogásaira. Elmondta: elismeri telekszomszédjai aggályait, de tehetetlen. Õ nem hagy
kutyát az utcán, és elaltatni
sem fogja õket. Az elköltözéshez pedig szerinte 40 millió forintra lenne szükség.
Az alapítvány külföldi és ha-

Egy államigazgatási eljárás során fény derült rá,
hogy a menhelynek nincs
mûködési engedélye. Ez úgy
néz ki, bevett szokás, mivel
az országban mûködõ 49
menhelybõl ötnek van meg a
szükséges papírja. Folyamatban van a vizsgálat, hogy
kaphat-e a menhely engedélyt. A tulajdonos bízik a sikerben.

Fotó: Fonyó Dániel

Morgolódó

IDÕSZERÛ

zai szponzorokból tartja fenn
magát – mint elmondta –
szûkösen. A befolyt összegbõl nem futja fejlesztésre.
Önkormányzati támogatásra
nem számíthat, mert egy régebbi határozat szerint csak
akkor segítenek, ha legfeljebb kétszáz kutyát tart. Jelenleg azonban közel 300 kidobott eb csahol a telken.

Engedély ide, engedély oda,
leghûségesebb társaink és a
tulajdonosok változatlanul
egymásra morognak. Szeretnék bíróságra vinni az ügyet,
és polgári peres úton bizonyítani igazukat. Remélhetõleg
indulataikat pórázon tudják
tartani, bár megelégelték az
önkormányzat passzivitását.
Polgár Tamás

Bõvül a kiégett kazetták tárolója
Rövidesen megkezdõdik a
Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójának (KKÁT) bõvítése. A döntést április végére
ígérték, de egyik ajánlat sem
felelt meg maradéktalanul
az elvárásoknak. A létesítményt mûködtetõ Radioaktív Hulladékokat Kezelõ
Közhasznú Társaság ügyvezetõjétõl, dr. Hegyháti Józseftõl megtudtuk, hogy
négy ajánlat érkezett. Ezekben formai és tartalmi hibákat egyaránt találtak, ezért
hiánypótlást kértek a vállalkozóktól. Az építészeti illetve a technológiai kivitelezésre külön tendert írtak ki. Az

Fotó: Vida Tünde
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elõbbire az Olajterv, a Hídépítõ, a Strabag és a
Vegyépszer pályázott. Az
utóbbira május 12-ig várják

az ajánlatokat. Négy jelölt
itt is van már, köztük olyanok is, akik az építészetre
pályáznak.
A kazetták ötvenéves tárolására alkalmas létesítményben most tizenegy modul
van, e mellé építenek újabb
ötöt. Jelenleg közel négyezer fûtõelem pihen itt, a fejlesztés során épülõ egységekben egyenként 450 kazettát tudnak elhelyezni. Az
atomerõmû tervezett élettartamáig harminchárom
modult kell építeni, a KKÁT
ily módon 11 ezer kazetta befogadására lesz alkalmas.
vida

IDÕSZERÛ

lyázatot írtak és megnyerhették az utazási költség
egy részét. A hatalmas szervezõmunka tanév eleje óta
zajlott a tanárnõ vezényletével. Elõbb a diákok felvették
a kapcsolatot, fényképes
adatlapot, bemutatkozó levelet küldtek egymásnak,
majd az idei témával kapcsolatosan kellett levelet váltaniuk. Természetesen mindezt angolul. Mikor eljött a
nagy nap, és megérkeztek a
külföldi ismeretlen ismerõsök, a látogatókat és hazaiakat csoportokba osztották.
Így alakult ki sport-, kultúra- és két médiacsoport. Az
idei év témája az életmód
volt, ennek megfelelõen ren-

Fókuszban az egészség
A Jövõ Drogok Nélkül Alapítvány és az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium 1999-ben rendezett
elõször drogprevenciós versenyt. A városi vetélkedõt
egy évvel késõbb megyei
szintûre emelték. A hagyománnyá vált program gerincét mindig a drogmegelõzéssel kapcsolatos ismeretek alkották, idén azonban megújult a tartalom. Dr. Vöröss
Endréné
kábítószerügyi
szakértõ, az alapítvány elnöke, elmondta, hogy ez alkalommal az egészségnevelés

teljes repertoárja szerepelt
a feladatok között, a szexualitástól az egészséges táplálkozáson, a sporton át a megszokott témáig. Bár a kör
bõvült, a feladattípusok nem
változtak, így a négyfõs csapatokra filmrészlettel kapcsolatos kérdéssor, szituációs valamint igaz-hamis játék
és villámkérdések vártak.
Belépõjük tíz üzenet megírása volt, amelyekben arról
gyõzik meg társaikat, hogy
miért érdemes az egészséges életmódot választani. A
forgatókönyvet most is az is-

Kitágul a világ
geteg színes és érdekes
program várta a fiatalokat.
Jártak az atomerõmûben,
elutaztak Budapestre, de
volt az aerobictól kezdve a
riportkészítésen, batikoláson át a városismereti vetélkedõig minden, ami egy
7–10. évfolyamos tanulót érdekelhet. Sambin Marco és
Previato Francesca, az olasz
diákok tanárai kiemelték,
hogy nagy élményt jelentett
mindannyijuknak a Tavaszi
Randevúnak keresztelt zenei est, mivel az õ iskolájukban a mûvészeti képzés nem
olyan erõs, mint a paksi gimnáziumban. Elragadtatással
nyilatkoztak a paksi fogadtatásról és vendégszeretetrõl, a sok zöldterületrõl és a
– szerintük – kicsi forgalomról. Megnyerõ volt számukra a magyar életvitel, hogy
nálunk – ez is csak szerintük
– nincs akkora pazarlás, és
hogy jobban óvjuk-védjük
értékeinket, mint azt õk
Olaszországban megszokták. Csipkéné Kocsis Éva bízik a két projekt további
folytatásában, és abban,
hogy a fiatal kollégái továbbviszik az általa indított
munkát.
sete
kolában tevékenykedõ kortárssegítõk írták meg tanáruk, Kozma Gyõzõ segítségével. Õk, mivel idén érettségiznek, utoljára vettek
részt ebben a munkában. A
megmérettetésre Bonyhádról, Simontornyáról, Dombóvárról, Szekszárdról, Dunaföldvárról és Paksról érkeztek csapatok, összesen tizenkettõ. Az elsõ helyen a
bonyhádi Petõfi Sándor
Evangélikus
Gimnázium
végzett. A „Légy az egészség rabja” címmel megrendezett vetélkedõt a Tolna
Megyei Önkormányzat támogatta.
-gyöngy-

Harmincadik alkalommal
szervezte meg a Tolna megyei Pedagógiai Intézet a tanulásban akadályozott diákok megyei tanulmányi versenyét. Évek óta hagyomány, hogy a rendezvénynek a Gazdag Erzsi Általános Iskola ad otthont. A házigazdák mellett Dombóvárról, Szekszárdról, Simontornyáról és Gyönkrõl érkeztek a résztvevõk. Az álta-

Fotó: Vida Tünde

Immár hatodik éve folyik diákcsere-program a Vak
Bottyán
Gimnáziumban.
Idén április végén a
European Dreams Socrates
Comenius iskolai projekt keretében tizennyolc diák utazott Olaszországba, Piovéba
és Padovába, tízen jártak a
belgiumi Brugge-ben, tizenketten pedig a holland
Aaltenbe jutottak el. Ebben
a programban hét ország:
Belgium, Olaszország, Lengyelország, Németország,
Hollandia, Franciaország és
Magyarország tíz iskolája
vesz részt. A másik iskolafejlesztési projekt, a Caring
School, azaz a Gondoskodó
Iskola hét ország – Belgium,
Lengyelország, Kanári-szigetek, Románia, Olaszország, Szlovákia és Magyarország – részvételével zajlik.
Míg a paksi fiatalok külföldön tartózkodtak, addig vendégeket fogadtak az itthon
maradottak. Tizenhatan érkeztek Hollandiából és húszan
Piovéból,
illetve
Padovából. A paksi programról a mindent egy kézben összefogó és átlátó tanárnõ, Csipkéné Kocsis Éva
adott felvilágosítást. A diákok mindkét projekthez pá-

