
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Hogyan értékeli az elmúlt idõszak munkáját
a polgármester és a három frakcióvezetõ?  

Írásaink a 3–5. oldalon

Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán 

lekötött betétjére a kamat nálunk évi 8% (EBKM: 8,00%) 

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

– Nálunk nem csak az újonnan elhelyezett
betétre jár a magas kamat
– Nálunk nem kell a betét mellé más 
befektetést eszközölnie
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XVII. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2008. JÚLIUS 4.

Ismét dübörög a blues az ESZI sportcsarnokban. Lapunk megjelenésével
egy idõben zajlik a 16. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál. Szombat este a Carl
Palmer Band és a British Blues Quintet a fõ attrakció; vasárnap többek közt a
Cliff Moore Band és Török Ádám izzítja a hangulatot. Mindeközben borbarát
találkozó, vasárnap délelõtt pedig fesztiválfoci és fõzõverseny várja a nemcsak
blues iránt érdeklõdõket. További információ: www.gastroblues.hu
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A közlekedés, a közmûcserék,
a parkosítás és a garázsok meg-
közelítése is szerepelt a kérdé-
sek között a lakossági fórumon.
Minden észrevételre választ
kaptak a nagyszámban megje-
lent érdeklõdõk. A Rókus utca
felújítására 2004-ben készültek
el a tervek, de a közmûvek
rossz állapota miatt a követke-

zõ évben a szennyvíz-, majd
2006-ban az ivóvízhálózat re-
konstrukcióját kellett megolda-
ni. Alpekné Lovász Aranka, az
önkormányzat mûszaki osztá-
lyának munkatársának tájékoz-
tatása szerint az ellenõrzõ talaj-
mechanikai vizsgálat csak ezt
követõen adott „zöld utat” a
teljes útfelújításra. Harmath

Miklós Hangya közi lakos el-
mondta, hogy régóta várnak
már a rossz állapotú utca felújí-
tására, örömmel fogadták a
hírt, miszerint idén elkészült az
útrekonstrukció. A munkaterü-
let átadást követõen, július el-
sején azonnal megkezdték a
munkát a kivitelezõk, elsõ lép-
csõben az út- és a járdaburkolat
elbontásával. A lakossági fóru-

mon Palkovits József, a kivite-
lezõ EuroAszfalt Kft. vezetõje
a lakók türelmét és megértését
kérte, mivel lesznek olyan kivi-
telezési fázisok, amikor 3-4 na-
pig nem lehet majd közlekedni
az építés alatt álló területen. A
beruházás keretében több mint
hatszáz méteres út- és járdasza-
kasz épül újjá a Rókus és a
Kömlõdi utcákban. Az elektro-
mos légvezeték föld alá kerül,
felújítják a kábeltelevízió-háló-
zatot, komplett csapadékcsator-
na készül négyszáz méter hosz-
szúságban, és átépítik a távköz-
lési hálózat egy részét is. A be-
ruházás összköltsége 101 mil-
lió forint, amelyet önerõbõl és
pályázati támogatásból biztosít
az önkormányzat.            -dsz-

Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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

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

Az országgyûlés határozott az
atomerõmû üzemidejének
meghosszabbításáról. Az en-

gedély beadásának határideje
december, így a felkészülés-
nek az év végéig kell befeje-
zõdnie. Dr. Szabó Pál közle-
kedési, hírközlési és energia-
ügyi miniszter az Országos
Atomenergia Hivatal vezetõ-
jével, a Magyar Villamos Mû-
vek Zrt. vezérigazgatójával és
a paksi atomerõmû vezetõivel
közösen tekintette át a szak-
mai feladatokat, az eddig
megtett intézkedéseket. 
– Megnyugvással láttam,
hogy az elõkészítõ munkák az
eredetileg elgondolt menet-
rend szerint zajlanak. Az élet-
tartam meghosszabbításának
engedélyezési oldalról, úgy

tûnik, nincs semmilyen aka-
dálya – mondta el az atomerõ-
mûben szerzett tapasztalatait
értékelve dr. Szabó Pál. 

A szaktárca vezetõje az Álla-
mi Privatizációs Intézet mun-
katársaként többször járt Pak-
son, jól ismeri az atomerõmû
mûködését. szekszárdi szüle-
tésûként Tolna megyére min-
dig kiemelt figyelmet szentel.
Többek között ezért kérte,
hogy Szekszárdon írják alá az
M6-os autópálya Dunaújváros
és Szekszárd közötti szakaszá-
nak kivitelezõjével a koncesz-
sziós szerzõdést. – Így július
közepén egy másik jó hírt si-
kerül hoznom a kormány ré-

szérõl a megyének – mondta el
dr. Szabó Pál, aki hozzátette:
az itt élõk sokasága megér-
demli ezt. 

Dallos Szilvia

Pakson járt a miniszter
Az üzemidõ-hosszab-
bítást elõkészítõ fel-
adatok elvégzésérõl tá-
jékozódott az atom-
erõmûben tett látoga-
tásán dr. Szabó Pál. A
közlekedési, hírközlési
és energiaügyi minisz-
ter paksi útján talál-
kozott Hajdú Jánossal,
városunk polgármes-
terével is.

Októberre megújul a Rókus utca
Lakossági fórumon tájékozódhattak a Rókus utcában élõk az utcájukban in-
duló felújítási munkákról. A Városháza nagytermében a kivitelezõ cég képvi-
selõi, az önkormányzat munkatársai és a beruházás mûszaki ellenõre vála-
szoltak a kérdésekre. Az utca felújítása július elején indult és a szerzõdés sze-
rint október 3-án fejezõdik be.
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Ugyan lezárult egy ülésszak,
ám nem múlik el nyár rendkívü-
li testületi ülés nélkül. Számít-
hatnak a képviselõk szabadság-
megszakításra? 

Igen, hiszen nem arra esküd-
tek, hogy nyáron szabadságra
mennek, hanem arra, hogy a vá-
rost szolgálják. Nem célom a
képviselõ-testület „ugráltatása”,
de nem ígérhetek nyugodt nya-
rat, hiszen a mai, örökösen vál-
tozó jogszabályi környezethez
alkalmazkodnia kell a paksi
képviselõ-testületnek is. 

Az õszi-tavaszi munka kiemel-
kedõ eseményei voltak: beindult
az egynapos sebészet, átadták a
képtárat, ugyanakkor döntöttek
egy bölcsõde bezárásáról, keve-
sebb iskolai osztály indulhat jö-
võ tanévben. Ön milyen mérle-
get von?

A mérleget a város lakossága
illetékes megvonni. Az egyna-
pos sebészet beindítása mögött
több éves munkám áll. Jó érzés
arra gondolni, hogy a paksi és a
Paks környéki betegeknek nem
kell Szekszárdra, Dunaújváros-
ba, vagy máshová utazniuk a
helyben elvégezhetõ kisebb
mûtétekért, és nem kell felesle-
gesen több napot kórházban töl-
teniük. A képtár sokak szerint
siker (én is így gondolom,
egyetértve Szili Katalin házel-
nökkel, aki a Paksi Képtárat
avatta), sokak szerint felesle-
ges, sok pénzt felemésztõ beru-
házás. Hiszem, hogy az egyik
legjobb jövõbe történõ befekte-
tésünk volt a Paksi Képtár. A
Kápolna utcai bölcsõde bezárá-
sa szükségszerû volt. Kinyitjuk,
ha ismét szükség lesz rá. Adja
Isten, hogy így legyen, mint
ahogy abban is reménykedem,
hogy egy idõ után ismét elhe-
lyezési gondok jelentkeznek a
paksi iskolákban. 

A polgármester mögött áll egy
többséget adó frakció. Milyen

munka folyik a kulisszák mö-
gött, elõfordul, hogy nehéz
megnyerni elképzeléseinek a
Polgári Összefogást?  Milyen-
nek látja a frakción belüli mun-
kát?

A Polgári Összefogás frakció-
ját olyan emberek alkotják,
mint Ön, meg én. A városért ag-
gódók, de néha ingerültek és
esendõk. Többnyire egyetér-
tünk a város ügyeiben, de ese-
tenként leszavaznak. Nem örü-
lök ilyenkor, hiszen meg va-
gyok gyõzõdve – mivel általá-
ban nekem van a legtöbb infor-
mációm – a magam igazáról, de
tudomásul kell vennem a frak-
ció többségi véleményét. Ez
nem mindig könnyû! De! Na-
gyon jó és õszinte emberek al-
kotják a csapatot, jó velük
együtt dolgozni az ütközések
ellenére is.  

No és milyennek a frakciók
közöttit?

Tudja, mindig kettõn áll a
vásár…!

Az MSZP-SZDSZ képviselõ-
csoportja szerint több párbe-
szédre lenne szükség. Sérelme-
zik, hogy sokszor kimaradnak a
döntések elõkészítésébõl…

Én nagyon sokra értékelem az
„ellenzék” munkáját. Pakson az
utóbbi néhány évben, velem
szemben nem lépték túl a politi-

kai korrektség határát. (Más
kérdés a Fidesz–MPP álláspont-
ja!) Lehet, hogy több alkalom-
mal kéne bevonni az MSZP-
SZDSZ frakciót a döntések elõ-
készítésébe, de – beszéljünk
õszintén – a döntések miatti po-
litikai felelõsség tekintetében a
helyzet alapvetõen nem változ-
na, hiszen így is, úgy is minket
terhel döntéseikért a felelõsség.  

Ugyanakkor a város életében
vízválasztónak számító költség-
vetést egyetértésben fogadták
el. Úgy tûnik, a fõ kérdésben
megvan az összhang…

Megköszönöm az MSZP-
SZDSZ frakciónak és különö-
sen a velünk koalíciós szerzõ-
dés szerint városvezetési fele-
lõsséget vállaló Lokálpatrióták
Egyesületének, hogy elfogad-
ták a költségvetést.  Az éves
költségvetés valóban a közös
vállalás vagy a szembenállás
kérdése. Paksot olyanná kell
tennünk, hogy a magyar parla-
menttel ellentétben alapkérdé-
sekben ne kerüljön sor „csak
azért is” szavazásokra. 

Ön nyilatkozta nem is oly rég,
a testület jobboldali többségére
célozva: a jó döntés is a mi fele-
lõsségünk, a rossz is. Hozzátet-
te aztán azt is: kontroll nélkül
eltévedhet az ember. Önnek mi,
ki a kontroll?

A legfontosabb az önkontroll.
Minden nap kérem a mindenha-
tót, hogy ezt a képességet ne ve-
gye el tõlem. Figyelek politikai
ellenfeleim és szövetségeseim
véleményére. Fontos számomra
a polgármesteri hivatal munka-
társainak, kitüntetett módon a
jegyzõnek a véleménye egyes
kérdésekrõl. Igyekszem a lakos-
ság közvetlen véleményének
megismerésére. A feleségem,
aki egy nagyon nyitott személy,
minden este azzal fogad, hogy
kinek, milyen véleménye, prob-
lémája van a városban…

Minden oldal képviselõi
egyetértenek abban: az orszá-
gos pártpolitikát félretéve
mindannyian a városért dolgoz-
nak. Ma, amikor kisebbségi
kormányzás van és elõrehozott
választásokról beszélnek, ho-
gyan látja: mennyire jelenik
meg az országos politika a tes-
tület munkájában, zajos õsznek
nézünk-e elébe?

Nem országos politikusnak
szegõdtem. Egy biztos: Pakson
nem lesz sem zajos õsz, sem
tél. Mondom ezt annak ellené-
re, hogy a mai kormány politi-
kájáról, kormányzati teljesít-
ményérõl ismert a vélemé-
nyem! A kormány teljesítmé-
nye gyenge. Bebizonyosodott:
õszintének kell lenni. Amíg én
a helyemen állok, nem fogok
hazudni a paksiaknak.

Utolsó – személyes – kérdés:
mi lesz a nyári pihenõ, hol veze-
ti le a „város gondját-baját”?

Hat éve, megválasztásom óta
nem voltam szabadságon. Ponto-
sabban: egy napot. Nekem nem
kell „levezetnem” a város és la-
kóinak gondját, baját, hiszen ve-
lük együtt élek. Az õ bajuk, az
enyém is. Néha ugyan igaztalan-
nak tartok egy-két lakossági  ész-
revételt, de aztán ha jobban bele-
gondolok, az igény szüli a
minõséget…           Dávid Ildikó

Lezárult egy ülésszak:
interjú Hajdú János polgármesterrel

Közélet
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Természetesen vannak viták
– enged bepillantást a legné-
pesebb frakció életébe annak
vezetõje. A tagoknak tudomá-
sul kell venni: vannak olyan
központi városrészek, me-
lyek funkciójuknál fogva na-
gyobb súllyal esnek latba,
van, ahol több száz milliós be-
ruházás zajlik, van, ahol en-
nek töredéke, ám a különbözõ
fejlesztések a város egész la-
kosságát érintik. Elsõ tehát a
város, s csak utána jöhetnek
az egyéni választási ígéretek.
A beruházások esetében az is
meghatározó: mire lehet pá-
lyázni, a prioritásokat ezzel
is össze kell egyeztetni, tájé-
koztat Bagdy László. Ilyen
volt a képtár vagy az egyna-
pos sebészet beindítása is.  

– Paks egy kicsit elkényez-
tetett – mondja a frakcióveze-
tõ, sok olyan plusz szolgálta-
tás van a városban, amirõl
hasonló nagyságrendû tele-
pülések még csak nem is ál-
modhatnak. Ezekbõl kényte-
lenek lefaragni néha, utal a
bölcsõde bezárásra. Ez eset-
ben azt mérlegelték: mivel az
érintettek többsége a lakóte-
lepen él, ezért a Kápolna ut-
cai intézményt zárják be a
csökkenõ gyerekszám miatt.

A csoportlétszámokat illetõen
szigorú elõírások vannak,
melyet, ha nem tart be az ön-
kormányzat, állami normatí-
vától esik el. – Kérjük a város
lakosainak megértését, hi-
szen mi is annak örülnénk, ha
fel sem merülnének ezek az
intézkedések, de kénytelenek
vagyunk meghozni ezeket a
döntéseket – emeli ki Bagdy
László. 

