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FÁBÓL ÁLMODTÁK
Kistérségi fafaragó kiállítás nyílt
Dunakömlõdön. Szobrok, faliképek, fa-
játékok tekinthetõk meg a Faluház galé-
riáján. Kilenc település alkotói  mutat-
koznak be a tárlaton, mely április végé-
ig látogatható. A képünkön látható
lovasszekér a pusztahencsei Németh Já-
nos keze nyomát õrzi.

Az írás megmarad.

XVII. ÉVF. 7. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2008. ÁPRILIS  4.

BEZÁR A BAZÁR
Tovább fogyatkoznak az újságos stan-
dok Pakson. Bezárt a Szent István téren,
valamint a régi SZTK-nál található pa-
vilon, rövidesen a bódékat is elszállít-
ják. Az üzemeltetõ Lapker Zrt.-tõl meg-
tudtuk: nem volt gazdaságos a fenti két
paksi stand mûködtetése. Ugyanakkor
elmondták: országszerte nem jellemzõ

tendencia, hogy megszûnnének a pavi-
lonok, annak ellenére, hogy ma már
minden nagyobb élelmiszerboltban
árulnak sajtóterméket. 

Még ma is emlékszem annak a lakótele-
pi újságárusnak a köszönésére, aki mellett
nem lehetett észrevétlenül elmenni. Apró
dolgok, melyek eltûnnek életünkbõl, és
ami felett szükségtelen siránkozni – egy-
szerûen csak hiányoznak majd.      (dávid)

GÓLYA HÍR
Megérkeztek a gólyák a dunakömlõdi
faluházhoz. A hím március 28-án tért
vissza hosszú útjáról, és készítette elõ a
fészket párjának. A tojó másnap érke-
zett, mesélték a dunakömlõdiek. A
fészek tizenkettedik éve várja vissza
lakóit, derül ki a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület internetes
adatbázisából. Innen tudjuk azt is, hogy
évente rendszerint három fehérgólya-
fióka repül ki a fészekbõl.

Magyarország jövõjét nem tudja elképzelni 
új atomerõmûvi blokkok nélkül Pónya József.

Interjú a 7. oldalon
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Város

Húsz éve a változás hívta
életre – s maga is megért
már néhány változást. Túlél-
te, bár volt idõ, mikor úgy
tûnt: nincs már rá szükség.
A költségvetéssel együtt ol-
vadt el az újság is, aztán né-
mi kihagyás után újra napvi-
lágot látott a régi néven. 

Jelen lehettem szinte a
kezdeteknél, és ott ülhet-
tem, mikor néhány éve is-
mét útjára indult. Paksiakról
szól paksiaknak – a közös-
ség részévé vált. Az össze-
gyûjtött és bekötött évfo-
lyamok hûen tükrözik a
múlt történéseit, az adott
kor képét: akkor mi volt a
fontos, a tervekbõl mi való-
sult meg.

Ezért lett újságunk jelmon-
data a címlapon is olvasható
mottó: Paksi Hírnök. Az írás
megmarad.

Mi a célja a város újságjá-
nak? A Paksi Hírnök felada-
ta két alappilléren nyugszik.
Tájékoztatás: elsõsorban a
város életérõl kell, hogy
szóljon. Értékmegõrzés:
események, személyek szí-
nes kavalkádja ez, ismert
vagy kevésbé ismert arcok
köszönnek vissza ránk, és
mutatják be a bennünket kö-
rülvevõ környezetet, a köz-
tünk élõ embereket. 

Önöknek készül a lap ti-
zenhetedik éve. Önökkel
együtt. Javaslataikkal, véle-
ményükkel keressenek ben-
nünket, ahogy eddig is sok-
szor tették. 

Az önkormányzat már le-
tette voksát: legyen a város-
nak saját lapja. Írnivaló
mindig akad bõven, és olva-
sókból sincs hiány. Minden
adott, hogy a XVII. évfo-
lyam jövõre nagykorúvá
váljon.

Dávid Ildikó
fõszerkesztõ

Ádám Attila harmincnyolc társasház közös képvi-
selõje. A panelprogramban az elõzõ években hét
hatáskörébe tartozó háztömb lakóközössége vett
részt. Akorszerûsítés elvileg energia-megtakarítást
eredményez, ezt a hatást azonban nem igazán ér-
zékelték a lakók, aminek oka fõként az emelkedõ
fûtésár, és függ az idõjárástól is, hogy mekkora
összeg szerepel a számlákon.

A képviselõ szerint ennek ellenére mindenkép-
pen érdemes benyújtani idén, a megváltozott felté-
telrendszer ellenére is a pályázatokat. A tulajdon-
képpeni energiatakarékosság mellett a komfortér-
zet is nõ ezekben a felújított tömbökben. A lakóte-
lepi lakások nyílászárói pedig már mindenképpen
rászolgáltak a cserére.

Nem tölti el örömmel Ádám Attilát, hogy nehe-
zebb most pályázni: a korábbiaktól eltérõen a tár-
sasházaknak külön szakembert kell felfogadniuk,
aki a tervezéstõl a mûszaki átadásig ellenõrzi a
kivitelezést. Megtakarításra vonatkozó tervet kell
készíteniük, valamint két évnél nem régebbi sta-
tikai szakvéleménnyel kell rendelkezniük. Jelen-
leg 500-500 ezer Ft a lakásonkénti támogatás
maximális mértéke az állam és az önkormányzat
részérõl; korábban ez 400 ezer Ft volt, az építési
költségek azonban emelkedtek. Ezzel együtt a
pályázat elkészíttetéséhez kapcsolódó procedúra
eddig 600 ezer Ft-jába került a lakóközösségnek,
most egymillió forinton is túlnõnek a költségek,

fûzte hozzá a képviselõ. A rendszer, mivel az ön-
kormányzat is nyújt támogatást, kétlépcsõs: elõ-
ször az önkormányzati, majd az állami pályázat-
ra jelentkezik a társasház. Nem kedvezõ módosu-
lás a lakóközösség számára, hogy a második lép-
csõben nem az önkormányzat továbbítja pályáza-
tukat az állam képviselõjéhez, és nem az önkor-
mányzat köti meg a támogatási szerzõdést, ha-
nem a lakóközösség. További változást jelent,
mondta Ádám Attila, hogy az önkormányzatnál a
korábbi évektõl eltérõen folyamatos az elbírálás,
így az idén igyekezni kell, hogy ne fogyjon el a
pénz. Az viszont örömteli, hogy a paksi önkor-
mányzat az eddigiekhez hasonlóan az idén is a le-
hetõségeihez képest maximálisan támogatja a pa-
nelfelújítást.

Dóczi Miklós, a paksi polgármesteri hivatal
munkatársa arról beszélt: az önkormányzati pályá-
zatot február 27-én írták ki, azóta kevés idõ telt el
ahhoz, hogy a lakóközösségek el tudják készíttet-
ni, engedélyeztetni a terveket. Ez idáig egy lakó-
tömb nyújtott be pályázatot, de esetében az építési
engedélyeztetési terv már korábban elkészült. Ér-
deklõdés van, több mint húsz társasház jelezte,
hogy indulna a pályázaton. A pályázási kedv tehát
megvan, az viszont, hogy hányan jutnak el a konk-
rét beadásig, attól függ, hogy a lakók társasházi
törvényben meghatározott többsége egyetért-e a
felújítással.                                        Sólya Emma

Tisztelt

Olvasó ! BONYOLULTABB, 
DE MÉG MINDIG MEGÉRI
Lassulhat a panelfelújítási program, mivel bonyolódott a pályázta-
tási rendszer, írtuk egy hónappal ezelõtt. Vajon megéri a ráfordí-
tás, csökken a fûtésszámla? Érdemes pályázni?
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Paksi Nyürge – mostantól ez a
félig ürge, félig nyúl a város ka-
balafigurája. A pályázat ötlete
még tavaly, a Paksi Labdarúgó
Klub nyári elnökségi ülésén
merült fel, a pályázatot kora
õsszel írták ki, az önkormányzat
oktatási és kulturális bizottságá-
val és a Fortuna rádióval közö-
sen. A gyõztes a paksi Nagy Ta-
más lett, aki idén végez a Buda-
pesti Képzõmûvészeti Egyetem
tervezõ-grafikus szakán. A leg-
többen a Vak Bottyán Gimnázi-
umból pályáztak, ezért az intéz-
mény különdíjban részesült, de
tizenöt vidéki munka is érkezett
a szigorú zsûrihez. A díjazottak-
nak Hajdú János polgármester

adta át az elismerést. Bencze Já-
nos klubelnök mutatta be a
nagyközönségnek a kabalafigu-
rát, melybõl nemcsak plüssállat
készül, hanem hûtõmágnes, pó-
lók és egyéb ajándéktárgyak is.

Felháborodás, tiltakozó akció
elõzte meg az idei általános is-
kolai beíratást. A képviselõ-
testület februárban döntött
úgy, hogy a 2008/2009-es tan-
évben csak hat elsõ osztály in-
dítását engedélyezi a város-
ban. A csökkentés a Deák Fe-
renc Általános Iskolát érintet-
te, a tavalyi kettõ helyett egy
elsõ osztályba írathatták gyer-
mekeiket a körzetben lakó
szülõk. Azonnal szárnyra kel-
tek hírek a városban, többen
tudni vélték, hogy akár már öt
év múlva bezárják a Tolnai úti
intézményt. Az önkormányzat
illetékeseitõl megtudtuk: be-
zárásról szó sincs, egyszerûen
az idén beíratásra váró gyer-
mekek száma nem elegendõ
hét osztály indításához. A 263
tanköteles korú kisgyermek-
bõl 153-an kezdik meg tanul-
mányaikat õsszel önkormány-
zati iskolában. Ebbõl, ami már
biztosnak látszik, hogy 47-en
a Bezerédj falai között, 70-en
a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában és egyelõre 22 be-
íratott gyermek neve szerepel
a Deák Ferenc Általános Isko-
la listáján. Az egyik listáján,
hiszen idén is van várólista. 

Ez utóbbin 17 leendõ elsõ osz-
tályos kisgyermek neve sora-
kozik, négyen a lakótelepi, ti-
zenhárman a Deák iskolára
várva. A döntés, hogy közülük
ki hova megy tanulni szeptem-
berben, késõbb születik meg.

Harmincöt kisgyermek szüle-
it érintette a képviselõ-testület
Deák iskolával kapcsolatos
döntése. Szinte valamennyien
elbizonytalanodtak, mi lesz
szeptembertõl. Véleményüket,
kérdéseiket petícióba foglalták,
amelyet átadtak Hajdú János
polgármesternek. A város veze-
tõje pontonként adott választ a
hozzá fordulóknak és egyértel-
mûvé tette: nem kezdeményezi
a döntés megváltoztatását. A
beíratás két napján órákat vára-
koztak a szülõk a Tolnai úti is-
kolában, szerettek volna végle-
ges választ kérdésükre: deákos
diák lesz-e gyermekük jövõre.
Választ többen nem kaptak, vá-
rólistára kerültek. 

Schmidt Klára, a Deák Fe-
renc Általános Iskola igazgató-
ja sajnálja, hogy kevés a gye-
rek a városban, de mint azt el-
mondta, tudomásul vették a
testület intézményüket érintõ
határozatát.   

Döntés a várólistásokról har-
minc napon belül várható.

Dallos Szilvia

– A demográfiai helyzetbõl
adódik, hogy az önkormány-
zatnak ilyen döntést kellett
hoznia – mondta el Szabó Pé-
ter. Az oktatási és kulturális bi-
zottság tagja hangsúlyozta: 
– Európa szinte valamennyi ál-
lamában körzetek szerint törté-
nik az általános iskolai beíra-
tás, a szabad iskolaválasztás
csak néhány feltételt betartva

(például van-e elég hely az adott intézményben) mûködik. A
gyermekek létszámának csökkenése miatt az elmúlt években
már a Bezerédj és a II. Rákóczi iskoláknak is kellett áldozatot
hoznia. Idén a Deákon volt a sor. 

Mezõsi Árpád, az oktatási és kulturális bizottság tagjaként ellenez-
te a döntést. – Azt gondolom, hogy Paksnak nem mamutiskolákat,
hanem három kisebb iskolát kell fenntartania, mivel itt a nevelés
jobban elvégezhetõ, családiasabb. Pakson az iskolák nem egymás-
sal vetélkednek, mindenkinek megvan a hagyományos körzete.
Szerintem lehetett volna hét osz-
tályt indítani, de sok szülõ visz-
szatartotta gyermekét a kialakult
helyzet miatt. Azzal értek egyet,
hogy ne legyen körzethatár, ak-
kor látszanának az igazi igények.
A szülõk kívánságát kellene job-
ban figyelembe venni, mert az
önkormányzatnak szolgálnia
kell az itt élõket – fogalmazta
meg véleményét Mezõsi Árpád. 

2008. április 4. 3 Paksi Hírnök

Kibõl lesz deákos diák?

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

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2008. április 18.

Paksi Hírnök

A nyürge lett a befutó AZ EMBERI
ELME

ANATÓMIÁJA
06 70/614 7007

ÖNFEJLESZTÕS 
ÉS SPIRITUÁLIS

KÖNYVEK
Azoknak, akik változtatni 

akarnak az életükön!
2.500–3.500.- Ft

20/323-8723
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Szigorú egészségügyi vizsgá-
laton, pszichikai és fizikai fel-
mérésen kell átesnie annak, aki
a lánglovagok soraiba szeretne
lépni. Az elvárások nem eny-
hülnek még akkor sem, ha
minden parancsnokság – így a
paksi is – megfogyatkozott a
nyugdíjba vonulási hullámtól.
A paksi hivatásos önkormány-
zati tûzoltósághoz ötvenen je-
lentkeztek, fele sem felelt meg
a szigorú elvárásoknak. A sze-
rencsések közül tizenegyen vi-
szont rövidesen megkezdhetik
a munkát, most folyik a képzé-
sük, mégpedig helyben és gya-
korlatban.

