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Mindig kész a váltásra. Sikeres, küzdelmes
pályafutás az övé. Portrénk Cserkutiné Illyés Ágnesrõl a 19. oldalon

Az írás megmarad.
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Több százan voltak kíváncsiak a megújult Lussonium ünnepélyes átadására június idusán. A Dunakömlõd határában található
késõ római erõd látványos változáson ment át az elmúlt egy évben: rekonstruálták az északi kõ erõdfalat és egy fából ácsolt kaputornyot is kapott az épület. Az érdeklõdõket a Legio Brigetio
látványos hadi játéka és játszóház szórakoztatta; a látogatók ókori étkeket és dunakömlõdi borokat is kóstolhattak.
Ahogy azt korábbi lapszámainkban már olvashatták,
Lussonium területén 1969 óta folynak ásatások, az elsõ izgalmas
lelet egy katonai diploma volt. 1989 óta rendszeresen dolgoznak
régészek Dunakömlõd határában dr. Visy Zsolt pécsi egyetemi
professzor szakmai irányításával; a feltárás idén is folytatódik.
Tolna megye egyetlen helyreállított római romkertje 2003-tól látogatható. Az erõdfal helyreállítása és a kaputorony megépítése
után a tervek szerint egy 4. századi lakóházat rekonstruálnak
majd, mely kiállítótérként is mûködni fog. A tervek már elkészültek, a beruházást pályázati forrásból kívánják megvalósítani.
-kövi-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

ÁLLAMFÕI VIZIT
BÁTAAPÁTIBAN
Beszámolónk Sólyom László bátaapáti látogatásáról a 6-7. oldalon.

Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

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

– Nálunk betétjének felvétele díjmentes
– Nálunk a kamat összeghatártól független
– Nálunk a betétlekötéshez nem kell egyéb
szolgáltatást igénybe vennie

8% (EBKM: 8,00%)

– Nálunk nem csak az újonnan elhelyezett
betétre jár a magas kamat
– Nálunk nem kell a betét mellé más
befektetést eszközölnie
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Megkerülték a várost
rõl határozott rendkívüli ülésén a képviselõ-testület.
– Nem kérjük a bíróságtól azt,
hogy függessze fel az építési engedélyt, ezzel lehetõvé tesszük
azt, hogy az építkezés megkezdõdjön, de utólagos jóvátételre
igényt tartunk. Azt szeretnénk,
hogy a beruházás keretében
épüljön meg az elkerülõ út,
amelynek a megépítését feltételül szabta Paks város jegyzõje a
szakhatósági álláspontjának kiadásakor. Nem megakadályozva, nem lelassítva az építési folyamatot, de határozottan kiál-

lunk a város érdekeiért – indokolta a testület döntését Hajdú
János polgármester.
Faller Dezsõ, az MSZP frakcióvezetõje nem támogatta a
bírósági eljárás megindítását.
Véleménye szerint: tárgyalni
kell és „kiskapukat nyitogatni”
azért, hogy pályázati pénzekhez lehessen jutni. Pályázatok
útján kell anyagi forrást találni
az elkerülõ út megépítéséhez.
A felvetésre válaszolva Hajdú
János elmondta, hogy a város
minden pályázati lehetõséget
kihasznál. A Regionális Opera-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Várhatóan júliusban megkezdõdik az M6-os gyorsforgalmi
út paksi szakaszának építése. A
Nemzeti Közlekedési Hatóság
kiadta az építési engedélyt.
Paks bíróságon pereskedik tovább a városunkat elkerülõ út
megépítéséért, amely, összekötve a Fehérvári utat a Gesztenyés úttal, levezetné az autópályáról érkezõ megnövekedett gépjármûforgalmat.
A paksi önkormányzat már a
tervek
megszületésekor,
2004-ben feltételként határozta meg egy, a várost elkerülõ
útszakasz megépítését. Több
fórumon is próbált érvényt
szerezni Paks annak az elképzelésnek, hogy az autópályaberuházás keretében valósuljon meg a várost mentesítõ út.
A próbálkozások eredménytelenül, minden esetben elutasítással zárultak. A Nemzeti
Közlekedési Hatóság most
annak ellenére adta ki az építési engedélyt a paksi szakaszra is, hogy a kötelezõ
egyeztetések a várossal nem
történtek meg, és figyelmen
kívül hagyták a paksi szakhatóság elõírásait. Ezért most a
város bírósághoz fordul – er-

Tavasz óta zajlanak a területelõkészítõ földmunkák az M6-os paksi szakaszánál.

Pályázatok: második nekifutás
Mint arról elõzõ számunkban
beszámoltunk, az önkormányzat
három bizottsága visszavonta
pályázati kiírásait egy törvénymódosítás miatt. A módosítás
következtében már nem elég, ha
azok a döntõbizottsági tagok,
akik egyúttal társadalmi szervezet tagjai voltak, nem vesznek
részt egyesületük pályázatáról
szóló döntésben. Vagy képviselõi mandátumukról kell lemondaniuk, vagy az adott társadalmi
szervezetbõl kell kilépniük.
A pályázatokat most, a szervezetek tájékoztatását és döntésre
felszólítását követõen újra kiírta
az egészségügyi és szociális, az
ifjúsági és sport-, valamint az

tív Program tartalmaz ilyen célokat, de arra nem adhat senki
garanciát, hogy ezt a pályázatot a jövõben kiírják, és persze arra sem, hogy ezen Paks
sikeresen szerepel.
A Gesztenyés utat a Fehérvári út végén lévõ gázcsereteleppel összekötõ elkerülõ út megépítése elõzetes becslések szerint közel egymilliárd forintból
valósítható meg. Megépülésével a fele készülne el annak a
körgyûrûnek, amelyen teljesen
kikerülhetõ lenne a városközpont és amely összekötné a hatos számú fõutat az új M6-os
gyorsforgalmi úttal.
Dallos Szilvia

oktatási és kulturális bizottság
június 20-i benyújtási határidõvel. Mint azt Bagdy László, az
egészségügyi és szociális bizottság elnöke elmondta, a pályázatok szövege nem változott, csak
a benyújtás határidejét módosították. Akik már ezt megelõzõen is, a visszavont kiírásokra pályáztak, azoknak nem kell újra,
viszont nyilatkozatban mellékelniük kell, hogy nincs kizáró
ok: az alapítvány, egyesület tagjai között nincs olyan, aki önkormányzati pozíciójánál fogva
a pályázatokról szóló döntésben
részt vesz.
Bagdy László hozzátette: a pályázati kiírások visszavonásával

felajánlották az egyesületek,
alapítványok tagjainak, hogy
mérlegeljenek, melyik pozíció-

jukat választják; illetve, ha nem
élnek ezzel a lehetõséggel, s a
szervezet mégis pályázik, ki kell
zárniuk az eljárásból. Az érintetteknek a mérlegelésre és a
döntésre egy hónap állt rendelkezésükre.
Sólya Emma

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4000 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2008. július 4.
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Segély, munka, lehetõségek
Nagy port kavart a monoki faluvezetés döntése, mely szerint közcélú munkavégzéshez kötik a rendszeres szociális segély fizetését. A szociális szakemberek véleménye megegyezik abban, hogy változtatni kellene a segélyezési
rendszeren, de ez nem egyszerû feladat.
Az elképzelés nem új keletû. A
kilencvenes évek végén, amikor bevezették a rendszeres
szociális segélyt, harminc napos közcélú munkavégzést
szabtak feltételül az igénylõk
számára. A rendszer elsõsorban
azért változott, mert az önkormányzatok nem tudtak elegendõ közmunkát biztosítani. Közcélú munka jelenleg is van, erre
központi támogatást igényelhetnek az önkormányzatok.
Ilyenek a településrendezési,
kommunális munkák, mint például az utcaseprés, ároktisztítás
vagy a bozótritkítás, ám ezek
nem nyújtanak elegendõ elfoglaltságot.
A szociális törvény módosítás-tervezetében is szerepel,
hogy negyedévente tizenöt nap
közcélú munkához kötik a
rendszeres szociális segély kifizetését. A rendelkezés, amelyet
már több településen, például
Monokon is bevezettek, amely
szerint feltétel a közcélú mun-

ka, egyelõre törvényellenes.
– Paks nem hoz olyan rendelkezést, amely törvényellenes lenne. Mindenképpen társadalmi
vitára kellene bocsátani az
ügyet. Én egyelõre várakozó állásponton vagyok – mondta el
Hajdú János polgármester. Városunk vezetõje hozzátette:
– Magánemberként egyetértek
a monoki polgármesterrel, de a
képviselõ-testület még nem alakította ki az álláspontját. Várhatóan õsszel foglakozik ezzel a
kérdéssel a grémium.
Paks szociális ellátórendszere
sok szempontból példanélküli
az egész országban. Közel 170
millió forintot biztosít az állam
a kötelezõ szociális támogatások kifizetésére, ugyanennyit
tesz hozzá a város a nem kötelezõ szociális ellátások biztosítására. Ezek egy része speciális,
csak városunkban igényelhetõ
támogatások. Ilyen például a fûtési támogatás, az ingyenesen
biztosított kábeltelevíziós cso-

Paksra jön a megye
Ozora és Paks ad otthont ez
évben a Megyenapnak. Elõbbi
helyszínen zajlik majd az ünnepi közgyûlés, városunkban
pedig vetélkedõkkel, fõzõversennyel, könnyûzenei programmal várják Tolna megyét.
A megye lakóinak aktív részvételére számítanak a szervezõk.
Augusztus 30-án, délelõtt 10
órakor ragadnak fakanalat azok a
csapatok, akik pörköltfõzõ tudományukról adnak számot. A megye 109 településérõl tavaly közel ötvenen remekeltek. Mivel
minden települést egy csapat
képvisel, így a létszám várhatóan
most sem lesz kevesebb.

Míg a szülõk a kondér körül
sürgölõdnek, az apróságokat játszóház várja. Ebéd közben a megye borászai tartanak kóstolóval
egybekötött bemutatót.
14 órakor rajtol a „Mátyás király Tolna megyében” címû vetélkedõ, mely a játék határok nélkül sorozat stílusában és a reneszánsz jegyében állítja feladat
elé a tíz csapatot. A versengõk
egy-egy nagyobb város környékérõl verbuválódnak. Ha polgármestert tudhatnak a soraik között, az plusz pontot jelent.
A Megyenap programja, melyre
minden érdeklõdõt várnak, Rúzsa Magdi élõ koncertjével zárul
majd.
Horváth Margit

mag vagy az ingyenes diákbérlet. – Semmiképpen nem lehet
növelni az elkövetkezõ években
ezeket az összegeket, szinten
tartásról sem biztos, hogy szó
lehet. Az emberek öngondoskodási képességét kell fejleszteni.
Az önkormányzat nem teheti
meg, hogy a többség pénzét korlátlanul azoknak az embereknek
a támogatására fordítsa, akiket
eddig is segélyezett. Természetesen nem lehet célunk a szociális feszültségek gerjesztése,
nagy mértékû megvonásokról
nem lehet szó, de növelésrõl
sem – tájékoztatott Hajdú János.
– A munka becsületét kellene
visszaadni. Sok család arra rendezkedik be, hogy segélyekbõl
élnek, nem pedig rendszeres
munkavégzésbõl. Gyermekeik
már erre szocializálódnak. Célszerû lenne a segélyezési rendszeren változatni – mondta el
Badics Istvánné. A szociális
osztály vezetõje hozzátette: ha
bevezetnék a közcélú munkát

mint feltételt, az önkormányzat
a jelenlegi viszonyok között
nem minden esetben tudna a segélyezettek
végzettségének
megfelelõ feladatot biztosítani.
Ezért az elõkészítés nagy szervezõmunkát igényel, és változtatni kellene a közcélú munka
rendszerén is.
– A segélyezést és a munkavállalást nem lehet vegyíteni. Ennek a két álláspontnak a harcát
éljük meg nap mint nap. Lehetõséget kell teremteni arra, hogy
aki dolgozni szeretne, az értelmes, a végzettségének megfelelõ munkát végezhessen, aki viszont visszaél a jelenlegi helyzettel, annál még inkább szigorítani kellene az ellátások igénybe vételének lehetõségét. Rövid
távon nem tartom ezt megvalósíthatónak – mondta el Borbás
László, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje.
Pakson májusban 227 fõ kapott rendszeres szociális segélyt. Az igénylés szigorú feltételekhez kötött, a jogosultságot
minden esetben alaposan megvizsgálják. Tavaly több mint 51
millió forintot fizetett ki az önkormányzat a segélyezésnek erre a formájára, ennek kilencven
százalékát az állami költségvetésbõl visszaigényli a város.
Dallos Szilvia

Megerõsítik
az együttmûködést
Továbbra is Pallya Gábor lesz
Galánta jegyzõje, azaz – ahogyan Paks testvérvárosában ezt
a posztot nevezik – fõellenõre.
A döntésrõl, amelyet a szlovákiai város képviselõ-testülete
hozott meg, a nemzetközi kapcsolatokért felelõs tanácsnok
tájékoztatta lapunkat. Herczeg
József elmondta, a GalántaPaks testvérvárosi kapcsolat
egyik motorja Pallya Gábor,
aki sokszor élvezte már Paks
vendégszeretetét, és oroszlánrészt vállalt a viszontlátogatások szervezésében is. A szerzõ-

dést a két város tíz éve írta alá,
idén ezt ünnepélyesen megerõsítik. Ennek elõkészítése céljából utazik küldöttség Galántára a napokban. Az ünnepi aktusra augusztus 8-án kerül sor
a galántai vásár alkalmával.
Addig lesz még egy találkozás,
a galántaiak – miként minden
esztendõben – itt lesznek a
Gastroblues Fesztiválon. Tizenkét fõs delegációval érkeznek, s mint az szintén hagyomány, részt vesznek a fesztiválfocin is.
-vt-
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Helyzetkép és tervek: kész a stratégia
Új fogalommal ismerkedhetünk meg, ha beleolvasunk a város honlapján
található Integrált Városfejlesztési Stratégiába. A tanulmány teljes körû
helyzetelemzést tartalmaz a településrõl, valamint megvilágítja a 20072013-as idõszakra vonatkozó feladatokat.
Az Európai Bizottság kezdeményezésére és a tagországok
egyetértésével a 2007–2013 közötti támogatási periódus alatt
kiemelt hangsúlyt kap a területfejlesztés, azon belül a fenntartható városfejlesztés, valamint a
vidéki területek támogatása és a
földrajzi vagy természeti okokból hátrányokkal küzdõ térségek problémáinak kezelése. Ennek tükrében az Új Magyarország Fejlesztési Terv a
2007–2013-as idõszakban különös figyelemmel foglalkozik a
magyarországi városhálózat
fejlesztésével. Ezt a fejlesztési
koncepciót a Regionális Operatív Programokon (ROP) belül
valósítják meg. Elõírás, hogy a

programban szereplõ pályázatokon csak olyan települések
vehetnek részt, amelyek elkészítették integrált városfejlesztési stratégiájukat.
A tanulmány elkészítése során a városok felmérik a demográfiai folyamatot, társadalmi, gazdasági, közszolgáltatási
helyzetelemzést készítenek.
Feltárják a képzettségi és foglalkoztatási mutatókat. Városrészenként készítenek elemzést
a fejlesztésre váró területekrõl,
meghatározzák a hosszú távú
jövõképet és a megvalósítás lépéseit.
Az integrált városfejlesztési
stratégiát Paks városa is elkészítette. A tanulmány a

www.paks.hu oldal hírkeresõ
rovatában olvasható és letölthetõ. A terv tartalmazza többek
között a településszerkezet átalakítását, az infrastrukturális
fejlesztéseket. Ennek része a
lakótelepi park felújítása több
mint 451 milliós tervezett költséggel, melyre épp most nyújt
be pályázatot az önkormányzat, valamint a mûvelõdési
központ bõvítése közel 400
millióért. De ugyanitt szerepel
többek között a bölcsõde-felújítás, parkolóépítés és a városi strand felújítása is.
A belvárosban a Városfejlesztési Stratégia részeként zajlik az
Árok utca felújítása. Ugyancsak
terv egy gondozóház kialakítá-