A város költségvetésének
egyhangú támogatása kap-
csán elmondta: ez annak kö-
szönhetõ, hogy az abban fog-
laltakkal mindenki azonosul-
ni tud. Hiszen nincs benne
olyan, amit csak egyik, vagy
másik frakció akarna – el-
sõbbséget élvezõ fejlesztések
vannak, amelyekben kon-
szenzus van a felek között.
Ilyenek az útfelújítások, vagy
az intézménykorszerûsítések. 

– Nagy a Polgári Összefo-
gás felelõssége, hiszen ele-
gendõ többségünk van a tes-
tületben – folytatja – Ám ma-
gunk között is sok vita van,
ami önkontrollhoz vezet, és
az ellenzék véleményét is
tudjuk, halljuk. – Véleménye
szerint az MSZP-SZDSZ
frakció túl nagy hangsúlyt
fektet a testületi ülések vitái-
ra, melyek terepe az ezt meg-
elõzõ bizottsági ülés, ám
„mutatni kell ellenzékiségü-
ket”, fogalmaz. 

A baloldal többszöri felve-
tése kapcsán, mely szerint
több párbeszédre lenne szük-
ség, Bagdy László elmondta:
elfogadhatónak tartaná, hogy
nagy horderejû kérdésekben
leüljenek a frakcióvezetõk
egymással, természetesen a
polgármester bevonásával.      

-dávid-

– Kevesen vagyunk, de min-
den témát át akarunk látni –
mondja Faller Dezsõ. Az
MSZP-SZDSZ frakció több-
ször hangot adott annak, hogy
nem vonják be képviselõcso-
portjukat a döntés elõkészítés
folyamatába. Sok a rendkívüli
testületi ülés, a bizottságok-
ban nem mindig jutnak érde-
mi információhoz, ezért testü-
leti üléseken kérdeznek, véle-
ményt mondanak, amit a má-
sik oldal sokszor sérelmez,
folytatja a frakcióvezetõ. A
frakciók közötti munkát úgy
látja: csak személyi kérdések-
ben egyeztet velük a többség,
ám reméli, hogy a továbbiak-
ban ez minden területre kiter-
jed majd. Megoldás lenne a
frakcióvezetõk értekezlete,
ahol elsõ kézbõl értesülhetné-
nek a tervekrõl.

A város érdekében minden
jó kezdeményezést támogat-
nak, amire jó példa a költség-
vetés egyhangú elfogadása. A
pályázatokon nem mindig
szerepel sikerrel a város, ami
természetes, ám a frakcióve-
zetõ szerint ebben közreját-
szik adott esetben a nem meg-
felelõen elkészített pályázat
is. A mostanság ismét teríték-
re kerülõ (ahogy arról elõzõ

lapszámunkban olvashattak)
M6-os építésével összefüggõ,
várost elkerülõ út kapcsán a
képviselõcsoport nem tartja
szerencsésnek a pereskedést –
inkább pályázati forrásból va-
lósítaná meg az általuk is fon-
tosnak tartott utat. 

– Keveset teszünk a jövõn-
kért – véli Faller Dezsõ. A
frakció markánsan más utat
képvisel az oktatási intézmé-
nyeket érintõ kérdésekben.
Véleményük szerint elkerül-
hetõ lett volna, hogy meg-
szüntessék a Kápolna utcai
bölcsõdét, illetve a lakótelepi
bölcsõde játszóházát, és nem
értettek egyet azzal sem, hogy
csak egy osztály indulhasson
a Deák iskolában. – Ez a város
meg tudja tenni, hogy többet
áldozzon a jövõ nemzedékére
– emeli ki a frakcióvezetõ.
Ugyanakkor üdvözlik a múlt
óvását, a Lussonium fejlõdé-
sét, valamint az új képtár lét-
rejöttét. Pozitívumként érté-
kelik az egynapos sebészet
beindulását, ám évek óta hiá-
ba próbálják elérni a rendkí-
vül rossz állapotú Deák utcai
rendelõ felújítását. 

– Mint az MSZP városi elnö-
ke, továbbra is foglalkozom
„nagypolitikával”, a frakció
azonban nem – hangsúlyozza
annak kapcsán, vajon befolyá-
solja-e a testület munkáját az
országos politika. A testületi
ülés ne az országos politikáról
szóljon, fogalmaz. Nem tartja
szerencsésnek, ha helyi képvi-
selõk a kormány munkáját bí-
rálják, ugyanakkor állami pá-
lyázatoktól várják a segítsé-
get. – Nem lesz zûrös õsz –
mondja Faller Dezsõ –, most
nincsenek választások. 

-dávid-

Hogyan értékelik a frakcióvezetõk a most lezárult ülésszakot, annak eredményeit, errõl kérdeztük a
képviselõcsoportok vezetõit.

Polgári Összefogás:
Bagdy László

MSZP-SZDSZ:
Faller Dezsõ
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– Amire büszkék vagyunk: soha
nem hoztunk politikai döntést –
utal a lokálpatrióták képviselõ-
testületben betöltött szerepére
Kovács Sándor. Ugyan koalíci-
óra léptek a Polgári Összefogás-
sal, ám van úgy, hogy szavazás-

nál külön utat járnak. Felemás a
most lezárult ülésszak mérlege,
mondja a frakcióvezetõ a nagy
figyelmet kapott pozitív, illetve
negatív történésekre célozva,
ám egy képviselõnek el kell fo-
gadnia: nem csak népszerû in-
tézkedések várnak rá, mikor a
város irányítására vállalkozik. 

– Laza koalíció – így jellemzi
a Paksi Lokálpatrióták Egyesü-
letének helyzetét. Ritkán van
egyeztetés a két koalíciós part-
ner között, több kommunikáci-
óval lehet, hogy markánsabban
képviselhetnék frakciójuk el-
képzeléseit, véli.  – Nem va-
gyunk olyan pozícióban, hogy
keresztülvigyünk olyat a testü-
leten, amit más nem tart fon-
tosnak – folytatja. Mint mond-

ja, azonosulnak a jó kezdemé-
nyezésekkel, ha pedig nem ér-
tenek egyet valamiben, az a
voksolásnál látszik. 

A háromtagú frakció belsõ
mûködése kapcsán nem szá-
molt be vitákról a képviselõ,
elmondása szerint meggyõzik
egymást a közös álláspont ér-
dekében. 

Az önkormányzati bizottsá-
gokban helytállnak képviselõik,
s külsõ bizottsági tag delegáltja-
ik is ugyanilyen erõbedobással
dolgoznak – emeli ki munkáju-
kat illetõen. Kovács Sándor
szerint õk a bizottsági munka
során mondják el véleményü-
ket, és nem a testületi ülésre tar-
togatják. Ez utóbbiról egyéb-
ként az a véleménye: „színjáték

a népnek”. Meggyõzõdése,
hogy a képviselõ-testület ülései
sokkal rövidebbek lennének, ha
nem lenne televíziós közvetítés. 

A képviselõ-testületi tanács-
kozáson felmerülõ napirendek
tárgyalása során, sok esetben
próbálnak országos dolgokat
kivetíteni helyi szintre képvise-
lõk, ám a lokálpatrióták ebbõl
kimaradnak, mondja Kovács
Sándor frakcióvezetõ annak
kapcsán, vajon mennyire jele-
nik meg az országos politika a
testület munkájában. S, hogy
milyen õszre számít a testület-
ben? – Nyilván ha a „nagypoli-
tikában” zajos idõszak követke-
zik, akkor Paks is zajos lesz –
fogalmazott a képviselõ.

-dávid-
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Paksi Lokálpatrióták Egyesülete: Kovács Sándor

Rendkívüli testületi ülésen tár-
gyalt az önkormányzat arról,
hogy 2009 januárjától körjegy-
zõséget létesít Pusztahencsével.
A körjegyzõség fogalmáról az
önkormányzati törvény így ír:
„az ezer fõnél kevesebb lakosú, a
megyén belül egymással határos
községek – a települések lakos-
ságszámával arányos költségvi-
selés mellett – körjegyzõséget
alakíthatnak és tarthatnak fenn."

A szóban forgó társulás meg-
alakítását Pusztahencse önkor-
mányzata kezdeményezte.
Lengyel Jánosné polgármester
úgy tájékoztatott, hogy a tava-
lyi évben az intézményekkel,
óvodával és iskolával már vá-
rosunkhoz csatlakoztak. Akkor
felmerült a gondolat, hogy más
vonalon is Paks irányát vá-
lasztják. A község korábban
Györkönnyel tartott fönn kör-

jegyzõséget. A kiválásról szóló
szándékot június 30-ig lehetett
meghozni, melyet Pusztahen-
cse meg is tett. 

Paks város jegyzõje, dr.
Blazsek Balázs úgy véli, hogy a
Paks és Pusztahencse között
megalakuló körjegyzõség egy
folyamat lehetséges kezdete. A
kormányzat a kisebb települé-
sektõl folyamatosan elvonja a
feladatokat. Az építésügyi ható-
sági jogkör és az oktatás már
közel egy éve Pakshoz tartozik.
Ezek a változások és a folyama-

tos anyagi megszorítások azt
eredményezik, hogy a kisebb te-
lepülések nem tudják viselni az
önálló polgármesteri hivatal
fenntartási költségeit. Kor-
mányzati szinten szó van arról,
hogy a hatósági jogköröket a
kistérségi központokba telepí-
tik. A környezõ 14 település ese-
tében Paks jelenti a központot.

Ez a változás a paksi önkor-
mányzat dolgozóira egyre több
feladatot ró. Jövõ év elejétõl,
mikor megalakul a Paks-
Pusztahencse közötti körjegy-
zõség, a szociális és igazgatási,
az adó és pénzügyi feladatok is
Paksra kerülnek. Ez természe-
tesen nem jelenti azt, hogy
Pusztahencsérõl minden ügy-
intézésért a városba kell utaz-
ni. Jogilag szûnik meg a köz-
ségben a polgármesteri hivatal,
az ott dolgozók a paksi hivatal
köztisztviselõi lesznek. A tele-
pülésen egy kirendeltség mû-
ködik majd.

A következõ hat hónapban a
két település vezetõjének fel-
adata, hogy kidolgozza a kör-
jegyzõséggel kapcsolatos rész-
leteket. Ha mindenben sikerül
megegyezni, akkor 2009. január
elsejével létrejön a Paks-
Pusztahencse körjegyzõség.

Horváth Margit

Bõvülõ feladatkör
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Idén is díjazzák a tehetséges
paksi fiatalokat. Az elismerés
feltétele a kimagasló eredmény
és kiváló teljesítmény mellett a
pályázati ûrlap kitöltése, ame-
lyet a www.paks. hu honlapról
tölthetnek le a jelentkezõk. 

21 éve jelenteti meg pályázatát
a „Tehetséges Paksi Fiatalo-
kért” Alapítvány. A kiírás célja
a kimagasló teljesítményt fel-
mutató diákok és a velük fog-
lalkozó felnõttek ösztönzése
további sikerekre és eredmé-

nyekre. Pályázni a tudomány,
az anyanyelvi kultúra, a mûvé-
szet, a tanulmányi munka és a
sport területén elért sikerekkel
lehet. Emellett tanulmányi
ösztöndíjjal is segíti az alapít-
vány azokat a felsõoktatásban

tanuló diákokat, akik a követ-
kezõ tanévben lesznek utolsó
éves hallgatók és a tanulmányi
átlaguk 4,5 felett van. Az in-
tézmények kollektívája vagy
az intézményvezetõk javaslata
alapján minden évben két te-
hetséggondozással foglalkozó
segítõt is díjaznak. 

(Folytatás a 7. oldalon)
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Negyvenhárom esztendeje
kapta kézhez kitûnõ orvosi
diplomáját dr. Vöröss Endre.
Öt évvel késõbb sebész-szak-
orvosi vizsgát tett, az 1976-os
esztendõ pedig már Pakson a
rendelõintézetben találta, ahol
az eltelt harminckét év alatt
sok minden változott. A ren-
delõ akkor még a Rákóczi ut-
cában mûködött és korszerû
volt, meg tágas. Aztán az in-
tézményt kinõtték, amortizá-
lódott, s Vöröss Endre is köl-
tözött az új, tágas épületbe.
Három évvel ezelõttig egye-
düli sebész szakorvosként lát-
ta el a betegeket, ma már
megoszlik a teher, és van ki-
vel konzultálni.

Dr. Vöröss Endre nem
„gyüttment”, hanem mint
mondta, gyütt és maradt, sõt
maradni is akar. A város sok
minden szépet és jót adott ne-

ki, végignézte azt a pezsgést,
amit az építkezés adott. Ren-
geteg beteg volt, rengeteg em-
beren kellett segíteni, mondja.
Eleinte – nyolc éven át – mun-
kásszállásról munkásszállásra
mentek, majd végleg letele-
pedtek, gyökeret eresztettek. 

Nemcsak a város, az orvos-
technika is rohamléptekben
fejlõdött, összegzi az orvos,
akit szakmai elismerések és a
betegek szeretete kísér végig
pályáján. Amikor Paksra ke-
rült, országos szinten ritkaság
volt például az ultrahang, per-
sze itt sem volt, azóta az élet
része lett, a mûszeres techni-
ka, a diagnosztikai módszerek
nagyot fejlõdtek. Ám – mint
az orvos mondja – semmi sem
képes pótolni azt a személyes
kontaktust, ami a beteg és az
orvos között kialakul.

Dr. Vöröss Endre nem is
tudja elképzelni, hogy valami
mást is csinálhatna. Eltekint-
ve a kisgyermekek szinte kö-
telezõ álmodozásától, azaz,
hogy pilóta és mozdonyveze-
tõ legyen, illetve a kicsit ko-
molyabb vágytól, hogy a ka-
tolikus papi hivatást válasz-
sza, mindig is orvos akart len-
ni. – Szeretem a szakmámat,
néha én is elkeseredem, de
nem tudok mást elképzelni,
ehhez értek, ezt szeretem – te-
szi hozzá.

