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A hagyományhoz hûen halászléfõzõ versennyel indult az idei évadnyitó a Duna-parti sétányon, ahol 24 bográcsban rotyogott ínycsiklandó hallé. Aranyérmes étek készült az Érted, Értünk Baráti Társaság, valamint Mácsai Zoltán bográcsában. Kiemelt aranyérmes
és egyben a polgármester által alapított Halászléfõzõ Mester cím birtokosa a Vízirendõrség lett, az eredmény Spiesz Tamás szakácstudományát dicséri. Különdíjat kapott a
Paksi Kertbarátok Egyesülete, Adorján Mihály, valamint a Reform Fõzõklub. Az eredményhirdetés után zenével és tánccal bõven fûszerezett színpadi mûsor következett,
amelynek nyitányaként Hajdú János a város, és Cziczer János, a PA Zrt. képviseletében
megkoszorúzták a Dunát, ezzel tisztelegve a folyó és a vizet járók védõszentje elõtt. Az
évadnyitón részt vett testvérvárosunk, Kézdivásárhely delegációja is. A programot a
Paksi Közmûvelõdési Kht. és a Paksi Duna-partért Közalapítvány szervezte, az önkormányzat, az atomerõmû és cégek támogatásával, különbözõ szervezetek közremûködésével. További képek: www.paksihirnok.hu.
-gyöngy-

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

EURO megtakarításaira, most 3, 4 és 6 hónapra is magas,
évi 5,50% betéti kamatot (EBKM: 5,50%) kínálunk.
Egyszeri lekötésû lakossági és vállalkozói
számlabetétekre vonatkozó ajánlatunk
visszavonásig érvényes.

Fotók: Molnár Gyula

Benépesült a Duna-part

2

Paksi Hírnök

2009. május 29.

Több érdeklõdõt remél az ipari park

a paksi és kistérségbeli vállalkozásokat a helyi sajtó és „szájhagyomány” útján el lehet érni,
egyébként pedig fontos minden
megjelenés szakmai kiállításokon. Külföldi befektetõket viszont többnyire közvetítõk útján
lehet elérni. E téren a Paksi Ipari
Park Kft. legfontosabb partnere
az ITD Hungary Zrt., melynek

Hajdú János beszélt arról,
hogy a helyiadó-bevétel Pakson
az elmúlt években dinamikusan
nõtt, csupán tavaly vettek észre
némi megtorpanást. Az összeg
körülbelül 3,5 milliárd. Ez –
mint fogalmazott – nagyban
függ a legnagyobb adózó, a Paksi Atomerõmû Zrt. gazdasági
helyzetétõl. Az atomerõmûvet
képviselõ Sós Lajos gazdasági
vezérigazgató-helyettes szavai
szerint e téren nincs ok aggoda-

lomra, a prognózis szerint nagyon sikeres év elõtt áll a cég,
2009-ben 25 milliárdos eredménnyel számolnak. A vezérigazgató-helyettes arról is szólt,
hogy a helyi adókon kívül jelentõs a társaság társadalmi szerepvállalása, a sport, oktatás és
egyéb területeken nyújtott támogatása is. A helyi vállalkozások sorsa sem közömbös a PA
Zrt. számára, igyekszik a helyi
cégeknek munkát adni, és jó
partnerként együtt dolgozni velük, derült ki szavaiból.
Vida Tünde

Fotó: Molnár Gyula

Az M6-os megépülése nem jelenti azt, hogy ölbe tett kézzel,
hátradõlve lehet várni a befektetõket, fogalmazott dr. Sztruhár
Sándor, a Paksi Ipari Park Kft.
ügyvezetõje egy Szekszárdon
tartott konferencia kapcsán,
amely az autópálya várható hatásaival foglalkozott. A sztráda lehetõség, de nem biztonság, vélekedett az ügyvezetõ, aki szerint
meg kell fontolni a paksi ipari
park bõvítésének kérdését, hogy
a növekvõ érdeklõdésre – amire
joggal számíthatnak – tudjanak
majd megfelelõ ajánlatokkal reagálni. Jelenleg 18 vállalkozás
mûködik az ipari parkban, 463
embernek munkát adva. A 36
hektáros területbõl csupán 8-9
hektárnyi szabad. Bõvítésre van
mód, a helyi építési szabályzat
lehetõvé teszi a kiterjesztést,
amit a cégvezetõ szavai szerint
közmûvesítésnek kell követnie.
Több érdeklõdõ lesz, de a ver-

befektetési igazgatóhelyettese,
Lukácsy Gergely a szekszárdi
konferencia végeztével a paksi
ipari parkban tájékozódott. A
szakember elmondta, hogy a befektetési érdeklõdés nem, a tényleges beruházások száma viszont
csökkent a válság miatt. A beruházók eszerint továbbra is keresik a lehetõségeket, de a gazdasági helyzet miatt várnak a megvalósítással. Az érdeklõdés
struktúrája sem változott, elektronikai, autóipari és szolgáltató
cégekkel áll kapcsolatban az ITD
Hungary. Lukácsy Zsolt kifejtette: az autópálya léte várhatóan
javítja az általa könnyebben elérhetõ iparterületek esélyeit. Ezért
Pakson érdemes fontolóra venni
a bõvítést az autópálya átadása
elõtt.
Az igazgatóhelyettes hozzáfûzte, hogy az ITD Hungary partnereivel közös adatbázis mûködtetésével, folyamatos, naprakész
információval igyekszik segíteni
a befektetõk és ipari parkok egymásra találását.
-vt-

Sztruhár Sándor (balra) a paksi lehetõségeket ecseteli
senyhelyzet marad, „csupán”
egy hátrányt pipálhat ki Paks, ha
gyorsabban és egyszerûbben
megközelíthetõvé válik az autópálya jóvoltából. Nagyobb vonzerõvel kell rendelkezni és – ahogyan eddig is – minden lehetõséget kihasználva kínálni a portékát a leendõ befektetõknek. Dr.
Sztruhár Sándor elmondta, hogy

Számít rájuk a város
A város gazdasági élete pezsgõ,
Pakson közel kétezer vállalkozás mûködik, a befizetett helyi
adó összege eddig dinamikusan
nõtt, csupán tavaly volt némi
megtorpanás. Minderrõl Hajdú
János polgármester beszélt azon
a már hagyományos összejövetelen, ahol az úgynevezett nagyadózókat látta vendégül az önkormányzat. Az összejövetelre
azokat a vállalkozásokat hívják
meg, amelyek adója eléri a hárommillió forintot. Több mint
negyven ilyen van Pakson.
Meghívást kapnak a legtöbb
adót befizetõ egyéni vállalkozók is, akiknél persze az összeghatár alacsonyabb. – A város
gazdasági életében legjelentõsebb szerepet betöltõ vállalkozók vannak itt – fogalmazott
Hajdú János, aki szerint jelentõségük nemcsak abban áll, hogy
az adójukkal erõsítik a város
költségvetését, hanem abban is,
hogy õk a legjelentõsebb foglalkoztatók. – A mai világban a

legfontosabb a munkahelyek
megtartása, ezt is köszönhetjük
a nagyadózóinknak – tette hozzá. Elmondta, hogy az önkormányzat még nem érzékeli a
válság hatásait, és véleménye
szerint a város fenntartása nem
is kerül veszélybe, de a vállalkozók helyzete már nehezebb.
Pakson reményt kelt az atomerõmû bõvítésének híre, amely a
város és a vállalkozók számára
egyaránt örvendetes.
Mint mondta, az uniós szabályok nem teszik lehetõvé a vállalkozók direkt támogatását, így
nincs módja az önkormányzatnak gazdaságfejlesztést segíteni
adókedvezménnyel vagy munkahely teremtési támogatással.
Még szomorúbb a közbeszerzések területe, ahol az önkormányzatnak nincs lehetõsége a
helyieket elõnybe részesíteni.
Így nem marad más hátra,
mondta, mint konzorciumba tömörülve felvenni a versenyt a
multikkal.

Paksi Hírnök
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, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2009. június 12.
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Bár a jó idõnek köszönhetõen hamarabb befejezõdött,
hivatalosan május 15-én ért
véget a fûtési szezon. Április
15-e után már csak néhány
lakóközösség igényelte a fûtést, de a szolgáltatás lehetõségét május közepéig biztosítania kellett a Dunacenter
Therm Kft.-nek. Az enyhe
télnek és a korai nyárnak köszönhetõen közel hat százalékkal kevesebb energiát
használtak el idén távfûtésre,
mint 2007-ben. A csökkenéshez a panelprogram is jelentõsen hozzájárult, mondta el
Kövesdy Lajos, hiszen a szigetelt épületekben a hõfogyasztás már az elsõ évben
jelentõsen visszaesik. A
Dunacenter Therm ügyvezetõ igazgatója arról is tájékoztatott, hogy 2010. január elsejétõl nem várható jelentõsebb áremelés a távfûtésben.
Öt évvel ezelõtt a hõtermelõ,
Paksi Atomerõmû Zrt. ciklikus áremelésrõl határozott,
amelynek
következtében
évente kb. 20 százalékos
emelést végrehajtva a paksi
árak is elérték az országosan
iránymutató hatósági árakat.
2009-re ez a folyamat a végére ért, és annak ellenére,
hogy az energiadíjak drasztikusan emelkedtek, Pakson a
hõdíj még így is a legalacsonyabb az országban. Erre bizonyíték az is, hogy a lakótelepen a Teller Ede utcában
zajló lakásépítéseknél a beruházó a távfûtésre kapcsolta
az otthonokat, amire Magyarországon nemigen van
példa. Így közel háromezer
fogyasztó ellátását biztosítja
már a Dunacenter Therm.
A fûtési idõszakot követõen
idén is megkezdõdik a távfûtést biztosító rendszer tervszerû karbantartása, s rövidesen indul a munka.
Dallos Szilvia

Negyvenmillió kátyúkra
Annak ellenére, hogy Paks sokat költ az évek óta zajló útprogramjában a város útjainak
felújítására, van jó néhány utca, ahol a burkolat javításra
szorul. Ezek az utak régen készültek, felszínük összetöredezett, és az idõjárás is kikezdi a burkolatot. Javításukra,
az úgynevezett útkátyú programra minden esztendõben
külön keretet biztosít a képviselõ-testület. Mûködik egy útjárõr szolgálat, amely hetente
körbejárja a várost és feltérképezi a feladatokat. A tapasztalatok alapján áll össze a fontossági sorrendet tartalmazó
lista. Minden évben vannak
váratlanul jelentkezõ hibák is,
a téli felfagyások vagy egyegy nagyobb esõzést követõen, amelyeket ebbõl a keret-

bõl kell kijavítani. Idén elõször járdaépítés is szerepel az
útjavításra szánt keretben,
ezért a tavalyi beruházási öszszeget közel duplájára, 40
millió forintra emelte a képviselõ-testület. Négy járdaszakasz épül, illetve újul meg a
döntésnek köszönhetõen. A
külsõ településrészeken Dunakömlõdön már befejezõdött
a beruházás a Csárda utcában,
rövidesen indul Csámpán a
hatos út mellett egy új járda
megépítése, majd Gyapára
vonulnak a szakemberek, és a
buszmegálló körül készül el a
járda. Az utolsó állomás a
paksi lakótelep lesz: a Pollack
Mihály utcai játszótér biztonságos megközelítését biztosítják a járda elkészítésével.
-dal-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Olcsóbb volt
az idei tél

Paksi Hírnök

Kitörõ örömmel vették birtokba a Gazdag Erzsi Általános
Iskola diákjai azt a négy új játszótéri elemet, amelyeket egy hatmillió forintos beruházás eredményeként kapott az intézmény. Az
önkormányzati forrásból megvalósult beszerzés része annak a
folyamatnak, amelynek keretében a gyermekintézmények játszótereit is az unió elõírásainak megfelelõvé kívánják tenni
Pakson. A program gazdája a DC Dunakom Kft.
-kgy-

Lakossági fórum
a Táncsicsban
Az elhasználódott Táncsics
Mihály utcai parkoló felújítását társadalmi munkában oldaná meg a körzet képviselõje, Ulbert Sándor, valamint
járda építését is tervezi a városatya – ez is terítékre került
azon a lakossági fórumon,
amelyre elsõsorban a Táncsics, Báthory utca lakói érkeztek szép számmal. A már
meglévõ padok festése és a
szegélykövek rendbetétele is
a közeljövõ feladata lesz. – A
közvilágítást is megbeszéljük, hiszen köztudott, hogy
lámpasor jelenleg csak a közút mellett van. A parkolónál
található magas fák miatt
nem jut át az esti fény, ezért a
járda mellé is tervezünk kandelábereket állítani, természetesen a lakókkal történõ
egyeztetés után – mondta el a
2. számú választókörzet képviselõje. Jávori Jánosné is jelen volt a megbeszélésen, aki
több lakó észrevételét is megfogalmazta, melyek közt a
legfontosabbnak a csapadékvíz elvezetését tartja, mivel
nyáron zivatarok után a pincékbõl és a garázsokból vödörrel kell merni a vizet. – A
fõ gond az, hogy az utca végén olyan magas a föld, hogy
visszafolyik a csapadékvíz,
és az elnyelõ nem tudja elvezetni – fogalmazott a paksi
polgár. A Táncsics Mihály utcával párhuzamos belsõ út
forgalmas, és nagy sebességgel közlekednek rajta, ezért
fekvõrendõr állítását szorgalmazná Jávori Jánosné, valamint további faültetést is szeretne. A fórumon Ulbert Sándor elmondta, az említett
problémák megoldása folyamatban van, a csapadékvízátemelést automata zsilippel
kívánják orvosolni, ám addig
is ideiglenes megoldásként
vízelvezetõ árokkal oldják
meg a kérdést.
Faller Gábor
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Félidõben

Szinger Ferenc

Szinger Ferenccel a Táncsics
utcai parkban kezdtük a beszélgetést, ahol valaha épületek sorjáztak, ma a város egyik zöldfelülete. Mint meséli, annak idején még arról volt szó, hogy itt
épül az atomerõmûnek egy lakótelepe. A beruházásból aztán
nem lett semmi, õ pedig azért
emelt szót, hogy maradjon
zöldövezet, s ne építsék be a
területet. Lekerültek a közmûvek, elültették a fákat, ma már
semmi más nincs vissza, mint a
gyalogutak kivitelezése, hogy
a város polgárai birtokba vehessék a parkot. – Ebben az évben szerettem volna, ha bekerül a költségvetésbe, de idén
más feladatok elõzték meg, ám
nem adom fel, talán jövõre sikerrel járok – mondja.