sa a volt SZTK épületében, a
tüdõgondozó, az ideggondozó,
a bõr- és nemibeteg-gondozó
valamint a fizikoterápia részére,
650 millió forintos tervezett
költséggel. A gyógyfürdõ és
balneológiai központ kialakítását a Táncsics Mihály utca és a
tanuszoda közötti területre tervezik. Ennek költsége kb. 6800 millió forint.
Valamennyi terv megvalósításához a saját erõ mellé pályázati úton kíván az önkormányzat forrást teremteni. Az óvárosi területen a Deák ház felújítása és a Városi Múzeum új szárnyaként való üzemeltetése a
cél, melynek megvalósításához
közel 600 millió forint forrásra
van szükség. Az összeget a
Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez már benyújtott pályázattal tervezi
megteremteni a város. A tervek
között a dunai kikötõ fejlesztése is szerepel félmilliárdos
költségvetéssel.
Horváth Margit
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Nem tûnnek el a parkolók
Üzletház épül a városi mûvelõdési központ parkolójának
északi részében. A terület az
önkormányzat tulajdonában
volt, de értékesítette a képviselõ-testület. Miután egy kisvállalkozói csoport vásárlási
szándékot jelentett be, a megfelelõ eljárásrend keretében
jelölték ki eladásra az ingatlant. Horváth Margit sajtóreferens tájékoztatása szerint
2006 decemberében tárgyalt,
illetve döntött a városépítõ bizottság, majd a képviselõ-testület az eladásról. Az eladási
ár tartalmazta a megosztási
költséget, illetve a testület a
megszûnt parkolók visszapót-

lásáról is rendelkezett. Az
egyik tulajdonos, Szabó
Béláné elmondta, hat parkolóval lesz kevesebb, de kilenc
pótlásáról kell gondoskodniuk. Ezek kialakítását az önkormányzat végzi, a költségeit viszont õk viselik. A megvásárolt területen új Montázs üzletházat építenek, ebben három üzlet lesz, mint a régiben.
Egy méteráru, egy gyermekdivat és egy papír-írószer bolt
kap helyet a százharminc
négyzetméteres, árkádos épületben. A beruházás kivitelezõje a BA-TU Kft., az átadást
október végére tervezik.
Vida Tünde
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Csendben teszik dolgukat
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Gaál Zoltán vegyészmérnökként végzett, ezt egészítette ki környezetvédelmi, majd közgazdasági képzésekkel. Pályafutása 1982-ben a Tolna megyei
Víz- és Csatornamû Vállalatnál kezdõdött laboránsként, majd a szamárlétrát végigjárva mint ügyvezetõ igazgató búcsúzott a cég jogutódjától két évvel ezelõtt. Mint mondja, szekszárdi lokálpatriótaként nem tudott azonosulni a privatizált cég csak a nyereséget szem elõtt tartó elképzeléseivel.
Egy évig egy mérnökirodában dolgozott, s most a képviselõ-testület döntése értelmében öt évig a Paksi Vízmû Kft. elsõ embere.
Akár magántulajdonos, akár
önkormányzat: elvárásokkal
bír. Bár ez utóbbinál a fogyasztói megelégedettség legalább olyan fontos, mint a
nyereség, vázolja a tulajdonosi különbséget Gaál Zoltán. A
vízszolgáltató az év 365 napjában, 24 órában szolgáltat, s
mivel a technológiák adott
esetben 30-50 évre telepítõdnek, üzemeltetésük elég monoton foglalatosság, avat be a
mindennapok rejtelmeibe a június óta paksi ügyvezetõ. Ami
kihívást tud okozni, azok a
fejlesztések, folytatja. Ahogy
látja, Pakson az önkormányzat
fordít pénzt a hálózat rekonst-

rukciójára, így a vízközmû folyamatosan jó mûszaki állapotban tartható és értéke is
megmarad.
– Tolna megyében elaprózódtak a vízmûvek. Legalább
százezer fogyasztó kellene ahhoz, hogy minden területen
(tervezés, kivitelezés, kutatás,
fejlesztés, munkavédelem,
tûzvédelem stb.) saját szakembergárdával rendelkezzen,
és ne külsõ, sokszor drágább
szolgáltatást vegyen igénybe
– sorolja. E mellett a személyzet foglalkoztatása, az eszközpark fenntartása is úgy éri
meg, minél nagyobb kört szolgál ki. A piacszerzésre sokan

készen állnak, többek között
francia, német cégek is – kérdés, a profiton túl õk mennyire viselnék szívükön egy Tolna megyei kistelepülés hálózatfejlesztésének fontosságát.
Az önkormányzatoknak kell
dönteni, kire bízzák lakosaik
vízellátását. A paksi vízmû is
igyekszik megfelelõ ajánlatot
tenni a szomszédos településeknek, tájékoztat a jövõbeni
tervekrõl Gaál Zoltán.
– Magyarország víznagyhatalom – feleli arra a kérdésre,
vajon bekövetkezik-e a mi
életünkben a mostanság oly
sokat emlegetett globális
probléma: a vízhiány. A vízért

folytatott háborúk kora jön el
a világban – mondja. – Ha a
klímaváltozás következtében
a tengerszint megemelkedik,
Hollandia
ivóvízimportra
kényszerül – mutat egy közeli
példát. Nekünk a jelentõs vízkészletünkre kell vigyázni, hiszen minden természetbe kijutott szennyezõdés, elõbb vagy
utóbb a vízbázist is eléri.
A paksi fogyasztókra visszatérve: az ügyvezetõ azt szeretné, ha észrevétlen maradna a
vízszolgáltatás, azaz, természetes, hogy van és mûködik.
Ez ugyanis azt jelenti, nincsenek problémák.
Dávid Ildikó

Közel hétszázan látogattak
el az Ürgemezei Standra
nyitási napon – akkor még
jó idõ volt. Azóta néhány
olyan nap volt csupán, amikor igazán élvezni lehetett a
napsütést és a fürdõzést.
Május végén nyitotta meg kapuit a paksi strand. A téli idõszak sem volt eseménymentes, hiszen megtörtént a gépek, berendezések karbantartása, tavasszal a létesítmény
valamennyi külsõ és belsõ
helyiségét átmeszelték, fertõtlenítették a medencéket és
a bejárathoz új kerékpártároló került. Emellett a nagymedence körüli burkolatot hatvan négyzetméteres felületen
kijavították, ahol szükséges
volt, kicserélték. Az élmény-

medence körül új padok is
várják már a strandolókat, és
vadonatúj napernyõk védik a
legkisebbeket a leégéstõl a
pancsolónál.
Továbbra is állandó hõfokú
vízben úszkálhatnak a vendégek a paksi strandon. A pancsolóban 32, az élménymedencében 28, míg az úszómedencében 26 fokos víz biztosítja a kellemes fürdést. A tartalmas
kikapcsolódáshoz
egyéb szolgáltatásokkal is
hozzájárulnak az üzemeltetõk: röplabda- és lábteniszpálya, játszótér, büfék és fagyizó áll a látogatók rendelkezésére. A belépõjegyek árai sem
változtak jelentõsen. Ritter
András, a Paksi Vízmû Kft.
üzemvezetõjének tájékoztatása szerint a felnõttek 550,

míg a tanulók 460 forintért
strandolhatnak, a csúszdajegyet 500 forintért válthatják
meg. Idén is van lehetõség
úszójegy- és bérletvásárlásra,
ezek árairól a jegypénztárban
tájékozódhatnak. Az úszni
vágyók egyébként reggel 6 és
8 óra között hódolhatnak e
sportnak, majd 9 órától este
20 óráig van nyitva a paksi
strand a nyár végéig. Hagyománynak számít már az is,
hogy több alkalommal várják
a strandfoci kedvelõit az Ürgemezõre. Idén is meghirdetik a
Városi Strandfoci Bajnokságot, majd lesz Atomzsaru és
Tûzkakas Bajnokság is. A kedvelt városi rendezvényre még
várja a jelentkezéseket Cseh
Attila fõszervezõ.
-DSZ-

Fotó:Paksi Hírnök archív

Kinyitott a strand, megjött a rossz idõ
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Atomerõmû

Elnöki vizit Bátaapátiban
Országjáró sorozatának egyik
állomásaként érkezett Bátaapátiba Sólyom László államfõ,
aki megtekintette a majdani tárolókhoz vezetõ lejtõsaknákat,
és tájékozódott a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló telephelyén zajló munkálatokról.
Ahogy a sajtó képviselõi elõtt
fogalmazott: tartózkodik mindenfajta, akár pozitív, akár negatív állásfoglalástól az atomerõmû tekintetében, ám világossá tette, milyen jövõt képzel.
– Azt szeretném, ha Magyarország energiaigényét nem
atomenergia felhasználásával
oldanák meg a jövõben, hanem
energiatakarékossággal, hatékonyságnöveléssel és megújuló energiával – fogalmazott a
köztársasági elnök. – Ne a paksi üzemidõ-hosszabbítás legyen a kiút a magyar energia-

Mindig meglep, ahogyan a politikusok kiállnak egy ügyért,
védelmükbe veszik, érvelnek
mellette. Aztán, ha a sors,
vagy saját, netán pártjuk önös
érdeke úgy hozza, ugyanilyen
vehemenciával védik akár az
ellenkezõjét. Ami igazán ámulatba ejt, hogy miként ferdítik
el a tényeket, hallgatják el a
lényeget, nem törõdve a következményekkel. Nem gondolva
arra, hogy félretájékoztatják
az embereket, akik közül sokan igenis máig megõrizték a
naivságukat, becsületességüket, s azt hiszik, egy politikus
nem hazudik az emberek szemébe.
Mindez azután jutott eszembe, amikor Bátaapátiban jártam, ahol a köztársasági elnök
tett látogatást. Az atomenergia területén kicsit is otthono-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Nem atomenergia-párti – ez derült ki Sólyom László bátaapáti látogatásán.
Az államfõt elkísérte a Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló telephelyén tett látogatására az atomerõmû-ellenes kirohanásairól ismert Illés Zoltán is.

éhségbõl, mert egészen biztos,
hogy vannak más módok – jelentette ki Sólyom László. Véleménye szerint hatalmas gazdasági érdekek állnak az atomenergia mögött.
– Van egy csomó ország Nyugat-Európában, ahonnan hivatalosan kiszorulnak az atomerõmûvek. Ezek a cégek mû-

ködni akarnak, hát jönnek oda,
ahol ezt megengedik – mondta.
Az államfõ a társadalmi vitát
hiányolja a tekintetben, hogy
milyen más alternatívák vannak, mint a nukleáris energia.
A hivatalos delegáció tagjaként a Fidesz egykori országgyûlési képviselõje, Illés Zoltán is Bátaapátiba látogatott. A

Egy látogatás margójára
san mozgó újságírók szemöldöke már akkor felszaladt,
amikor megjelent Illés Zoltán.
Az az Illés Zoltán, aki közismerten atomenergia-ellenes,
akinek állítólag olyan atomfóbiája van, hogy még a hatos
úton sem hajlandó elmenni
Paks mellett. Az az Illés Zoltán, aki úgy tûnik, egyedül
maradt véleményével, mert a
paksi atomerõmû mûködését,
üzemidõ-növelését kivételes
egyetértésben támogatták a
Parlamentben, ahonnan Illés
egyébként már kiszorult.
A meglepetést fokozta, hogy
Sólyom László delegációjának tagjaként állt elõ és ismertette véleményét. Az államfõ a maga részérõl közöl-

te, nem kíván állást foglalni
atomügyekben. Kérdezem én,
mi az, ha nem állásfoglalás,
hogy
egy
antinukleáris
(anti)szakemberrel érkezett.
Az elõbbit én magam is meg
tudom ítélni, az utóbbi esetben a fizika tudományok doktorát, Szatmáry Zoltánt idézem, aki így írt Illésrõl: „különösen és feltûnõen elfogult
az atomenergiával szemben.
Ugyanakkor e tárgyban tett
kijelentései kivétel nélkül
hemzsegnek súlyos szakmai
tévedésektõl, tanúsítván, hogy
a minimális szakértelemmel
sem rendelkezik. Nem kívánok
nyilatkozni arról, hogy egyéb
környezetvédelmi témákban
milyen szinten szakértõ, de ki

parlament környezetvédelmi
bizottságának hajdani alelnökét maga Sólyom László invitálta Bátaapátiba. Illés Zoltán
már többször hangot adott
azon véleményének, hogy a kis
és közepes aktivitású radioaktív hulladék tárolása Pakson
megoldott, maradjon is ott,
szerinte nincs szükség atomtemetõre, sem az atomerõmû
élettartam-hosszabbítására. Elgondolása szerint megújuló
energiákkal ki lehetne váltani a
paksi erõmûvet, abban az esetben, ha a kormány támogatná
az alternatív erõforrások elterjedését.
– Tiszteletben kell tartani a
véleményeket – mondta dr.
Hegyháti József, a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kft. ügyvezetõ igazgatója, ugyanakkor
a szakemberek más meggyõzõdést képviselnek az atomenergiát illetõen, mint az államfõi
delegáció, tette hozzá.
Ahogy elõzõ lapszámunkban
írtuk: õsszel megérkeznek az
elsõ paksi hordók a bátaapáti
telephelyre. A munka folytatódik.
Dávid Ildikó

merem jelenteni, hogy az
atomenergiával kapcsolatosan semmiféle szakértõnek
nem lehet elfogadni”.
Ha már a köztársasági elnök
megteheti és felhagy a pártatlanságával, annyi engedtessék
meg nekem is, hogy legalább
néhány kérdésben vitatkozzam
az államfõ „szakértõjével”.
Azt mondja, egy orosz szakember szakvéleménye szerint nem
vízzáró a beton a leendõ tárolóban. Azt már elfelejti hozzátenni, hogy az idézett gondolat
itt nem ért véget. Merthogy az
orosz szakember azt is mondta,
hogy ez a vájatok építési szakaszában rendben lévõ dolog,
s majd, amikor épül a tároló,
vízzáró beton kell, hogy rákerüljön, miként azt Bátaapátiban is tervezik.
(Folytatás a 7. oldalon)
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„Többet kell errõl beszélnünk”

Fogalmazzunk úgy: Illés Zoltánt megszoktuk. Az egykori országgyûlési képviselõ hosszú
évek óta ellenharcosa az atomenergiának. Mi a helyzet Sólyom Lászlóval? A köztársasági
elnök kijelentései mennyiben
befolyásolhatják a jövõbeni terveket, gondolok itt az üzemidõ
hosszabbításra, illetve új blokkok építésére?
Közjogi értelemben nincs kü-

lönösebb jelentõsége, hiszen
nem az elnök, hanem a parlament elvi hozzájárulása szükséges új nukleáris létesítmény építéséhez, ám nyilván súlya van
mondandójának, és a lakosság
és a politika is odafigyel azokra
a témákra, amelyekben megnyilvánul. A parlamenti pártok
támogatják a tároló építését, az
üzemidõ-hosszabbítást, és valószínûleg az új blokkok építését is
– a jövõt ez fogja meghatározni.
A társadalmi vitát hiányolják
– kinek kellene, és kivel lefolytatni?
Két évvel ezelõtt mintegy hatvan szakértõ közremûködésével
több olyan tanulmány is készült,
melyekbõl kiderül: a szakemberek miért az abban megfogalmazott utat javasolják az ország
energetikájának fejlesztése tekintetében. Jó lett volna az energiapolitikai koncepció parla-

menti elfogadása elõtt ezt nagy
nyilvánosság elõtt megvitatni, az
akkori gazdasági minisztérium
azonban ezt nem szorgalmazta.
A klímaváltozás, a minden korábbinál magasabb olajár, a magyar gazdaság magas földgázimportja, a megújuló energiahordozók felhasználásának fokozása, az energiahatékonyság
növelése – ezekre mind reagálni
kell. A társadalmi párbeszédnek
nem csak az atomenergiára kell
irányulnia, hiszen az csupán a
megoldás része. Energetikai társadalmi párbeszédre van szükség, hogy az emberek megértsék: a szakemberek miért mondják azt, amit mondanak. Az
energetika ma nagyon a középpontban van, többet kell errõl
beszélnünk.
Az elhíresült „vízbetöréssel”
kapcsolatban magam is tapasztaltam egy bátaapáti civil cso-

port látogatása során: a téves
információ gyorsan megragad a
fejekben, a cáfolat csak enyhíteni tud az elsõ híradáson. Menynyire tud hatékony lenni a tényeken alapuló tájékoztatás?
Mondhatnánk, hogy a sajtó a
hibás, amely nem tekinti feladatának, hogy megnézze egy adott
állítás valóságtartalmát. Ugyanakkor a politika ezt tovább árnyalja, hiszen napi dolgokban
egymásnak ellentmondó nyilatkozatok születnek. Nincs igazán
jó megoldás erre, annyit lehet
tenni, hogy nyilatkozni kell. Aztán amikor kézzelfogható eredmények születnek, akkor azt be
kell mutatni.
–- Illés Zoltán szerint hétezer
szélerõmûvel ki lehetne váltani
Paksot. Az államfõ annak adott
hangot: biztosan van más út,
mint az üzemidõ hosszabbítás.
Meglehetõsen ex cathedra kijelentések. Lehet ezzel egyáltalán
vitatkozni?
Ezért is lett volna hasznos a
társadalmi párbeszéd, ha lennének akár írott szakmai anyagok
a lakosság kezében. Akkor tudnák: a fenti állítások nem állják
meg a helyüket, Illés Zoltán felvetése pedig fizikai képtelenség.
-dávid-

(Folytatás a 6. oldalról)
Aztán azt is mondja Illés,
hogy a nálunk sokkal precízebb és elõrelátóbb németek
úgy döntöttek, leállítják az
atomerõmûveiket. Azt nem teszi már hozzá, hogy ugyan
még nem bírálták felül ezt a
döntést, de már más szelek
fújnak, s a legújabb vizsgálat
szerint a német lakosság
49%-a támogatja, hogy 2021
után is üzemeljenek az országban lévõ atomerõmûvek,
míg 44%-uk ellenzi. Azt meg
pláne nem teszi hozzá, hogy a
hasonló jelzõvel illethetõ finnek, vagy akár az angolok,
amerikaiak és franciák mûködõ erõmûveik élettartamát
növelik, sõt újak építését
kezdték vagy tervezik, s hogy
a világ nagyon sok országában teszik ugyanezt.