A marosvásárhelyi egyetemtõl
Tasnádon, Dicsõszentmártonon
keresztül vezetett dr. Somay
Gergely útja lélegzetvételnyi
pálfai szünet után Paksra. A
marosvásárhelyi események
után döntött úgy, hogy csalá-
dostól az anyaországba települ.
– Olyan vehemens támadás
volt. Felfegyverkezett, alkohol-
lal, uszítással feltüzelt tömegek
özönlöttek faluról, akkor hatá-
roztam el, hogy költözünk –
idézi fel. Tolna megyére azért
esett a választása, mert rokonai
éltek Pálfán. Unokatestvére, az
iskolaigazgató érdeklõdött or-
vos állás után, s mivel akkor is
hiány volt, nem volt nehéz
munkához jutni. Április 20-án
érkeztek, május elsején már
státuszban volt. A körzeti orvo-
si munka a belgyógyászat után
kicsit visszalépés volt, de köl-
csönösen megismerték, meg-

szerették egymást a betegekkel.
– Lényegében ugyanazt tudtam
végezni, talán kicsit merészeb-
ben és többet tudtam vállalni,
mint általában, de az eredmé-
nyek igazoltak – fogalmaz. A
családi orvosi szakvizsgát
1997-ben tette le, személyében
csendes, a betegek iránt feltét-
len tiszteletet mutató, humánus
és türelmes orvost ismerhettek
meg a paksiak. Büszke rá, hogy
soha konfliktusa nem volt, han-
gos szó a rendelõben nem esett,
mindig sikerült megtalálnia a
közös hangot a betegekkel, jó
kapcsolatot kialakítania a szak-
rendelésekkel, kórházzal. Ápri-
lis óta Somay doktor nem
praktizál, betegségek sora tá-
madta meg. Páciensei szeretete
a betegágyig kísérte, gyönyörû
szép leveleket kapott, majd mi-
után hazajött, telefonhívá-
sok sora jelezte, hiányolják or-
vosukat. Dr. Somay Gergely-
nek is nagyon hiányzik a mun-
ka. – Munkamániásnak tartot-
tak, tétlenül nem tudok ülni,
valamit mindig kell végeznem,
de a rendelõi munkát semmi
nem pótolja – fogalmaz. Hiá-
nyolja a napi hatvan-hetven
beteggel való találkozást, ezért
Somay doktor azt fontolgatja,
amennyiben állapota javul,
visszatér, s legalább helyettesí-
tést vállal.

Vida Tünde

Életutakat ismertek el
A paksi orvosról, Pongrácz Sándorról elnevezett kitüntetést Paks önkormányzata alapította az
egészségügyben dolgozók számára. Idén szakmai tudása, emberi magatartása, az egészségügyben
eltöltött életpályája alapján Dr. Vöröss Endre és Dr. Somay Gergely vehette át az elismerést, a
város egészségügyi dolgozóinak rendezett ünnepség keretében. 
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Költségvetési elõirányzat, ren-
deletmódosítások, zárszám-
adási rendelet, normatíva lehí-
vása, elszámolások. Nap mint
nap felmerülõ fogalmak a pol-
gármesteri hivatal pénzügyi
osztályának tervezési csoport-
ján, amelyet a köztisztviselõk
munkájának elismerésére ala-
pított Deák Ferenc díj idei ki-
tüntetettje: Haaz Ádámné ve-

zet. Érdeklõdése a számok vi-
lága iránt akkor bontakozott ki,
amikor a Bezerédj Általános
Iskolában dolgozott. Elõször
adminisztrátor volt az intéz-
mény gazdasági irodáján, majd
könyvelõ, végül gazdasági ve-
zetõ. Vezetõi biztatására hall-
gatva a munka mellett a tanu-
lás is napirenden szerepelt.
Bonyhádon kétéves kiegészítõ

pénzügyi szakot végzett, mér-
legképes könyvelõ végzettsé-
get szerzett, majd személyügyi
szervezõ diplomát a Pécsi Tu-
dományegyetemen. Nyolc év-
vel ezelõtt lépett be elõször a
hivatal kapuján munkatárs-
ként, ma csoportvezetõ. Zsuzsa

büszkén újságolja, hogy remek
kollégái vannak, nem csak a
csoportban, hanem az egész
osztályon, illetve hivatalban,
akikkel szeret dolgozni. Mivel
pénzügyi szakember, talán
nem is gondolnák, de a csekke-
ket otthon nem õ rendezi, ezt a
„terhet” férje vállalta magára,
ami Zsuzsának egyáltalán
nincs ellenére. Azt viszont nem
tartja jónak, hogy a köztisztvi-
selõknél a bérrendszer csak az
éveket és a végzettséget ismeri
el, az egyéni teljesítmény nem
tükrözõdik. De bárhogy is le-
gyen, Zsuzsa marad a számok-
nál, amelyeket egyáltalán nem
talál barátságtalannak, hideg-
nek. Azt mondja, valószínûleg
ez annak köszönhetõ, hogy
minden szám mögött látja az
embert.                        

Kohl Gyöngyi

Aki a számok mögött az embert látja
Kétévente díjazza a képviselõ-testület azt a köz-
tisztviselõt, aki hosszantartó, kiemelkedõ teljesít-
ményével segíti a polgármesteri hivatal munká-
ját. A Deák Ferenc kitüntetést az idei esztendõben
Haáz Ádámné, a Tervezési Csoport vezetõje ve-
hette át, a köztisztviselõi nap, azaz július elseje
elõestéjén. 

Fo
tó

: 
M

ol
ná

r 
G

yu
la

Negyedmilliárd forint odaíté-
lésérõl döntött a Duna-Me-
csek Területfejlesztési Alapít-
vány. A paksi atomerõmû által
létrehozott alapítvány immár a
szokásos mederben hirdeti és
bírálja pályázatát, mely nyo-
mán több térségben nyílik le-
hetõség ipartelepítésre, falu-
szépítésre, uniós pályázatokon
való részvételre. Az ülést,
amelyen döntöttek a beérkezõ
igényekrõl, ezúttal egy bara-
nyai kis faluban, Hetvehelyen
tartották. A Nyugat-Mecseki
Társadalmi Információs Tár-
sulás tagtelepülésén a Duna-
Mecsek alapítvány által felújí-
tott falu- és szolgáltatóházban
tanácskozott a kuratórium. Az

ülésre meghívták Szili Kata-
lint. A parlament elnöke köve-
tendõnek nevezte az atomerõ-
mû kezdeményezését, de a
kistelepülések polgármesterei
nevében a pályázati lehetõsé-
gek módosítását kérte. Több
más mellett uniós pályázato-
kon való részvételre, önerõre
lehetett támogatást igényelni,
az európai uniós források
azonban Szili Katalin szerint
az apró falvak számára elérhe-
tetlenek, ezért azt indítvá-
nyozta, hazai forrásokat meg-
célzó önkormányzatok is pá-
lyázhassanak. A kuratórium
támogatta a felvetést. Ezzel –
miként dr. Varga-Sabján Lász-
ló kifejtette – a szigorú felté-

telek nem lazulnak, de bõvül-
nek a lehetõségek. 

A kuratórium tagjának tájé-
koztatása szerint 83 pályázat ér-
kezett, a kért összeg 564 millió
forint volt. Az alapítvány több
mint 243 millió forintot ítélt
meg a nukleáris létesítmények
és kutatások közelében fekvõ
települések civil szervezetei,
önkormányzatai és gazdálkodó
egységeinek. Dr. Varga-Sabján
László aláhúzta, kiemelt figyel-
met szentelnek a gazdaságfej-
lesztésnek, munkahelyterem-
tésnek – az országgyûlés elnö-
kének másik felvetésével teljes
összhangban –, de ilyen típusú
pályázat kevesebb érkezett a
vártnál. Annál több a civil szer-

vezetektõl, amiket „szinte csont
nélkül” átengedtek, fogalma-
zott a kuratórium tagja. Az uni-
ós projektekhez támogatást ké-
rõk közül a kalocsait emelte ki,
a városközpont nyolcszázmilli-
ós fejlesztése valósulhat meg a
Duna-Mecsek támogatásával,
Bölcskén tíz munkahely szüle-
tik, Pakson szennyvíztelep
épülhet az itt kapott összeg fel-
használásával. 

Miután évente ötszázmillió
forintot fordítanak a nukleáris
létesítményeknek és kutatások-
nak otthont adó települések,
azaz Paks, Kalocsa, Bátaapáti,
Boda, valamint Püspökszilágy
térsége fejlesztésére, idén még
egyszer lehet pályázni. Au-
gusztus 31-e a benyújtási ha-
táridõ, döntés október végén
várható.                         -vida-

Középpontban a munkahelyteremtés

(Folytatás a 6. oldalról)
Az alapítvány ünnepélyes ke-

retek között, október 23-án ju-
talmazza a pályázókat. Az elis-
merés minimum ötezer forintos
pénzjutalmat is jelent. Az ösz-
szegeket az alapítvány alaptõ-
kéjének kamataiból biztosítják.
Idén a kuratórium segítséget
kapott a paksi önkormányzat-

tól, hiszen a képviselõ-testület
egymillió forinttal megemelte a
forrásként szolgáló eddigi
ötmillió forintos összeget. Ígé-
retet kaptak arra is, hogy a civil
szervezet másik alapítója, a
Paksi Atomerõmû Zrt. is hozzá-
járul az alaptõke emeléshez,
ugyanekkora összeggel. – Ez a
változás már biztosítékot jelent

arra, hogy ettõl az esztendõtõl
méltóképpen tudjuk jutalmazni
a tehetséges paksi fiatalokat –
mondta el L. Németh Erzsébet.
Az alapítvány kuratóriuma tit-
kárának tájékoztatása szerint
meglepetéssel is készülnek az
idei eredményhirdetésre. Be-
mutatják azt a kötetet, amely-
ben az eddigi díjazottak visz-

szaemlékezései, pályafutása
lesz olvasható. A pályázatokat
szeptember 15-ig várja a „Te-
hetséges Paksi Fiatalokért” Ala-
pítvány. A jelentkezéseket írás-
ban, az elõírt ûrlapon, a szüksé-
ges dokumentumokat mellékel-
ve kell benyújtani a Polgármes-
teri Hivatal titkárságán. 

Dallos Szilvia
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Atomerõmû

Mi az azonos a Püspök-
szilágyiban lévõ, illetve a
Bátaapátiban épülõ radioak-
tív hulladéktároló között?
Mindegyik kis és közepes ak-
tivitású hulladék befogadásá-
ra készült, illetve készül. Mi
a különbség a kettõ között?
Az elõbbirõl jóval keveseb-
bet hallunk, míg a Tolna me-
gyei beruházást lényegesen
nagyobb lakossági, politikai
figyelem kíséri. Ennek oka
Hegyháti József szerint a
mintegy 30 évnyi különbség-
ben rejlik (lásd Egy kis törté-
nelem címû írásunkat). A
püspökszilágyi telephely
még egészen más engedélye-
zési eljáráson esett át, mint
évtizedekkel késõbb a
bátaapáti, s harminc éve még
nem volt annyi megélhetési
zöld mozgalmár sem, mint
mostanság, világít rá az ügy-
vezetõ. 

Bár akadnak akik elõszere-
tettel „atomtemetõnek” titu-
lálják a bátaapáti beruházást,
mégis itt folyik ma Magyar-
ország egyik legnagyobb kör-
nyezetvédelmi beruházása,
hiszen tudomásul kell venni:
ha atomerõmû van, akkor
hulladék is van, amit megfe-
lelõ körülmények között el
kell helyezni. A döntéshozók
tanultak Óbányából, ahol an-
nak idején lakossági tiltako-
zás söpörte el a kutatásokat.

Akadt politikus, akinek ez
felemelkedést, míg a tároló-
nak bukást hozott. Évekkel
késõbb már a kutatásba is
csak ott kezdtek bele, ahol ezt
a lakosság megengedte, a lé-
tesítést megelõzõen pedig is-
mét kikérték véleményüket –
és Bátaapáti (sors)döntõ
többséggel igent mondott a
beruházásra. 

Valószínûleg nem bánták
meg, hiszen idén már több
mint tízezer látogató fordult
meg a Nemzeti Radioaktív
Hulladéktároló telephelyén,
ami magával hozta a falu fej-
lõdését is. 2010-ig Bátaa-
pátiban is megépül a paksihoz
hasonló tájékoztató és látoga-
tóközpont, ami további érdek-
lõdõket hozhat. 

Ugyan az  elsõ kis és köze-
pes aktivitású hulladékot tar-
talmazó hordók rövidesen
megérkeznek Bátaapátiba,
hátradõlni nincs idõ, a nagy
aktivitású hulladékok eseté-
ben sok még a tennivaló. Bár a
Mecsek nyugati részén folyó
kutatások elfogadottak az ot-
tani lakosság körében, ám sok
még a „tétova” ember, jellem-
zi a Boda térségében rájuk vá-
ró kommunikációs feladatokat

az ügyvezetõ. Jelenleg a prog-
ram egy föld alatti kutatólabo-
ratórium helyszínének kijelö-
lésére irányul. 

A kiégett üzemanyagok az
atomerõmû területén található
átmeneti tárolóban várják sor-
suk végleges rendezését – 50
évük van erre. Magyarorszá-
gon még nincs döntés a tekin-
tetben, hogy a kiégett üzem-
anyagokat újrahasznosítják
vagy végleges tárolóba helye-
zik a pihentetést követõen. A
világon jelenleg nem üzemel
végleges nagy aktivitású táro-
ló. Ugyan technikailag meg-
oldható lenne, ám mindenki
kivár, hiszen nincs is annyi
nagy aktivitású hulladék,
amely halaszthatatlanná tenné
a végleges döntést. 