kocsi forgalmát. Persze tudtam,
hogy piacnapon kell megbeszélni a találkozót, így

a szociális otthon nincs jó helyen, hiszen nem megoldott az
épületen belüli közlekedés.
Ekkoriban a gyereklétszámcsökkenés miatt felszabadult a
Gesztenyés úti óvoda épülete,
s úgy véltem, hogy tökéletes
lenne a célra – idézi fel a történeteket. Nem volt vita nélküli
az ötlet, de végül megvalósult,
s ma már az idõ azt a döntést
igazolja.
Története van a piacnál lévõ
zebrának is, ugyanis néhány
éve még nagy problémát okozott, hogy a Táncsics és a Duna
utca között a fõutcán nem volt
gyalogos-átkelõhely. – A régi
Birka csárdát néztem ki erre a
célra, s a szekszárdi közlekedési felügyelet képviselõjével közösen számoltuk a fõutca gép-

minden utcának levágták a végét, s akkor nem gondoltak arra, hogy egyik utcából a másikba biztosítsák az átjárást – ezt
mindenképp meg kellett oldani. Errõl egy tûzeset gyõzte
meg, mikor a saját szemével
látta, hogy ha baj van, nem lehet menekülni. Azóta már minden alvégi utcát kinyitottak a
fõút felõli oldalra is.
Sokak örültek annak a lépcsõnek, ami a Villany utca végén
épült meg. – Nem volt lejárat a
Dunához, az emberek hatalmas
terméskövek között bocsátották vízre a ladikokat. Akkor a
képviselõi keretembõl megépült a betonlépcsõ a folyópartra – mondja, s kihangsúlyozza:
a képviselõi keret önkormányzati pénz, nem a sajátja, mely

fél óra alatt annyi
strigula gyûlt össze
a papíron, hogy nem volt kérdés a zebra sorsa – avat be a
döntés hátterébe. Így alakult,
hogy ma már piacnapokon
nem kell az autók között rohangálva átkelni az úttesten.
Az alvég, melynek egyéni
képviselõje is volt Szinger Ferenc, egyik legfajsúlyosabb
tennivalójaként említi, hogy
amikor a 6-os út megépült,

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Valaha a községi tanács legfiatalabb tagjaként munkálkodott a településért, ma a
képviselõ-testület korelnöke. A közélet állandó szereplõje jövõre nyugdíjba vonul,
ám addig is lobbizik az általa fontosnak tartott dolgokért. A kitartás, meglehet, a
sportmúltból ered, ami hivatásává is vált. Egykoron a
paksi Kinizsiben rúgta a
bõrt, ám egy sérülés a játékvezetõi posztra terelte. Vezetõként a városi labdarúgó
szövetség elnökeként debütált, számos sportvezetõi
tisztséget betöltött, jelenleg
is az MLSZ megyei elnöke.
Szinger Ferenc a Paksi Lokálpatrióták Egyesületének
listás képviselõjeként dolgozik a testületben, s nem véletlen, hogy nem csak arról a
körzetrõl mesél, ahol él. Õ az
egész városban folyó beruházásoknak sajátjaként
örül, mondja, s ezért is van
az, hogy sok olyan tennivalóért emelte fel szavát, ami
nem is a körzetében merült
fel.

A képviselõ megélhette, milyen volt a községi, nagyközségi, városi tanácsban, most
pedig az önkormányzatban
dolgozni. Már ez utóbbi idõszak egyik említésre méltó eseménye, hogy új helyre költözött az idõsek otthona. Mikor
az egészségügyi és szociális
bizottság elnöke volt, látogatást tett az egykori szülõotthonban, ami idõsek gondozóházaként funkcionált. – Az elsõ emeleten beszéltem két tolószékbe kényszerült asszonynyal, akik, mikor megkérdeztem tõlük, hogy mikor voltak
utoljára a szabad levegõn, elsírták magukat. Tudtam, hogy

felett az adott körzet képviselõje rendelkezik. Számos olyan
beruházás van, amelyért többedmagával sokat lobbizott annak idején, meséli. Ezek közé
tartozik a Kálvária úti temetõ
támfalának megépítése és a
csapadékvíz-elvezetés megoldása, a Tolnai úti óvoda gépkocsibejárójának létrehozása (mivel csak a szomszédos gazdabolton át lehetett megközelíteni), a Sárgödör tér helyi védelem alá helyezése, hogy ne garázsok és mûhelyek legyenek a
présházak helyén, a Duna-korzón a lelátó megépülése, amely
bõvítésére a további tervek is
készen vannak. – Soha nem
csak az én választókörzetem
volt a fontos. Persze az is nagyon, de ha van elõrébb való,
akkor az mellé kell állni. Aki
ezt teszi, hosszú távon képviselõ marad. Aki csak a saját várát
akarja építeni, annak nem sikerül befejezni a várat, mert ahhoz minden ciklusban, minden
testületi ülésen, a képviselõk
többségének a szavazatát meg
kell nyerni. Indoklás kell, és jó
célokat kitûzni – avat be, hogyan lehet keresztülvinni egyegy elképzelést. – Tanácstagként nem kaptunk tiszteletdíjat
a munkánkért, nem lehetett
mondani, hogy ezért vállaltuk.
Ma is így érdemes, mert aki
csupán a díjazásért vállalja, annak nem lesz sikerélménye, és
nem érzi övének azt az eredményt, amit a város a polgárainak ad – osztja meg, õ hogyan
látja a képviselõi munkát.
– Nálam nem az anyakönyv
dönti el, hogy ki paksi. Aki
idekerült és szeret itt élni, akar
a városért dolgozni, azt én már
honosítom, mert nem csak az a
paksi, aki itt nõtt fel, hanem
aki tesz azért, hogy itt mi jól
érezzük magunkat.
Dávid Ildikó
Zsarnai Sándornét ismerhetik meg a Félidõben utolsó
adásában, június 8-án, a
TelePaks híradó után.
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fotó: Molnár Gyula

Nem a válság a felelõs

– Az Európai Uniót nem szeretni
kell, hanem élni vele – kezdte
elõadását dr. Surján László, a
KDNP európai parlamenti képviselõje a Duna-Korzó Polgári
Egyesület Polgári Esték sorozatán. – Magyarország nem vesztett a csatlakozáskor, 4 milliárd
euróhoz jutottunk hozzá, de ennél sokkal többet is kaphattunk
volna. Rengeteg olyan pénz van,

amit nem vettünk fel, nem használtuk ki elég jól a lehetõségeket
– tette hozzá az EP-képviselõ.
Dr. Széchenyi Attila, a KDNP
paksi elsõ embere a június 7-i választások jelentõségérõl beszélt,
kiemelve a jövõ fontosságát. – A
jövõ nem a napi betevõ falaton
múlik, de elõbbre kell látni és
tervezni, a jövõ generációja érdekében.

Nem a gazdasági válság felelõs
Magyarország minden problémájáért, hazánk hét évvel ezelõtt indult el a lejtõn, emelte ki
dr. Áder János, a parlament alelnöke paksi fórumán. – Ha megnézzük a munkanélküliség alakulását, az államadósság növekedését, a gazdasági teljesítmény romlását, ezek a folyamatok 2002-ben kezdõdtek el –
mondta az európai parlamenti
képviselõjelölt.
Hozzátette,
hogy be kell indítani a gazdasági növekedést, ami az Orbán
kormánynak egyszer már sikerült, most a megváltozott körülményekhez igazított gazdaságélénkítésre van szükség. Ha az
emberek azt akarják, hogy a jelenlegi helyzet megváltozzon,
Magyarország kijusson ebbõl a
zsákutcából, egy lehetõség van:
a Fidesz-KDNP listáját, jelöltjeit, programjukat támogatni az
európai parlamenti választáson
– húzta alá.
faller-kohl

– Példaértékû az országban
az a családbarát gondolkodás,
amit az atomerõmû vezetése
képvisel. Ezt bizonyítják
egyebek mellett a cég szociális juttatásai, a dolgozói számára biztosított egészségügyi
ellátások és a rekreáció gyáron belüli megvalósítása –
összegezte tapasztalatait az
erõmûben tett látogatását követõen dr. Mátrai Márta, a Fidesz nõtagozatának alelnöke.
Magyarországon a munkaadók nem szívesen alkalmaznak 40 év feletti nõket és
gyesrõl visszatérõ anyukákat.
Az atomerõmûben olyan
munkahelyi légkört ismerhettünk meg, amely bemutatta,
hogy lehet ezt jól megoldani,
mondta el Pelczné dr. Gáll Ildikó, a nõtagozat elnöke. Itt a
nõk esélyegyenlõsége, a családok támogatása, a nõi munkahelyek megõrzése része a
vállalati kultúrának – tette
hozzá kampánykörútjuk paksi
állomásán.
-dallos-

Az EP nem a belpolitikáról szól
Herczog Edit 23 társával együtt öt éve tevékenykedik az Európai Parlamentben, s
második az MSZP EP-listáján.

Fotó: Molnár Gyula

– Elutasítottuk az elmúlt öt évben a belpolitika exportját, s elutasítjuk a megunt politikusok exportját is az Európai Parlamentbe – hangsúlyozta paksi látogatásán
Herczog Edit, aki elmondta, stratégiai célok mentén fogalmazták meg képviselõikkel szemben, hogy mit várnak tõlük, s felosztották a jelöltek között a területeket a
foglalkoztatáspolitikától az esélyegyenlõségig. Jó lenne tudni, hogy a többi párt
pontosan milyen célokkal küldi az Európai Parlamentbe képviselõit, hívta fel a figyelmet. Az MSZP EP-képviselõjétõl
megtudtuk, tudatosan választotta azokat a
területeket, amelyeken dolgozik, és tovább kíván dolgozni, így az energia- és
vállalkozáspolitikát, az innovációt, a kutatásfejlesztést és a telekommunikációt.
– Ezek azok a területek, ahol a legnagyobb
lemaradása van Magyarországnak, és ahol
a legtöbb munkahelyet lehet létrehozni.
Azért léptünk be az Európai Unióba, hogy
jobban éljünk, és ezt ezeknek az ágazatoknak a maximális kihasználásával lehet fokozni – mondta el a képviselõ a mûvelõdési központban tartott lakossági fórumon.

Kampánykörútja során azt érzékelte,
hogy az emberek megértik, hogy gazdasági válság van, s mindenki annyit költhet,
amennyije van, ám a legtöbb kérdés arra
irányult: hogyan fogunk ebbõl a krízisbõl
minél elõbb kijutni. – A gazdasági válságból akkor tudunk leggyorsabban kilábalni,
ha a munkahelyek megtartásán és létrehozásán fáradozunk – taglalta. A legfontosabb cél jelenleg, hogy minél több legális
munkahelyen tudjanak dolgozni a magyar
munkások.
A találkozó elõtt Herczog Edit felkereste a
dunaszentgyörgyi nyugdíjas klubot, a paksi
idõsek otthonát, és ellátogatott az atomerõmûbe. Az európai parlamenti képviselõ
2006 óta elnöke a brüsszeli szervezet nukleáris energia jövõjével foglalkozó képviselõcsoportjának. Mint elmondta: büszke arra,
hogy munkájának is köszönhetõen már nem
az atomenergia-termelés megtartása a cél,
hanem az élettartam-hosszabbítás és a fejlesztés is élvezi az EU elvi támogatását. Ez
rendkívül fontos, hiszen minden háziaszszony kívánsága, hogy kordában tudják tartani az energiaárakat.
-dal-
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Pakson is voksolunk

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Magyar állampolgár elõször
2004-ben, uniós csatlakozásunk után pár héttel küldhetett
képviselõt szavazatával az Európai Parlamentbe (EP). 2009.
június 7-én ismét a szavazófülkékben dönthetünk, ki képviselje a következõ öt évben Magyarország érdekeit Strasbourgban és Brüsszelben. Jelentkezõ akad bõven a huszonkét magyar parlamenti székre:
összesen 28 párt gyûjtött össze
20 ezer ajánlószelvényt, ami a
listaállítás feltétele volt.
A szavazáson az országgyûlési
választásokkal ellentétben kizárólag országos pártlistákra lehet
szavazni, tehát az ország egyetlen választókerületet alkot. A
szavazóköröket városunkban az
eddig megszokott módon alakí-

Hazánk mellett egyébként 26
másik uniós országban is szavaznak ebben az idõszakban. A
magyar választópolgárokkal
együtt mintegy 375 millió voksolót várnak a szavazófülkékhez Európa-szerte, az Európai
Parlament ugyanis az egyetlen
olyan nemzetek feletti intézmény, amelynek tagjait közvetlen és általános választójog
alapján választják meg. -kg-

tották ki, a szavazás helyét a
minden választópolgárnak eljuttatott értesítés tartalmazza. Pakson 22 szavazókörben reggel 6tól este 7-ig várják a voksolókat.
A szavazatok összeszámlálása

után a mandátumokat az összes
érvényes szavazat öt százalékát
elérõ pártlisták között osztják
ki: a legtöbb szavazatot kapó
pártlisták arányosítva kapják
meg a 22 EP-mandátumot.

A TelePaks EP-választási
mûsorának utolsó adásában
az alábbi három témát tárgyalják a pártok képviselõi:
energia- és klímapolitika; a
kormánypártok öt évvel ezelõtti kampányígéretei; a
rendszerváltás és az EU csatlakozás eredményei. Az élõ
vitafórum június 2-án,
19.20-kor kerül adásba.

Hogyan mozgósítják paksi választóikat a pártok, miközben a közvélemény-kutatások szerint ma Magyarország lakosságának
alig egyharmada üdvözli belépésünket az unióba? Mit jelent számunkra az uniós csatlakozás? Errõl kérdeztük (ábécé sorrendben megjelenítve) a Fidesz, az MSZP és az SZDSZ helyi szervezeteinek vezetõit.

Felfokozott várakozás és ígérethalmaz, amibõl vajmi kevés valósult meg, idézi fel a Fidesz
paksi szervezetének elnöke
2004-es uniós csatlakozásunkat.
Ennek egyik okát a bonyolult
pályázati rendszerben látja,
amelyben nehéz nyerni és megfelelni a követelményeknek. Ez
az EU és a magyar kormány közös felelõssége, az azonban az
utóbbié, hogy nincs koncepció,
nincs irányvonal, amihez a pályázók tartani tudnák magukat,
taglalja Bordács József. – Nem
lehet tudni, hogy mit preferál a
kormányzat az önkormányzati
fejlesztéseknél, a környezetvédelemnél és így tovább. Teljes
összevisszaságot látok. A másik
probléma, ami kiábrándultsághoz vezet, hogy nap mint nap
korrupciós hírekrõl hallani, s arról, hogy a pénzek egy részét lenyúlták – hangsúlyozza. A rendelkezésre álló uniós keretbõl
1800 milliárd forintot nem tud-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Választás: komoly következmények

tunk lehívni, mert vagy nem írták ki idõben a minisztériumok
a pályázatot, vagy pedig rosszul.
Ez a pénz azonban még nem veszett el, teszi hozzá.
2003 júliusában az akkori szocialista miniszterelnök még arról
számolt be, hogy 2008. január 1tõl euróban fogunk fizetni. Ehhez képest egyre jobban távolodunk az eurótól, még a céldátumot sem tudjuk megmondani,
sorolja a Fidesz paksi vezetõje.
Az a versenyképességi mutató,

amely világviszonylatban 2002ben még a 29. helyen mutatta
Magyarországot, ma a 62. helyre
teszi. Az öt éve belépett tíz uniós
tagország gazdasági növekedésének átlaga 22 százalék, sõt
Szlovákiáé 36, Magyarországé
pedig az átlag fele alatt maradt.
Az Európai Bizottság elemzése
szerint a vállalkozások támogatására elnyert és felhasznált pénzek tekintetében pedig a 27 tagállam között a sereghajtó 24. helyen állunk, mondja.