Fotó: Balog Judit

Európa hét a gimnáziumban
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lános iskolák hatodik és hetedik osztályos tanulóiból
álltak össze a négyfõs csapatok. Idén a hagyományoktól
eltérõen a nyolcadik osztályos tananyag is szerepelt a
témakörökben, így a felkészülés nehezebb volt, hoszszabb idõt vett igénybe. A
történelmi és irodalmi témakörök mellett a világörökség részévé vált magyarországi nevezetességek bemutatása és az Európai Unió
okozta változások is a vizsgált témakörök között voltak. Emellett egészséges
napi menü összeállítását és
elkészítését is feladatul kapták a versenyzõk. – Tanulóink részére nagyon jó alkalom a verseny a megmérettetésre, ismereteik bõvítésére – mondta el Jantyik Margit, a Gazdag Erzsi Általános Iskola igazgatója.
A megyei döntõ valamennyi
résztvevõje írószerekbõl
összeállított ajándékcsomaggal tért haza. A verseny
legeredményesebb iskolája
a szekszárdi Szivárvány Általános Iskola csapata lett.
Õk képviselik Tolna megyét
június végén a budapesti országos döntõben.
-dal-

ATOMERÕMÛ

6

Segítõ jobb a kistérségnek

Kína magyarországi rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete és két munkatársa látogatott a közelmúltban a paksi atomerõmûbe. Zhu Zushou-t és kíséretét Kovács József vezérigazgató tájékoztatta a
Paksi Atomerõmû Rt. eredményeirõl és terveirõl. A
vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a részvénytársaság
kiemelt feladatként kezeli
az üzemidõ-hosszabbítást.
A vendégek megtekintették
a 4. blokkon folyó munkálatokat és a szimulátortermet. Kína az atomenergia
békés célú alkalmazása terén a világ egyik legjelentõsebb országa, sok atomerõmûve van, s több nukleáris
létesítményt építenek. Kovács József felajánlotta,
hogy a szakemberképzés
hatékonyságának növelése
érdekében kínai szakemberek tréningeken vegyenek
részt Pakson.
vida

úgy gondolja, így van ez
rendjén. Paks egyebek között az iparûzési adó formájában jut forráshoz az erõ-

Az atomerõmû vendégeként
a tudomány fellegvárában
Az atomenergiáról mindenkinek címmel tartottak rendhagyó konferenciát a Magyar Tudományos Akadémián. Az Országos Atomenergia Hivatal több ismeretterjesztõ társulással fogott öszsze, s rendezte meg a fórumot. Olyan szakembereket
hívtak elõadóul, akik nemcsak a szakma, hanem a
„köz” nyelvén tudnak beszélni a sugárzó környezetrõl, a
nukleáris áramtermelésrõl,
a radioaktív hulladékok elhelyezésérõl.
Az akadémia legnagyobb
dísztermében tartották a fórumot, ahol több mint négyszázan gyûltek össze. A közönség soraiban közel száz
Paks környéki diák ült. Õk
az atomerõmû vendégeként
jártak a tudomány fellegvárában. Az atomerõmû térségi kapcsolatokért felelõs
munkatársa, Kováts Balázs
elmondta, megkeresték a
középiskolákat Dunán innen
és túl, felajánlották, hogy a
paksi atomerõmû meghívja

az iskola mûszaki pálya és
természettudományok iránt
érdeklõdõ diákjait a konferenciára. A gondolat mögött
az áll, hogy a paksi atomerõmû az üzemidõ hosszabbításra készül, s ennek elengedhetetlen feltétele a szakember-utánpótlás, s az atomerõmû a fiatalokat már középiskolás korban igyekszik
az energetika felé csábítani.

egész konferencia lényege az
volt, hogy az atomenergia
biztonságos. Szerintem inkább politikusoknak és újságíróknak szóltak az elõadások.
Gerencsér Péter, ESZI
11.c: – Érdekel a téma, különösen azért, mert itt élünk
közvetlenül az atomerõmû
mellett. Én ugyan nem járok
sûrûn ilyen konferenciára,

Hoós László, ESZI 10.b:
– Nem a jövõbeni terveim,
hanem a kíváncsiság miatt
érdekel az atomerõmû. Az

ezért nem tudom másutt
hogy van, de az akadémián a
legtöbb elõadás tényleg közérthetõ volt.
-vt-

Fotók: Vida Tünde

Kínai
szakemberek a
paksi erõmûben

ban osztanak fel. Paks ebbõl
a támogatásból nem részesül, de a társulás elnöke,
Hajdú János polgármester

Fotó: Vida Tünde

A Paks környéki településeket évek óta egy igen figyelemre méltó módszerrel támogatja a paksi atomerõmû.
Pályázatok önerejéhez nyújt
számukra támogatást, s így
lehetõséget teremt arra,
hogy a kapott pénzt megsokszorozzák. A módszer bevált,
azóta már a Duna túlsó partján lévõ önkormányzati szövetséggel is kötöttek hasonló
megállapodást. A paksi társulással hétfõn kötött szerzõdést a Paksi Atomerõmû
Rt. nevében Kovács József
vezérigazgató. A társaság,
hasonlóan a tavalyihoz, harmincmillió forintot ad az önkormányzatoknak, amit azok
lakosaik számának arányá-

mûnek köszönhetõen. A város számára mégsem közömbös a társulás és az erõmû
szerzõdése, hiszen segíti a
térség fejlõdését. Kovács József vezérigazgató elmondta:
a Paks környéki települések
többsége anyagi gondokkal,
forráshiánnyal küzd, nem
tud áldozni fejlesztésre,
ezért minden eszközt meg
kell ragadni, ami hozzásegíti
a településeket ahhoz, hogy
megoldódjanak gondjaik, és
fejlõdhessenek.
A pénz jó szolgálatot tett,
számos településen ennek
köszönhetõen tudtak csak
pályázni és beruházni. Az
atomerõmû támogatásának
iskolák, óvodák, más intézmények felújítását, közmûvek fejlesztését köszönhetik.
Vida Tünde

IDÕSZERÛ

Nekem is lehet hitelem?
Sorozatunk harmadik részében a lakáshitelek speciális
fajtájával, a „Fészekrakó” lakáshitellel foglalkozunk.
A vételár alapesetben két tételbõl áll: önerõ és bankhitel.
A „Fészekrakó” lakáshitel
legfõbb elõnye, hogy akár
önerõ nélkül igénybe vehetõ.
Pontosabban a bankok a lakásépítési
kedvezményt,
munkáltatói kölcsönt, megelõlegezõ kölcsönt egyaránt
elfogadják önerõként. Ily
módon tulajdonképpen készpénz nélkül is vásárolható ingatlan. Ez nyilván nagy
elõny azok számára, akik
nem rendelkeznek kellõ
megtakarítással. Nem véletlen, hogy csak bizonyos ügyfélkörnek teszik lehetõvé a
hitel felvételét. A fõbb jogszabályi feltételek: harminc
év alatti életkor, a hitelfelvevõ nem rendelkezhet lakástulajdonnal és államilag támogatott hitellel, valamint

az ingatlan forgalmi értéke
bizonyos értéket nem haladhat meg. Ezek az értékek
Budapesten és megyei jogú
városokban új lakás esetén
tizenötmillió, használt lakás
esetén tizenkétmillió forint,
egyéb településeken tizenkétmillió illetve nyolcmillió
forint. További elõny, hogy
akár a hitelbiztosítéki érték
száz százalékáig felvehetõ a
hitel. Hitelbiztosítási értéken azt az összeget kell érteni, amennyiért az adott ingatlan rövid úton értékesíthetõ. Ez az érték általában a
forgalmi érték kilencven százalékával egyenlõ, a maradék tíz százalékot kell önerõként bemutatni a fent leírt
módon. Összehasonlításképpen: normál lakáshitel esetén körülbelül a forgalmi ér-
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ték feléig igényelhetõ kedvezményes hitel. A nagyobb
hitel azonban nagyobb kockázatot jelent az államnak és
a banknak egyaránt, érthetõ
hát, hogy a kiemelt kedvezmény csak bizonyos ügyfélkör számára biztosított.
Ugyanakkor ennek az éremnek is két oldala van. A kisebb önerõ több hitelt, az pedig magasabb törlesztõrészletet jelent. Igaz tehát, hogy
induláskor minimális készpénzre van szükség, de ez
magasabb havi kiadást jelent. Nem árt tehát, ha hoszszú távon is stabil, kiszámítható jövedelemmel rendelkezik, aki ilyen módon szeretne hitelhez jutni. Tízmilliós hitel esetén, húszéves futamidõvel számolva, a havi
törlesztõ összeg elérheti hetvenhétezer forintot. Az állami szerepvállalás csak lehetõséget teremt, a vételárat
természetesen itt is a vevõnek kell kifizetni.
-gyuri-

Ede elintézi
Kockázatos küldetéssel

bízta meg egy olvasónk Edét,
a Paksi Hírnök beépített ügynökét. Rejtjelezett üzenetében azt írta: – Sokat utazik
helyi járatos busszal, és nem
érti, újabban miért csak a pályaudvaron lehet bérletet váltani. Eddig az óvárosban és a
lakótelepen is volt rá lehetõség. Hogy is van ez?
Mackónk nyakába vette a várost és felkutatta a Gemenc
Volán területi igazgatóját.
Nemeskéri Zsolt elárulta:
egyelõre keresik a megoldást, több üzlettel tárgyalnak. Addig is a bérletváltási
idõszakban meghosszabbították az egyetlen pénztár nyitvatartási idejét 5.15-tõl 17.00
óráig. Írjon Ön is Edének a
Paksi Hírnök címére!