Ezzel kapcsolatban Hegyháti
József egy Teller Edével foly-
tatott beszélgetést elevenít fel.
A tudós meggyõzõdése az
volt, hogy a kiégett fûtõele-
meket egy kisebb erõmûben
(pl. fûtõerõmûben) újrahasz-
nosíthatnák. Hogy melyik utat
választják, a jövõ kérdése,
mindenesetre az ezzel kapcso-
latos stratégia kidolgozása az
RHK Kft. feladata.

Dávid Ildikó

Hegyháti József: Hátradõlni nincs idõ
Tíz év történelmi távlatban nem nagy idõ, pláne
nem radioaktív hulladékok tárolásának esetében –
ám egy cég életében meghatározó. Ilyenkor megáll
az ember és leltárt készít, ahogy tették a Radioak-
tív Hulladékokat Kezelõ Kft. dolgozói is, akik
számba vették az elmúlt évtized történéseit, s egy
ünnepi tanácskozás keretében emlékeztek meg cé-
gük fennállásának tízéves évfordulójáról. Mérleget
a cég ügyvezetõ igazgatójával, dr. Hegyháti József-
fel vontunk. 

Az RHK Kft. jubileumi ünnepségén díjazta azokat az újság-
írókat, akik folyamatosan közremûködtek munkájuk nyilvá-
nossá tételében, és segítették a lakosság tájékoztatását. Több
országos médium képviselõje mellett ez alkalomból lapunk
munkatársa, Vida Tünde is elismerésben részesült.

Ha azt mondjuk, kis és kö-
zepes aktivitású radioaktív
hulladék, mindenki a paksi
erõmûben keletkezõ hulla-
dékra (szennyezett ruhák-
ra, eszközökre) gondol. Pe-
dig jó néhány, elsõre meg-
lepõnek tûnõ területen al-
kalmaznak sugárforráso-
kat. Tudták például, hogy a
mezõgazdaságban a burgo-
nya kicsírázását akadályoz-
zák meg ily módon? Az
élelmiszeriparban sugár-
zással sterilizálják a nyers
zöldségeket, gyümölcsö-
ket, húst, így pusztítván el
az abban lévõ baktériumo-
kat. Az Indiából érkezõ fe-
ketebors csak ennek hatá-
sára válik fogyaszthatóvá a
benne tenyészõ bacilusok
miatt. Az iparban hegeszté-
si varratokat, öntvények
belsõ szerkezetét, az adott
munkadarab minõségét
vizsgálják sugárforrások
segítségével, az orvosi mû-
szereket és eszközöket pe-
dig szintén ily módon fer-
tõtlenítik a gyártás során.

Mielõtt valaki a fentiek
olvastán rögtön lemondana
a krumpliról s egyéb zöld-
ségekrõl nem árt tudni: az
itt leírt zárt sugárforrás
nem teszi radioaktívvá a
sugárzást elnyelõ anyagot. 

Az RHK Kft. egyébként
közel kétszáz céggel áll
szerzõdésben, melyeknek a
fentebb leírt területeken
keletkezõ radioaktív hulla-
dékait elszállítják, kezelik
és tárolják a püspökszilá-
gyi telephelyen. 

-dávid-

Tudta-e,
hogy…?
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Magyarországon évente 85
millió tonna ipari hulladék ke-
letkezik és 25 millió tonna
kommunális szemetet terme-
lünk mi, itt élõk. A paksi
atomerõmûben évente átlago-
san mintegy 600 tonna kis és
közepes aktivitású hulladék
keletkezik, nagy aktivitású
hulladék pedig mindössze 55
tonna. Mégis ez utóbbiakra
sokszor nagyobb figyelem há-
rul, mint az összes többire
együtt véve – ugyanakkor
ezek kezelése történik legin-
kább megnyugtató és szabá-
lyozott módon. 

Hazánkban az elsõ radioaktív
hulladékok jóval az atomerõ-
mû megjelenése elõtt feltûn-
tek, hiszen a Központi Fizikai
Kutatóintézet reaktorát már az
ötvenes években üzembe he-
lyezték, s már ezt megelõzõen
a gyógyászatban is keletkeztek
sugárzó hulladékok. 1960-tól
Solymáron üzemeltetett a Kö-
jál egy meglehetõsen puritán
radioaktív hulladéktárolót,
majd 1976-ban elkészült az új,
Budapesttõl északra található
püspökszilágyi tároló, amely
jelenleg is üzemel. Az atom-
erõmû beindulását követõen,

egészen 1996-ig szállítottak
ide kis és közepes aktivitású
hulladékot Paksról, ám mivel
ennek a felszínközeli tárolónak
jelentõs mértékû bõvítése nem
volt lehetséges, így megoldást
kellett találni ezen hulladékok
végsõ elhelyezésére. 

Az 1993-ban megindult nem-
zeti projekt keretében végül a
Bátaapátinál lévõ Üveghuta tér-
ségében javasolták a szakembe-
rek a további vizsgálatokat, vé-
gül 1998-ban kimondták: az itt
található gránit alkalmas az
atomerõmû kis és közepes akti-
vitású radioaktív hulladékainak
elhelyezésére. Tíz évvel ké-
sõbb, idén õsszel várhatóan
megérkeznek az elsõ paksi hor-
dók a bátaapáti telephelyre. 

Ennél is fajsúlyosabb feladat a
kiégett erõmûvi üzemanyag el-
helyezése. Eleinte a Szovjetuni-
óba szállították vissza a nagy
aktivitású hulladékot, a politi-
kai és gazdasági változások
azonban hazai alternatíva elõ-
készítését tették szükségessé.
1997-ben üzembe helyezték az
atomerõmû területén található
Kiégett Kazetták Átmeneti Tá-
rolóját, amely ötven évre ad
idõleges megoldást. 

Az atomtörvény nyomán, vé-
gül 1998. június 2-án megala-
kult az a társaság, amely innen-
tõl összefogja a radioaktív hul-
ladékok kezelését – színre lép a
Radioaktív Hulladékokat Keze-
lõ Közhasznú Társaság. 

Dávid Ildikó
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Pár éve az energiafogyasztás a
téli idõszakban jelentõsen több
volt, mint nyáron, ám ez ki-
egyenlítõdni látszik. A nyári hó-
napokban erõteljesebben nö-
vekszik a felhasználás, a Mavir
adatai szerint tavaly júliusban
mérték a legnagyobb nyári fo-
gyasztást, 6320 megawattot,
ami már csak 282 megawattal
maradt el a téli csúcstól. Június
utolsó hetében a piaci szereplõk
az elvárhatónál nagyobb eltérés-
sel becsülték meg a felhaszná-
lást, a tartalék felét mozgósítani
kellett. Kritikus helyzet azonban
Kapás Mihály szerint a hírekkel
ellentétben nem volt, de az 1350
megawattos tartalék nem ilyen
célt szolgál, üzemzavar esetén
kell rendelkezésre állni. A disz-
pécserszolgálat vezetõje hozzá-
tette, az egyensúlyt minden pil-
lanatban fenn kell tartani, van-
nak a rendszerbe gyorsan be-
kapcsolható hazai kapacitások,
illetve külföldön lekötött kapa-
citások. – A paksi atomerõmû e
tekintetben a kályha, azt tekint-
jük alapnak, s onnan indulunk el
– mondta. Kifejtette, az atom-
erõmû alaperõmûként mûködik,
legalacsonyabb áron termel,
ezért teljes kapacitáson üzemel.
Hozzátette, a karbantartásokat
össze kell hangolni, a paksi üze-

mé kevésbé mobil, ezért e tekin-
tetben is ahhoz igazodnak. Az
energiaigények változása – azaz
a nyári növekedés – azt vonja
maga után, hogy a korábban
nyári hónapokban szokásos
munkákat át kell ütemezni õsz-
re, tavaszra.

A paksi atomerõmû igyekszik
ezeknek az elvárásoknak eleget
tenni, a terv az, hogy a júliust,
augusztust szabaddá tegyék, a
hármas blokk fõjavítását õszre,
a másik három blokkét tavaszra
ütemezzék, mondta el Hamvas
István. A rendszer azonban lom-
ha, ez egy évekig tartó folyamat. 

Az atomerõmû mûszaki vezér-
igazgató-helyettese hozzáfûzte,
a klímaberendezések terjedése,

s ezzel az igények növekedése
nem befolyásolja a termelést,
hiszen alaperõmûként jellemzõ-
en a csúcson van, így nem terhe-
lik fel. A hosszan tartó meleg
azonban befolyásolja a mûkö-
dést, hatásainak kikü-
szöbölése feladatot ró a sze-
mélyzetre. Tartós melegben a
biológiai folyamatok aktívabbá
válnak, a hûtõrendszerekben a
szennyezõdés, algásodás okoz
problémát, a szabadban lévõ be-
rendezések nagyobb mértékben
felmelegednek, azoknak a hûtõ-
berendezései teljesítményük
maximumán kell üzemeljenek,
illetve a hûtõvízként használt
Duna-víz felmelegedése, szint-
jének csökkenése veszélyeztet-
heti a névleges teljesítményen
történõ üzemeltetést. – A klíma-
változás problémakörével mi is
elkezdtünk foglalkozni, azért is,
mert több atomerõmû, például
Franciaországban, kénytelen
volt teljesítményt csökkenteni a
magas hõmérsékletû víz miatt –
fejtegette Hamvas István. – Egy
sor intézkedést tettünk és készü-
lünk tenni – mutatott rá. A vízki-
vételi mûben javították a szi-
vattyúk teljesítményét, olyan
megoldásokat dolgoztak ki,
amelyek ideiglenesen növelik a
kinti berendezések hûtõkapaci-

tását, korrektebbé tették a Duna
vizének mérését. Pakson kicsi
az esélye, hogy ne legyen ele-
gendõ víz a hûtéshez, vagy a
magas hõmérséklet miatt kelljen
korlátozásokat bevezetni. Két
éve az alacsony vízállás miatt
már a határán voltak, felkészül-
tek arra, hogy a szükséges mér-
tékben – körülbelül száz mega-
wattal csökkentsék a teljesít-
ményt – de nem került rá sor. 

A tartós meleg egyébként –
miként a szakember mondta –
csökkenti a blokkok hatásfokát.
Az emelt teljesítményû reaktor
egyébként 510 megawattot ter-
mel, kánikulában pedig körül-
belül 490-et.

Hamvas István tájékoztatást
adott arról is, hogy az atomerõ-
mûben jelenleg a kettes blokk
fõjavítását végzik. Most egy ki-
vételesen nagy munka folyik,
hatvannyolc napot vesz igény-
be. Az újraindítást augusztus
második felére tervezik. Utána
kerül sor a hármasra, ami körül-
belül egy hónapos munkát je-
lent. Mindkét blokkon összekö-
tik a karbantartási munkákat a
teljesítmény-emeléshez szüksé-
ges teendõkkel. A tervek szerint
a két blokk jövõre éri el a
108%-os teljesítménynöveke-
dést.                       Vida Tünde

Paks is igazodik az átalakuló igényekhez
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Egy kis történelem

Hamvas István



Hajdan, 1886. augusztus 16-án két
Daróczy ifjú, István és Zsigmond 7 km-t
úszott a Dunán Uszódig, hogy megszem-
léljék az újonnan épített csárdát. E virtus
emlékét hét évvel ezelõtt, 2001-ben idéz-
ték fel elõször az itt lakók. De nem akarták
elaprózni a dolgot, így az eredeti távot
megduplázták. A mai Daróczy virtus-
úszásra jelentkezõknek a Paks-Kalocsa
közötti 15 km-es távot kell teljesíteni. Ez a
vízi kirándulás részben tisztelgés az ország
egyik legrégebbi települése, Kalocsa elõtt,
részben igazolás arról, hogy a közelben
mûködõ atomerõmû környezetbarát. 
Az idén július 12-én, szombaton (esõna-
pok: július 13, július 19, július 20) rende-
zik a virtus-úszást. Az elõzõ évek egyre
nagyobb érdeklõdését figyelembe véve a
szervezõk több mint száz nevezõre számí-
tanak. Az úszás valamennyi résztvevõ szá-
mára biztonságos, mert erre az idõszakra
hajózási tilalmat rendelnek el a folyó ezen
szakaszára, valamint több motorcsónak és
ladik is kíséri a konvojban haladó próbá-
zókat.

A szervezõk a paksi autóbusz-pályaud-
var mellett lévõ partszakasznál várják a
nevezõket 9-11 óra között. A 11 órai rajtot
követõen 2,5-3 óra alatt érkezik meg a csa-
pat Kalocsára. Hazafelé elsõként komp,
majd autóbusz szállítja a résztvevõket,
akik energiapótlásként egytálételt kapnak
ebédre.

A szervezõk minden sportembert szere-
tettel várnak az eseményre, mely egyben
az Országos Olimpiai Ötpróba pontszerzõ
helyszíne is.

A programmal kapcsolatban további in-
formáció olvasható a www.paksnet.hu
internetes oldalon, vagy írhatnak a gyu-
lai@npp.hu címre, de telefonálhatnak is a
20/581-09-33-as számra.