Összességében mégis pozitívan ítéli meg az unióba való
belépésünket, hiszen a gazdasági válság még inkább leterített volna, ha nem vagyunk
bent, de úgy véli, ha jobban
tudtunk volna élni a támogatási
rendszerrel, akkor a választók
is másképp állnának az unióhoz. – Olyan mértékû az emberek kiábrándultsága, hogy ezt a
választást belpolitikai véleménynyilvánításként élik meg.
Tavaly a háromigenes népszavazáson bebizonyosodott, hogy
nem lehet mindent lenyomni a
társadalom torkán, társadalmi
egyetértés nélkül nem megy.
Minden egyes választásnak tétje van, és ennek is komoly következménye lehet, s ezt az emberek látják – fejtette ki
Bordács József.
-dávidBayer Zsolt publicista és
Széles Gábor médiavállalkozó lesz a vendég Pakson, június 3-án 18 órakor a Duna
Hotelben.
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3,5 milliárd a kistérségbe
az USA-t is). Ez hatalmas felvevõpiacot teremt, s nem csak a nyugati termékeknek nálunk, hanem fordítva is, taglalja. Ez persze
nem megy a mezõgazdasági termékek uni-

Fotó: Molnár Gyula

Munka nélkül nincs kánaán, mondja az
MSZP városi szervezetének elnöke arra
utalván, hogy 2004-es uniós csatlakozásunkkor sokan azt hitték: automatikusan eljött a jólét, ám bizonyos gazdasági, kereskedelmi rendszerek átalakítása nélkül ez bizony nem megy. Nem csak Magyarországon nincs eufória, hiszen az EU-t nemzetállamok alkotják, akiknek konszenzusra kell
jutniuk, akkor is, ha ellenérdekeltek egynéhány kérdésben. Faller Dezsõ három fontos
dolgot emel ki az Európai Unióba való belépésünk kapcsán. Az egyik szerint: ha nem
vagyunk tagja az uniónak, akkor nem kapjuk meg azt a 20 milliárd eurós hitelcsomagot, amit a gazdasági válság okozta nehézségek enyhítésére kapott Magyarország. A
másik érv szerint, aki kimarad, az lemarad,
azaz nem részesültünk volna az európai fejlesztésekbõl, ipari és közlekedési beruházásokból, és elszigetelõdött volna az ország,
így azonban Magyarország válhat az északdéli európai közlekedési folyosóvá, s nem
Ausztria. A harmadik elõny, hogy olyan
családhoz tartozunk, ahol közel 500 millió
ember él. (Az Európai Unió a világ legnagyobb egységes versenypiaca, megelõzve

ós támogatása nélkül, kellenek az EUforintok, s persze ezek segítségével másfele is terjeszkedni kell, akár India, Kína irányába is.
Konkrétumok kapcsán Faller Dezsõ elmondta: 2004 és 2008 között 3,5 milliárd forint uniós támogatás jött a paksi kistérségbe,
a környezõ településekre, s ezen belül is
Paksra 1,7 milliárd. A nyertes pályázatok az
agrár- és vidékfejlesztéstõl a gazdasági beruházáson át a szervezetfejlesztésig számos területet felöleltek, a pályázók között önkormányzatok éppúgy megtalálhatók, mint cégek és vállalkozók.
A jelenleg is európai képviselõként dolgozó
és a párt EU-listájának második helyén álló
Herczog Edit munkáját kiemelve, az MSZP
elnök arra hívta fel a figyelmet, hogy elengedhetetlen egy ilyen kapcsolat a térség számára. Az EP-képviselõnõ az Európai Nukleáris Fórum elnöke és az atomenergia élharcosa. – Jelen pillanatban nincs más, aki ilyen
szinten bedolgozta volna magát ebbe a témába – mondja Faller Dezsõ. Hozzátette: a paksi atomerõmû napirenden lévõ élettartamhosszabbítása, illetve bõvítése ennek a térségnek a továbbfejlõdését jelenti, és lobbi
szempontból nagyon fontos, hogy Herczog
Edit továbbra is tagja legyen az Európai Parlamentnek.
Dávid Ildikó

fotó: Szaffenauer Ferenc

Ésszerûsítenék az EP mûködését

Be akartunk lépni egy klubba,
ahol értékek vannak. Bevettek,
feltételekkel, mondja az SZDSZ
paksi szervezetének elnöke uniós csatlakozásunkról. Járfás Tamás szerint több haszna is volt a
belépésnek, az egyik a felzárkóztatási stratégiából eredõen a
pályázat útján elnyerhetõ, 20072013 között rendelkezésre álló
8000 milliárd forint. A másik,
amely szerinte még fontosabb
kellene legyen, hogy ebben a
„klubban” értelmes emberek

vannak, akiktõl tanulhatunk,
mégpedig azt az európai mûködési modellt, amit szabad gazdaság és tolerancia jellemez.
Az, hogy a csatlakozás elõnyei
mégsem így jelennek meg, az
egész politikai eliten múlik, hogy
mennyire lovagolnak meg bizonyos negatív dolgokat. – Száz
méterre itt épül az ország, mi
mégis csak a problémákat látjuk
– veti fel az M6-os építése kapcsán. Néhány esetben elõfordul,
hogy aki döntési helyzetben van,

a saját érdekeit érvényesíti, a másik oldal pedig azt domborítja ki,
mintha csak ilyenek lennének,
mintha minden „mutyi” lenne.
Ezért az emberek már a saját szemüknek sem hisznek, pedig az
ország épül, teszi hozzá.
– Ami leginkább zavar, az a
határon túli magyarság kérdése.
Ha össze akarunk tartani tizenöt
millióan, erre a nyitott határ a
megoldás. Ez már létezik északi
irányban, Románia is EU tag,
egyszer õ is tagja lesz a schengeni övezetnek, délen is van törekvés az unióba való belépésre,
s eljön majd az idõ, hogy nem
fognak határok elválasztani
bennünket. Ahelyett azonban,
hogy összeurópai léptékben
gondolkodnánk, vannak olyan
politikusok és civilek, akik inkább egyedi konfliktusok szításában vesznek részt. Pedig az
unió nagyon jó arra, hogy a
nemzeti összetartás létrejöjjön –
fejti ki Járfás Tamás.

Az EU mûködését racionalizálni kell, hangsúlyozza a jövõ tennivalói kapcsán. Az Európai Parlamentben az SZDSZ azt szorgalmazná, hogy a több országban fenntartott intézmények helyett, egy brüsszeli székhelyen
tanácskozzanak a döntnökök,
amely nem csupán gazdaságosabb mûködést eredményezne,
hanem gyorsabb reagálást, észszerûbb ügymenetet is. Pakson a
várost képviseli a választott testület, a parlamentben az országot, az EP-ben pedig az európai
egységet, feleli arra, hogy mit érzünk mindebbõl itt helyben. Ám
hozzáteszi, mint ahogy egy paksi
egyéni képviselõ is küzd a körzetéért, úgy természetesen felsõbb
szinten is megjelenik a helyi érdek, de csak a közös cél után. -d„Tolerancia és szolidaritás
Európában és itthon” címmel,
Béki Gabriella országgyûlési
képviselõ tart elõadást június
3-án 17.30-tól a VMK klubtermében.
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Az európai uniós tagállamok
Magyarországra akkreditált
nagyköveteit látták vendégül a
paksi atomerõmûben. A külföldi diplomaták soros tanácskozásukat tartották Pakson, illetve tájékozódtak a Paksi
Atomerõmû Zrt. terveirõl. A
vendégeket Süli János vezérigazgató fogadta.
A találkozót összehívó
Jaromír Plisek elmondta, hogy
havi rendszerességgel tartott
találkozóik helyszíne többnyire a fõváros, de vidéki helyszíneket is választanak. Az EU
soros elnökségét ellátó Cseh
Köztársaság nagykövete hozzátette, hazájában a gazdaság
és a külkapcsolatok mellett kiemelt figyelmet élvez az energiapolitika, ezért esett a választás a paksi atomerõmûre,
amelyben nem elõször jár.
A diplomaták Gerse Károlytól, az MVM Zrt. vezérigazgató-helyettesétõl, Süli Jánostól,
a Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatójától és Tari Gábortól,
a Mavir Zrt. vezérigazgatójától kaptak tájékoztatást egyebek mellett a fûtõelem-elhelyezésrõl, áramkereskedelemrõl, villamosenergia-rendszer
hálózatfejlesztésrõl. A Paksi
Atomerõmû Zrt. vezetõi a teljesítménynövelési és üzemidõhosszabbítási projekt állásáról,
a bõvítés elõkészítésének lépéseirõl számoltak be a tizennyolc nagykövetnek. Jaromír
Plisek elmondta, az új blokkok
építésének híre nem kelt ellenérzést az unióban, ahol az
egyes tagállamok belügye,
hogy milyen energiafajtákat
használnak. Hozzátette, Csehországnak nincs kifogása a
paksi bõvítés ellen, hiszen ott
is vannak nukleáris reaktorok,
s az atomenergia társadalmi elfogadottsága is magas. A
nagykövet emlékeztetett arra,
hogy hazája beszállítója a paksi atomerõmûnek.
-vida-

Paksi vélemény a brüsszeli asztalon
Süth Miklós személyében paksi résztvevõje is volt az Európai Állampolgári Konzultáció programjának. Ahhoz, hogy a paksi ügyvéd ott legyen e program brüsszeli csúcstalálkozóján az öt magyar egyikeként, internet, szerencse és az Európai
Unió ügyei iránti érdeklõdés és az ebbéli ismeretek kellettek. Ez utóbbi nem véletlen, dr. Süth Miklós Európa-jogi szakjogász, ezért érdekli minden unióval kapcsolatos hír, lehetõség.

Fotó: Molnár Gyula

Uniós
nagykövetek
az erõmûben
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Dr. Süth Miklós egy uniós csatlakozás hatásait kutató kérdõívre adott válaszai nyomán nyert
meghívást Budapestre, ahol kétnapos konzultációt tartottak
március közepén. Itt még a véletlennek köszönhette a kiválasztást, modellezték az ország
lakosság-összetételét és így
esett rá a választás. A konzultáción viszont aktív munkája és
hozzáértése segítette hozzá,
hogy társai õt javasolják az öt
Brüsszelbe induló egyikének.
Cseppet sem mellesleg a legtöbb szavazatot kapta…
A tanácskozáson folyó munkáról dr. Süth Miklós elmondta,
hogy kiscsoportokat alkotva véleményezték a kiválasztott témákat. Állást kellett foglalniuk
oktatásról, az egészségügy és a
mezõgazdaság helyzetérõl, az
ország gazdasági állapotáról. Az
itt tárgyalt témák közül kiválasztották az általuk legfontosabbnak tartottakat és továbbították Brüsszelbe. Ugyanezt az

unió többi tagországában is
megtették, így készült el egy közös „csomag”, ami a brüsszeli
csúcson ismét terítékre került. A
27 tagországból valamivel több
mint másfél száz állampolgár
gyûlt össze egy kétnapos találkozón, ahol az anyagot ismét
elõvették és különféle nemzetekbõl alkotott munkacsoportokban megvitatták. Dr. Süth
Miklós örömére szolgált, hogy
több olyan téma, vélemény belekerült a közös kalapba, amelyet az õ csoportja fogalmazott
meg. Így az energiahelyzet,
azon belül is a megújuló energia
felhasználása, a közös egészségügyi rendszer, munkahelyi
feltételek és szabályok, oktatási
és szakképzési rendszer. A magyar delegáció – mint elmondta
– németekkel dolgozott együtt,
és egyebek mellett tárgyalt a politikusok és köztisztviselõk átláthatóságáról és elszámoltathatóságáról. Érdekes volt a vélemények különbsége, idézte fel
az ügyvéd. A németek a nálunk
meglévõ vagyonbevallási rendszerrõl hallva igen elcsodálkoztak. Miként dr. Süth Miklós elmondta, érdekes tapasztalatokkal gazdagodott a két nap során.
Keményen dolgoztak ez idõ
alatt: az elsõ napon reggeltõl estig folytak a viták, egyeztetések.
Másnap a sok körön formálódott véleménycsomagot átadták
az EU döntéshozóinak. Õk igen
magas szinten képviseltették

magukat, ami jelzi az Európai
Állampolgári Konzultáció jelentõségét, vélekedett dr. Süth
Miklós. Némi rossz tapasztalatra is szert tett a konzultációsorozat alatt, mint mondta, a magyarok többsége azt várja, hogy mit
ad, mit old meg helyettünk az
unió, és mit mond a magyar kormánynak arra vonatkozóan,
hogy nekünk mit kell tennünk.
Szerinte helytelenül csak a támogatásokkal és szabályzással
– túlszabályzással – azonosítják
az uniót. Utóbbit illetõen szerinte nem az unió, hanem a hazai
bürokrácia a felelõs. – Pápábbak vagyunk a pápánál, plusz
fékeket építünk be, és hivatalnokok döntik el, hogy mi kell a
népnek – mondta. Hozzátette,
hogy õ az EU-ban nem überállamot lát, hanem a tagországok
olyan együttmûködését, amelyben a kölcsönös elõnyök figyelembevétele alapján tudják az
országok saját gazdaságukat,
társadalmukat, környezetüket
fejleszteni úgy, hogy ne sértsék
mások érdekét, és mégis elõrébb jussanak.
A konzultáció eredményességét illetõen úgy fogalmazott:
valószínûleg nem dobnak el
ásót-kapát, hogy hozzáfogjanak
azon elképzelések megvalósításához, amit õk 150-en a 27 tagállamból egy közös javaslatcsomaggá gyúrtak, de biztos benne,
hogy figyelembe veszik majd.
Vida Tünde

Az Európai Állampolgári Konzultáció a múlt év decemberében indult útjára. Európában személyesen mintegy 1600-an vettek részt benne, illetve azok – kb. 150 ezren –, akik véleményüket
az online fórumokon mondták el. Hazánkban az élet minden területérõl véletlenszerûen kiválasztott 50 állampolgár kapcsolódott be a programba. A konzultáció célja, hogy a 2009-es európai
parlamenti választásokat megelõzõen, egy páneurópai párbeszéd keretében teret adjon az európai
állampolgároknak, hogy részt vehessenek az unió gazdasági és szociális jövõjérõl szóló vitában,
és javaslataikkal segítsék a döntéshozók munkáját. Magyarországon az állampolgári konzultációt a Partners Hungary Alapítvány koordinálta.

Fizetett politikai hirdetés
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Paksi mérnököket díjaztak
Két paksi mérnök részesült rangos elismerésben: Sipos László villamosmérnök, minõségügyi szakmérnök a Tolna Megyei Mérnöki Kamara
(TMMK) Kõrösi Miklós-díját, míg Magyar János okleveles építõmérnök a
testület Alkotói Díját kapta. Mindketten jelen vannak a mérnöki kamara
megyei vezetésében.