Illés Zoltán életében elõször
nem a messze távolból kritizálta a nukleáris energiát,
meg a bátaapáti tárolót. Személyesen jött le, sõt bement
az aknába. Amikor megkérdeztük, hogy a miatta elhíresült vízbetörésnek látta-e
nyomát, azt mondta, nincs
röntgenszeme, nem lát át a
betonon. Kedves Illés úr!
Nem azt tetszett mondani, ott
Budapesten, hogy a víz be
van törve?!
Olyat is mondott, hogy a
bányakapitányság
ugyan
adott engedélyt a tárolóhoz,
de azt 18-20 feltételhez kötötte. Lehet, hogy Illés úr
csak e témában tájékozódott,
ha másutt is megtette volna,
tudná, hogy ha – tegyük fel –
egy élelmiszerboltot akarna
nyitni, ott is hatóságok tucat-

jától kellene engedélyt kérnie, amit bizony feltételekhez
kötnének, sõt még egy kockasajtot se adhatna el, ha nem
tenne eleget számtalan elõírásnak.
Sólyom László azt mondta,
nem foglal állást. Aztán meg
azt, hogy szerinte nem az

atomenergia a megoldás,
megújuló energiaforrások kellenek, meg takarékoskodás.
Még mielõtt valaki elfogultsággal vádolna, jelzem, én –
most kivételesen - nem mondtam, hogy nem foglalok állást.
Vida Tünde

Fotó: Paksi Hírnök archív

Tanítja a jövõ nukleáris szakembereit, nemzetközi szakmai konferenciák
szervezõje és résztvevõje, átlátja a világban e téren zajló folyamatokat. Az
ESZI egykori diákja mint miniszteri biztos is megfordult néhány éve az atomerõmûben, és sokszor reagált már Illés Zoltán felvetéseire is – dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója.

FINNORSZÁGBAN TÖRTÉNÕ HOSSZÚ TÁVÚ
MUNKAVÉGZÉSRE ATOMERÕMÛ ÉPÍTÉSHEZ KERESÜNK:
tervezõ-, építõmérnököt;
környezetvédelmi felügyelõt;
szellõzõ- és fûtési-csõrendszerszerelõt és felügyelõt;
földmérõt és földmérõ asszisztenst;
ütemterv technikust és koordinátort;
építésvezetõt.
Feltétel: kiváló angol nyelvtudás, szakirányú végzettség és gyakorlat.
Elõny: német, finn nyelvismeret.
Jelentkezés „Finn” jelöléssel kizárólag angol és magyar
nyelvû önéletrajzzal, bérigény-megjelöléssel a
julianna.szeremi@starjobs.eu-ra.
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Matrica jelzi
a rendezett
kerteket
Egy új akció keretében virágos matricával jutalmazza az
„Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány a virágos, gyommentes, tiszta és rendezett
udvarok tulajdonosait. Az ötlet, amelynek megvalósításához az önkormányzatban
partnerre találtak, tavaly született meg. A szervezet szerette volna a „Virágos Magyarországért” környezetszépítõ
versenyhez kapcsolódó, évek
óta mûködõ lakossági virágosítási versenyt kiegészíteni
egy olyan programmal,
amelyre nem kell külön jelentkezni. Elsõ lépésként pályázatot hirdettek a logó
megtervezésére az általános
iskolák felsõ tagozatosainak.
A pályamunkák közül egy deákos diák, Adorján Viktória
munkájára esett a kuratórium
választása, amelyet aztán grafikussal kicsit átterveztettek
és nyomdába került. Már járják a város utcáit az alapítvány munkatársai, valamint
az ESZI nyári gyakorlatos diákjai. Mivel csak a közterületrõl belátható részeket látják, de nem szeretnék, hogy
emiatt valaki lemaradjon a lehetõségrõl, június végéig kérhetik a virágos matricát az
alapítványnál mindazok, akik
úgy gondolják, udvaruk megfelel a már felsorolt kritériumoknak.
-gyöngy-

2008. június 20.

Mi újság a külsõ településrészeken?
Biritó, Csámpa, Cseresznyés, Gyapa lakói a közelmúltban lakossági fórumokon tájékozódhattak a településüket érintõ témákban. Csámpáról korábbi számunkban olvashattak, most a három másik településrész nem bizottsági tag képviselõjével beszélgettünk.
Gyapán a közvilágítás bõvítése, illetve pótlása, járdák építése – szeretnék, ha a buszmegállókhoz is vezetne gyalogút – jelent feladatot, mondta el Heizler Zoltán. A gyapai
harangot ellopták – helyette
kellene másik, az újat már öntik, de nem tudni még, hol lesz
helye, hogy ne vihessék el
újra…

A faluházban egyelõre nincs fûtés,
ennek pótlása fontos feladatként vár a gyapaiakra, akik
megközelítõleg 390-en vannak. Összefogásban élnek itt,
ezt mutatja a közösségi programok sora: farsangot, falunapot,
gyermeknapot, karácsonyi mûsort is rendeztek itt. A tervek
között szerepel, hogy kondigépet vásárolnak a fiatalok
számára; jó lenne a faluház
épületét is felújítani, sportpályát kialakítani.

Cseresznyéspusztán nagyon rossz állapotúak az utak;
a fõút a forgalom miatt megrepedezett, ez is javításra vár.
Az iskolát, amely most erdei iskolaként mûködik, pályázati segítséggel szeretnék felújítani.
Horváth Zoltán említette, hogy
jó lenne Cseresznyésben egy
közhasznú munkást foglalkoztatni, aki a közterületet rendben
tartaná. Folynak az építkezések,
85-90 lakója van településrésznek, és létszámuk bõvül. A fõút
mellett kiépítettek a közmûvek,
de a Pörösi-sor is „életképesebb
lesz”, mint amilyen eddig volt,
hiszen a vízvezetékeket már lefektették, javítják az utat.

Várhatóan húsz gyermekkorú
lakója lesz hamarosan Cseresznyéspusztának, az õ érdekükben is szeretnének internetelérhetõséget kialakítani, és a
jelenlegi buszjárat sem lesz
megfelelõ kapacitású hosszú
távon. Nyolcszemélyes autóbusz közlekedik, viszi-hozza
az iskolásokat, és piaci napokon ugyanez szállítja az utasokat. Ezt a jármûvet szeretnék
nagyobbra cserélni, ebben
együttmûködnek a jelenlegi járatot is üzemeltetõ DC Dunakom Kft.-vel.

Biritó kivételesen
szerencsés helyzetben van,
mondta Farkasfalvi József.
Nincsenek komoly problémák a településrészen; jelenleg a szennyvízhálózat kialakítását várják. Az önkormányzatnak köszönhetõen
ugyanolyan támogatást élveznek a szippantós autós
szennyvízszállítás kapcsán,
mint a paksiak, akiknél csatorna vezeti el a szennyvizet.
Biritón is szükséges a közvilágítás rekonstrukciója, a szilárd útburkolat javítása, és
autóbuszfordulót is szeretnének kiépíteni.
A településrész jellege miatt
koncentráltan él itt a 75 lakó. A
régi szolgálati lakások értékesítését követõen, aki nem érezte magáénak a települést, elköltözött, a fluktuáció új generációt telepített le – nagyon jó
közösségi élet folyik itt, ezt
mutatja, hogy másodízben rendezik meg a biritói napokat
rock-koncertekkel, juniálissal,
fõzõversennyel, néptánccal,
sporttal, bállal és tûzijátékkal.
Minden évben utazhatnak a

biritóiak, jórészt Farkasfalvi
József szervezésében. Idén
Gyulán voltak, jövõre Erdélybe szeretnének menni.
A településrészek elsõsorban
az önkormányzattól várják a
segítséget – jórészt infrastrukturális – problémáik megoldásában. Érdekeiket az önkormányzati képviselõ-testületben
a településrészi bizottság elnöke, Féhr György képviseli.
– Tízmillió forintos keret áll a
négy külsõ településrész rendelkezésére. A településrészenként
„járó” 2,5 millió Ft-tal úgy próbálunk gazdálkodni, hogy amikor épp az adott településrésznek nincs szüksége rá, vagy egy
részére, felajánlja annak, amelyik épp pénzhiánnyal küzd,
majd viszont. Az összeget közösségi házhoz kapcsolódó kiadásokra, felszerelésekre, programok rendezésére költik. Soha
nem volt vita az összeg „vándorlása” miatt, mindenki akceptálja a másik igényét – Féhr
György hozzátette: kevés település büszkélkedhet azzal, hogy
településrészeinek tízmilliót el
tud különíteni, hogy azt közösségfejlesztésre költhessék.

Lobbizik az önkormányzatban a
négy lakóhelyért,
jórészt eredményesen. Említette õ is a szennyvízzel kapcsolatos kedvezményt, és a gyapai
nyugdíjasoknak nyújtott segítséget, ami abban áll, hogy
ugyanúgy ingyen nézhetik a kábeltelevíziós csatornákat, mint
a paksi nyugdíjasok, csupán azt
a különbséget kell kifizetniük,
ami a gyapai kábelszolgáltató
által biztosított alapcsomag
nagyságából adódik.
Sólya Emma
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Program van, eredmény nincs

Fotó: TelePaks Városi TV

A foglalkoztatottság hiánya a legfõbb okozója a cigányság problémáinak. A
romák körében nagyobb százalékban elõforduló betegségek, a magyarországi össznépességhez képest tíz évvel alacsonyabb várható élettartam
mind a munkanélküliség hozadéka. Ez derült ki a Tolna Megyei Cigányok
Érdekvédelmi Szervezetének paksi konferenciáján. A tanácskozáson felszólalt Kolompár Orbán, az Országos Cigány Önkormányzat (OCÖ) elnöke is.

Már tizenöt évvel ezelõtt rámutattak szociológusok: a
rendszerváltás
legnagyobb
vesztese a cigányság. Az alacsony iskolázottság és a munkanélküliség azóta sem változott számottevõen. Mi ennek az
oka?
Nincs a szegényeknek és a romáknak hatékony érdekképviselete, magára hagyta õket a
politika. Nem volt a parlament
falai között olyan képviselet,
aki felszólalt volna az érdekükben. Ahogy azt a konferencián
bejelentettem: az Országos Cigány Önkormányzat aláírásgyûjtést indít, kezdeményezzük a parlamentben egy igazságosabb szociális ellátórendszer
kialakítását. A petíció azonban
önmagában nem elég. Meg kell
fogalmazni azokat a szükségletekre épülõ javaslatokat, amelyek valóban igazságosabbá teszik a rendszert. Például családi pótlékot ne kapja meg mindenki egy bizonyos bevétel fölött; kapja meg az, aki rászorul.
Mi a véleménye a monoki
helyzetrõl, ahol munkavégzéshez, és a gyerekek iskolába járásához kötik a segélyezést?
A monoki helyzetet azért utasítom el, mert burkoltan a ro-

mákra élezõdött ki a helyzet. A
segély helyett munka kéne. Kíváncsi lennék, hogy a közmunkaprogramokból mennyi pénzt
fordított a polgármester a romák foglalkoztatására. Ez a
fajta ideológia mindenfajta hatástanulmány nélkül káoszt teremt, és élezõdik a romákkal
szembeni hangulat.
Említette az érdekképviselet
hiányát. Mi a helyzet a kisebbségi önkormányzatokkal és a
parlamentben ülõ roma képviselõkkel?
Nem mindegy, hogy a roma
társadalom a patkóban egy külön helyet foglal el, vagy pártideológiák mentén politizál, s
mellékesen roma ember. A kettõ nem ugyanaz. A kisebbségi
önkormányzati rendszer pedig
egy kiszolgáltatott rendszer, a
mindenkori helyi önkormányzat dönti el, mennyi pénzt ad
neki. Az OCÖ inkább civil
szervezetként mûködik, javaslattételi joga nincs, nem terjeszthet a parlament elé önálló
indítványt.
A romáknak azon kell elgondolkodniuk, megteremtik-e saját politikai érdekképviseletüket, aki nem csak kritizál, hanem szakmai javaslatokat is letesz az asztalra.
Elõadásában említette a cigány programokat, Ön sem
elégedett velük. Tervek vannak,
pénzt is költenek rá – miért
nem hatékonyak?
A lobbikat kellene eltávolítani a roma pénzek, programok
háza tájáról, ugyanis ma a roma ügy egy megélhetést biztosító ügy lett nagyon sok nem
roma ember számára. A projekteken tízszer annyi nem roma ember dolgozik, mint
amennyi roma lehetõséget kap

a saját ügye rendezésére. A roma ügy, a roma pénz ezeknél a
lobbiköröknél tûnik el. A mindenkori kormányban a szándék
megvan, csak ott téved, amikor
a megvalósítást olyan szervezetekre bízza, aki nem ismeri a
romákat, csak föltálalnak valamit, így valós eredményeket
nem érnek el.
Kétféle nézõpont tartja magát
a cigányságot illetõen: az
egyik szerint õk tehetnek saját
sorsukról, a másik ezzel ellentétes álláspont szerint pedig a
társadalom a felelõs. Ön hogyan látja?
Elsõsorban nem a cigányság, hanem a cigány politikusok a felelõsek. Ha megvizsgáljuk a rendszerváltás óta a
parlament alakulását, nem
volt olyan ciklus, amikor a cigányságnak ne lett volna parlamenti képviselete. A hiba
ott volt, hogy a mindenkori
parlamenti pártok színeiben
politizáló roma emberek nem
álltak ki, nem tettek meg mindent a parlament falain belül a
romák élethelyzetének javításáért. Másodsorban a nagypolitika a felelõs, hiszen a saját
döntései mellé nem rendelt
kontrollt. Ahogy már említettem: a roma pénzek felhasználásának tekintetében mindenkinek szabad prédává vált
a forrás.
Mit vár a cigányságtól?
Soha nem látott összefogást.
A politikai pártoktól való elszakadást. S ahogy itt a konferencián is elhangzott: „akkor
tudsz lenni valaki, ha elsõsorban önmagad vagy”. Legyen
büszke a cigányságára, a gyerekeire, a kultúrájára – még akkor is, ha szegény.
Dávid Ildikó

TEIT: finn és
svéd példák
Észak-európai tanulmányutat
szervezett a Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás. A
paksi atomerõmû közvetlen
környezetében lévõ települések
polgármesterei, az atomerõmû
és a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Kft. munkatársai alkotta
delegáció Finnországban és
Svédországban üzemelõ nukleáris létesítményekkel ismerkedett. Finnországban négy atomerõmûvi blokk mûködik, az
ötödik most épül. Az elsõ erõmû a Helsinkitõl kb. 100 kilométerre keletre fekvõ Loviisa
város melletti szigeten épült fel.
Mindkét reaktora szovjet gyártmányú, a Pakson mûködõkkel
azonos rendszerû, nyomottvizes, kétvízkörös VVER 440
típusú. Mindkét reaktor névleges teljesítményét egy 1996-98
között végzett rekonstrukció
keretében 488 MW-ra emelték
az eredeti 440-rõl. A másik
atomerõmû Olkiluotoban, a
Botteni-öböl partján épült. Itt
két svéd tervezésû forróvizes
reaktor mûködik. A magyar
küldöttség mind Loviisában,
mind Olkiluotóban látogatást
tett, illetve jártak Svédországban a Forsmark atomerõmûben
is. Svédországban tíz atomerõmûvi blokk üzemel, a felmérések szerint a lakosság túlnyomó többsége támogatja a nukleáris energia felhasználását.
Vida Tünde
Tengelic–Szõlõhegyen 85 m2-es
összkomfortos családi ház
sok melléképülettel eladó.
A ház nem új építésû, de be van
vezetve a gáz, van külön nyári
konyha és fürdõszoba, a gazdasági
udvaron kívül egy rendes méretû
kert. Kábeltévé és telefon bevezetve.
Irányár: 4 millió Ft.
Vetlén egy 500 négyszögöles
földterület, rajta fémbódéval eladó.
Irányár 800 ezer Ft.
A kettõ együtt is eladó,
így az irányár 4 millió Ft.
Érdeklõdni lehet a 30/9406-579-es
telefonszámon.