Csonka Gábornak nem telje-
sen új a feladat, önkéntesként
szolgált már Tolnán. Éppen egy
ott szerzett élmény ösztönözte
arra, hogy ezt a pályát válassza.
– Balesethez riasztottak ben-
nünket, a sérültnek csak a karja
látszott ki, mi segítettük ki a
kocsiból. A mentõk azt mond-

ták, a gyors beavatkozás men-
tette meg az életét – meséli. A
többiek, ha ilyennel nem is
szolgálhatnak, azt mindeneset-
re elárulják, náluk is közreját-
szott az, hogy másokat segít-
hetnek, életeket, értékeket
menthetnek. Igaz, azt sem tit-
kolják, a biztos munkahely tu-
data és a sok szabadidõ is nyo-
mott a latban. Schmitzberger
László például karosszérialaka-
tos, azt a szakmáját sem szeret-
né feladni, de most elérkezett-
nek látta az idõt, hogy három
éve született tervét végrehajtsa,
s jelentkezett a tûzoltóságra.

Az újoncok már vonulnak,
hogy gyakorlatban is lássák,
amit a tanfolyamon tanultak. S
igaz, csak szemlélõként, de
már átestek a tûzkeresztségen.
Nekik ezúttal szerencse mások
szerencsétlensége, kiképzésük
kezdete óta már volt mindenfé-
le eset: ház- és avartûz, gázöm-
lés, veszélyes faág eltávolítása

és mûszaki mentés. Tudják,
stresszes az örökös várakozás,
de azt is, hogy megrázó élmé-
nyek várnak majd rájuk. – Még
nem tudjuk, hogyan reagálunk,
az csak ott derül ki – mondják.
Hozzáteszik: azzal is tisztában
vannak, nem hõsökre, tûzoltók-
ra van szükség, akik akkor ér-
keznek, amikor mások bajban
vannak, de akiket ugyanúgy
hazavárnak, mint a balesetek,
tûzesetek elszenvedõit. 

Bár nem veszélytelen s 
könnyû munkára szegõdtek,
hangulatuk szemmel láthatóan
kitûnõ. Elárulták, nem csak ak-
kor van így, ha maguk között
vannak. Meglepõen jól fogad-
ták õket az „öregek”, nyoma
sincs a katonaságnál szokásos
újoncokkal szembeni rátarti-
ságnak. – Befogadtak bennün-
ket. De egymásra is vagyunk
utalva. Ez ugyanis tényleg csa-
patjáték – teszik hozzá.

Vida Tünde

Tûzoltónak, nem hõsnek szegõdtek
Úgy tûnik, ma is aktuálisak József Attila szavai. Hogy katonaság-
ról, terelendõ vadakról álmodnak-e a mai fiatalok, nem tudni, tûz-
oltónak mindenesetre sokan jelentkeznek. A nyugdíjazások miatt
megüresedett húsz paksi helyért ötvenen szálltak harcba, közülük
tizenegyen már viselik az egyenruhát.

Április végén lejár a négyhó-
napos türelmi idõ, bevezetik
az objektív felelõsség elvét.
Függetlenül attól, hogy megál-
lapítható-e, ki vezette a jármû-
vet, mellyel szabályt sértettek,
az üzembentartót büntetik. Ez-
zel régi gondot igyekeznek or-
vosolni, eddig ugyanis sokan
kikerülték a büntetést, ha kö-
zölték, hozzátartozójuk vezet-
te autójukat, s nem kívánnak
terhelõ vallomást tenni ellene.
Az új jogszabály éppen erre
nem jelent megoldást, hiszen a
sofõrt továbbra is csak akkor
büntetik, ha „tetten érik”, az
üzembentartót pedig minden
esetben. Ellene ugyanis köz-
igazgatási eljárás indul, s a ha-
tóságnak nem lesz mérlegelési
lehetõsége, ki kell rónia a bün-
tetést. Egy tilosban parkolás
harmincezret kóstál, de az ösz-
szeg akár háromszázezer fo-
rint is lehet.

Az ellenzõk szerint, ha beve-
zetik az új szabályt, pénzbefize-
téssel mindenki letudhatja a
büntetést. Ha nem érik tetten a
szabálysértõt, továbbra sem kap
büntetõpontot, nem veszik el a
jogosítványát. A kritikák szerint
az új törvény átruházza a bizo-
nyítási kötelezettséget az autó
üzembentartójára, holott az al-
kotmányos alapelvek szerint ez
büntetõ-, szabálysértési és köz-
igazgatási ügyekben az eljáró
hatóságok feladata. E mellett az
ártatlanság vélelme is sérül, s
más következményei is lesz-
nek: a vezetõtõl behajthatatlan
bírságok például „átszállnak” a
tulajdonosra, ami a cégeket,
vállalkozásokat érinti a leghát-
rányosabban.

Annak ellenére, hogy sok kri-
tika érte, és az alkotmánybíró-
ságnál is megtámadták az új
jogszabályt, május elsejétõl
életbe lép az objektív felelõsség
elve. A paksi rendõrkapitányság
április második felében lakos-
sági fórumon ismerteti majd a
jogszabályt, s válaszol a felme-
rülõ kérdésekre.               -tünde-

Új idõszámítás 
a közlekedésben

Éles bevetésen: tavaly szeptemberben egy nyolcadik emeleti lakástûzhöz riasztották a pak-
si tûzoltókat. A lángokat sikerült idõben megfékezni, így nem történt tragédia.
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Kondor Katalin Pakson
Sajtó és erkölcs köszönõviszonyban sincs
egymással, mondta Kondor Katalin, aki a
Duna-korzó Polgári Egyesület által szer-
vezett Polgári Esték rendezvénysorozat
vendégeként tartott elõadást a Prelátusban. 

– Ha valaki a sajtót szidja, a társadalom-
ról mond véleményt, hiszen a sajtó azt
tükrözi, amit elé tartanak. Torzítani persze
tud – hangsúlyozta a Magyar Rádió volt
elnöke. Az országos sajtót tragikusnak lát-
ja, mivel elmondása szerint a magyaror-
szági emberek értékrendje, irányultsága
teljesen más arányokat mutat, mint a mé-
diában fellelhetõ arányok. 

– A sajtó mûködtetése sokba kerül. Akié
a pénz, azoknak a kezében tudott összpon-
tosulni a tájékoztatás mint hatalom. Ami
örvendetes, hogy a civil társadalom, a pol-
gárosodás erõsödésével mégiscsak alakul-
tak olyan sajtóorgánumok, amelyek a pa-
lettát színesítik. Nem minden jut el azon-
ban a nézõkhöz, hiszen a három földi su-

gárzású, mindenki által nézhetõ tv csator-
na egyoldalúan tájékoztat. A közszolgálati
adóba visszatért a cenzúra, a két kereske-
delmi televízió pedig elhallgat dolgokat,
ezáltal torz a híradás, márpedig az embe-
rek többsége a televízióból tájékozódik –
taglalta Kondor Katalin „Sajtó és erkölcs”
címû elõadásában. 

– Hogyan közelíthetjük meg sajtó és er-
kölcs viszonyát ma, mikor az újságírók is
két táborra szakadtak, és sok esetben
ugyanazt a történést két teljesen ellentétes
nézõpontból közelítik meg?

Lehet valakinek más és más véleménye
az élet ugyanazon eseményérõl. Az egyik
ember ezt a kérdést így látja, a másik meg
úgy. Lehet azon vitatkozni, hol menjen
egy vasútvonal, hol ne menjen, ez eddig
rendben van. Ám abban a pillanatban, ha
erkölcsrõl van szó: ott nem lehet vitatkoz-
ni. Erkölcsi kódex alól nincs felmentés, ott
mindenkinek egyformán kellene megítélni

a dolgokat. Erkölcstelen világunkra jel-
lemzõ, hogy mindent relativizálnak, min-
denre találnak mentséget – olyanra is,
amire nem lehet találni. 

– Miképp igazodjon el az olvasó, a tévéné-
zõ, ha ennyire tragikus a helyzet, mint
mondja? 

Úgy igazodjon el, hogy önmaga mindent
megtesz azért, hogy tájékozottabbá és mû-
veltebbé váljon. Mert csak a tájékozott és
mûvelt ember nem félrevezethetõ.

Dávid Ildikó

Virágosítási versenyt hirdet az „Együtt a par-
lagfû ellen” Alapítvány legszebb virágos
kertes ház, virágos lépcsõház, illetve virágos
utca kategóriában. Jelentkezési lapot az ala-
pítványnál lehet kérni, a Gesztenyés u. 24.
sz. alatt, a 75/510-413-as fax számon vagy a
parlagfu@t-online.hu e-mail címen. A kitöl-
tött lapokat április végéig kell visszajuttatni
a szervezet székhelyére. 

Az alapítvány munkatársai azt tapasztalták,
hogy az utóbbi években jelentõsen csökkent
a részvételi kedv. A legmozgalmasabb a
2001-es esztendõ volt, akkor több mint száz
jelentkezõvel számolhattak kertes ház kate-
góriában. Ennek oka valószínûleg az, hogy a
magyarországi, illetve nemzetközi virá-

gosítási verseny szempontjából ez az idõ-
szak jelentõs volt Paks életében, a siker érde-
kében igen intenzív munka folyt önkor-
mányzati és lakossági szinten egyaránt. Ez,
mint emlékezetes, meg is hozta az eredmé-
nyét. A lépcsõházak és utcák nevezési száma
az utóbbi években stagnált, két-három he-
lyen kellett ezekben a kategóriákban zsûriz-
ni, mondta el Sáhi Manuéla. Az alapítvány
ügyvezetõje hozzátette, szeretnék, ha sok je-
lentkezõ lenne az idei versenyre, ezért na-
gyobb hangsúlyt fektetnek a lehetõség pro-
pagálására. Az emlékplakettek, virágpalán-
ta-jegyek mellett más ajándékokat, tárgyju-
talmakat is szeretnének majd kiosztani a ha-
jókirándulással egybekötött eredményhirde-
tésen. A virágosítási versenyt az önkormány-
zat támogatásával valósítják meg.                  

-gyöngy-  

Aki a virágot szereti

A „Zarándoklat a moldvai magyar miséért”
címû könyv bemutatóját tartották a mûvelõ-
dési központ nagyklubjában. A könyv azt a
nem mindennapi utazást mutatja be, melynek
keretében egy magyar fiatal kerékpárral elte-
kert Rómába, hogy a moldvai magyar csán-
gók magyar nyelvû miséjéért járjon közben.

Ferkó Zoltán végzettségét tekintve magyar-
tanár. Pályája során lehetõsége volt hosszabb
idõt eltölteni Moldvában, ahol arra lett figyel-
mes, hogy a színmagyar településen román
nyelven folyik a mise. A zarándoklat ötlete
egy éve született meg: elkerekezik a Vatikán-
ba, hogy közbenjárjon a magyar nyelvû mi-
séért, és felhívja az egyház és az emberek fi-
gyelmét a problémára. Ferkó Zoltán útjához
több mint ezren csatlakoztak és segítették a
kezdeményezést. Emellett sikerült magas
rangú egyházi vezetõkel is beszélnie. A ka-
landból könyv is készült, Zarándoklat a
moldvai magyar miséért címmel. Az egy cél,
két kerék, 45 nap és 4000 kilométer króniká-
ja megvásárolható volt a helyszínen. Az elõ-
adáshoz fotókiállítás is tartozott, mely az út
legjelentõsebb eseményeit szemléltette. A
rendezvényt a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének paksi csoportja és az Életfa
Kulturális Egyesület szervezte.            -pgr-

Zarándoklat 
a csángókértKiválik az SZDSZ a kormánykoalícióból –

errõl szóltak hét elején a híradások. Érezteti-e
Pakson az országos esemény a hatását, ahol
négy MSZP-SZDSZ színekben indult képvi-
selõ ül a testületben? Errõl kérdeztük Járfás
Tamást, a szabad demokraták, és Faller De-
zsõt, az MSZP városi szervezetének elnökét. 

Nem szabad, hogy a helyi dolgokat ez befo-
lyásolja, mondta Járfás Tamás. Paks esetében
az számít, milyen elképzelései vannak a szer-

vezetnek, és azt kivel tudja megvalósítani.
Nem érinti a  közös munkát, erõsítette meg
Faller Dezsõ. A helyi viszonyok jók, az
együttmûködésen nem kívánnak változtatni. 

Felmondott Bende Tibor, a Paksi Ipari Park
Kft. ügyvezetõje, aki április végéig látja el
tisztségét. Távozásának okáról késõbb kíván
nyilatkozni. Az önkormányzat már kiírta a
pályázatot, az új ügyvezetõrõl e havi ülésén
dönt a testület. A jelentkezõket április 11-ig
várják, a pályázati kiírást a www.paks.hu ol-
dalon találhatják. 

Röviden



Munkahelyek születtek, jelentõs
európai uniós támogatással ke-
csegtetõ programok, turizmus-
fejlesztést eredményezõ kezde-
ményezések indultak útjára a
Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány mûködése nyomán.
Az alapítványt három éve hozta
létre a paksi atomerõmû azzal a
céllal, hogy segítse a nukleáris
létesítmények és a kapcsolódó
kutatások körzetében a térségfej-
lesztést.

Az atomerõmû Paksra települé-
se óta folytat szûkebb és tágabb
környezetében támogató tevé-
kenységet. Az évek során felme-
rült az igény egy jól tervezett, át-
látható támogatási rendszer ki-
alakítására, így született meg
2006-ban a Duna-Mecsek Terü-
letfejlesztési Alapítvány, mely
évente ötszázmillió forint felett
rendelkezik. Az alapítvány által
hirdetett pályázatra önkormány-
zatok, azok társulásai, intézmé-

nyek, közhasznú és civil szerve-
zetek, egyesületek és gazdálkodó
szervezetek jelentkezhetnek. Az
érintett körzetek: Paks, Kalocsa,
Bátaapáti, Boda és Püspök-
szilágy, valamint ezek környéke,
összesen hatvan település, illetve
annak 136 ezer lakója.

2007-ben az alapítvány elsõ-
sorban az uniós pályázatokon va-
ló részvételt kívánta elõsegíteni.
Ez az elõkészítéshez szükséges
költségek, illetve az önrész egy

részének biztosítását jelentette. A
kuratórium elõnyben részesítette
a települések és térségek közötti
fejlesztési összefogást, a munka-
helyteremtést, valamint a turisz-
tikai vonzerõt javító kezdemé-
nyezéseket. 

A kuratóriumhoz 2007-ben
összesen 91 pályázat érkezett,
ebbõl 49 részesült támogatásban.
Az igényelt támogatás összege
több mint egymilliárd forint volt,
melybõl a két döntés során több

mint 392 millióhoz jutottak a pá-
lyázók. Az alapítvány segítségé-
vel kilencven új munkahely léte-
sítésére nyílt lehetõség. 