Töltse pihenéssel szabadidejét!
Ki ne vágyna arra, hogy a munkában
töltött órák után a házimunka helyett
pihenéssel tölthesse idejét. Ki ne ismerné a problémát, amit egy apró
gyermek, vagy éppen egy már magát ellátni nem tudó idõs ember felügyelete jelent. A KorrekTisz Takarító
és Szolgáltató Kft. ezekre, s még sok
egyéb problémára kínál megoldást.
Papp Lajosné Edit pedagógusként,
családanyaként, háziasszonyként találkozott ezekkel a gondokkal. Amikor egészségügyi okokból arra kényszerült, hogy megváljon tanári hivatástól, létrehozott egy céget, amely
azoknak a háziasszonyoknak nyújt
segítséget, akik szeretnék pihenéssel tölteni szabadidejüket. – Mi a
szakértelem mellett korrektséget,
diszkréciót kínálunk – hangsúlyozza.
Hosszú távra terveznek, ezért nagyon ügyelnek arra, hogy megnyerjék és megtartsák ügyfeleik bizalmát.
Magánlakások, irodák, lépcsõházak
rendszeres vagy alkalmankénti takarítása mellett vállalnak nagytakarí-

tást, ablaktisztítást, vasalást, de
olyan speciális igényekkel is fordulhatnak a KorrekTisz-hez, amire nem
sikerült másutt megoldást találni. Kitisztítják az úszómedencét, ha kell,
eltávolítják a makacs rágógumit.
A takarítás mellett a bébi- és dédi-felügyelet a fõ profiljuk. Az idõs szülõk,
kiskorú gyerekek felügyeletét átvállalják néhány órára. – Nem dolgozunk gyereklányokkal, nálunk mindenki szakember, pedagógus, óvónõ
vagy gyermekápoló. S, ami még fontos, megbízható – mondja.
Szolgáltatásaikat képzett, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezõ munkatársak végzik professzionális, egészséget és környezetet óvó eszközökkel.
A KorrekTiszt telefonon a 75/310847-es vagy a 20/910-9551-es számon érhetik el, de megkereshetik
személyesen is. A Kurcsatov u. 24/bben, az Atomix Kft. mellett kellemes
környezetben nyújtanak részletes felvilágosítást.
(x)

Otthon
nélkül
Polgár Tamás írása
„Felnézek az égre, melybõl csepp hull
a kézre, ama kéz bús, mert gazdája
koldus…” – olvasom az idézetet a Fedél nélkül címû lapban Budapesten,
amit egy hajléktalan sózott rám egy
százasért. Elteszem a táskámba,
majd tovább sétálok a saját dolgommal törõdve. Hajléktalanok… Budán
és Pesten legalább harmincezren,
Pakson huszonhatan élnek. Elmegyünk
mellettük,
szégyelljük
magunkat, esetleg jót nevetünk rajtuk, és az utca kellékeként kezeljük
õket. Megtehetjük, senki nem kéri
számon.
A paksi önkormányzat 1991 óta üzemeltet egy 15 férõhelyes átmeneti
szállót az óvárosi rendelõintézet udvarában. A paksi hajléktalanokkal
hat szociális munkás foglalkozik. Segítenek nekik lakást, albérletet, munkát találni, vagy esetleg tanulásra
bírni õket. Mindezt több-kevesebb sikerrel. Gogolák Róbertné, a paksi
szociális intézmények igazgatója elmondta: a hajléktalanok között gyakori a visszaesõ, nehezen találnak ál-

VELÜNK TÖRTÉNT

Ibolya volt a szálló elsõ lakója. Alkoholista férje

állandóan ütötte-verte. Elõle menekült el otthonról. Azt mondja, volt itt jó élet meg rossz is, de a
legtöbb a rosszból jutott neki. Ibolya tudja, hogy
a kiút az, ha saját maga találja meg a megélhetését. Szociális segélybõl él, nem talált olyan munkát, amilyet szeretett volna. Takarítónõként szívesen dolgozna, vagy kertészetbe menne.
– Túl nehéz fizikai
munkát nem vállalhatok a császármetszésem miatt –
mondja.
János hároméves kora óta nevelõintézetben élt. Ahogy tizennyolc éves lett, azonnal kirakták az utcára
minden nélkül. Szinte azonnal a börtönben kötött ki. Nem volt más választása, a megélhetési
bûnözést választotta.
– ’92-ben szabadultam. A szálló igazgatónõjének lépcsõházában aludtam. Az õ férje mondta
nekem, hogy van ez az átmenti szálló, akkor
jöttem ide. Akkor még tökéletesen mûködött.
Fotók: Fonyó Dániel
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lást, ha mégis, legfeljebb alkalmi
munkát. Szociális segélybõl pedig
nem lehet albérletet fenntartani.
Hogy ki miért maradt lakás vagy albérlet nélkül, változó. Van, aki az alkohol miatt került az utcára, egyesek
egyenesen a nevelõintézetbõl, s akad
olyan, aki a férje elõl menekült.
Gogolák Róbertné hozzátette: mûködési engedély egyelõre van, pedig a
Itt szokott tanyázni a szerkesztõség
mellett, kint a padon. Jó idõben,
rossz idõben mindig ugyanabban a
koszlott fekete kabátban. Ha ismerõs
jött, levette egy húszasra, ha nem sikerült, néhány nap múlva újra próbálkozott. Naphosszat elüldögélt, ráért, hiszen csak a világ kavargott körülötte. Neve? Biztosan anyakönyvezték valahol. Tervei? Ki tudja, voltak-e valaha is… Csak néha suhant
át, valahol legbelül: vajon ki rendezi
így az emberi sorsokat. Hogy hol siklott ki, kisiklott-e egyáltalán – ma
már nem érdekes. A pad most üres,
Bubuc más utakon jár. Nem velünk
történik – csak körülöttünk.

„PAPÍRFORMA”
PAPÍR–ÍRÓSZER–NYOMTATVÁNY SZAKÜZLET
PHOTO HALL PARTNER

ház túlzsúfolt, nincs társalgója, beteg
vagy orvosi szobája, kijelölt dohányzója, és nincs meg az elõírt egy fõre
esõ négyzetméter a hálószobákban.
Átköltözésrõl nincsenek tervek, így
hát marad a zsúfoltság és az ebbõl
adódó állandó veszekedések.
A szállón valóban az egymás mellé
zsúfolt ágyak látványa és a káosz fogadott. A ház konyhájában ülve faggattam az ott sertepertélõ embereket.
Egy idõsebb úr – nem engedte, hogy
leírjam a nevét – azt mondja, szégyelli sorsát. A Volánnál dolgozott, egymillió-kétszázötvenezer kilométert vezetett le balesetmentesen. Ötvenéves
lett, egy leépítésnél elbocsátották.
Munkát utána nem talált, ötven év fölött nem kell senkinek. Összeveszett a
feleségével és eljött otthonról. Azt
mondta, õ nem hajlandó veszekedni,
inkább otthagy mindent. Ezelõtt nem
dohányzott, nem ivott.
– Mit csinál az ember ha nem lát kiutat? Iszik, dohányzik… a vége meg
úgy is az öngyilkosság… az ember nem
arra született, hogy átmeneti szállón élje le az életét – kesereg.