Paksi Hírnök
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Törõdni a múlttal a jövõért
szettudományi szempontból,
látványos és egyedi módon. Természetesen nem feledkezhetünk
meg a Paksi Képtárról sem,
amely szervezetileg szintén a
múzeumhoz tartozik, és kiállításai, programjai szintén vonzerõt
jelentenek. Az igazgatónõ elképzelése szerint ezen a három

Tíz éve egy, akkor még éppen
csak létrejött múzeum igazgatói
állást pályázott meg. Mint
mondja, a feladat vonzotta ide,
az a kihívás, hogy lehetõsége
lesz létrehozni, felépíteni valami újat. Akkor elsõdleges tennivalónak a négyéves múzeum
városi megismertetését tekintette. Olyan programokat és kiállításokat valósítottak meg, melyek a paksi lakosok számára érdekesek és vonzóak voltak. A
második periódusban a szakmai
ismertség, elismertség megteremtése került elõtérbe. Ennek a
célnak az elérésérõl minden
egyébnél többet mond két szakmai díj, amit az intézménynek
ítéltek: 2003-ban a Magyar
Nemzeti Múzeum különdíja a
helyi közéletben betöltött kiemelkedõ szerepéért, két éve
pedig Poroszlai Ildikó Emlékérem a többéves kiemelkedõ
múzeumi munkáért. Tavaly

ponton a múzeum hatékonyan
tud kapcsolódni a város turisztikai életéhez, sõt képes lesz ösztönözni is azt.
A városban zajló építkezések
miatt szükségessé vált leletmentõ ásatások váratlanul érték a
múzeumot, de ahogy dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna elmondta, sikerült minden feladatot elvégezni. A talált leletek –
mintegy 160 zsákban – egyelõre
raktárban várják, hogy megkezdõdjön a feldolgozásuk. Elsõ lépésként mindent meg kell tisztítani, le kell mosni, majd a resta-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Váradyné Péterfi Zsuzsanna Szekszárdon él, de
már jó néhány éve annak, hogy Pakshoz köti
munkája: a régész muzeológust harmadszor bízta meg a képviselõ-testület a Városi Múzeum vezetésével. Nem teljesen pontos azonban a bemutatás. Valóban szekszárdi lakos, de ma már paksinak is érzi magát, és itt is így tartják számon.

Váradynét a megyei közgyûlés
Tolna megye tudományos életében végzett munkájáért „Tolna
Megye Kiváló Közalkalmazottja” díjban részesítette.
Maradt feladat azonban a következõ ciklusra is: a tíz év alatt
végzett munka folytatása és kiteljesítése. A városi és szakmai
ismertség után el kell érni, hogy
távolabbról is érkezzenek látogatók a múzeumba. Ehhez nagy
segítségükre lesz a Lussonium
fejlesztése, melynek most adták
át északi erõdfal és kaputorony
rekonstrukcióját. Ha elkészül a
Deák-ház épülete (amelyre pályázatot nyújtottak be, ennek
eredménye õsszel várható), tízszeresére növekszik majd a múzeumi kiállítóterület, és itt teljesen új, tematikus kiállítás kaphat helyet. Ez a Duna komplex
szerepét mutatná be a település,
a gazdaság, a társadalom fejlõdésében, történelmi és termé-

urálás és a leltározás következik. Ez utóbbiakat csak régészek
végezhetik, vagyis az igazgatónõ és kollégája, dr. K. Németh
András. Minden megõrzésre érdemes darabra nyilvántartási
szám kerül, leltárkönyvbe feljegyeznek minden fontos adatot
(mikor és hol találták, pontos leírása, mérete, anyaga, elõkerülési körülménye stb.), majd nyilvántartási karton és fénykép is
készül, ezt követõen pedig
tárolódobozokba
kerülnek.
Csak ezután kezdõdhet a teljes
anyag feldolgozása, egy kiállítás megtervezése, esetleg tudományos munkák készítése. A
most talált leletekbõl legkorábban ez év végén vagy jövõ év
elején lehet kiállítás. A késõbbiekben az anyag egy része biztosan a Deák-házba kerül. A nyárra ezen a munkán kívül még
ásatásokat is terveznek Gyapán
és Lussoniumban.
A munka és a magánélet öszszeegyeztethetõ, feleli mosolyogva arra a kérdésre, hogyan
jut ideje ennyi feladat mellett az
otthoniakra. Öttagú családban él,
férjével, két fõiskolás gyermekével és édesanyjával. Szerinte a
stabil család, a kiegyensúlyozottság olyan lelki erõt ad, ami nem
csak az otthoni, hanem a szakmai
munkát is megkönnyíti.
Amit még fontosnak tart
elmondani munkája kapcsán,
hogy az eredményekhez kellett
a mindenkori önkormányzat
múzeumfenntartó akarata és segítsége, valamint egy olyan lelkes és megbízható csapat, ahol
mindenki egyfelé húz.
Bár minden új iránt nyitott és
érdeklõdõ, azt vallja: senkinek
nem szabad elfelejteni, hogy a
múlt ismerete nélkül nem lehet
jövõt építeni!
Komáromi János

– Szülei normális szakmát szántak neki, hetedíziglen jogászcsaládból származik. Õ azonban tízéves kora óta régész szeretett volna lenni – nyilatkozta pár éve dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna újságunk hasábjain. Az írásból kiderül: férjével karöltve részt vettek
a Városi Múzeum létrehozásában. Születésétõl látta az intézményt,
nagyon ragaszkodik hozzá, a sajátjának érzi, minden szögletét ismeri. Aki kíváncsi a múzeumigazgató portréjára, az megtalálja
internetes archívumunkban, a 2005. május 20-i lapszámban.
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Hangol már a zenekar
Zene, bor, jó étkek – minden készen áll július elsõ hetére, a 16.
Nemzetközi Gastroblues Fesztivál várja vendégeit.
barát találkozóra érkezett pincészetek nedûivel lehet kísérni majd), a szabadtûzön készült ételek kategóriájában pedig csak a fantázia szabhat határt. Újdonság, hogy idén a
legszebb standot is díjazzák majd, azaz: milyen körülmények között készülnek az étkek, tudtuk meg Kovács János mesterszakácstól.
A paksi és a galántai önkormányzat csapata, ASE öregfiúk, zenészekkel „erõsített”
szponzorok – õk a résztvevõi a vasárnapi
fesztiválfocinak, ami komoly erõpróbának
bizonyul az átmulatott éjszakák után. (Mint

A beharangozón egy paksi formáció, a Jack-ki idézte meg a fesztivál hangulatát.

Közkinccsé tétetik
Elkészült a térség kulturális adatbázisa.
Ebben a mûvelõdési intézményeken túl helyet kaptak szellemi és tárgyi közkincseink
– azaz alkotók éppúgy, mint épületek –, illetve a felmérés a foglalkoztatottságtól a
turizmuson át a sportig számos terület sajátosságait gyûjtötte egybe. Mindez a Paksi
Kistérségi Közkincs Kerekasztal égisze
alatt valósult meg, melynek célja, hogy
összefogja a kulturális területen dolgozókat, legyen az akár közalkalmazott, civil
szervezet vagy vállalkozó – bárki, aki ezen
a területen tenni szeretne.
Az adatbázis nyomán kirajzolódott egy
kulturális helyzetkép, amely igen eltérõ
képet mutat a paksi kistérség települései
között, tájékoztatott Bodó Katalin koordi-

azt Ferenczi Gyuri mesélte egy 36-0-ás vereségre emlékezve.) Illusztris vendégeket is
várnak a város NB I-es focicsapatából, árult
el részleteket Faller Dezsõ, a paksi csapat
oszlopos tagja.
Soha ilyen széles zenei spektrum még nem
szerepelt a fesztiválon: blues, rock, funky,
jazz, mindenki megtalálhatja kedvenc stílusát, sorolta Nemes Nagy Péter, a zenei programok felelõse. A világ egyik legjobb dobosa, Carl Palmer csapata; British Blues
Quintet – Maggie Bellel, aki nem véletlenül
érdemelte ki a „brit Janis Joplin” elnevezést,
az LMT Connection afro-amerikai muzsikusai pedig a funky világába kalauzolnak el
– csak ízelítõ a programból, melyrõl bõvebb
információt találhatnak a www.gastroblues.hu oldalon.
Találkozzunk Pakson!
-dávid-

Fotó: Molnár Gyula

Nem csak a szervezõk, Paks városa is szívesen lát mindenkit július 1. és 6-a között,
mondta Hajdú János köszöntõjében, a fesztivál beharangozó sajtótájékoztatóján.
– Egy olyan ízlésformáló rétegzenérõl van
szó, ami különösen fontos a mai világban,
amikor „percemberek” tûnnek fel, majd el a
média világában – folytatta a polgármester.
– Idejött egy ember, és teremtett egy hagyományt – célzott a fõszervezõre, Gárdai
Györgyre, akinek munkáját néhány éve Pro
Urbe díjjal is elismerte a város.
– Kevés olyan fesztivál van, ami megéri a
16. évet – emelte ki Mittler István kommunikációs fõosztályvezetõ a PA Zrt. képviseletében, amely kezdetektõl a rendezvény mellé
állt. – Sok ember megfordul ilyenkor Pakson, külföldiek is, akik a város, s az erõmû jó
hírét vihetik tovább. Az atomerõmû Tájékoztató és Látogató Központja július 4-én és
5-én hosszabbított nyitva tartással várja a
blues-rajongókat – tájékoztatott az osztályvezetõ.
– Magyarországon szinte minden a fõvárosban koncentrálódik, ezért is fontos, hogy
vidéken meghonosodott egy ilyen rendezvény – mondta Feldmájer Sándor, a Szerencsejáték Zrt. képviseletében, amely több
éve, hogy a fesztivál mellé állt.
A halászlé kihagyhatatlan a fesztivál vasárnap délelõtti fõzõversenyébõl, ám e mellett megjelentek a borkorcsolyák, borral készült ételek (melyeket természetesen a bor-
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nátor, a tanulmány összefogója. Nagyobb
településeken számos intézmény, szervezet ténykedik a kultúra területén, ám van
olyan faluja is a kistérségnek, ahol egyetlen könyvtári helyiség a közösségi mûvelõdés tere.
A tanulmányt nem csak mûvelõdési intézményekbe juttatják el, hanem a polgármesteri hivatalokba is. Nem csupán információk átadására szolgál: abban is fontos
szerepet játszhat, hol, milyen területen lehet hatékony az együttmûködés – akár településen belül, akár települések között.
A közkincs kerekasztal legutóbbi ülésének házigazdája Gerjen volt, ahol a polgármester nyújtott bepillantást a falu életébe. A településnek jelenleg az is gondot

okoz, hogy intézményeit fenntartsa, ám a
gazdasági nehézségek ellenére figyelni
kell a kultúrára, vallja Máté Dénes.
– Fontos, hogy az itt élõk gyökeret
eresszenek – mondja a falu elsõ embere.
Kell, hogy legyen lovas nap, szüreti nap
vagy futballcsapat, bármi, amitõl az itt
élõk sajátjuknak érzik a települést. Ha
nincs kulturális rendezvény, nincsenek
hagyományok, akkor nincs kötõdése az itt
élõknek, bárhova elmehetnek. Nagy érték
veszhet el az emberekbõl, ha nem tudják
honnét jöttek, és hova kell visszanézni –
fûzi tovább Máté Dénes.
A polgármester bízik abban, hogy a
kerekasztal tagjaként közös pályázatok
révén még több kulturális rendezvényt
bonyolíthatnak, ami tovább erõsítheti a
faluhoz való kötõdést.
-dávid-
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RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Átvilágítás. Az értelmezõ kéziszótárban ennek a
szónak több jelentését is olvashatjuk. Mi most arra gondolunk, amely szerint az átvilágítás fényvagy röntgensugár átbocsátása valakin, hogy a belsõ részeit megvizsgálják. Már sejthetik, hogy a
paksi szakrendeléseket bemutató sorozatunkban
ez alkalommal a röntgen és ultrahang a fõszereplõ.

Dr. Kun Gábor röntgen szakorvos azt mondja, hogy munkájának szépsége két dologban rejlik. Egyrészt abban, hogy minden szakterülethez értenie kell
egy kicsit, másrészt abban, hogy
az általa elkészített lelet fontos
mérföldkõ a gyógyuláshoz vezetõ úton, hiszen segít kollégái-

nak a pontos diagnózis felállításában. A panasz okának felderítése azonban néha nehezebb az
átlagosnál. Talán sokan nem
tudják, hogy a hasi ultrahangnál
a túlsúly megnehezítheti az orvos dolgát, ugyanis a zsírszöveten át homályosabban „lát” a
gép, olyan mintha ködben jár-

paksi szakrendelésen. Ilyen például a kontrasztanyagos vesevagy vastagbél-feltöltés, mert
ezeknél a beavatkozásoknál bár
ritkán, de elõfordulhat komplikáció, és ilyenkor egybõl mûtõasztalra kell vinni a beteget,
amihez kórházi körülményekre
van szükség. Mivel a rendelõintézetben Kun doktor személyében szakorvos áll rendelkezésre,
próbálják úgy összehangolni a
munkát, hogy a lehetõ leggördülékenyebb legyen a betegek
ellátása, ez azonban nem könynyû feladat. A szakrendelés jól
felszerelt, sõt ha lesz rá forrás, a
röntgen tovább modernizálódhat. Felmerült ugyanis a digitalizálás bevezetésének gondolata, ami azt jelentené, hogy nem
kellene „fotót” készíteni, hanem
az orvos azonnal látná a képet a
számítógép monitorján. Nem
csak ennek megvalósulásában
reménykednek azonban, hanem
abban is, hogy a páciensek teljesítik egy kérésüket, miszerint ha
valaki nem tud megjelenni az
ultrahangos vizsgálaton a megadott idõpontban, szíveskedjen
jelezni, és akkor bejegyezhetnek
egy másik beteget. Ezzel némileg csökkenthetnék az elõjegyzési idõt, amely a vizitdíj eltörlése óta az addigi két hétrõl háromra nõtt.
-gyöngy-

nánk, mondja a szakorvos. A
„láthatóságot” szolgálja az is,
amikor arra kérik a beteget,
hogy éhgyomorra vagy telt hólyaggal érkezzen a vizsgálatra.
Az ultrahang egyébként a sürgõsségi esetektõl eltekintve elõjegyzéssel mûködik. A röntgennél más a helyzet, ott nincs idõpontkérésre lehetõség. A röntgenben a felvételek elkészítése
az asszisztensek, a leleté az orvos
feladata, az ultrahangon viszont
a teljes vizsgálati folyamat a
doktor kezében van. A röntgenre
beutalt betegek hozzávetõleg kilencven százaléka a sebészetrõl
érkezik, de sokszor van szükség
például mellkasi felvételre, ha tüdõgyulladás gyanúja merül fel,
vagy mûtétek elõtt a belgyógyászati vizsgálat részeként. Az ultrahangvizsgálatok sorában, a
legtöbb esetben vese-, illetve
epekõrõl tanúskodik a lelet.
Ezeket a problémákat egyértelmûen megmutatja az ultrahang,
de például a bélben egy kisebb
polip vagy fekély nem fedezhetõ fel vele, ezért ha ilyen betegség lehetõsége merül fel, a tükrözés a célravezetõ. Vannak
olyan vizsgálatok is, amelyeket
egyáltalán nem végezhetnek el a

Tolerancia gyerekszemmel
toleranciáról kellett írniuk –
mondja
tanítójuk.
Józsa
Jánosné és Bacskó Gáborné diákjai korábban is helytálltak

már ezen a versenyen, de ez a
siker nagy büszkeséggel töltötte el a pedagógusokat. Nagyon
jó osztály, kilenc kitûnõ lesz,

