
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

A cannes-i vörös szõnyeg is hevert már a lába elõtt, de megmaradt Pak-

son, paksinak. Most jelenik meg legújabb lemeze a Heaven Street

Sevennek, melynek alapító tagja Orbán Gyula.             Írásunk a 19. oldalon

Tartsa megtakarításait devizában!
évi 4,8–5,0% (EBKM:  4,8–5,0%)

betéti kamat a devizaszámlán euróban
6 vagy 12 hónapra lekötött, 
5.000 EUR feletti betétekre!

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

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

XVII. ÉVF. 21. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2008. NOVEMBER 7.

47 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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Dunakömlõd Képriport a 12-13. oldalon

Az ötvenes évek lelkiállapotát idézte fel a fotón látha-
tó Pro Artis Színtársulat, a fenti címmel elõadott mû-
sorában, melyet az október 23-i, ünnepi testületi ülé-
sen láthatott a közönség. Ekkor adták át a Paks Város
Díszpolgára kitüntetõ címet, melyet Kozmann
Györgynek ítéltek oda, valamint a Pro Urbe kitünte-
tést dr. Kárpáti Istvánnak és a Roger Schilling zene-
karnak. A tehetséges paksi fiatalok is ezen a napon
vehették át elismeréseiket az alapítványtól, s az ün-
nep elõestéjén adták át az atomerõmû Céggyûrû ki-
tüntetéseit is. Beszámolóinkat az ünnepi események-
rõl lapunk 2-4. oldalán olvashatják, internetes honla-
punkon pedig a fotógalériákat tekinthetik meg. 

„Az igazi haza az
Idõé, nem a Földé”

„Faltól falig” új köntöst kap a fõutca a körforgalomtól a Villany
utcáig. Megújul az útburkolat, a közmûvek, járdák és zöldfelüle-
tek. Kerékpárút épül, gyalogátkelõhelyeket, buszöblöket és forga-
lomlassító szigeteket építenek ki, újjáalakul a Kereszt és Villany
utcai csomópont is. A több száz milliós beruházáshoz 96 millió
forint támogatást nyert az önkormányzat a Dél-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Tanács pályázatán. A közbeszerzési pályázat le-
bonyolítását követõen a kivitelezés várhatóan tavasszal indul, s
2009 végére megújulhat a Dózsa György út ezen szakasza. A fej-
lesztés elsõdleges célja, hogy a meglehetõsen nagy forgalmat bo-
nyolító útszakasz – amelyen teherautók is járnak – biztonságosab-
bá váljon, s megfelelõ körülményeket biztosítson minden közle-
kedõnek, legyen az gyalog, kerékpárral vagy gépjármûvel. 

Nyert a pályázat – 
megújul a Dózsa György út
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1956 a nemzeti önrendelkezésrõl szól,
mondotta Hajdú János polgármester októ-
ber 23-án, a városháza elõtti téren, aki az
értelmiség akkori és mai szerepét taglalta
ünnepi beszédében. Írók, tanárok, papok,
mûvészek, egyetemisták vállalták '56-ban
a véleményformáló értelmiség szerepét.
1989-ben a közakarat ébresztését és meg-
mozdítását a hazai értelmiség túlnyomó
többsége már nem vállalta. A viták és el-
lenségeskedések ekkora már felõrölték
erejét, tisztánlátását elhomályosították, ér-
deklõdését a közügyektõl elfordították.
Andorka Rudolf szociológus szavait idéz-
te, mely szerint a rendszerváltozás min-
denkit váratlanul ért. Hónapok alatt kellett
minden szakértõnek, tudósnak, értelmi-
ségnek eldöntenie, milyen szerepet vállal
az új politikai és társadalmi rendszerben.
A politikában a cél a hatalom megszerzése
és megtartása, a tudományban, a szellemi
munkában az igazság felderítése. Ez a két
szerep nem egyeztethetõ össze, nem sza-
bad hogy az értelmiségiek politikai meg-
fontolások által vezettessék magukat szak-
mai és tudományos munkájukban, mert

ezzel elkövetik az értelmiségiek árulását,
hangsúlyozta a polgármester.  

Napjaink történései azt mutatják, hogy a
jelenlegi pénzügyi-gazdasági válság alól a
mai világban senki sem vonhatja ki magát.
Sokkal könnyebb a nemzetnek megfelelõ
választ adni a globalizációs kihívásokra,
ha amúgy egységes, ha alapkérdésekben
egyetértés van. A nemzeti egység megte-
remtésében a véleményformáló értelmi-
ségnek fel kell vállalnia a felelõsséget,
mert ha a nép veszi kezébe a dolgok inté-
zését, akkor ellenõrizhetetlen események
következnek, mondta Hajdú János. Ehhez
vissza kell szereznie intellektuális függet-
lenségét, amire soha jobb alkalom nem
adódik, mint a mostani nemzeti és gazda-
sági válság. A mai magyar értelmiségnek
el kell szakadnia a szekértáboroktól, kriti-
kai értelmiségként kell mûködnie, és részt
kell vállalnia a hatalom ellenõrzésében.
1956-ban a magyar értelmiség egy biro-
dalmi és hazai erõszakhatalom szorításá-
ban, vergõdve tette a dolgát. A mai értel-
miségi csoportok jogállamban, fizikai lé-
tük veszélyeztetése nélkül választhatnak

szerepet és felelõsséget. Nemzetükön kí-
vül saját önbecsülésüknek is tartoznak az-
zal, hogy ezt a szerepet vállalják. Tartoz-
nak azoknak a hõsöknek, akik a legdrá-
gábbat, a saját életüket adták azért, hogy
mi most itt szabadon ünnepelhessünk,
emelte ki a polgármester. 

Dávid Ildikó

Az értelmiség akkor és ma

A Pro Urbe-díjas együttes las-
san nagykorúvá érik: 1991 má-
jusában alakult. Mint azt Fricz
József, a Roger Schilling veze-
tõje elmondta: az élet hozta lét-
re õket. Régebbi idõkben nagy
létszámú zenekarokból több is
akadt, ezeknek fenntartó szer-
veik neves nagyvállalatok vol-
tak. Pakson is létezett önkor-
mányzati fenntartású fúvósze-
nekar, de financiális problémák
adódtak, hiszen egy csaknem
félszáz fõs csapatot nehéz
egyenruhával, hangszerekkel
ellátni, utaztatni. 

– Úgy gondoltam, hogy kelle-
ne egy kisebb létszámú, köny-
nyebben mobilizálható zenekar.
Én sváb származású vagyok,
így a véremben volt a sváb ze-
ne, ez is irányvonalat adott az új
együttesnek. Profilváltás tör-
tént: nem sztenderd fúvós ze-
nét, hanem elsõsorban sváb ze-
nét játszottunk; emiatt partner-
ként annak idején Dunakömlõd

is mellénk állt. A zenekar Pak-
son alakult ugyan, de kömlõdi
támogatással. Késõbb azonban
megszerettek bennünket a pak-
siak is, így a zenekar fenn tudott
maradni.

A zenekar névadója dunaköm-
lõdi pap és tanító volt, s mivel a
Roger Schilling Német Nemze-
tiségi Egyesület patronálta a ze-
nekart, hálából vették fel a fú-
vósok ezt a nevet, fûzi hozzá a
zenekarvezetõ. 

Az évek során létrehoztak
egyesületet, hogy a zenekarnak
anyagi hátteret tudjanak biztosí-
tani, a zenélésért kapott pénz az
egyesület számláján gyûlik. A
német kisebbségi önkormányzat
is támogatja a zenekart, amely-
rõl Paks önkormányzata ugyan-
csak látta, hogy életképes, ezért
pályázatokkal segítette: a nyer-
tes pályázatokból tudtak erõsítõt
vásárolni, egyenruhát készíttet-
ni. Nagyon hiányzik azonban

az, hogy állandó költségvetésû
anyagi háttér álljon mögöttük.
Korábban évente utaztak kül-
földre, illetve volt, hogy egy év-
ben többször is. Jelenleg az is
gondot jelent, hogy a 2009-ben
esedékes reichertshofeni meghí-
vásnak eleget tegyenek. Külföl-
di meghívás lenne bõven, az
azonban, hogy a zenekar elutaz-
zon, kizárólagosan annak a
függvénye, hogy mennyi pénzt
tudnak összegyûjteni. 

Itthon 10-20 fellépést teljesí-
tenek évente, többet nem is tud-
nának vállalni, hiszen vala-
mennyien szabadidõs tevékeny-
ségként zenélnek; dolgoznak a
próbák, fellépések mellett.

– Jelenleg húsz tagja van a ze-
nekarnak, négy zenetanár van
közöttünk, jómagam is akként
dolgoztam; a többiek pedig ze-
neiskolában tanultak zenét. Ma-
gyarországi német nemzetiségi
zenét játszunk fõként, ezért hív-
nak bennünket fellépésekre. S,
bár a repertoárban más is meg-
található, nem is nagyon szeret-
nének egyebet játszani.     

Sólya Emma

Õrzik a sváb hagyományokat
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A dusnoki származású tüdõ-
gyógyász szakorvos a kalocsai
gimnáziumban végezte közép-
iskolai tanulmányait. Egyik ta-
nára biztatására fordult érdeklõ-
dése az orvoslás felé. Kalocsa
ösztöndíjasaként végezte el a

Szegedi Orvostudományi
Egyetemet, majd kezdõ tüdõ-
gyógyászként a kalocsai kórház
tüdõosztályán dolgozott. Ami-
kor egy továbbképzésen arról
értesült, hogy Pakson megüre-
sedik a tüdõgondozói állás, jött

1973-ban. Ahogy azt megérke-
zésekor dr. Csók Sándor „meg-
jósolta”, nem csalódott a paksi
emberekben, sok barátja lett, és
egy pillanatig sem gondolt arra,
hogy búcsút intsen Paksnak. A
minden iránt érdeklõdõ, nyitott,
örök vidám orvos a nyolcvanas
évek elején kezdte elsajátítani
az akupunktúrás kezelések gya-
korlatát, a Magyar Akupunktú-
rás Orvosok Társaságának ala-
pító tagja, késõbb elnöke, és lé-
zergyógyászatból is vizsgát tett.
Aktív részt vállalt a Magyar
Vöröskereszt tevékenységében.
Érdeklõdve figyelte, hogyan
épül meg az atomerõmû, ho-
gyan válik Paks várossá. Mint
mondja, örömteli, hogy az or-
vostudomány fejlõdésének, az
új gyógyszereknek köszönhetõ-
en ma már nem kell meghalnia
sem tuberkulózisban, sem aszt-
mában szenvedõ betegnek, és
az allergia is jól kezelhetõ. Kár-
páti doktor mindig érdeklõdött
a fotó és mozgókép iránt. Volt
idõ, amikor a fényképezés meg-
élhetés volt számára, vidéki la-
kodalmakban fotózott. Bár

1989-ben nyugdíjba vonult, ma
is teljes állásban dolgozik a tü-
dõgondozóban, magánpraxisá-
val együtt heti minimum ötven
órában látja el a betegeket.
Ahogy felesége elmondta, le
sem lehetne beszélni arról,
hogy dolgozzon. A munka mel-
lett szívesen kertészkedik, és
nagy örömmel él át minden pil-
lanatot feleségével, Verával, aki
nyugalmazott pedagógus, két
ma már felnõtt gyermekével,
Virággal és Viktorral, valamint
lánya révén két szép unokájá-
val. Édesapja intésének szelle-
mében igyekszik élni, misze-
rint: úgy élj, hogy amikor majd
elérkezik a végsõ búcsú ideje,
csak jót tudjanak mondani rólad
az emberek.        Kohl Gyöngyi
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Megjelenik kéthetente, 4500 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. november 21.

Paksi Hírnök

Sok minden várt Gyurira az
olimpia utáni egy hónapban, pi-
henés azonban nem. Reggeltõl
estig várták valamelyik médi-
umba, határidõnaplójában nem
sok hely maradt. Nem utasított
vissza senkit, aki kíváncsi volt
mondandójára, ám csak azért,
hogy szerepelhessen, nem vál-
lalt felkérést. Bulvárhírességgel
nem akart fõzõcskézni, úgy
érezte, más feladata van. Mint
meséli, Kolót (Kolonics Györ-
gyöt – a szerk.) nagyon irritálta
az a világ, amelyben a szöveg

jobban érvényesül, mint a telje-
sítmény, a „sztárvilágból” így

mindig is kimaradtak. – Szeren-
csés vagyok Pakssal, itt olyan
szeretet vesz körül, amit egy
pesti soha nem kaphat meg –
mondja. Kozmann Gyurit nem
sodorta el a fõvárosi élet, ma-
radt, aki volt, s nem felejti, hon-
nét indult. Ugyan Csepelen él,
de kétlaki maradt, ha csak tehe-
ti, minden hétvégén hazajár, s
várják a régi barátok is. 

Tudja, most az emberek a te-
nyerükön hordozzák – még
egy darabig. Utána is van (és
elõtte is volt) azonban élet,
amire készülni kell, mégpedig
okosan, két lábbal a földön ma-
radva. Már megkezdte a válto-
zást, nem mindent az edzésnek
rendel alá. Hirtelen váltani
azonban nem akar, hiszen ez az
életforma, amit imád, s ami be-
léivódott az évtizedek során.

Újra kenuba térdel, de közben
befejezi informatika-közgaz-
dász szakon a fõiskolát, és ter-
vezi a jövõt. Most pihent is egy
hónapot, persze aktívan, hiszen
többedmagával az „outrigger”
elnevezésû hajóba ült, s némi
felkészülés után elindult azon a
versenyen, ahol 66 km várt rá
két Hawaii-i sziget között. La-
zításképp 33.-ak lettek a 106
hajóból. A kikapcsolódásnak
azonban vége, hiszen hazatér-
vén, októberben megkezdõd-
tek az edzések. 

Van azonban más is. Régi vá-
gya volt, hogy megörökítse azt
a csapatéletet, azt a világot,
amely oly sokáig a mindent je-
lentette. Naplót mindig is írt, ez
szolgál támpontul ahhoz a re-
gényhez, ami december elején
fog megjelenni. – Ha lesz egy
fiam, oda tudom neki adni –
mondja. Mesélni is lesz azon-
ban mirõl.             Dávid Ildikó

Regényírásba fogott az olimpikon
Ha újrakezdeném, ugyanúgy a sportpályafutást vá-

lasztanám – mondja Kozmann György, akinek igen-

csak felbolydult élete a pekingi olimpia elõtt és után.

Városunk újdonsült díszpolgára nemrégiben tért ha-

za egyhónapos külföldi útjáról, így helyette édesapja

vette át az ünnepi testületi ülésen az elismerést. 

Nem csalódott a paksi emberekben
Nem jár dicséret azért, ha az ember jól végzi a felada-

tait, hiszen az kötelessége, vallja dr. Kárpáti István tü-

dõgyógyász szakorvos, akit idén Pro Urbe emlék-

éremmel tüntetett ki a város. A gyógyításban alapfilo-

zófiája az a kínai közmondás, mely szerint „késõ ak-

kor elkezdeni a kútásást, amikor megszomjaztál”. 
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A paksi atomerõmû 1992 óta Céggyûrû-
vel jutalmazza kiváló munkát végzõ mun-
katársait. Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc elõestéjén újabb húsz, arra
méltó munkavállaló vehette át a cég leg-

rangosabb kitüntetését. Kovács József ve-
zérigazgató az ötvenkét évvel korábban
történteket felidézve arról is szólt, hogy
éppen a forradalom évében, 1956-ban
kezdõdött az ország elsõ kutatóreaktorá-
nak építése, s mint mondta, Pakson 1969-
ben kezdõdtek el a földmunkák. Hozzá-
fûzte: bízik abban, hogy rövidesen ismét
elindulnak földmunkák, mert új blokkok
épülnek. 

A Céggyûrû kitüntetés kapcsán Kovács
József elmondta, akik megkapják, büsz-
kén viselhetik, hiszen értéket közvetít, s
azt jelzi, hogy viselõje élvezi munkatársai
bizalmát.

Idén Bajári Miklós Géza, Bajor László,
Czilik Attila Ferencné, Csépányi Bárdos
László, Dóczi Miklós, Fenes László, Gálos
János, Herman Géza, Izsák Lajos, Kemény
László Csaba, Medveczky Gábor, Mészáros
Béla Tamásné, Molnár Lajos, Nyéki Aurél,
Ozsvárt Dániel Péter, Szalainé Kern Mária,
Szõke Larisza, Takács Zoltán, Vadász Csa-
ba és Vizsolyi József vett át Céggyûrû ki-
tüntetést a Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigaz-
gatójától. Mindannyian hosszú évek, évtize-

dek óta az atomerõmû dolgozói, s kollégáik
példaképei.

Szõke Larissza 22 éve dolgozik a paksi
atomerõmûben. Mint elhangzott, a teljesít-
ménynövelési projekt vezetõjeként vég-
zett kimagasló munkát, közremûködött a
2. blokki üzemzavart követõ helyreállítás-
ban, majd megbízást kapott a tokozott
üzemanyag hosszú távú kezelésének meg-
oldására szervezett team vezetésére. – A
paksi atomerõmûben folyton történik va-
lami, gyönyörû szép mûszaki feladatok
vannak és nem lehet unatkozni – fogal-
mazta meg annak a titkát, hogy miért érzi
magát a mai napig nagyon jól az atomerõ-
mûben.