2009. május 29.

váron. A fiam is földmérõ szeretne lenni,
ha leszerel. Lehet, hogy családi földmérõ
vállalkozásunk lesz.
Jelenleg a MOL Dunai Finomítóban,
Százhalombattán van a legtöbb munkám,
ahol az állapottérképek felülvizsgálatával
és mérésével, valamint kémények és készülékek mozgás- és billenésmérésével,
kitûzésekkel foglalkozom, de folyamato-

Magyarországon elsõként Szekszárdon
alakult meg megyei mérnöki kamara
1996-ban. A TMMK létszáma a megalakulás óta folyamatosan növekszik. A mai
385 fõs tagság közel egyharmada az
atomerõmûben dolgozik vagy Paks városában él. A nemrégiben lezajlott tisztújítás
során több paksi, illetve az erõmûben dolgozó mérnöknek (Hum Ferencnek, dr.
Katona Tamásnak, Kovács Andrásnak,
Magyar Jánosnak, Sipos Lászlónak és Újvári Endrének) szavazott továbbra is bizalmat a tagság.
Sipos László alelnök egyebek között arról beszélt:
– A szélesedõ szakmai önkormányzati hatáskörben ellátjuk a mérnöki tevékenység
igazgatási feladatait, elbíráljuk a beérkezõ

tervezõi jogosultság iránti kérelmeket, a
szakmai tagozatok bevonásával szakértõi
jogosultságokat adunk ki, nyilvántartjuk és
az interneten is megjelentetjük a tervezõi,
szakértõi, felelõs mûszaki vezetõi és mûszaki ellenõri névjegyzékeket. Csak azok a
mérnökök végezhetnek jogszabályokban
rögzített tervezõi és szakértõi tevékenységet, akik a területileg illetékes kamarától
kvalifikációt kaptak. E szabályozás azonos
az EU tagországaiban alkalmazott gyakorlattal. Fontos kérdésekben a TMMK állásfoglalásaival részt veszünk a megye és települései arculatának kialakításában, a fejlesztési elképzelések tervezésében és elõkészítésében. Védjük a társadalmat az alacsony színvonalú, jogosulatlanul végzett
kontármunkával szemben, immáron pozíci-

onáltuk helyünket és jövõnket a civil társadalomban.
A kamara jótékony hatása megmutatkozik
a mérnöki tevékenységek minõségének lényeges javulásában és az áttekinthetõségében. A tervezõi, szakértõi, mûszaki ellenõri
tevékenység bizalmi szolgáltatásnak minõsül. A megbízó a megbízott mérnök által kiszolgáltatott helyzetbe kerül, hiszen olyan
információkat ad át neki, amelyekkel az
visszaélve vagy azokat könnyelmûen kezelve súlyos károkat okozhat. Fontos, hogy
a tudás mellett az etikai szempontok is érvényesüljenek, így a mérnöki kamarában
olyan pártatlan szövetségest lássanak az
megbízók, akik a képviselt szakmák kiváló
ismerõi, és egyben képesek ellátni fontos
közfeladatokat is.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

san keresek még munkát, mert a kapacitásom nincs lekötve. Az atomerõmûben eltöltött évekre büszke vagyok. Sokat tanultam a mérnökgeodézia területén, és ez alapozta meg a dunaújvárosi Pentele híd, a
szentendrei Duna-ág híd és a Megyeri híd
pilonjainak építését. Ezek nagyon különleges és szép munkák voltak. Szeretném kivenni a részem az új atomerõmûvi blokkok építésébõl is, természetesen családi
vállalkozásban. Terveim között szerepel
még néhány híd mérése is. Hobbim a tájfutás, a jobb versenyekre és bajnokságokra elmegyek. Szívesen borászkodom és
van két présházam. A bort kóstolgatni is
szeretem. Kertészkedem, gyümölcsfákat
ültetek és kezelem õket, ha van idõm – bár
ebbõl van a legkevesebb.
Sólya Emma

fotó: Bodajki Ákos

Sipos László egyik fõ szervezõje volt a megyei mérnöki kamara megalakításának, 13
éve az alelnöki tisztet is betölti, és helyet kapott a kamara országos vezetésében is. Az
atomerõmûben 1983 óta dolgozik a minõségbiztosítási osztály vezetõmérnöke, aki
Bábolnán született, mint mondja: örömteli
és kiegyensúlyozott családi környezetben
nevelkedett, és ott ismerkedett meg a rendszeretõ munka világával is.
– Felsõfokú tanulmányaim után ötéves
karbantartói és tervezõi gyakorlatot követõen pályázat útján kerültem Paksra. Számomra a család jelent mindent, így igyekszem a lehetõ legtöbb idõt velük tölteni. Nejemet – Somogyi Andrea testnevelés szakos
tanítónõt – 1975-ben a fõvárosi BEAC atlétikapályán ismertem meg, László napon
lesz a 28. házassági évfordulónk. Három

gyermek – Lackó 24 éves jogász szakos
végzõs gyõri egyetemista, Andi 23 éves,
testnevelési egyetemen negyedik évfolyamos nagylány és a 17 éves Héduska harmadikos paksi gimnazista – boldog apukája vagyok. Az elmúlt években sokat tanultunk,
tanítottunk, így a kihívásokban bõvelkedõ
évek alatt nem volt idõnk unatkozni.
Hobbija a szakmai cikkek írása; a Mérnök
Újság, a TMMK honlapja és az Atomerõmû
címû újság szerkesztésében is részt vállal.
Ezeket egészíti ki a megyei és az országos
kamarában vállalt, közbizalmon alapuló tevékenysége. Amikor terveirõl, vágyairól
kérdezzük, így válaszol: – Miután szûkebb
környezetemben és országos szinten is elismerik munkámat, nem lehet más vágyam,
mint továbbra is rendszeretõ úton haladni, a
családot, a céget, és a szakmai közösséget
szolgálni. Ehhez nélkülözhetetlen a fizikai
egészség és a lelki egyensúly.
Magyar János több mint három évtizede
mérnök, az elmúlt négy évben pedig eredményes alkotó tevékenységet is végez.
– Pakson 1981 óta lakunk. A lányom már
itt született. A paksi atomerõmû építkezésére érkeztem, és itt maradtam. Tizennyolc évig dolgoztam az FTV Zrt. geodéziai kirendeltségén, ebbõl tizennégy éven
át a vezetõjeként. Feleségem nyugdíjas
pedagógus, lányom pedig a harmadik évet
végzi a földmérõ fõiskolán Székesfehér-
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A TelePaks „Hárompont"
címû kulturális magazinja
nyerte el idén a fõdíjat a
Helyi Televíziók Országos
Egyesületének „Helyi Érték Díj" pályázatán, a tematikus magazinok kategóriájában. A hetente jelentkezõ mûsort Tell Edit
és Babai István készítik. A
díjátadó ünnepséget Siófokon, a szervezet tavaszi találkozóján tartották, amely
idén a helyi televíziózás 25
éves jubileumának jegyében zajlott.
A Helyi Televíziók Országos
Egyesülete minden évben kiosztja a Helyi Érték Díjat, ami
a helyi televíziók legnagyobb
szakmai elismerése. A TelePaks a Képtár címû mûsorral
és a Hárompont kulturális magazin két adásával nevezett.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Értéket közvetítenek

Utóbbiak közül a „Néptanítók
a puszták népe szolgálatában"
címû elnyerte a tematikus magazinok kategóriájában a fõdíjat, a TelePaksnál nagyobb, népesebb alkotói létszámmal és
magasabb színvonalú technikai
felszereltséggel bíró alkotó
mûhelyeket is maga mögé utasítva. A díjnyertes riportfilmben Reicz Terézia irgalmas nõ-

vér és Renkecz József tanító
történetei nyomán elevenedik
meg a múlt, tárul elénk az évtizedekkel korábbi népiskolák
világa. Tell Edit, a mûsor szerkesztõ-rendezõje korábbról
már ismerte Renkecz Józsefet,
akinek tanítói volta, aktivitása,
szellemi frissessége, személyes varázsa, valamint a régi
idõk történetei, az egykori uzdi

Nemzetközi táncsikerek
Kétszeres bajnok lett a paksi Csillag Show-tánc Egyesület a Szerbiában megrendezett modern táncsportok
világversenyén. Ezzel a teljesítménnyel pályafutása legkimagaslóbb eredményét érte el a csoport.
A modern táncsportok világbajnokságán elért sikert megelõzõen is éremesõ hullott a Csillag
Show-tánc Egyesületre. A sikersorozat egyik állomását a Tatabányán megrendezett országos
döntõ jelentette, április végén.
Ezen a megmérettetésen kilenc
produkcióval vehetett részt az
egyesület, egy ezüst- és két
aranyérmet szereztek. A dobogós helyezésekkel kijutottak a
világversenyre, amelyet a szerbiai Óbecsén rendeztek, május
elején, és ahol a különbözõ kategóriákban 400 produkció mérettetett meg. Itt is bebizonyították a csoport táncosai, hogy
színpadra születtek, ugyanis egy
ezüst- és két aranyéremmel jutalmazta produkcióikat a nemzetközi szakértõ zsûri. A máso-

dik helyezéssel a Márkos András, Bor Andrea, Táibl Eszter,
Domsa Dalma és Harmat Dóra
alkotta formáció büszkélkedhet
közös táncával, amelyet a közönség „Idõgép” fantázianéven
már ismerhet, a világbajnoki cí-

meket Bach Balázs hip hop szólójával, illetve a Márkos
András–Bor Andrea duó szintén
hip hop koreográfiájával szerezte. A zsûri külön kiemelte, hogy

nem találkozott még olyan
egyesülettel, amelynek ennyi ötletes száma lett volna. A világbajnokságon felkérték a társaságot, hogy lépjenek fel a megnyitón, ott egy íziszfátylas koreográfiát láthatott tõlük a közönség.

népiskola épületének hangulata mind arra ösztönözték, hogy
alkotótársával, Babai István
operatõr-vágóval megörökítsék ezeket az értékeket. A film
a szívükhöz nõtt, a legkedvesebbek közül is az egyik legkedvesebbé vált. Az alkotópáros elmondta, hogy a díj fontos
mérföldkõ munkájukban, hiszen számos nézõ elismerése
után a szakma visszajelzését is
megkapták arról, hogy jó úton
haladnak. Továbbra is járják
tehát a kistérséget vagy ülnek a
vágószobában, többnyire esténként vagy a hétvégeken.
Mivel Edit külsõs munkatárs a
televíziónál, István pedig a
TelePaks többi mûsorának készítésében is részt vesz, közös
munkájuk többnyire ezekre az
órákra datálódik. De dacolva
minden kihívással, továbbra is
elhivatottan dolgoznak azért,
hogy minden értéket, legyen az
erkölcsi, épített vagy emberi,
felkutassanak, megörökítsenek
és bemutassanak.
-gyöngy-

Az egyesület mindemellett a
szintén Szerbiában, áprilisban
megrendezett XVII. Nemzetközi Moderntánc Fesztiválról kilenc ezüstéremmel és három
bronzéremmel tért haza, az áprilisban megrendezett Veszprémi
Nyílt Nemzetközi Modern
Táncsport Versenyen pedig hét
ezüstéremmel és nyolc aranynyal zárt. Dr. Czárné Nagy Ildikó elmondta, nagyon büszkék az
eredményekre, amely mögött
rengeteg munka áll. A fiatalok
nagyon sokat és lelkiismeretesen
dolgoznak, gyakorolnak, elsõ
gondolatuk a tánc, de az is hozzájárul a sikerhez, hogy a szülõkre, támogatóikra is számíthat
az egyesület. A csoport mûvészeti vezetõje hozzátette, hogy
egyelõre több verseny nem várja
õket, ám a próbaterem nem lesz
csendes, ugyanis fel kell készülniük a nyári szezonban bõven
kínálkozó fellépésekre. Emellett
nyári tábort szerveznek, illetve
folyamatos feladat az új tagok
toborzása.
Kohl Gyöngyi

Paksi Hírnök

12

2009. május 29.

Paksi tégla
A futószalag és az égetõkemence még pihen, amikor a téglagyárban járok. Sajnos beletelik pár hétbe, amíg elindulhat a termelés,
mondja az üzemvezetõ, miközben én már lopva a Paks feliratú
téglákat figyelem. Ilyen téglákból épültek többek közt a
Paks–Pusztaszabolcs vonal vasúti épületei, a tolnai kultúrház vagy
a dunaföldvári laktanya is. A paksi téglagyár immár százhúsz éve
része a városnak, fénykorában száznál is többen dolgoztak itt. Arra járva azóta is figyelem, mikor füstöl újra a sokat látott kémény.
Kép és szöveg: Kövi Gergõ
Fotógaléria a www.paksihirnok.hu oldalon
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A jó hallásunkkal divatot teremthetünk?
Ha azt szeretnénk eldönteni, hogy melyik a kellemetlenebb:
hallókészüléket
hordani vagy egy félreértésbõl adódóan megbántani valamelyik szerettünket,
melyiket
választanánk?
Nem ritka, hogy aki roszszabbul hall, nem ért meg
mindent az elsõ alkalommal és mivel szégyelli ezt,
úgy tesz, mintha minden
rendben lenne. Vagy akinek családja van, tudja,
hogy milyen sok vita származik abból, hogy nem
tudjuk valamelyik családtagunkkal együtt nézni a tévét, hiszen nekünk az már
túl halk, és nem merjük bevallani, hogy nem halljuk a
mûsort.
Már mindannyian tudjuk, hogy
a hallásgondozás itt, Pakson is
csak egy karnyújtásnyira van, és
bármikor hozzájuthatunk egy

olyan apró készülékhez, ami
megoldja a rossz hallásból
származó problémáinkat. De
vajon miért nem tesszük meg az
elsõ lépést, miért nem akarjuk
mégsem a kellemetlenségeket
megszüntetni? A félelem nem
lehet gond, hiszen félnünk sem
a vizsgálattól, sem a készülékhordástól nem kell, mivel egyik
sem jár fájdalommal vagy kényelmetlenséggel. Az idõ vagy
pénz sem lehet akadály, mivel
még néhány hétig biztosan mindenki számára elérhetõ az idõés pénztárcabarát hallásgondozás – persze nem szabad elfelejtenünk, hogy idõben kell jelentkeznünk, hogy le ne maradjunk.
Van, aki úgy gondolja, hogy neki már úgysincs szüksége hallókészülékre, hiszen jó ez a csendes világ úgy, ahogy van. Ez
persze nem igaz, hiszen a körülöttünk élõ családtagjaink, barátaink és mi magunk is boldo-

gabban és felszabadultabban
tölthetnénk együtt a közös délutánokat, estéket vagy hétvégéket. Hiszen nem kellene azért izgulnunk, hogy megértjük-e
pontosan azt, amit mondanak
nekünk, hanem fesztelenül reagálhatnánk a kérdésekre. Ezek
után már csak egy indoka lehet
annak, hogy még mindig nem
léptünk az ismét jó hallás felfedezésének útjára: tartunk attól,
hogy mások kirekesztenek bennünket, ha meglátják a készüléket a fülünkben, esetleg másképp néznek ránk, nem ugyanúgy bánnak velünk, stb.
Jó hírem van mindenki számára, akit hasonló rémképek gyötörtek eddig: a hallókészülék
nem csak, hogy hasznos, de
már divatos is. És ez azt jelenti,
hogy bátran hordhatja mindenki, hiszen a szemüveghez hasonlóan megjelentek a különféle, minden készüléktulajdonost
büszkeséggel eltöltõ apró gépe-

zetek. Sõt olyan – szinte láthatatlan – hallásjavítókhoz is hozzájuthatunk itt Pakson, amelyeket
hordva nem csak hogy nem
néznek ránk furcsán, de még
irigykedni is fognak ránk. Ezentúl nem csak a szemüvegünk
márkája öltöztethet majd bennünket, hanem ugyanúgy a hallókészülékünk is sokat elárulhat
rólunk.
Amennyiben kíváncsi rá, milyenek is ezek a készülékek, illetve
szeretne megbizonyosodni hallása állapotáról, jelentkezzen nálunk Pakson. Nem kell hosszas
órákat utaznia, hiszen a láthatatlan hallás élménye már itt helyben elérhetõ. Ha bejelentkezik és
eljön hozzánk, Ön is elmondhatja, hogy megtette az elsõ lépést
az ismét teljes élet felé és örömet
okozhat a család többi tagjának,
a barátoknak, ismerõsöknek és
persze önmagának.
LCA
(X)

A láthatatlan hallás
élménye önre is vár!
Szabaduljon meg
hallásproblémáitól és ezentúl
töltse idejét szeretteivel!
Tegye meg az elsõ lépést
és jelentkezzen INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLATRA!