Horváth Margit
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Komoly változás történt a Gemenc Volán
paksi telepén. A mûszaki állomány nagy
részétõl búcsút vettek, a mûhelycsarno-
kokat eladták. A munka mégsem szûnt
meg egészen, maradtak tucatnyian a régi
állományból, akik bérelt mûhelyekben
végzik a korábbi feladatok egy részét. A
módosítást nyomós ok, a pénz motiválta,
mondta el Miszler Miklós. A Gemenc Vo-
lán Zrt. személyforgalmi és marketing
üzletág igazgatója kifejtette, egyszerûen
nem érte meg a négy mûszaki telep fenn-
tartása. A döntés mindhárom „vidéki” te-
lepüket érintette. A bonyhádi megszûnt, a
dombóvárit jelentõsen szûkítették, né-
gyen maradtak csupán, 23 munkahellyel
lett kevesebb. Azok a kollégák – huszon-
négy fõ –, akik a bonyhádi Volán-telepen
dolgoztak, mindannyian vállalták a bejá-
rást, így maradtak a társaság kötelékében,
a dombóváriaktól megváltak. E két város-
ban április elsején történt meg az intézke-
dés, a paksi telepen július elsejétõl lépett
életbe a karcsúsítás. Ezt a telepet is elad-
ták – információnk szerint egy bonyhádi
ingatlanbefektetõ cég vette meg –, a Ge-
menc Volán a jövõben bérli a szükséges
mûhelyeket. Pakson harmincnégyen dol-
goztak Miszler Miklós tájékoztatása sze-
rint, tizenöten maradtak, a többiektõl
megváltak. Az igazgató elmondta, akad-
nak, akik nyugdíjba mentek, másoknak
kénytelenek voltak felmondani. A telep-
bezárások, kurtítások az igazgató ígérete
szerint az utazóközönséget nem érintik.
Nem változik a menetrend, menetidõ,
csupán az autóbuszok szervizelését vég-
zik Szekszárdon. A járatokat úgy szerve-

zik, hogy ez semmiféle kiesést nem je-
lent. A mûszaki vizsgákra a megyeszék-
helyen kerül sor, az úgynevezett egyes
szemlét és a futó – azaz menetközben
adódó – javításokat végzik Pakson, ahol a
megye 250 volános autóbuszai közül
több mint ötven fut.

A paksi telephelyet 1978 decemberében
adták át, elõtte két helyen – a mentõállo-
másnál és a Hungár malomnál – a mostani
Táncsics park helyén – mûködött. A cég
paksi képviselete fénykorában – mint
Nemeskéri Zsolt elmondta – 380 ember-
nek adott munkát, profiljukba tartozott a
személyforgalom mellett a teherfuvarozás
is. A személyforgalmi üzemvezetõ el-
mondta, a július elseje utáni létszám ennek
harmada: 94 autóbuszvezetõ és az említett
15 karbantartó mellett 12 fõ alkotja a sze-
mélyforgalmi csoportot. Õk március óta
teljes létszámban az autóbusz-pályaudva-
ron végzik munkájukat. Nemeskéri Zsolt
elmondta, a mostani leépítés miatt ugyan
tizenkilenc fõtõl búcsút vesznek, de a kar-
bantartói létszám szinte változatlan a vas-
útállomás melletti telepen, ugyanis a vál-
lalkozói csoport szûnt meg, amely külsõ
munkákat végzett, a kocsik karbantartá-
sára elegendõ lesz a személyzet.

A szekszárdi telepen viszont megszapo-
rodtak a feladatok, ezért új mûhelyt építe-
nek. A régi – mint Miszler Miklós mondta
– kicsi és korszerûtlen, ezért egy tágas, a
legkorszerûbb elvárásoknak megfelelõ
csarnokot építenek mellé. A tendert ked-
den bontották fel, egy vállalkozás jelent-
kezett a kivitelezésre.

Vida Tünde

Daróczy
virtus-úszás
Hetedik alkalommal szervezi Gyu-
lai János Paks egyik legnagyobb
vízi rendezvényét, a Daróczy vir-
tus-úszást. Ez a kihívás mindig is
nagyon népszerû volt a város lakó-
inak körében, de néhány éve az or-
szág több pontjáról is érkeznek
olyanok, akik szíves örömest neki-
vágnak a 15 km-es távnak.

Karcsúsít a közlekedési vállalat
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Nyár. Meleg. Dolgozik a Nap
derekasan. Most azonban ki-
csit másképp gondolok erre,
mint a tavalyi kánikulában. Ez-
úttal nekem is dolgozik, né-
hány hónapja ugyanis csalá-
dom melegvíz-szükségletét a
Nap állítja elõ.

Az energiaárak egyre emel-
kednek és meglehetõsen kiszá-
míthatatlan, hogy mennyire,
mikor és meddig. Már egy ide-
je foglalkoztatott a gondolat,
hogy ki kellene használni az
alternatív energiaforrásokat.
Végül a napenergia mellett
döntöttem, az év elején beüze-
meltük a rendszert, így már be
tudok számolni tapasztalata-
imról.

A Napban zajló folyamatok
hihetetlen mennyiségû energiát
szabadítanak fel. A földfelszínt
a Napból olyan mennyiségû
energia éri el, hogy ha vala-
mennyit össze tudnánk gyûjte-
ni, akkor négy óra alatt annyit
tárolhatnánk, hogy egy évre fe-
dezhetnénk a Föld teljes ener-
giaszükségletét! A lehetõség
tehát óriási, de kihasználása
még nagyon a kezdeti lépések-
nél tart. A világon nagyjából a
teljes energiaszükséglet 2%-át,

a legfejlettebb országokban is
alig több mint 7%-át fedezik
ilyen módon. Hazánkban ez a
szám bõven 1% alatt van. Elõ-
nyei: környezetbarát, nem kell
kitermelni, szállítani, a fel-
használása olcsó, nem keletke-
zik salakanyag, melléktermék.
Természetesen a felhasználás-
hoz szükséges rendszer beru-
házást igényel, de a rendszer
mûködtetése már úgyszólván
ingyen van.

Hogyan is hasznosítható a
napenergia? Alapvetõen kétfé-
le megoldás létezik. A napkol-
lektorral közvetlenül folyadé-
kot melegítünk, a napelemek-
kel pedig villamos energiát ter-
melünk. A napkollektor elõ-
nye, hogy energia-átalakítás
nélkül állítja elõ a meleg vizet,
hátránya, hogy a begyûjtött
energia nem tárolható, ezért a
nyári felesleget télen nem tud-
juk felhasználni. A napelemes
rendszerek elõnye, hogy a fe-
lesleges energiát a hálózat felé
továbbíthatjuk, és amikor na-
gyobb a szükségletünk, mint a
rendszerünkben termelõdõ vil-
lamos energia, akkor kapjuk
vissza. Hátránya, hogy lénye-
gesen többe kerül. A háztartá-

sok legnagyobb energiaigénye
a fûtés és a melegvíz elõállítá-
sa. Mindkét napenergia-hasz-
nosító megoldással felmelegít-
hetõ a szükséges mennyiségû
víz, de ez a napkollektoros
rendszerek esetében jelentõsen
kisebb beruházást jelent. 

Családom is a napkollektoros
rendszer mellett döntött. Saj-
nos hazánkban ezek a megol-
dások még messze nem kapnak
akkora figyelmet, támogatást,
mint amekkorát érdemelnének,
de azért vannak lehetõségek.
Figyelni kell a pályázati kiírá-
sokat (Gazdasági és Közleke-
dési Minisztérium), és sikeres
pályázat esetén a beruházás bi-
zonyos (minden évben más
mértékû) százalékát megkap-
hatjuk vissza nem térítendõ tá-
mogatás formájában. A beru-
házás költségét tovább csök-
kentheti, ha igénybe tudjuk
venni lakáskasszás megtakarí-
tásunkhoz járó állami támoga-
tást is. Így összességében a tel-
jes költség közel 40%-át nem
kell saját zsebbõl fizetnünk.

Esetemben a felszerelés óta
eltelt néhány hónapban a szük-
séges meleg vizet (fürdés, mo-
sás, mosogatás) teljes egészé-
ben a Nap biztosította szá-
munkra. Természetesen a téli
idõszakban ez nem lesz így, de
a naposabb tavaszi és õszi idõ-
ben még a padlófûtésünkre is
rá tudunk segíteni. Összessé-
gében elmondható, hogy figye-
lembe véve a támogatásokat,
várhatóan 3-5 év alatt megtérül
a beruházás. Persze ezt az
energiaárak is befolyásolják,
ám ahogy most látszik, nem
fogják megnyújtani a megtérü-
lési idõt. A Nap ugyanis nem
emeli az árakat.

Komáromi János

A Nap nem emeli az árat
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Megalakulásának tizedik évfor-
dulóját ünnepelte a Paksi Pol-
gárõr Egyesület a Kiss Nádas
vendéglõben. A kezdetekkor a
taglétszám ötven fõ körül moz-
gott, és egy öreg Wartburggal
járták a várost. – Már akkor ar-
ra szerzõdtünk, hogy õrizzük a
várost, éjszakánként négy órát
vállaltunk. Az elsõ 5-6 évben
minden este adtunk járõrszolgá-
latot. Mivel kevés a mozgás,
ezért ma már csak meglepetés-
szerûen megyünk ki a hétköz-
napokon. A „diszkós” napokon
viszont mindig járjuk a várost
este 11-tõl éjjel háromig –
mondta el Kiss Miklós. Azóta
természetesen sokat fejlõdött az
egyesület, volt, hogy száz fõ fö-
lötti volt a taglétszám. A város
mindig is sokat segített a pol-
gárõröknek, a tárgyi és anyagi
feltételek mindig megfelelõek
voltak. Az öreg Wartburgot te-
repjáróra cserélték és a Paksi
Rendõrkapitányság munkatár-
saival is példás az együttmûkö-
dés. – Rádión keresztül tartjuk
az ügyeletessel a kapcsolatot,
mondjuk, hol vagyunk, mit lá-
tunk, merre tartunk. Ha „fülön
csípünk renitenseket”, igyek-
szünk lebeszélni õket a helyte-
len magatartásról, ha ez nem si-
kerül, hívjuk a rendõrséget. Az
összes városi eseményen jelen
vagyunk, télen ezüst- és arany-
vasárnap is rójuk a várost, pén-
tekenként a piacon is szétnézek,
természetesen polgárõrként –
tette hozzá az egyesület elnöke. 
A jubileumi összejövetel na-
gyon jól sikerült, a különterem
teljesen megtelt polgárõrökkel,
a vezetõség apró ajándékokkal
kedveskedett a legkitartóbb ta-
goknak. Aki a jövõben szeretné
polgárõrként segíteni a várost,
jelentkezhet Kiss Miklósnál,
vagy megtalálja õket minden
hónap elsõ keddjén este hat óra-
kor a Kiss Nádas vendéglõben.

Faller Gábor

Születésnapot
ünnepeltek 
a polgárõrök

Hitelügyintézés
közvetítõi jutalék

nélkül!
20/580-7159
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Félhomály, kellemesen hûvös
levegõ. Ez fogadja újabban a
betegeket a rendelõintézet-
ben. – Elviselhetetlen volt ko-
rábban, idetûzött a nap. Én
szívbeteg vagyok, alig bírtam
a várakozást – mondja a kar-
diológia elõtt várakozó idõs
asszony. – Furcsa kicsit, hogy
ilyen sötét van, de kellemes –
teszi hozzá egy hasonló korú
hölgy, s a többiek láthatóan
egyetértenek vele. A szakren-
delésen dolgozók megerõsí-
tik, hozzájuk is hasonló véle-
mények jutnak el. Dr. Pásztor
Hilda elmondta, a használatba
vétel után jelezték az önkor-
mányzatnak, hogy a hatalmas
üvegfalakon betûzõ nap miatt
nyáron nagy a meleg a szak-
rendelõ várótermeinek egy ré-
szében. Az önkormányzat el-
fogadva a javaslatot idén
megbízást adott a budapesti
KRÜLL-UNG Kft.-nek az ár-
nyékoló elkészítésére. A ren-
delõintézet délkeleti oldalán
szerelték fel a 110 négyzet-
méternyi lamellás árnyékolót

a földszintre és az emeletre
egyaránt. Az árnyékoló – mint
Hum Ferenc mûszaki osztály-
vezetõ elmondta – az üvegfa-
lon kívül van, így hatéko-
nyabb, mert már az üveg sem
tud felmelegedni. A rendszer

automata, érzékeli a fényt és a
levegõ mozgását, erõs napsü-
tésnél és komolyabb szél ese-
tén bezár. A berendezés ma-
nuálisan is irányítható – hasz-
nálatára a személyzetet már
megtanították -, a betegeknek

viszont nincs lehetõségük a
kezelésére. Az árnyékoló,
melynek köszönhetõen kelle-
mesebb lett a klíma a rendelõ-
intézetben, közel hat és fél
millió forintba került.       

Vida Tünde

Rendelõintézet: lehúzták a rolót

Kedves Szülõk! Kedves Gyerekek!

A Paksi Pro Artis Mûvészeti Iskola új mûvészeti ággal bõvül a
2008/2009. tanévtõl. A képzõ- és iparmûvészeti ág megin-
dításával az évek óta mérhetõ igényt kívánjuk kielégíteni,
mely a mûvészeti ágak, a társmûvészetek ismeretének bõví-
tésével, széleskörû általános mûveltséget és szakmai tovább-
képzést is kínál a 6–10, és a 11–14 éves tanulóknak. 
A két korcsoportban elindított délutáni 2x45 perces oktatás
során a képzõmûvészet eszközeivel, anyagaival, szórakoztat-
va sajátítják el az alapfokú ismereteket. Kiállítási lehetõsége-
ket és alkotó munkát kínál a Paksi Képtár, amely otthont ad-
na néhány foglalkozásnak és a mûvészettörténeti óráknak is. 

Az alapképzést követõ következõ tanévtõl már emeltebb
szintû egyéni és csoport-tevékenységekre, feladatmegoldá-
sokra, és új technikák megismerésére kerül majd sor. A szak-
irányú képzés az intermediális mûvészet (fotó, videó, számí-
tógépes alkotómunka) irányában történik majd. 
Kérjük a Kedves Szülõket, érdeklõdés esetén jelentkezzenek
a mûvészeti iskolában személyesen vagy telefonon: 75/510
135, hétköznap 8-12 óráig. Határidõ: 2008. július 10.