Bajor László 25 éve primerköri gépészként
kezdett Pakson, operátor, majd oktató lett. El-
mondta, kollégáival együtt azt az idõszakot
élvezték legjobban, amikor az atomerõmûvet
létrehozták. – Legszebb éveink azok voltak,
amikor a nulláról felépítettünk egy blokkot.
Kockáról kockára kellett összerakni – fogal-
mazott. Mint mondta, élvezték az alkotás
örömét. Hogy mi marasztalja ma is? – Ha va-
laki megtalálja a számítását anyagilag és a
munka szempontjából is, és még jó a kollek-
tíva is, akkor minden együtt van. Tehát mara-
dunk – szögezte le.                     Vida Tünde

Évtizedek munkáját ismerték el 

Általános és irodalom, közép-
és felsõfokú tanulmányok,
képzõmûvészet, zene, sport és
a felkészítõ tanárok kategóriái-
ban várta ebben az esztendõ-
ben is a pályázatokat az alapít-
vány. A közép- és felsõfokú ta-
nulmányok, valamint a képzõ-
mûvészet kategóriákban érke-
zett idén az elmúlt évekhez ké-
pest magasabb számú pályázat.
A jelentkezõk sorában a város
valamennyi általános iskolája
képviseltette magát. Viszony-
lag kevesen pályáztak sporttel-
jesítménnyel, irodalmi írásmû
pedig nem érkezett a megadott
határidõig. A két alapító, Paks
városa és a Paksi Atomerõmû
Zrt. jóvoltából az eredményes
diákok pénzjutalmat vehettek
át a díjkiosztó gálán. A rendez-
vényen Hajdú János polgár-

mester kihangsúlyozta, nem az
anyagi, hanem az erkölcsi elis-
merés ad rangot a díjnak évrõl
évre. 

Egy, a felsõoktatásban tanuló
pályázót támogatott az alapít-
vány ösztöndíjjal: õ Renkecz

Tibor, aki a Budapesti Mûszaki
Egyetem vegyészmérnöki ka-
rának ötödéves hallgatója. Ki-
váló tanulmányi eredményei
mellett jelentõs tudományos
munkát is végez. 

Hefner Erika, aki felkészítõ
tanárként vehette át az elisme-
rést, két évtizede dolgozik
eredményesen a paksi színját-
szás életben maradásáért és
fejlesztéséért. – Nagy megtisz-

teltetés számomra, hogy a pá-
lyázaton eredményesen szere-
pelhettem és a díjat elnyertem.
Azt hiszem, hogy az elmúlt
húsz év munkájának elismeré-
sét vehettem át. A rendezvényt
követõen a Pro Artis Színtársu-
lat tagjaival közösen ünnepel-
tünk, hiszen a siker az övék is,
mivel ebben az esztendõben
számos közös eredményt tud-
hatunk magunk mögött –
mondta el Hefner Erika. 

A gála mûsorában az eddigi
díjazottak alkotásai hangzot-
tak fel, így a vendégek meg-
hallgathatták Kövi Gergõ no-
velláját, Radnóti Éva, Bajtai
András és Kiss Richárd verse-
it. A díjakat a kuratórium tag-
jainak méltatását követõen
Hajdú János polgármester és
Kovács József, a PA Zrt. ve-
zérigazgatója adták át. Az
atomerõmû részérõl újabb se-
gítõ felajánlás érkezett: jövõre
az elismerés nagyságához
méltó környezetbe, a megújult
Erzsébet szállóba várják majd
a meghívottakat.                   

Dallos Szilvia

Megbecsülik a tehetségeket
Közel száz pályázó munkáját ismerte el a Tehetsé-

ges Paksi Fiatalokért Alapítvány a városházán tar-

tott díjkiosztó gálán, október 23-án. 
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Félidõben

– A legkomolyabb vitáknál is
egy nagyon pozitív dologra
emlékszem vissza: utána át-
mentünk az Új Hullámba, ahol
vidáman elbeszélgettünk, nyo-
ma sem volt annak a feszült
hangulatnak, mint elõtte a tes-
tületi ülésen – idézi fel a kez-
deteket. 

Mérföldkõként 

említi a gázprogramot, 

a csatornázást, körzetében pedig
az útépítéseket, a Virág és Fe-
hérvári úti temetõk környéké-
nek rendbetételét, s a családi há-
zas övezet nagy intézményének,
a PSE pályának fejlõdését, ahol
a klubház után most a lelátó és a
régió egyetlen NB I-es focicsa-
patának öltözõje újul meg. 

2006-ban ugyancsak indult a
körzetben, ám egyéni képvise-
lõként nem választották újra.
S, hogy hogyan élte meg? 
– Egy szóval: rosszul. A gáz-
program után vállukon hordtak
a választók, '98-ban mégis si-
mán veszítettem. Ez benne van
– összegzi a politikai libikókát.
Mint mondja, nem igazán érez
nagy különbséget, hogy egyéni
vagy listáról bejutott képvise-
lõként tevékenykedik. Ugyan-
úgy megkeresik az emberek,
felhívják, megállítják az utcán. 

A jelenlegi testületi felállásban,
az MSZP-SZDSZ frakciója ki-
sebbségben van, ami felveti a
kérdést: mekkora mozgástérrel
rendelkeznek, mire van lehetõ-
ségük? – Az elsõ év nagyon ne-
héz volt, átnéztek rajtunk, sem-
milyen észrevételt nem fogadtak
el jobboldali képviselõtársaink –
mondja, de mára javult a hely-
zet. Keresztül lehet vinni elkép-
zeléseket, megszerezhetõ hozzá
a támogatás, fogalmaz a tervek
valóra váltásával kapcsolatban.
A felelõsséget illetõen úgy véli:
akár kisebbségben vannak egy
szavazásnál, akár nem – 

a felelõsség közös. 

Például az intézménybezárá-
sok vita tárgyát képezték a
döntés során. A frakció elle-
nezte mind a Kereszt utcai
óvoda, mind a Kápolna utcai
bölcsõde bezárását. De miután
megszületett a többségi döntés,
onnantól már azon kell gondol-
kodni, hogy a megmaradó in-
tézmények hogyan tudják a
legjobban kiszolgálni a várost,
mondja.

Faller Dezsõ az MSZP városi
elnökeként, megyei elnökhe-
lyetteseként is tevékenykedik.
Az országos politika óhatatla-
nul megjelenik a testületben,
érti ez alatt, hogy a paksi ön-
kormányzat is függ a minden-
kori kormányzat politikájától:
hiszen nem mindegy mennyi

közpénz érkezik ide, és meny-
nyi marad helyben az adókból.
Ám nem hisz abban, hogy le-
het helyi jobboldali vagy balol-
dali politikát csinálni. 

Nem lehet szocialista

vagy konzervatív

módon megépíteni 

a Virág utcát, egyféleképpen
lehet: a legjobban. 

Pozitívumként említi a képvi-
selõ a mostani önkormányzati
ciklusban az egynapos sebészet
megvalósulását, az útprogram
folytatását, valamint a képtár
létrejöttét is fontos momen-
tumként emeli ki. Ám van,
amivel ma sem ért egyet. – Azt
gondolom, a városnak nem volt
szüksége arra, hogy kétmilliárd
értékben kötvényt bocsásson
ki, a mostani helyzet pedig
életveszélyes, tekintve, hogy
frank alapon vették fel a köl-
csönt – hangsúlyozza. Jó ötlet-
nek tartja, hogy a testület áldá-
sát adta arra, hogy megpályáz-
zák a Gemenc Volán telephe-
lyének megvásárlását, ahol
akár inkubátorházat is létre-
hozhatnának vállalkozások
számára. Amit viszont elha-
markodottnak tart: a gyógyfür-
dõ tervezését. – Támogatom,
hogy megépüljön, de nem eb-
ben a formában. 50 millió a ter-
vezési költség. Most 36 millió-

ért fúrják a kutat. Elõször fúr-
ják meg a kutat, kiderül van
elegendõ víz vagy nincs, utána
legyenek tervek – taglalja.

A város költségvetésének
szempontjából meghatározó
iparûzési adót illetõen elõrelá-
tásra hívja fel a figyelmet a kép-
viselõ. Ugyanis elõfordulhat,
hogy uniós rendelkezés nyomán
megszûnik a város 7,5 milliár-
dos költségvetésének több mint
2 milliárd forintját kitevõ adó-
nem. Ha ez bekövetkezik, akkor
komoly gondot jelenthet az in-
tézmények fenntartása, hiszen
sokkal több minden van, mint
más hasonló kisvárosban. Taka-
rékoskodni kell, véli a képvise-
lõ, másrészt bízik abban, hogy
az M6-os megépülésével bené-
pesül az ipari park, illetve új te-
rületeket tudnak nyitni. 

– A jövõt illetõen nagy problé-
ma, hogy a pályakezdõ fiatalok-
nak nem tudunk perspektívát
nyújtani a városban, nem tud-
nak visszajönni dolgozni, általá-
ban ott maradnak, ahol tanulmá-
nyaikat végezték – sorolja. Ha
az ipari park beruházásai meg-
valósulnak és az atomerõmû bõ-
vítése is létrejön, akkor Paks
húsz év múlva is élhetõ kisváros
lesz, tele lehetõséggel a fiatalok
számára.                Dávid Ildikó

Faller Dezsõ
Egy börzsönyi faluból került

Paksra Faller Dezsõ, még

1974-ben, mivel megtetszett

neki a mezõgazdasági gé-

pész fõiskola hirdetõtáblá-

ján az állami gazdaság aján-

lata. Szívesen emlékszik 

vissza a gyapai szolgálati la-

kásban töltött évekre, a segí-

tõkész szomszédságra, no

meg a fiatal évekre, három

gyermekük születésére. A

közösségi élet lételeme, mint

mondja, gyerekkorában is a

hangadók közt volt. A város

„utolsó elsõ titkáraként” õ

zárta be a pártbizottság aj-

taját, és adta le a kulcsot.  –

Ezért soha semmilyen táma-

dás nem ért. Mi a szocializ-

musnak abban a részében

voltunk fiatalok, mikor már

a változást akartuk – mond-

ja, az elsõ választásokon

azonban nem indult. Új vi-

lág kezdõdik, próbálják új

emberek, emlékszik vissza,

ám két év múltán a PSE el-

nökségébe választották, s az-

tán 94-tõl képviselõnek. Az-

óta is tagja a testületnek. 

November 10-én, a híradó
után Féhr György, a 3-as kör-
zet képviselõje mutatkozik be.
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Botránytól hangos választá-

sok után a munkára koncent-

rál a Tolna Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara. A tiszt-

újításról és a jövõbeni felada-

tokról Somogyvári Gáborral,

az ipari tagozat új elnökével

beszélgettünk.

Szeptember középétõl egy hó-
napon át tartott a választási hu-
zavona a Tolna Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamaránál. Az
indulatoktól sem mentes kül-
döttválasztás, majd tisztújítás
eredményeként két ciklus után a
következõ négy évben is dr.
Fischer Sándor látja el az elnöki
teendõket, s visszakerült a titká-
ri székbe Beréti Zsolt, akitõl a
szervezetnél kirobbant hatalmi
háborúskodás során váltak meg.
A kamarai vezetõségi tagság
nem jár hatalommal és vagyon-
nal, hiszen nem borsos fizetésért
dolgoznak, hanem költségtérí-

tést kapnak, mondja So-
mogyvári Gábor. – Mindig van-
nak önjelöltek – fûzi hozzá a vá-
lasztási mizériára célozva. A
vállalkozó, aki paksi, de üzleti
élete folytán Szekszárdhoz kö-
tõdik, nyolc évig az ellenõrzõ
bizottság elnökeként dolgozott.

Most az ipari tagozat élére ke-
rült. Mint mondta, nagyon meg-
tépázta a szervezet hírnevét a
botrány, most a vezetõség többi
tagjával együtt azon dolgoznak,
hogy ezt feledtessék. A váltás –
mint kifejtette – neki sem lett
volna ellenére, hiszen jó, ha fia-
tal, agilis vállalkozók kerülnek a
vezetõségbe, de a módszerrel,
ahogy ezt véghez akarták vinni,
nem értett egyet. Az új tisztség-
viselõkben – köztük a titkárban
– bízik, mint ahogy abban is,
hogy sikerül feledtetni a történ-
teket, és meg tudják erõsíteni a
kamarát.

A rendszer, mint mondta, nem
jó, hiszen minden vállalkozás-
nak joga van küldöttet választa-
ni – akkor is, ha nem tagja a
szervezetnek –, és megbízott út-
ján is lehet szavazni. – Ami tör-
tént, jogszerû volt, de nem eti-
kus, vélekedik. Másik problé-
mát szerinte a kamarák törvény

által biztosított jogállása és fel-
adata jelenti. Nem a kötelezõ
tagságot sírja vissza, hiszen, ami
kötelezõ, az szerinte általában
nem mûködik. A cél sokkal in-
kább az lenne, hogy minél töb-
ben lépjenek be önkéntesen ez-
zel növelve a kamara érdekérvé-
nyesítõ képességét és lehetõsé-
geit. – Van értelme, érdemes
összefogni – fogalmazott
Somogyvári Gábor. A kamara
azon túl, hogy országos szinten
képviseli a vállalkozók érdekeit,
egyre több városban a település-
vezetés partnerévé vált a dönté-
sekben. Nemzetközi kapcsola-
tokat ápol, minõségi reklamáci-
ók esetében békéltetõ szerepet
játszik, segíti a pályázatokon
való részvételt, pályázatírást,
eredményesen közremûködött a
Széchenyi-kártya programban,
képzéseket – köztük országos
szinten is elismert  mesterképzé-
seket – szervez a Tolna Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara,
sorolja az elõnyöket az ipari ta-
gozat elnöke.          Vida Tünde

Kamara: paksi elnök az ipari tagozat élén

Csaknem telt ház fogadta az ’56-
os megemlékezésen a Duna Ho-
telben Wittner Máriát és Ékes
Ilonát. A programot a Fidesz
paksi szervezete rendezte. Az ér-
deklõdõk megtekintették a „Hó-
hér vigyázz” címû dokumentum-
filmet Wittner Mária életérõl. 
– Szomorú vagyok, hogy még
mindig sokan vannak, akik keve-
set tudnak október 23-ról. Egy fi-
atal tanárnõ mesélte, hogy egy
budapesti tanárképzõ fõiskolán
2005-ben ellenforradalomként
tanították ’56-ot. Mikor felemel-
te szavát, lerontották a jegyét.
Döntsük el, volt rendszerváltás,
szükség volt az ’56-os csontokra
vagy sem? – tette fel a kérdést
Wittner Mária. 

– 1956 üzenete 2008-ban is ak-
tuális – mondta el Ékes Ilona. –
Ha összefogunk, és a nemzet ér-
dekét tartjuk szem elõtt, akkor
tudunk eredményt elérni. ’56-
ban külsõ erõ érkezett, mely ezt
az összefogást széttiporta. Ma le-
het, hogy ez nem történne meg,

bár 2006 után kétségeim vannak.
Az akkor történteket még mindig
nem vizsgálták, és nincs helyre-
téve a szeptemberi és októberi
gyalázat – tette hozzá a Fidesz
országgyûlési képviselõje. Elõ-
rehozott választásra és kormány-
váltásra lenne szükség, mert az
ország jelenlegi vezetése minden
nap egyre több kárt okoz, fûzte
hozzá Ékes Ilona.    Faller Gábor

Keveset tudunk 56-ról

Fáklyás felvonulásra várta a városlakókat a Fi-
desz és a Fidelitas paksi szervezete október 23-a
estéjén. A három helyszínrõl indult menet az
1956-os emlékmûnél találkozott, ahol dr. Hanol
János, a Fidelitas paksi elnöke mondott beszédet.
A forradalom hõseire emlékezett, majd kitért arra,
hogy az ország mai helyzete az 56-os megtorlás-
ban és az azt követõ években gyökerezik. Vannak,
akik még mindig nosztalgiát éreznek a Kádár-
rendszer iránt, mondta. Ez egyrészt érthetõ, mert
sokkal jobban éltek és fiatalok voltak, mára idõs,
gyakran nélkülözõ emberekké váltak, azt azonban
nem lehet elfelejteni, hogy Kádár szembefordult a
forradalommal, taglalta beszédében. Szólt a meg-
félemlítésrõl, s arról, hogy aki elfogadta az akkori

feltételeket, cserébe viszonylagos jólétet kapott, ez
azonban azt eredményezte, fogalmazott, hogy „a
lelkiismeret lassan elalszik, s az emberek elfelej-
tik, hogy egyszer szabadok is voltak”. Tisztelet a
bátor kivételnek, akik nem adták el lelküket, tette
hozzá Hanol János. 