Városi Rendelõintézet, I. emelet Audiológia, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Bejelentkezés rendelési idõben: H, K, 8–12-ig

06-75/519-425; 30/213-37-17
WWW.VICTOFON.HU
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Öt éve három népzenész, Berta Alexandra, Számel Péter és
Kovács Lajos „összeállt” egy
közös zenélésre. Birinyi József néprajzkutató és Pados
Ferencné zenetanár egy
bölcskei népzenei fesztiválon
hallva õket, arra biztatott,
hogy folytassák. Így született
meg a népzenei együttes, amit
egy kicsiny, törékeny, ám jellegzetes, semmi mással össze
nem téveszthetõ védett mezei
növényrõl, a vetõvirágról neveztek el.
Péter elbúcsúzott tõlük az
elmúlt évek alatt, de csatlakoztak új tagok, így most heten alkotják a Vetõvirág
együttest. Az alakulás ötödik
évfordulóját a dunakömlõdi

Fotó: Kövi Gergõ

Jubilált a Vetõvirág

faluházban ünnepelték. A ház
majdnem kicsinek bizonyult
erre az alkalomra, zsúfolásig
megtelt. – Nem gondoltam
volna, de nagyon örülök,
hogy ilyen nagy érdeklõdés

övezi a népzenét – fogalmazott Kovács Lajos. Mint
mondta, szerinte sokan ráébredtek, hogy elhal a múltjuk,
és az együttes éppen az emlékek ébrentartásában segít.

Könyv készül Paksról
Nyolc nyelven tájékoztat
majd az új, Paksot bemutató
könyv, amelyet a Paksi Turisztikai Információs Iroda
készül kiadni. A könyv csak
egy a tervek közül, amelyekkel a város turizmusát kívánja fellendíteni az iroda.
Éveken át az önkormányzat
saját szervezeti egységeként
mûködõ Tourinform Iroda
feladata volt a város népszerûsítése. A várt fellendülés elmaradt, ezért úgy döntött a
képviselõ-testület, hogy egy
szerzõdéses partnerre bízza
Paks népszerûsítését. A Tensi
Utazási Iroda kapta a megbízást. A cég saját tevékenysége mellett végzi el ezt a feladatot több mint két éve. – A
felmutatható eredmények is
láthatóvá teszik, hogy megalapoztuk azt, hogy a következõ években talán a turizmus is fellendülési szakaszba
ér – mondta el Hajdú János
polgármester azon a találkozón, amelyet a turisztikai iroda szervezett a sajtó és a helyi politikusok számára. Ezt
bizonyítja, hogy elkészült a

Turisztikai Kalauz elnevezésû kiadvány és a www.utazaspaks.hu oldalon elérhetõ a
város saját turisztikai honlapja. Ez utóbbi nem csupán az
idelátogatók számára tartalmaz információkat, a Pakson
élõk is folyamatosan tájékozódhatnak az aktuális helyi és
környékbeli programokról.
Egy szakmai tanulmányút
célállomása is volt már Paks,
turisztikai szakemberek és
utazásszervezõk ismerkedtek
a városunk kínálta lehetõségekkel. A népszerûsítõ munka nem állt meg, újabb tervek
körvonalazódtak már. Elõkészítés alatt van a város könyve, amely nyolc nyelven mutatja be településünket. Megjelenik egy új háromnyelvû
turisztikai kiadvány, egy Paks
térkép a turisztikai látnivalók
kiemelésével, valamint új képeslapok közül is válogathatnak majd mindazok, akik felkeresik városunkat, és emléket szeretnének hazavinni. Ez
mind felmerülõ igény volt,
tudtuk meg Czink Dórától. A
Paksi Turisztikai Információs
Iroda vezetõje hozzátette: ah-

hoz, hogy továbblépjünk a turizmus fejlesztése terén,
szükség van ezekre a fejlesztésekre.
Jelentõs változás volt ezen a
területen, hogy január elsejétõl, a képviselõ-testület döntésének értelmében bevezették Pakson az idegenforgalmi
adót (300 Ft/fõ/éj). – Ennek a

Az együttes az autentikus
magyar népzene népszerûsítését, hagyományainak továbbörökítését tûzte zászlajára.
Ezt számos fellépéssel szolgálták eddig, jártak Budapesten, Kalocsán, Bátán, Csátalján és Oroszországban, de a
paksi, Paks környéki közönség is hallhatja õket rendszeresen. A jubileumi estre szép
csokrot gyûjtöttek többek között somogyi, gyimesi, baranyai dalokból. A kömlõdi
programra meghívták Számel
Pétert, a Bölcskei Néptáncegyüttest és a Kalinkó citerazenekart is.
A közönség remekül érezte
magát, amit bizonyít, hogy a
mûsor után némi bor, bodzaszörp, zsíros kenyér „társaságában” még együtt maradtak.
Vida Tünde
várhatóan éves szinten 6-800
ezer forintos bevételt jelentõ
adónemnek gazdasági jelentõsége igazán nincs – tudtuk
meg Hajdú Jánostól. Városunk polgármestere arról tájékoztatott, hogy az adónem
megléte feltétele a turisztikai
pályázatoknak, amelyeken indulni kíván a város, és amelyek sikeressége esetén jelentõs turisztikai fejlesztések valósulhatnak meg Pakson.
Dallos Szilvia

UtazzUnk!

Útlemondási biztosítás
Szervezett
utazás esetén legtöbbször kötelezõen útlemondási biztosítást, más néven stornó
biztosítást kell fizetni. A biztosítás ezen fajtája a betegség
miatt elmaradó utazás költségeit vállalja át az utastól és
egyenlíti ki a számlát az utazásszervezõ felé. Néhány kivételtõl eltekintve azonban az
önhibánkon kívül elmaradt
utazás költségének is van ön-

része, ami 20-30 százalék. Az
útlemondási biztosítás összege utazási irodánként változó,
1-2 százalék közé esik,
amennyiben csak szállás, illetve repülõjegy-foglalásról
van szó, ebben az esetben az
összege öt százalék. Nagyon
fontos, hogy az útlemondási
biztosítás nem egyenlõ a
betegség-baleset-poggyász
biztosítással, vagyis az utazás
során történt káresetek alól
nem mentesít minket.
Czink Dóra, a Paksi Turisztikai
Információs Iroda vezetõje
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Halad a korral a paksi borász

õket és vásárolhatnak. Amiben
látványos fejlõdést értek el a
gazdák, az a borkészítés, egyre
jobb minõségû nedûk születnek, amit a szervezet elnöke saját példáján is érez. A szüleitõl
tanult módszerrel, hagyományos faeszközökkel készítette
borait, ám így hosszabb távon
nem tudta kiküszöbölni a tartási
hibákat, sillerét a borversenyeken többször kizárták, mert fáradt és öreg íze volt. Ezért idõvel modernebb eljárásokat, eszközöket kezdett használni, tavaly úszófedeles mûanyag borászati tartályokat vásárolt,
amelyekben az illat- és zamatanyagok megõrzését biztosító

reduktív eljáráshoz hasonló
módszerrel tudja készíteni és
tartani borait. Törekvése gyümölcsözõnek bizonyult, vegyes
fehér borát az idei rendhagyó
borversenyen aranyérem szintre
pontozták. A minõségi javulás
mellett a siller fesztivállal kapcsolatban is jó hírekrõl számolhatott be az elnök. A már sikeressé vált borversenyük és az
ökumenikus újboráldás után ezzel a programmal is jó úton haladnak. Azt szeretnék, ha a jövõben önálló idõponttal rendelkezõ városi rendezvénnyé alakulna, majd országos hírûvé
válna. Ebben segítségükre lehet
szakmai tapasztalataival és hátterével a Paksi Turisztikai Információs Iroda vezetõje, Czink
Dóra, akit a közelmúltban,
elõdje lemondása miatt, titkárrá
választottak. A gazdasági vezetõi poszton is változás volt hasonló okból, a tisztséget a jövõben Hanol Ferencné tölti be, illetve két új felügyelõ bizottsági
tagot is választottak, más változás nem volt. Egyes kiadványok már most az ország tíz legszebb pincefaluja közé sorolják
a teret. Az egyesület hosszú távú célja az ehhez méltó tartalom kimunkálása és megvalósítása.
-gyöngy-

mutatkoztak be. Herczeg József
tanácsnok köszöntõje után a Pro
Artis mûvészeti iskola drámata-

gozatos növendékei adtak humorban bõvelkedõ mûsort, fellépésüket követõen pedig játékra invitálták a szervezõk a vendégeket, ahol felidézték nagyszüleink iskoláskorát, játékait.
A múzeumi majális megrendezésének nem titkolt célja, hogy
növeljék a látogatottságot,
amely országos szinten csökken. Bár a helyi intézménynek
még nincs oka panaszra, fontosak az ilyen programok, hogy
ne is legyen, mondta el dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna, az
intézmény igazgatója. Ez volt
az ösztönzõ gondolat a közelmúltban megrendezett családi
nap, az elmúlt esztendõben
meghirdetett nyílt nap, a három
hetet felölelõ nyári múzeumi tábor, a játszóházi foglalkozások
és történelemórák megrendezésében is.
Kohl Gyöngyi

Leber Ferenc (képünkön jobbról) egyik alapítója, felügyelõ
bizottsági tagja, majd gazdasági
felelõse volt a 2001-ben alakult
Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének. Két évvel
ezelõtt választották a civil szervezet elnökévé, amelynek eredeti célja a tér közmûvesítése az
önkormányzat
segítségével
megvalósult, így új kihívásokat
kerestek. Két fõ irány fogalmazódott meg, a siller fesztivál
megrendezése, és a gazdák
egyéni gazdasági törekvéseinek
támogatása. Utóbbi nem volt sikeres, de nem azért, mert nem
voltak felkészülve rá, inkább
igény nem mutatkozott és lehe-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Hivatásában és hobbijában
sem megengedhetõ, hogy a
tennivalókat másnapra hagyja, azokat mindig a maguk
idejében és megfelelõ minõségben kell elvégeznie, mondja Leber Ferenc, aki 21 esztendeje az atomerõmûben
dolgozik, jelenleg a reaktor
osztály vezetõje. Hobbija a
borkészítés, két éve a Sárgödör téri Présháztulajdonosok
Egyesületének elnöke.
tõség sem igazán, mondja a
szervezet elnöke. Leber Ferenc
hozzátette, ha Magyarország tovább folytatja a kistermelõket
elriasztó szabályozási politikát,
akkor a jövõben sincs sok remény az elõrelépésre. Viszont
ha egyszerûsítik a szabályozást,
és egy Ausztriához vagy Szlovéniához hasonló környezet
alakul ki, ahol támogatják a kis
gazdaságok palackozási és értékesítési szándékait, akkor elmozdulhatnak a holtpontról.
Akár a nyitott pincék is megjelenhetnek, amelynek lényege,
hogy a térre érkezõ turisták elõzetes értesítés nélkül is találnak
présházat, ahol megvendégelik

A hagyományhoz hûen majálissal ünnepelte a múzeumi világnapot a paksi Városi Múzeum.
Az idei kiállítás témája az oktatástörténet volt, ahol az országosba ágyazva adnak ízelítõt a
paksi iskolák históriájából, novemberig. A tárlathoz az intézménynek saját anyaga is volt, de
rendelkezésükre bocsátottak
írásos és tárgyi emlékeket az
oktatási intézmények, magánszemélyek és az úzdi iskolatörténeti állandó kiállításra is támaszkodhattak, így bõséges kínálatból csemegézhettek a múzeum szakemberei. A majálison
a múlt mellett a jelenbõl is ízelítõt kaphattak az érdeklõdõk, az
idõszaki kiállításhoz kapcsolódóan ugyanis meghívták az álta-

Fotó: Molnár Gyula

Régi idõk sulija

lános és középiskolákat, melyek
elõbb röviden a színpadon,
majd bõvebben saját standjukon

17

2009. május 29.

Pro Artis hírek
A népzene szakos növendékek
három versenyen is szerepeltek
a közelmúltban. Tiszakécskén a
II. Országos Citeratalálkozón,
Madocsán a Megyei Cinege
Madár népzenei és népdaléneklési versenyen, valamint Szennán a Hajlik a meggyfa regionális népzenei versenyen. Katz
Fruzsina nívódíjat és kiemelt
arany minõsítést is kapott, Török Krisztina szintén nívódíjat
és arany minõsítést. Nívódíjban
részesült még Borzavári Róza
és a Kalinkó együttes. Takács
Kata kiváló és ezüst minõsítést
kapott, Varga Alexandra kiváló
és arany minõsítést. Varga Bálint szólóban énekelt, kiemelt
arany lett a jutalma. A növendékeket Madács Györgyné és
Lehõcz Józsefné készítették fel,
akik együtt énekelnek a gyerekekkel a Kalinkó együttesben.
A Pro Artis mûvészeti iskola június 2-tól kezdõdõen
felvételt hirdet az alábbi csoportokban: zene tagozat (fúvós hangszerek, szintetizátor), táncmûvészet tagozat
(balett, modern-kortárstánc),
dráma tagozat, képzõmûvészet tagozat. Bõvebb tájékoztató: www.proartis.hu.
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Megújul a stáció
Dunakömlõdön is szeretnék emlékezetessé tenni a katolikus
egyházmegye ezeréves évfordulóját. A jeles ünnep alkalmából
lecserélik a kömlõdi templomban a 14 képbõl álló, Krisztus
szenvedését megjelenítõ stációt,
s ha sikerrel járnak, novemberben már a megújult alkotások

Ideje kaszálni

díszlenek majd. A képeket
Gyõrffy József paksi festõmûvész készíti el. Aki hozzájárul
egy-egy új stáció létrejöttéhez,
annak nevét a kép mellett is feltüntetik majd. Fitt Szabolcs plébániaigazgató várja a támogatókat, nála érdeklõdhetnek a
30/52-72-509-es telefonszámon.