FEKETE-FEHÉR ÉS SZÍNES FÉNYMÁSOLÁS,
NYOMTATÁS A/3 MÉRETIG
7030 PAKS, DÓZSA GY. ÚT 30.
(MATÁV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT HELYÉN)
TELEFON: 75/413-764

VELÜNK TÖRTÉNT
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A játékgépek rabságában

Kiss Kata írása
Ugye Ön is szeret játszani?
És nyerni? Érezte már azt
a kellemesen bizsergetõ érzést, amikor már csak pillanatok kérdése, hogy kiderüljön, miénk-e a fõnyeremény? Totó, lottó, kaszinó, lóverseny, félkarú és
még sorolhatnánk. Pakson
is gombamód szaporodnak
a játéktermek. A játékkal
nincs is semmi baj egészen
addig, amíg csak szórakozást jelent, de ha túllépjük
a határt, akkor bizony veszélyeket rejt.
Magyarországon a statisztikák szerint hárommillióan
játszanak legalább havi rendszerességgel, 180–220 ezren
pedig havi háromezer forintnál többet kockáztatnak
szenvedélyük, nyereségvágyuk, játékos hajlamuk kielégítésére. Kutatások szerint
2–3 százalékuknál elõbbutóbb betegessé válik a játékszenvedély. Beteggé az
válik, aki tartósan és ismétlõdõen hibásan alkalmazkodik
a szerencsejáték kihívásához.
Aki naiv rabja lesz a talmi reménynek, már nem szabad
ember többé. Mindig növelnie kell a tétet, hogy visszahozza korábbi veszteségeit.
Jobb esetben újra és újra

megpróbál leszokni, de már
nem tud.
Miért ítéljük el a szenvedélyes játékosokat, a rulettkaszinók link törzsvendégeit,
a pókercsaták simlis antihõseit, a blackjack-függõket, a
Magyarországon is harmincezer példányban csattogó zakatoló pénznyerõ automaták
túszait,
lóversenypályák
vesztes szelvényszaggatóit?
A játékszenvedélyt az orvosi
szakirodalom valóságos tragédiának írja le. Nem véletlenül hasonlítják a droghoz, a
súlyos alkoholfüggõséghez,
betegség ez is; nem ritka, ám
gyógyítható, kezelhetõ. Alap-

ja az agy biokémiájában keresendõ, s ugyanaz a szerotoninzavar lappanghat a mélyén, mint a depressziónak. A
szakirodalom azt is leírja,
hogy a játékélmény nyugtató
hatású, boldogsághormonnak is nevezett endorfin termelõdését segíti elõ a beteg
embernél. A laikus környezet
persze ezekkel a folyamatokkal nincs tisztában, s pusztán
a logikus gondolkodást vagy
éppen az acélos akaraterõt
kéri számon a játékszenvedély rabjától. Hiba volna azt
hinni, hogy a beteg felhõtlen
boldogságban éli meg a játék
óráit: valójában korábbi kínzó szorongását akarja oldani,

MOTOROS BOLT
Simson, Babetta, ETZ, japán robogók, alkatrészek, tartozékok.
Robogók adás-vétele,
szervizelése garanciával.
7030 Paks, Hõsök tere 31. Telefon: 75/421-623, 06-30/985-4785
e-mail: banmot@axelero.hu

Az író halála

s érezni újra azt az eufóriát
vagy épp nyugalmat, amit a
játék nyújt. Sajnos ezt a feszültségoldást leginkább a
család sínyli meg.
Zsuzsa, az egyik helyi kávézó üzemeltetõje a rulettgép
helyére zenegépet tett. Mint
mondja, nem bírta nézni,
hogy valaki a család megélhetését biztosító fizetését dobja
bele a gépbe. Ez nem pénznyerõ, hanem pénznyelõ – teszi hozzá. Mégis szinte minden kocsmában van egy-két
ilyen gép, s egyre több játékterem is nyílt a városban.
– Minden kereslet és kínálat
kérdése. Ha nem lenne rá
igény, nem élnénk
meg – mondja egy
neve elhallgatását
kérõ helyi játékterem üzemeltetõje.
Hozzáteszi: egykoron õ is játszott,
aztán
„rájött,
hogy a másik oldalon több pénz
van”. Az biztos,
hogy a legnagyobb nyertesek
maguk az üzemeltetõk. A szerencsejáték-iparág egy évtized alatt szinte húzóágazat
lett a magyar gazdaságban.
Nyolcvanmilliárd forint fut át
évente tizenhárom féle szerencsejátékon, s a költségvetés húszmilliárdot kap közvetlen adóként a nyereségbõl. Csak remélni lehet, hogy
ebbõl a pénzbõl fejlõdhet a
pszichiátriai gondozóhálózat
is, amelynek segítségével
visszanyerheti nyugalmát a
beteg, s nem mellékesen elterjedhet az információ: a
kóros játékszenvedély is egy
betegség, amelyet kezelni
kell és lehet.

A sajtóhírek után megérkezett a gyászjelentés is: hatvanöt éves korában meghalt Kolozsvári Papp László
író, mûfordító.
Olvasom a gyászjelentésen Ady sorait A téli Magyarország címû versébõl:
Álmodik-e, álma még
maradt?
Én most karácsonyra
megyek,
Régi, vén, falusi gyerek.
De lelkem hó alatt
Nézem a kirakatban Kolozsvári Papp László könyveit: Monológok a határon,
A bohém, Variációk, Madarak voltunk, Az alkoholista
halála, Halálugrás kezdõknek
és
haladóknak,
Szakolczayval az aluljáróban. Utóbbi folytatásában,
a Miért kicsik a törpék? címûben is kifejezte „azt a
percenként önmagának is
ellentmondó valamit”, amiben (1996-ban) éltünk.
Soha, egy szavában se
akarta felejteni a kort, amiben élt.
Bûnös vadász címû regényében egyik hõse így beszél a rendszerváltozás
utáni idõrõl: „…a szabadrablás kora, az erkölcsnélküliség kora, a megtévesztés apoteózisának kora…,
melyben hazudni dicsõség
és becsület dolga.”
Vajon megemelte-e kölcsönkalapját az író, amikor
elköszönt?
Emlékét
megõrizzük.
Könyveit olvassuk.
Remit Tenda

Új és használt számítógépek,
alkatrészek forgalmazása.
Számítógépszerviz
Paks, Hattyú utca 2. Telefon: 75/510-268,
e-mail: ro-bit@ro-bit.hu

MOZAIK
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Kiválóan szerepelt a PRO
ARTIS Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény két növendéke a VI. Országos
Népzenei Verseny döntõjében. Berta Alexandra kiemelt nívódíjjal, Juhász Kitti nívódíjjal öregbítette az
iskola hírnevét. Felkészítõjük, Lehõcz Józsefné több
évtizedes munkával emelte
országos élvonalba az iskola
népzene tanszakát.
Berta Alexandra általános
iskolás kora óta tanul népzenét, nyolc éve citerázik.
– A hangja tetszett meg,
most pedig már hozzám tartozik a hangszer is, a népzene is – mondja. Gödöllõn és

Fotók: Vida Tünde

Alexandra és Kitti: a citera szerelmesei

Berta Alexandra és Juhász Kitti Lehõcz Józsefné tanítványai a Pro Artis Mûvészetoktatási Intézményben
nem sokkal korábban Bonyhádon felnõtt kategóriában
kapott kiemelt nívódíjat.

Ezekre nagyon büszke, s arra is, hogy a legjobban szerepelt szólistaként a Bartók

rádió különdíját is elnyerte.
A vele készült felvételt rövidesen sugározza a Kossuth
rádió.
Juhász Kitti is nagyon régen eljegyezte már magát a
népzenével, elõbb hat éven
át táncolt, majd hét évvel
ezelõtt átpártolt a citerára,
ami elválaszthatatlanul hozzánõtt. A Mûvészeti Iskolában nagyon jó társaságra
talált.
– A gödöllõi nívódíj meglepett, nem hittem volna,
hogy ilyen jól fogok szerepelni, hiszen elõször vettem
részt a versenyen – meséli.
A legkedvesebb eddigi sikerei közül, hogy az Új Élõ
Népzene cédén szereplési
lehetõséget kapott.
-vt-

Fotók: Fonyó Dániel

Egy fellépés alkalmából
alakult 2003 novemberében
a Harmonika Együttes.
– Az együttzenélésnek
olyan sikere volt, hogy az
idei tanévtõl, mint hivatalos kamaracsoport mûködnek a Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben – mondja Papp
Olga, az együttes vezetõje.
Az elmúlt év õszén jelentkeztek a Panda Nemzetközi Gyermek Alapítvány és a
Soong Ching Ling Magyar
Gyermekbarátság Alapítvány közös pályázatára. A
két szervezet együttmûködve a kínai diplomáciával
ily módon válogatja össze
tizenhat éve a Kínába utazó

Fotó: Fonyó Dániel

Kínába készülnek a paksi harmonikások
magyar
gyermekdelegáció
tagjait.
Az
alapítványok által Budapesten rendezett
ki mit tudon az
együttes sikeresen
szerepelt,
így a jövõ tanév
végén
Kínába
utazhatnak. Az
utazás költségeinek egy részét
azonban nekik

Különdíjjal jutalmazták az alapítványok által meghirdetett
pályázaton Kiss Balázst, az együttes tagját. A „Kína gyerekszemmel” felhívásra képzõmûvészeti alkotásokat vártak, ahova Balázs egy pandát ábrázoló gobelint készített.

kell állniuk. Összesen 1,3
millió forintot kell összegyûjteniük, amit el is kezdtek. Alapítványt hoztak létre, nemrégiben koncertet
adtak a Városi Mûvelõdési
Központban, ahova meghívták Orosz Zoltán harmonika- és Ursu Gábor gitármûvészt. Az elõadók
tiszteletdíjukat felajánlották az Ifjú Harmonikásokért Alapítvány javára, s
ugyanide folyt be a koncert
bevétele. Hajdú János polgármesteri keretébõl kétszázezer forintot ajánlott
fel, hogy a paksi fiatalok
képviselhessék a várost a
gyermekdelegációban.
pré

Hihetetlen humorérzékkel
világít rá, hogy nekünk
szülõknek milyen elvárásaink vannak a gyerekkel
szemben, s közben az õ világuk egészen másról szól.
Strasszer Andrea

Akkor értettem meg, hogy
nem csak a történet a fontos,
hanem az egyén lelki fejlõdését is be kell mutatni, az
indulatokat, meg ami az
ember életét jellemzi.
dr. Serdült Tibor

NAGY KÖNYVE

NAGY KÖNYVE

Janikovszky Éva könyvei

Thomas Mann: József
és testvérei

Jó napot, mi újság?