Amikor 1989. október 23-án kikiáltották a köz-
társaságot, sokan olyan országot képzeltek el,
amely független tud maradni a problémáktól ter-
hes, globális világban. – Ma pedig mi már olyan
Magyarországon akarunk élni, ahol gyerekeink
nemzeti oktatásban és értékelvû nevelésben nõnek
fel, ahol nem szégyen és nem megbélyegzendõ az,
aki ápolja hagyományainkat és valódi történel-
münket – hangsúlyozta az elnök.       Dávid Ildikó
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Országosan is egyedülálló,
hogy az Atomerõmû Tûzoltó-
ság tizenhét tûzoltója két és fél
éves egészségügyi tanulmányá-
nak befejezéseként sikeres
vizsgát tett októberben, és át-
vette mentõápolói szakbizo-
nyítványát. Ez egyrészt azért
figyelemre méltó, mert nem az
egészségügybõl, hanem tûzol-
tóságtól vettek részt a hallgatók
a képzésben, másrészt azért kü-
lönleges, mert igen nagy lét-
számmal jelentkeztek a tûzol-
tók. Az országban az Atomerõ-
mû Tûzoltóság az elsõ olyan
testület, ahol jelentõs számban
rendelkezik az állomány men-
tõápolói szakvizsgával. 

A tûzoltók 2005 õszétõl egy
mentõautó mûködtetésével
sürgõsségi ellátást biztosítanak
az atomerõmû területén, bizo-
nyos esetekben erõmûn kívül
is. E feladat ellátásához a tûz-
oltóság gondoskodni kívánt
megfelelõ szakképzettségû

személyzetrõl is. Riasztás ese-
tén a mentõ háromfõs személy-
zettel, mentõorvossal, mentõ-
ápolóval és olyan gépkocsive-
zetõvel indul a helyszínre, aki
szintén rendelkezik mentõápo-
lói képesítéssel. Ezen kívül ez-
zel a képzettséggel biztosítani

tudják a magasabb színvonalú
ellátást abban az esetben is,
amikor a mentõautó nem tud
segítségre sietni, mert feladat-
végzés miatt éppen foglalt,
vagy nincs az erõmû területén.
Ilyenkor az alapellátáshoz
szükséges eszközökkel (defib-

rillátorral, oxigénpalackkal
stb.) felszerelt tûzoltóautó in-
dul a helyszínre, és a tûzoltó-
ság mentõápolói szakvizsgával
rendelkezõ tûzoltói láthatják el
a sérülteket.

Tóth Attilának, az Országos
Mentõegyesület elnökének a
mostani képzéssel kapcsolat-
ban az a tapasztalata, hogy az
átlagos szinttõl eltérõen itt ki-
emelkedõ volt a hallgatók tel-
jesítménye. Feil József, a paksi
mentõállomás vezetõje a tûzol-
tók hozzáállását, aktivitását te-
kintette dicséretesnek, köve-
tendõ példának. 

A tûzoltóság mindig nagy fi-
gyelmet fordított a tûzoltók
képzésére, aminek köszönhe-
tõen az állomány valamennyi
tagja letette a középfokú elsõ-
segélynyújtó vizsgát, és míg
korábban 33-an szereztek men-
tõápolói és hárman szakképzett
mentõápolói képesítést, addig
most 17 fõvel bõvült a mentõ-
ápolói képzettséggel rendelke-
zõk száma.      

Lovásziné Anna
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Atomerõmû

Összesen 64 pályázat érkezett
Paks, Kalocsa, Bátaapáti,
Boda és Püspükszilágy körze-
tébõl az alapítvány idei máso-
dik kiírására. Végül az ötven
nyertes pályázónak 242 mil-
lió forintnyi támogatást ítélt
meg a Duna-Mecsek Terület-
fejlesztési Alapítvány kurató-
riuma, amely a munkahelyte-
remtéstõl a településszépíté-
sig számos területen haszno-
sul majd. A fenti összeg ko-
moly fejlesztést generál,
mondta el Kocsis István, az
alapítvány kuratóriumának
elnöke, hiszen várhatóan 3,5

milliárd forintnyi beruházás
valósul meg a támogatott pro-
jektek során. 

A különösen támogatott pro-
jektekben többek között egy
bölcskei cég uniós pályázatá-
hoz nyújtott segítséget a terü-
letfejlesztési alapítvány,
amelynek következtében tíz új
munkahely létesülhet a falu-
ban, de a nyertesek között van
a paksi DC Dunakom Kft. is.
Ez utóbbi projekt során szelek-
tívhulladék-válogató csarnok
épül az ipari park területén,
amely hat fõ részére biztosít
majd munkahelyet. 

Negyedmilliárdos támogatás
53 új munkahely megteremtéséhez nyújtott támo-

gatást a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapít-

vány. A paksi atomerõmû által létrehozott szerve-

zet célja, hogy elõsegítse a nukleáris létesítmények,

illetve kutatások környezetében lévõ települések

gazdaságfejlesztését.

Mentõként is vonulnak a tûzoltók

Hat új munkahely

Jelenleg a MÉH telep veszi át a
város szelektív hulladékát, osz-
latja el Saáry Miklósné azt a
tévhitet, mely szerint a szemét-
telepre hordják. Az ügyvezetõ
elmondta: a csarnok megépülé-
sével lehetõsége lesz a DC
Dunakomnak arra, hogy saját
maga válogassa szét a szeme-
tet, ugyanis ha külön értékesí-
tenék a fehér üveget, valamint
a színeseket, akkor több bevé-
teli forráshoz juthatnának, de
ugyanez érvényes a papírhulla-
dék esetében is, valamint a mû-
anyagoknál sem mindegy,
hogy például kupakkal vagy
anélkül adják tovább – ezzel is
elõsegítendõ az újrahasznosí-
tást. A hulladékudvar mögött
felépítendõ csarnokban hat
embert foglalkoztatnak majd,
akik válogatják, préselik majd
a szelektív szemetet. A csarnok

megépítése, környezetének ki-
alakítása mintegy 50 millió fo-
rintba kerül, ehhez járult hozzá
20 millióval a területfejlesztési
alapítvány, a fennmaradó részt
az önkormányzat finanszíroz-
za. A csarnokban várhatóan
2010 tavaszán kezdõdhet a
munka. 

A szelektív gyûjtéssel azt kí-
vánják elérni, hogy minél ke-
vesebb hulladék kerüljön a vá-
rosi szeméttelepre, így minél
több hasznosuljon újra. Ennek
fontosságát, már a legkiseb-
bekkel is tanítják, a Dunakom,
az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány, az önkormányzat,
valamint az atomerõmû össze-
fogásával, minden paksi óvo-
dás és elsõ, második osztályos
kisiskolás oktatófüzet segítsé-
gével ismerheti meg a szelektív
gyûjtés elõnyeit, és rajtuk ke-
resztül népszerûsítik mindezt a
szülõk körében is.       -dávid-



Októberi ülésén tárgyalta elsõ
fordulóban a rendelettervezetet

a képviselõ-testület, megalkotá-
sára törvényi változások miatt

volt szükség. A helyi hulladék-
gazdálkodás újraszabályozása
több, a lakosságot is érintõ vál-
tozást tartalmaz. Az egyik a 70
év felettiek alanyi jogon járó
kedvezményét érinti. Eddig, ha
a családban élt legalább egy 70
évet betöltött családtag, akkor
ingyenesen szállította el a DC
Dunakom Kft. a keletkezett
hulladékot. – Az új rendeletter-
vezet megvonja és szociális

alapra helyezi a kedvezményt.
Ez eddig kb. ezer családot érin-
tett. Igazságtalan volt, hiszen a
rászorultságot figyelmen kívül
hagyva járt az ingyenes szemét-
szállítás – tudtuk meg Hajdú Já-
nostól. Városunk polgármestere
hozzátette: a szociális helyzetet
a novemberben megalkotandó
szociális rendeletben határozza
meg a képviselõ-testület. 

Jelentõsen kibõvítheti a hulla-
dékszállítási szolgáltatást igény-
be vevõk körét egy változás. 

(Folytatás a 9. oldalon)

Fonyó Lajos ingatlanközvetítõ
és értékbecslõ elárulta: albérle-
tet találni Pakson nagyon ne-
héz, hiszen a kínálat csupán fe-
le a keresletnek.

– Elsõsorban fiatal családok,
valamint az M6-os építésén
dolgozó cégek keresnek meg.
Észrevehetõ egy csaknem száz
százalékos emelkedés; koráb-
ban havonta hárman-négyen
kerestek meg albérlet után ér-
deklõdve, 

most azonban 

kétszer ennyien, 

ez egyértelmûen az M6-os au-
tópálya építésével hozható
összefüggésbe. A nálam jelent-
kezõ alvállalkozók három hó-
naptól két évig terjedõ idõtar-
tamra szeretnének bérbe venni
ingatlanokat, ezek a cégek nem
ragaszkodnak  Pakshoz, hanem
a külsõ városrészek is megfe-
lelnek: Gyapa, Biritó, Csámpa
és Dunakömlõd, ahol köny-
nyebb kiadó házakat keresni.
Egyébként a legnépszerûbb a
lakótelep, elsõsorban a gázfû-

téses, összkomfortos lakásokat
keresik.

Az árak meglehetõsen maga-
sak. Egy másfél-két szobás la-
kás 30-35 ezer Ft egy hónapra,
attól függõen, hogy milyen
belsõépítészetileg. Erre jön
még rá a rezsi és a közös költ-
ség díja. (Az albérletek 70-80
százaléka feketén kiadó, így
„olcsóbb”.) Viszont számla el-
lenében – többnyire vállalko-
zóktól – kivehetõ háromszo-
bás, bútorozatlan lakásért 90-
100 ezer Ft-ot is elkérnek.
Mindegyikre van kereslet. 

Fonyó Lajos arról is beszél:
tavaly jelentkezett egy lakás-
felvásárlási hullám; ezen ingat-
lanok nagy részét kiadták, mi-
nek következtében nõtt ugyan
tavaly az albérletek száma, de
most már ez sem fedezi az igé-
nyeket. 

Sok esetben olyanok keresik
meg a szakembert, akik nem
tudják megfizetni a 35 ezer Ft
plusz rezsit sem – mint például
az egyedülálló háromgyerekes
anyák. Számukra még az önkor-
mányzattól kapott albérleti hoz-
zájárulás sem jelent segítséget.

Nekik azt javasolja többnyire
Fonyó Lajos, hogy a nagyobb
kínálatot rejtõ külsõ településré-
szeken keressenek olcsóbb al-
bérletet. Az arra rászoruló, rosz-
szabb anyagi helyzetben élõk
szociális bérlakásra is pályáz-
hatnak Pakson, ennek azonban
szigorú feltételei vannak, és a
várólista nagyon hosszú. 

Hanuszkáné Isztl Mária, a
polgármesteri hivatal igazgatá-
si osztályának vezetõje arról
tájékoztatott: a város számos
pontján szétszórva található a
75 darab szociális bérlakás – a
lakótelepen, a Fenyves utcá-
ban, családi házas övezetekben
az Anna és Petõfi utcában, és
Dunakömlõdön is van néhány;
különbözõ komfortfokozatúak,
de többnyire összkomfortosak. 

Szociális helyzet

alapján 

ítélik oda ezeket a lakásokat a
pályázóknak, jövedelmi- és
bérviszonyokhoz kötöttek a
bérbeadás feltételei. A pályázó
családok esetében az egy fõre
jutó jövedelem a nyugdíjmini-
mum másfélszerese alatt kell,
hogy legyen, egyedülállóknál a
nyugdíjminimum kétszereséig
terjedhet ez az összeg. Vagyoni
helyzetet is vizsgálnak az elbí-
rálásnál: a pályázók egyes va-
gyontárgyai ne haladják meg

egyenként vagy összességében
a 2 millió Ft-ot. Mindezen kí-
vül feltétel még, hogy legalább
öt éve paksi lakos legyen a pá-
lyázat benyújtója.

– A szociális bérlakások váró-
listáján húszan vannak, ez ah-
hoz sok, hogy kétévente-évente
egy-egy lakás üresedik. Fõleg
gyerekes családok vannak az
igénylõk között, a benyújtott
pályázatok elbírálása pontrend-
szer alapján történik, amely la-
káshasználat, jövedelem, eltar-
tottak száma alapján értékeli az
adott családot, és így összeáll a
rangsor. Amint megüresedik
egy lakás, a listán soron követ-
kezõ pályázó költözhet bele. Öt
évig élhetnek a bérlakásban –
elvileg. Van azonban arra lehe-
tõség, hogy ha öt év elteltével a
jövedelmi helyzet kedvezõ
irányban nem változott, akkor
újabb öt évre megkössék a szer-
zõdést. Sajnos jellemzõ, hogy
„bebetonozódnak” a családok,
nincs mobilitás, és épp ezért
hosszú a várólista is. A pályá-
zóknak általában tanácsoljuk,
hogy próbáljanak meg támoga-
tással saját lakást vásárolni.

Megtudhattuk azt is az osz-
tályvezetõtõl: ha olyan, ked-
vezõbb anyagi helyzetû igény-
lõk jelentkeznek, akik a lakbér
és a rezsiköltségek megfizetése
mellett takarékoskodni is képe-
sek, akkor az osztály munka-
társai szorgalmazzák, hogy
elõtakarékossághoz kötött bér-
lakásra pályázzanak. 

(Folytatás a 9. oldalon)
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Albérlet – a kínálat fele a keresletnek

Szemétdíj: lesz, aki duplán fizet?
Megszûnik a 70 év felettiek alanyi jogon járó ked-

vezménye, minden vállalkozónak kötelezõ lesz

szerzõdést kötnie a szemétszállítást végzõ szolgál-

tatóval, évente csak hat alkalommal fogadják in-

gyen a lakossági hulladékot a szeméttelepen – né-

hány azokból a változásokból, amelyek az év vé-

gén lépnek életbe, ha a képviselõ-testület elfogad-

ja a város új helyi köztisztasági rendeletét. 

Hetente érdeklõdnek albérletek iránt szerkesztõ-

ségünkben. Utánajártunk annak: van-e lehetõsé-

ge Pakson lakhatást találni annak, akinek nincs

pénze arra, hogy saját ingatlanhoz jusson; és ho-

vá menjen az, akinek külsõ segítség nélkül esélye

sincs arra, hogy fedél kerüljön a feje fölé?
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(Folytatás a 8. oldalról)
Az ilyen bérlakáshoz jutás fel-
tételei mások, mint a szociális
alapúnak: a helyi rendelet sze-
rint aki a lakbér és egyéb köz-
üzemi díjak megfizetése mel-
lett képes elõtakarékoskodni a
késõbbi lakáshoz jutása érde-
kében, az nyerhet jogot pályá-
zaton az ilyenfajta bérlakásra.
Lakáscélú betétszerzõdést kell
a pályázóknak kötniük, és így
takarékoskodnak, hogy az öt
év leteltével saját lakásba tud-
janak költözni. Valamennyi
(összesen 75) elõtakaré-
kossághoz kötött bérlakás a la-
kótelepen található, nagyságuk
1,5–2 szobáig terjed, 40 garzon
van közöttük. 

Itt a várólista nem

olyan hosszú, 

hiszen ezek a lakások köny-
nyebben megüresednek, mint a
szociális bérlakások.

Mária és családja a közel-
múltban költözött ki az egyik
Építõk úti hálófülkés bérla-
kásból.

– Albérletben éltünk korábban,
s ekkor már hallottunk arról a
lehetõségrõl, hogy paksi lako-
sok önkormányzati bérlakásra
pályázhatnak. A feltételeknek
kellett csak utánajárnunk, s ki-
derült, hogy ezeknek megfele-
lünk, hiszen két éve paksi lakos-
nak kellett lennie, munkavi-
szonnyal rendelkeznie a jelent-
kezõnek, és egy bizonyos jöve-

delemhez is kötötték azt, hogy
sikeres pályázatot nyújthassunk
be. Lakáskasszával már rendel-
keztünk, ez is elõnyt jelentett az
elõtakarékosságnál. Az elsõ év-
ben azonban lemaradtunk a bér-
lakásról, mivel a pályázatokat
csak egy adott napon lehetett
benyújtani. Egy évet laktunk 
a 27 m2-es egyszobás garzonban
a férjemmel, nagyon jól éreztük
ott magunkat; nyugalmas és me-
leg volt. Amikor a kisfiunk
megszületett, arra kényszerül-
tünk, hogy nagyobbat igényel-
jünk, így egy hat m2-rel na-
gyobb, hálófülkés lakásba köl-
töztünk ugyanabban az épület-
ben. 

Jó volt itt lakni 

takarékossági 

szempontok miatt is. 

Öt éve az albérletünkben
húszezer forint plusz rezsit
fizettünk, itt az Építõk útján
pedig megközelítõleg 4000
Ft volt a bérleti díj, rezsivel
együtt sem kellett átlagban
15 ezer Ft-nál többet kifizet-
nünk havonta. Ráadásul szép,
felújított lakást kaptunk.