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Csillogó szemmel meséli
Karsai Gréta Peggi és Györgye
Dorián Budapesten szerzett élményeit. A két rákóczis kisdiák
sikerrel szerepelt a Magyar
Posta pályázatán, fogalmazásaik egy gyermekrajzokkal illusztrált kiadványba kerültek,
a díjátadón Csukás István is
gratulált nekik. Elárulják, szüleik készítették össze gondosan
a csomagot, ami a nevezetes
pályázat relikviáit rejti. Oklevelek, könyvek, fotók kerülnek
elõ. Gréta egy kupát is kapott a
miniszteri különdíj mellé,
Dorián elsõ helyezése pedig
hetvenezer forintot jelentett. –
Nem volt egyszerû dolguk, a

mondja büszkén Józsa Jánosné
a másodikosokról. A szót azonban megint diákjai veszik át,
akik elárulják, hogy unokatestvérek is, nemcsak osztálytársak. Gréta kistestvérével kapcsolatos történetet írt levél formájában, merthogy ez volt a
feladat, Dorián pedig azt vetette papírra, hogyan szabadult
meg egy figyelmes úszóoktató
segítségével víziszonyától. A
történet illusztrálására elõkerül
az érem, amit a fiúcska úszóversenyen szerzett.
A Magyar Posta Zrt. Éljünk
együtt barátságban címû kiadványába az országos pályázatra érkezett 497 levél legjobbjai
kerültek. A kötetet iskolákban,
könyvtárakban lehet majd
megtalálni.
-vt-
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Fiatalok a nagyvilágban

Strasbourgból jelentjük
ber, mindenféle vallású, nyelvû náció megtalálható. Probléma, ami más európai országokban is fennáll: a franciák nem beszélnek
más nyelvet a sajátjukon kívül, így, ha eleinte bármilyen gondom volt, nem értettem
valamit, hiába kérdeztem angolul, vagy németül, akkor is franciául válaszoltak. Amiért jó itt élni az, hogy gyönyörû Franciaország, a középkori városok, a rengeteg természeti látványosság mellett vannak borok,
sajtok, melyek igazán finomak. Ami nem az
ország mellett szól: a nagy rohanás, a franciák hevessége, a nemtörõdés másokkal. Az
emberek, ha valaki elesik, nem segítik fel,
mert mindenki csak a maga dolgával törõdik, és ez nem nyerte el a tetszésemet.
Viktória kéthavonta hazautazik, Finnországból nem tudja ezt majd megtenni, mivel
a munkája és a tanulás is oda köti majd.
Egyelõre úgy tûnik, külföldön telepedik
majd le, hiszen Magyarországon még nem
létezik az a szintû képzés, ahová õsztõl jár
majd, és ebbõl következõen ugyanúgy munkát sem remélhet itt. Az egyetem elvégzése
után elsõsorban marad gyógytornász, de kutatni is szeretne; Finnországban az egyetemi
kórház gyermekneurológiájának egyik orvosa már most érdeklõdik a Magyarországon tanult egyik módszer iránt, úgyhogy
Viktória jövõje nem kétséges.
– Érdekes, mikor hazamegyek Paksra,
olyan, mintha el sem jöttem volna. Azt ta-

Úttalan utakon
Majd’ két hét csúszással és megannyi kétség között indultak útnak lapzártánk után a Pannonia
expedíció tagjai. Treszl Gábor és
Magyar Zoltán június 7-ére tervezte az indulást, úti céljuk Peking. 1967-es évjáratú Pannonia
T5-ös veterán motorjukkal 24
ezer kilométert készülnek megtenni. Tervük, hogy XXIX. nyári olimpia helyszínén szurkolnak
a paksi sportolóknak. A két paksi fiatalember egy roburos csapattal készül átkelni Szibérián és
a Góbi sivatagon. Az alapos tervezés ellenére el kellett halasztani az indulást, mert többszöri
ígéret ellenére nem kapták meg
az átutazáshoz szükséges orosz

vízumot. Azzal az indokkal utasították el õket, hogy nem tudják
garantálni biztonságukat a
hosszú út alatt. Treszl Gábor el-

pasztaltam, hogy minden országnak van valami „devianciája”, így nekünk, magyaroknak is, de ezt csak akkor vesszük észre, ha
egy kis idõre elhagyjuk az országot, és akkor látjuk csak a másságot magunkban is, ha
külföldön vagyunk, hiszen addig a megszokott kultúra és mentalitás vesz minket körül.
Nem kérdés, hogy Viktória lelkében hová
tartozik: „itthon” – ezt a kifejezést használta mindannyiszor, mikor Magyarországról,
Paksról beszélt.
Sólya Emma

mondta, kénytelenek Kazahsztán felé venni az irányt. – A helyzet furcsasága, hogy épp ezzel
kényszerítenek minket jóval
mostohább és bizonytalanabb
körülmények közé – panaszolja.
Az oroszországi útvonalat szinte

Fotó: zomfoto.hu

Egy éve él a franciaországi Illkirchben
Prantner Viktória. Célja azonban nem tartja
már itt sokáig: Finnországban várja a doktorátus…
– Tavaly júliusban jöttem ki Franciaországba… Sok oka volt annak, hogy otthagytam Magyarországot, Paksot. Pécsett
diplomáztam gyógytornászként, de nem
volt sok lehetõségem arra, hogy munkát
kapjak… Rengeteg állás volt Németországban, Franciaországban és Svájcban is, de
mivel a barátom már itt élt Strasbourgban,
sokkal könnyebb volt ide kijönni, mintha
egyedül kellett volna elindulnom. A másik
oka annak, hogy eljöttem: szerettem volna
továbbtanulni a szakmámban, de erre a hazámban nincs lehetõség.
Ám Viktória nem azt kapta, amire igazán
vágyott – jelenleg gyerekekre vigyáz magyar családoknál.
Szeptembertõl azonban biztos helye van
Finnországban, a jyvaskylai egyetemen,
ahol biomechanikát és a mozgás biológiai
kutatását tanulja majd; a következõ évben
elkezdheti a PhD-képzést is, ami miatt tulajdonképpen elindult Paksról. Az északi országhoz is barátja a kapocs, aki ott kapott állást – nem volt kérdés Viktória számára,
hogy követi õt. De jelenleg még – egészen
júliusig – Franciaországban él…
– Számos kultúra keveredik egyszerre itt,
sok a régi francia gyarmatokról érkezett em-

méterre megtervezték, sok segítséget kaptak volna helyben. Kazahsztánban viszont úttalan utakon és sivatagos, néptelen vidékeken kell haladniuk Peking felé, mely – mint Gábor fogalmazott – így már-már elérhetetlen
távolságba került tõlük. Az expedíció szervezõje hozzátette,
nyolcnapos tranzitvízumot kaptak, így örömére a Don-kanyar
még „belefér”, de utána át kell
lépniük a határt. A kazah, a mongol és a kínai vízum rendben
van, még egy gyenge pont az
újabb orosz tranzitvízum, amit
már kint kell megszerezniük,
hogy eljussanak Mongóliáig. A
fiúk – bár néha elkeseredettnek
tûnnek, s derûlátásuk hanyatlóban – bíznak benne, hogy teljesítik küldetésüket.
Vida Tünde
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Búcsúkoncert

Szegregáció vagy integráció?

A Kalinkó népzenei együttes
búcsúhangversenyét hallhatta
a közönség a Pro Artis Mûvészeti Iskola kamaratermében.
Ebben az összetételben utoljára muzsikált a csapat, mert
búcsúzott néhány növendék,
akik más városban tanulnak
tovább. A közel négy éve állandó összetételû citeraegyüttes mûsoráról CD-felvétel készült ezen az estén, a két
órás hangverseny így több
szempontból is maradandó
volt a közönségnek, a fellépõknek és az együttes vezetõjének, Lehõcz Józsefnének. A
búcsúzó növendékek közül
igazgatói dicséretben részesült Kákai Emese, Bihari Ágnes, és külön ajándékkal köszöntötte az igazgató Juhász
Kittit, aki számtalan sikerével
növelte az iskola hírnevét, s a
Magyar Zeneakadémiára felvételizik.
-bézsé-

Felül kellett vizsgálnia a Paks
Térségi Pedagógiai Szolgáltató
Központ szakértõi bizottságának a sajátos nevelési igényû
gyermekek állapotát, amit az
oktatási törvény módosítása
indokolt. Az adatokból úgy
tûnt, hogy Magyarországon
nagyon magas a fogyatékos
gyerekek száma, ami azonban
koránt sincs így, csak adminisztratív szempontból az
egyébként nem fogyatékos,
részképesség zavarral küzdõ,
mutista (ezek a gyermekek jó
képességûek, de különbözõ
szituációkban, különbözõ személyekkel kapcsolatban nem
szólalnak meg), illetve hiperaktív gyermekek is ebbe a kategóriába tartoztak. A felülvizsgálat ezt a kört érintette.
Szigorúbb vizsgálati kritériumok szerint, központilag kidolgozott új tesztek alapján
kellett eldönteniük a szakembereknek, hogy továbbra is sa-

játos nevelési igényû-e a gyermek. Azok, akik a felülvizsgálat eredményeként kikerültek
ebbõl a kategóriából, a beilleszkedési, tanulási, illetve
magatartási nehézséggel küzdõk körébe kerültek át, tájékoztatott Szépné Varga Szilvia,
a szakértõi bizottság vezetõje.
A változás maga után vonja azt
is, hogy ezeket az ép értelmû,
de különbözõ nehézséggel küzdõ gyermekeket nem helyezhetik át szegregált iskolába, tette
hozzá Király Gabriella, a Paks
Térségi Pedagógiai Szolgáltató
Központ igazgatója. A sajátos
nevelési igényû gyerekek fejlesztésének megvalósulását továbbra is a szakértõi bizottságnak kell ellenõriznie az oktatási intézményekben. A beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdõ gyerekek
esetében a kontroll a nevelési
tanácsadó kötelessége, ami
számukra új feladat.

Hogy mindez hosszú távon
hogyan érinti az iskolákat, az
még a jövõ zenéje. Ami biztos,
hogy a paksi Gazdag Erzsi Általános Iskolában egyelõre
nem mutatkozik változás, minden érintett tanulójuk a sajátos
nevelési igényû kategóriában
maradt, mondta el Jantyik
Margit igazgatónõ, hozzátéve:
nyitottak arra, hogy minden
gyermek a számára megfelelõ
iskolatípusba kerüljön.
Schmidt Klára, a Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója úgy látja, hogy a változás
nehezíteni fogja az oktatási intézmény nevelõ-oktató munkáját, leginkább az a félelmük,
hogyan oldják meg a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdõ tanulók
speciális fejlesztését.
A tapasztalatok tükrében a
következõ tanévben visszatérünk a témára.
Kohl Gyöngyi

son vettek részt. Harmincöten
nyertek felvételt, köztük három paksi balett növendék,
Bencze Beatrix, Kasi Eszter,
Kápolnás Gábor. Mindhárman
a Bezerédj Általános Iskola
negyedikesei, és négy éve balettoznak a Pro Artis Mûvészeti Iskolában. Balett-tanáruk, Szarka Gitta tanácsolta a
gyermekek szüleinek a felvételi lehetõségét a fõiskolára,

mivel minden adottságuk
megvan a táncmûvészethez. A
gyerekek és a szülõk az esélytelenek nyugalmával utaztak a
felvételire, és késõbb szinte
hitetlenül, de nagy örömmel
fogadták a hírt, hogy mindhárman sikeres felvételit tettek. A gyerekek külsõ és belsõ
adottságuk alapján kiválóak,
tudatosságuk,
szorgalmuk
példamutató, és mindhárman
szeretnének fellépni majd az
Operaházban hivatásos balettmûvészként. A tanárnõ és
a szülõk szerint is lelkileg
erõs, nagy munkabírású, önálló, talpraesett gyerekekrõl van
szó, akik szeptembertõl egy
teljesen új életformába kóstolnak bele, szülõk nélkül, budapesti kollégiumban, új feladatokkal. A város, a mûvészeti
iskola, a balett-tanár és a szülõk jogosan büszkék a kis
táncmûvészekre. Hallani fogunk még róluk…
bézsé

Tehetségesek, fiatalok

A Magyar Táncmûvészeti Fõiskola legfontosabb célja,
szakmai feladata, hogy olyan
sokoldalúan képzett táncmûvészeket képezzen, akik az
egyetemes és a nemzeti kultúra, ezen belül elsõsorban a
táncmûvészet értékeinek birtokában, magas fokú mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi
táncéletben az elõadómûvészi
és alkotó tevékenységre – olvasható a fõiskola honlapján.
A felvételi vizsga célja az arányos testalkatú, táncos adottságokkal és mûvészi hajlammal rendelkezõ gyerekek kiválogatása. A bizottság adottsá-

Fotó: Molnár Gyula

Bencze Beatrix,
Kasi Eszter,
Kápolnás Gábor

gokat és képességeket vizsgál,
a felvételi vizsga szempontjai:
arányos test; szép tartás; a test
hajlékonysága, rugalmassága;
ritmusérzék; mozgásfelfogó,
koordinációs és mûvészi készség; ortopéd orvosi vizsgálat;
beszélgetés a közismereti iskola tanárával.
A következõ tanévre felvételizõ 10 évesek, közel százan
az országból, több válogatá-
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Dráma mint konfliktusoldás

A növendékeknek kiváló bizonyítványt és zajos sikert, a
közönségnek nagyszerû estét
hozott a Pro Artis Mûvészeti
Iskola dráma és színjáték tanszakának vizsgaelõadása. Az
általános és középiskolai csoportot is láthattuk rövid jelenetekben, a nagyok ezen kívül

bemutattak egy számukra
színpadra állított darabot,
melynek dramaturgja és rendezõje Hefner Erika drámapedagógus. Katherine Brush
Francia klub címû darabjának
átiratával ezüst diplomát szereztek Keszthelyen a Helikon
rendezvénysorozaton.

A tanárnõ, valamint Vajda Tibor drámapedagógus irányításával dolgozik a tagozat. Arról
beszélgettünk, mit is ad a gyerekeknek a csoportba járás, a
foglalkozások, a színjátszás.
Vajda Tibor szerint önismeretet, empátiát, toleranciát, és
ami a legfontosabb, önmaguk

Barbara nem hisz a szerencsében
Magyar bajnok lett Bokodi Barbara. A verseny egyéni volt, de a
siker az Atomerõmû Horgászegyesületé is, hiszen az ifjú
hölgy az egyesület versenyhorgásza. Barbara bajai, de ez rövidesen a múlté lesz, hiszen Pakson képzeli el jövõjét. Amióta a
paksi egyesülethez pártolt, nemcsak méretes halak akadnak
horgára, párra is talált, võlegénye Schäffer Károly természetesen szintén horgász.
A Nõi Országos Egyéni Bajnokságot Szolnokon, az Alcsiszigeti versenypályán rendezték, Barbara negyedszer indult.
A bajai ifjú horgász az évek során szépen araszolgatott elõre,
hatodik, ötödik, negyedik lett,
idén pedig aranyérem került a
nyakába. Azt elárulta, hogy a
közhiedelemmel ellentétben a
szerencse nagyon kevés szerepet játszik a horgászversenye-

ken, legfeljebb 10%-ot tulajdonít neki a bajnoknõ. A többi a
módszeren, szereléken és etetõanyagon múlik. A szolnoki
víz, mint mondja, nagyon technikás. A világbajnokság – ahol
társaival már nem elõször képviseli Magyarországot –

ugyanitt lesz, ami akár elõnyt
is jelenthet, hiszen a többi
nemzet válogatottjának kevesebb ideje lesz megismerni a
vizet. A felkészülés kemény,
általában egy ilyen verseny
elõtt öt napon át tréningeznek.
Barbara remek eredménye

Paksi Hírnök

és mások elfogadását. A helyzetek, szituációk eljátszása pedig az életben is segít. A közösségfejlesztõ hatás iskolapéldáját mutatja az egész csapat, különösen a már második évet
befejezõk. Hefner Erika jellemzése szerint példaértékûen
összetartó, egymásra odafigyelõ, egymást segítõ, erõs egyéniségekbõl áll a csapat. A világhoz való hozzáállásuk is
megváltozott, nyitottak és elfogadóak. A helyzetgyakorlatokkal kibeszélhetõek a konfliktusok, az irodalmi példákban pedig eljátszható az élet, nyertese
ennek tanár, diák egyaránt. S a
jó közösség játéka a színpadon
felejthetetlen élmény szereplõnek, nézõnek.
Egész évben, de a fellépések
elõtt különösen megfeszített
munkával készülnek. A mûvészeti iskolában Hartmann József igazgató nem elõször jutalmazott csoportot Az év tanulója címmel. Az idei tanév
végén a középiskolás drámások részesültek a díjban.
-bézsé-

mögött természetesen sok éves
munka áll, nem idén fogott elõször horgászbotot. Ez még óvodás korában történt meg, édesapjával járt pecázni a Dunára.
– Mindig a fiús dolgokat szerettem, lovagolok, horgászom, nagyon sokat vagyok a szabadban
– árulta el. Kedvence, mint
mondta, a lékhorgászat.
Egyéni magyar bajnokságon
elért eredményeinek köszönhetõen Bokodi Barbara többször
képviselte hazánkat a válogatottban. 2006-ban Portugáliában csapatban ezüstérmet szerzett, s hetedik helyezésével õ
volt a magyarok legsikeresebb
versenyzõje. Tavaly Spanyolországban, egyéniben ötödik
helyen végzett. Barbara elmondta, sokat jelent számára,
hogy az Atomerõmû Horgászegyesület tagja lett, hiszen itt
sokat tud fejlõdni, tanulni. Van
kitõl, võlegénye Schäffer Károly ugyanebben a „mûfajban”
már világbajnok lett.
-vt-
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Akit a lovaglás szele megcsapott