Aranyérmes jelmezek
Sikeresen szerepeltek a Pro Artis
dráma tagozatos növendékei
Mosonmagyaróváron a XIX.
Színjátszó Találkozón. A rendezvényen határainkon innen és túlról, magyar anyanyelvû gyermek, diák és felnõtt amatõr színjátszó együttesek mutathattak be
mûfaji, tematikai megkötés nélkül színházi produkciót. Bár
nem versenyrõl van szó, a szakértõ zsûri díjakkal is értékelte a
résztvevõk teljesítményét. A

Hefner Erika és Vajda Tibor vezette paksi csoport egy groteszk
oratóriummal lépett fel, amellyel
17 résztvevõ közül elnyerték a
legjobb jelmez díjat, a ruhák tervezõje és kivitelezõje Dudásné
Béda Zsuzsanna. A darabot június 11-én láthatja a közönség a
paksi mûvelõdési központban,
illetve szeptemberben Pécsen a
Multikulti Fesztiválon, az Európa Kulturális Fõvárosa program
keretében.
-gyöngy-

Meseíró pályázaton szerepeltek sikerrel a Hétszínvirág Óvoda
Huncutka csoportjának óvodásai. A környezetvédelmi minisztérium felhívására több mint ezer pályamû érkezett, s ebbõl mintegy
140 került be abba a kétkötetes mesekönyvbe, amit a kiíró megjelentetett és oklevéllel együtt adott át Szentendrén a skanzenben.
A paksi óvodáscsoport közösen írt egy mesét, Szorgos legények
címmel, amit társuk, Hahn Erika illusztrált és amit szintén méltónak ítéltek arra, hogy a mesekönyvben megjelenjen.

Az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét a parlagfûmentesítéssel kapcsolatos feladatai elvégzésére. A parlagfû
legintenzívebb növekedési idõszaka július hónap, a virágpor
legnagyobb tömegben július
végén és augusztusban szóródik, ezért az ingatlantulajdonosoknak a parlagfû elleni védekezést június 30-ig végre kell
hajtaniuk, azt követõen pedig a
parlagfû virágzását, az allergén
pollen levegõbe kerülését folyamatosan meg kell akadályozniuk. A védekezés legegyszerûbb módja a havonta legalább 2-3 alkalommal történõ
kaszálás. A mûvelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti
az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfû szaporodását. A parlagfû veszélyes gyomnak tekinthetõ, ezért az ellene
való védekezés kötelezõ. Ahol
ennek nem tesznek eleget, ott
június 30-a után kényszerkaszálást rendelnek el, melynek teljes
költségét a föld használója, tulajdonosa köteles megtéríteni, s
mindemellett növényvédelmi
bírsággal is számolhat az irtást
elmulasztó. Kaszálni azonban
elsõsorban nem a büntetés elkerülése miatt, hanem mindannyiunk érdekében szükséges.

Öt csontvázat találtak az M6-os autópálya
építéséhez kapcsolódó régészeti feltárások
során Gyapa határában. Egy kilencven
centiméter átmérõjû gödörben négy ember
és egy állat maradványaira bukkantak.
László Orsolya, a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat antropológusa a helyszínen megállapította, hogy egy fiatal felnõtt, két tizenhat év körüli tinédzser, egy öt
év körüli gyermek, illetve egy kutya csontjait temették el a gödörben. A szakember
elmondta, hogy számos kérdésre csak azután tud választ adni, ha alaposabban megvizsgálta a csontvázakat. Így például a felnõtt nemének megállapítására van remény,
illetve megválaszolni, hogyan haltak meg,
esetleg milyen betegségben szenvedtek.
Bár a szakemberek elsõ feltételezése az

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Középkori telep az épülõ autópályánál
volt, hogy egy áldozati gödör került felszínre a késõ rézkorból, a csontok kiemelését követõ, további kutatás eredményeként
bebizonyosodott, hogy nem így van. Vastárgyak, kerámia töredékek és egy malomkõ került elõ, amelyek arra utalnak, hogy a
középkorból, a XIV. századból származik a
lelet. Ezt alátámasztja, hogy késõbb megtalálták egy középkori telep nyomait is, két
félig földbe mélyített ház maradványait.
Valószínû, hogy egy belviszály áldozatairól van szó, akiket a legközelebbi veremben, mélyedésben hantoltak el, tájékoztatott Hargitai András ásatásvezetõ régész.
Ezen a területen egy római kori, tanyasias
jellegû település maradványait is rejtette a
föld, árkokra, kerámiatöredékekre, állati
csontokra leltek.
-kgy-
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Egy tanár a régi, szép idõkbõl
Akit érdekel a paksi közoktatás
története, most könnyû helyzetben van. Elsétál a Városi Múzeumba és megnézi Az óra alatt
beszélgetni tilos címû kiállítást,
s gyermekkori emlékei és a kiállítás gazdag tárgy-, irat- és fényképgyûjteménye segítségével
felidézheti az elmúlt évtizedek
paksi iskoláinak életét. Az alábbi
sorok is hasonló céllal íródtak.
Kun Kálmán pályaképének
megismerése bepillantást enged
a XX. század eleji paksi polgári
iskola egy évszázad elmúltával
is korszerûnek és példamutatónak tekinthetõ pedagógiai módszereibe, egyúttal tisztelgés a pedagógus, a hétközna-pok átlagából kiemelkedõ életmûvet teremtõ tanár munkája elõtt.
Kun Kálmán Miskolcon született 1881. október 31-én, apja
Kun János MÁV-fõintézõ, anyja
Éltes Ilona, a miskolci polgármester leánya. Iskoláit Szolnokon, Kaposváron és Csurgón végezte. 1904-ben kapta meg tanári képesítését a magyar nyelv,
irodalom és történelem tárgyakból. Polgári iskolai tanárként Szigetváron kezdett dolgozni, majd
1906-ban Paksra került, és 1916ig itt tanított szaktárgyain kívül
földrajzot, éneket is. 1916-ban
hívták a pécsi fiúpolgári igazgatójának, 1926-ban nyugdíjazták,
Pécsett halt meg 1936-ban.
Kun Kálmán nem elégedett
meg a mindennapos tanórai, oktatási feladatainak példaszerû teljesítésével, hanem gondot fordított a tanulók iskolán kívüli elfoglaltságának megszervezésére
is. A paksi polgáristák számára
1907-ben Széchenyi Kör néven
önképzõkört szervezett, melynek
célja az olvasás megszerettetése
volt. Összejöveteleik számára
külön „klub” helyiséget, s benne
a kör tagjai számára saját könyvtárat alakíttatott ki a polgári iskola épületében. Kormos Tivadarnak, a Magyar Királyi Földtani

Intézet geológus-paleontológus
professzorának megbízásából
tanítványaival régészeti kutatásokat is végzett. A vizsgálatok a
dunakömlõdi vasút menti löszfalon, a Sánchegy déli lejtõjén történtek, s mivel a felszíni kutatást
a széles kultúrréteg megnehezítette, ezért a falat oldalról ásták
meg, és számos római kori cserépedényt, pernyés földet, emberi csontok maradványait találták
meg, feltehetõen egy hamvasztá-

1909-ben Pakson adták ki Tükördarabok a történelembõl címû tanulmánykötetét, 1906–
1916 között rendszeresen, évente több alkalommal tartott törté-

ben fellépett a helyi Ki mit tud?
versenyen, és ezüst minõsítést
szerzett. A paksi Országos Harmonika Fesztiválon állandó szereplõ, és a közelmúltban Budapesten a III. Országos Harmonikaverseny döntõjében a zsûri dicséretben részesítette. Tanárnõje
szerint mostanra érett be a szorgalom és a tehetség, János ráérzett a harmonikázás és a verseny
örömére. A fiú kedvenc tantár-

gya a matematika és a fizika,
mindkettõ könnyû számára, a fizikai kísérleteket különösen
kedveli. A két tantárgy valamelyikének biztosan köze lesz továbbtanulásához s a választott
szakmához, és komolyan érdeklõdik az elektronika iránt is.
A jó tanuló kis zenész a sportot sem hanyagolja, második
éve kajakozik, elõtte belekóstolt a judo és a futball világába,
de kikötött a kajaknál. A barátokkal együtt töltött idõ a vízen
és a kondiedzéseken számára
nagyon fontos a mozgás és a jó
hangulat miatt. Elárulta, hogy a
fizikai edzést, így a kötélmászást is legalább annyira szívesen végzi, mint az evezést a vízen.
bézsé

lékleteibõl tudjuk, hogy a
dunakömlõdi lösz partfalban feltárt római kori hamvasztásos temetõ urnáit, különféle fémeszközöket felajánlotta a Nemzeti Múzeumnak, de a múzeum nem tartott igényt a tárgyakra, Kormos
professzor pedig csak õslénytani
leleteket gyûjtött. A tárgyak további sorsáról nem tudunk, valószínûsíthetõ, hogy az iskola
Szelle-múzeumának gyûjteményébe kerültek.

Kun Kálmán százéves fotóján a tanítványok büszkén mutatják
a Sánchegyen talált római kori leleteket.
sos temetõ egyik sírját bolygatták meg. A Múzeumok és
Könyvtárak Országos Felügyelõségéhez 1915 szeptemberében
írt leveleibõl, azok fényképmel-

Tehetségesek, fiatalok

Kovács János
A Bezerédj Általános Iskola 6.a
osztályos tanulója ötödik éve
növendéke a Pro Artis mûvészeti iskolának. A hangszerválasztás idején a gitárt nézte ki, de véletlenek sorozatának köszönhetõen végül is harmonika szakos
lett. Az eltelt idõ bizonyította,
hogy a véletlen szerencsét és sikert hozott. János szorgalmas,
sokat gyakorol és szép eredményekkel büszkélkedhet. Papp
Olga tanárnõtõl tudjuk, hogy a
fiú számos versenyen szerepelt
már, és nagyon sok városi rendezvényen szólóban és együttesben egyaránt. Az idei tanév-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Pedagógusnap alkalmából ezúttal egy paksi polgári iskolai
tanár életútját idézzük fel.

nelmi tárgyú ismeretterjesztõ
elõadásokat is, amelyek közül
több a paksi polgári értesítõiben
is megjelent.
Tudta, hogy a gyerekek életében nemcsak a szellemi gyarapodás a fontos, hanem a rendszeres
testmozgás, a testkultúra fejlesztése is nélkülözhetetlen, ezért vezetésével telente az iskola udvarán korcsolya- és a Sánchegyen
szánkópályát alakítottak ki. Pécsi iskolájában 1923-ban, az országban elsõként létesített fogászati szakrendelõt. Elsõként vitte
színpadra a baranyai népszokásokat, népdalokat, népviseletet,
elõkészítve a baranyai gyöngyösbokréta mozgalom tevékenységét. Rendszeres elõadója
volt a pécsi Szabad Lyceumnak
(ma népfõiskolának neveznénk).
Gulyás lexikonja cím nélkül említi, hogy regényeket és dalokat is
írt. Pedagógiai tárgyú írásai országos szaklapokban is megjelentek.
Forrás: A paksi (1906-1916.) és
a pécsi (1916-1927.) polgári iskolák értesítõi; Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és
munkái, Bp. 1942; Gulyás Pál:
magyar írók élete és munkái;
Prohászka Péter: Fényképek
Dunakömlõd római emlékeirõl,
in: Kincsek a levéltárból. Martin
Opitz K. Bp. 2005. 137-141.
Kernné Magda Irén
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Jó napot, mi újság?

Egy paksi botanikus mindennapjai

a madarak világában kinõtte magát,
ami – mint mondja – nem jelenti azt, hogy ne lehetett volna továbblépni, de nagyon sok
mindent elért és telítõdött a
madarakkal kapcsolatos tudnivalókkal. A minden tekintetben rá jellemzõ maximalizmussal a növények és különösen a védett növények felé
fordult. Akkoriban – 1982 táján – jelentõs fordulat volt az,
hogy Magyarországon elõször
lettek védett növények, ami
számára izgalmasnak tûnt. A
legjobb pillanatban lett katona: volt ideje tanulni, így hát
fogott egy növényhatározót és
alaposan végigrágta magát
rajta. A sokakban élõ gyûjtõszenvedély benne a védett növények „gyûjtésében” teljesedett ki. Az eredmény az ország bizonyos részeinek – például Paks határának –, illetve
egész Magyarország teljes te-

lentõs szerepet játszik. Mérföldkõ volt a Magyarország
védett növényei címû könyv.
Az átfogó, hiánypótló kötetben, mely egyebek között miniszteri elismerést hozott, tíz
évnyi munka fekszik.
Magyarország növényvilága
után más tájak is csábították a
paksi botanikust, közelebbitávolabbi országokban tett kisebb-nagyobb felfedezõ utat,
de párjával, Szilviával régóta
álmodoztak egy egzotikus útról, amelyiken idejük is lesz
arra, hogy megcsodálják,
megörökítsék a természetet.
Az álom egy három hónapos
Fotó: Molnár Gyula

– Madarásznak születtem –
fogalmaz tréfásan és elárulja,
hogy 18-19 éves koráig ennek
szellemében élt: kisiskolásként kezdett madártannal,
elõbb megfigyeléssel, majd
gyûrûzéssel foglalkozni. – Áttekinthetõbb, látványosabb a
növényekénél, egy kisebb gyereket jobban megragad –
mondja a madarak világáról.
Mivel ezek után az „Akkor
mégis miért növényekkel foglalkozol?” kérdés szokott következni, kész a válasszal, ami
több összetevõbõl áll. Az
egyik a fotózás, amivel szintén közeli barátságba került és
ami a madarak esetében teljesen más hozzáállást, felszerelést kíván. Egyszerûen szólva:
egy csodálatos árokparti virágot egyszerûbb megörökíteni.
Mindehhez társult az, hogy
Sándor