Köszönettel: Hartmann József igazgató

Paks szerencsére a biztonságos
kisvárosok körébe tartozik.
Munkája azonban még így is
akad a rendvédelmi szerveknek.
Azért használom ezt a kifeje-
zést, mert bûnözõk, randalíro-
zók és egyéb bajkeverõk elfogá-
sában nem csak a városi rendõr-
ség vállal aktív szerepet. Mint
arról beszámoltunk, két hónapja
már, hogy a rendõrség és a pol-
gárõrség mellett a FEFE Paks
Kft. munkatársai összehangol-
tan járõröznek. A közös munká-
nak meg is van a gyümölcse.
Legutóbb egy piactéri ingatlan-
nál értek tetten két tolvajt. Egyi-
kük a Kishegyi úton „beszer-
zett” magának egy kerékpárt, és
azzal indult további zsákmá-

nyért. A piactéren föltûnt a jár-
õrözõ rendõröknek az árválko-
dó kétkerekû, majd közelebb ér-
ve zajokat hallottak, mint kide-
rült, a baromfibolt fagyasztóját
rámolták ki a tolvajok. Ekkor
vonták be a FEFE Paksot és a
polgárõröket. A közös akciónak
köszönhetõen az egyik személyt
a helyszínen, a másikat röviddel
késõbb elfogták. „Csupán” 10-
15 besurranásos lopás szerepel
egyikük számláján.

A május elején alakult FEFE
Paks Kft. egy autóval látja el a
24 órás szolgálatot. Bármilyen
közbiztonsággal kapcsolatos
témában várják a lakosok beje-
lentését a 06-70/55-33-544-es
számon.           Horváth Margit

Elmaradt a lakoma,
lebuktak a besurranók
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Fiatalok a nagyvilágban

Lezajlottak az elsõ érettségi vizsgák az I.
István Szakképzõben. Közepes átlaggal
végeztek a fiatalok, s ami megnyugvással
tölti el az intézmény igazgatóját: bukás
nem volt. Új típusú, számítógépen kiállí-
tott bizonyítványát tizenhét végzõs ve-
hette át a vizsgaelnöktõl. Mittler József
rámutatott, nem csak a diákok vizsgáz-
tak, hanem pedagógusaik is, hiszen a tan-
testület is most esett át a tûzkeresztségen.
Fegyelmezetten, probléma nélkül zajlott
az érettségi, akadt nem egy, mások szá-
mára példaként állítható felelet, össze-
gezte a vizsgaelnök.

Czethoffer Gyuláné elmondta, a most
érettségizõk zöme nem búcsúzik az is-
kolától, még egy év vár rájuk, hogy
megkapják CAD-CAM informatikus

technikus bizonyítványukat. Az igazgató
hozzátette, hat éve fogalmazódott meg
az érettségit adó képzés bevezetésének
gondolata. Akkor gépész-informatikus
szakot hirdettek meg, de ez kikerült az
OKJ-s jegyzékbõl, így váltottak CAD-
CAM informatikus képzésre. Ez egy
igen keresett szakma, szögezi le az isko-
lavezetõ. A tapasztalatok jók, a kezdetek
óta minden évben elindították a képzést.
– Nem veszszük el a gimnázium és az
ESZI kenyerét, bár kétségtelen, hogy
egyre nagyobb a verseny a tanulókért –
fogalmazott Czethoffer Gyuláné. Az õ
képzésük célja – mint mondta – olyan
szakemberek nevelése, akik nem elég-
szenek meg szakmával, érettségit is sze-
retnének, de nem a továbbtanulás a cél-

juk. A szakképzés fontossága a pedagó-
gus szerint egyébként egyre nõ, s külö-
nösen nagy szükség van a mûszaki terü-
leten végzettekre, még a felsõoktatásban
is bõvül a keretszám, míg a humán szak-
mák visszaszorulnak.

Az I. István Szakképzõ Iskola számos
hiányszakmában képez szakembereket.
Éppen ezért pályázhat eszközbeszerzésre.
Újabban ugyanis azok az iskolák tehetik
meg ezt, amelyek a szakemberhiány pót-
lására rendezkedtek be. A biritói iskolá-
ban több ilyen szakma is van, így például
a lakatos, hegesztõ és asztalos. Az itt vég-
zett növendékeknek éppen ezért jó esé-
lyük van az elhelyezkedésre, összegzi az
iskolavezetõ.

Vida Tünde

Jól vizsgázott a szakképzõ iskola

A fentiek vezérelték elsõsor-
ban Müller Ákost, mikor úgy
döntött, Belgiumba megy sze-
rencsét próbálni. Széles baráti
körét és családját hagyta itt a
28 éves fiatalember, mikor az
elmúlt év õszén elutazott.

– Itthon már fojtogatott a
munkahely légköre, a megalá-
zó fizetések, úgy éreztem,
nem becsülik meg a munká-
mat… Már régóta akartam
külföldön dolgozni, de tavaly
októberben a kollegáimmal az
interneten találtuk ezt a belgi-
umi lehetõséget, amellyel
azonnal éltünk is. Három he-
tünk volt, hogy felszámoljunk
magunk mögött mindent,
hogy elintézzük az utazáshoz
szükséges papírokat, felmond-
junk a munkahelyünkön, hogy
közöljük a családtagjainkkal,
hogy pár évre külföldre uta-
zunk, a barátainkkal, hogy
nem járhatunk össze minden
hétvégén… A családom nehe-
zen fogadta, édesanyámmal és
nõvéremmel azóta is van,
hogy naponta többször is be-
szélek, interneten, telefonon
keresztül is tartjuk a kapcsola-
tot, és 2-3 havonta hazauta-

zom. Emellett nagyon sok ba-
rát, családtag járt már itt ná-
lam, most is épp egy nagyobb
vendéghullám közepén
vagyok…

Ákos radiológus anyagvizs-
gálóként dolgozik a G&G
International üzemében, ahol
kõolaj- és földgáztartályokat
gyártanak az Egyesült Álla-
mokba és fõként a Közel-Ke-
letre. Ezek hegesztési varrata-
it és az alapanyagokat vizsgál-
ja. Sokat dolgozik, mint
mondja, itt tényleg „dübörög a
gazdaság”. Számos kapu, új

lehetõség tárul fel elõtte mun-
kája során. 

Két kollégájával, akikkel a
belgiumi munkára pályázott,
együtt lakik Willebroek-ben,
félúton Brüsszel és Antwerpen
között. A munkahelye is itt
van. Megkönnyítette az elsza-
kadást, hogy nem egyedül kel-
lett otthagynia Paksot. Honvá-
gya is egyre kevésbé van már,
ehhez természetesen hozzáse-
gíti, hogy mindennapos a kap-
csolata az itthoniakkal.

– Ha valaki Magyarországról
ide érkezik, úgy érezheti, hogy

egy idõgépbõl szállt ki, ami a
jövõbe repítette. A különbség a
két ország között valójában
nem 20, hanem 120 év, most itt
az Európai Unió szívében elsõ
sorból látom, hogy ez a kü-
lönbség percrõl percre nõ, és
nem csökken… Itt Belgiumban
más az életszínvonal, nyugod-
tabbak, kiegyensúlyozottabbak
az emberek, jobban élnek. Ott-
hon csak életben hagyják az
emberek nagyobb hányadát –
itt viszont élni is hagyják
õket… Itt is léteznek különbö-
zõ társadalmi rétegek, de kont-
rasztjuk nem olyan erõs, mint
Magyarországon. Nem azzal
törõdnek, hogy a másik mit
csinál, vagy, hogy mibõl tudják
befizetni a csekkeket, hanem,
hogy hova menjenek el nyaral-
ni. A legnagyobb problémát az
emberek fejében látom, ott kel-
lene elõször rendet tenni
otthon…

– Ha holnap vissza kellene
utaznom Magyarországra, ak-
kor is azt mondanám, hogy
megérte kijönni. Az életmód
színvonalas, az emberek ked-
vesek… Persze, hazamenni is
mindig jó érzés, rengeteg ba-
rát és szeretõ család fogad.
Õket is nehéz mindig újra
hátrahagyni…     Sólya Emma

Kalandvágy és elégedetlenség
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Nyesev Józsefék közvetlen le-
származottai a bolgár õsöknek.
Folytatják is szorgalmasan a
hagyományt: öt hatalmas, 400
négyzetméteres sátruk nyúlik
ki az út mellé, és van még ezen
felül hat kisebb is, mondja
Nyesev Józsefné, aki épp ebé-
det fõz a kilenctagú családnak. 

– Mi harmincegy éve foglal-
kozunk növénytermesztéssel, de
a férjem családja már generáci-
ók óta ezt csinálja… Hogy
mennyire éri meg? Semennyire.
Ha lenne munkahelyünk, már
nem ezzel foglalkoznánk. Ko-
rábban jobban megérte, a meg-
takarított pénzünket ebbe öltük.
Manapság egyre nehezebb meg-
venni a fóliát, a magok drágák
és vírusosak, drágák a vegysze-
rek, és vevõ sem nagyon akad –
az vásárol nálunk, akinek nem
mindegy, mit eszik meg; az em-
berek többnyire a szupermarke-
tekben vesznek zöldséget. 

A paksi és szekszárdi piacra
járnak Nyesevék árusítani, oda
viszik a karfiolt, paradicso-
mot, paprikát. Télen nincs
munka – akkor felélik azt a
tartalékot, amit a szezonban si-
került bevételként elkönyvelni
– nagy a család… Februárban
aztán újra kezdõdik a robot, el-
vetik cserepekbe a magokat,
majd nevelik a palántákat, s
végül a hidegfóliába kiültetik.
A palántanevelõ sátrat azon-
ban fûteni is kell, s a szén sem
olcsó. 

Négy gyermeke van Nye-
sevéknek, két fiú másutt dolgo-
zik. Õk keresik a pénzt, mond-
ja keserû mosollyal a család-
anya. A harmadik a szülõknek
segít a kertészetben, a 12 éves
lány pedig még iskolás. Sza-
badidejükben valamennyien
kint vannak a földeken.

– Nem biztos, hogy ezt csi-
nálnánk, ha beleláttunk volna

a jövõbe, amikor a kertészetre
alapoztunk mindent. A kertész
sorsa reménytelen, segítség
pedig nincs… 

Feil József is a csámpai fólia-
sátrasok táborát szaporítja.

- Tudomásom szerint vala-
mennyien õstermelõi minõ-
ségben kertészkedünk itt. Egy-
re nehezebb a helyzetünk, a
bekerülési költségek emelked-
nek. A piacon bizonyos érték-
határig jól el lehet adni a ter-
mékeket, de sajnos a külföldi
termékeknek alárendeltek a
magyar zöldségek, gyümöl-
csök is. A kereskedõ annyi
áruval megy a piacra, ameny-
nyit el tud adni, a termelõ
azonban azt viszi, amit meg-
termel, de azt el is kell adnia,
hogy a családja megélhetését
biztosítsa. Az tévhit, hogy eb-
bõl jól meg lehet élni – meg-
gazdagodni a kertészetbõl
képtelenség… Rengeteg mun-

kával, lemondással jár ez az
életmód, ha éjjel-nappal nem
dolgozunk, nem megyünk
semmire.

Nem csak Paksra, hanem,
mert itt nem lehet eladni, vidé-
ki piacokra is viszik a fehér- és
zöldpaprikát, a paradicsomot,
uborkát, káposztát, karfiolt,
karalábét.

Mindenki a hidegfóliás ter-
meléssel foglalkozik Csám-
pán, ez azt jelenti, hogy ezeket
a sátrakat nem fûtik. Korán
megkezdik a palántanevelést,
és a növényt virágképes álla-
potban telepítik ki március-
ban-áprilisban a sátrakba. Feil
József fával fûti a palántane-
velõt, azon munkálkodik,
hogy ehhez az energiát bizto-
sítsa, fakitermelõ helyekrõl
szállítják a fûtõanyagot. Csa-
ládtagjai egyéb munkahelye-
ken dolgoznak, ám szabadide-
jüket valamennyien a növény-
termesztésre áldozzák. 

Kertész körökben felháboro-
dást keltett az a törvény, mely
szerint minden olyan fóliasá-
tor, mely fél évnél tovább áll,
már családi ingatlannak szá-
mít, és engedélyeztetése több
százezer forintba kerül, aki pe-
dig nem rendelkezik engedély-
lyel, és nem bontja le júliusig a
sátrat, büntetésre számíthat.

– Már a szakmai megbeszé-
lések helyett is errõl folyt szó
a piacon – mondja dühösen a
gazda. Mára már csak a han-
gulata maradt ennek a hírnek;
legutolsó információim sze-
rint csak a 3 méternél maga-
sabb sátrakra vonatkozik a
törvény, így talán a csámpai
fóliasátor-tulajdonosokat nem
érinti ez a rendkívül hátrányos
szabályozás.                     

Sólya Emma

Munkát ad, keresetet csak alig a fóliasátor
Fóliasátrak fehérlenek a hatos fõút mentén, Csámpa határában. Sokan választják a zöldségtermesztés-
nek ezt a módját a településrészen, több család számára a megélhetést jelenti – egyre szerényebb mér-
tékben – a fóliasátras termelés.
A bolgárkertészetet egy idetelepült bolgár család honosította meg: egyikük csámpai lányt vett el felesé-
gül, s apáról fiúra szállt így e növénytermesztési módszer. 
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A mozgás már kisbaba korban nagy jelentõ-
séggel bír! Megfelelõ térre van szüksége a
babának ahhoz, hogy foroghasson, mász-
hasson, és így megerõsödhessenek izmai.
Ha állandóan hordozóban, ülõkében, járó-
kában van, ez nem biztosított számára. Az a
jó, ha egy kiterített pléden, szabadon ficán-
kolhat, természetesen a szülõk óvó tekintete
mellett. Az is nagyon fontos, hogy kengurut
csak akkor használjanak, amikor már egye-
dül tud ülni a baba, azaz meg tudják tartani
hátizmai – mondja dr. Róth Teréz. Kisbabá-
kat rendszeresen vizsgál a doktornõ a paksi
szakrendelésen, három hónapos korban kö-
telezõ a csípõ és láb ortopédiai szûrése. A
szülõknek idõpontot kell kérniük a picurkák
vizsgálatára, amelyet egy külön erre a célra
kialakított helyiségben végeznek a rendelés-
sel párhuzamosan, így nem kell sokat vára-
kozni. A beutalós szakrendelésre a felnõtt
pácienseknek is idõpontot kell kérniük, je-
lenleg hozzávetõleg három hét az elõjegy-
zés átfutási ideje. Heti két napon van rende-
lés, szerdánként egész nap, csütörtökönként
pedig délután fogadják a betegeket, ami
nem túl sok, figyelembe véve, hogy sokan
élnek mozgásszervi panasszal. Ahogy a
doktornõ fogalmazott, ha 24 órában rendel-
nének, akkor sem gyõznék. 