Száz-százötven között lehet a
Pakson tartott lovak száma dr.
Kovács Ferenc szerint. Három
jelentõsebb állomány van, ahol
tucatnyi vagy annál több lovat
tartanak, több portán – még a
város belterületén is – van
négy-öt állat, a többiek egy-két
négylábút tartanak. Az állatorvos úgy látja, munkába állása,
azaz húsz év óta folyamatosan
emelkedik a hobbiból tartott
lovak száma, de ez a tendencia
az utóbbi öt-tíz év során felerõsödött a Nyugat-Európában tapasztalható trendhez hasonlóan. – Akadnak még olyanok,
akik a hagyományos feladatokra, azaz fuvarozásra, mezõgazdasági munkára használják a
lovakat, a többség azonban
társállatként tartja – számol be
tapasztalatairól. Kétévente van
kötelezõ vérvétel és bizonyos
vakcinákat is meg kell kapniuk
az állatoknak, így van rálátása
a teljes állományra. A legutóbbi ilyen alkalommal vette
számba a lovakat, adatai szerint a haszonállatok száma
Pakson meghaladja a húszat, a
kedvtelésbõl, lovaglásra tartottaké a százat. Dr. Kovács Ferenc óva int attól, hogy valaki
körültekintés nélkül lovat vásároljon. – A nyers valóság az,
hogy a lótartás nagyon költséges dolog – mutat rá. Hozzáteszi, csak az vállalkozzon erre,
aki minden körülményt biztosítani tud az állat számára. Ez
nemcsak az elegendõ takarmányra, vízre, megfelelõ elhelyezésre vonatkozik, hanem az
egészségügyi ellátásra, ápolásra és elegendõ mozgásra. Ez

utóbbi a lovak lelkiállapota miatt is fontos, vallja az állatorvos. Igaz, teszi hozzá, sokan
úgy gondolják, hogy ezzel nem
kell foglalkozni. Dr. Kovács
Ferenc tapasztalatai szerint viszont azzal a lóval, amelyikkel
nem foglalkoznak eleget, sok a
gond.
Ezt a véleményt Scheffer István is osztja. A Puszta
Lovasudvar és Vendégház tulajdonosa szerint sokan meggondolatlanul vállalkoznak
erre a mindennapos elfoglaltságot és folyamatos figyelmet
igénylõ feladatra. – Boldogboldogtalan lovat vesz, nem
mérik fel, hogy mivel jár –
sommázza. Szerinte elõször
érdemes jól körülnézni, azután megfontoltan dönteni.
Meg kell figyelni mindent,

akár a lova számára keres valaki helyet, akár ahhoz, hogy
megtanuljon lovagolni, esetleg rendszeresen hódoljon ennek
a
szenvedélynek.
Schefferék lovas vendégháza
négypatkós minõsítésû, vendégeik zöme nem helybeli, s
ez most már a lovagolni érkezõkre is igaz. Tizenhárom saját lovuk van, és bértartásra is
van náluk lehetõség. Ez
egyébként igen elterjedt, azok
számára nyújt megoldást, akik
szeretnének saját lovat, de
nincs lehetõségük otthon tartani. Scheffer István e téren is
óvatosságra int, mert – mint
mondja – nem érdemes lovat
venni annak, akinek pénze
ugyan van, de ideje nincs,
mert egy lónak szüksége van a
mozgásra és törõdésre is, nem
csak takarmányra.
Kun Szilárd a hobbilovasok
táborába tartozik. Nyolc éve
tart lovat, most éppen négyet.
A kérdésre, hogy tudta-e, mire
vállalkozik, amikor megvette
elsõ lovát, visszakérdez: hogy
tudtam-e, milyen jó? – Hát
nem... – mondja. – Szeretek
etetni, trágyázni, tenni-venni
körülöttük, csak az a rossz, ha
betegek – sorolja. Szerinte a

bértartók ezekbõl az élményekbõl kimaradnak, nem
tudják, milyen abrakolni, bálázni, õk nem tudják, milyen
az igazi lovazás. – Nemcsak
lovagolni szeretek, ugyanolyan jó nézni õket és gondoskodni róluk – mondja.
S akit ezek után a mozdony
füstje megcsapott, azaz az istállók hangulata megigézett,
az interneten bõségesen talál
információt. Felkutathatja a
paksi, Paks környéki lovardák, lovastanyák kínálatát, de
közel s távol sok más lehetõség akad. Kínálnak oktatást,
tereplovaglást, fél, egész vagy
több napos túrákat. Lehet
lovaskocsikázni, szánon utazni – persze, ha van hó – és táborozni nyaranta. Egy óra
1500-3000, egy nap 7-15 ezer
forintba kerül. Egy ló bértartása havi 30-35 ezer forint. Kipróbálni csak annak tudatában
lehet, amint a lovasok mondják: akit valaha megérintett a
lovaglás élménye, soha nem
fogja elfelejteni azt. Van, akinek a hobbija lesz, más sportként ûzi, akad, akinek a szenvedélyévé válik, közömbös
azonban senki nem marad.
Vida Tünde

Fotó: Molnár Gyula

Lovas nép a magyar, hangzik az ezeréves mondás.
Mostanság ez nem csak nosztalgia vagy történelmi
utalás, hiszen újra divat a lótartás. A mára kialakult helyzetet egy kedves paksi lótartó nemes egyszerûséggel úgy jellemezte, ma már minden bokorban tartanak lovat és kiírják: lovarda. Ez persze
túlzás, de valóban megnõtt a lóállomány, s míg korábban haszonállat volt, manapság sokkal inkább
hobbi- vagy társállat a ló.
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Utazzon hozzánk!

Fotó: Komáromi János

Nagydorogi „kalapozás”

Nagydorog felé autózva egy közismert,
Deák Ferencnek tulajdonított anekdota
járt a fejemben. E szerint a parlamenti
ülésterembõl távoztában az egyik képviselõ véletlenül Deák kalapját vitte magával. Amikor rájött a cserére, szabadkozva

tért vissza: „Elnézést, de úgy látszik, körül-belül egyforma a fejünk.” Mire Deák
megjegyezte: „Körül igen, de belül
nem!” Érthetõ, hogy éppen ez a történet
ugrott be, hiszen a nagydorogi Kalap és
sipka múzeumba (Kossuth u. 51.) tartottam, hogy megnézzem az egyedülálló kiállítást.
A tárlat gerincét Stockinger Artúr magángyûjteménye adja, aki 1974-tõl haláláig, húsz éven keresztül volt a nagyközség plébánosa. Vonzódása a különbözõ
fejfedõkhöz ismert volt a helybéliek
elõtt. Annál is inkább, mert nem csak
gyûjtötte és tárolta, de hordta is a fejrevalókat. Hagyatéka, kívánságának megfelelõen, 1995 óta mindenki számára megtekinthetõ. Az anyag gondozását a Riedel
család, szakemberek segítségével végzi.
A bõséges gyûjtemény már közel 150 darabból áll és – gyakran éppen a látogatók
adományaival – folyamatosan gyarapodik. Az egyik gyereksapkát például a kínai útjáról hazaérkezõ paksi harmonikás
együttes ajándékozta a múzeumnak. Nem
csak sipkák és kalapok, hanem egy tucatnyi jellegzetes öltözék is megtekinthetõ a
magyar cifraszûrtõl a skótok szoknyás
férfi viseletéig.
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A múzeumba lépve kicsit újra gyereknek
éreztem magam. Akkoriban ha a fejemre
tettem egy-egy sapkát vagy kalapot, rögtön átváltoztam. Vadnyugati cowboy, alföldi csikós vagy éppen katona lettem. Itt
a számtalan fejrevaló között ismét megkísértett az érzés: fel kellene próbálni a különbözõ darabokat, biztosan megint hatna
a varázslat. A fejemre ugyan nem tehettem
egyiket sem, de gondolatban mégis kirándultam a segítségükkel. A különbözõ süveg, kucsma, pörge vagy szalmakalap alatt
bejártam Európát, és voltam angol úr, német vadász, olasz énekes, lapp férfi. De
mentem messzebb is: sétáltam tubetejkában, fezben Ázsia és Afrika legkülönfélébb országaiban, voltam kínai katona,
dolgoztam a rizsföldeken, állatokat tereltem Kirgíziában, Mongóliában, Amerikában.
Érdekes, hogy egy-egy fejrevaló mennyi
mindenrõl képes mesélni. A kalapok és
sapkák nem csak az idõjárás viszontagságaitól védték viselõjüket, de a rontástól is
óvhatták, a rangját, foglalkozását, nemzetiségét is jelezhették.
Hozzám hasonlóan bárki remek utazásokat tehet Nagydorogról: fejben, a fejfedõk
segítségével. De sose feledjük, hogy ami
igazán fontos, az a kalap, a sapka alatt
van! Ahogy a régiek bölcsen mondták:
van, aki öt aranyat érõ kalapot visel, pedig
a feje egy hatost sem ér.
Komáromi János

Jött, látott, elment

A fehér gólya jelenlegi magyarországi állománya harmada a múlt század közepén
fészkelõ párok számának, a populáció a
'70-es évekre erõsen megfogyatkozott.
Mára a statisztikák országos szinten javulnak, Pakson viszont egyre kevesebb
gólya fészkel. A Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület honlapján
összesen négy lakott fészket regisztrálnak
a városban. Ez a szám már igen csak elévült, hiszen tudomásunk szerint, csupán
egy fészekben, a Tolnai és Kölesdi út elágazásánál levõ villanyoszlopon található
gólya.
Kovács László, a Duna-Dráva Nemzeti
Park igazgatóságának tolnai tájegység ve-

zetõje elmondta: ezzel nincs mit tenni. A
gólya saját maga választja meg az élõhelyét. Több tényezõ is hozzájárulhatott elköltözésükhöz, ebbõl az egyik legfontosabb az emberi tényezõ. Egyre nagyobb a
forgalom, házak épülnek a fészkek mellett, és a madarak inkább továbbállnak
nyugodtabb költõhelyet keresve. Hozzátette azt is, ha idén a gólya nem a szokott
fészekben költ, a jövõben attól még viszszatérhet. Természetesen az emberi zavarás mellett elõfordulhatnak más tényezõk
is, de a városra fõként ez a jellemzõ. A
fészkek áttelepítése nem megoldás, volt
már rá több próbálkozás, de ezek többsége
nem járt sikerrel.

Fotó: Molnár Gyula

Vártuk, vártuk, és meg is jött, de azzal a lendülettel és kecsességgel továbbállt vagy inkább repült a gólya. Sokan telefonáltak szerkesztõségünkbe, hogy nézzünk utána, hová lett a madár, és miért
hagyta üresen a fészket a polgármesteri hivatallal szemben.

A gólya Európa-szerte veszélyeztetett
faj, nálunk 1901 óta védett, jelenleg fokozottan, pénzben kifejezett értéke 100 ezer
forint. Zavarása a természetvédelmi törvény szerint szigorúan tilos, a zöld hatóság azonban nem minden esetben tud eljárni, nem állíthatja le a forgalom és a zaj
növekedését.
Polgár Tamás
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Híres paksiak, paksi hírességek

Tarisznyás Gerõ
A Tarisznyás-család tagjai közül
Tarisznyás Györgyi életútját sokan ismerik, õ a Rajk-per hazug
forgatókönyvének egyik paksi
áldozataként vált közismertté.
Sorsát számos tanulmány, viszszaemlékezés ismerteti. Az alábbi sorokban én édesapja emlékét
szeretném felidézni, aki Paks fõjegyzõjeként több évtizeden át
megbecsült és köztiszteletnek örvendõ vezetõje volt a paksi közigazgatásnak, s aki egyike lett a
Rajk-per halottainak.
Tarisznyás Gerõ erdélyi örmény családból származott (a
család örmény neve Gattai
Gorove volt), Ditróban született
1891. december 2-án. Székelyudvarhelyen érettségizett, majd
Marosvásárhelyen végezte el a
közigazgatási tanfolyamot 1913ban. Pályáját jegyzõ-gyakornokként Ditróban kezdte, majd dolgozott Székelydersen is. Ezután
került aljegyzõnek szülõfalujába,
aztán Dunakömlõdre. 1915 februárjától Pakson dolgozott, elõször III. jegyzõként, majd adóügyi jegyzõként. 1919 márciusában kinevezték helyettes fõjegyzõnek, szeptember 15-én pedig
vezetõ fõjegyzõnek választották
meg. A tanácsköztársaság alatt
1919 májusában Pestre vitték kihallgatásra, a parlamentben tartották fogva június közepéig,
majd elengedték. Felesége paksi
lány, Fülöpp Margit tanítónõ
volt, aki 1939-tõl a polgári iskolában tanított. Tarisznyásék a fõjegyzõi szolgálati lakásban, az
egykori Szeniczey-kúriában (ma
inkább Deák-házként ismerik)
éltek, Györgyi volt egyetlen
gyermekük, övé volt az a szoba,
melyben egykor Deák Ferencet
szállásolták el.
Az alábbi mondatok a Mementó. Magyarország 1944. c. tanulmánykötetben
olvashatók:
„Akadt egy közigazgatási vezetõ, Paks község fõjegyzõje, aki a
németek embertelen parancsát
nem teljesítette, példája, sajnos

majdnem egyedülálló volt. Tarisznyás Gergely fõjegyzõ, amikor megkapta a megszállók parancsát, hogy a több mint kétszáz
éves múlttal rendelkezõ paksi
hitközség tagjait gettóba vitesse,
felállott az íróasztal mellõl, s kijelentette a német tisztnek és a
kíséretében lévõ csendõrparancsnoknak, hogy õ ebben nem vesz
részt. Azonnal lemondott állásáról, és hiába fenyegették, megtagadta a közremûködést.” Bár a
zsidók gettóba hurcolását nem
állíthatta le, a bevagonírozásnál
minden igyekezetével könnyíteni próbált sorsukon.
Fõjegyzõi pozícióját 1949-ig,
Györgyi letartóztatásáig tölthette
be. Ekkor állásából elbocsátották, a szolgálati lakásukat is el
kellett hagyniuk, s hamarosan
felköltöztek Budapestre, a Budakeszi úti lakásba, azt remélve,
hogy Györgyi sorsát innen jobban figyelemmel kísérhetik és
segíthetik.
Tarisznyásékat 1950. szeptember 17-én tartóztatták le, és velük
együtt
börtönbe
került
Tarisznyásné édesanyja is, sõt
Györgyi barátnõje, Zábolyi
Endréné Szabó Mária is.
Tarisznyást megviselte a fogva
tartásuk elképesztõ igazságtalansága, bár állandóan követelte,
hogy közöljék vele, miért tartják
fogva, hallgassák, ki, ítéljék el,
de szóba sem álltak vele. Idegrendszere összeroppant, nem
akart élni, nem evett, nem tudott
aludni, egyre rosszabbul lett,
1952. augusztus 30-án a rabkórházban halt meg. Köztörvényes
házimunkások temették el egy
tömegsírba, holttestét a család
soha nem találta meg.
A mama, a nagymama és
Zábolyi Mari 1953-ban szabadultak, Györgyi 1955-ben, és
megpróbálták megtalálni Tarisznyás sírját. Ekkor derült ki, hogy
Tarisznyást tévedésbõl Tárkányos néven anyakönyvezték.
Több évig tartó procedúra után
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kaptak engedélyt az exhumálásra. Bár a kihantolásnál dr.
Pongrácz Sándor paksi fõorvos,
Tarisznyásék régi barátja is jelen
volt, és több sírt is kibontottak,
Tarisznyás holttestét õ sem tudta
azonosítani. (A rákoskeresztúri
temetõ börtönparcellájában lévõ
sírokba tízesével temették el a
Gyûjtõfogház halottait.)
Mivel reményük sem maradt,
hogy megtalálják, készíttettek
egy márványtáblát, arra vésették
fel a nevét, s elhelyezték a tabáni
templom falán. Ez volt Tarisz-

nyás Gerõ temetése, s az emléktábla lett a sírja.
Forrás: – Hirn László: Tolna vármegyei fejek, –Dr. Németh Imre-Dr.
Koch József-Somogy György:
Paks nagyközség monográfiája,
Paks, 1967. – Mementó. Magyarország, 1944. (Tanulmányok, viszszaemlékezések) Szerk.: Gáti
Ödön, Gerencsér Mik Nácizmus
üldözötteinek Bizottsága, Bp. 1975.
48. o. – Veressné Deák Éva: Elítélt
neve: Tarisznyás Györgyi, Jámbor
Pál Társaság, Paks, 1993.
Kernné Magda Irén