Jakab Éva
Stílszerûen május elsejével adta be felmondását. A
munka ünnepe nála változást hozott. – A hivatal sosem
lesz olyan, amilyennek én szeretném, és én sem leszek
olyan, amilyet a hivatal akar – mondja indoklásul. A város pénzügyi vezetõje fiatalon került vezetõ pozícióba,
holott sosem akart irányító lenni. Jakab Éva, a polgármesteri hivatal pénzügyi és számviteli osztályvezetõje.
Jó néhány évvel ezelõtt egy
paksi újságíró kurzuson találkoztunk elõször. Éva akkor már az egyik helyi bankfiók helyettes vezetõje volt.
– Ha valaki fest vagy ír, az alkot, de milyen nyomot hagy
maga után egy közgazdász?
– indokolja akkori felbuzdulását. Már nyíregyházi középiskolásként újságíró vagy
diplomata szeretett volna
lenni, de túl zárkózott volt,
és a matek is jobban ment,
mint az irodalom. Orosztagozatos diákként megfordult
Leningrádban, s már akkor
eldöntötte: itt tanul tovább.
Érettségi után öt évig ez volt
az otthona. Oroszországból
egy nemzetközi gazdasági
kapcsolatok szakirányú diplomával és férjével tért haza,
s mivel Albert az atomerõ-

mûben kapott munkát, hát
jött vele. Világpolgárok,
mindenhol jól érzik magukat. Az ötmilliós Szentpétervár után a húszezres Pakson
is. Az egyetemet követõen
belecsöppent a való világba,
s mint minden pályakezdõ,
átélte az elsõ csalódásokat.
Azt hitte mindent tud, s kiderült, még faxolni sem.
Tíz évet töltött a bankszektorban, ami elég furcsán
hangzik, ha azt is tudjuk róla, hogy utálja a hiteleket és
az ügynököket. Viszont, köszönhetõen az idõközben
megszerzett bankmenedzser
diplomának, megtanult dönteni. Elhatározta, hogy felmond, pedig akkor még nem
tudta mihez kezd. Kacérkodott a gondolattal, hogy pályát vált, és elmegy szociális

Tehetségesek, fiatalok

A Vak Bottyán Gimnázium
lassan már hagyománynak
számító mûvészeti seregszemléjén, a Tavaszi Randevún figyeltem fel a jó mozgású, filigrán, mindig mosolygós lánykára, aki két produkcióban is fellépett. Hol
hastáncot lejtett csábosan
tekergetve karjait, hol pedig
szédületes tempóban pörgette-forgatta az ugrókötelet, kapkodta lábait, mindezt
zenére természetesen.
– A hastánc igazán nem nehéz! Az ugrókötél az már
más: eleinte az egyszerûbb
elemeket gyakoroltuk, a si-

Fotó: Vida Tünde

Burján Borbála

mát, a keresztet, és a duplát.
A bonyolultabb elemeket videofelvételekrõl próbáljuk
ellesni. Ezekbõl aztán közösen állítjuk össze a produkció koreográfiáját. Iskolai
programokon rendszeresen
szerepelünk – meséli. De
számára ez egyáltalán nem

Fotó: Fonyó Dániel

PORTRÉ

munkásnak. Aztán jött a városháza ajánlata: legyen a
város kincstárának vezetõje.
Nem éli meg karrierként,
soha nem akart vezetõ lenni,
számára ez is csak egy munka. Nem vágyik irányító szerepre, de gyorsan kezébe veszi a dolgokat. Cikázik az
agya a feladatok között.
Gyorsan gondolkodik, és ezt
nem mindig képesek követni
a szavak. – Tudom, hogy hadarok. Ezért is iratkoztam
be színjátszó-körbe. Annak
már vége, marad a logopédus – meséli. A munkában
különleges esemény, hisz a
színpadi fellépésekhez a
Mûvészeti Iskola táncmûvészeti tagozatán hozzászokott
az alatt az idõ alatt, amíg a
balettcipõket koptatta. Már
óvodás kora óta…
– A tánc mellett még most
is sikerült kitartanom, szeretem a jazz-balett órákat.
De sajnos a gimnáziumi kötelezettségek már nem engedik, hogy a zenetanulást is
folytathassam.
Ezen persze nem lehet csodálkozni, hisz Bori tanulmányi átlagába nem igen férkõzik négyesnél gyengébb
eredmény.
– Nálunk családi hagyomány a jó tanulás – teszi
hozzá mosolyogva. s. szabó
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gyors – a túrázásban lassú. Mint
mondja: jó amikor
más a túravezetõ, s
megmondja, merre
menj, hol lesz kajád. Legalább négy
természetjáró
egyesületet sorol
fel, amelynek férjével együtt tagjai.
Egyetemistaként
nyaranta túráztak,
s ez mostanra is
megmaradt. Hétfõtõl péntekig fõkincstárnok, szombaton-vasárnap pedig irány a természet. Nem volt köztes élet. Most abban bízik,
lesz. Éva szerint egyébként
a nõknek be kellene vezetni a
hatórás munkaidõt. Utána is
van dolguk bõven. Tervei
természetesen vannak, de ha
nem jönnek be, akkor sem
keseredik el. Még soha nem
unatkozott.
Jelenleg – ígéri, utoljára –
mérlegképes könyvelõnek
tanul. Három diplomával túlképzett, mégis ez kell ahhoz,
hogy a piacon boldoguljon.
Bár tervei szerint szlovákul
még megtanul, mivel gyakran túráznak a felvidéken.
Meg Paks környékén is.
Nagy bánata, hogy nincs egy
igazi kirándulóerdõ a környéken, az Ürgemezõt és az
Imsósi-erdõt elhanyagolják.
Hihetetlen lelkesedéssel mesél a természetjárásról, s
közben ujjával az általa jól ismert útvonalakat rajzolgatja
az asztalra. Most – férjével
együtt – a május 21-i, Paks
környéki túrát szervezik.
– Ha eljössz, megmutatom,
hol virágzik a tátorján – ígéri.
Az írásról azért nem tett le.
Kisebb cikkei jelennek meg
a természetjárás kapcsán, és
készül az ifjúsági túravezetõkönyv, valamint a paksi túralátnivalók megírására. De
majd csak a városházi munkák után. Még két hónap a
felmondási ideje. Addig is,
gõzerõvel dolgozik. Préházi
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Fotók: Fonyó Dániel

Dallos Tibort a
MOB-ba delegálták

A Tolna Megyei Önkormányzat közgyûlésén a Magyar
Olimpia Bizottság tagjainak
sorába delegálta Dallos Tibort, a Megyei Általános Mûvelõdési Központ Sportintézetének vezetõjét. Tibor 2004.
január 1-jétõl látja el a
megyei tisztséget. Az itt végzett másfél éves eredményes
munkájának köszönheti, hogy
immár harmadik paksiként,
Juhász Sándor és Kovács Antal mellett tagja lehet a bizottságnak. A MOB májusban
szavaz arról, hogy elfogadja-e
a jelölést. Dallos Tibor három
munkatársával 24 megyei
szakszövetség és a diáksport
munkáját koordinálja. Az általa vezetett intézet pályázatokat ír ki, ezeken ebben az
évben 1-1 millió forintot lehet
nyári táborozásra és eszközbeszerzésre elnyerni. A
sportvezetõ még nem tudja,
hogy mi is lesz a konkrét feladata a MOB-ban, de örömmel és kíváncsian várja ezt a
nagy kihívást.
SJ

SPORT

„Jó estét, jó szurkolást!”
Ki ne emlékezne erre a köszönésre a sportközvetítések
elején. Knézy Jenõt lehetett
szeretni és nem szeretni, de
szakmai felkészültségét és
tudását elvitatni nem.
Jó estét, jó szurkolást –
mondhattuk volna szombaton az ESZI sportcsarnokában, még akkor is ha csak
dél elõtt járt az idõ, hiszen
ez a köszönés mostanra szlogenné vált. Knézy Jenõt
nem felejtették el kollégái,
barátai, egykori játszótársai
és a sporttársadalom sem.
Bizonyította ezt az immár
második alkalommal megrendezett kosárlabda emléktorna, melynek Paks
adott otthont. Az ASE öregfiúk csapata mellett a senior
válogatott, a Budapesti
Honvéd, valamint az újságíró-válogatott
mérkõzött
egymással. Itt voltak bizony
az egykori sztárok: Morgentól Losoncziig, Mészárostól Munteánig, és itt láthattuk azt is, mennyire hasonlít fiú az apára. A „kis”
Knézy a seniorok csapatát
erõsítette.