A pályázati célok 2008-ban
nem sokat változtattak a múlt
évhez képest, tájékoztatott dr.
Varga-Sabján László. A kurató-
rium operatív ügyekért felelõs
tagja elmondta, ebben az évben
is elsõbbséget élveznek az uni-
ós pályázatokhoz kötõdõ igé-
nyek. Továbbra is elõkészület-
re, illetve önerõként használhat-
ják az alapítvány támogatását, s
így az megsokszorozódik. A
munkahelyteremtés is prioritást
kap, illetve az olyan pályázatok,
amelyek mögött települési ösz-
szefogás van.

A 2008-ban felhasználható
összes keret továbbra is 500 mil-
lió forint. Errõl két fordulóban
dönt a kuratórium. A pályázatok-
nak június 30-ig, illetve október
31-ig kell beérkezniük az alapít-
ványhoz. Részleteket az atom-
erõmû honlapján találnak az ér-
deklõdõk.                              -vt-
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Tavaly év végi adatok szerint je-
lenleg 439 atomreaktor mûködik
a világon, 33-at építenek, 94-nek
pedig készen vannak a tervei.
Építenek a hagyományosan
atomenergia-párti országok, fon-
tolgatják a nukleáris energia fel-
használást azok, akik eddig nem
tették, sõt még olyan államokban
is látható az irányváltás, melyek-
rõl köztudott, nem atombarát po-
litikát folytatnak.

Az ország energia minisztériu-
ma szerint az Egyesült Államok-
ban új atomerõmûvi blokkok
építésére és a meglévõk élettarta-

mának meghosszabbítására van
szükség. Ahhoz, hogy az ameri-
kai áramtermelésben a mostani
20 százalék körül maradjon a
nukleáris eredetû energia aránya,
legalább 40-50 új egységet kell
építeni 2030-ig. 

Kanada keleti partján is nukleá-
ris reaktor létesítését fontolgat-
ják, mert az segítene kielégíteni a
villamosenergia-igényeket és
csökkenteni a térség függõségét
a fosszilis energiaforrásoktól. 

A brit kabinet áldását adta az
újabb atomerõmûvek építésérõl
szóló tervre. A lépés lendületet

adhat az Európai Unió többi tag-
államában már folyó vagy terve-
zés alatt álló beruházásoknak, és
felértékelõdhet a nukleáris ener-
gia szerepe az ingadozó orszá-
gokban is. Finnországban folyik
az új atomerõmûvi blokk létesí-
tése, mely várhatóan 2011 nya-
rán kezdi meg mûködését. Bul-
gáriában két, korábban félbeha-
gyott blokk épül. Szlovákia a ter-
vek szerint még idén pályázatot
hirdet a bohunice-i atomerõmû
ötödik blokkjának megépítésére.
Az ötödik blokk az elmúlt évek-
ben leállított reaktort helyettesí-
tené, és a tervek szerint 2020-ra
fejeznék be az építését. A legfris-
sebb felmérés szerint emelkedett
az atomerõmûvek üzemeltetését
támogatók száma Németország-
ban. A német lakosok csaknem
fele támogatja az üzemidõ hosz-
szabbítását, közölte a német
Atomfórum. Ha Németország
valóban küzdeni akar a klímavál-
tozással szemben, és garantálni
akarja a megbízható energiaellá-

tást, nem hagyhatja ki az atom-
energiát, jelentette ki a DAtF. A
litván energiaipari vállalat egy új
atomerõmûvi blokk környezeti
hatástanulmányát rendelte meg.
Az új blokkal az ország egyetlen
mûködõ atomerõmûvi reaktorát,
a hamarosan leálló Ignalina-2-t
helyettesítenék. A török parla-
ment elfogadta azt a törvényt,
amely szabályozza az atomerõ-
mûvek lehetséges késõbbi felál-
lítását és mûködését, ezzel meg-
teremtve a jogszabályi környeze-
tet az elsõ török atomerõmû
megépítéséhez. Törökország a
növekvõ energiaszükséglet, a fo-
kozódó importfüggõség miatt
kénytelen fontolóra venni az
atomenergia alkalmazását, bár ez
most még szembenáll a válasz-
tók többségének véleményével. 

Magyarországon hivatalosan
még nem született döntés új
blokkok építésérõl, a meglévõk
üzemidejének meghosszabbítá-
sához viszont felhatalmazást
adott a parlament.      Vida Tünde

Atomreneszánsz
Egy ideje egyre-másra érkeznek az új blok-
kok építésérõl, tervezésérõl szóló hírek. Az
atomenergia felhasználásának reneszánsza
az elemzõk szerint a hagyományos energia-
hordozók drágulásának következménye.

Ötszázmillió térségfejlesztésre

Gerjenben munkahelyeket teremtettek, az alapítvány a
JAKO Kft. új üzemének létrehozását támogatta

Atomerõmû
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– Nagy beruházás elõtt állt Paks az
1980-as évek derekán. Két 1000 MW blokk
építése szerepelt a kormány terveiben – de
meghiúsult. 

Megvolt az engedély, az Országos Terv-
hivatal megbízta az atomerõmûvet a beru-
házással. Kétszáz mérnök egyeztetett a
Szovjetunióval, kész volt a környezeti ta-
nulmány, kifizettük az terveket. Franciaor-
szág jelezte, hogy szívesen beszállna az
oroszokkal együtt a blokképítésbe, sõt
mindkettõt finanszíroznák. Ennek fejében
az egyik reaktor addig termelte volna ne-
kik a villamos energiát, ameddig le nem
dolgozza az építés költségeit. Aztán jött
1989, és lefújták. A rendszerváltás mosta
el a terveket. 

Ha akkor megépülnek a blokkok, ma
nem jelentene gondot a növekvõ energia-
hiány, sõt óriási bevételekhez juthatnánk a
felesleg eladásával. 

– El tudja képzelni Magyarország jövõjét
új atomerõmûvi blokkok nélkül? 

Nem. Ha a fejlõdõ országok elkezdenek
még több energiát fogyasztani, ha a kínai
leszáll a biciklirõl és motorra ül – nõ a fo-
gyasztás. De Amerika sem áll meg. Nem
szavazzák meg a szén-dioxid kibocsátás
korlátozását, hiszen akkor le kellene lassí-
taniuk az ipart és lemaradnak a fejlõdés-
ben. Zavarba került az energia a világban.
A fejlõdés nem áll meg – nálunk sem. De
nem csak az energiaszükséglet nõ, a kiesõ
erõmûveket is pótolni kell.  Foltozgatják a
40-50 éves szénerõmûveket, de olyan az
már, mint az autó: mindent ki kellene rajta
cserélni, és a levegõszennyezésrõl még
nem is beszéltem. 

A gázerõmû esetében: mi van, ha el-
zárják a gázt? Vagy ha úgy emelik az
importõrök az árat, ahogy akarják? Óri-
ási elõny az atomerõmûnél, hogy két
évre elegendõ üzemanyagot tartalékol.
Két év nagy idõ. Itt nem kell vezeték,
bárhol a világban beszerezhetõ az
üzemanyag. 

A mostanság oly sokszor emlegetett
megújuló energiákra szükség van – de
sem árban, sem teljesítményben nem ver-
senyképesek. A szélerõmû az évi 8760
órából csak 1000 órát tud üzemelni, a töb-
bi idõszakban vagy túl kicsi, vagy túl
nagy a szél. Ez azt jelenti, hogy 100 MW-
hoz majd' 1000 MW-ot kell építeni. Bio-
energiához 1 millió hektáron teremne
annyi energiafû, ami 800 MW-hoz ele-
gendõ. A szalmát, kukoricaszárat el lehet
égetni – de, hogy bevessenek 1 millió
hektárt energiafûvel? 

– A kormány még el nem fogadott, 2020-
ig szóló energiapolitika koncepciójának
kapcsán mostanság gyakran hallhatunk az
új blokkok építésének tervérõl. Mennyire
optimista az országgyûlés hozzáállását il-
letõen? 

Teljesen. Ma az atomenergiát illetõen
egyetértés van a pártok között. Jelenleg
konszenzus van, ám sem a választások kö-
zeledtével, sem azok elmúltával nem hoz-
nak meg ilyen döntést. Nincs alternatíva,
és nincs már ideje a politikának. Én látom
a bátorságot, hogy még idén elhatározzák
magukat – ha nem, akkor kiszolgáltatottá
válunk. 

Az erõmû építése öt évet vesz igénybe.
Az elõkészületek, mire mindenre pecsét

kerül, 3-4 évig is eltarthatnak. Most szerte
a világon atomerõmûveket építenek. Ezt
megelõzõen leült az iparág: nem tanultak
tovább ilyen irányban a fiatalok, a szak-
emberek kiöregedtek, a gépgyártók abba-
hagyták. Most kezd élénkülni, a kapacitás
azonban terhelt. Ha mások lekötik a gépi-
part, az több év csúszást jelenthet – ezért
kellene Magyarországnak gyorsan beje-
lentkezni. 

– Új erõmûvi blokkok esetében szóba jö-
het más helyszín, mint Paks?

Nem hinném. Itt készen van a telephely
4000 MW-ra. Ki van építve az erre elegen-
dõ hûtõvízcsatorna. Itt a Duna, a vasút, itt
vannak a szakemberek. Sok milliárdot le-
het ezzel egy jövõbeni építkezésnél meg-
takarítani. 

– Valaha a városi címet jelentette Paks-
nak az atomerõmû. Az építkezés csúcside-
jében tízezer ember dolgozott itt. Felépült
az „atomlakótelep”, átalakult egy telepü-
lésszerkezet. Ma mit jelentene a városnak
egy ilyen beruházás? 

Hát nem azt, mint régen. Ma 2-3 ezer
ember dolgozna itt. Nem lenne lakás-
építés, a város létszámában csak átme-
netileg hozna változást. Az építkezés öt
éve alatt Paks minden szakember kapa-
citását lekötné, gazdasági fellendüléssel
járna. Utána pedig üzemeltetni kell. Ma
hatvan évre készülnek az atomerõmû-
vek. Ez azt jelenti, hogy ha 2020-tól be-
indulna, 2080-ig biztosítva van a város
jövõje. Mondjon nekem még egy céget,
aki ma vállalja, hogy 2080-ban még
üzemel.

Dávid Ildikó

Tizennégy évig állt az atomerõmû
élén. Ugyan nyugdíjban ma már több
idõt töltött, mégis élénk figyelemmel
kíséri az iparág sorsának alakulását.
Azt gondolta, ha nyugállományban
lesz, sok ideje marad a szépirodalom-
ra, de elmondása szerint nem köti le
az az olvasmány, amiben nincsenek
számok. A szaklapokat azonban a
krimiolvasók izgalmával forgatja.
Ahogy fogalmaz: nem hitte volna,
hogy megéri az atomerõmûvek rene-
szánszát, azonban hosszú szünet után
tanúja lehet az újjáéledésnek. Ma-
gyarország jövõjét nem tudja elkép-
zelni atomenergia nélkül:

Pónya József
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A rendelõintézetnek szabadságolások ide-
jén havonta átlagosan másfélmillió,
egyébként pedig 1,9 millió forint bevétele
volt a vizitdíjból. Az elõzõ évi adatokat fi-
gyelembe véve az intézmény 2008-as
költségvetésében 23 millió forint szerepel
vizitdíjbevételként, ami csökkentette a
mûködéshez szükséges önkormányzati tá-
mogatás mértékét. Vizitdíjból körülbelül
hétmillió forint folyt be az elmúlt hónapok
alatt, ami azt jelenti, hogy a fennmaradó,
durván 16 millió most hiányként szerepel.
Lehet tehát gondolkodni, hogyan tovább.
– Az biztos, hogy a problémát nem szabad
megéreznie a betegeknek, a szakrendelé-
sek mûködése nem sérülhet – húzta alá dr.
Pásztor Hilda, az intézmény igazgatója.
Egyeztetniük kell a lehetõségekrõl az ön-
kormányzattal, illetve várják az állami
szintû lépéseket. Ami a betegforgalmat il-
leti, a vizitdíj bevezetését követõen 22
százalékkal csökkent összintézményi
szinten. Ez szeptemberig volt megfigyel-
hetõ, októberben már az elõzõ évi adatok
mutatkoztak, a népszavazás óta viszont
újabb csökkenést jeleztek az orvosok. Az
okokat nem vizsgálták. A paksi rendelõin-
tézetben a jogszabályokat szigorúan be-
tartva, 2007. februári bevezetésétõl ez év
április elsejéig szedték a háromszáz forin-
tos vizitdíjat.                                   -kgy- 

Volt, nincs 
vizitdíj
Még nem lehet biztosan tudni,
hogy a Városi Rendelõintézet, il-
letve a hozzá tartozó háziorvosok
hogyan pótolják a vizitdíj meg-
szûnése miatt kiesõ bevételüket.
A díj az OEP bevétel részeként
szerepel éves költségvetésükben,
megszûnésével hiány jelentkezik.

Paks Város Rendelõintézetének jelenleg
négy telephelye van. Összesen huszon-
négy szakrendelésrõl beszélhetünk, ame-
lyek közül tizenhét a 2003 decemberében
birtokba vett, újonnan épült, Táncsics Mi-
hály utcai épületben mûködik. A szakren-
delések napi hat, heti harminc órában fo-
gadják a betegeket. Vannak olyan szakren-
delések, ahol nem egy orvos dolgozik, mi-
vel ezeken a rendeléseken nagyobb a be-
tegforgalom, ilyen a nõgyógyászat és a se-
bészet. Az összes szakrendelést figyelem-
be véve évente átlagosan 150-160 ezer
embert látnak el, tavaly ez a szám némileg
csökkent, 130 ezer körül volt. A leglátoga-
tottabb a laboratórium, az ellátott betegek
tizenkét százaléka itt is megfordul, ugyan-
akkor a röntgen és a tüdõgondozó is nagy
betegforgalmú. A betegeket minden évben
megkérdezik egy kérdõív segítségével,
mennyire elégedettek az ellátással. A véle-
mények összességében pozitívak, de ér-
keznek visszajelzések a Deák Ferenc utcai
rendelõ és a tüdõgondozó rossz állapotát
illetõen, valamint elõfordul észrevétel a
várakozási idõvel, illetve az elõjegyzési
idõvel kapcsolatban. Dr. Pásztor Hilda, az
intézmény igazgatója kiemelte, el kell fo-
gadni, hogy a sürgõs esetek ellátása elsõd-

leges minden szakrendelésen, az elõjegy-
zéssel mûködõkön is, függetlenül attól,
hogy vannak várakozók. Elmondta, pró-
bálják csökkenteni az elõjegyzési idõt,
amiben mi, betegek is segíthetünk, mégpe-
dig úgy, hogy nem megyünk a megbeszélt
idõpontnál elõbb vagy késõbb a rendelés-
re, illetve ha közbejön valami, értesítjük a
szakrendelést. Elõfordul ugyanis olyan
nap, hogy egy szakrendelésen öt elõjegy-
zett beteg nem jelenik meg, helyettük fo-
gadni tudnának másokat. 