– Kellemetlenségünk csak
abból adódott, hogy a laká-
sok alatt gyülekeznek a laká-
sokat karbantartó cég dolgo-

zói hajnalban, hangos be-
szédre, zörgésre ébredtünk, a
cigarettafüst pedig beszállt
az ablakunkon. Délután, mi-
kor a kisfiam épp aludt vol-
na, ez a szituáció ismétlõ-
dött, hiszen a munkások ak-
kor végeztek a mûszakuk-
kal… Úgy terveztük, itt tölt-
jük a maximális öt évet, de az
élet közbeszólt, egy izgõ-
mozgó kisgyereknek már
nem elég az a 16 m2, amit a
szoba adott, zavartuk is egy-
mást. Nézelõdtünk saját la-
kás után, s mostanra sikerült
Dunakömlõdön vásárolnunk
egy kis házat. 

Sólya Emma

(Folytatás a 8. oldalról)
Eszerint kényszerszerzõdést
köteles kötni a szolgáltató-
val minden paksi lakos és
valamennyi helyi vállalkozó,
ide értve az egyéni vállalko-
zókat is. Ezzel a rendelke-
zéssel a települések tisztasá-
gát kívánja biztosítani a köz-
tisztasági törvény ezt a terü-
letet érintõ szabályozása. –
Mivel kényszerszerzõdésrõl
van szó, az arra kötelezettek
körét nagyon pontosan meg
kell határozni. De a gazdál-

kodó szervezet fogalmát és
azon belül az egyéni vállal-
kozók körét három törvény
háromféle módon definiálja.
Ezért arról, hogy a helyi ren-
deletünk ezt hogyan szabá-
lyozza, kik tartoznak az
egyes csoportokba, a decem-
beri második fordulós tár-
gyalásig mindenképpen dön-
tenünk kell – mondta el Haj-
dú János. Kérdés például,
hogy mi van abban az eset-
ben, ha egy egyéni vállalko-
zó, akinek telephelye azonos

a lakhelyével és lakosként fi-
zeti a szállítás díját – vajon
még egyszer fizet majd?

Szintén új kezdeményezés,
hogy a városi szeméttelepen
eddig ingyen fogadott lakos-
sági hulladékszállítást ellen-
õrzik. A tervezet szerint
ezentúl évente már csupán
hat alkalommal lesz lehetõ-
ség, összesen 2400 kg-ig a
szeméttelepre ingyenesen ki-
szállítani a hulladékot. Ezt
minden alkalommal a szol-
gáltatást igénybe vevõ nevé-

hez és lakcíméhez kapcsolva
regisztrálják. Így kívánják
elkerülni a rendelkezést
megkerülõk visszaéléseit. 

A köztisztasági rendelet-
tervezet a város honlapján, a
www.paks.hu internetes ol-
dalon olvasható. Az önkor-
mányat munkatársai kérik,
hogy az új rendelettervezet-
hez kapcsolódó észrevétele-
ikkel, véleményükkel segít-
sék az önkormányzat mun-
káját.

Dallos Szilvia
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Pakson is megjelent probléma-
ként, hogy a fiatalok bandákba
verõdve éjszakánként randalí-
roznak, kukákat döntenek fel,
virágágyásokat taposnak szét –
és gyakran mindezt ittasan te-
szik. A legnagyobb probléma
nem is a kár, amit okoznak, ha-
nem az, hogy elõfordul: 9-12
éves korú gyerekek cselekszik
ezeket. Ezt felismerve tavasz
óta a polgármesteri hivatal
megbízásából képzett bizton-
ságvédelmi szakemberek járják
esténként az utcákat. Céljuk a
megelõzés, és mindezt nem a
„hatalom” vagy az erõ, hanem
a meggyõzés eszközével teszik.
Beszélgetnek a gyerekekkel,
bizalmi kapcsolatot építenek ki
a problémás fiatalokkal. De mi-
vel ez egy hosszú folyamat, és
egy-egy éjszaka nem lehet tar-
tós eredményt eléri, úgy dön-
töttek, hogy az iskolákon ke-
resztül próbálnak eljutni a diá-
kokhoz. 

Elsõként Paks legnagyobb
általános iskoláját, a II. Rákó-
czi Ferenc iskolát keresték fel,
ahol örömmel fogadták segítõ
kezdeményezésüket. A mediá-
torok bejártak az intézmény-
be, és személyes beszélgetése-
ken keresztül próbáltak segít-
séget nyújtani a renitens gye-
rekeknek. Sok probléma ke-
rült így felszínre. Sokkal több

az önmagát viselkedésével ki-
közösítõ, verekedõ, bandázó
gyerek, mint azt hitték. Szá-
mukra szeretnék a szakembe-
rek megmutatni a helyes utat,
és hogy ezt ne a büntetéstõl
való félelembõl kövessék, ha-
nem meggyõzõdésbõl. Ezért
szervezõdött az iskolaszépítõ
akció. „Tégy valamit az isko-
ládért, ugyanolyan gyerek

vagy, mint a többi” – így
hangzott a lelkesítõ szlogen,
és a gyerekek valóban bebizo-
nyították: tudnak tenni a kö-
zösségért. Cseh Tamás, az is-
kola egykori diákja és Bajor
Gábor – akinek gyermekei je-
lenleg is az iskola tanulói –
vezetésével egy szombat dél-
elõttöt a falfirkák eltüntetésé-
vel töltöttek. A program sike-
res volt, bár a szennyezõdése-
ket az alkalmazott oldószer
hatástalansága miatt nem sike-
rült teljesen eltüntetniük. 
Elindult egy folyamat, mondta
el Bajor Gábor, jelentõsen
visszaszorult a verekedések
száma az iskolában, és talán
elgondolkodnak már a gyere-
kek, hogy a többiek közül ki-
tûnni nem csak agresszióval
vagy alkoholfogyasztással le-
het. A kísérleti jelleggel létre-
hozott programot folytatni
szeretnék, és úgy tûnik, hogy a
hozzáállásból, lelkesedésbõl
jelesre vizsgázó diákok és szü-
leik támogatják az elképzelést. 

Dallos Szilvia

Levezetésként graffitit mostak

Internet nélkül élni lehet, de
vele könnyebb – ezzel a mot-
tóval indult útjára pályázati
támogatással a Légy net-re
kész program Pakson. A Paksi
Közmûvelõdési Kht. a Mi-
niszterelnöki Hivatal támoga-
tásának köszönhetõen ingye-
nesen hirdet tanfolyamokat,
amelyeken a számítógép- és
internethasználat alapjait is-
merhetik meg az érdeklõdõk.
Várnak mindenkit, aki szeret-
né elsajátítani a számítógép és
a világháló használatát, sze-
retné kihasználni az internet
által nyújtott lehetõségeket,
vagy nincs otthon számítógé-
pe, internet-hozzáférhetõsége.

Darócziné Szalai Edit igaz-
gató elmondta, a program ke-
retében felmérik a számító-
gép- és internethasználat pak-
si helyzetét, tájékoztatókat és
érdeklõdési kör szerinti elõ-
adásokat, önképzõ köröket

szerveznek, illetve személyre
szabott számítógép- és inter-
nethasználati tanfolyamokat
szerveznek. A programokon
résztvevõk a Paksi Közmûve-
lõdési Kht. intézményeiben
érvényes, ingyenes internet
használatra jogosító „internet
kártyát" kapnak.

Bõvebb információval a
Paksi Ifjúsági Irodában
(Gagarin u. 2., Tel.:75/519-
155) szolgálnak, itt várják a
jelentkezéseket, illetve a kép-
zési helyeken: Dunakömlõdi
Faluház, Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtár, Vak Bottyán
Gimnázium, I. István Szak-
képzõ Iskola (Biritó), Energe-
tikai Szakközépiskola.

A kurzusok annak a közel
2,8 millió forintnak köszönhe-
tõen, amit az intézmény a pá-
lyázaton nyert, díjmentesen
vehetõk igénybe.                 

Vida Tünde

Internettel könnyebbEurópai szintû játszóterek
Városunkban már minden

játszótér megfelel az európai

uniós normáknak: 21 köztéri

parkban játszhatnak bizton-

ságosan a gyerekek Pakson.

Októberben adták át a Szabó

Erzsébet utcait, és jelenleg

modernizálódik az Erkel Fe-

renc utcai is – a körzetek kép-

viselõinek támogatásával.

Eredetileg idén járt volna le a ját-
szóterek európai uniós normák
szerinti átépítésének határideje.
Erre az idõpontra a legtöbb tele-
pülés nem tudott felkészülni,
ezért 2010 lett az új határidõ. 
– Paks betartotta az eredeti elõ-
írást, és 2008-ra valamennyi ját-
szóterét átépítette az uniós nor-
mák szerint – mondta Klézl Te-
rézia, a város fõkertésze. 21 ját-
szótéren 92 játék szolgálja a
gyermekek kikapcsolódását Pak-
son. Játszótereink a DC Duna-
kom Kft. üzemeltetésében van-

nak, ezeket napi, heti rendszeres-
séggel ellenõrzik a cég munka-
társai, évente egyszer, novem-
berben külsõ szakember is felül-
vizsgálja azokat. Néhányat, így
például a Hajnal utcait a lakók
szereltették fel. Ezek biztonsá-
gos használata az ott játszók fele-
lõssége. A játszótér-felújításokat
saját költségvetésébõl oldotta
meg a város. – A forrásokat rész-
ben az önkormányzat biztosítot-
ta, jó néhány esetben pedig a
körzetek képviselõi ajánlották fel
éves kereteiket – tudtuk meg
Kudorné Szanyi Katalintól, a
Dunakom részlegvezetõjétõl.
2006-ban a felújítási program in-
dulásakor döntöttek úgy, hogy
kevesebb, de jobb minõségû par-
kot alakítanak ki a városban. Így
is csupán 4-5 játszótér szûnt meg
teljesen. Helyettük azonban va-
lóban európai szintû játszóterek-
re vihetjük már gyermekeiket
Pakson.                Dallos Szilvia
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– Nem olyan egyszerû, hogy együtt kezd-
jük az itteni életünket, hiszen a sorrend a
következõ: üzleti vízum, majd munkaválla-
lási engedély, tartózkodási engedély ne-
kem, ezt követi a családi vízum a család-
nak. Ezek megszerzése között hetek, hóna-
pok telhetnek el – meséli.

Al Khobar a város neve, ahol most él. A
Perzsa-öböl partján fekszik, megközelítõ-
leg százezer lakosa van, összeér Ad
Dammam-mal. Ez a part olyan, mint a Ba-
laton déli partja: végig lakott. 

Otthon az atomerõmûben dolgozott ki-
lenc évig, ipari folyamatirányítás rekon-
strukcióval foglalkozó projektben. Onnan
két éve ment át a németországi Karls-
ruheben lévõ Siemenshez szoftverteszte-
lõnek, ahol a jelenlegi fõnökével találko-
zott, õ csábította ide, egy holding most in-
duló osztályára.

Endre öt és fél napos munkarendben
dolgozik, ezt megfelelõen honorálják: cé-
ge fizeti a lakást, az autót. Így a fizetésé-

bõl csak ennivalóra és ruhára kell költe-
nie – ruha azonban nem sok kell, hiszen
este 6 órakor is még 31 fok van. Az anya-
gi jólétnek azonban ára is van: itt nincs
szociális élet, nincsenek színházak (még
arabul sem), nincs kulturális szórakozási
lehetõség. 

– A paksi református egyházközségben
való részvétel is hiányzik. Kis keresgélés,
óvatos érdeklõdés után azért megtaláltam
itt is a keresztyén közösséget – mondja. 

Endre négy-öt évre tervezi az itt tartóz-
kodást. Közös családi döntés volt, munká-
nak és kalandnak egyaránt indult ez az
arab élet, és ugyanígy a családon is múlik,
mikor lesz a visszaút.

– Itt van minden, a brit nemzetközi isko-
lától kezdve, ami a négyéves kisfiamnak
kell. Az emberek is kedvesek, nyíltabbak,
mint Németországban. Sok a külföldi, az
indiai, a pakisztáni, õk hozták magukkal a
saját szokásaikat – ha például valamelyi-
kük gyümölcsöt hoz be a munkahelyre,
akkor annyit hoz, hogy mindenkit bõven
meg tudjon belõle kínálni. 

A nõknek kissé nehezebb a helyzetük, hi-
szen az utcán abayat (csadort) kell viselniük.
Magánházban, lakóparkban nem ilyen szigo-
rúak a szabályok, ott abba öltöznek, amibe
szeretnének. Az éttermekben fenntartanak
single részt a férfiaknak és family részt a höl-
gyeknek és a férfiaknak családdal.

– Mivel Pakson vannak a feleségem szü-
lei és az enyémek is, ezért Paksot mindig
is egy fajta bázisnak, kiindulópontnak te-
kintem. Sokat köszönhetek a városnak: az
iskolát, munkahelyet, a barátokat, akik
persze hiányoznak, de hozzá kell szokni a
gondolathoz, hogy sokáig itt maradunk.
Új társadalmi kapcsolatokat kell kialakíta-
nunk, és barátokat szereznünk – vázolja a
jövõ terveit.                          Sólya Emma
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Fiatalok a nagyvilágban

Perzsa-öböl partján
A paksi atomerõmûben kezdte,

a karlsruhei Siemensnél folytat-

ta, és szeptember óta Szaúd-

Arábiában várja, hogy családja

utána utazzon: Lovászi Endre.

A Duna-Mecsek Területfej-
lesztési Alapítvány támogatá-
sával nyolc Duna-menti tele-
pülésen végez energiaauditot a
Dél-Dunántúli Humánerõfor-
rás Kutató és Fejlesztõ
Nonprofit Kft. Kováts Balázs
ügyvezetõ elmondta, Kalocsán
és hét környékbeli település
önkormányzati intézményei-
ben végzik el a felmérést, mely
arra vonatkozik, hogy mennyi-
re hatékonyan használják az
energiát, hol és hogyan lehetne
takarékoskodni.

– Az energiaárak elég maga-
sak, egy önkormányzat, ame-
lyik több intézményt: iskolát,
óvodát, idõsek otthonát, vagy

éppen kórházat mûködtet, mint
Kalocsa, büdzséjében óriási
részt tesz ki az energiaszámla –
fogalmazott Kováts Balázs.
Hozzátette, cégük teljes körû
vizsgálatot végez, ami kiterjed
az épületszerkezetre, nyílászá-
rókra, szigetelésre, fûtési rend-
szerre, annak szabályozására.
Ennek alapján készítenek egy
energiamodernizációs megva-
lósíthatósági tanulmányt, ami-
ben arra tesznek javaslatot,
hogy mit kellene megváltoztat-
ni, hogyan kellene korszerûsí-
teni az épületeket akár alterna-
tív energiaforrást használva.
Mindezen túl bemutatják, hogy
milyen pályázati lehetõségek

állnak rendelkezésre a szüksé-
ges modernizációhoz. Negye-
dik lépés lehetne Kováts Ba-
lázs szerint az, ha a Duna-Me-
csek Területfejlesztési Alapít-
vány a következõ évben meg-
teremtené annak lehetõségét,
hogy az energiamodernizációs
pályázathoz az önrészt, vagy
annak egy részét a települések
a paksi atomerõmû alapítvá-
nyánál elnyerhetnék.

A nyolc Duna-menti telepü-
léssel már megkötötték a part-
nerségi megállapodást, így el-
kezdõdik a felmérés. Az elkép-
zelések szerint az önkormány-
zati intézmények után a lakos-
ság körében is elvégzik a fel-

mérést. Az energiafogyasztási
szokásokról, energia-megtaka-
rítási hajlandóságról és lehetõ-
ségekrõl készült összefoglalót
az önkormányzatok és az érin-
tettek is megkapják. Kováts
Balázs elmondta, azért döntöt-
tek úgy, hogy Kalocsa környé-
kén készítik el elõször a tanul-
mányt, mert azok a falvak nem
élvezik azokat az atomerõmû
közelségébõl származó elõnyö-
ket, amit a Tolna megyei tele-
pülések. Nem kapnak iparûzési
adót, nem érzik a munkaerõ-pi-
aci elõnyöket, így például nem
származik bevételük a szemé-
lyi jövedelemadó helyben ma-
radó részébõl sem. Az ügyve-
zetõ hozzátette, a nyolc telepü-
lés csak az elsõ lépést jelenti,
tervük az, hogy folytatják má-
sutt is az auditot.     Vida Tünde

Segítenek takarékoskodni
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Béke van
– Ezt is fényképezze le! Nagyon szép lett – mutatja a megújult Béke utcát egy járóke-
lõ látván a kezemben a kamerát. – A városi újságtól van? Akkor írja meg, hogy jó len-
ne, ha tovább is elkészülne! – Gyalog járom végig a dunakömlõdi utcákat, amiket ed-
dig szinte csak a kocsiból, elsuhanva láttam. Elõtûnik megannyi apró részlet: egy fa-
ragott alak a kerítésen, hívogató présházajtók, a benzinkút mögött megbúvó
kerekeskút.
– Kóstolja meg a finom szõlõt! – szólít meg egy helybéli asszony, miközben a temp-
lomot fotózom, majd a kiskertet dézsmáló õzek nyomát mutatja. A szõlõ tényleg méz-
édes, dicsérem, azt majszolva térek vissza a Béke utcába. Meglátom a háromfelé
ugyanazt az utcanevet hirdetõ árbocos táblát, és elmosolyodom. Meg kell állapítanom,
hogy igazat mond: Itt tényleg béke van.