Az elsõ mérkõzésen magabiztos és pontgazdag játékkal
nyert az ASE az Újságírók
ellen, akárcsak a Honvéd az
Öregfiúk ellenében. Végül a
döntõben Morgenék bizonyultak jobbnak, így megérdemelten nyerték az emléktornát a Honvéd elõtt. Harmadik helyen zárt a senior
válogatott, megelõzve a zsurnaliszták csapatát. A mérkõzések játékideje – tekintettel
a megkopott izületekre – negyedenként nyolc perc volt.
A betermelt pontok aránya a
közelmúltat idézte, bizonyítva, hogy a játéktudást nem a
sarki közértben árulják. Ez a
rendezvény tényleg a kosárlabdáról, a barátságról és az
emlékekrõl szólt. Mennyire
rohan az idõ? – kérdezhetnénk egymástól, magunktól,
és bizony a nyers valóság: ez
már a második Knézy Jenõ
emléktorna, pedig mintha
tegnap este lett volna, mikor
a tévében az a mosolygós,
szinte családtagnak számító
ember így kezdte a közvetítést: Jó estét, jó szurkolást!
Titti

Lezárult a Paksi Sportegyesület által szervezett Fuss,
ússz, kerékpározz a gyermekedért program. Az utolsó
megmérettetésen, a kerékpározáson a Deák Ferenc,
Bezerédj, II. sz. Általános Iskola, Hétszínvirág és Mesevár Óvoda „színeiben” 505
felnõtt és gyerek ült biciklire.
Az idõjósok zimankót ígérõ
elõrejelzése ellenére csoda-

szép idõben tették meg a távot a PSE Váci M. utcai irodájától a cseresznyési iskoláig és vissza. Cseresznyésben
csokoládéval, frissítõvel várták a bringásokat. Végeredmény: 1. Hétszínvirág Óvoda
2. Mesevár Óvoda, 3. Deák
Ferenc Általános Iskola. Jutalmuk kétszáz-, százötvenés százezer forint értékû
sportszer-utalvány.
baci

A Füzes tavaknál április

utolsó hétvégéjén rendezte
meg az Atomerõmû Horgászegyesület az Atomkupa
nyílt egyéni horgászversenyét. A kétfordulós versenyt
egy kategóriában, 10 fõs
szektorokban bonyolították
le. Az Atom Kupát, melyet
egy évig birtokolhat a gyõztes, Heimann József gyõri
horgász nyerte. A további
helyezettek
tárgynyereményben részesültek az
Eurostar Kft. jóvoltából. SJ

Bokszgála Pakson
Pakson rendezi nagyszabású ökölvívó gáláját május 7-én a Félix-Promotion. Az atomváros elsõ ízben ad helyet olyan bokszgálának, ahol három világbajnoki összecsapásra kerül sor, sõt még Magyarországon sem volt ilyen esemény. Az IBC nagypehelysúlyú világbajnoka, Nagy
János kézsérülésébõl felépülve védheti meg címét
a tanzániai Said Chiddy ellen. A Boxhercegnõ, a
GBU világbajnoka, dr.
Csábi Bettina, az orosz
Oksana Vasilyevával lép
ringbe. A harmadik címmérkõzést a paksi kedvenc, Bognár László vívja
a fehérorosz Valery Kharyanov ellen. A gálát a TV2
élõben közvetíti.
SJ

Karatesikerek
Nagykanizsán rendezte az
Amerikai Japán Karate Szövetség a Regionális Bajnokság második fordulóját. A
Paksi SE Karate szakosztálya hozta megszokott formáját és érmek sokaságát gyûjtötte be. A nyolc egyesület
222 indulója között harminc
paksi versenyzett. Rácz
Krisztina, Paksi Éva, Horváth Károly, Horváth Erika,
Király Gábor, Rizsányi Kata
és Guzorán Attila arany-, Ferenczi Ágnes, Petz Achiles,
Magyar Éva, Õsz Gábor és
Törjék Rebeka ezüstérmes
lett. A PSE 12–14 éves és 18
éves lánycsapata illetve a felnõtt férfigárda katában és
kumitében mindenkit maga
mögé utasított. A bajnokság
legeredményesebb nõi versenyzõje Horváth Erika, legeredményesebb férfi versenyzõje Guzorán Attila lett,
a legsportszerûbb bírónak
járó díjat Záborszki Zoltán, a
PSE edzõje hozhatta haza.
baci

SPORT

Kosárlabda-ünnep az ASE csarnokban
Valóra vált a paksi kosárlabda-szurkolók álma, a Gesztenyés úti sportcsarnokban
rendezték a XVI. férfi kosárlabda Magyar Kupa négyes
döntõjét. A csúcstalálkozón a
székesfehérvári Albacomp, a
szombathelyi Falco-Swietelsky KC, és a kecskeméti
Univer KSE mellett a házigazda, a paksi Atomerõmû
Sport Egyesület szállt harcba a trófeáért.
A sorsolás kedvezett Mészároséknak, a papíron talán legesélytelenebbnek
tartott
Falco-t kapták az elõdöntõben, a másik ágon igazi, vérre
menõ küzdelem ígérkezett.
Az este elsõ találkozóján telt
ház elõtt, hatalmas buzdítás

közepette, a várakozásnak
megfelelõen az ASE 86–75-re
hozta a mérkõzést. A másik
mérkõzésen a jobban összpontosító székesfehérvári
csapat nyert a végére foult
miatt három emberét is elvesztõ Kecskemét ellen. A
szombati döntõre rendhagyó
idõpontban, délután két órakor került sor, hiába, a televízió nagy úr! Szokatlan idõpont ide, szokatlan idõpont
oda, a kezdés elõtt fél órával
közel telt ház várta a melegítésre kifutó csapatokat, s amikor útjára indult a labda, zsúfolásig telt a sportcsarnok.
Az elsõ percek feszült hangulatban teltek, a vendégek
mestere, Farkas Sándor nem

tudott parancsolni az indulatainak vélt és valós bírói tévedések miatt. A továbbiakban
szerencsére a játék vette át a
fõszerepet, a harmadik negyedben pedig az ASE nemes egyszerûséggel kiütötte
ellenfelét. Az utolsó tíz perc
már örömjátékot hozott, végül a szurkolók együtt ünnepelhették a játékosokkal a
csapat harmadik Magyar Kupa aranyát. A kupagyõztes
csapat:
Chris
Monroe,
Zvonimir
Ridl,
Cédric
Melicie, Jan Pavlik, Czigler
László, Lõrincz Viktor,
Wayne Smith, Kiss Zsolt,
Mészáros Zalán, és a legjobbnak választott Sitku Ernõ.
cseri
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Megyei
teniszverseny
Szekszárdon
rendezték
meg a Tolna Megyei Korosztályos Teniszversenyt,
melyen 24 fiú és 18 lány
mérte össze tudását. Részt
vehetett minden 19 év alatti
teniszezõ, függetlenül attól,
hogy igazolt játékos vagy
sem. Sajnálatos, hogy a
paksi élvonalbeli gyerekeknek nem jelentett kihívást a
verseny, és bár Szekszárdon
és Pakson kívül is játszanak
ifjú tehetségek, nem vettek
részt a bajnokságon.
L12-es korosztályban elsõ
lett Kern Ágnes, a PSE versenyzõje L10-ben pedig a
paksi Hahn János a Kerekes TSE színeiben.
sete