Ami a telephelyek állapotát illeti, a Rákó-
czi utcai, volt SZTK-épületbõl gondozóhá-
zat szeretne kialakítani az önkormányzat,
ahol helyet kapna a tüdõgondozó, a bõr-
gondozó, a pszichiátria, a fizikoterápia és
gyógytorna. Jelenleg ebben az épületben
mûködik a központi ügyelet, felújított, aka-
dálymentesített területen. A tervek készen
állnak, pályázati forrásra lenne szükség az
önkormányzati önerõ mellé a megvalósí-
táshoz, és akkor két telephelyen mûködne
a szakrendelés, egymáshoz, illetve a busz-
megállóhoz aránylag közel. Ez nagyon
nagy elõrelépés lenne, mondta el dr. Pász-
tor Hilda. A sorozatot a szemészeti szak-
rendelés bemutatásával folytatjuk.

Kohl Gyöngyi

RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN
A cím egy új sorozatot takar, amelyben a paksi egészség-
ügyet vesszük górcsõ alá. Reméljük, hogy a rovat segítségé-
vel jobban megismerik a szakrendelések mûködését, és
hasznos információkhoz jutnak olvasóink. Indulásképpen
magát a rendszert mutatjuk be.

VÉRADÁS 
Ismét véradókat várnak április 8-án 9-
tõl 16 óráig a mûvelõdési központba a
városi Vöröskereszt szervezésében. Az
eseményre a 18 és 65 év közöttieket
várják. A véradás egyben szûrés is,
mellyel különféle betegségek diag-
nosztizálhatók.

Egészségügy
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Városi gyermekvédelmi ta-
nácskozást szervezett a Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálat; a tanácskozás egyik sa-
rokpontja most a közoktatás és
a gyermekvédelem kapcsolatá-
nak áttekintése mellett a gyer-
mekjogok védelme volt.
Borbás László, a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat ve-
zetõje elmondta: nagyon fon-
tosnak tartja, hogy különbözõ
szemszögbõl kell ugyanazt a
problémát látni, tárgyalni és
szükség esetén a véleményeket
megváltoztatni. Valamennyi
gyermek jogát védeni kell, nem
csak a családi körülményeik
miatt veszélyeztetettekét. Nem
szabad kiragadni, viszonyítani
kell a pedagógus, a segítõk, a
többi gyerek jogaihoz. 

Pakson jó az együttmûködés
a szakmák – a szociális szféra,
önkormányzat, iskolák, egész-
ségügy szereplõi – között, de
hiányosságok is akadnak, fõ-
ként a problémajelzés terén.
Fontos, hogy a gyermekekkel

kapcsolatba kerülõ intézmé-
nyek, szakemberek idõben ér-
tesítsék az illetékeseket (a
gyermekjóléti szolgálatot,
gyámhivatalt), ha például
gyermekbántalmazás jeleit ta-
pasztalják, vagy ha az iskolá-
ból tíz igazolatlan órát hiány-
zik a diák – ne várják meg,
amíg ebbõl száz mulasztott
óra lesz. 

– Az, hogy a gyerekek jogait
mennyire tartják tiszteletben,
abban az esetben derül ki, ha a
diák az ifjúságvédelmi felelõs-
höz vagy a pedagógushoz for-
dul problémájával – mondta
Fodorné Kövics Beáta, a biri-
tói I. István Szakképzõ Iskola
gyermek- és ifjúságvédelmi fe-
lelõse, aki szintén részt vett a
konferencián. A gyermekjogo-
kon meglátása szerint jelentõs
csorba nem esik, úgy véli: a
közoktatásban a pedagógusok
egyáltalán nem sértik meg
õket, de nagy bajnak tartja az
érzelmi elhanyagolást. A gyer-
mekek, kamaszok problémái-

nak hátterében ez áll: nem kap-
ják meg családjukban a kellõ
figyelmet, szeretetet.

Bizalommal keresik meg õt a
középiskolások, tanácsot ad, ha
szükséges, más szakemberhez
irányítja a diákot, és folyama-
tosan figyelemmel kíséri, hogy
alakul a további sorsa. Elsõsor-
ban párkapcsolati nehézségeik-
kel, a középiskolások hétköz-
napi életével kapcsolatos gon-
dokkal, baráti körben felmerülõ
problémákkal kopogtatnak a fi-
atal szakember ajtaján, aki el-
beszélget a diákokkal, tanácsot
ad nekik, ezzel segíti õket a to-
vábblépésben. 

Arra is volt azonban példa,
hogy hivatalos útra kellett te-
relni egy ügyet. Akadt olyan
diák, aki még az általános isko-
lában annyi igazolatlan hiány-
zást gyûjtött össze, hogy külön
családgondozót kellett kiren-
delni hozzá. A diák, érzékelve
a feléje és családja felé irányu-
ló figyelmet, ismét rendesen
kezdett iskolába járni, a közép-

iskolában megszûntek igazo-
latlan hiányzásai. 

Az utóbbi hetek híradásaiban
egyre gyakrabban szerepel,
hogy a diák a tanár ellen fordul.
Az ifjúságvédelmi felelõs sze-
rint azonban a pedagógus ilyen
esetekben is megtalálhatja a
hangot az agresszív diákkal;
fontos, hogy személyiségével
tekintélyt vívjon ki, ugyanakkor
a bizalom is meglegyen közöt-
tük. A diákban összegyûlt fe-
szültség ugyanis úgy is levezet-
hetõ, hogy problémáit meghall-
gatja a pedagógus, még ha ép-
pen az oktatás rovására történik
is ez.                    Sólya Emma

Figyelemre vágynak a fiatalok

„A családnak a gyerek a tünete.
Olyan nincs, hogy a gyerek be-
teg, nem a család.” Tari Anna-
mária pszichológus is beszélt a
szenvedélybetegekkel kapcso-
latos tapasztalatairól a Szenve-
délyek Napja elnevezésû ren-
dezvényen, amelyre a Pákolitz
István Városi Könyvtárba vár-
ták az érdeklõdõket. Tari Anna-
mária hangsúlyozta: minden, fi-
atalkorban kialakuló szenve-
délybetegség, így a drog-, alko-
hol-, számítógép-függõség, a
játékszenvedély, az étkezési za-
varok és a kényszeres vásárlás
is megelõzhetõ, ha egy család-
ban mûködik a nyílt kommuni-
káció és egyértelmû érzelmek
vannak. Ha ez a két dolog meg-
van, akkor a gyermek nem kö-
vethet el semmi olyan rosszat,
amelyet ne lehetne együtt meg-

oldani. A Szenvedélyek Napját
a Paksi Városi Mentálhigiénés
Egyesület hívta életre, hagyo-
mányteremtõ szándékkal. A ci-
vil szervezet többféle területen
tevékenykedik, a lelki egészség
megõrzésére, a megelõzés fon-
tosságára kívánják felhívni a
város lakóinak figyelmét. A
program szervezõje, Erdélyi
Gabriella szerint Pakson ez a te-
rület „fekete foltnak” számít,
nem igazán nyújt senki ilyen
jellegû szolgáltatást a problé-
mákkal küzdõknek. Elsõdleges
céljuk jelenleg egy lelki segély-
szolgálat beindítása Pakson.
Egész napos rendezvényükön
lehetõség volt többek között a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat új, szenvedélybete-
gek számára beindított ellátásá-
nak megismerésére. A progra-

mon bemutattak egy biorezo-
nanciás dohányzásleszoktató
módszert is. Emellett a zsibriki
drogterápiás otthon lakói kötet-
len beszélgetés keretében szá-
moltak be a drogokkal kapcso-
latos tapasztalataikról. Segítõ-
jük, Takács Sándor lelki gondo-
zó elmondta, a leginkább figye-
lemfelkeltõ tény, hogy egyre fi-
atalabbak fordulnak segítségért
az intézményhez. Emellett fon-
tos tudni, hogy növekszik a
játékgépfüggõk száma, akik
már terápiás megoldást keres-
nek szenvedélybetegségük le-
küzdéséhez. Sajnálatos módon,
kevés volt a fiatal a rendezvé-
nyen, pedig elsõsorban õket
várták a szervezõk. Hiszen az
igazi haszna az ilyen progra-
moknak az elgondolkodtatás és
az új információk átadása. -dal-

Sérült család, függõ gyerek

Vajon kitõl kell leginkább vé-
deni a gyermeket? A szülõtõl, a
többi társától, esetleg önmagá-
tól? Mi a háttere az iskolai ag-
ressziónak? Felkészítik-e erre a
tanárokat? Valóban sok a tan-
anyag, és nincs idõ beszélget-
ni? A szülõk nem nevelik a gye-
rekeiket?  A kérdésre visszaté-
rünk, várjuk olvasóink észrevé-
teleit a témában. E-mail cí-
münk:

paksihirnok@index.hu

Tizedik alkalommal rendezték
meg a Jövõ drogok nélkül Ala-
pítvány és az ESZI kortárssegí-
tõi a megye középiskolásainak
szóló vetélkedõjét. A Légy az
egészség rabja! elnevezésû
megméretésen nyolc csapat
szerepelt. Szekszárdról, Dom-
bóvárról és Dunaföldvárról is
érkeztek a versenyre, melyen
mindhárom paksi középiskola
képviseltette magát. A vetélke-
dõt szervezõ alapítvány elnöke,
dr. Vöröss Endréné kiemelte: a
a fõ cél hagyományosan a fiata-
lok mozgási, sportolási kedvé-
nek felélesztése, mely a legerõ-
sebb drogmegelõzéssel bíró
erõ. Ezért ez az egészségfej-
lesztési verseny éppúgy tartal-
maz aktív, mint szellemi fel-
adatokat. A gyõztes a Dombó-
vár csapata lett.             -pécsi-

Az egészség rabjai
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– A tervek megalapozásáról
szólt az elmúlt egy év. Meg
kellett nézni, mit bír a választ-
mány energiával, idõvel, hol
lehet kapcsolódni a mai diák-
élethez, milyen programok
tarthatnak számot közös ér-
deklõdésre, mivel tudják gaz-
dagítani az iskola és a város
életét. – mondta el Kováts Ba-
lázs, a Vak Bottyán Gimnázi-
um Öregdiákjai Egyesületének
vezetõje, akit tavaly választot-
tak erre a tisztségre. A munka
gyümölcse egy tizennégy
pontból álló, két évre szóló,
komplex cselekvési program
lett, határidõkkel és felelõsök-
kel, melyet az éves közgyûlé-
sen tártak a tagság elé. A prog-
ramtervben szerepel többek
között iskolatörténeti archivá-
lás a végzõs osztályok közre-
mûködésével, az egyesület
internetes megjelenése a gim-
názium honlapján, egy gimi
film elkészítése, amely az is-
kola szellemiségét tükrözi,
egyesületi díj alapítása a ma
diákjainak, dicsõségtábla elké-
szítése. Szeretnék újraindítani
az öregdiák klubot, kiaknázni
a pályázati lehetõségeket, erõ-
síteni a médiakapcsolatot, kép-
viseltetni magukat gimnáziu-
mi eseményeken, az iskolához
kapcsolódó tárgyi emlékeket
gyûjteni. Mindemellett a tag-
toborzás jegyében az osztály-
találkozókra bemutatkozó
anyagot és jelentkezési lapo-
kat biztosítanak az öregdiák-
oknak, illetve jövõre méltó-
képpen szeretnék megünne-
pelni az egyesület ötéves szü-
letésnapját. Kováts Balázs ki-
emelte, azt szeretné, ha az em-
berek éreznék és látnák, hogy
ez a szervezet nem csak egy-
egy jubileum megünneplésére
szervezõdött, hanem gazdagít-
ja az iskola és a város életét.
Hiszi, hogy ha van megfelelõ
program és feladat, akkor lehet
aktivizálni a tagságot, és pezs-
gõ egyesületi élet vár rájuk.  

-gyöngy-

Öregdiák 
nem vén diák Paksiak a nagyvilágban

Az interneten keresgélve Las Vegastól Londonig találunk olyan he-
lyeket, ahol paksi fiatalok élnek. Õket kérdezzük arról, milyen az
élet országhatárainkon túl.

Wesseling Anett, vagy ahogy a paksiak jobban
ismerik, Szûcs Anett több mint tíz éve él külföld-
ön. Egy multicég biznisz menedzsereként három
ország marketing feladatait irányította. Jelenlegi
fõállását Bencének hívják, aki 2006-ban látta
meg a napvilágot, azóta édesanyja szeme fénye. 

Anett, mint meséli, nem „elõre megfontolt
szándékkal” került Németországba. A Külkeres-
kedelmi Fõiskola elvégzése után ösztöndíjjal ta-
nult Hollandiában és szerzett másoddiplomát.
Hazajött Magyarországra, és három évig dolgo-
zott egy multinacionális cégnél. Új termékek be-
vezetésével foglalkozott. Imádta a munkáját és az
ott töltött idõ alatt végigjárta a ranglétrát. Holland
barátja, akit még a fõiskola idején ismert meg,
utánajött Budapestre, késõbb mint bankszakem-
ber Bécsben kapott szerzõdést. Másfél év külön-
élés nem volt könnyû a fiatalok számára, ezért
Anett úgy döntött, akkor most õ megy szerelme
után Bécsbe. Gyorsan át is kérte magát az osztrák
fõvárosba. Számukra a Bécsben töltött néhány év
hozta meg azt a felismerést, hogy akkor tudnak
boldogan élni, ha egy semleges országban lak-
nak. Ausztriától mindkét szülõi ház messze volt,
és ekkor derült ki igazán, hogy férjével minden
téren maximálisan támogatni és segíteni tudják
egymást. 

Nem sokkal késõbb megkereste õt egy fejva-
dász cég, és 2002-ben Frankfurtba küldték. Fér-
je természetesen ment utána. Anett lelkesen me-
sélte, hogy egy borotvákat forgalmazó világcég-
nél dolgozott. Igazán ez idõ alatt érzett rá a mar-

keting ízére, több termék bevezetését bábáskod-
ta végig.