VAK BOTTYÁN GIMNÁZIUM
BEKKER ALAPÍTVÁNYA
(adószám: 18853274-1-17)
köszönetét fejezi ki mindazoknak a magánszemélyeknek, akik személyi jövedelemadójuk 1%os felajánlásával segítették alapítványunk sikeres mûködését. 1%-ból bevételünk: 28.442 Ft volt, amit az alapító
okiratban meghatározott célra, ballagási jutalmazásra fordítottunk.
Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-val idén is támogassák a Bekker Alapítványt.
C. Szabóné Kocsiczki Ilona
a kuratórium elnöke

VAK BOTTYÁN TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZALAPÍTVÁNY
(adószáma: 18855843)
köszönetét fejezi ki mindazoknak a magánszemélyeknek, akik személyi jövedelemadójuk 1%os felajánlásával segítették alapítványunk tevékenységét. 1%-os bevételünk 1.788.032 Ft
volt. A befolyt összeget multimédiás terem berendezéseire, oktatóprogramok vásárlására, ballagási jutalmazásra, a Keszthelyi Helikoni
ünnepség és a tanulmányi kirándulások úti költségeinek támogatására
fordítottuk. Kérjük, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával idén is
támogassák a Vak Bottyán Tehetségggondozó Közalapítványt.
C. Szabóné Kocsiczki Ilona,
a kuratórium elnöke

A PAKSI AMATÕR FUTÓ
FIATALOK EGYESÜLETE
(adószám: 18851801-1-176)
köszönetét fejezi ki mindazoknak a magánszemélyeknek akik személyi jövedelemadójuk 1%ának felajánlásával segítette egyesületünk színvonalas mûködését. Felajánlásokból bevételünk 151.663 Ft volt, amit
egységes futó felszerelés (nadrág , póló) vásárlására és a nevezési díjak
kifizetésére használtuk fel. Kérjük Önöket, hogy a személyi jövedelemadójuk 1%-ával idén is támogassák a Paksi Amatõr Futó Fiatalok Egyesületét.
C. Szabóné Kocsiczki Ilona
a kuratórium elnöke

2008. június 20.

19

Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

MINDIG KÉSZ A MEGÚJULÁSRA

Cserkutiné Illyés Ági mit sem változott az
elmúlt hat év alatt, mindent ugyanolyan
vehemenciával végez. Így volt ez, amikor
legfontosabb feladata az anyaság, a gyermeknevelés volt, és amikor az Energetikai
Szakközépiskola pedagógusaként dolgozott. Nem volt ez másként, amikor a fõvárosba költözött és új életet épített fel. Nem
volt egyszerû, s talán ezt nem is tudta abban a pillanatban, amikor úgy döntött, elmegy az iskolából, ahol alapítója és vezetõje volt a környezetvédelmi szaknak. Úgy
érezte, már nincs lehetõsége megvalósítani ötleteit, ezért felmondott. Döntése nem
aratott osztatlan sikert a családban, de a
tõle megszokott tudatossággal próbált új
életet teremteni. Tudván, hogy a nyelvtudás mennyire fontos, Angliába ment tanulni. Fia, aki addigra túl volt már egy hasonló okból vállalt amerikai „kiküldetésen”,
óva intette.
– Mondta, hogy nagyon nehéz lesz – idézi fel Ági, akit valóban sokként ért, amikor
középfokú nyelvtudással megérkezve egy
kukkot sem értett. Legalább ennyire megrázta, amikor hazajött és meghallotta az iskolacsengõ hangját. Fájt a szíve, hogy
másnak becsengettek, neki pedig nincs iskolája. Mára ez a múlté, a kemény munka
meghozta eredményét, keresett és elismert
szakember lett Budapesten is Ági. Felsorolni – pláne megjegyezni is nehéz – hány
iskolában oktat, hány intézményben, testületben dolgozik szakértõként, tanácsadóként. Szeretettel és büszkeséggel beszél
munkájáról, tanítványairól és az iskolákról, ahol környezetvédelmet tanít. Fontosnak, sõt alapvetõnek tartja a környezetvédelmi oktatást, hiszen – mint mondja –, ha
nem óvjuk és õrizzük, amink van, hiába

Fotó: Molnár Gyula

Elhinni is nehéz, de már hat
éve, hogy nem látjuk Paks
utcáin nap mint nap Cserkutiné Illyés Ágnest. Munkája és most már családja
egyik fele is Budapesthez
köti, de megmaradt paksinak is, hiszen férje máig itt
dolgozik, így hát kétlaki életet élnek mindannyian.

bármilyen tudás. A környezetvédelmi
szakképzés megújul, az új tananyagban
Cserkutiné Illyés Ágnes munkája köszön
vissza. Ági fel-felbukkan az ország különbözõ középiskoláiban, így régi munkahelyén, az ESZI-ben is – hiszen a vizsgáztatásban is számít rá a szakma. Ugyanígy a
szakmai versenyek szervezésében, hiszen
az utóbbi idõben a környezetvédelmi versenyek országos versenyfelelõseként õ írja a versenyfeladatsorokat, és megelégedettséggel tölti el, hogy nem volt még hiba, kifogás. A Nemzeti Szakképzési és
Felnõttképzési Intézet vezetõ tanácsadójaként dolgozik az új moduláris rendszerû
oktatási programok bevezetésében, szervezi az ehhez szükséges tanár-továbbképzéseket, és új tantervet készített elõ a gimnáziumi környezetvédelmi tanításhoz. Ági
számára maga a munka is öröm, de neki
igazán fontos az elismerés is.
Kiemelkedõ teljesítményére a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium is felfigyelt, ahol szakképzési tanácsadó és or-

szágos vizsgaelnök. A környezetvédelmi
világnap alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi miniszter Miniszteri Elismerõ
Oklevelet adományozott számára. Ezzel
ismerte el hosszú évtizedeken keresztül
folytatott környezeti nevelési munkáját, a
környezetvédelmi szakképzés területén
nyújtott innovatív tevékenységét.
Annak ellenére, hogy Ági nem rejti véka
alá, micsoda nagy dolognak tekinti szakmai
sikereit, ha kell, kész lemondani ezekrõl és
más szerepet vállalni. Ez lehet akár a nagymama-szerep is, amire már nagyon készül,
hiszen fia már felnõtt, s Ági vágyik unokára. Amikor Attila kicsi volt, õ körülötte forgott a világ. Ági és férje mindenben támogatta, s néha maguk számára fájó döntéseket hoztak, hogy segítsék jövõje megalapozásában. Ági, amikor élete sorsfordulóhoz
érkezett, ugyanilyen önzetlen segítséget kapott férjétõl azzal, hogy elengedte Budapestre. – Tudta, hogy ez mennyire fontos
nekem, amíg élek, nem tudom meghálálni –
fogalmaz.
Vida Tünde
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Az újonc
ökölvívó ezüstje
Egerben rendezték a hagyományos Bornemissza ökölvívó
emlékversenyt, amely egyben
junior válogató is volt. A háromnapos viadalon 41 egyesület 148 versenyzõje, köztük 68
serdülõ és 80 junior korú lépett kötelek közé. A Paksi SE
ökölvívó szakosztályát három
serdülõkorú versenyzõ képviselte. A 68 kg-os súlycsoportban Kiss Gergõ a döntõben nagyon szoros mérkõzésen maradt alul válogatott ellenfelével szemben, így ezüstérmet
akasztottak a nyakába. A tehetséges paksi fiú mindössze fél
éve bokszol versenyszerûen,
Kajtár László vezetõedzõ irányításával tavasszal már megnyerte a diákolimpiát – Akár
megnyerhette volna a döntõt
is, ha kicsit több a rutinja –
mondta Szakály Sándor edzõ,
aki a kis paksi csapatot vezette
a Bornemissza emlékversenyen.
(joko)

ban. Az õszi hat mérkõzés gyõzött meg, hogy van tartása az
együttesnek. Télen szabad kezet
kaptam, így elõször a szakmai
stáb tagjait bõvítettem, illetve
tisztázhattam a szerepköröket. A
tavaszi felkészülésünk Balatonfüreden és a horvátországi
Porecsben nagyon jól sikerült,
ezért bizakodva vártuk a rajtot. A
nyitány – a villanyvilágítás hiánya miatt – nem sikerült, de az
MTK ellen már remekül játszottunk, csak idõ kérdése volt, mikor lendülünk át a holtponton. A
Vasas, a Nyíregyháza, a Tatabánya, a Gyõr, az Újpest és a Debrecen ellen megmutatta a csapat,
mit is tud valójában, az együttes
irányításom alatt 21 meccsen 30
pontot szerzett. Ugyanakkor, ha
elõre akarunk lépni, akkor a
REAC, a ZTE és a Bp. Honvéd
nem vehet el tõlünk hat pontot –
értékelte a szezont Gellei Imre, a
paksi FC vezetõedzõje.

a Magyar Kupát, amirõl mi nagyon könnyen lemondtunk – fogalmazott a paksi védõ. A Paksi
FC egyike azon kevés futballklubnak Magyarországon, mely
biztos lábakon áll. Ennek ellenére nemcsak a pályán kellett bizonyítani azt, hogy helye van az elsõ osztályban a PFC-nek.

Fotó: Paksi Hírnök archív

Másolta tavalyi szereplését második élvonalbeli szezonjában a
Paksi FC labdarúgócsapata. Az
együttes 37 pontot szerzett, 9
gyõzelem, 10 döntetlen és 11 vereség volt az idei mérleg, 51 rúgott és 51 kapott góllal. A vezetõség célja a 2007/2008-as bajnokságra az elõrelépés volt, a legjobb tíz gárda között kellett volna végeznie a PFC-nek. Ha a
számokat nézzük, akkor ez nem
sikerült, de köztudott, minden
feljutó csapat életében a második
évad a legnehezebb. Nehezen is
indult az idény, mivel a nyáron
alaposan megerõsített keret –
Éger, Tököli, Márkus – az elsõ öt
mérkõzését elveszítette. Lengyel
Ferenc vezetõedzõ állása megingott, bár a következõ négy mecscsen már hét pontot gyûjtött a
gárda, a tréner menesztése elkerülhetetlenné vált.
– Lengyel Ferenc három és fél
évig volt nálunk, a PSE, de a
PFC-nek is a legeredményesebb
edzõje. Egy olyan embert kellett
felállítanom, aki nemcsak kiváló
edzõ, hanem a barátom. Az
edzõváltás megtörtént, és azt
gondoltam, nekünk ebben a
helyzetben olyan embert kell
idehoznunk, aki hiteles a magyar
labdarúgásban, aki az öltözõi
problémákat tudja kezelni, és
emellett remek szakember.
Gellei Imre jó választásnak bizonyult, mivel gyorsan orvosolta
problémáinkat – mondta el Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetõje. – Alapvetõ célkitûzés volt a
vezetõség és személy szerint nekem is, hogy ezt a csapatot gond
nélkül bent tartsuk az élvonal-

Fotó: Paksi Hírnök archív

A
Kozmann
György–
Kolonics György kenu páros
a szegedi Világkupán kiharcolta C-2 500 m-en az olimpiai indulási jogát. A Magyar
Kajak-Kenu Szövetség elnöksége legutóbbi ülésén úgy
határozott, hogy C-2 1000 men is õk indulhatnak a pekingi ötkarikás játékokon. Ezért
már nem kell versenyezniük a
Sáfrán testvérpárral az utolsó
kvalifikációs viadalon, az országos bajnokságon. Ehelyett
a páros valószínûleg inkább a
poznani világkupán indul.
(joko)

Évad mögöttünk, évad elõttünk

Fotó: Paksi Hírnök archív

Kozmann–
Kolonics:
két számban
is Pekingben

Éger László a nyáron Spanyolországból igazolt a PFC-hez, a
csapat kapitánya lett, de a szezon
eleje neki sem sikerült. – Nem
ezt vártam amikor hazaigazoltam. Nagyon rosszul ment nekem a játék, ami talán engem
bántott a legjobban. A 8 hónap
kihagyás – sérülés és pereskedés
a spanyol klubbal – nagyon meglátszott. Az elsõ öt vereség után
ráment az egész õszünk, hogy
megtaláljuk a helyes utat. Az
edzõváltást követõen az én teljesítményem is jobb lett, és tavaszszal már többször játszottam jól.
Kiemelném a csapatot, mert a
szezon második felében mindenki nagyot alkotott, ezért sajnálom

– Most már komolyan vesznek
minket. Õsszel még mást mondtam volna, de tavaszra a csapat
is bizonyított és a város, a szponzorok valamint a klub is bizonyította azt, hogy ha összefogás
van, márpedig van, akkor a stadion is szépül, a villanyvilágítást
is megépítettük, tehát nagyon
sok minden történt. Azt gondolom, hogy az MLSZ-ben is látják mindezt, sõt az egész országban, és a sok változtatás önmagáért beszél. Ezek olyan tények,
melyeket senki nem tud elvitatni, és ez azt mutatja, hogy Pakson van egy erõs háttér, van egy
erõs csapat, melyet komolyan
kell venni – tette hozzá Balog
Judit, a Paksi FC ügyvezetõje.
Az együttes június 19-én megkezdte a felkészülést a
2008/2009-es szezonra. A keretben eddig nagy változások nem
történtek. Az érkezõk rovatba
eddig egy játékos neve került.
Sipeki István a Diósgyõrbõl igazolt a Fehérvári útra. Távozott
viszont Belényesi Miklós, akinek lejárt a szerzõdése. A csatár
Nyíregyházán folytatja pályafutását. A bajnokság július 26-án
kezdõdik, a felkészülésrõl következõ lapszámunkban olvashatnak.
Faller Gábor
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SÁRKÁNYOK A VÍZEN

Legalább négyévente büszkék vagyunk honi kajakosainkra, kenusainkra, hiszen
biztos éremszállítónak tekinthetjük õket az éppen aktuális
olimpiáról. (Reméljük, idén
sem lesz ez másként.) Ezeknek a sikereknek a hátterében
rengeteg munka, lemondás,
áldozatvállalás és a parton
vagy a kísérõhajóban szócsövön keresztül irányító, olykor
keménykezû tréner áll. És mit
tesz az edzõ, aki többek között Kozmann Gyuri útját is
egyengette annak idején?