Mint megtudtuk, egy kis odafigyeléssel
sokat tehetünk mozgásszerveink egészségé-
nek megõrzéséért. A sportolás és az ideális
súly megõrzése mellett fontos például hogy
megfelelõ ágyat válasszunk. A jó fekhely

nem süppedõs és puha, hanem inkább ke-
mény rugózású, és nem kell leguggolni ah-
hoz, hogy ráfeküdjünk. Ügyelni kell az ülõ-
bútorok kiválasztására is, ajánlott alaposan
tájékozódni arról, hogy mi a legmegfele-
lõbb. Természetesen a cipõk is szóba kerül-
tek. A doktornõ elmondta, hogy pályafutása
során sok elõnytelen variációval találkozott
már. Nagy divat volt például a holdjáró,
amelyben „jajgatott” a láb. Egy ilyen cipõ-
ben áthelyezõdik a test természetes súly-
pontja, a bokának pedig nincsen mozgása. A
nõi lábat megszépítõ tûsarkakról nem árt
tudni, hogy rendellenes helyzetbe hozzák a
bokát, a terhelés elõre a harántboltozatra
esik, ami az idegek elcsúszását, bõrkemé-
nyedést, a csontok lesüllyedését eredmé-
nyezi. A túl lapos sem jó, ez megfeszíti a láb
hátsó izmait és megviseli a sarkat. Az a ci-
põ, amelyben jól érzi magát a láb, legfeljebb
négy centis sarokkal bír, ha pedig lapos tal-
pú, akkor a talprészhez viszonyítva a sarok
fél-egy centiméterrel magasabban van. 

Esetleges panaszok enyhítéséhez, a gyó-
gyításhoz egyre több lehetõség áll az orvo-
sok rendelkezésre, gyógyászati segédeszkö-
zök, gyógyszerek, injekciókúra, fizikoterá-
pia, gyógytorna, de nem szabad elfelejteni,
hogy egyik sem csodaszer, sajnos sok eset-
ben a végsõ megoldás a mûtéti beavatkozás.
A doktornõ kiemelte, hogy szívvel-lélekkel
dolgoznak a betegek gyógyulásáért, de
szükség van együttmûködésükre és türel-
mükre.                                      Kohl Gyöngyi

RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN
A felnõtteknél gyakori a térd, csípõ, derék táji panasz, a fiatalok körében
egyre több a gerincferdülés és a lúdtalp. A mozgásszervi panaszok meg-
szaporodásának okát elsõsorban a mozgásszegény életmódban, az egyol-
dalú táplálkozásban és a túlsúlyban látja dr. Róth Teréz ortopéd szakor-
vos, aki hetente két alkalommal jön Paksra rendelni, Szekszárdról. 
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Mit ajánl 
a városi könyvtár

felnõtt kölcsönzõje

Vu asszony radikális döntést hoz azon a
reggelen, amikor betölti negyvenedik élet-
évét: úgy határoz, hogy huszonnégy év
után többé nem osztja meg ágyát férjével,
teljesen visszavonul az asszonyi kötelessé-
gek gyakorlásától, és élete hátralevõ részé-
ben már csak magával óhajt foglalkozni. A
család döbbenten fogadja az úrnõ dönté-
sét, különös tekintettel természetesen Vu
úrra, akit neje egy fiatal ágyas házhoz ho-
zásával próbál kompenzálni. Ám tettének
egyéb következményei is vannak: a válto-
zás hatására felszínre kerülnek évtizedek
óta rejtegetett sérelmek, vágyak, félelmek
és egyéb családi titkok. Mindez azonban
nem sarkallja arra, hogy visszacsinálja ré-
gi életét, sõt – bár férje és az ágyas kapcso-
lata tragikusan alakul – idõvel megtalálja a
boldogságot egy fess olasz misszionárius
oldalán. A századfordulós Kínában játszó-
dó regény tartalmas szórakozást ígér az ol-
vasóknak.    Pearl S. Buck: Nõk pagodája

gyerekkönyvtára

Voltatok már valaha Egér-szigeten? Ez egy
igen furcsa sziget, amely az Egérbenem-
járta-óceán kellõs közepén helyezkedik el,
és alakja egy jókora sajtszeletre emlékeztet.
Ezen a szigeten a természet különleges vé-
delmet élvez, és a rágcsálók boldogan élnek.
A fõvárosa Rágcsália. Itt lakom én,
Geronimo Stilton. Kalandjaim is
Rágcsáliában játszódnak. Igaz történetek
ezek, velem estek meg, vagy ne legyen a ne-
vem Geronimo Stilton! Vicces, furcsa és
egy kicsit talán hihetetlen kalandok, de ígé-
rem, hogy egytõl egyig mulatságosak. Nem
hisztek nekem? Hát rajta! Olvassatok el
egyet! Ha pedig tetszik, olvassátok el a so-
rozat többi kötetét is, és meglátjátok, milyen
jót mulatunk majd együtt!

Itt a legújabb: Kaland a Himaláján
címmel.

A barátság nagyon fontos a számomra.
Ezért vállalom, hogy megmászom a Hima-
lája rettentõ hegycsúcsait. Mennyi izgal-
mas kalandnak nézünk elébe ezek között a
hihetetlenül magas csúcsok között, a
macskaordító hidegben! Ígérem, ha elol-
vasod nagyon, jól fogsz szórakozni!
Geronimo Stilton: Mulatságos történetek
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Június 30. – ez volt az a határ-
idõ, ameddig a parlagfû még
büntetlenül viríthatott a földe-
ken. Ezt követõen a hatóság
kényszerkaszálást rendelhet
el, melynek költsége a föld
használóját, tulajdonosát ter-
heli, e mellett a bírság húsz-
ezertõl ötmillió forintig ter-
jedhet. 

Júliustól a védekezések el-
lenõrzését, a fertõzött terüle-
tek felmérését a körzeti földhi-
vatalok mezõgazdászai vég-
zik. Dr. Farkas Róbert, a paksi
földhivatal vezetõje úgy tájé-
koztatott, hogy az elkövetkezõ
idõszakban heti rendszeres-
séggel tartanak határszemlét a
külterületeken, illetve figye-
lemmel kísérik a lakossági be-
jelentéseket. 

A parlagfû elleni küzdelem
jegyében országos és helyi
szinten egyaránt mûködnek
különbözõ programok. A paksi
kistérségbõl nyolc település
csatlakozott az idei országos
parlagfûmentes ház akcióhoz.
Ennek keretében önkéntesek
járják az érintett településeket,
és amelyik ház udvarát par-
lagfûmentesnek találják, an-
nak lakója matricát kap, ha pe-
dig parlagfûvel fertõzött terü-

letre bukkannak, értesítik az
önkormányzatot. A programot
a paksi kistérségben az
ÁNTSZ koordinálja, de emel-
lett más programok megvaló-
sításán is dolgoznak. Néhány
településen például olyan ta-
nácsadót kívánnak mûködtet-
ni, amelyek elsõdleges felada-
ta az ismeretterjesztés, illetve
a parlagfûvel fertõzött terüle-
tek felfedezése szintén önkén-
tesek segítségével. 

A kismama klubokban is szó
van a parlagfûrõl, a védõnõk
felhívják a figyelmet, hogy az
anyatejjel táplált babák ki-
sebb százalékban lesznek al-
lergiásak, mondta el Mol-
nárné Haholt Zsuzsanna terü-
leti vezetõ védõnõ. Az
„Együtt a parlagfû ellen” Ala-
pítvány már több programot
életre hívott. Az évek óta mû-
ködõ lakossági virágosítási
verseny egyik nem titkolt cél-
ja a gyomnövény visszaszorí-
tása, és nem feledkezhetünk
meg a családi parlagfû-
gyûjtési akcióról sem, amely
verseny is egyben. Az isme-
retterjesztésben jelentõs sze-
repe van az iskolásoknak szó-
ló vetélkedõknek. Az alapít-
vány programpalettája idén a
virágos matrica akcióval bõ-
vült, amelynek lényege, hogy
a virágos, rendezett, tiszta
kertek tulajdonosait virágos
matricával jutalmazták. Az
akció keretében a szervezet
munkatársai és segítõik nem
csak a kerteket mérték fel, ha-
nem a parlagfûvel fertõzött
területeket is, tájékoztatott
Sáhi Manuéla az alapítvány
ügyvezetõje. A szakemberek
bíznak abban, hogy a kitartó
munka meghozza gyümöl-
csét, és sikerül visszaszorítani
az oly sok ember életét meg-
keserítõ parlagfüvet. 

Kohl Gyöngyi

Itt a szezon – hol a parlagfû?
Aki nem allergiás a
parlagfû pollenjére, ta-
lán el sem tudja kép-
zelni, mennyire meg
tudja keseríteni az em-
ber életét ez a növény,
mely júliusban növek-
szik a legintenzíveb-
ben. A parlagfû irtása
minden földtulajdo-
nosnak, használónak
törvényi kötelezettsé-
ge, elmulasztása bírsá-
got von maga után. 

Tüsszögés, orrfolyás, köny-
nyezõ szem – az allergia tulaj-
donképpen az immunrendszer
tévedése. A környezet ártal-
matlan anyagaira (pl. virágpor)
a szervezet úgy reagál, mintha
veszélyesek lennének, és ellen-
anyagok termelését indítja be
ellenük. Az allergiás hajlam
öröklõdik. A genetikai örökség
és a környezet együttes hatása
alakítja ki késõbb az allergiás
betegséget. Szezonális allergiát
kora tavasszal a virágzó fák
pollenjei, tavasz végén, nyár
elején a  pázsitfûfélék, a nyári-

õszi idõszakban pedig többek
között a parlagfû, üröm és a
különbözõ gombaspórák okoz-
nak. Az éppen aktuális pollen-
jelentéseket megtalálhatják a
www.antsz.hu oldalon.

Országosan megfigyelhetõ,
hogy a parlagfûmentesítõ
programok mûködése óta
csökkenõ tendenciát mutatnak
azok a napok, amikor magas a
pollenkoncentráció. Pollen-
csapda hozzánk legközelebb
Szekszárdon van, ezzel tudják
mérni a pollenkoncentráció
mértékét. 

A parlagfû Magyarországon
nem õshonos gyomnövény,
az 1920-as években jelent
meg déli területeinken. Elõ-
ször 1950-ben vizsgálták a
gyomok elõfordulását Ma-
gyarországon, ekkor a par-
lagfû „csak” a 21. helyen állt
a gyakoriság és a területi el-
oszlás vonatkozásában, mára
a legelterjedtebb egészség-
károsodást okozó gyomnö-
vény. Egy közepes növény
átlagban 4000 csíraképes
magot érlel. A mûvelési cél
nélküli talajbolygatás csak

elõsegíti a parlagfû szaporo-
dását, ugyanis a mélyebb ré-
tegekbe lekerült magok akár
30-40 évig is csíraképesek
maradnak, és ha egy újabb
talajmozgatás a felszín köze-
lébe hozza õket, növekedés-
nek indulnak.       
Paks és környéke a közepe-
sen fertõzött területek közé
tartozik, évrõl-évre csökke-
nõ tendenciát tapasztalnak.
Belterületen már nem jel-
lemzõ a fertõzöttség, a külte-
rületeken még van tennivaló. 

-kgy-

Fo
tó

: 
Pa

ks
i H

írn
ök

 a
rc

hí
v



Elõször azt gondoltam, most
egy rendhagyó rész következik
a sorozatban, de rájöttem, hogy
az étel ugyanúgy hozzátartozik
a kalandozásokhoz, a kirándu-
láshoz, egy vidék megismeré-
séhez, mint a tájak, a múzeu-
mok, a mûemlékek, az embe-
rek.

Most kicsit megpihenünk.
Leülünk egy asztalhoz és ké-
rünk valami jellegzetes ételt,
ami erre a „mi városunkra”
leginkább jellemzõ. Ha meg-
kérdezném Önöket kedves ol-
vasók, hogy mi is lehet az a fo-
gás, amit ezek után elénk tesz-
nek, azt hiszem, nem tévedek,
amikor szinte hallom az egybe-
csengõ választ: a halászlé.

Egy amolyan emberesen
mély tányérban, a bõséges
paprikától vörösen csillogó,

ínycsiklandozóan illatozó és
természetesen forró gõzöket
eregetõ étel. Felszínén áttörnek
a jókora haldarabok, és magá-
tól értetõdõen tészta is van
hozzá temérdek. Amikor pedig
a szájba kerül, akkor éget, mint
a tûz, és átmelegíti az ember

testét, de még a szívét és a lel-
két is. 

A nevezetes dunai halászlé
fontos jellemzõje, hogy tésztá-
val, sok-sok paprikával, hagy-

mával készül, és természetesen
semmi halpasszírozás! Hogy
miért is alakult ez így? Nos,
ennek története van. Itt a Duna
mellett a homokos területeken
hagyományosan sok és kiváló
minõségû paprika termett és
terem még ma is. A lé sûrítésé-

re tehát sokkal inkább kézen-
fekvõ volt a hagymát és a gyö-
nyörû színt is adó paprikát
használni, semhogy halpasszí-
rozásra vetemedjenek. Na és a
tészta? Annak is megvan az
oka. A folyó mentén akadt jó
néhány vízimalom. A malom-
ban dolgoztak molnárlegények
is, akik munkájukért cserébe, a
fizetség részeként ételt is kap-
tak. Sok munka, fiatal legé-
nyek, jó étvágy. Nem volt az
ételkészítés olyan egyszerû fel-
adat a molnárnénak! Azonban
ott volt a folyó, benne a hal és
ott volt a liszt is... A legegysze-
rûbb, legkiadósabb és talán
legjóízûbb megoldás szinte kí-
nálta magát: egy jó tányér hal-
leves, nagy adag gyúrt tésztá-
val. 