Igazi kozmopolita családnak vallja magukat,
nyitottak minden újra. Végig vidáman beszél, a
nehézségekrõl ugyanúgy, mint az örömteli pilla-
natokról. Anett elmondta: az, hogy valaki kül-
földön él, nem jelenti azt, hogy minden az ölébe
hull. Napi 10-12 órát dolgozott, akár hétvégén is.
Ahhoz, hogy munkáját és személyét is elfogad-
ják, keményen meg kellett mutatnia tehetségét,
akaratát. 

Véleménye szerint nagyon fontos, hogy az em-
ber nyitott legyen az adott ország kultúrájára, és
tudja a nyelvet. (Anett angolul, németül, hollan-
dul és spanyolul beszél.) Sikerre valaki csak ak-
kor számíthat, ha be tud illeszkedni, ha van benne
tolerancia, s ha megõrzi érdeklõdését az új dolgok
iránt. A külföldön töltött tíz év alatt nagyon sok
barátra tett szert, a honvágy azonban õt sem kerü-
li el. Interneten olvasgat magyar lapokat, de kevés
hír jut el hazánkról és fõleg Paksról Németország-
ba. Ha visszavágyik, felül egy repülõre és haza-
jön. Ahogy mondja, az otthona külföldön van, de
hazája mindig Magyarország marad. 

A kihívásokat továbbra is várja, hiszen az életük
nem áll meg. Most férjét kereste meg egy cég,
amelynek megbízásából több évre Kanadába köl-
töznek. Április végéig még találkozhatunk vele
Pakson, utána nagy izgalommal indul új élete fe-
lé a tengerentúlra. Véglegesen letelepedni azon-
ban az öreg kontinensen szeretne, mert kisfiát eu-
rópainak akarja nevelni.             Horváth Margit
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Mi is volt Lussonium?  
A Római Birodalom és egyben Pannonia provincia határvonalá-

nak (limes) része volt ez a tábor (castrum). A határ védelmét  erõ-
dítmények és õrtornyok láncolata alkotta. Lussonium közelében
is álltak ilyen tornyok, ahol a szolgálatot a táborban állomásozó,
500-1000 fõ közötti gyalogos segédcsapat (nem római polgársá-
gú) katonái látták el. 

Elõször az elsõ század közepén, Claudius császársága idején épí-
tettek itt palánktábort, amelynek a helyén a 3. században már kõtá-
bor állt, melyet Valentinianus korában 350 táján erõsítették meg, a
pannóniai provinciát fenyegetõ barbár támadások hatására. A késõ
római korban, a 4. század végén, a tábor részleges felhagyásával
épült fel az úgynevezett kis erõd, amely valószínûleg a tábor kiürí-
tése után is használatban maradt.

A tábor környékén kialakult egy falusias polgári település (vicus)
is, ahol többek között a katonák igényeit kiszolgáló élelmiszerter-
melés, kézmûves tevékenység és vendéglátás folyt. Valamint itt lak-
tak a nem hivatalos katonacsaládok nõi és gyermek tagjai is. A ka-
tonák ugyanis a szolgálati idejük (25 év) alatt törvényesen nem nõ-
sülhettek meg egészen a 3. század elejéig.

Voltak, vannak különlegességei is ennek tábornak. Alaprajza nem
a megszokott szabályos téglalap, mert a terepviszonyok miatt ettõl

el kellett térni, így egy kissé nyújtott forma alakult ki. Ami azonban
talán a legfontosabb, hogy a késõbbiekben nem épült rá semmi, és
nem vált mezõgazdasági termelés áldozatává.

A régészeti munkák 1987 óta váltak folyamatossá. Elõbb a tábor
északi, majd déli felén folytak a feltárások. 2003-ban romkertet ala-
kítottak ki. Az önkormányzat megvásárolta a területet és több fej-
lesztést is megvalósítottak. Most a hajdani római erõd északi falát
építik fel, valamint két bejárati torony is készül. A munkák az idei
évben is folytatódnak. Már Bölcskétõl látható lesz a római kori
erõd. Megfelelõ világítással magára vonja a tekinteteket, a környe-
zet hangulatához illõ programokkal pedig felkeltheti a látogatók ér-
deklõdését. A terület fekvése és nagyszerû adottságai kiváló lehetõ-
séget nyújthatnak különbözõ családi és kulturális programok, sza-
badtéri koncertek, színházi elõadások lebonyolítására is.

A Városi Múzeum igazgatója, Váradyné Péterfi Zsuzsanna el-
mondta, hogy jelenleg sajnos a terület õrzése nem megoldott. Ezért
nem lehet pontosan felmérni a látogatók számát és nem lehet meg-
akadályozni a rongálásokat sem, amelynek már másodízben esett
áldozatul a mozaikból kirakott tájékoztató tábla. 

A Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága  döntése alapján
2003 óta a Magyar Várományosi Listán szerepel „A római limes
magyarországi szakasza”.                                    Komáromi János

LUSSONIUM –  MÚLT ÉS JÖVÕ
Éles hang hasította ketté az éjszakai csendet. Még csak éppen pirkadt, de a tábort már ébresztette a kürt hangja. A férfi kissé összerezzent
a kaputoronyban. Mögötte már erõsödtek a zajok. Ébredezõ katonák csörömpöltek a páncéljaikkal. Az udvaron is mozgás támadt. Minden-
ki az aznapi elfoglaltságára sietett. Volt, aki õrszolgálatra készülõdött, mások bõröket készítettek elõ vagy éppen a reggelihez fogtak. Amott
az agyagot locsolták a készülõ téglák számára, amikkel majd a tetõt fogják javítani. Lassan már távolabbra is ellátott. Északra és délre kez-
dett kirajzolódni a legközelebbi õrtornyok sziluettje. Éjszaka nem látta õket, de a fellobbanó tüzek fényét észrevette volna. A tábor alatti te-
lepülésen is beindult az élet. Emberek baktattak az állataikhoz, meg a földekre. Innen nem látta a házat, ahová kimenõk alkalmával le szo-
kott sétálni, ahol asszony és gyerekek várták. Kelet felé a Duna túlsó oldalán már gyülekeztek az árusok. A szarmaták közül többen utaztak
ilyen piaci napokon a tábor közelébe, hogy átkelve a folyón elcseréljék terményeiket, termékeiket. Lépések közeledtek. Már éppen ideje, hogy
leváltsák. Ez az éjszakai szolgálat mindig kimerítette. A felkelõ nap elsõ sugarai még megcsillantak a dárdáján, amikor elindult, hogy pihe-
nõre térjen, mielõtt megkezdi újabb szolgálatát…
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Ha megjelenik valahol, bizto-
san felfigyelnek rá. Mindig
készen áll egy viccel, és persze
egy kihagyhatatlan befektetési
lehetõséggel. Amire akár érde-
mes is odafigyelni. Nem adja
fel – kosárlabda-edzõi múltja
kitartásra tanította –, ha kell,
többször is igyekszik meg-
gyõzni arról, hogy nem mind-
egy, éppen hány százalékon
ketyeg nyugdíjmegtakarítá-
sunk. Vagy éppen milyen hi-
tellehetõség a legkedvezõbb.

Nála a szolgáltatás ott  kezdõ-
dik, ahol másnál véget ér: a
szerzõdéskötéssel. Az ügyféllel
való folyamatos törõdés egy
életforma, ami sokszor túlmu-
tat a hivatalos kapcsolaton,
vallja. Ügynökök jönnek, ügy-
nökök mennek – Hubert Ist-
ván marad, mégpedig 14 éve
az ING csoportnál. Mára egy
paksi „intézménnyé” nõtte ki
magát, ha valaki látta, emlék-
szik rá, hiszen õ egy igazi pak-
si HUBICUM.               (X)

HUBICUM

Bakanccsal a Mecsekben

Valójában mindannyian, a ren-
dezõk – a Demeter Egyesület,
illetve az ASE Természetjáró
Szakosztálya – és a verseny-
zõk ugyanazt várjuk ezen na-
pon: meleg tavaszi idõjárást,
sok résztvevõt, jó pályákat,
sportszerû versengést, szép er-
dõt. 

„Rendezõi olvasatban” a ver-
seny nem egynapos hangulat
függvénye. A februári egyna-
pos bejárásokon mindig meg-
úsztuk az esõt, láttuk az ébredõ
természetet a Mecsekben. A
márciusi egyhetes „kiköltözés”
fehéren téliesre sikeredett, de
mi már akkor éreztük a tavasz
– igaz, ekkor még fagyos – le-
heletét, és a verseny elõtti na-
pon a pályaépítés során is tud-
tunk még új utakat járni, kelle-
mes napsütésben. Az erdõvel
ismerkedés, pályakitervelés
során sportot ûztünk abból,
hogy minden lehetséges utat
kipróbáljunk, majd amikor rá-
kaptunk az ízére, elkezdtünk
forrás-skalpokat gyûjteni,
ugyanis a Jakab-hegy alatt, az
Égervölgyi parkerdõben talán
ebbõl van a legtöbb. Esetleg a
medvehagyma elõzi meg. A
nagy lelkesedésben forrásokat
is tisztítottunk, és elhatároztuk,
hogy forrástúrát fogunk szer-

vezni majd jövõre erre a terü-
letre.  A mostani verseny 370
résztvevõje az ország minden
részérõl érkezett a 4-tõl a 78
évesig. Látszott, hogy jól érez-
ték magukat, a paksi túrázók
például – vélhetõen a pont-
megtalálás sikerélményébõl
adódóan – mosolygósak vol-
tak. (A tájékozódási túraver-
seny a túrázás egyik formája.
Térkép és tájoló segítségével
meg kell találni a térképre be-
rajzolt ellenõrzõ pontokat, me-
lyeket bóják jelölnek.) A paksi
ezüstérmesek közül arra a kér-
désre, hogy mi tetszett a leg-
jobban, Peti véleménye volt a
leginkább lényegre törõ: „Az
egész.” 

Mindezen élményekrõl bõ-
vebben lehet olvasni, fotókat
nézegetni a turaversenyek.
dmtr.hu oldalon. 

(A XI. Bakancsos Atom Ku-
páról Jakab Éva, a Demeter
Egyesület elnöke számolt be.)

Április 19-én a bicajosokat
várja a Demeter Egyesület.
A 60, 50 és 25 km-es teljesít-
ménytúra-távokról, valamint
a rendezvényrõl bõvebben a
www.dmtr.hu honlapon ol-
vashatnak. 

Ezüst minõsítést szereztek
Pécsen a paksi Pro Artisták, az
Országos Diákszínjátszó
Egyesület dél-dunántúli regio-
nális találkozóján. Hefner Eri-
ka tanítványai a mûvészeti is-
kolák kategóriájában szerepel-
tek sikerrel, Páskándi Géza:
Külsõ zajok címû mûvét vitték
színre. A színészi alakításért a
társulat két tagja: Gracza Le-
vente és Ferenczi Henrietta kü-
löndíjban részesült. 

„Az én városom” címmel
rajzpályázatot hirdet óvodá-
soknak, általános iskolások-
nak és középiskolásoknak az
Önzetlenül Környezetünkért,
Otthonunkért munkacsoport.
A Föld napjához kötõdõen
olyan alkotásokat várnak, me-
lyekben a pályázók a számuk-
ra legkedvesebb, legfigye-
lemreméltóbb, védelemre
méltó, természeti és épített

értéket jelenítik meg. A be-
küldött munkákat kiállítják a
mûvelõdési központban. A
pályázatról bõvebb felvilágo-
sítást a Tolnai úti Hét-
színvirág Óvodában kaphat-
nak az érdeklõdõk, beadási
határidõ: április 11.  

Mondd angolul! Erre bátorí-
totta a paksi úttörõszervezet a
város 5-8. évfolyamos diákjait.
Az angol szép kiejtési vetélke-
dõre mesével készültek a részt-
vevõk. Négy iskola 14 osztá-
lyából neveztek a versenyzõk,
akik angoltanárokból álló zsûri
elõtt mutathatták be tudásukat.
Az 5-6. évfolyamból Molnár
Alíz, a II. Rákóczi Ferenc is-
kola diákja bizonyult a leg-
jobbnak, míg a felsõbb tagoza-
tosok közül Angyal Annamá-
ria, a Balogh Antal katolikus
iskolából. Különdíjat kapott:
Magyar Sandy.

A kultúra hírei
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Mostanában egy név és egy
verssor jár folyton a fejem-
ben. A név teljesen érthetõ így
április elején: József Attila.
1964 óta minden évben, az õ
születésnapján, április 11-én
ünnepeljük a magyar költé-
szet napját.

A verssor pedig Petõfi Sán-
dor 1845 februárjában írt Té-
li világ címû versének szálló-
igévé vált kérdése. Illetve an-
nak  kissé kifordított, a költé-
szet napjához igazodó válto-
zata: Hol a költészet mostaná-
ban? (A versben azt kérdezi a
költõ: Hol a boldogság mosta-
nában?)

Felteszem tehát a kérdést és
hol így, hol úgy válaszolok rá.
Van, hogy azt mondom, nincs
sehol. Elveszett, vagy talán
soha nem is volt, csak hazud-
tuk magunknak. Igaz, néha
olyan jól, hogy el is hittük.
Máskor meg teljesen termé-
szetesen azt gondolom, hogy

most is itt van, itt volt mindig
és itt lesz akkor is, amikor mi
már nem. 

Úgy határoztam, hogy meg-
keresem: hol a költészet ebben
a zaklatott, fájdalmakkal, kese-
rûséggel, haraggal és gyûlölet-
tel teli világban? Megvan még
a gépek, a kiszámítottság, a ro-
hanás, az idõzavar állandósá-
gában? Ha még megvan, aho-
gyan hiszem és remélem, akkor
itt kell lennie ebben a városban
is. Meg lehet találni, rá lehet
csodálkozni. 

Elindultam. Kerestem és
megnyugodtam mert megta-
láltam. 