Szöveg és kép: Kövi Gergõ
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Kis túlzással szólva naponta
szûnnek meg boltok, cserélnek
gazdát, vagy éppen váltanak
arculatot. Kevés olyan üzlet
van Pakson, ami évtizedek
múltán is ugyanazt a képet mu-
tatja, s benne ugyanazok a ked-
ves eladók fogadják a vevõt. 
Molnárék fõutcai méteráru üz-
letébe lépve az ember mintha
kissé visszautazna az idõben,
arra számít, hogy a talpa alatt
megcsikordul az olajos padló,
ahogy tette ezt évtizedekkel
ezelõtt. Marika – az ifjabbik –
elárulja: úgy tervezik, hogy ez
nem sokára már nemcsak vízió
lesz, visszakerül a régi padló,
ami majdhogynem üzletük
védjegyévé vált. 

Miután a vevõ kedvéért ked-
ves türelemmel végek sorát pa-
kolja le és vissza, majd moso-
lyogva konstatálja, hogy ezúttal
nem kötetett üzlet, Molnár
Istvánné felidézi maga és méter-
áru üzletük, no meg lánya törté-

netét. Tanára gimnáziumba
szánta, de özvegy édesanyja
nem tudta vállalni a taníttatás
költségeit, így került Szekszárd-
ra, a Kereskedelmi Tanulóisko-
lába, ahol méteráru és lakástex-
til eladónak tanult. A beszélge-
tésünkre összekészített csomag-
ból a jutalomkönyvek közül elõ-
kerülõ bizonyítványokra méltán
büszke: kivétel nélkül mind
színjeles. Mestereire, köztük is
elsõként Pögl tanár úrra, aki –
mint mondja – TANÁR volt
csupa nagybetûvel, nagyon jó
szívvel emlékszik. Õ még most
ötven év után is rendszeresen
benéz, és egykori tanítványa
hogylétérõl érdeklõdik. 

Marika a Népboltnál, majd az
ÁFÉSZ-nél dolgozott kiváló-
an, amirõl kitüntetések sora
árulkodik. Három gyerek mel-
lett érettségizett, mert úgy gon-
dolta, egy kereskedõnek meg
kell találnia a hangot a mûvelt
vásárlókkal is. 

Húsz éve, mások buzdításá-
ra döntött úgy, hogy „ma-
szek” lesz és átveszi a méter-
áru boltot, ahol korábban
Pámer János keze alatt dolgo-
zott. A kereskedelem egyik
gyermekük számára sem volt
idegen, olyannyira, hogy fiai
is megszerezték a kereskedel-
mi végzettséget. Igaz, õk
„gyorstalpalón”, ahogyan
édesanyjuk fogalmaz. Nyom-
dokaiba lánya lépett, akinek
teljesen természetes volt,
hogy a fõutcai méterárubolt
pultja mögött a helye. Anyja
sem szánta soha másnak jobb,
könnyebb munkát kívánva
neki. – Aki szereti a munká-
ját, abban fel sem merül az
ilyesmi – mondják egyetértés-
ben. Marika sem bánná egy
percig sem, ha valamelyik lá-
nya tovább vinné a családi
vállalkozást. Igaz, erre most
még egyikük sem mutat haj-
landóságot.

Marika néni nem rejti véka
alá, szerinte manapság sok a
„botcsinálta” kereskedõ, aki
elfelejti, hogy az elsõ a vevõ.
Mint mondja, a kereskedõknek
sem régen, sem ma nem járt
különösebb megbecsülés, azt
mindenki maga kell, hogy ki-
vívja. Ahhoz viszont sok min-
dent meg kell tanulni, kezdve
onnan, hogy a vásárlót nem a
pulton ülve, rágózva fogadja
az eladó. Anya és lánya egybe-
hangzóan mondja: a cél, hogy
elégedetten távozzon a vevõ
azzal a szilárd meggyõzõdés-
sel, hogy a legszebb darabot
vette, a legjobb üzletet kötötte.
– Marika nagyon jó kereskedõ.
Szeretem, amikor hazajön, me-
sél és hozza a vevõk üdvözletét
– állítja az édesanya. Hozzáte-
szi, a szakmáról nem kellett
soha semmit magyarázni, lá-
nya elleste a praktikákat. Az
érintett ezúttal sem cáfolja az
elhangzottakat: a bizonyít-
ványt Szekszárdon szerezte, de
a szakma csínját-bínját édes-
anyjától tanulta.

Vida Tünde
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Nem esik messze az alma…

Kereskedõnek lenni nem könnyû, még akkor

sem, ha nem liszteszsákot, kenyeres rekeszt

kell naphosszat húzni-vonni, hanem – tegyük

fel – kelmét, méterárut végszámra. Ám annak,

akinek még az is örömet okoz, ha végigsimíthat

egy anyagon, ez a világ legszebb hivatása. Mol-

nár Istvánné Marikát és lányát – két ízig-vérig

kereskedõt – hallgatva legalábbis ezt gondolja

az ember.

„Parlagfûmentes utca” táb-
lát kapnak azok az utcák, me-
lyekben minden ház gyom-
mentesnek bizonyult. Ahogy
arról már beszámoltunk: mat-
ricát kaptak azok a házak,
ahol rendezett és parlagfû-
mentes udvart találtak. Mind-
ezt még szeptemberben ellen-
õrizték az akciót meghirdetõ
ÁNTSZ és a segítõ szerveze-
tek, az Együtt a Parlagfû El-
len Alapítvány és a Paksi
Kertbarátok Egyesületének
képviselõi. A táblákat folya-
matosan helyezik el a címet
elnyert közel 25 paksi és
dunakömlõdi utcába. A prog-
ram helyi szervezõi azt terve-
zik, hogy folyamatosan felül-
vizsgálják az utcák jogosult-
ságát. Szeretnék, ha egyszer a
Paks tábla alá is kikerülhetne:
az egész település parlagfû-
mentes.

A parlagfûvel és a nemzeti
parkokkal kapcsolatos isme-
retek álltak az idei Tolna Me-
gyei Környezetvédelmi Vetél-
kedõ középpontjában, mely-
nek az Együtt a Parlagfû El-
len Alapítvány adott otthont.
A versenybe öt kistérség isko-
lái neveztek be, akikre elmé-
leti és játékos feladatok vár-
tak, tudtuk meg Zengrüberné
Fetter Szilviától, az alapít-
vány elnökétõl. A paksi kis-
térségbõl a felsõsök között a
Deák Ferenc Általános iskola
második, míg az alsósoknál a
Balogh Antal katolikus iskola
csapata a harmadik helyet
szerezte meg. A Szekszárdról
és Tamásiból érkezett nyerte-
sek egy egész napos kirándu-
lást nyertek osztályaik számá-
ra a gemenci erdõbe. Emellett
az elsõ három helyezett
könyvvásárlási utalványt ve-
hetett át, és minden csapat
serleget, illetve kis ajándékot
vihetett haza. A programot
közös vacsora zárta a Geszte-
nyés úti székházban. 

Dallos Szilvia

Új táblákat 
kapnak az utcák
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Székely Kinga, az Energetikai
Szakközépiskola ötödéves di-
ákja volt az elsõ véradó a Vö-
röskereszt paksi szervezetének
második diákvéradásán. Szü-
lei nem fogadták kitörõ öröm-
mel, féltették, hátha rosszul
lesz. Kinga azonban sem a tû-
tõl, sem a vérveszteségtõl nem
tartott. Véleményét, miszerint
sokakat a tûtõl való félelem
tart vissza, a regisztrációra vá-
ró lányok is megerõsítik.
Akkermann Eszter, Tuba Re-
náta, Volf Erika és Bencze Pat-

rícia egybehangzóan állították,
van bennük némi félsz. Elárul-
ták, a kíváncsisággal vegyes
segíteni akarás mellett az iga-
zolt hiányzási lehetõség is
nyomott a latban, amikor úgy
döntöttek, elmennek vért adni.
Az ötödéves lányok szerint
mindenkinek érdemes meg-
fontolnia a véradást, mert bár-
kivel megeshet, hogy neki
vagy a családjában, barátai kö-
zött szüksége lesz segítségre.

Patai Zoltán profi véradónak
számít, negyedszer nyújtotta

karját, hogy segítsen. A tolnai
fiú a Vöröskereszt elsõ paksi
diákvéradásán ült elõször a
véradó székben, s amikor hív-
ták, elment Szekszárdra is – A
családban senki sem véradó.
Engem az vezérelt, hogy segít-
sek, ha tudok – fogalmazott. A
kérdésre, hogy mi a vélemé-
nye a kortársaknak minderrõl,
nem tudott válaszolni. – Nem
téma nálunk. Sajnos – mondta,
mielõtt elsietett, hogy a követ-
kezõ órára beérjen. 

A Vöröskereszt paksi szer-
vezete 2007-ben szervezett
elõször diákvéradást, melyen
a 18 év feletti diákokat, illetve

tanáraikat várták. A megyei
véradóállomás szakemberei
akkor is, most is az ESZI-be
települtek ki. A múlt évben
32-en jelentek meg, s kivétel
nélkül megfeleltek az orvosi
vizsgálat során. Idén is
harmincketten voltak, de hár-
mójukat kiszûrték az orvosi
ellenõrzésen. Ferencziné
Vesztergombi Klára titkár vá-
rakozásai ellenére csak a házi-
gazda iskola diákjai és peda-
gógusai vállalkoztak a donor
szerepre annak ellenére, hogy
a másik két középiskolában is
meghirdették a lehetõséget.

Vida Tünde

Tizenéves véradók

Dr. Gáts Attila ma már nyugdí-
jasként látja el a betegeket a pak-
si szakrendelésen, emellett a rác-
kevei rendelõintézetben és ma-
gánpraxisban is dolgozik felesé-
gével. A paksi szakrendelés nem
beutaló köteles, csak a vissza-
rendeléseket jegyzik fel. A be-
tegforgalom átlagosan napi har-
minc fõ, a nemi betegségben
szenvedõk száma igen alacsony,
egy százalék alatt van. A bõrbe-
tegségek körében továbbra is ve-
zetnek a dermatitisz, ekcéma
csoportba tartozó, azaz gyulla-
dásos problémák, a bõrfertõzé-
sek és a tumoros betegségek.
Utóbbiak száma sajnálatos mó-
don jelentõsen megemelkedett
az elmúlt húsz évben, különösen
a festéksejtes bõrráké, azaz a
melanómáé, ami az ózonréteg
elvékonyodása mellett a mérték-
telen napozás és szoláriumozás
számlájára írható. Bár a diag-
nosztika és a betegség kezelése

rendkívül sokat fejlõdött, ezzel
együtt pedig a túlélési esély a
korábbiakhoz képest megtöbb-
szörözõdött, mindent meg kell
tenni a megelõzés érdekében,
ugyanis a melanóma egy igen
agresszív rákfajta. A rendelésen
sok az olyan beteg is, akiknél a
bõrön jelentkezõ elváltozások az
angiopáta jelei, azaz a kis- és a
nagy verõerek cukorbetegség
következtében bekövetkezõ ká-
rosodására utalnak. 

A nemi betegségek körébõl
ugyanazok a betegségcsoportok
vannak jelen: az úgynevezett
partnerbetegségek, illetve a sú-
lyos és közismerten nemi úton
terjedõ fertõzõ nemi betegsé-
gek: a gonorrhoea, ismertebb
nevén tripper vagy kankó, illet-
ve a szifilisz, vagy a legutóbb
diagnosztizált AIDS, illetve a
turizmus fejlõdésével a trópusi
környezetekben terjedõ fertõzõ
betegségek. Nem szabad megfe-

ledkezni a hepatitisrõl sem,
amely világszerte támadóban
van, de védõoltással megelõz-
hetõ. A szexuális úton terjedõ
fertõzések egyik legjobb ellen-
szere az állandó partner, illetve
óvszer használatával jelentõsen
csökkenthetõ a fertõzésveszély.
Nagyon fontos, hogy a legelsõ
tünetek jelentkezésekor azonnal
szakorvoshoz kell fordulni, hi-
szen a gyors és pontos diagnó-
zis, illetve az annak megfelelõ
gyógyszerek megkímélik a be-
teget a súlyosabb következmé-
nyektõl. 

Gáts doktor elmondta, hogy
számos kollégájával megegyezõ
véleménye szerint, célszerû len-
ne külön választani a bõrgyó-
gyász szakrendelésrõl a nemibe-
teg-gondozást, és megyei vagy
regionális szintû központokat lét-
rehozni erre a célra, ez megköny-

nyítené a betegellátást. A paksi
rendelésen elõrelépést jelentene
az olcsó és jó hatású fototerápia
alkalmazása, amelynek jelenlegi
akadálya a helyhiány. Tovább
emelné az ellátás színvonalát a
bõr PH-értékének megmérésére,
a pigmentáció vizsgálatára, a
bõrellenállás megmérésére,
anyajegyek fotózására, nagyítá-
sára alkalmas új, korszerûbb
orvosdiagnosztikai mûszerek be-
szerzése. A legnagyobb problé-
ma azonban, hogy nincs megfe-
lelõ szakember-utánpótlás,
mondja Gáts doktor. Azt tapasz-
talja, hogy a bõrgyógyászat is-
mét hiányszakma lett, mert a fia-
tal orvosok inkább elmennek
külföldre, vagy jobb megélhetést
biztosító más szakmát választa-
nak, így egyre több a nyugdíjas-
ként praktizáló orvos.   

Kohl Gyöngyi

RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN
Bõrünk véd a külsõ környezeti hatásoktól, a külön-

bözõ fertõzésektõl, elváltozásai pedig figyelmeztetõ

jelei lehetnek különbözõ betegségeknek, ezért éppen

olyan fontos része testünknek, mint bármelyik belsõ

szervünk. A paksi Városi Rendelõintézethez tartozó

bõr- és nemibeteg gondozó szakrendelésen dr. Gáts

Attila bõrgyógyász szakorvos látja el a betegeket, je-

lenleg a Barátság úti rendelõintézetben, minden hét-

köznapon változó rendelési idõben.  
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„Ültess fát, életfát, õrizd az oxi-
gén forrását.” Ez az idézet ihlet-
te a környezetvédelem iránt el-
kötelezett Önzetlenül Környe-
zetünkért, Otthonunkért Mun-
kacsoport Alapítvány „életfa”
programját. Ennek lényege,
hogy facsemetével ajándékoz-
zák meg a Pakson született ba-
bákat, azokat, akiknek családja
vállalja, hogy ugyanolyan sze-
retettel fognak gondoskodni a
fáról, mint gyermekükrõl. Az
alapítvány az elõzõ évekhez ha-
sonlóan idén is nyár elején tette

közzé felhívását, amelyre a ta-
valy, illetve idén szeptember kö-
zött született babák szüleinek,
nagyszüleinek, keresztszüleinek
jelentkezését várták. Az ebben a
formában egyedülálló akcióban
idén huszonheten jelezték igé-
nyüket „életfára”, amelyet már
át is vettek egy oklevél, illetve a
fára függeszthetõ emléktábla kí-
séretében. Szakítva az eddigi
gyakorlattal idén nem egy, ha-
nem négyféle fa közül választ-
hattak az érintettek, hosszúfürtû
májusfa, kislevelû hárs, gömb-

kõris és japán díszcseresznye
szerepelt a kínálatban, amelyek
mindegyike hosszú életû. Az
akciót támogatta az atomerõmû,
valamint a Duna-Mecsek Terü-
letfejlesztési Alapítvány is.
Jantnerné Oláh Ilona kiemelte,
ahhoz szeretnének hozzájárulni,
hogy a felnövekvõ generáció
féltve, szeretettel forduljon a
természet felé. Az alapítvány
vezetõje hozzátette, hogy töb-
ben lemaradtak a jelentkezési
határidõrõl, ezért nagy örömük-
re szolgál, hogy egy rendkívüli
akciót tudnak hirdetni a
Tiszakürti Arborétum jóvoltá-
ból, ahonnan negyven magyar
tölgyet ajánlottak fel az alapít-
ványnak. A szervezet már közzé
is tette felhívását, amelyre most
minden megkötés nélkül várják
az írásbeli jelentkezéseket, no-
vember 15-ig, a Tolnai út 10.
szám alá. Az életfa-tulajdono-
soknak a csemete gondozása
mellett még egy feladatuk van,
az alapítvány fotókat és élmény-
beszámolókat vár tõlük, mert
idõvel szeretnének egy kiad-
ványt készíteni az egyre na-
gyobb érdeklõdésnek örvendõ
programról.                 