A természetszeretet genetikailag kódolva van
Farkas Sándorban. Mint mondja, apró gyerekként mindig a baromfiudvarban tipegett. Elõbb a
madarászat foglalkoztatta, majd a növények világa. És – bár nem tanult szakmája ez – a botanikus társadalom elismert tagjává vált és ma az a
hivatása, ami a hobbija. Fõként Magyarország
védett növényei érdeklik, de néhány éve már kitekint a világba: sok országban végzett kutatómunkát. Legutóbb három kalandos hónapot töltött a
koalák és kenguruk földjén, Ausztráliában.
rületének a feldolgozása volt.
Elõadásokat tartott a témában,
és temérdek fotót készített,
amelyeknél a szépség mellett
mindig nagy hangsúlyt kapott
a tudományos háttér is.
Több mint húsz évvel azután, hogy elszegõdött a paksi
erõmûbe, eljött a pillanat,
amikor döntenie kellett, mert
már nem volt elég szabadideje
a botanikára. A lehetõséget
egy országos pályázat hozta,
amely a magyar növényvilág
átfogó felmérését célozta
meg, s amelyben Sándor jelentõs szerepet kapott: a védett és egyéb ritka növények

adatait gyûjtõ részfeladatot
koordinálhatta. – Viszonylag
keveseknek adódik, hogy az
legyen a munkájuk, ami a
hobbijuk – indokolja a távozást. Azóta saját – természetesen botanikával foglalkozó –
betéti társasága van, és különféle szakértõi munkákat végez, tanulmányokat készít.
Most az M9-es autópálya Kaposvár-Nagykanizsa közötti
útszakasz természetvédelmi
elõkészítését vezeti. A szakma
elfogadta, elismeri. Ehhez
azonban sokat le kellett tennie
az asztalra, amiben megszállottsága, maximalizmusa je-

ausztrál barangolásban vált valóra,
amit még egy új-zélandi túrával is tetéztek. Az út nemcsak
botanikus szemmel volt izgalmas, amit a több ezer, feldolgozásra váró fotó bizonyít, hanem egyébként is. Sándorék
ugyanis az átlagturistákkal ellentétben nem nyaralóidõben,
hanem az esõs évszakban
utaztak, hogy legszebb pompájában lássák a kenguruk
földjét. Így viszont az esõs évszak minden áldása kijutott
nekik. Megesett, hogy az este
még komfortos pihenõhely éjszakára tóvá változott, de az
is, hogy egy héten át vesztegeltek, mert nem volt járható
az út.
Sándor szívesen megjelentetné emlékeit egy útikönyvben, ami persze egy paksi botanikus szemüvegén keresztül
láttatná Ausztráliát. Van még
számos könyvötlete ezen kívül is. A mediterrán növényvilágról is összegyûlt már egy
kötetre való, „csak” kiadóra
vár, és a Magyarország védett
növényeit is folytatná, hiszen
eredetileg is négykötetes sorozatnak tervezte. Vida Tünde
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Sport

Májusban 4 bajnokin összesen
12 pontot szerzett a Paksi FC
Soproni Ligában szereplõ labdarúgócsapata. A sort a REAC
ellen a fõvárosban kezdte a
PFC, és 2:1 arányban gyõzött
Gellei Imre csapata. A gólokat
Kiss Tamás és – elsõ alkalommal az elsõ osztályban – Szabó
János fejelték. A következõ játéknapon az Újpest ellen kiváló
teljesítményt nyújtott a csapat,
az akkor még aranyesélyes Újpest gárdáját 3:1-re verték a Fehérvári úti stadionban. Éger és
Horváth Levente mellett Vári is
betalált, aki szintén elsõ NB Ies gólját ünnepelhette. Siófokon a 28. fordulóban ismét három pontnak örülhetett a Paksi
FC. Vári ott folytatta, ahol az
elõzõ meccsen abbahagyta,
gyönyörû gólt sarkallva, majd a
hajrában ismét egy elsõgólos
következett. A Dunaújvárosból
télen igazolt Nagy István nagy
erejû lövése védhetetlennek bizonyult, 2:1-es sikerre vezetve
a PFC-t. Legutóbbi hazai összecsapásán azonban megszakadt a
gyõzelmi sorozat: a Haladás
VSE 2:0-ra gyõzött a paksi stadionban, a hazai csapat számos
helyzetet puskázott el, ez végül
megbosszulta magát. A Paksi
FC gyõzelmeinek köszönhetõen felzárkózott a középmezõnyhöz, és jelenleg 35 ponttal a 11.
helyen áll. A 30. fordulóban a
már bajnok Debrecen otthonában zárja a 2008-2009-es szezont a paksi együttes. Következõ lapszámunkban részletesen
foglalkozunk a Paksi FC idei
szereplésével.
Faller Gábor

Döntõben a ASE kosárcsapata

A januári edzõváltáskor kevesen gondolták volna,
hogy május végén a bajnoki aranyéremért fog
küzdeni az ASE férfi kosárlabdacsapata. Az alapszakaszban a második helyen ért célba a társaság,
ami azt jelentette, hogy a hetedik helyen záró
Szolnokot kellett legyõzni az elõdöntõbe kerülésért. Dzunics mester tanítványai magabiztos játékkal, három-egyre nyertek a Tisza-partiak ellen.
Két hazai gyõzelem és egy szolnoki vereség után
a negyedik mérkõzést idegenben, a Tiszaligeti
sportcsarnokban 66-55-re nyerték Englishék, lezárva ezzel az egyik fél három gyõzelméig tartó
párharcot. A másik ágon a poraiból feltámadó
Falco ugyancsak három-egyes összesítéssel lépett
át a szétesõ Albacompon. A jobb alapszakasz he-

lyezésnek köszönhetõen az elsõ mérkõzésen ismét
az ASE élvezhette a hazai pálya elõnyét. Becsületükre legyen mondva, éltek is vele, magabiztosan,
89-73-ra nyerték az elsõ összecsapást. A második
mérkõzést Szombathelyen játszották, ami 39 perc
28 másodperc után szó szerint összecsapássá változott. Történt ugyanis, hogy 87-79-es ASE vezetésnél, nem egész 32 másodperccel a vége elõtt Kálmán László, a Falco üdvöskéje elõször alattomosan
könyökkel fordulásból odaütött Englishnek, majd
hanyatt dobta magát az ütést számon kérõ paksi
játékossal szemben. Ezzel a kis magánszámával
nagy balhét sikerült kirobbantania. Csapattársa,
Lakatos a kispadról beszáguldva futtából ütött
oda Englishnek, a folytatásban pedig már a szombathelyi „szurkolók” is a pályára rohantak. Talán
a szövetség vezetõi még ezt is elbagatelizálták
volna, ha az egyik játékvezetõ nem kapott volna
néhányat a feldühödött Falco fanoktól. Hosszas
tanácskozás következett a zsûriasztalnál, aminek
eredményeként 31,9 másodperccel a vége elõtt lefújták a meccset. A harmadik mérkõzésre feszült
hangulatú légkörben került sor. Az elsõ félidõben
még partiban volt a Falco és négypontos elõnyt
szerzett, de a harmadik negyedben hatalmas iramot diktálva térdre kényszerítette õket az ASE.
Az utolsó tíz percben tovább nõtt az elõny, és biztos 87-71-es Atomerõmû gyõzelmet hozott. Az
ASE–Falco elõdöntõ végeredménye 3-0 a paksi
csapat javára.
A másik elõdöntõben a PVSK 3-1-re nyert a
Zalaegerszeg ellen. A döntõben PVSK–ASE, a
pécsi csapat alapszakasz-gyõzelmének köszönhetõen többször élvezheti a hazai pálya elõnyét.
Kovács József

A szövetség a rendbontással kapcsolatban úgy
döntött, hogy a szombathelyi csapat soron következõ hazai találkozóját zárt kapuk mögött kell
játszania, és 1,4 millió forint büntetést is be kell
fizetnie a szövetség kasszájába. Ha november
30-ig bármilyen rendbontás lesz az Arena
Savariában, újabb két összecsapást kell zárt kapuk mögött rendeznie a vasiaknak.
A harmadik találkozó napjának délelõttjére beidézték a szövetségbe a három érintett játékost,
akik meghallgatása után az alábbi ítélet született:

Micheal English büntetése 200 ezer forint pénzbírság és két mérkõzésre szóló eltiltás, amit 2009.
december 31-ig felfüggesztettek, Kálmán László:
50 ezer forint pénzbírság 2009. december 31-ig
felfüggesztve, Lakatos Péter: 100 ezer forint és
két mérkõzésrõl való eltiltás, ami azonnal hatályba lépett. (Tekintettel a szombathelyi játékosokra
kiszabott büntetés mértékére, Micheal English
fellebbezett a határozat ellen, kérve a pénzbüntetés elengedését és a felfüggesztés idõtartamának
csökkentését.)

Fotó: Molnár Gyula

Debrecenben
zárja a szezont
a PFC

PAPP HORGÁSZBOLT
Paks, Rosthy u. 3.
Telefon: 75/311-060, 20/931-5261
e-mail: papphorgaszbolt@topmix.hu
Nyitva tartás: hétfõ-csütörtök 9–17 óráig,
péntek 8–17. Szombat 8–12-ig.

Orsó és zsinór akció!
Minden orsó 10% engedménnyel
Egyes monofil zsinórok 20% engedménnyel
Egyes fonott zsinórok 15% engedménnyel
Az akció május 29-tõl június 12-ig tart.
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Bronzérem Tuniszból Botkóstolóra toboroznak
A Tunisz Grand Prix-n lépett
tatamira Bor Barna, ahol
bronzérmet szerzett. A háromszoros U23-as Európa-bajnok
elõször tunéziai, majd grúz ellenfelet kapott. Két gyõzelmével már az elõdöntõbe került, ahol a német Európa-bajnok Tölzerrel találkozott. Az
összecsapás elsõ percében egy
vitatható szituációban jukót
ítélt a bíró, amit Barnának írtak be. A folytatásban még in-

tést is kapott a német, így biztos volt a paksi versenyzõ elõnye. 24 másodperccel a találkozó vége elõtt azonban a bírók a zsûri elnökkel megtanácskozva átírták a jukót
Tölzer neve mellé! Óriási és
érthetetlen baklövés. A hátralévõ idõ már kevésnek bizonyult az egyenlítéshez, ezért a
döntõ helyett maradt a bronzérem.
joko

Aki gólokban gazdag mérkõzéseket és paksi fiatalokat szeretne látni, mindenképp látogasson
ki a Paksi FC II labdarúgó mérkõzéseire. Az NB III Dráva csoportjában vitézkedõ együttes a
legutóbbi három hazai mérkõzésén összesen 16-szor zörgette
meg az ellenfél hálóját, míg
mindössze egy gólt kapott.
Dienes Pál együttese jelenleg
második helyen áll a tabellán. –
Fiatalok és idõsebbek elegye alkotja a keretet. A juniorok közül
sokan a felnõtt gárdával edzenek hét közben, és emiatt ugrásszerûen javult teljesítményük.
Vári, Bohner, Pap, Fiola és
Nagy István nevét említhetném,

de azok is jól teljesítenek, akik
az elsõ keretbõl érkeznek hozzánk a mérkõzésekre. Tamási és
Mészáros többször játszott nálunk, Buzás Attila pedig kiválóan irányítja a fiatalokat – mondta el a paksi edzõ. A következõ
fordulóban május 30-án Dombóvárra látogat a PFC II, míg a
következõ játéknapon a harmadik helyen álló Szekszárd
együttesét fogadják. – Az elõttünk álló két mérkõzésen minden eldõlhet. Sikerek esetén biztos ezüstérmesek leszünk a bajnokság végén, míg két vereséggel akár a dobogóról is könnyedén lecsúszhatunk – tette hozzá
Dienes Pál.
Faller Gábor

Bõvülõ Gyapa Derbi
A biritói lõtéren tartotta éves
közgyûlését a Gyapa Derbi
Sportegyesület, s mint kiderült, a tavalyi esztendõ kiválóan sikerült. A taglétszám folyamatosan bõvül, jelenleg 60
fõt számlál a GYDSE. Az önkormányzat mellett a részönkormányzattól is egyre több
támogatást kap az egyesület,
de a Paksi Atomerõmû Zrt.-re
is számíthatnak szponzoráció
terén. – Nagypályás labdarúgócsapatunk jelenleg a megyei harmadosztályban szerepel, játékosaink természete-

sen paksiak. Nyáron rendezzük immár ötödik alkalommal
a Vadai Mihály kispályás labdarúgó emléktornát, mely évrõl évre egyre több gárdát
vonz. A kulturális életbe a lányok, asszonyok is bekapcsolódnak, akik már a gyapai harangszentelésre készülnek,
énekelni fognak. Jelenlegi lövészversenyünket elsõ alkalommal tartjuk, nem titkoltan
hagyományteremtõ szándékkal – mondta el Frics István,
az egyesület elnöke.
efgé

Fotó: Molnár Gyula

Éremesélyes a Dienes-egylet

Nordic walking – északi gyaloglás, vagyis mindenki sportja. Így hirdeti magát egy ma
még gyermekcipõben járó
sportág
Magyarországon,
mellyel már Pakson is találkozhatunk. Körösztös Lívia
testnevelõ pár évvel ezelõtt
egy országos sportfesztiválon
találkozott elõször ezzel az új
sportággal, mely Finnországból származik. Kezdetben a sífutók nyári tréningjeit egészítette ki, legnagyobb bázisa Né-

metországban és Ausztriában
van, ahol közel 8 millióan ûzik
az ottani társadalombiztosítás
által is támogatott mozgást,
amit Magyarországon az Önkormányzati
Minisztérium
Sport Szakállamtitkársága karolt fel.
– Decemberben kerestek meg
a budapesti központból, a képzést Pécsett rendezték áprilisban, az egyetlen feltétel a sportos elõképzettség volt – fogalmazott Körösztös Lívia. A speciális botok alkalmazása miatt
testünk izmainak 95%-a mozgásban van, ezáltal javul a helyes testtartás. A szabadban, a
természetben ûzik, s mint minden sportnak és mozgásformának, stresszcsökkentõ hatása
van, nyugtat, oldja a feszültséget – mondta el az instruktor.
Bizonyíthatóan megelõzhetõ a
szív- és érrendszeri betegségek
kialakulása, de a cukorbetegek
is elõszeretettel ûzik ezt a
sportot. – A Wollner Pál vezette Delelõ nyugdíjas klub tagjai
már jelentkeztek nálam, érdekli õket ez az újdonság, mivel
olvasták a honlapon, hogy idõsebbekre is jótékony hatása
van – tette hozzá a paksi szervezõ. Nordic walking foglalkozásokra június 8-tól hétfõn
és csütörtökön 18 órától az ürgemezei tónál várják az érdeklõdõket. Részletes információért keressék Körösztös Líviát a
06-20-97-37-262-es telefonszámon.
röné

Országos finálé
Országos diákolimpia döntõt
rendeztek május közepén az
ESZI Sportcsarnokban, mely
három napon át tartott. A 4.
korcsoportos röplabda fináléban 8 lány és 8 fiú csapat mérte össze tudását. A paksi általános iskolákat csupán egy csapat, a lányok mezõnyében a
Deák Ferenc diákjai képviselték. Az országos döntõben a
négy közé jutás már bravúrnak

számított volna, a papírforma
azonban beigazolódott és az
úgymond profi együttesek állhattak a dobogóra. A lányok
mezõnyében a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Általános
Iskola csapata gyõzött, a Deák
diákjai hetedikként zártak. A
fiúknál a kecskeméti Katona
József Gimnázium együttese
végzett az élen.
-faller-
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A Nyíregyházán aratott 76-67es gyõzelem kellõ önbizalmat
adott az ASE serdülõ kosárcsapatának a hazai visszavágóra, ahol nagyon egységes
csapatmunkával, helyenként
jól játszva, magabiztosan
gyõzték le ellenfelüket. Az
egész éves teljesítményt figyelembe véve megérdemelten jutott a serdülõ bajnokság döntõjébe a paksi csapat. ASENyíregyháza: 77-57.