Hallottam a frissen készült
utak sima felületén a koppanó
lépésekben. Szembe jött velem
a régi, gödrös, földes-köves ut-
cák billegõ járásában. Ott ra-
gyogott az égbe szökkent pa-

neltömbök oldalán. Meghúzó-
dott öreg házak ereszei alatt.
Benne volt a Duna hullámain
csillogó napfényben, a túlsó
oldal parti fái között láttam el-
tûnni. Templomaink tornyáról
vagy valamelyik dombról né-
zett le a városra. Nappal mint
az árnyékom követett, éjszaka
az utcalámpa fények elõl, a ka-
pualjakba menekült. Csende-
sen emlékezett temetõink ma-
gányában és zajosan ünnepelt
az óvodák, iskolák lármás zsi-
vajában. Földre hulló geszte-
nyék felszakadó burkából gu-
rult elõ fényesen. De ott volt az
üzletek polcain a kenyerek illa-
tában és csokoládék ízében is.
Ott virult a kertekben éppen
bomló virágok kelyhében. De a
hóval fedett földek fehérsége és
a viharfelhõk feketesége is õt
rejtette, meg a szél játékos ci-

rógatása és az orkán tombolá-
sa. Kedveskedett, kacérkodott
a mosolyokban és sírt minden
könnycseppben. 

Minden pillanatunkban jelen
van most is. Része életünknek.
Bár gyakran észre sem vesz-
szük. Talán úgy kellene, ahogy
én tettem most. Figyelni, keres-
ni, késznek lenni arra, hogy
megtaláljuk, hogy észrevegyük.
Megállni minden nap egy pil-
lanatra, és megvárni, amíg
ránk köszön. Mosolyogni, bó-
lintani, visszaköszönni és azu-
tán menni csak tovább. Bizto-
san szebb, nyugodtabb, öröm-
telibb és egymásra figyelõsebb
lenne az életünk.

Ünnepeljük hát a  a magyar
költészet napját, április 11-én,
de éljük át a költészet szépsé-
gét, az emberi lét szépségét
egész évben. Ebben a világban,
ebben a korban, ebben a vá-
rosban, ebben a pillanatban.

Komáromi János

Hol a költészet?

NE CSAK LÓGJ A NETEN!
A fenti szlogennel hirdették meg Magyarorszá-
gon az idei Internet Fiestát március 26-31. kö-
zött. A világméretû programsorozat kezdemé-
nyezõje az internet legfontosabb összefogó ere-
je, az Internet Society. Az idei év legfontosabb
célja volt, hogy kiemelt figyelem forduljon a
gyerekek felé. A Pákolitz István Városi Könyv-
tár változatos programokkal csatlakozott a felhí-
váshoz.
A legkisebbekkel és szüleikkel két alkalommal
a könyvtárban találkoztak. Errõl Vörös Beáta
informatikus könyvtáros beszélt. Információi
szerint a fõ hangsúlyt a biztonságos és érdekes
oldalak ajánlása és bemutatása kapta. Kerestek
verseket, dalokat, mondókákat, meséket. Ta-
pasztalata szerint a szülõk számára különösen
nagy segítség, hogy az itt megismert oldalak se-
gítségével könnyen és gyorsan tudnak tartalma-
kat találni a gyerekek vagy önmaguk számára.

A könyvtár felkérésére csatlakozott a fiestához
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola is, ahol
ezen a héten az informatika órákon és szakkörö-
kön csak az internettel foglalkoztak. A progra-
mokról Volf Ernõnét kérdeztük. Elmondta, hogy
ezekben a napokban elsõsorban a tanulást segí-
tõ és a mûvészeti oldalak, információk megtalá-
lására és felhasználására fordítottak figyelmet.
De természetesen volt lehetõség korosztálytól
függõen mese- és zenehallgatásra, valamint egy

honfoglaláskorral foglalkozó játék megismeré-
sére is.

Szalóki Lívia, a munkaügyi központ informá-
ciós tanácsadója a Deák Ferenc Általános Isko-
lában két hetedikes osztálynak pályaválasztást
megkönnyítõ oldalt mutatott be. Egy másik al-
kalommal pedig, már felnõttek számára, az
internetes álláskeresés volt a téma. Ezt a lehetõ-
séget a munkaügyi központban is igénybe vehe-
tik az ügyfelek, de az oldal akár otthonról is bár-
ki számára elérhetõ.

Általános tapasztalat, hogy mind a gyermekek,
mind a felnõttek internethasználati ismeretei hi-
ányosak. A felnõttek egy része még mindig ide-
genkedik, másik része nem tudja megszerezni a
hatékony használathoz szükséges ismereteket.
A gyerekek esetében pedig az iskolai heti egy
informatika óra nagyon kevés. Így saját próbál-
kozásaikból és a többiek tanácsaiból táplálkoz-
hatnak csak. Ennek eredménye, hogy míg
csetelni kiválóan tudnak, addig a szükséges és
hasznos információk megszerzésében többnyire
botladoznak. Ezért is különösen fontosak az
ilyen alkalmak. Az internet világunk elválaszt-
hatatlan része, és bár vannak veszélyei is a ba-
rangolásnak, de ezek elkerülhetõk, ha van, aki
segíti, aki vezeti õket az információs világsztrá-
dán.

Komáromi János

Gerjen Község Önkormányzata 
versenytárgyalást hirdet 
az alábbi ingatlanok értékesítésére:

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

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

Internet
nagyiknak
Elsõsorban idõseket vártak arra
a számítógépes tanfolyamra,
melyet a mûvelõdési központ
Ifjúsági Irodája indított nagy-
szülõknek. A cél, hogy leküzd-
jék a nagymamák, nagypapák
ellenérzését a géppel szemben,
melyet sok esetben unokájuk
már kitûnõen kezel. A most in-
dult, tíz héten át tartó képzésen
alapvetõ számítógépes ismere-
tekkel, és az internettel ismer-
kednek a résztvevõk. 
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Vagyoni helyzetük és társadal-
mi kapcsolataik sokrétûsége
miatt a Szeniczey-család és
egyes tagjainak szerepe kitün-
tetett jelentõségû városunk
XIX. századi életében. Rova-
tom olvasói ezért már többször
is találkozhattak a család egy-
egy tagjának bemutatásával.
Ezúttal ismerkedjünk meg
Szeniczey Gusztáv munkássá-
gával, aki a XIX. század máso-
dik felének elismert, sokat
publikáló jogtudósa volt, aki-
nek tudományos tevékenysége
hozzájárult a kiegyezés létre-
jötte után hatalmas lendülettel
fejlõdõ Magyarországon a
gazdasági életben meghatározó
szerepû kereskedelmi és pénz-
piaci viszonyok jogi szabályo-
zásának kidolgozásához.

Kis-szeniczei Szeniczey
Gusztáv Pakson született,
1816. április 1-jén Szeniczey
Pál ügyvéd és csáfordi Tóth
Borbála hatodik gyermeke-

ként. Testvérbátyja volt
Szeniczey Ferenc, az 1848-as
nemzetõrkapitány, akinek éle-
térõl a Paksi Hírnök múlt év
szeptember 21-i számában már
olvashattak. (Csak érdekesség-
ként említem, hogy Ferenc és
Gusztáv felesége ugyancsak
egy testvérpár, a nemeskeéri
Kiss család leányai, Eleonóra
és Katalin voltak.)

Szeniczey Gusztáv magán-
életének állomásairól keveset
árulnak el a források. Daróczy
Nemesi évkönyvébõl tudjuk,
hogy feltehetõen a jogi egyete-
mi tanulmányai befejezése
után, 1839. január 19-én nõsült
meg, felesége nemeskeéri Kiss
Eleonóra volt, aki még abban
az évben belehalt a szülési
komplikációkba kisfiúkkal, Je-
nõvel együtt.  

A tragédia után Szeniczey
Gusztáv Pestre költözött és is-
mét megnõsült. 1841. július
11-én kötött házasságot

Schernhoffer Idával, s 1842
novemberében megszületett
kisfiuk, Gusztáv-Ignác, akinek
születését még négy gyermek
követte.

Jogi pályafutását törvényszé-
ki alkalmazottként kezdte, elõ-
ször írnok, aztán 1851-tõl ta-
nácsjegyzõ lett a pesti császári
és királyi kereskedelmi és vál-
tótörvényszéknél, majd nyug-
díjba vonulásáig (1869-ig) a
királyi váltófeltörvényszék bí-
rája. 

Szinnyei József lexikonja 31
tételben sorolja fel Szeniczey
1851-tõl (nemegyszer több ki-
adásban is) megjelent jogelmé-
leti, eljárásjogi tanulmányköte-
teit, melyek pontos, cím sze-
rinti felsorolása e keretek közt
lehetetlen. Szakterülete a ke-
reskedelem és pénzpiac jogi
szabályozása volt, könyveiben
is túlnyomórészt a kereskedel-
mi és ipartörvény, a váltójog, a
csõdtörvény és csõdeljárás

problémáival, a bélyeg- és ille-
tékkiszabás szabályaival fog-
lalkozott. De készült tanulmá-
nya az 1848-1872 között meg-
jelent úrbéri tárgyú törvénycik-
kekrõl, az országos képviselõ-
választásról, a bírói ügyviteli
szabályokról, az ügyvédek és a
közjegyzõk rendtartásáról, a
bírósági végrehajtók munkájá-
ról is.

Mindemellett állandó munka-
társa volt a Jogtudományi Köz-
lönynek, 1870-75 között köz-
remûködött a Döntvénytár XII.
évfolyamának szerkesztésében
és a Magyar Törvények kiadá-
sában. (Pest, 1872-75. XI. k.)

Szeniczey Gusztáv viszony-
lag fiatalon, 1857. március 1-
jén, 59 éves korában halt meg
Budapesten. 

Források: – Daróczy Zoltán:
Nemesi évkönyv, 1925-26. 274-
280. o. – Kempelen Béla: Ma-
gyar nemes családok, X. k.
Szeniczey-család, – Nagy Iván:
Magyarország családai, X.k.
Szeniczey család,  – Szinnyei
József: Magyar írók élete és
munkái, Szeniczey Gusztáv
(kis-szeniczei).

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Szeniczey Gusztáv

HORVÁTH ANDRÁS
Kilenc éve dolgozom Pakson fõ-
építészként, ilyen értelemben
idetartozónak érzem magamat.
Egy kedves, jól átlátható, közvet-
len, a nagyvárosi  problémáktól
mentes  településnek látom,
amelyben egy építész fantáziát
láthat. Tudtam, hogy egy határo-
zott építészeti koncepció jó
irányt adhat a fejlõdésnek, és eb-

ben szerettem volna segíteni.
Láttam az ellentmondásokat, ami
fõként az új város és a régi tele-
pülésrész között mutatkozott
meg. Láttam az együttmûködési
szándékot is az építészek és a vá-
rosvezetõk között. 

Nyilván sok építészeti hibát
követtünk el az elmúlt évtize-
dekben, de Paks alapvetõen ki-
egyensúlyozottnak mondható.
Sokat elmond egy településrõl
közterületeinek állapota. Meg-
mutatja, hogy a városban élõ
emberek mit gondolnak maguk-
ról, milyen az egymáshoz való
viszonyuk. Egy településre be-
térõ idegen e benyomások alap-
ján alkot képet az ott élõkrõl.
Ezért tartom fontosnak a közte-
rületeinket érintõ tervek megva-
lósítását, de ehhez sok pénz, idõ
és türelem kell.

KERN TATJÁNA
Oroszországból, a Don mellõl
érkeztem 25 éve. Nagyvárosi
lányként érdekes volt Paks pi-
cinysége, csendessége, a folyó
közelsége. Hamar megszerettem
a várost, és engem is hamar meg-
szeretett Paks. Befogadtak, és
ezért örökre hálás vagyok. Úgy
tudok itt élni, hogy megtartottam
a szülõföldemrõl hozott szokása-

imat, kultúrámat. A Paksi Orosz
Klubban évek óta dolgozunk,
hogy a két nép életét, hagyomá-
nyait megismertessük egymás-
sal. Sok Tolna megyei látogatott
a Don-kanyarba, ahol a II. világ-
háború óta nyugszanak magyar
katonák. Egymás történelmének
megismerése sokat segíthet a
kölcsönös tisztelet megadásá-
ban, egymás megértésében. Paks
az egyetlen város Magyarorszá-
gon, aki felkarolta ezt az ügyet.

Itthon vagyok Pakson, de a ha-
zám, ahol szüleim élnek, messze
van innét. Nagy izgalommal lá-
togatok haza évente egyszer-két-
szer, és jól érzem magam otthon.
Pár nap múlva viszont már hi-
ányzik ez a Duna-menti kisvá-
ros. Hiányzik a családom, a kol-
légáim. Én orosz lélekkel, tiszta
szívbõl paksi vagyok.         -dínó-

Az én városom
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Borbás László szereti felszínre
hozni, megvizsgálni, s ha lehet,
megoldani a problémákat. Elem-
zõ alkat, több oldalról szemléli a
dolgokat, és mindig talál hiá-
nyosságot. Ugyanakkor közössé-
gi ember, szeret bulizni, mások
érdekében is bátran kiáll. Jól jel-
lemzi az a történet, miszerint an-
nak idején kirúgták a kollégium-
ból, majd másnap, miután a diá-
kok a kollégiumi bizottság tagjá-
vá választották, újra beköltözött,
mivel a tisztséghez járt a kollégi-
umi elhelyezés. A történet lénye-
ge természetesen nem a szállás

körüli fordulatok, hanem egy-
részrõl a rendszer hibáinak ki-
küszöbölésére tett kísérletek, a
felvállalt konfliktusok, a másik
oldalról pedig a társak kiállása. A
közvetítõ szerepet késõbbi mun-
kája során is szívesen vállalta
magára. Mert ahogy körbetekin-
tett, számtalan társadalmi problé-
mával szembesült, különösen a
rendszerváltás idején. Nem kel-
lett részletes elemzést végeznie
ahhoz, hogy észrevegye, az új
politikai és társadalmi rendszer
új problémákat is felszínre ho-
zott. A munkanélküliség, a tech-

nikai fejlõdés, a közösségek fel-
bomlása és az újak létrejötte
mind olyan kihívást jelentettek a
kor emberének, amelyre nem
mindenki tudott válaszolni külsõ
segítség nélkül. Õ pedig szeretett
volna tenni valamit a közért, a
maga módján jobbítani. Ezért
amikor az elsõ ilyen irányú kép-
zés beindult, jelentkezett szociá-
lis munkás szakra, majd Pakson,
a házi szakápolási szolgálatnál
munkába állt. Itt gyakorlatilag
szabad kezet kapott, mivel ilyen
jellegû tevékenységet azelõtt ná-
lunk nem folytattak. 