Kohl Gyöngyi
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1%
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik 2006. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-át 2007-ben a „Lépjünk
együtt alapítvány a Kishegyi úti óvo-
dáért” javára ajánlották fel. A befolyt
összeg: 522.805 Ft. Az összeg nagy
részét a Mókus csoport udvarának
felújítására és az óvoda fennállásá-
nak 25 éves évfordulójára rendezett
gyermekprogramokhoz szükséges
eszközökre fordítottuk. Kérjük, to-
vábbra is tiszteljék meg támogatá-
sukkal alapítványunkat. 

Vaszkó Zsoltné tagóvodavezetõ

Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik 2007-ben az adójuk 1%-át fel-
ajánlották céljaink elérése érdekében.
Ez az összeg: 276.418 Ft volt, amit a
gyerekek az ifjúság és a felnõtt lakos-
ság környezetvédelmi szemléletfor-
málása érdekében a Föld napi rajzpá-
lyázat, a környezetvédelmi vetélkedõ
felnõtteknek, a „Séta az egészségért”
programokra, valamint ismeretter-
jesztõ elõadások szervezésére fordí-
tottuk. Kérjük, a következõ években
is tiszteljenek meg felajánlásukkal.

ÖKO Munkacsoport 
Alapítvány kuratóriuma

A Hétszínvirág Alapítvány köszö-
netét fejezi ki mindenkinek, aki
adója 1%-ával a 2007-es évben se-
gítette céljaink elérését. A felaján-
lott összeget: 367.471 Ft-ot óvo-
dánk udvarának további korszerû-
sítésére, játéktároló dobozok, vala-
mint a homokozó árnyékolójának
cseréjére fordítottuk.
Bízunk abban, hogy az elkövetkezõ
években is támogatja közhasznú te-
vékenységünk minél hatékonyabb
megvalósítását. Köszönettel:

Lázár Márta, Hétszínvirág 
Alapítvány kutatóriumi elnöke

Az „Együtt a Jövõ Szakembereiért”
Alapítvány ezúton is megköszöni a
2007. évi SZJA1%-át, 243.079 Ft-ot,
melyet az alapító okiratunkban meg-
fogalmazott célokra fordítottunk.
Kérjük, a jövõben is támogassa adója
1%-ával az „Együtt a Jövõ Szakem-
beriért” Alapítványt. 
11992206-06198736-100000025
Köszönettel:Czethoffer Gyuláné

A Paksi Atomerõmû Zrt. Humán
Alapítványa a magánszemélyek
adójának 1%-ából 2007. évben
3.339.521 Ft-ot, 2008-ban
2.811.602 Ft-ot kapott, melyet az
alapítvány a nehéz élethelyzetbe
került munkavállalói, nyugdíjasai
és családtagjaik segítésére, támo-
gatására fordítja.

Köszönjük a támogatásukat! 

Paksi fiatalok is csatlakoztak
idén a „72 óra kompromisszum
nélkül” elnevezésû országos
ökumenikus ifjúsági mozga-
lomhoz, amely már több or-
szágban létezik, 2006-ban je-
lent meg Magyarországon. A
program lényege, hogy a be-
kapcsolódó fiatalok három na-
pon át szociális, karitatív, kör-
nyezetvédelmi és fejlesztési
feladatokat végeznek „komp-
romisszum nélkül”, azaz anél-
kül, hogy elõre tudnák, mi lesz
a tennivalójuk. A projektek kö-
zött megtalálható például szo-
ciális intézményekben, játszó-
tereken végzett felújítási mun-
ka, erdõtakarítás, látogatás
kórházakban, ételosztás, kultu-
rális mûsorok szervezése kü-
lönbözõ közösségeknek, fo-
gyatékkal élõknek, idõseknek.

A program arra hivatott, hogy
a hagyományos egyházi kere-
tek közül kilépve bizonyítsa,
hogy a kereszténység több a
gyülekezetekben, a templomok
falain belül zajló életnél,
ugyanakkor megmutassák a fi-
atalok önzetlenségüket, tettre-
készségüket. Idén Tolna megye
is csatlakozott az akcióhoz,
Nagydorogon, Dunaszent-
györgyön és Pakson dolgoztak
csoportok. Városunkban az ür-
gemezei pihenõpark fái alatt
gereblyézték össze az õszi
lombot, Nagydorogon a két
községi kopjafát csiszolták és
festették le, valamint a katoli-
kus és református temetõben a
hõsök emlékmûvének környé-
két tették rendbe, Dunaszent-
györgyön pedig parkgondozási
munkát, illetve játszótér takarí-

tást végezték, mondta el Bocs-
korás Bertalan, Nagydorog re-
formátus lelkésze, a program
Tolna megyei koordinátora.
Hozzátette, függetlenül attól,
hogy valamelyik felekezethez
tartozik a jelentkezõ avagy
sem, mindenkit szeretettel fo-
gadtak a csoportok. A „72 óra
kompromisszum nélkül” akci-
ót az Ökumenikus Ifjúsági Iro-
da koordinálja, a program a re-
formátus, katolikus és evangé-
likus egyház ifjúsági bizottsá-
gának és szeretetszolgálatának
együttmûködésével valósult
meg. A szervezõk szeretnék, ha
a következõ esztendõkben
egyre több országban csatla-
koznának a kezdeményezés-
hez, és hamarosan egy idõben,
európai szinten rendezhetnék
meg a programot.      -gyöngy-  

Önkéntes szolgálat hetvenkét órán át

Még igényelhetnek életfát
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A hagyományhoz hûen, idén is megrendezték a diáknapokat a
Deák Ferenc Általános Iskolában, amelynek keretében megemlé-
keztek névadójuk születésnapjáról, megkoszorúzták a „haza böl-
csének” Városháza elõtt, illetve az iskola aulájában álló mell-
szobrát. Este suli-bulit rendeztek, másnap pedig sportvetélkedõk-
re, filmvetítésre, kézmûves foglalkozásra, és újdonságként pala-
csintasütõ versenyre hívták a deákos diákokat.             -gyöngy-

Az Atomerõmû Horgászegyesület saját
halnevelõ gazdasággal rendelkezik, ami-
nek köszönhetõen gondoskodni tudnak a
megfelelõ mennyiségû és kiváló minõ-
ségû halról, illetve megelõzhetik beteg-
ségek behurcolását a tórendszerbe. A ne-
velni kívánt halakat tavasszal vásárolják
meg, az ekkor öt dekagramm átlagsúlyú
egynyaras pikkelyeseket az õszi lehalá-
szásig huszonöt-negyven dekagramm
közöttire nevelik. Ezután átkerülnek két
másik tóba, ahol az úgynevezett “nyúj-
tás”, vagyis a háromnyarasra nevelés
történik. Innen megfelelõ leválogatás
után kerülnek ki a halak a horgásztavak-

ba, illetve elkülönítik a tavaszi, nyári te-
lepítésekhez, illetve csekély mértékben
a kapitális halneveléshez szükséges állo-

mányt. Lehalászást március környékén,
a nyárit elcsúsztatva szeptemberben, il-
letve október-novemberben tartanak. Az
idei nyári-õszi lehalászás alkalmával
százharmincöt mázsa két és fél kilo-
gramm átlagsúlyú pontyot már kihelyez-
tek a horgászvizeikbe, az idei kihelye-
zett halmennyiség jelenleg az egyéb ha-
lakkal együtt kettõszáznegyvenöt má-
zsa. Antal Lajos, az egyesület elnöke el-
mondta, hogy terveik között szerepel ki-
lenc mázsa csuka és kétmázsányi süllõ
kihelyezése is a tavakba. Novemberben
még annyi ponty és amur is kerül a hor-
gászvizekbe, hogy nemes halak tekinte-
tében elérjék a háromszázharminc má-
zsát. A horgászegyesület büszke arra,
hogy maguk „állítják” elõ a szákba, bog-
rácsba való uszonyost, a Tolna megyei
egyesületek közül egyedüliként. A hét-
százharmincöt tagot számláló szervezet
bízik abban, hogy év végére elérik a hor-
gászok a négyszáz mázsányi összfogást,
ezzel pedig a már gyakorlattá vált hat-
van kilogrammos évi átlagfogást. 

Kohl Gyöngyi

Maguk nevelik a bográcsba valót

Paksi telephelyû szolgáltató kft. keres munkatársat
az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére.

- A cég tulajdonában, illetve kezelésében lévõ épületek és
építmények elektromos hálózatainak karbantartása, folya-
matos ellenõrzése a kft. teljes szolgáltatási területén.
- Villamos berendezések karbantartása, javítása a kft. teljes
szolgáltatási területén.
- Elektromos berendezések automatikus vezérlésének fel-
ügyelete felügyelete, karbantartása, fejlesztése.
- Éves elektromos karbantartási tervek kidolgozása az egyes
üzemegységekre.
- Javaslatok kidolgozása az energiatakarékos üzemrend
megvalósítására üzemegységenként.

Feltételek:
- Villanyszerelõ végzettség
- B kategóriás vezetõi engedély
- Paksi lakhely
- Ügyelet vállalása

Elõnyök:
- Automatizálási és vezérléstechnikai jártasság
- Hasonló munkakörben szerzett több éves tapasztalat.

Jelentkezés szakmai önéletrajz beküldésével 
az alábbi címre: 7030 Paks, Pf. 37

További információ a 75/511-000 telefonszám
19-es mellékén kérhetõ.

Megkezdték az õszi lehalászást

és haltelepítést az Atomerõmû

Horgászegyesületnél. Ez a mû-

velet egyik fejezete annak a fo-

lyamatos munkának, amelyet a

megfelelõ mennyiségû és kiváló

minõségû hal biztosításának ér-

dekében végeznek. 
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Életútjának felidézésével régi
adósságomat szeretném tör-
leszteni. Egykori történelemta-
nárként és a város helytörténe-
tének megismertetésében elkö-
telezett múzeumpedagógusként
a Paksról szóló publikációk
egyik legfontosabb munkájá-
nak tartom Sólyom Károly Egy
evangélikus gyülekezet a Duna
partján c. tanulmányát, melybõl
nemcsak a paksi evangélikusok
történetét ismerhettük meg,
könyvében õ csak úgy „mellé-
kesen” számos fontos és külön-
leges, a paksiak életéhez tarto-
zó mûvelõdéstörténeti adattal,
eseménnyel ismerteti meg olva-
sóit, melyeket kutatómunkája
során tárt fel. Ezek közül is tán
a legérdekesebb Barla István
paksi evangélikus lelkész édes-
anyjának, Barla Mihályné Hrúz
Lidiának a sorsa, aki Petõfi
édesanyjának, Hrúz Máriának
volt a nagynénje. Barláné Hrúz
Lidia nõtlen fiának háztartását

vezette Pakson, itt is halt meg,
síremléke a paksi evangélikus
temetõben még megtalálható, a
gyülekezet a védett sírok közt
tartja számon. Valószínûsíthetõ,
hogy a költõ e rokoni kapcsolat
alapján került 1831-tõl 1833-ig
két tanévre a sárszentlõrinci is-
kolába.

Sólyom Károly 1920. május
23-án született Budapesten.
Középiskolai tanulmányait
elõbb Hódmezõvásárhelyen,
majd Szegeden végezte. Az
érettségi vizsgát követõen
1939-tõl a pécsi Erzsébet Tudo-
mányegyetem Hittudományi
Karán, Sopronban volt egyete-
mi hallgató. A zárószigorlatok
után 1943-ban Balassagyarma-
ton szentelték lelkésszé, ezután
Léván, majd Észak-Komárom-
ban kapott hitoktatói állást. Itt
kötött házasságot Wallner Etel-
ka német–francia szakos kö-
zépiskolai tanárnõvel (Wallner
Ernõ földrajzprofesszor leá-

nyával) 1944. november 14-én,
házasságukból két fiú: Csaba és
Tibor, majd két leánygyermek-
ük: Anikó és Éva  született. 

1945 júliusában a szlovák ha-
tóságok erõszakkal áttelepítet-
ték õket a magyar oldalra, Dél-
Komáromba, ahol a gyülekezet
adminisztrátora lett. 1947 júni-
usában Tatabányára helyezték
bányalelkésznek, és Sólyom
Károlyt innen hívta meg a pak-
si evangélikus gyülekezet lel-
készének 1951 márciusában.

1970-tõl 1988-ig volt a Tol-
na-Baranyai Egyházmegye es-
perese, 1982-tõl 1988-ig a Dé-
li Egyházkerület püspökhe-
lyettese, Káldy László püspök
súlyos betegsége alatt annak
haláláig a tényleges püspöki
feladatok ellátását is õ végezte.
A feszített munka megterhelte
szervezetét, egyre súlyosbodó
szívbetegsége miatt nyugdíja-
zását kérte, 1988. június 30-tól
vonult nyugdíjba.

Sólyom Károly lelkipásztori
tevékenységét a gyülekezet
belsõ harmóniájának,  a közös-
ség erkölcsi és anyagi gazda-
godásának megteremtése jelle-
mezte: a temetõben ravatalozó,

betonozott út épült, a templo-
mot felújították, majd 1982-re
elkészült a régi, lebontott  lel-
készlak helyén az új gyüleke-
zeti központ lelkészlakással,
imateremmel és a szükséges
hivatali helyiségekkel. Több
évtizedes lelkipásztori munkál-
kodását 1980-ban és 1990-ben
is Pro Urbe Paks díjjal ismer-
ték el.  

Már teológus hallgatóként is
érdeklõdött az egyháztörténet
iránt, 1942-tõl jelentkezett cik-
kekkel, kisebb tanulmányokkal
evangélikus lapokban. Legfon-
tosabb írását, a paksi evangéli-
kus gyülekezet történetét,
melynek gyûjtõ-kutatómunká-
ját éveken át végezte, már
nyugdíjasként jelentette meg
1991-ben. 

Sólyom Károly 2000. novem-
ber 17-én halt meg Budapes-
ten, sírja a paksi evangélikus
temetõben található, melynél a
gyülekezet halottak napján le-
rója kegyeletét.   

Magánemberként pedig el
kell mondanom, Sólyom tisz-
telendõ úr életem egyik legfon-
tosabb szereplõje volt.  Varázs-
latos pedagógiai tehetség, aki
lelkészként a kommunista dik-
tatúra legridegebb éveiben bib-
liaóráin, gyermek-istentisztele-
tein a gyülekezet gyerekközös-
ségének nemcsak tartalmas, de
vidám életet, nagyszerû szóra-
kozást is teremtett, ahol a bib-
liai történeteket játszva, dra-
matizálva ismerhettük meg,
szüleinknek színdarabként ad-
hattuk elõ. A foglalkozásokat
nyáron a parókia udvarán, té-
len a templom alatti fûtés he-
lyiségében hatalmas ping-pong
meccsek elõzték meg, sokat ki-
rándultunk. A gyerekkori sérel-
mek megoldásában személyi-
ségének bölcs derûje menedé-
ket és vigasztalást jelentett.
Mosolya a mai napig elkísér.
Forrás: 
– Sólyom Károly: Egy evangéli-
kus gyülekezet a Duna partján,
Paks, 1991. 
– Dr. Sólyom Csaba életrajza
édesapjáról 
– Sólyom Károly gyászjelentése.

Kernné Magda Irén
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Híres paksiak, paksi hírességek

Sólyom Károly

Három éve tanul citerázni a
Pro Artis mûvészeti iskolában
a madocsai Borzavári Róza,
aki a Kalinkó népzenei együt-
tessel járt fellépésekre, édes-
anyjával együtt énekelt az
együttesben. Anyai örökség a
szép énekhang, valamint a nép-
zene, népmûvészet iránti ér-
deklõdés és tisztelet. Lakóhe-
lyén különösen fontos, hogy az
idõsek átadják a fiataloknak a
népi hagyományokat, népdalo-
kat, táncokat, szokásokat, mes-
terségeket. Így a citerázás és
népdaléneklés mellett Róza a
helyi néptáncegyüttes tagja is.
A mûvészeti iskolában heti egy
alkalommal közel négy órát
tölt: egyéni felkészülés Lehõcz
Józsefné tanárnõvel, majd pró-
ba az együttessel Madács

Györgyné tanárnõ vezetésével.
A közelmúltban egyénileg sze-
repelt a XIII. Országos Népze-
nei Találkozón Bonyhádon, or-
mánsági népdalcsokor elõadá-
sát Nívódíjjal jutalmazták, em-
lékül egy népmûvészeti kerá-
miatárgyat, oklevelet és egy
népzenei CD-t kapott. A hete-
dik osztályos kislány kitûnõ ta-
nuló, elmondása szerint a reál-
tárgyak állnak hozzá közelebb.