Ökölvívó aranyak
Nemzetközi és hazai terepen
is helytálltak a Paksi FC
ökölvívói.
A koszovói Pristinában a paksi
Sárközi Béla jól mutatkozott
be elsõ ifjúsági válogatottsága
alkalmából, az 51 kg-os súlycsoportban a dobogó tetejére
állhatott fel.
Komlón a paksiak közül
gyermek korcsoportban Györgye Norbert (36 kg), serdülõ
korcsoportban Blága Csaba
(68 kg) és Lacza Mihály (72
kg), míg a felnõttek között
Badics Barnabás (69 kg) és
Szakály Norbert (81 kg) nyakába akasztottak aranyérmet.
Kercseligetben a gyermek
korcsoportban Kovács János
(34 kg), a serdülõk között
Lacza Mihály (72 kg), a junior
korosztályban pedig Bogár
Marcell (57 kg) végzett az elsõ
helyen.
Dombóváron nemzetközi
mezõnyben léptek ringbe a
paksi fiúk. Gyermek korcsoportban Györgye Norbert (36
kg), a serdülõk között Horváth
Patrik (34 kg) és Vidács István
(43 kg), ifjúsági korosztályban
Sárközi Béla (51 kg), és a felnõttek között Csemer Péter
(60 kg) nyakába került aranyérem. Az ifjúsági Balogh Ákos
(57 kg) ezüst-, a felnõtt Haaz
László (75 kg) bronzérmet
szerzett.
joko

Franciaországba készülnek
Pakson rendezték az idei Országos Twirling Bajnokságot, amelynek minden esztendõben más település ad otthont. Idén a kisvárdai egyesület lett
volna a rendezvény szervezõje, ám õk visszaléptek. A feladatot felvállalták a paksiak, így a tavalyi esztendõ után ismét itt versengtek az ifjú sportolók. Míg egy évvel ezelõtt a Paksi Twirling és
Botforgató Kulturális és Sport Egyesület rendezte
a versenyt, idén összefogtak a Paksi Elevenek
Twirling Sportegyesülettel, tovább haladva az
együttmûködés útján. A döntõt megelõzték a regionális fordulók, amelytõl a végsõ megmérettetés
annyiban különbözik, hogy a kötelezõ bottechnikát és gimnasztikát már nem kell bemutatniuk a
versenyzõknek, csak szabad gyakorlataikat. A
Deák Ferenc Általános Iskola tornatermében
mintegy hatvan sportoló mutatta be koreográfiáját
a nemzetközi zsûrinek, egyéni, páros és csoportos, illetve tudásszint szerinti kategóriákban. A tét
a kvalifikáció volt a Franciaországban megrendezendõ világbajnokságra, ahova az elsõ négy helyezett közül az „A” szintû versenyzõket delegálják, junior és senior kategóriában. A részvétel jogát eredményével Bartalos Hajnalka Dunaföldvárról, Macskin Zita Vésztõrõl, a paksi egyesületek versenyzõi közül pedig Kerti Szandra,
Meczker Bettina, Mezõsi Ráhel, Mezõsi Judit
(képünkön) és Gazdag Gabriella vívta ki.
-gy-

Extrém nap

Gyógyúszás

Görkori, gördeszka és bmx
bemutató június 6-án a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
udvarán. 13-14 óráig várják a
nevezõket, akik gyakorolhatnak is a helyszínen, majd 1417 óráig következnek a bemutatók, világ- és Európa-bajnok versenyzõk közremûködésével.

PAKSI VÍZMÛ Kft.

Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány már mûködõ úszás
csoportjaiba asztmás, allergiás,
tartáshibás és túlsúlyos gyermekek jelentkezését várja, kezdõ (5 fõ) és már jól úszni tudó
(6-7 fõ) csoportjaiba. A jelentkezéseket június 30-ig várják
az alapítvány székhelyén
(Gesztenyés u., 24.), telefonon
vagy faxon a 75/510-413-as
számon, vagy a parlagfu@tonline.hu e-mail címen.

Paks, Kölesdi u. 46.
Tel.: 75/511-000
Fax.:75/310-467
E-mail:
paksiviz@paksiviz.axelero.net

Nyit a strand

Vizét bevizsgáljuk!
A Paksi Vízmû Kft. Vízminõség-ellenõrzõ Laboratóriuma a lakosság részére
vállal fürdõvíz-, egyedi kutak és felszíni vizek mintavételezését és vizsgálatát. Laboratóriumunk 1996 óta akkreditált. További felvilágosítást, információt kérni a 75/510-204-es telefonszámon, Katusné Bíró Máriától lehet.

Több, a strandolók kényelmét
szolgáló újdonsággal is várja az
ürgemezei strand a fürdõzõket.
A napozók nagyobb területen
pihenhetnek majd, jobban elválasztva a sport komplexumtól, a
pancsoló medence mellé pedig
árnyékolókat építettek. A strand
május 30-tól várja vendégeit.

Fotó: Molnár Gyula

Bent vannak a
legjobbak között

2009. május 29.

Kajak-kenu
Ezüstéremmel tért haza Szolnokról, a Sun Kupáról a C-2 ffi,
felnõtt 200 m-en versenyzõ a
Viktor Endre-Fehér Imre páros.
Negyven egyesület kétezer
versenyzõje mérte össze erejét a
gyõri Graboplast Maratonon. Az
ASE evezõsei közül MC-1 ffi,
gyermek 5 km-en Koleszár Zoltán aranyérmet szerzett. Ezüstéremmel tért haza: MK-1 ffi, kölyök III. kcs. 10 km-en Pinczés
Alexander, K-1 nõi, serdülõ VI.
kcs. 15 km Fenyvesi Réka, MK1 nõi, gyermek I. kcs. 5 km-en
Pupp Noémi, C-2 ffi, ifjúsági 21
km-en a Rohn Richárd-Erdõs
Szilárd (Graboplast Gyõr). Harmadik lett: serdülõ VI. kcs. 15
km-en Kiszli Vanda, MK-1 ffi,
kölyök III. kcs.10 km-en Molnár
Balázs, K-2 nõi, serdülõ VI.
kcs.15 km-en a Fenyvesi RékaKiszli Vanda páros, PC-2 ffi, kölyök III. kcs.10 km-en a Huszák
Donát-Fritz Marcell páros.
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Mozimûsor
Június 3. (szerda) 19 óra
DRAGONBALL:
EVOLÚCIÓ
szinkronizált amerikai sci-fi
Június 7. (vasárnap) 19 óra
HALÁLOS IRAM
feliratos amerikai
akció-thriller
Június 12. (péntek) 19 óra
ÁLOM.NET
magyar vígjáték
Június 14. (vasárnap) 19 óra
A FELOLVASÓ
feliratos
amerikai-német dráma

Nyári táborok
Szünidõ, valamint sünizene tábor, Paksi Képzõmûvészeti Iskola Nyári Alkotótelepe –
ezekre várják a mûvelõdési
központba a táborozókat júniussal kezdõdõen. Ugyanitt lehet érdeklõdni a sóstói táborról is, amelyet családok, baráti
társaságok is igénybe vehetnek. Cseresznyésben kalandtáborba, Sárszentlõrincen kézmûves és tájtörténeti sátortáborba, Dunakömlõdön pedig
rajz- és szabadidõs táborba
várják a gyerekeket, ugyancsak a Paksi Közmûvelõdési
Kht. szervezésében. Érdeklõdni: 75/519-153.
A Városi Múzeumban népi játékokkal, a reneszánsz élettel,
végül pedig a lakodalommal
ismerkedhetnek a táborozók
három turnus folyamán, június
közepétõl kezdõdõen. Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet: 75/510-448.
Diák tûzoltótábort szerveznek
Bölcskén, ahol a gyerekek
megismerkedhetnek a tûzoltósággal, tûzoltóversenyekkel és
egyéb játékos programokon
vehetnek részt. Bõvebb felvilágosítás: 75/519-220-as telefonon.

Gyerekruhákat
gyûjtenek
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat várja gyermekruha-adományok felajánlását a
Paks, Ifjúság útja 1/A. sz. alatti irodájában (a bölcsõdénél).
Érdeklõdni a 75/511-480 telefonszámon lehet.

Szemétszállítás
A DC Dunakom Kft. felhívja
a lakosság figyelmét, hogy június 1-jén (pünkösd hétfõn) a
szeméttelep és a hulladékudvar zárva tart, nincs hulladékgyûjtés. Az ünnepnapra esõ
lakossági kukák és konténerek ürítését június 2-án, kedden végzik. Kérik, hogy a kukák kihelyezésérõl gondoskodjanak.

Pályázat
Paks Város Képviselõ-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága pályázatot
hirdet Pakson mûködõ, bejegyzett alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek
számára. A pályázat célja számos területet felölel, az egészségmegõrzéstõl a családtanácsadásig. A pályázati adatlapot átvehetik a polgármesteri
hivatal I. emelet 121. sz. irodájában, Badics Istvánnétól,
vagy letölthetik a www.
paks.hu honlapról, s ugyanitt
bõvebb felvilágosítással is
szolgálnak. A pályázathoz
mellékelni kell az alapítvány,
egyesület, társadalmi szervezet létrehozásáról szóló dokumentumokat, alapító okiratot,
társasági szerzõdést, a bejegyzés igazolását. A pályamûveket június 15-én délig várják.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)
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Pünkösdi fesztivál
Lapunk megjelenésével egy
idõben már zajlanak a programok az ASE csarnok melletti
területen és sörsátorban. Pénteken este a jazz, a blues szerelmeseit várják éjfélig, szombaton pedig a XI. Német Nemzetiségi Nap programjai zajlanak,
benne sok-sok paksi és környékbeli fellépõkkel, este pedig bálba várják a táncolni vágyókat, ahol a Black Cafe
Band húzza a talpalávalót.
Vasárnap már reggel 8 órától
a legkülönfélébb programokkal
várják a családokat. Bohócmûsor, ugrálóvár, íjászat, kézmûves vásár, játszóház, tûzoltó bemutató és habparti, lábtengó
kupa, grill ételek versenye,
sünizene, egészségsátor (benne
vérnyomás-, vércukor-, koleszterinmérés), autó- és motorkiállítás (mentõ, tûzoltó, rendõrautó, és húsztonnás munkagépek), lovas bemutató – minden

korosztály kedvére válogathat
a kínálatból. Az alternatíva sátorban koktél, pálinka, bor mellett pajzán mese, felolvasás és
koncertek zajlanak.
A sörsátorban délelõtt 10 órától gyerekmûsorral kezdõdik a
nap, és itt tartják 11 órakor a
„Fuss, ússz, kerékpározz a
gyermekedért” eredményhirdetését. Délután háromtól ráhangoló koncert és Vak Bottyán
Gimishow elõzi meg a II. pünkösdi királyválasztást, amelyben közremûködik Magyarország elsõ számú Elvis imitátora
is. Ezt stand up comedy követi
Aranyosi Péterrel, majd Elvis
és Marilyn show, az esti nagykoncertek elõtt pedig felavatják
a pünkösdi királyt. Rúzsa Magdit 19.50-tõl, a Heaven Street
Seven koncertjét 22-tõl, a
Crash Blues Band-et pedig
23.40-tõl hallhatják majd.
-dávid-
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TEMPÓ
Autósiskola
48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

NYUGDÍJAS
HITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát?
Energiatakarékosra cserélni háztartási gépeit?
Szeretne kirándulni, üdülni menni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt, 75 éves korig!
Felvehetõ összeg: 100-500 ezer Ft,
futamidõ: maximum 60 hónap
100 ezer forintnál 2 565 Ft, 500 ezer forintnál
12 821 Ft a havi törlesztõrészlet.
Kamat 16+2%, THM 20,77%
Paks, Villany u. 4. Tel.: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések
részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

ÜDÜLÉSI LEHETÕSÉG
Balatonszepezden 8 db faház, kb. 500 m távolságra a Balatontól, 2000 m2 alapterületû telken, nagy árnyas fák alatt.
A faházak fürdõszobásak, hûtõszekrénnyel, színes TV-vel
felszereltek. Kerti bútorral ellátott kis terasz tartozik minden házhoz.
A központi épületben teljesen felszerelt konyha van kisgépekkel hûtõszekrénnyel, fagyasztószekrénnyel, de szabadtéri fõzés kellékei is rendelkezésre állnak. A gyerekeknek
homokozó, hinta; a felnõtteknek pingpongasztal, lengõteke biztosítja a kikapcsolódást.
Érdeklõdni lehet: 75/421-330 20/938-2888

DIÁKOK FIGYELEM!
18 éven felüli, nappali
tagozatos diákokat keresünk,
4-8 órában
pénztárosi munkakörbe,
a paksi TESCO Hipermarketbe
Rugalmas munkaidõben.
Jelentkezni, érdeklõdni az alábbi elérhetõségen
lehet: Savanyú Tímeánál, temi862@g-mail.com
Tel: 06-30-322-6232 (este 6 óra után)

Tanfolyam indul:
„B” személygépkocsi kategóriában
2009. június 15-én 15.00-kor.

TANDÍJKEDVEZMÉNY
10.000,-Ft
Jelentkezés: a fenti idõpontban Pakson, az
ESZI-ben, fsz. 42-es tanterem; vagy a
70/3868-797-os számon Nagy Lászlónál.
- Kamatmentes részletfizetés
- Ajándék DVD – oktatási filmsegédlet
- Számítógépes tesztgyakorlási lehetõség
- Online KRESZ-teszt térítésmentes használata
- Kedvezõ árak

www.tempo-autosiskola.hu OKÉV nysz.: 03-0071-02 Akkreditációs szám: AL-1449
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KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni:
30/9372-668,75/511-252.

Nincs varrógépe? Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret? Nincs rá ideje?
Hívjon most, ha van a ruhatárában olyan, ami
javításra, cipzárcserére, igazításra, átalakításra
vagy felújításra vár!
Tel: 70/528-5431, Paks, Kornis u.31 Nyitva: 8-12. www. paksiruhaszerviz. hu
Keresse fel még ma lakóhelyéhez legközelebb lévõ átvevõhelyet!
Óvárosban:
Lakótelepen:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
(MONTÁZS)
Nyitva: H-P 8-17; SZO. 8-12
Paks, Gagarin u. 3 Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-18; SZO. 9-12

RUHATÁRBAN PROBLÉMA? A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!
Új ruhát szeretne? Nézzen be a SzaTex-be!

A SzaTex Bt. PIROSKA
MÉTERÁRU BOLT AJÁNLATA:
MINDEN MÉTERÁRURA 10% ENGEDMÉNY
június hónapban is egy hétig: június 8-tól 13-ig
-TAVASZI, NYÁRI: - kosztüm szövetek
- selymek, taftok
- pamut blúzanyagok
- elasztikus szaténselymek
- férfiöltöny-szövetek
- vásznak, csipkék
Valamint gombok cipzárak, és egyéb termékek széles választékát kínáljuk!

PAKS, Gagarin u. 3. (MONTÁZS)
Nyitva: H-P 9-12, 13-18, Szo 9-12 * Tel: 20/579-0278

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
www.ba-tu.hu
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