Munkáját mások is elismerhet-
ték, mivel egy évvel késõbb a
Gyermekjóléti Szolgálat létrejöt-
tekor már természetes volt, hogy
Lacit kell megbízni a vezetésé-
vel. Persze a siker nehezen mér-
hetõ ezen a területen, s ugyan sok
év telt el azóta, a szakmai normá-
kat rendre teljesítették, õ mégis
elégedetlen. „Mi vagyunk a szo-
ciális háló legalsó szintje, folya-
matosan krízishelyzeteket kell
megoldanunk. Szeretném, ha a
jövõben a megelõzésre nagyobb
hangsúlyt fordíthatnánk. Mindez
fõleg létszám és pénz kérdése.” 

Laci ugyanakkor azt is elisme-
ri, hogy a paksi szolgálat helyze-
te viszonylag kedvezõ. Az intéz-
ménynek otthont adó felújított
épület talán páratlannak mond-
ható, és a szolgáltatások tekinte-
tében sem állnak rosszul. Míg
sok helyen a törvény szabta fel-
adatok ellátása is gondot okoz,
õk jóval többet teljesítenek. Szó-
val a helyzet nem rossz, de a tár-
sadalom lelkiismereteként soha
nem lehetünk elégedettek, fogal-
maz Laci. Fontosnak tartja, hogy
a szakemberek kellõ idõt tudja-
nak fordítani az ügyfelekre, vala-
mint a legfontosabb munkaesz-
közük – vagyis a saját lelkük –
egyensúlyának megõrzésére.
Neki több dolog is segít ebben.
Szakmai szervezetekben, civil
programokban, illetve egyesüle-
tekben tevékenykedik, ezek kö-
zül az egyik a PAKSI Egyesület,
amely idén a pünkösdi fesztivál
rendezési jogát is elnyerte. Õ is
szereti a bulikat, és ha azt látja,
hogy mások is jól érzik magukat,
még inkább feltöltõdik pozitív
energiákkal. Ezen felül imádja a
természetet, rengeteget túrázik, a
szomszédos országok mindegyi-
kében megfordult már. Álma egy
európai körút, spontán módon,
lakókocsival szeretné bejárni az
öreg kontinenst. Kanadába is
szeretne eljutni, ahova a hatal-
mas vadon, a civilizációtól men-
tes, természetes környezet csá-
bítja leginkább. Mindezek mellé
biztos, nyugodt családi hátteret
szeretne megteremteni, de azért
azt is reméli, hogy soha nem nõ
be teljesen a feje lágya.

-gyuri-

Jó napot, mi újság?

BORBÁS
LÁSZLÓ
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Mindig is érdekelték a társadalmi
problémák, a rendszerváltás ebbõl a
szempontból meghatározó élmény volt
számára. Évekig szociális munkásként
dolgozott, ma pedig a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõjeként
igyekszik részt venni a problémák megoldásában, enyhítésében. Hob-
bija a társadalmi munka, imádja a természetet, rendszeresen túrázik. 

A Deák Ferenc Általános Is-
kola hetedik osztályos tanu-
lója zenei és irodalmi díjakat
zsebelt be a közelmúltban, ki-
egészítve a sportban szerzett
trófeákat. A Pro Artis Mûvé-
szeti Iskola hagyományos ze-
nei versenyén ért el elsõ he-
lyezést tenorkürtön, majd fel-
lépett a díjkiosztó gálaesten.
Tóth János tanár úr szerint
„fel kell nõni” ehhez a hang-
szerhez, megszólaltatása, ke-
zelése nem könnyû, szüksé-
ges más hangszeren az elõ-
képzés, Ármin elõször furu-
lyázott, majd trombitált.

Szorgalmas, terhelhetõ nö-
vendék és megbízható ver-
senyzõ, mondta a tanár úr, aki
ötödik éve tanítja a fiút. A ze-
nei sikert megelõzte a helyi
Ki mit tud? arany minõsítése
Illyés Gyula: Költõ címû ver-

sének elõadásáért. A versvá-
lasztásban Ludmann Ildikó
tanárnõ segített, a felkészü-
lésben pedig édesanyja, aki-
tõl a zenei és a versmondási
tehetséget örökölte. A szülõk
tudatosan irányítják gyerme-
keiket a mûvészetek felé, a
legfiatalabb kivételével a na-
gyobbak játszanak valami-
lyen hangszeren, mind a né-
gyen. Ármin a sportban is si-
keres, a deákosok floorball
csapatának tagja, több verse-
nyen végeztek dobogós he-
lyen. A kitûnõ tanuló fiú sze-
rényen beszél sikereirõl, s ez
az alázat a legértékesebb és a
legszimpatikusabb tulajdon-
sága.

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Vidákovics Ármin
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Ideális ellenfél az idén az
ASE-nak a Kecskemét férfi
kosárlabdacsapata. Három
mérkõzés, három paksi gyõze-
lem, ebbõl kettõ a Magyar Ku-
pában, a harmadik pedig a baj-
nokság huszonkettedik fordu-
lójában, a hírös városban szü-
letett. Talán a szerdai idõpont,
talán az Univer erõteljesen
hullámzó teljesítménye az ok,
jó félház elõtt futottak pályára
a csapatok. Már a bemelegítés-
nél látszott, hogy Gulyás Robi
bokája nincs rendben. Kíméle-
tesen mozgott, ám a cserepad-
ra leült, hogy ha minden kötél
szakad, akkor beszáll õ is a já-
tékba. Szerencsére nem került
erre sor, nyugodtan pihenhetett
a fájós végtag. A házigazda
ezen a mérkõzésen csak futott
az eredmény után, néha sike-
rült pár pontra felzárkózniuk,
de Mészárosék minden ilyen
próbálkozást rögtön visszaver-
tek. A paksi csapatból Horváth
Zoltánt nem tudták tartani a
palánk alatt, Kiss Zsolt és Mé-
száros Zalán pedig védekezés-
ben és támadásban is egyaránt
hasznosan játszott. Az Atom-
erõmû csapata végig vezetve,
biztosan nyerte sorozatban az
ötödik bajnoki mérkõzését. 

– Sok hibával játszottunk, de
a kritikus pillanatokban is meg
tudtuk tartani az elõnyünket –
értékelte a mérkõzést Sabáli
Balázs vezetõedzõ. – Nagyon
örülök a sikernek, ez egy újabb
lépcsõfok volt a céljaink eléré-
séhez – mondta el Kiss Zsolt, a

csapat egyik
leg jobb ja .
U n i v e r
Kecskemét
– ASE 75-
85.

Az õsszel nagyon megverte a
Gesztenyés úton az ASE a
Szolnokot, várható volt, hogy
az Olaj szeretne revansot venni
a 89-54-es zakóért. A paksi
csapat keretébõl hiányzott a sé-

rült Brooks, Gulyás Róbert pe-
dig mindössze két edzésen vett
részt a mérkõzés elõtti héten. A
tiszaligeti sportcsarnokban a
kecskemétinél lényegesen
több, mintegy kétezer nézõ
várta a csapatokat. A Szolnok
együttesében három és fél hó-
napos kihagyás után újra pályá-
ra lépett Andrius Jurkunas. A
játékvezetõk már az elején
igyekeztek megfogni a mérkõ-
zést, így Mészáros Zalán már a
hatodik percben három foultnál
járt. A hazaiak hamar maguk-
hoz ragadták a vezetést, és a
félidõre már jelentõs elõnyt
szereztek. Sajnos a folytatás
sem sikerült jobban, a végén,
ha nem is kiütéses, de nagy ará-
nyú vereséget szenvedett az
ASE. – Mentálisan nagyon

rossz volt a
csapa tom,
eladtunk hu-
szonhárom
labdát, a vé-
dekezésünk

gyenge volt, a Szolnok tizenhá-
rom hárompontost dobott. Ez
volt az a mérkõzés, amikor ki-
lenc emberembõl kilenc bet-
lizett – kommentálta a találko-
zót Sabáli Balázs vezetõedzõ. –

Nem voltam
elragadtatva
sem a táma-
dójátékunk-
kal, sem a
védekezé-

sünkkel. Nagyon indiszponált
volt a csapat – mondta el
Berkics Józsefné, az ASE
egyik szurkolója, aki a helyszí-
nen nézte végig a mérkõzést.
Szolnoki Olaj KK – ASE 78-
59.

Az Atomerõmû ezzel a vere-
séggel visszacsúszott a táblá-
zaton az ötödik helyre. 

Az ASE csapata április ne-
gyedikén és ötödikén Szom-
bathelyen, a Magyar Kupa né-
gyes döntõjében lép pályára.

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

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

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

vezeték 

nélküli 

internet
szolgáltatás

Sport

Szolnokon megtorpant az ASE Cselgáncsos sikerek
Pestszentimrén rendezték a
serdülõ Magyar Köztársaság
Kupát. Az 1994-95-ben szüle-
tett korosztály versenyén mint-
egy háromszázan léptek tata-
mira. Az Atomerõmû SE-t tíz
sportoló képviselte. Ezüstér-
met szerzett Pupp Réka, a do-
bogó harmadik fokára állhatott
Horváth Jennifer, Szõke Attila
és Ádám Attila, pontszerzõ
ötödik helyen zárta a viadalt
Skállát Katalin.

Nagyon erõs mezõny gyûlt
össze Budapesten, az ifjúsági
diákolimpián. Az 1992-93-as
születésû cselgáncsozók verse-
nyén százötven sportoló küz-
dött a helyezésekért. Az ASE
hat versenyzõje közül aranyér-
met szerzett Gombár Szabolcs,
ezüstérmes lett Szebényi Réka,
és Õri Felicián, bronzérmet
akasztottak Haaz Levente nya-
kába. Kovács Botond az ötö-
dik lett.                           (K.J.)

Sakkhírek
Pakson játszotta a sakk csapat-
bajnokság kilencedik forduló-
jának mérkõzését az Atomerõ-
mû SE I. együttese. Az ellenfél
a hatodik helyezett Makói
SVSE volt. A tizenkét játékos
közül heten: Berkes Ferenc,
Ács Péter, Grószpéter Attila,
Szabó Krisztián, Papp Gábor,
Györkös Lajos és Pataki Gyõ-
zõ nyert. Csom István, Vajda
Szidónia, Vidéki Sándor, Mol-
nár Béla döntetlent játszott,
míg ifj. Fodor Tamás vesztett.
A végeredmény ASE I. – Ma-
kói SVSE 9-3. A bajnoki táblá-
zatot a Z. Csuti-Hydrocomp
vezeti 73,5 ponttal, második
az Aquaprofit NTSK 71, har-
madik az ASE I. 64 ponttal.

(K.J.)

Bakos Dávid 
idén az A8
kategóriában
A fiatal navigátor az idei
évadban a legnagyobb kate-
góriában, az A8-ban a ta-
pasztalt pilóta, Szijj Zsolt
párjaként ül autóba. Egy Mi-
tsubishi Lancer Evo 6-tal
szeretnének kategóriájukban
a dobogón végezni, míg az
abszolút sorrendben céljuk a
legjobb tíz közé kerülés. A
hét futamból álló országos
bajnokság elsõ versenye áp-
rilis 4-6 között az egri Start
Autó Rally lesz.
– Számomra ez nagy elõrelé-
pés, és megtiszteltetés –
árulta el Bakos Dávid.

(K.J.)
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Március utolsó hetében még a
zord idõjárás miatt aggódott
Poór József, a Diáksport Bizott-
ság elnöke, de szerencsére a
verseny napján kisütött a nap. A
városkörnyéki mezei futás dön-
tõ minden évben rengeteg gyer-
meket megmozgat, így idén is
benépesült az ASE csarnok
melletti füves terület. – A me-
gyeihez hasonló keretek között
rendezzük a paksi versenyt, az
egyéni mellett csapatverseny is
zajlik. Öten lehetnek egy csa-
patban, melybõl a legjobb négy
befutó eredményeit nézzük, így
alakul ki a végsõ sorrend. A
gyermekek életkortól függõen
egy, két vagy három kört tel-
jesítenek – mondta el Poór Jó-
zsef. A megyei döntõt április
elején Szekszárdon rendezik,
mely nyílt, ami azt jelenti, hogy
nemcsak a korcsoportonkénti
elsõ három indulhat, hanem
bárki, aki úgy érzi, tud javítani
eddigi teljesítményén.        efgé

Futás!

A Paksi FC élvonalbeli csapatá-
hoz hasonlóan a PFC II. is ered-
ményesen zárta a legutóbbi két
játéknapot. NB III-as együtte-
sünk Csurgón 2:1-re gyõzött,
míg legutóbb a megyei rang-
adón a Szekszárd együttesét
1:0-ra verte Dienes Pál gárdája.
A Paksi FC junior csapata is
egyre feljebb kapaszkodik a baj-
nokságban. Jelenleg a 18 csapa-
tos mezõnyben a 6. helyen áll a
kisebbik zöld-fehér együttes. 
– Nagyon örülök, hogy Csurgón
tudtunk gyõzni. Bár csak 2:1-re,
de játékban sokkal jobbak vol-
tunk, és rengeteg gólhelyzetet
hagytunk kihasználatlanul. Jó
szériában vagyunk, de nem le-
het tudni, hogy csapatom fiatal
játékosai tudnak-e hétrõl-hétre
egyenletes, jó játékot nyújtani –
összegzett Dienes Pál, a Paksi
FC II. trénere. NB III-as csapa-
tunk a következõ fordulóban
Kozármislenyben a PVSK-val
mérkõzik.                           efgé