Tagja az iskolai színjátszó
szakkörnek, verset s prózát is
szívesen mond, az iskolai ün-
nepélyek rendszeres szereplõ-
je. A kedvenc mégis csak az
éneklés és a citera. Róza nagy-
család legkisebbje, testvérei
valamennyien tanultak zenét, s
ezt édesanyjuk, dr. Skrenyó
Margit tudatosan irányította
így, volt, aki gitározni tanult, és
Rózán kívül egy másik lány-
testvér is tehetséges énekes. Az
anyai nagyapa híres zenészcsa-
pat tagja volt, innen eredhet a
zenei örökség és tehetség. Az
édesanya kiemeli, hogy lakó-
helyükön tartalmas, színes a
közösségi élet, a hagyományok
õrzése és átadása mellett fi-
gyelnek egymásra az emberek,
tisztelik és segítik egymást. Az
itt élõ fiatalok kicsi gyermek-
koruktól magukba szívják eze-
ket az értékeket, s viszik ma-
gukkal egy életen át.     -bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Borzavári Róza
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Beszélgetésünk idején õszi szünet van az
oviban is, így nem csak a kéthónapos Ben-
ce, hanem a hároméves Barnabás is otthon
van – okot adván édesapjuknak is egy hét
szabadságra. A család–zenekar–munka-
hely hármasában jól elboldogul Orbán
Gyula, Budapestre elugrani neki annyi,
mint másnak levinni a szemetet. A zenész-
élet mögött stabil családi háttér áll, ami
egyébként az egész együttesre jellemzõ –
hát 

ennyit a „pop, csajok 

satöbbi” sztereotípiákról. 

– El sem tudom mondani, hogy amikor
megjövök egy többnapos fellépésrõl, mi-
lyen érzés, amikor beérek a városba, és
megérint a paksi nyugalom, majd hazatér-
ni, ahol vár a feleségem és a gyerekek –
meséli Gyula. Így kerek a világ. Felesége
tudja, mindenkinek az a jó, ha férje azt csi-
nálhatja, amit szeret, s párja is tudja, jó ke-
zekben vannak a fiúk. Paks messze Tolna
megye legjobb városa, ad hangot beszél-
getõtársam többször is annak: miért is ma-
radt a Duna-parti kisvárosban. Itt minden
adott egy nyugodt, kényelmes élethez,
vallja az egykori pesti kisfiú. 

A történet klasszikusnak mondható: szülei
tízéves korában, engedve az atomerõmû
vonzásának, Paksra költöztek. – Majd' meg-
õrültem – idézi fel egy kissrác megpróbálta-
tásait, akire egy épphogy elkészült lakótele-
pi lét várt, frissiben kapott gördeszkáját pe-
dig nem igen tudta kihasználni az akkor
még kockaköves fõutcán. Mire a gimnázi-
umba ért, nemcsak a városhoz fûzõdõ vi-
szonya változott meg. Elmondása szerint 11

éves koráig még zenét sem hallgatott, „ide-
gesítette”. Aztán maga sem tudja, mi történt,
de dobok mögé ült, s egy év zenetanári út-
mutató után, autodidakta módon sajátította
el az ütõhangszer titkait. Talán 

a cimbalmos dédnagyapa

öröksége bújt elõ, 

vagy egyszerûen így kellett történnie,
mindenestre Orbán Gyula 25 éve zenél, s
ameddig újat tud nyújtani, addig „elücsö-
rög a dobok mögött”. 

A hajdani garázsszomszédok bizonyára
jól emlékeznek a megannyi zenei formáci-
óra, amelyben bontogatta szárnyait a pró-
bák során. (Kérték a fiúkat, legalább a hí-
reket mondják be óránként, ha már úgy-
sem tudnak mást hallgatni.) A Houdinis
együttes már komolyabb felállás volt, in-
nét vezetett aztán útja a Heaven Street
Sevenbe, ahol alapítóként jegyzik. 

Gyorsan emelkedett az 1995-ben alakult
HS7 csillaga, hiszen két évvel késõbb már
az MTV zenei csatorna játszotta egy klipjü-
ket, és ekkor szerzõdtek lemezkiadóval is.
Három éve elnyerték a MAHASZ díját az
„Év rockalbuma” kategóriában, és aztán
jött a már említett uniós díj, amit 600 (!) eu-
rópai zenekar közül érdemeltek ki. Ugyan
errõl mi itthon nem nagyon tudtunk, a díj-
kiosztót (ahol olyan nevek jelentek meg,
mint Madonna vagy a U2) minden európai
ország közvetítette – kivéve Magyarorszá-
got, s a honi sajtó sem cikkezte túl az ese-
ményt. – Kint a legnagyobb luxusban él-
tünk két napig, mikor leszálltunk a repülõ-
rõl, szembesültem azzal, hogy ellopták a
kocsimat. Könnyû volt visszarázódni – em-

lékszik vissza. Nem írok újat: nem könnyû
itthon zenésznek lenni. Mégis maradtak.
Higgadtabb vigécek lettünk, mondja Gyu-
la, túl az ifjonti lázongáson. Minek nyomo-
rogjanak Angliában, ha itthon teltházas
koncerteket adnak, és nincsenek híján kül-
földi meghívásoknak sem. Egy érdekesség:
sokszor játszanak Erdélyben is, legutóbb a
Kézdivásárhelyi Sokadalom programján
léptek fel. Ott tudta meg, hogy testvérváro-
sunkban jár. – Paksról nem keresnek ben-
nünket, még soha nem léptünk fel városi
rendezvényen – mondja. Az itteni közönség
a Café Bongóban találkozhatott már velük,
s talán jövõ tavasszal is fog, mivel 

lemezbemutató turnéra 

készülnek. 

Jazz címû albumuk lesz Magyarországon
az elsõ, amelyet november 10-tõl (hét nap-
pal a hivatalos megjelenés elõtt), egy hétig
ingyenesen és legálisan letölthetnek a
hs7.blog.hu oldalról. Bár a másolások ne-
kik is komoly károkat okoznak, hivatalo-
san mintegy hatezer lemezt adnak el, nem
hivatalosan pedig hatvanezerrel számol-
nak. – Nálunk így szocializálódtak az em-
berek, ha elkapja õket a BKV ellenõr, még
nekik áll feljebb. A lényeg, hogy eljusson
a zenénk, s aztán ha valakinek megtetszik,
talán a koncertre is eljön – tárja fel a nem
mindennapi kezdeményezés hátterét.

Végül egy „kötelezõ” kérdés: mit hallgat
a zenész? Az autóban sokfélét, otthon Ha-
lász Judit tölti ki életüket. Már több kon-
certjén is voltak, s Barnabásnak az lenne
álmai netovábbja, ha ott látná dobolni éde-
sapját…                                 Dávid Ildikó
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Jó napot, mi újság?

A garázspróbáktól az uniós díjig
Csendesen él Pakson immár harminc éve, s közben a zenekar, amely-

ben játszik, igazi „nagyágyúvá” nõtte ki magát. A cannes-i vörös szõ-

nyeg is hevert már a lába elõtt, hiszen tavalyelõtt a világ egyik legran-

gosabb zenei eseményének számító MIDEM-en az Európai Bizottság

különdíját nyerte el a Heaven Street Seven. Tíz országot érintõ nemzet-

közi turné van a hátuk mögött, amit rajtuk kívül egyetlen magyar

együttes sem mondhat el, s napokon belül megjelenik legfrissebb mun-

kájuk, amellyel új fejezetet nyitnak a magyar lemezpiacon. Orbán Gyu-

la mindeközben boldog, kiegyensúlyozott családi életet él, dolgozik az

atomerõmûben, egyébként meg lapunk megjelenésével egy idõben, épp

Debrecenben püföli a dobokat. 
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Sport

Második hazai gyõzelmére ké-
szült a Paksi FC a Soproni Liga
2008/2009-es szezonjában a 11.
fordulóban, az ellenfél a Nyír-
egyháza volt. A 22. percben
azonban váratlanul megszerezte
a vezetést a Nyíregyháza. A be-
kapott gól után hamar talpra állt
a PFC, Kriston védhetetlenül
küldte a nyírségi kapuba
Heffler labdáját. A fordulás
után a vendégek becsülettel vé-
dekeztek, míg a PFC erõtlenül
támadott. A végjátékban azon-
ban felgyorsultak az esemé-
nyek. A 89. percben Éger telje-
sen feleslegesen szövegelésért
kiállíttatta magát, majd ugyan-
ebben a minutumban Odrobéna
is hasonló magatartásért mehe-
tett zuhanyozni. A 94. percben
Miskolczi beadását Bárányos
passzolta a paksi kapuba, így
végül 2:1-re gyõzött a Nyíregy-
háza. – Az elsõ félidõben az tör-
tént a pályán, amit mi akartunk.
Egy nyilvánvaló gólunkat a já-
tékvezetõ a partjelzõ beintésére
annulálta és egy büntetõtõl is
megfosztott bennünket – véle-
kedett a mérkõzést követõen
Gellei Imre, a Paksi FC vezetõ-
edzõje. 

A 12. játéknapon a bajnokaspi-
ráns Újpest otthonában lépett
pályára a Paksi FC az eltiltott
Éger László nélkül. Az elsõ ne-
gyedórában még egyenrangú el-
lenfele volt a PFC az Újpestnek,
Sándor lövésére Heffler vála-
szolt. Ezt követõen azonban fo-
kozatosan átvette az irányítást
az UTE. Rajczi és Kabát futó-
szalagon hagyták ki a nagyobb-
nál nagyobb helyzeteket, Ko-
vács Attila többször bravúrral
hárított. A 42. percben Kabát
büntetõt hibázott, így a szünet-
ben maradt a 0:0-s döntetlen. A
fordulást követõen támadóbban
lépett fel a Paks, melynek meg-
lett az eredménye. Az 52. perc-
ben Kiss Tamás szerzett veze-
tést a PFC-nek. Ezután ismét
Kovács Attila percei következ-
tek. Hatalmasakat védett a paksi

hálóõr, szinte egyedül tartotta az
eredményt. A 66. percig bírta
kapott gól nélkül Gellei Imre
együttese, ekkor egy kavarodás
után Kabát lõtt a vendégkapuba.
A 75. percben ismét helyzetbe
került a Paks, Tököli lövése
ment centikkel mellé. A 83.
percben megfordította az ered-
ményt az Újpest, Korcsmár volt
eredményes ekkor. A 90. perc-
ben Kabát állította be a 3:1-es
végeredményt. – Többet remél-
tem a csapattól, még akkor is, ha
tudtuk, hogy ennek a meccsnek
az Újpest az esélyese. A vezetést
megszereztük, ezt követõen az
ellenfelünk mindent egy lapra
tett fel. Több lehetõségük is
volt, de szenzációsan védett a
kapusunk! Az utolsó negyedórá-
ban fölénk kerekedett az Újpest,
így csak megnehezíteni tudtuk a
dolgukat – mondta el az össze-
csapás után a paksi tréner. 

A következõ fordulóban hazai

pályán a Siófokot fogadta a
PFC. Éger arccsonttörés, míg
Kovács lágyéksérülés miatt nem
állhatott Gellei Imre rendelke-
zésére. Kriston Attila szabadlis-
tára került az elmúlt héten, a
gondok tehát egyre csak szapo-
rodnak a Fehérvári úti együttes-
nél. A 4. percben Kanta szabad-
rúgása adta meg az alaphangot,
a továbbiakban azonban csak
paksi lehetõségeket láthatott a
publikum. Tököli, Sipeki lövé-
se, illetve fejese még elkerülte a
vendégkaput, Böde, valamint
Heffler próbálkozásánál már
Milinte védett bravúrral. A 34.
percben aztán Kanta szabadrú-
gása utat talált a Pokorni kapu-
jába, így nagy meglepetésre a
szünetben 1:0-ra vezetett a Sió-
fok. A második 45 percre már
egy teljesen más csapat futott ki.
Sokat futottak, pontosan pasz-
szoltak a Gellei-legények és en-
nek hamar meglett az eredmé-

nye. Az 55. percben Kiss Ta-
más, két perccel késõbb Böde
Dániel vette be a vendégkaput
és máris a Paksi FC vezetett. A
70. perctõl futószalagon jöttek a
paksi helyzetek, azonban Tökö-
li, Sipeki és Kiss Tamás is célt
tévesztett. Az egygólos elõny
azonban nem forgott veszély-
ben, Pokorninak nem akadt dol-
ga ugyanis. Bede játékvezetõ
hármas sípja 2:1-es végered-
ményt hozott, a második félidei
játéka alapján megérdemelten
gyõzött a Siófok ellen a Paksi
FC. A paksi gárda 13 fordulót
követõen a 12. helyen áll a baj-
nokságban. 

– Nagyon boldog vagyok, hi-
szen magunkat is legyõztük,
nem csak a Siófokot. A közép-
pályásaink a második félidõben
rendre fel tudták venni a labdá-
kat. Az elsõ gól mindig nagyon
fontos, Hanák beadásából Kiss
Tamás talált be, ez volt a mérkõ-
zés fordulópontja – értékelt
Gellei Imre.          

Faller Gábor

Nyolc hét kényszerpihenõ Égernek

Megkezdõdött a Ligakupa a
Paksi FC élvonalbeli labdarú-
gócsapata számára. A „C”
csoportban a Pécs, a Kapos-
vár, a ZTE, az Újpest és a Du-
naújváros ellen mérkõzik
oda-vissza a PFC. Három
meccset már lejátszott az
együttes. A Pécstõl 1:0-ra ki-
kapott Gellei Imre együttese,
míg az Újpesttel és a Dunaúj-
várossal döntetlenezett. A
Paksi FC három fordulót kö-
vetõen az 5. helyen áll.

Sokasodnak Gellei Imre ve-
zetõedzõ gondjai a Paksi FC
elsõ számú együttesénél. Éger
László, a csapat kapitánya a
Dunaújváros elleni Ligakupa
találkozón súlyos sérülést
szenvedett. (Képünkön a sérü-
lés elõtti pillanatok.) Arccsont-
ja három helyen eltört, a játé-
kost Debrecenben megmûtöt-
ték és nyolc hétre kidõlt. Ko-
vács Attila kapus az újpesti

mérkõzés hajrájában már lá-
gyékhúzódással játszott, a Sió-
fok ellen Pokorni Péter állt a
gólvonalon. Kriston Attila pe-
dig szabadlistára került, mivel
ahogy a vezetõség fogalma-
zott: „meggyengült iránta a bi-
zalom”. Haraszti Zsolt ügyve-
zetõ az év elején szerzõdtetett
labdarúgót felmentette az edzé-
sek látogatása alól.             

Faller Gábor  

Az NB III Dráva csoportjában
szereplõ labdarúgó gárdánk
újabb három mérkõzést ját-
szott, A 11. fordulóban a
PVSK-tól 2:1-re kikapott
Dienes Pál együttese, a paksi
gólt Vári szerezte. A nagyatádi
1:1-es döntetlent hozó össze-
csapáson Bohner volt eredmé-
nyes. A 13. játéknapon Paksi
FC II.- Dombóvár 3:1. Gól-
szerzõk: Pap Roland (2), Fiola. 
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Az Atomerõmû SE kosárlabda
szakosztálya a kunszentmik-
lósiakkal való együttmûködés
alapján közös csapatokban ját-
szatja a 2008/2009. évi bajnok-
ságban a két egyesület serdülõ
játékosait.

A két paksi csapat mérkõzésé-
vel kezdõdött a serdülõ bajnok-
ság, melyben az „A” csapat cél-
ja, hogy a bajnokság során az
országos nyolcas döntõbe jus-
son. Ezt a célt jól szolgálta a
Kaposvár „A” elleni mérkõzés
is, ahol a legutóbbi országos
bajnokság ezüstérmesét sikerült
kemény, agresszív védekezés-
sel legyõzni. (joko)

Megerõsödött 
a serdülõcsapat

A dubrovniki nemzetközi ver-
senyen +100 kg-ban Bor Barna
ezüst-, 81 kg-ban Csoknyai
László bronzérmet nyert. Ké-
sõbb Borasban, a Svéd Openen
Csoknyai a 3. helyen végzett, a
mindhárom mérkõzését ippon-
nal nyerõ Bor Barna nyakába
pedig aranyérem került.

Bangkokban a junior világbaj-
nokságon +100 kg-ban Dusa
Ákos helyezetlenül végzett.

A budapesti országos serdülõ
bajnokságon 36 kg-ban Pupp
Réka arany-, 48 kg-ban Skállát
Katalin ezüstérmes lett, 45 kg-
ban Benkõ Norbert az ötödik
helyet szerezte meg.         (joko)

A XVI. Tradicionális Shotokan
Karate Világbajnokságon lép-
tek küzdõtérre a Paksi SE ver-
senyzõi. A franciaországi
Voujeaucourt-ban rendezett vi-
adalon 36 ország 824 verseny-
zõje harcolt a helyezésekért. A
magyar válogatott 47 fõvel ne-
vezett, ebbõl 22-en a PSE ver-
senyzõi közül kerültek ki. A ju-
nior, kadett és felnõtt mezõny-
ben a magyar küldöttség egy
arany-, négy ezüst- és 12
bronzérmet szerzett. A paksi
felnõtt versenyzõk közül
Guzorán Attila katában (forma-
gyakorlatban) ezüstérmet
nyert. Az Illés János-Erõs Dá-
vid páros kumitében (küzde-
lemben) bronzérmes lett, a
Guzorán Attila-Trelaj István
pár pedig katában és kumitében
egyaránt a 4. helyet szerezte
meg. A juniorok között Gimes
Kinga, a kadett korcsoportban
pedig Ferka Erik kumite egyé-
niben 3. lett. Rizsányi Bálint
junior vegyes csapatban (2 fiú,
1 lány) kumitéban ugyancsak
bronzérmet szerzett.