Ezüstérmes sakkozók

Rendkívüli kiélezett helyzetben, összevontan bonyolították le a sakk országos csapatverseny záró fordulóját
Budapesten. Ennek a köszönhetõen a dobogóra esélyes három csapat – Zalaegerszeg, Nagykanizsa és
Paks – folyamatosan nyomon
követhette a mérkõzések
alakulását. A zalai gárda bajnoki gyõzelme nem forgott
veszélyben, de a másik két
együttesnek minden partira
szüksége volt ahhoz, hogy
dobogós helyen zárja a bajnoki évadot. A paksiaknak a
már biztos kiesõ Vasas ellen
3,5 pontos hátrányt kellett
ledolgozniuk. A 8–4-es gyõzelemnek
köszönhetõen
egypontos elõnnyel sikerült
megszerezni az ezüstérmet.
Molnár Béla vezetõedzõ elmondta, hogy a sikerben

nagy szerepe volt a fiatalok
kiemelkedõ teljesítményének, illetve annak, hogy az
utánpótlás-nevelés és a tehetségek megfelelõ menedzselése Hazai László és
Csom István szakszerû munkájának köszönhetõen az
egész évad alatt kiemelkedõ
volt a szakosztálynál. Külön
elismerést érdemel a 15 éves
Szabó Krisztián, aki 9,5 pontjával a bajnokság legeredményesebb versenyzõjének
kiírt emlékplakettet is megszerezte.
A csapatbajnokság lezárásával nem ért véget a sakkszezon, hiszen teljes energiával készülnek a balatonlellei
Országos Korcsoportos versenyre, illetve Magyar Nyílt
Bajnokságra, amelyet május
20–28-a között rendeznek.
Kiemelt szerepet kap még a
Marx György Emlékverseny,
ahol Ács Péter és Berkes Ferenc képviseli a paksi sakkozókat, valamint a junior lány
és fiú bajnokság, melyet
ugyanebben az idõpontban,
június közepén tartanak.
SJ

A paksi II. sz. Általános Iskola csapata a IV. korcsoportos fiúk floorball diákolimpiáján országos bajnok lett. A gyõztes
csapat. Elsõ sor: Kovács Márk, Mónus Péter, Járfás Viktor,
Ragoncsa Gergely, Boa Róbert. Hátsó sor: Boa Attila, Horváth Róbert, Schreiner Márk, Örvösné Feil Mária testnevelõ, Csoknyai Ákos.

A Kurcsatov úti új társasházak alatt
leválasztott, zárható garázsok eladók.
Ár: 1,9 M Ft
Ugyanitt lakások korlátozott számban
megvásárolhatók,
belsõ tér kialakítása igény szerint.
Érdeklõdni lehet:
75/510-980 és 30/9971-450

MOZAIK
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Viski
kapcsolat:
lesz folytatás
Visk és Paks, valamint a két
település református gyülekezete között a kilencvenes
évek közepén alakult ki
kapcsolat. Ennek újjáélesztése érdekében tavaly egy
paksi
csoport
utazott
Viskre. Ezt a látogatást viszonozták harmincnyolcan,
elsõsorban az akkori szállásadók. A vendégek Pakson is családoknál laktak,
ami elõsegítette a kapcsolat
elmélyítését. A vendéglátók
az itt töltött két napra változatos programot szerveztek. A megérkezés után az
ismerkedésé, beszélgetésé
volt a fõszerep, a másnap
délelõttöt hajókiránduláson
töltötték, a délutánt városnézéssel, este pedig megkóstolták a paksi halászlevet. Vasárnap közös istentiszteletet
tartottak.
Lenkey István, a paksi és
Delényi István, a viski gyülekezet lelkipásztora egyetértenek abban, hogy a kapcsolatot tovább kell ápolni,
mert magyarság és hit egyaránt összeköti õket. A következõ alkalom a találkozásra a paksiak nyári táborában lesz Balatonfenyvesen, ahova tíz gyermeket
hívtak meg az ukrajnai település református közösségébõl.
-gyöngy-

Eladó ingatlanok
A Duna utcában gázfûtéses, összkomfortos családi ház önálló építési telekkel
együtt vagy külön eladó. Tel.: 20/5830813
A Kossuth utcában földszinti, kétszobás,
összkomfortos lakás udvari garázzsal eladó. Irányár: 7,0 M Ft.
Dunakömlõdön a Béke utcában 500 m2es 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.

Múltunk a sajtóban
Bölcske község 1891. május 21-én tartott
közgyûlése szótöbbséggel újólag megtagadta az építendõ vasút segélyezését. A
Tolnavármegye levelezõje szerint nem egészen indokolatlan e szavazás, mert a terv
szerint a községtõl 8 kilométernyire van az
állomás kijelölve, „a mi pedig a község érdekeivel legnagyobb mértékben ellenkezik.”
„Hozzá vagyunk már szokva, hogy Paksról
csak rendkívüli esetekben veszünk valami
kedvezõ eseményrõl hírt, különben pedig
elemi csapások és szerencsétlenségek követik egymást s a lakosok egyiket jóformán
még ki sem heverik, már a másik sujtja
õket. (1891. július 5.) Nem így van azonban
most. Paks békés lakói nem is álmodták,
hogy gr. Csáky Albin közoktatási miniszter
az õ megkérdezésük és beleegyezésük nélkül
– elhatározva, esetleg kötelezõen kimondja
az állami polgári fiúiskolának Pakson leendõ felállítását.”

Értékeink

Paksi löszfal
A geológusok Közép-Európa legvastagabb
löszfelhalmozódásaként tartják számon ezt a
helyet. A feltárt réteg vastagsága meghaladja a 60 métert. De nem ez az egyetlen rekordgyanús adat vele kapcsolatban. Már a
létrejötte is olyan folyamat, amiben bizony
sok nagy szám szerepel, pedig nemrég keletkezett, a földtörténetnek majdnem a legutolsó korszakában, a jégkorszakban. Ennek két
és fél millió éve. A lösz hullóport ekkor szállította ide a szél. A jégkorszaki jégtakaró
hozta létre ezt a nagyon finom szemcséjû kõzetet valahol a mai Németország területén,
vagy attól északabbra, tõlünk legalább 7-800
km távolságra.
A lakótelep központjában a Bocskai úton
2 szintes garázs eladó. Alsó szint: 25 m2,
felsõ: 20 m2. Teljesen közmûvesített, központi fûtéses. Irányár: 3,5 M Ft.
A Babits utcában liftes lépcsõházban I.
emeleti, felújított, kétszobás, étkezõs, erkélyes lakás eladó. Irányár: 8,1 M Ft.
Pakson a Zápor utcában 5 szobás, alápincézett családi ház udvari garázzsal eladó. Irányár: 17,5 M Ft. 2 lakást 1.5 vagy
2 szobást 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,
kétszobás, erkélyes lakás eladó. Irányár:
6,8 M Ft.

A miniszter azt tudatta leiratában, hogy beleegyezik az iskola létesítésébe, ha a község
ad iskolahelyiséget és az iskola dologi kiadásainak fedezésére kötelezettséget vállal. Ellenkezõ esetben „a
törvény intentiói
értelmében kényszeríteni
fogja
Paks
községet,
hogy a maga erejébõl állítson fel
községi polgári iskolát."
(Paks közönsége
nagy örömmel fogadta a miniszter
elhatározását, s
mindenképpen rajta lesz, hogy az iskola már
õsztõl megnyitható legyen.)
1891. július 12: „A paksi református iskolában egy orgonista segédtanító kerestetik.
Évi fizetése 150 frt, 2 öl fa, élelmezés, mosás,
lakás, temetési stola 30 frt, útiköltség 10 frt.”
Gutai István

A geológusok leginkább azért szeretik a
paksi löszfalat, mert például a téglagyár
környékén nagyon jól látszanak a löszben
található másféle rétegek is. Ez számukra
olyan, mint egy tartalomjegyzék, vagy Sherlock Holmesnak az ujjlenyomat: pontosan
látszik, hogy a löszképzõdés szakaszait mi
tagolta. Ha a löszben kavicsréteg vagy homok található, akkor nyilván a terület víz alá
került. Ez együtt járt agyagrétegek képzõdésével is. A legalsó a legidõsebb, és ahogy
felfelé haladunk, úgy haladunk az idõben is
napjainkig.
Nemrég az is felvetõdött, hogy tanösvényt
kellene itt létesíteni, szervezett idegenvezetéssel, hiszen a paksi löszfal a maga nemében valóban páratlan.
s. szabó

A Kodály Zoltán utcában 60 m2-es, II.
emeleti, kétszobás, két erkélyes lakás eladó. Irányár: 8,5 M Ft.
A Fehérvári úton, a Kornis utca fölött családi ház építésére alkalmas építési telek
eladó. A telken levõ 2 db tégla falú épült
présház elbontható. Tel.: 75/312-050
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
vegyestüzelésû kazán) eladó. Irányár: 30
M Ft. Földszinti, kétszobás lakást beszámítunk.