Nyerõ széria

Vízre szállnak a kalózok

A hétvégén megkezdõdik a vitorlás idény, me-
lyen az Atomerõmû SE Szabadidõ Szakosztályán
belül mûködõ vitorlás szakcsoport versenyzõi is
rajthoz állnak. – Jelenleg 230 tagja van az ASE
VSC-nek, melybõl több mint 60-an versenysze-
rûen ûzik ezt a sportot, de a fõ hangsúlyt termé-
szetesen a kedvtelési célú vitorlázásra helyezzük
– mondta el László Zoltán, a szakcsoport elnöke.
A nagyhajós nyitány áprilisban a vízretétellel
kezdõdik, majd május közepén a balatoni évad-
nyitó az elsõ jelentõs verseny. A kalóz kategóriá-
ban versenyzõknek május elején kezdõdik a sze-
zon. – Több jelentõs versenyre készülünk az idén
is, így a Kalóz Európa Bajnokságra, a Kék Sza-
lagra, az Iparági Vitorlás Találkozóra, az Atom
Kupára és a Paks Kupára is – tette hozzá a paksi
vitorlázók elsõ embere. A hazai megmérettetése-
ken kiválóan szerepelnek az ASE vitorlázói, a
Nagy Róbert–Mészáros Miklós alkotta egység is

számos dobogós helyet szerzett. – 2003-ban az
egyik házi versenyen estem át a tûzkeresztségen,
azóta foglalkozom versenyszerûen a vitorlázás-
sal. Varjú Gábor és dr. Kemenes László voltak az
elõzõ kormányosaim, Nagy Robival 2006 óta
ülünk egy hajóban. A tavalyi országos kalóz baj-
nokság legénységi ranglistáján a 124 versenyzõ-
bõl a 7. helyen kötöttem ki, erre vagyok a leg-
büszkébb – fogalmazott Mészáros Miklós. Az
utánpótlással Stadler Csaba foglalkozik, eredmé-
nyesen. A legkisebbek bázisa Fadd-Domboriban
van, minden évben egyhetes tábort szerveznek a
gyerekeknek, míg a nagyobbak a balatonfüredi
Koloska kikötõben töltenek el nyáron két hetet.
Az ASE VSC-nél évente 75 gyermek ismerkedik
a vitorlázással. A szakcsoport nyílt, ami azt jelen-
ti, hogy bárki jelentkezhet, aki kedvet kapott a vi-
torlázáshoz. Bõvebb információt a www.asevsc.
hu honlapon találhatnak.                Faller Gábor

Két mérkõzés, két gyõzelem. Ez
a legutóbbi bajnokik mérlege a
Paksi FC Soproni Ligában sze-
replõ labdarúgócsapatának. Eb-
ben a szezonban egyszer volt
hasonló mutatója a paksi együt-
tesnek. Akkor a Nyíregyházát és
a Tatabányát gyõzte le egymás
után a PFC a 6. és a 7. forduló-
ban. A 20. játéknapon végre tel-
jességgel hazai pályán, a paksi
labdarúgás elsõ villanyfényes
mérkõzésén, a paksi szurkolók
nagy örömére 3:0-ra verte a Va-
sast Gellei Imre együttese, majd
a következõ körben idegenben
Nyíregyházán gyõzött a csapat
2:1-re. Javuló tendenciát mutat

tehát a Fehérvári úti együttes, a
csatáraink is rendre betalálnak.
A két mérkõzés alapján Tököli
Attila mindenképp kiemelendõ,
aki két gólpassz mellett két gólt
is lõtt az ellenfél hálójába. Kiss
Tamás is rendre zavart okoz a ri-
vális hátvédsorában, és Weitner
is betalált a nyírségi összecsapá-
son. Böde Dániel megszerezte a
Vasas ellen elsõ élvonalbeli gól-
ját, Zováth kitûnõen látja el lab-
daszerzõ feladatát és emellett
eredményes is, valamint Kovács
Attila vezérletével a védelem is
stabilan áll a lábán. A következõ
fordulókban is nyerhetõ mecs-
csek következnek. A 22. játék-

napon a Tatabánya látogat a
Fehérvári útra, majd ezután
Sopronba a REAC-hoz láto-
gatnak Égerék. A táblázaton
már a 11. a Paksi FC, és köze-
lít a középmezõny csapataihoz.
„Ha rosszabbul is indultunk a
bajnokságban, megpróbálunk
megfelelni az elvárásoknak.
Örömteli, hogy kezdünk ki-
egyenesedni, de még messze
vagyunk céljainktól. Minden
mérkõzésen maximálisan kell
koncentrálnunk ezután is, a
pontokat nem ingyen osztogat-
ják. Óva intek mindenkit attól,
hogy a Tatabánya elleni ösz-
szecsapást félvállról vegye.” –
értékelt Gellei Imre, a Paksi
FC vezetõedzõje.     

efgé

Gyõzelmet hozott a villanyfény
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Ismét a benzingõz szaga és a terep-
motorok zaja töltötte be a csónakház
melletti motocross pályát. Az év elsõ
Magyar Köztársaság Kupáját a Paksi
Autó- és Motorsport Egyesület
motocross szakosztálya szervezte. 

Paksi motoros sporteseményen ta-
lán még soha nem volt ennyi látoga-
tó, mint most. Több mint háromezren
voltak kíváncsiak a sárdagasztásra.
Nevezõkben sem volt hiány. Közel
kétszáz hazai és külföldi versenyzõ
öt géposztályban: 50, 60, 80, 125 és
250 köbcentis gépekkel nevezhetett
amatõr és profi kategóriában. A ver-
senyen 13 versenyzõ indult a paksi
egyesület színeiben, köztük a király
kategória sztárja, Németh Kornél, aki
egy KTM motorral állt rajthoz, és
nyerte meg a kategóriáját. Kornél je-
lenleg egy német csapat tagja. Ma-
gyarországon Paksot kivéve öt éve
nem versenyzett. Mint mondta, a
paksi terep egy világbajnoki nehézsé-
gi fokú pályával vetekedik. Egyéb-
ként a versenyzõ segíti a szervezõket

a pályarendezésben vébés tapasztalataira
alapozva. Mindig van egy-két ötlete, ho-
gyan lehetne izgalmasabbá varázsolni a
futamokat.

Ritka az olyan motocross verseny, ahol
ne történne baleset. Az év elsõ Köztársa-
ság Kupáján három kulcscsont és egy láb
törött; egy agyrázkódás történt, de hála a
mentõs biztosításnak, mindenkit el tudtak
látni.

Délben a futamok közötti szünetben, va-
lamint a futamok után Hujber Péter profi
freestyle-os kápráztatta el a közönséget
látványos ugrásokkal. A paksi pályán leg-
közelebb június 22-én bõgnek fel a moto-
rok. Akkor az országos amatõr bajnokság-
ra várják a nevezõket és a motorsportok
szerelmeseit. Eredmények: www.marka-
motor.hu.                                         -pgr-
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NIKOTIN

STOP
Az interferencia elvén mû-
ködõ kezelés a XXI. század
egyik leghatékonyabb do-
hányzásról leszoktató mód-
szere. Egyetlen alkalom ele-
gendõ, hogy megszabadul-
jon káros szenvedélyétõl. A kezelés költsége
VITAMIN PÉNZTÁR tagoknak elszámolható.

(Bonyhád, Szekszárd, Paks, Dunaföldvár,
Dunaújváros, Kecskemét, Kalocsa)

Telefon: 70/450-2373

Sárdagasztás, vagy amit akartok…

A pálya
– Hossza 1650 m 
– Szélessége 7 m 
– Szintkülönbség 5 m 
–Talaja homokos, földes

Végéhez közeledik a máso-
dik amatõr röplabda bajnok-
ság Pakson. A Deák Ferenc
Általános Iskola tornatermé-
ben 9 csapat mérkõzik egy-
mással. Hétfõ esténként
négy a négy ellen folynak a
küzdelmek korcsoport-meg-
kötés nélkül. A mezõnyben
találhatunk általános és kö-
zépiskolás csapatot, de egy-
kori Paksi Röplabda Klub ta-
gokat is. Két fordulóval va-
gyunk a bajnokság vége
elõtt, és így az eredmény
megjósolhatatlan. Az elsõ
helyre három csapat: a Kon-
tós Lányok, az Ösztrogén és
a Vadlibák egyenlõ eséllyel
pályáznak, míg a középme-
zõnyben található Drazsem,
Tinik és Atomcsajok is jelen-
tõs játékerõt képviselnek. A
mérkõzések 17.30-kor kez-
dõdnek.                       röné

Négy a négy
ellen a Deákban

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

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

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
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Mit kapott lencsevégre
a Paksi Fotósok Baráti Köre?

Mozimûsor
Április 6. (vasárnap) 19 óra
SZERELEM A KOLERA

IDEJÉN
Feliratos am. rom. dráma

Április 9. (szerda)  19 óra
ÚJ ELDORÁDÓ

Magyar dokumentumfilm

Április 13. (vasárnap) 19 óra
KALIFORNIA KIRÁLYA
Felir. mexikói-am. vígjáték

Április 16. (szerda) 19 óra
SUPER SIZE ME!

Felir. am. dokumentumfilm

Kiállítás

VMK könyvtár
Április 7-én 18 órakor Versek
erejével címmel költészet napi
megemlékezést tartanak az
olvasóteremben. Közremûköd-
nek az önképzõkör tagjai.

Április 16-án 18 órakor a film-
barátok találkoznak a mûvelõ-
dési házban. Huszárik Zoltán
„Szindbád” címû filmjét dr.
Tuba István ajánlja az érdeklõ-
dõk figyelmébe.

Kompmenetrend
A Paks–Géderlak között üze-
melõ komp az új idõszámítás
szerint délelõtt 7-tõl 12 óráig,
majd 14-tõl 19 óráig közleke-
dik óránként. Igény esetén kü-
lönjáratot biztosítanak. 

„Éneklõ Ifjúság” címmel ren-
deznek hangversenyt a Vak
Bottyán Gimnázium díszudva-
rán április 19-én 15 órakor. A
Bárdos Lajos Zenei Hetek orszá-
gos programsorozatába illeszke-
dik a rendezvény, melynek elõ-
ször ad otthont Paks. A zeneba-
rátok nyolc kórust hallhatnak a
megyébõl, köztük  Paksról a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Napsugár Kórusát, valamint a
gimnázium leánykarát.

Varnus Xavér ad orgonahang-
versenyt az evangélikus temp-
lomban április 20-án 16 órakor
„Bachtól Vangelisig” címmel.
Jegyek a VMK-ban válthatók.

Jelzõoszlop a Gárdonyi kilátón, amelyrõl világ- és testvér-
városok  távolságát és irányát olvashatjuk le. A fotót
Wollner Pál, a baráti kör vezetõje készítette. 

Milyen természetes az, hogy órákig áz-
tatjuk magunkat egy kád vízben, vagy
masszíroztatjuk fájós nyakunkat a zu-
hanyzás során. Ha bemegyünk bármely
üzletbe, hegyekben áll az ásványvíz. Ha
kikapcsolódni támad kedvünk, leme-
gyünk a Duna-partra vagy a strandra.

Elgondolkodott már azon, hogy hány
ember napi ivóvízkészletét pazarolja el
egyetlen este alatt? Vagy csak akkor le-
põdik meg, amikor a vízszámlát veszi
elõ a postaládából? 

A minap láttam egy dokumentumfil-
met, mely épp a vízrõl szólt. Vannak

olyan helyek a világon, ahol több órát
gyalogolnak, hogy jeget vágjanak, mely
utána az üdítõs pohárban köt ki. Nekünk
meg csak pár lépés a hûtõ. Vannak
olyan asszonyok, akik naponta egy órát
úsznak, maguk elõtt tolva a hatalmas vi-
zeskancsót, hogy a családjuknak vizet

vigyenek. És ez csak néhány példa arra,
hogy a számunkra oly természetes ké-
nyelem mások számára luxus. És az ál-
talunk megszokott luxus hogyan szüli a
pazarlást.

Tisztelt Olvasó! Ha Ön a jövõben csak
annyit tesz, hogy fogmosás, hajmosás
közben elzárja a csapot, ha az éjszaká-
ra odakészített vizet reggel nem a lefo-
lyóba, hanem a virágra önti, már sokat
tett annak érdekében, hogy holnap is le-
gyen egy-egy pohár víz gyermekei és
unokái számára.

Horváth Margit

Gondolatok 

a víz világnapja után

A VMK könyvtárgalériáján dr.
Szinger Zsuzsanna „Virágok a
palettán” címû kiállítását tekint-
hetik meg.  A nagykiállítóban a
költészet napja alkalmából Har-
mat Béla gyûjteményébõl össze-
állított tárlat nyílik április 10-én
nõi portrékból, aktokból. A kis-
kiállítóban Fitt Ildikó és Fitt Ta-
más vers- és fotókiállítását ápri-
lis 8-tól tekinthetik meg.

A Városi Múzeumban „1848-
49-es honvédsírok Tolna megyé-
ben” címmel láthatnak kiállítást.

Az önkormányzat Környezet-
védelmi és Mezõgazdasági
Bizottsága Paks Város Kör-
nyezetvédelmi Programjával
összhangban pályázatot hir-
det a környezet- és természet-
védelmi feladatok megvalósí-
tására, az ezekkel összefüggõ
civil társadalom projektjei-
nek támogatására. A pályá-
zathoz rendelkezésre álló ke-
retösszeg 2 millió forint. Ezt
civil szervezetek esetében a
bizottság döntése, az alapít-
ványok, közalapítványok
esetében a bizottság javaslata
és a képviselõ-testület dönté-
se alapján osztják fel a pályá-

zók között. A támogatás visz-
sza nem térítendõ. A részletes
pályázati feltételeket tartal-
mazó anyag beszerezhetõ a
hivatal mûszaki osztályán,
hétfõtõl szerdáig 8-15 óráig,
pénteken 8-12 között, illetve
letölthetõ a www. paks.hu
internetes oldalról.

A pályázatokat két  példány-
ban (1 eredeti, 1 eredetirõl ké-
szült másolati) átvételi elis-
mervény ellenében, személye-
sen vagy postai úton (Paks Vá-
ros Polgármesteri Hivatal Mû-
szaki Osztálya. 7030 Paks, Dó-
zsa Gy. út 55-61. II. emelet
239-es iroda) lehet benyújtani.
A benyújtás határideje: 2008.
április 15., 10 óra.

Pályázat

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)
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TUD JOBBAT?
Nem kell hitelközvetítõhöz mennie!

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

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

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

Paks, Dózsa György út 21.
Telefon: (06 75) 519 130

ELADÓ 
INGATLANOK

Pakson, az Arany J. utcában 10 éve
épült, 4 szobás, garázsos, összkomfor-
tos családi ház eladó. Irányár: 27 M Ft.

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

Pakson, a Keskeny utcában tetõtér-be-
építéses 4 szobás összkomfortos, nagy
teraszos két garázsos családi ház. Irány-
ár: 20,5 M Ft. Kétszobás, erkélyes, lakó-
telepi lakást második emeletig a vételár-
ba beszámítunk.

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

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

Dunakömlõdön, a Sánchegy utcá-
ban 2,5 szoba összkomfortos, gázfûté-
ses családi ház eladó. Irányár 10,3 M Ft

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

Ingatlanok eladás elõtti értékbecslése,
épületdiagnosztikai vizsgálat.

Részletes felvilágosítás: 
Fonyó Lajos 

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

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