– Nagyon jól szerepeltünk!
Rendkívül erõs mezõny gyûlt
össze, amibõl kiemelkedtek a
románok, az angolok, és a há-
zigazda franciák. Tele voltak
rutinos világ- és Európa-baj-
nokokkal. Óriási volt a részt-
vevõk létszáma is, volt olyan
verseny, ahol 60-80 versenyzõ
indult. Ennek ellenére semmi-
féle fennakadás nem volt, na-
gyon profi módon megszer-
vezték a versenyt, tökéletes
volt a kiszolgálás. A három
nap alatt én sem unatkoztam,
vezetõbíróként tevékenyked-
tem – mondta el Záborszky
Zoltán, a PSE karate szakosz-
tályának vezetõedzõje.

A magyar szövetségnek sike-
rült megszerezni a 2009-es vb
rendezési jogát. November
elején Egerben a SKDUN vi-
lágszövetség illetékesei már
szemrevételezik a leendõ ver-
seny helyszínét.            (joko)

PSE: vb-ezüst
Franciaországból

Cselgáncsérmek Jól sikerült a rajt
A bajnoki rajt elõtt 87-75-ös
gyõzelemmel hangolt az ASE
férfi kosárlabdacsapata, az egy-
kori paksi sikerkovács, Zsoldos
András irányította Univer
Kecskemét ellen. A mérkõzés
érdekessége az volt, hogy az
Atomerõmû csapatában a közös
megegyezéssel távozó Fajardo
helyett új játékos, Mateo Kedzo
lépett pályára. A tény maga
nem számít különösebben érde-
kesnek, hanem inkább az, hogy
a 16 pontig jutó horvát játékos
már a mérkõzés elõtt közölte:
nem marad Pakson, vissza akar
menni elõzõ állomáshelyére,
Észtországba. Annyiban sike-
rült vele megegyezni, hogy ad-
dig marad, amíg nem találnak
helyette másik játékost. Folyta-
tódhat a csapatépítés! Azt
mondják, „nehéz a bányászok
élete”, úgy néz ki, a kosárlabda-
edzõké sem könnyû. Kedzo be-
csületére legyen mondva, a
Nyíregyháza elleni bajnoki nyi-
tómérkõzésen õ volt a csapat
egyik legjobbja. Döcögött a
paksi gépezet a találkozó ele-
jén, az elsõ negyed végén ki-
lenc ponttal még Sitku Ernõék
vezettek, de a félidõre már for-
dult a kocka. A folytatásban a
feljavult idegenlégiósok néhol
már tetszetõs játékával fokoza-
tosan növelte elõnyét a Paks, és
magabiztos gyõzelmet aratott.
ASE–Marso-Vagép-NYKK:
82-67, a csapatból öten is tíz
pont fölött dobtak. A második

fordulóban Pécsre utazott
Sabáli Balázs legénysége. A
párducok ellen volt miért tör-
leszteni, a tavalyi bajnokságban
oda-vissza kikapott a pécsiektõl
az ASE. A mérkõzés úgy indult,
ahogy egy vendégcsapat leg-
szebb álmaiban szerepel, az el-
sõ negyed végén kilenc ponttal
vezettek Gosaék. A folytatás-
ban sikerült szorossá tenni a
mérkõzést Sztojan Ivkovics ta-
nítványainak, de az esélyesebb
ASE végül biztosan, és megér-
demelten nyerte a mérkõzést:
PVSK-Panthers – ASE: 80-89. 

– A Nyíregyháza ellen az elsõ
negyed értékelhetetlen, utána
feljavult a védekezésünk, ami-
nek a gyõzelmet köszönhetjük.
Pécsett mind támadásban, mind
védekezésben meg tudtuk való-
sítani az elképzeléseinket, így a
mi akaratunk érvényesült. Azért
a gyõzelemhez kellett Gosa és
Williams extra teljesítménye, és
Kiss Zsolt utolsó negyedbeli
hárompontosai – értékelte az
alapszakasz elsõ két mérkõzé-
sét Sabáli Balázs vezetõedzõ.

A távozó Mateo Kedzo utód-
jának az amerikai Ashante
Johnsont szemelte ki a szakve-
zetés. A 32 éves 203 cm magas
csatár az elõzõ idényben az iz-
raeli Premier Ligában az Iscar
Nahariya csapatában játszott.
Sabáli Balázs szerint kellõ ru-
tinnal rendelkezõ, dinamikus,
atletikus játékos.    

Kovács József

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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Közlemény

A Paksi Gyülekezet törvényben meghatározott köte-
lezettségének eleget téve közli a tisztelt felajánlók-
kal, hogy 2007. évben egyházunk javára magánsze-
mélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy
százalékát, valamint az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium által átutalt kiegészítõ támogatást (össze-
sen 709.953 Ft) a következõ dolgokra fordította: az
istentiszteletek és más egyéb hitéleti rendezvények
szervezéséhez, lebonyolításához szükséges dologi
kiadásokra: istentiszteleti hely bérlet, eszközök,
anyagok vásárlása stb.

Ezen kiadások a mindenki számára hozzáférhetõ
gyülekezeti könyvelésben nyomon követhetõk.

Egyházunk ezúton is köszönetét nyilvánítja minden
kedves támogatónknak, kívánunk Önöknek sok örö-
möt, boldogságot, sikert, jó egészséget. 

B. Kovács György
képviselõ

Pakson, a Keskeny utcában tetõ-
tér-beépítéses, 4 szobás összkom-
fortos, nagy teraszos két garázsos
családi ház. Irányár: 20,5 M Ft.
Kétszobás, erkélyes lakótelepi la-
kást második emeletig a vételárba
beszámítunk.

Pakson, az Építõk útján 2 szo-
bás, negyedik emeleti lakás új
mûanyag nyílászárós eladó.
Irányár: 8,2 M Ft.

Pakson, a Vörösmarty utcában
kétlakásos családi ház 200 m2

alapterület 2 garázzsal, mûhellyel
eladó. Irányár: 49,5 M Ft (társashá-
zi lakások kialakítására alkalmas).

Pakson, a lakótelepi teniszpálya
mögött 2 szoba összkomfortos hét-
végi ház eladó. Irányár: 10,3 M Ft

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

Dunakömlõdön, a Sánchegy ut-
cában 2,5 szoba összkomfortos
gázfûtéses családi ház eladó.
Irányár 11 M Ft.

Dunakömlõdön, a Hegy u felsõ
részén 4 szoba összkomfortos, gáz-
fûtéses, korszerûen felújított családi
ház eladó. Irányár 22,5 M Ft.

Németkéren belterületen 16
000 m2-es nagyságú telken mûkö-

dõ halastó bekerítve hétvégi házzal
(380V, gáz, telefon, kábel tv) el-
adó. Irányár: 7,8 M Ft. Lakótelepi
lakást második emeletig a vételár-
ba beszámítunk.

Pakson, a Kossuth Lajos utcában
gázfûtéses, 4 szobás összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 24,8 M
Ft

Dunakömlõdön, a Hegy utca
elején összközmûves nagy 4 szobás
családi ház eladó. Irányár: 16 M Ft

Bölcskén 3 szobás gázfûtéses
családi ház eladó Irányár: 9,5 M Ft

Dunakömlõdön a Faluház mel-
lett új építésû, gázfûtéses, modern
családi ház eladó. Alapterület 144
m2 Irányár: 25,3 M Ft

Ingatlanok eladása, vétele
elõtti értékbecslés, épületdi-
agnosztikai vizsgálat.

Ügyfeleimnek keresek kiadó
lakást vagy családi házat!

Részletes felvilágosítás: 

Fonyó Lajos 
ingatlan értékbecslõ, közvetítõ

Tel: 70/ 310-8374
e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

ELADÓ INGATLANOK

Az Atomerõmû SE férfi kosárlabdacsa-
patának hazai és idegenbeli mérkõzései-
nek állandó aktív résztvevõi, jóban-
rosszban kitartó szurkolói a 15 éves
Atomic Boys. Az ASE mérkõzéseire járó

szurkolói magból alapította 1993 máju-
sában Pruzsina Attila és Ványi András.
2000-2001 tájékán voltak a legtöbben,
ekkor 100-150 ember is elkísérte a csa-
patot Nyíregyházától Körmendig. Kül-
földi mérkõzésekre is követték kedven-
ceiket, legutóbb Törökországban a
Bandirma elleni mérkõzésen tízen szur-
koltak a helyszínen. 

– 1998 tájékán csatlakoztam a tábor-
hoz, kb. négy éve segítek a szervezésben.
Intézem a buszrendelést és egyéb fontos
dolgokat. A klubbal nagyon jó a kapcso-
lat, a tizenöt éves bulin megköszöntük
Tóth Jánosnak, Juhász Sándornak, Plézer
Gábornak, valamint támogatóink:
Vaszkó Zsolt, Tyukos Gyula és Barta Jó-
zsef segítségét – mondta el Babik Ró-
bert, az Atomic Boys aktuális vezetõje.

– Ványi Andrással kezdtük a szerve-
zést, késõbb Kiss Micus is csatlakozott
hozzánk. A szabadidõnk függvényében
felváltva intéztük az Atomic Boys ügye-
it. Tizenegy év után adtam át a vezetést,
jöjjenek a fiatalok – tudtuk meg Pruzsina
Attilától.                          Kovács József

15 éves az Atomic Boys

Verõfényes, „tavaszias” idõben, Szekszárd
térségében rendezte a Tolna Megyei Tájfutó
Szövetség a hagyományos területi Gemenc
Kupát. A verseny egyik érdekessége volt,
hogy a tájékozódásipont-érintés a hagyo-
mányos zsírkréta, illetve lyukasztó helyett a
Sport-Ident elektronikus chip rendszeren
keresztül történt. A közel ötvenfõs mezõny-
ben a PSE versenyzõi tíz érmet szereztek.
Az N21-es mezõnyben 1. Böröcz Nikolett,
2. Lajkó Nikolett. F21 kategóriában 2.
Endrõdi József, az F16-osok között 1. Bos-
nyák László. Az N14-esek között 1. Lénárt
Viktória, 2. Kurnász Pálma, 3. Árki Dóra,
az N14-es mezõnyben 1. Lukácsi Koppány,
2. Kern Krisztián, 3. Domonkos Áron. A
paksi versenyzõk a 2008-as évben még két
versenyen állnak rajthoz, az Õszi Kupán a
Mecsekben, és december végén Pakson, a
Szilveszter Kupán. A szakosztályban az
edzõi teendõket január 1-tõl Mittler József
helyett Kiss Gábor, az I. István szakképzõ
iskola tanára látja el.                         (joko)

Zsírkréta
helyett chip
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Mozimûsor
November 12. (szerda) 19 óra
A KLÓNOK HÁBORÚJA

szinkr. amerikai animációs film

November 14. (péntek) 19 óra
A MEZTELEN DOBOS

feliratos amerikai vígjáték

November 16. (vas.) 19 óra 
MAMMA MIA!

szinkr. am. zenés vígjáték

November 19. (szerda) 19 óra
SZEX  TELEFONHÍVÁSRA

feliratos amerikai thriller
A Duna akkreditált 

autósiskola
tanfolyamot indít Pakson, 
a mûvelõdési központban 

minden jármûkategóriában! 
(moped,motorkerékpár, személygép-

kocsi, tehergépkocsi, buszvezetõ!)
OKÉV:03-0011-04  ISO: 9001:2000
Tanfolyam indul november 10.

(hétfõ) 17 órakor.
Jelentkezni lehet: Leveles János

iskolavezetõnél: 20/9430-355

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

2006-os, 5 személyes,
duplafenekú mûanyag test,

extrákkal, rendszámos 
csónakszállítóval eladó.

Érd: 70/565-3910 

ARenimpex – DC Kft. 
paksi telephelyére 

gépjármû villamosság szerelõt keres.

Feladata: 
-gépjármû villamosság javítás, 
- gépjármû diagnosztika
Feltételek:
- legalább középfokú szakirányú végzettség
- számítógépes ismeretek,
- B kategóriás jogosítvány, C kategória
elõny.
Bérezés: megegyezés szerint
Jelentkezési határidõ: 2008. november 19.
Jelentkezni lehet önéletrajz beadásával 
levélben vagy személyesen az alábbi címen:

Faller Dezsõ, Weisz József, 
7030 Paks, Tolnai u. 141. Tel.: 75/315-598 

e-mail: weiszjozsef@renimpex-dc.hu

Képtár
A Fanal Kiadó gyûjteményébõl
nyílott kiállítás a Paksi Képtár
emeleti szintjén, mely az egyik
legjelentõsebb grafikai stúdió és
kiadó. Mûhelyébe csak meghí-
vással lehet bekerülni. Eddig
közel 50 mûvésszel dolgoztak
együtt, a mûfaj legjelentõsebb
képviselõivel. A tárlat december
2-ig látogatható. 

Ugyancsak a képtárba várják
az érdeklõdõket a Magyar
Mozdulatmûvészeti Társulat
„Káin-Ábel” elõadására. A
számos díjat nyert produkciót
november 14-én, este hét óra-
kor láthatják. 

Estbeszéd
Az Életfa Kulturális Egyesület
a Kurcsatov úti Café 42-ben so-
rozatot indít útjára, melyben
paksi és környékbeli közéleti
személyekkel ismerkedhetnek
meg – egy kicsit másként. Elsõ
vendégük Péger József lesz,
akit közelebbrõl is megismer-
hetnek november 8-án, este hat
órakor a felolvasással, muzsiká-
val is tarkított beszélgetésen. 

VMK
A könyvtárgalérián Hartmann
Klára „Moldvától Hollandiá-
ig” címû kézimunka kiállítását
tekinthetik meg novemberben.

A nagykiállítóban fiatal paksi
képzõmûvészek munkáit lát-
hatják. Raffai Éva, Zirczi Judit
és Nagy Tamás alkotásaiba de-
cember 12-ig nyerhetnek be-
pillantást.

A kiskiállítóban Rembrandt
bibliai tárgyú rézkarcai a té-
mája annak a kiállításnak, me-
lyet a Biblia éve alkalmából
rendeztek, s amely november
12-ig látogatható. 

„A népzenekutatás mint tudo-
mány” címmel elõadás, népze-
ne, néptánc programmal várják
az érdeklõdõket a magyar tudo-
mány napja alkalmából, no-
vember 10-én, este hattól nyol-
cig. Közremûködik a Szaggató
zenekar, a részvétel díjtalan. 

Szépségversenyek
Országos Csillagfény Parádéra
várják az érdeklõdõket novem-
ber 8-án és 9-én. A rendezvé-
nyen találkozhatnak Európa
Szépével is. Itt lesznek többek
közt sorozatsztárok, Josh és Jut-
ta, egy fenomenális szájdobos,
Musical varázs címmel slágerek
csendülnek fel. A mûvelõdési
központban szombaton 15 óra-
kor kezdõdik a a legfiatalabbak,
majd hétkor a többi kategória
versengése. Vasárnap táncver-
sennyel folytatódik a parádé. 

Nemzetközi Alpok Adria Szép-
ségverseny Tolna megyei döntõ-
jének ad otthont november 9-én,
16 órakor az ASE csarnok. A
húsz éve, Olaszországban útjára
indult rendezvényen 8 ország lá-
nyai versenyeznek majd a dön-
tõben a címért. A paksi döntõ
sztárvendége Tóth Vera és az
Irigy Hónaljmirigy. Kísérõren-
dezvényként Cocktail bár és
kandallóbemutató várja a közön-
séget. 

Múzeum
A „Múlt, amire a jövõ épül –
váratlan feltárások a készülõ
Erzsébet Nagy Szálloda és a
Lidl Áruház területén” cím-
mel kiállításmegnyitóra vár-
ják november 12-én, 17 órára
az érdeklõdõket. A kiállítást
megnyitja: Ódor János Gábor
régész-fõmuzeológus, a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum
osztályvezetõje. 

A Paks-Géderlak között üze-
melõ komp 7-tõl 12 óráig,
majd 14-tõl 16 óráig közleke-
dik óránként. Igény esetén kü-
lönjáratot biztosítanak. 

Téli idõszámítás



Amennyiben Ön paksi, 
vagy környékbeli lakos, várjuk 

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATRA
2008. november 7-e és december 5-e között.

Helyben elérhetõ:

- ingyenes hallás- és beszédvizsgálat
- fül-orr-gégészeti szakorvosi rendelõ
- tartozékok, korszerû szervizháttér

- fülzúgás esetén tanácsadás
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Novemberi 
betétlekötési akció!

Évi 11,5%–12,5% betéti kamat 

(EBKM: 11,5%–12,5%)!!!

90 napra vagy 180 napra

pénzintézetünknél elhelyezett

lakossági számlabetétekre.

- A kamat összeghatártól független !

- A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe

vennie!

- Nem kell a bankbetét mellé más befektetést eszközölnie!

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

Az akció visszavonásig érvényes!
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések 

részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Tegye próbára hallását!

06-75/519-425
Városi Rendelõintézet, I. emelet
Audiológia
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
RENDELÉS: H, K 8:00-12:00