Hetvenévesen nem hogy élvezné a gondtalan nyugdíjas
éveket, ha kell, új utakon, illetve vizeken jár. Sziklenka
László pár évvel ezelõtt alapította meg a Paksi Sárkányhajó Klubot, és a kezdeti nehézségek után az elmúlt héten

már a második sárkányhajó
fesztivált szervezték a Magyar Sárkányhajó Szövetséggel karöltve Fadd-Domboriban. Mi is az a sárkányhajó? Egy nagy túrakenuhoz
hasonlító vízi jármû, amelyben elõl az ütemet adó dobos,

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Változékony idõjárás,
sok száz résztvevõ és érdeklõdõ jellemezte a II.
Sárkányhajó Fesztivált
Fadd-Domboriban.

míg hátul a kormányos helyezkedik el. Köztük két sorban tíz-tíz evezõs próbálja
célba juttatni az egyébként
sárkányfejben kezdõdõ hajót,
az elõre megadott távon.
Domboriban a szokásoknak
megfelelõen rengeteg kategóriában indultak csapatok, így
több paksi hajóssal is összefutottunk. Ami szembetûnõ
volt, az a felszabadultság,
amely a hajóba szállástól a
versenytáv, majd a kötelezõ
tiszteletkör megtétele utáni
kiszállásig jellemezte a csapatokat. Éppen ezért nem soroljuk hosszan a kategóriák
helyezettjeit, mert ez a két
nap nem volt több egy hasznosan, sportosan és jókedvûen, barátokkal eltöltött hétvégénél. De talán ez mégis több
ennél: méltó egy új sportág
hazai, tízéves születésnapjához.
-Titti-

Fotó: Paksi Hírnök archív

Sabáli Balázs: Tanulságos év volt

A napokban töltötte be harmincegyedik életévét Sabáli
Balázs, az Atomerõmû SE NB
I-es férfi kosárlabdacsapatának vezetõedzõje. Fiatal kora
ellenére a 2007/2008-as bajnoki szezon már a harmadik,
amelyet vezetõedzõként dolgozott végig. Szülõvárosából,
Körmendrõl hívták Paksra az
ASE vezetõi.
– Tanulságos év volt! Elõször idegenben, teljesen új
környezetben, 12 új játékos
között. Körmenden vagy a
kezem alatt nõttek fel, vagy

már évek óta együtt dolgoztunk. Az új emberek nem biztos, hogy meg tudják csinálni, amit elvárok tõlük, és akkor nekem is változtatni kell
az elképzeléseimen. Ez hol
sikerül, hol nem. Az eredeti
csapatból hárman maradtak,
Kiss Zsolti, Zalán, meg Pilu,
és visszatért Robi. A légiósok
kiválasztása nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna.
Gray és Murry mellé nem érkezett meg Brown, akit a hármas posztra néztünk ki, de a
négyes poszton is bevethetõ
lett volna. Mucic próbajáték
nélkül került hozzánk. Taylor
ponterõs volt, de nem csapatjátékos. Aztán elment Mucic
és Taylor, és légiósok nélkül
vertük a Dombóvárt és a Kaposvárt. Visszajött Horváth
Zoli, Gray elment, érkezett
Stevenson és Brooks. A január és a február arról szólt,
hogy beépüljenek a csapatba.
Brooks a kupadöntõn sokat
letett az asztalra, de késõbb
családi problémái voltak, és

ezt nem tudta feldolgozni.
Stevenson pedig közepes, átlagos játékot nyújtott. Az év
teljesen hullámzó volt, a hullámhegyet a Magyar Kupadöntõ jelentette, pláne úgy,
hogy két vasi csapatot vertünk meg, akiktõl a bajnokságban oda-vissza kikaptunk!
Ez egyértelmû siker. A hullámvölgy a MAFC elleni vereség vagy az Alba ellen kettõ nulláról elvesztett párharc.
Fejben páran már azt hitték,
hogy továbbjutottunk. Pedig
a harmadik mérkõzésen is a
kezünkben volt a gyõzelem.
Robi szépen kiosztotta a labdákat, de gólok nélkül nem
lehet nyerni. Toroman például öt hárompontost hagyott ki
senkitõl sem zavartatva. Most
is azt mondom, ha nem nyerjük meg a kupát, akkor megverjük az Albacompot.
– Már keresem az új játékosokat, több ajánlat van, most
rendszerezem õket. Van egy
160-as listám, DVD-k , ez az
alap, de látni kell a játékost.

Igyekszünk olyanokat idehozni, akiket ismerünk, mert
hiába igazolunk le valakit júliusban, akirõl szeptemberben kiderül, hogy nem megfelelõ. Augusztus végén lemennek az árak, sokan kivárnak. Azokat a játékosokat,
akik Franciaországban vagy
az olasz „A” ligában játszanak, nem teszik le az ügynökök Magyarországon. Szlovákiában, Csehországban háromszoros árat fizetnek a játékosért, de már Romániában
is elmentek az árak. ULEB
vagy FIBA kupa indulás is
sokat számít, oda sokkal szívesebben igazolnak. Én július
végén Görögországba utazom
edzõtovábbképzésre, a felkészülést augusztus 25-én kezdjük. Úgy gondolom, hogy
akárcsak nekem, sok mindenki számára tanulságos lehet
ez az év, reméljük, hogy a következõ ennél jobb lesz! – értékelte a 2007/08-as évet
Sabáli Balázs.
Kovács József

Kizárólag nõknek!
Ezen a napon nõuralom volt a
pályákon, ugyanis, ahogy neve
is mutatja, az elsõ nõi sportnap
kizárólag nekik szólt. A Pakson
és környékén élõ lányokat, aszszonyokat a PSE és az ASE szabadidõ szakosztálya invitálta az
ASE Sporttelepére. Tizenöt fõs
csapatok jelentkezését várták,
amelyekben a fehérnépnek több
korosztályban, azon belül is
meghatározott létszámban kellett képviseltetnie magát. A vetélkedésre négy paksi és egy
madocsai formáció nevezett,
mondta el Horváthné Szeip Ildikó, a PSE szabadidõsport
szakosztályának vezetõje. A
csapatok kézi-, kosár- és röplabdában, labdarúgásban és
floorballban mérkõztek meg
egymással, kitartásukkal, küzdeni tudásukkal megkérdõjelezve azt a bizonyos „gyengébbik
nem” elnevezést. A csapatsportok mellett fittlabdázhattak,
hullahoppozhattak, dartsozhattak, tollaslabdázhattak, rollerezhettek, ugrókötelezhettek és
aerobikozhattak is a hölgyek,
de a kipróbálható sportok között rövid távú futás, célba rúgás, illetve dobás is szerepelt.
Az elért eredmény, illetve a
részvétel pontokban tükrözõdött, a csapatok tíz legjobbjának összesített pontszáma adta
a verseny végeredményét. A
harmadik helyet a madocsai
formáció szerezte meg, második lett a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola tizenötöse,
elsõ pedig a Mesevár Óvodáé.
A jókedvet még az sem tudta
elrontani, hogy bár kegyes volt
az idõjárás a rendezvényhez,
az eredményhirdetésre megnyíltak az égi csatornák és eleredt az esõ. A megjelentek
száma már bizonyíték volt arra, hogy van igény egy ilyen
programra. Ráadásul a résztvevõk nem szeretnének egy
évet várni a folytatásra, hanem
már hamarabb szívesen fogadnák az ismétlést, mondjuk
szeptemberben.
-gyöngy-
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Arany és ezüst Olaszországból
Az olaszországi Porto Sant’
Elpidióban rendezték a Tre Torri
elnevezésû nemzetközi cselgáncsversenyt. Az Atomerõmû
SE három versenyzõje lépett tatamira a tengerparti üdülõhelyen.
Avilág- és Európa-bajnoki bronzérmes Mészáros Anett a 70 kilogrammos súlycsoportban elõször
a kubai – 2001-ben világbajnoki
dobogós –Anaisis Hernandez ellen gyõzött. A második körben a
holland Bolder, az elõdöntõben
pedig a német Hilger ellen diadalmaskodott. A döntõben a brit
Conway következett, akit nagyon szoros mérkõzésen, aranypontos csatában gyõzött le.

Szintén jól szerepelt a +100
kg-os súlycsoportban az ASE
másik cselgáncs olimpikonja,
Bor Barna. Az olasz Mtiddi és a
német Albuschies legyõzésével
verekedte be magát a fináléba,
ahol a háromszoros világ-, és
hatszoros Európa-bajnok orosz
Alekszandr Mihalin várt rá. A
döntõ óriási küzdelmet hozott,
amelynek végén a bírók döntöttek. Hiába irányította végig a
mérkõzést Bor Barna, az õ gyõzelmére csak a fõbíró szavazott,
a két oldalbíró Mihalint látta
jobbnak. A harmadik paksi
résztvevõ, Csoknyai László a 81
kilósok között két gyõzelemmel

Indul a strandszezon
Június második hétvégéjén megkezdõdtek a sportprogramok az
ürgemezei strandon. A kézilabdások vették elõször birtokba a
pályákat, a paksi homokon. – Június 28-án városi strandfocibajnokságot szervezünk, immár
nyolcadik alkalommal. Már
nemcsak paksi, hanem vidéki
csapatok is érkeznek. Július 5-én
másodszor lesz ürgemezei
strandkézilabda-bajnokság, ide
is már több együttes leadta a nevezését, melyek közt szekszárdi
és tolnai gárdák is vannak. Ezután a július a strandfoci jegyében telik. A hónap közepén a tûzoltók tartják hagyományos
Tûzkakas tornájukat, míg az
utolsó hétvégéjén a rendõrök
mérkõznek egymással az Atomzsaru keretein belül. A Tûzkakas

és két vereséggel a kilencedik
helyen zárta a Három Toronyról
elnevezett versenyt.
Az olimpiáig még sok feladat
vár Mészáros Anettre és Bor
Barnára. Szlovéniában, Celjében lépnek tatamira, majd rövid hazalátogatás után Spanyolországba utaznak barcelonai
edzõtáborba. Katalóniából ismét
röpke paksi kitérõ, utána a németországi Braunschveigbe látogatnak, ahol verseny és edzõtábor vár rájuk. A nagy utazás
elõtt még részt vesznek a junior
Atom kupa edzõtáborában, majd
augusztus negyedikén elrepülnek Kínába.
Kovács József

Kézilabdatorna

döntõit augusztus elején rendezik – mondta el Cseh Attila, az
Ürgemezei Sport, Szabadidõ és
Turizmus Egyesület elnöke. A
tervek szerint a strandröplabdázóknak is lesz egy tornájuk valamely hétvégén, ez jelenleg is
szervezés alatt áll. Csakúgy, mint
a strandfesztivál, mely idén az
Atomzsaruval egy idõben lesz.
„Szeretnénk ha ismét eljönne a
budapesti Ászgárd csapat, és
megmérkõzne a mi városi együttesünkkel. A paksi tekézõkkel
már felvettem a kapcsolatot,
mert a bocsa és a petanque is hasonló játék, csak itt nem bábukat,
hanem az ellenfél golyóit kell eltalálni. Emellett lenne darts és
sakkbajnokság is, mely nyílt, tehát bárki nevezhet – tette hozzá
Cseh Attila.
efgé

Fotó: Molnár Gyula

Paksi Hírnök

Az utolsó pillanatban több
csapat is lemondta a részvételt,
így a két paksi együttes, a
„Nyugdíjasok” és a „Fiatalok”
mellett a Bölcske mérettette
meg magát az idei Paks kupán.
A paksi kézilabdások az ESZIDSE szárnyai alatt gyakorolnak. – A tolnai régióban nincs
kézilabda megyei szövetség.
Szakosztályunk sincs ezért, ha
lenne bajnokság, akkor sem
tudnánk indítani csapatot.
Egyelõre csak kupákon, tornákon indulunk, Dunaújvárosba,
Szekszárdra és Faddra is hívnak minket. Az utóbbi idõben
a megyei kézilabda élet felpezsdülõben van – mondta el
Kiss Tamás, az ESZI-DSE játékosa. A három csapat hatalmas lelkesedéssel vetette magát a küzdelembe a Paks kupáért. Remekbe szabott támadások és idõnként kitûnõ védekezés jellemezte az összecsapásokat. Végül a Bölcske állhatott fel a dobogó tetejére,
másodikként a Paksi „Fiatalok” zártak, harmadik helyen
pedig a paksi „Nyugdíjasok”
végeztek. A tervek szerint
szeptemberben ismét lesz kézilabdatorna az ESZI Sportcsarnokban hat csapat részvételével.
efgé
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Mozimûsor
Június 22. (vasárnap) 19 óra
A SZEM
Feliratos amerikai horror

Fotó: Fonyó Dániel

2008. június 20.

Paksi Hírnök

Kiállítások
A mûvelõdési központ könyvtár galériáján Nagy Judit tûzzománc mûvész és Nagy Zoltán népi iparmûvész fazekas
alkotásait, a nagykiállító külsõ
falán Olasz Zsolt és Olasz Lajos „Szerintünk a világ…” c.
fotóit tekinthetik meg.

Június 25. (szerda) 19 óra
CSEH ÁLOM
Feliratos cseh dok.-vígjáték
Június 27. (péntek) 19 óra
MÍG A JACKPOT EL NEM
VÁLASZT
Szinkr. amerikai vígjáték

A Faluházban Czinege Jánosné Balázs Piroska „Színes világ”
címû textil képeit láthatják.

Június 29. (vasárnap) 19 óra
VÁGY ÉS VEZEKLÉS
Feliratos angol rom. dráma

Álláshirdetés
Paks Város Jegyzõje pályázatot
hirdet határozatlan idõre 1 fõ részére okmányügyintézõi munkakör betöltésére. A részletes pályázati feltételekrõl a www.paksihirnok.hu oldal közérdekû rovatában tájékozódhatnak. Jelentkezési határidõ 2008. július 15.

Július 2. (szerda) 19 óra
SZÜRKE MERCIVEL
Feliratos szerb-vígjáték

TEÁOR-számok
Haladékot kaptak az egyéni
és társas vállalkozók: december 31-ig meghosszabbították
az új szakmakódok bejelentési kötelezettségét. Az egyéni
vállalkozók az okmányirodában, a társas vállalkozásoknak – ügyvéd útján – a cégbíróságon kell kezdeményezniük az EU-konform besorolás
bejegyzését.

Mit ajánl az
olvasóknak
A városi téka gyerekkönyvtára
Hallottatok már Pelevárról?
Ott található a világ legnagyobb kikötõje és a híres bazár. Sehol máshol nem lehet
zsugorító meg növesztõ port
kapni; van itt láthatatlanná tevõ kalap, látószelence, a régi
pajzsokról, késekrõl, fegyverekrõl, kincses ládákról és
csodakenõcsökrõl nem is beszélve. A Szélkirálynõ nevû
hajó éppen Pelevárba tart, fedélzetén két mindenre elszánt
hajóssal, a két jóbaráttal,
Ruminivel és Balikóval. Az út

NIKOTIN
STOP
Reklámtörténeti kuriózum,
amely mellett már úgy megyünk el, hogy észre sem veszszük. Talán állíttatója is elfeledkezett róla, s a tábla ki tudja mióta hirdeti rendületlenül a

„korszerû” játékformát, amit
majd’ hatvan éve vezettek be
(egyébként Európában elsõként Magyarországon). Békebeli hangulat a Barátság
úton…

hosszú és veszedelmes, a
Szélkirálynõ egyik veszélybõl
a másikba sodródik. Miért félelmetes hírû a Ragacs-tenger? Hogy lehet átkelni a rettegett Sárkány-szoroson? Mit
rejt a lakatlan sziget, ahol vízért szállnak partra? És hová
tûnt Rumini?
Ezekre a kérdésekre kaphattok választ, ha elolvassátok ezt
az izgalmas, fõként fiúknak, de
persze lányoknak is szóló, kalandos meseregényt.
Berg Judit stílusa választékos,
nem használ hatásvadász írói
eszközöket. Ugyanakkor a humor, a zseniális ötletek végig
átszövik a történetet. A Ruminiben az izgalom mellett

megtaláljuk a mese jellemzõit
is, az elindulást, a próbatételeket, a segítõket, s a végén a jó
elnyeri jutalmát.
Az idei Könyvfesztiválon
megkapta az Év Gyermekkönyve címet. Ezért, és ha jól
szeretnétek szórakozni, ajánlom mindenkinek a Pagony Kiadó igényes kiadásában megjelent, kedves gyermekkönyvet.
Berg Judit: Rumini. Pozsonyi
Pagony, 2006.
A VMK könytára
„Három hete derült ki, hogy
rosszindulatú daganat van a tüdõmben, és holnap elkezdõdik
a kemoterápiás kezelés.” Így
indul az elsõ beszélgetés Cseh

NIKOTIN STOP 1+1 alkalom. Szekszárd, Paks.
Kezelés Pakson, a mûvelõdési házban 1+1 alkalom
Telefon: 70/450-2373

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Tamással 2006. augusztus 27én. Bérczes László közel egy
éven keresztül, húsz beszélgetésben faggatja barátját, a mûfajteremtõ énekest életrõl, halálról, indiánokról és a legendás Bereményi Géza-Cseh Tamás párosról. A könyv 333 lapján szó kerül az elmúlt 30 év
minden jelentõs mûvészeti és
politikai eseményérõl, az ezeket meghatározó emberekrõl.
Nemcsak a felejthetetlen dalok
kedvelõinek, hanem az elmúlt
évtizedekre kíváncsi olvasóknak is szívbõl ajánlom ezt a
könyvet.
Cseh Tamás: Bérczes László
beszélgetõkönyve. Palatinus
Kiadó, 2007.
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PAKS
Dózsa György út 20.
Tel.: 75/511-246
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és üveg
lencsékhez

20%-os
kedvezménnyel
juthat hozzá!

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park
Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

FARMER-HITEL
ÖNNEK!!!

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

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák
KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

T-Modell
minõségi
használt ruha

MEGNYÍLT!
MEGNYÍLT!
Folyamatosan
megújuló árukészlet
Paks, Dózsa Gy. u. 6.
Nyitva:
H-P 09-17 Szo: 09-12

REGISZTRÁLT MEZÕGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓKNAK
BÁRMELY CÉLRA KEDVEZÕ FT VAGY CHF ALAPÚ HITEL!
AKÁR 20 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGIG,
10 millió Ft-ig ingatlanfedezet nélkül !
Meglévõ hitelek kiváltására is, rendkívül rövid átfutási
idõvel! A termék forgalmazója Baranya, Somogy,
Tolna és Zala megyében
A MECSEKVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET.
Kérje ajánlatunkat fiókjainkban,
illetve a 40/200-900 telefonszámon !