Gerjenben az Alkotmány utcában 400
négyszögöl területen kétszintes, összkomfortos, gázfûtéses, 135 m2 alapterületû 4 szobás családi ház eladó. Paksi
csere is érdekel. 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 tanácsadótól, aki várja további szíves megbízásaikat ingatlan eladás,
vétel és bérbeadási ügyekben is.
Tel.: 70/310-8374,
e-mail: fonyolajos@freemail.hu

P R O G R A M O K , S Z O L G Á LT A T Á S O K

Mozi
Május 6. (péntek) 19 óra
ÉN, PÁN PÉTER
Feliratos angol–am. film
Fotó: port.hu

Május 8. (vasárnap) 19 óra
BUKÁS – HITLER
UTOLSÓ NAPJAI
Német történelmi film
Május 11. (szerda) 19 óra Az Én, Pán Péter
A KÖR 2.
egyik fõszerepében:
Feliratos amerikai horror Kate Winslet
Május 13. (péntek) 17 óra
LEMONY SNICKET –
A BALSZERENCSE
ÁRADÁSA
Amerikai családi vígjáték
Május 17. (szerda) 19 óra
ÁTOK
Feliratos am.–japán horror

Pünkösdi fesztivál
Május 14-én 15.30-kor a
Roger Schilling fúvószenekar mûsorával kezdõdik az
idei pünkösdi fesztivál a Piac téren. A vasárnap a német nemzetiség bemutatkozásának jegyében telik, fellépnek a györkönyi, bonyhádi, németkéri és a
hímesházi hagyományõrzõk
is. A nap utcabállal zárul.
Hétfõn a Hórihorgas Kompánia felvonulása nyitja a
meg a sörfesztivált. A gólyalábas mutatványosok a
Jézus Szíve templomtól indulnak a Piac térre, ahol
fellép többek között Zsédenyi Adrienn és Gáspár
László, de itt lesz Rokker
Zsolti és Bódi Guszti is. A
vállalkozó kedvûek sörivó
versenyen is kipróbálhatják
majd magukat.
KERÉKPÁR SZAKÜZLET
ÉS SZERVIZ
CÉL SPORT BT
Paks Villany u. 2.
Tel.: 06-20/411-8463
Paks Bocskai u. 23.
Tel: 06-20/434-0112

Emlékezetre
méltó
(Dr. Töttõs Gábor azonos címû könyvébõl)
Május 3-án 290 éve, 1740-

ben Pakson 180 éve, 1825ben Dunaföldváron avattak
templomot a Szentkereszt
föltalálása ünnepén.
Május 15-én 95 éve, 1910-

ben megyénk új térképét
nyomtatta a paksi Rosenbaum-nyomda.
115 éve,
1890-ben Paks szülötte,
Palágyi Menyhért irodalomtörténész, késõbb híres
filozófus, a Petõfi Társaság
ülésén igen merészen bírálta a Magyar Tudományos
Akadémia nemzeti kultúráért végzett munkáját.
Május

18-án

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
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Ügyeletek

TelePaks

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

Profiboksz-gálának ad otthont május 7-én az ASE
csarnok, ahol a kötelek közé
lép két paksi ismerõs is:
Bognár László és Kalocsai
Zoltán. Hogy végzõdtek a
küzdelmek a szorítóban? –
errõl hallhatnak bõvebben,
a Lelátóban. A sportos magazint május 10-én, kedden
fél nyolctól láthatják.

Gyógyszertárak:
május 2–8-ig:
Arany Kígyó Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 77.)
május 9–15-ig:
Kristály Gyógyszertár
(Kishegyi utca 50–54.)
május 16–22-ig:
Óvárosi Bizalom
Gyógyszertár
(Kossuth utca 34.)
Hatósági állatorvosok:
Május 7–8-án
Dr. Karsai Gábor
Paks, Gesztenyés u. 19.
Tel.: 30/947-38-14
Május 14–15–16-án
Dr. Schmieder László
Dunaföldvár, József tér 9.
Tel.: 30/902-84-28

A depresszió: kor-kór? Ezzel a címmel láthatják
Tringer László elõadását a
Mindentudás Egyetemén.
Aki többet szeretne tudni
korunk betegségérõl, az kövesse
figyelemmel
a
TelePaks mûsorát május 11én, szerdán, 18 órakor.
Kinek mi a Nagy Könyve?
Megtudhatják minden kedden és csütörtökön 19.20kor, a Híradó után.

Kiállítások

Magán állatorvosok:
Május 7–8-án
Dr. Czár Tibor, Paks, Domb
u. 77. Tel.: 30/901-72-29
Május 14–15–16-án
Dr. Volman László, Bölcske,
Paksi u. 13. Tel.: 70/339-85-26
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

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

H. Dévai Edit festõmûvész
képeibõl nyílt kiállítás a
Paksi Rendõrkapitányság
Zsarugalériáján.
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
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Csak az jöjjön, aki bírja…
szokta a 24 órázást. Mindennap új helyzet van, ha
megszólal a csengõ, nincs

Fotó: Fonyó Dániel

Csendes ember, amolyan
magának való. Kint a természetben nincs is szükség sok
beszédre. Az Év Tûzoltója
valaha kertésznek készült,
ehhez képest most Koloh
László mint gépkocsivezetõ,
Paks I-gyel vonul, ha úgy
hozza a szükség. Nem ideges
típus, s mint megtudom, az
sem hozza ki sodrából, ha
munkahelyén megszólal a
bevetésre riasztó LGT szám.
(Csak az jöjjön, aki bírja…)
Szülõfalujában, Dunakömlõdön a szomszédja tûzoltó
volt, tudta mi vár rá, ha ezt a
hivatást választja.
A véletlen sodorta ide. Annak idején a 6-os út túloldalán lévõ tüzépnél érdeklõdött munka után, majd
meglátta szemben a tûzoltóság épületét, s bekopogott.
Ennek 14 éve. Ma már nem
tudna hagyományos munkaidõben dolgozni, meg-

bízik bennem, és lehoztam –
meséli.
„Brû gyerek.” – így hívta
Kömlõdön, az utcájukban lakó mozigépész Lacit, aki
mindig egy játékkamiont hú-

idõ gondolkodni, azonnal
cselekedni kell. Mi a sikerélmény? Az emberek mentése mellett például az is, ha
a villanyoszlopra felmenekült cicát le kell hozni.
– Megsimogattam, láttam,

AUTÓ ÉS GUMISZERVIZ
PAGÉP 2000 KFT
Paks, Tolnai u. 2. (volt Konzervgyár)
Telefon/fax: 75/417-840, 20/570-0712
Ingyenes mûszeres gépjármû állapot felmérés
MONROE lengéscsillapító akció! 3-at fizet, 4-et vihet
Az akció 2005 június 3-ig tart.
Személy, teher, mezõgazdasági, ipari abroncsok teljes
választéka. Szerelés, centrírozás és magas színvonalú javítás
Nyári gumiabroncs akció!
Többféle márkánál: 3-at fizet 4-et kap!
Nyitva: hétfõtõl péntekig 7–17 óráig, szombaton 8–12 óráig

Pakson idõsek otthona nyílt!
Bentlakásos, családias intézetünkben
3–4 ágyas szobákban idõs emberek gondozását vállaljuk teljes ellátással, az ország
egész területérõl, napidíj ellenében.
Helyek korlátozott számban még leköthetõk.
Telefon: 06-20/569-5651, 06-20/330-5951

zott maga után, és berregett
hozzá. Talán innét ered a felnõttkori szerelem, a motorok. Egész pontosan a régi
magyar motorok. Vagy öthat Danubia, Pannónia vár
arra, hogy összerakja. Egy

kollégájával együtt járták a
környékbeli falvakat, s minden hírek forrásánál, a kocsmában érdeklõdtek: kinek
volt a faluban motorja. Így
gyûjtögette össze õket. Egy
felújított darab már készen
várja, hogy nyeregbe pattanjon gazdája, aki valaha
keresztül-kasul bejárta az
országot két keréken.
Most is eszébe jutnak a régi idõk, ha motorral megy
dolgozni. A világ azonban
úgy kerek, ahogy most van.
Koloh Lászlót Paks önkormányzata az Év Tûzoltója
díjjal jutalmazta. Laci megtalálta a helyét. Szereti, amit
csinál, györkönyi otthonában
pedig várja felesége, és az
ikrek, akik beszélgetésünk
alatt épp a Micimackót nézték a moziban. – Máskor egy
hét alatt nem beszélek enynyit – mondja búcsúzóul,
majd azon morfondírozik,
vajon milyen kerti munkára
lesz még ideje aznap estig.
Préházi

Diamond Fotó–
Fuji Digitális Fotószolgáltató
7030 Paks, Barátság utca 1. Tel.: 75/510-442 www.fotodiamond.hu

Május 10-én digitális fényképezõgépek,
11-én digitális videokamerák szaktanácsadással egybekötött bemutatója a Canon Hungária
szakemberei segítségével!
Szenzációs árak,
szenzációs kedvezmények
MERT A CANON TUDJA.
Ha ezeken a napokon vásárol vagy dolgoztatja
ki képeit, értékes nyeremények várják.
Fõdíj egy Canon digitális fényképezõgép!

Tudta, hogy a Canon minden nap
bejelent legalább egy szabadalmat?