Igazán fenséges étel, a Duna
és a homok ajándéka! Együtt
van benne az öreg halászok
nyugalma és a fiatal molnárle-
gények tüzes kedve is.

Komáromi János
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Utazzon hozzánk!

Paksi halászlé
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Ott jártunkkor szorgos fiú- és
lánykezek munkálkodtak az
inka díszeken, gyerekzsivaj-
tól volt hangos a múzeum hát-
só épülete. 

Pintér Gabriella múzeumpe-
dagógus, a tábor szervezõje
arról beszélt, hogy minden
héten más történelmi témát
elevenítenek fel. Az elsõ volt
a reneszánsz hét, a lányok re-
neszánsz nõi viselet alapján
fejpántot, szütyõket, a fiúk
pedig teljes harci felszerelést
készítettek. Az inka hét ötletét
a tavalyi népszerû inka kiállí-
tás adta. Fiúk és lányok
ugyanazt készítették ez alka-
lommal: inka tárgyakat, ruhá-
zatot, gabonatárolót, csóna-
kot, legyezõt. Közben Érdre
kirándultak a földrajzi múze-

umba, ahol a magyar utazókat
ismerhették meg, és indián
múzeumpedagógiai foglalko-
záson is részt vehettek. Az
utolsó héten a bronzkorban
kalandoztak és õskori mintára
barkácsoltak tárgyakat: drót-
ból ékszereket, baltát, harci
felszerelést, fejpántot, kirán-
dulásképpen pedig a százha-
lombattai régészeti parkba
utaztak, ahol õskori foglalko-
zásokon a lányok szõhettek-
fonhattak, a fiúk agyagozhat-
tak, és ebédet is kaptak ott:
kemencében sült lepényt. 

A fiúknak általában a kato-
nai dolgok tetszenek a legjob-
ban, az inka héten pedig a ru-
ha készítése volt igen népsze-
rû. Nincs probléma a gyere-
kekkel, le lehet kötni õket – a

táborvezetés Pintér Gabriel-
lán kívül a múzeum másik
munkatársának, Oláh Csabá-
nak is feladata, a reneszánsz
táncot pedig Ónodi Gyöngyi
tanította be a táborozóknak.  

Hetente más-más gyerme-
kek érkeznek a 15 fõs cso-
portba, ám van, aki két hétig
is marad. Sokan visszajárnak

évrõl-évre, nagyobb cserélõ-
dés éppen most volt, hiszen a
gyerekek kiöregednek az álta-
lános iskolás korból – a tábo-
rozók fele új érdeklõdõ. Nem
csak paksiak jelentkeznek; a
vonzáskörzet települései kö-
zül Dunaszentgyörgyrõl ér-
keztek gyerekek.

Sólya Emma

Az inkák birodalmában
A városi múzeum évek óta megrendezi háromhetes
napközis történelmi táborát általános iskolások
számára. Így van ez most is, lapzártánk idején épp
a harmadik hét programjai kezdõdtek el.
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Korhû öltözetben idézik meg az õsi kultúrát



A két háború közti Magyaror-
szág közismert és népszerû
slágerszövegeinek, filmforga-
tókönyvek írójának, kabaré-
szerzõjének nevét mára alig,
dalait  azonban még mindig
sokan ismerik.  Közülük a leg-
népszerûbbeket mind a mai
napig dúdolni is tudnánk: Oda
vagyok Magáért…,   Álmaim-
ban valahol…, Köszönöm,
hogy imádott,… vagy a Hip-
polit, a lakáj c. film slágere,  a
Pá, kis aranyom, pá!. Ahogy
Nemeskürty István írta róluk a
Mindig az a perc c. kötet elõ-
szavában: „Ez már persze nem
is irodalomtörténet, de vajon
nem költészet-e mégis? Hány
embert vigasztal, hány ember-
nek töltötte, tölti be életét sze-
líd örömmel? … Életmûve a
magyar filmtörténet örök érté-
ke marad.”

Mihály István az 1920-as
évek közepétõl mintegy ötven
film forgatókönyvírójaként is
ismertté vált, a legnépszerûb-

bek voltak ezek közül a Lila
akác (nemrég volt látható az
M2 csatorna délutáni mûso-
rán), a Papucshõs, melynek
címszerepét Kabos Gyula ját-
szotta. Kabarétréfái kötetben is
megjelentek, több színdarabot
is írt, a pesti Új Színházban
130-szor játszották legsikere-
sebb darabját: Béla, aki 26
éves c. drámáját.

Mihály István (Merkler Ist-
vánként anyakönyvezték,
egy írótól akkoriban elvár-
ták, hogy magyarosítsa a ne-
vét), Budapesten született,
1892. június 28-án, apja
Merkler Ignác orvos, egyete-
mi magántanár volt, aki fia
születése elõtt egy hónappal
meghalt. Édesanyja, Glück
Szerén férje halála után
nyolc évvel feleségül ment
unokatestvéréhez, Glück Ja-
kabhoz, akit 1907 táján
ügyésszé neveztek ki Pakson.
A család megközelítõleg tíz
évig élt városunkban.

Mihály Istvánt serdülõkora,
felnõttkorának, de írói pályájá-
nak kezdete is városunkhoz
kötötte. A kereskedelmi fõis-
kola elvégzése után (leginkább
német nyelvtudásának tökéle-
tesítése miatt) 1909 novembe-
rétõl 1910 áprilisáig Bécsben
volt gyakornok, majd Pakson
kezdett el dolgozni a Szekszár-
di Takarékpénztár Paksi Fiók-
jának tisztviselõjeként.  Fia,
Merkler András, aki megírta
élettörténetét, apja irodalmi
hagyatékában megtalálta azo-
kat a korabeli paksi újságokat,
amelyekben apja versei, írásai
megjelentek (Dunaföldvár és
Paks Vidéke, 1912. IX. 1.). A
korabeli híradások szerint
1913-ban fellépett egy paksi
mûkedvelõ színi elõadásban: A
mumus c. francia darabban is.

1918-ban már a budapesti Hi-
telbank helyettes fõpénztárosi
állásából állt fel, s határozta el,
hogy ezután írásainak honorá-
riumából fog élni. Hamarosan

kinevezték a Royal Orfeum
mûvészeti igazgatójának, s a
filmgyártás is egyre sûrûbben
foglalkoztatta, eleinte a néma-
filmek feliratozásával majd
forgatókönyvek írásával.

1924-ben megnõsült, felesé-
ge Feuermann Valéria, a Bel-
városi Színház kezdõ színész-
nõje volt, két fiuk született,
András és Péter (õk Merkler
néven, hiszen az apjuk hivata-
los névváltoztatását a Belügy-
minisztérium a zsidótörvények
miatt nem engedélyezte).
1930-tól 1932-ig Berlinben
dolgozott, majd visszatért Bu-
dapestre, s a korabeli magyar
filmszakma jelentõs és sikeres
alkotója lett mint forgató-
könyvíró,  dramaturg vagy a
filmslágerek szerzõje. Versei-
nek zenéjét a korszak legnép-
szerûbb dalszerzõi írták:
Eisemann Mihály, Fényes Sza-
bolcs, Buday Dénes, Zerkovitz
Béla és mások. 

1938-tól a zsidótörvények
korlátozásai miatt mások neve
alatt írt, amíg lehetett, aztán
1944 októberében városvédel-
mi munkaszolgálatra vitték.
Csoportjukat november 28-án
nyugat felé indították. Társai-
val együtt Bruck an der
Leithaban (Királyhidán) érte a
halál 1945. február 23-án. Ba-
rátjának még lediktálta utolsó
versét, a Brucki álmot, mely-
ben családjáról és Pestrõl ál-
modozott, s másnapra meg-
halt. 

Sírja feltehetõen Bruck oszt-
rák kisváros temetõjében van,
ott, ahol a fejfa felirata: 60
unbekannten Israeliten (60 is-
meretlen izraelita).

Forrás: Bencze Barnabás
szóbeli közlései; Merkler And-
rás: Mindig az a perc…
Válogatás Mihály István mûve-
ibõl, Bp. 1994.;  Merkler And-
rás: És pereg a vásznon az os-
toba film… Bp. 2007.; Új Ma-
gyar Életrajzi Lexikon, IV. k
Bp. 2002.; Magyar Színházmû-
vészeti Lexikon (http://mek.
oszk.hu); Újvári Péter: Ma-
gyar Zsidó Lexikon (http://
www.zsidlex. extra. hu)

Kernné Magda Irén
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Híres paksiak, paksi hírességek

Mihály István

A Katz család legfiatalabb tag-
ja, Fruzsina a Bezerédj Általá-
nos Iskola nyolcadik osztályos
tanulója. Öt éve citerázik a Pro
Artis mûvészeti iskolában, a
hangszer és a népzene, az
éneklés világa közel áll hozzá.
Tanára, Lehõcz Józsefné sze-
rint tehetséges és szorgalmas
növendék, jó elõadói készség-
gel. Könnyen megtanult a cite-
rán játszani, a hangszert a két
év szolfézs elõképzés után vá-
lasztotta az iskola egykori
hangszerbemutatóján. Fruzsi
már akkor elhatározta, hogy
bekerül a Kalinkó együttesbe,
ezért keményen dolgozott.
Most harmadik éve az együt-
tes tagja, és immár szólóéne-

kese is. A tanárnõ és a növen-
dék is említi Juhász Kittit, aki
a hangszeren és az éneklésben
is sokat segített, a duó éneklé-
sek húzóerõt jelentettek Fru-
zsinának. Komoly sikerekkel
zárta az elmúlt tanévet, Vár-
dombon a Megyei Cinege Ma-
dár Népzenei Versenyen beju-
tott a gálára, ahol a fellépés
volt a nyertesek jutalma, nem

a helyezések. Budapesten a
Fehér Galamb Országos Nép-
zenei Versenyen pedig szintén
a legjobbak között végzett, így
elõadása CD-re kerül. A mûvé-
szeti iskola háziversenyén má-
sodik helyen végzett, a tanév-
zárón igazgatói dicséretben ré-
szesült. A reál tárgyakat ked-
veli inkább, a matematika, a
kémia a kedvencek, a tovább-
tanulást is ezen a pályán kép-
zeli el. De bárhová is kerül,
amíg csak teheti, visszajárna
az együttesbe, a csapatért, az
éneklésért. A szereplésekre
mindig elkísérik szülei, akik
teljes odaadással segítik és tá-
mogatják lányukat, és az
együttes körüli teendõkben is
számíthatnak rájuk. Fruzsina
szabadidejében sportol,
kézmûveskedik, de igazi hob-
bija a hangszere és az éneklés.

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Katz Fruzsina
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Jó napot, mi újság?

Pálfáról, majd’ kitûnõ eredménnyel érke-
zett az ESZI-be Szász Tibor, és sokként él-
te meg, amikor kézhez kapta hármasnál
alig jobb bizonyítványát. Érettségiig 4,6-
ra tornázta fel az eredményt a benne mun-
káló versenyszellem és megfelelni vágyás
miatt. 91-ben érettségizett, majd elszegõ-
dött az atomerõmûbe, ahol több státuszt
betöltött már. Mostani munkáját – techno-
lógusként dolgozik – szereti, mert kiváló
kollégái vannak, nem kell váltómûszakban
dolgoznia, és az elõzõekhez képest több
kreativitást igényel. Nem csak a munkájá-
val, jelenlegi életével is elégedett. Álszent,
aki azt állítja, a pénz nem boldogít. Önma-
gában valóban nem, de a pénztelenség, a
bizonytalanság könnyen boldogtalanná
tesz, vallja. Úgy gondolja, annyi pénzre
igenis szükség van, amennyi a normál
élethez, azaz ételre, italra, fûtésre, ilyes-
mikre kell, vagyis, hogy ne legyenek napi
gondjai az embernek. A többi múlik ma-
gán az emberen. – Ma én sem fogadnék a
régi önmagamra – jegyzi meg. Hozzáteszi,
téved, aki azt hiszi, hogy nagy lábon él, de
sokkal többet ért el, mint, amit valaha gon-
dolt. Paks egyik legszebb környékén, ker-
tes házban lakik, kedves szomszédokkal,
barátokkal körülvéve. 

– A feleségem elvisel és támogat, pedig
ez nem mindig könnyû. A gyermekeim
Pakson is kitûnõen teljesítenek, felnéznek
rám, egészségesek vagyunk, a munkámat
megbecsülik, kívánhatnék ennél többet? –
kérdezi. Az út egyébként nem volt könnyû
idáig. Tibor úgy gondolja, a falun felnövõ
gyerekek hátrányból indulnak, tudásbéli
lemaradásukat esetenként szocializációs
hiányosságok tetézik. Õ ezt meg „megfe-
jelte” egy korán jött apasággal, húszéves

sem volt, amikor kiderült, gyermeke lesz.
Úgy döntött, feleségül veszi menyasszo-
nyát, ezzel egy család eltartásának gondját
vette a vállára, lemondott a fõiskoláról il-
letve sok másról, ami fiatalságával járt
volna. – Valójában nem fogtam fel, de
éreztem, hogy ez a döntés meghatározó
lesz egész életemre – fogalmaz. Nem rejti
véka alá, hogy hosszú ideig nyomasztotta
mindez, hiszen így utólag tudja, hogy ko-
moly kapcsolatra sem volt érett, nemhogy
házasságra. Ezt akkor is érezte, de aztán
elõtört benne a konokság, és eldöntötte,
megmutatja a világnak. Megmutatja, hogy
ebben a többszörösen is nehezített hely-
zetben igenis jó férj és jó apa lesz. Maxi-
malizmusából adódóan sokat konfrontáló-
dott, sokáig azt hitte, hogy neki kell meg-
váltani a világot. Ma már tudja, hogy ez
nem így van, de az alázatot és céltudatos-
ságot most is fontosnak tartja. Ezért mun-
ka mellett ugyan, de a fõiskola is összejött
végül. Rossz – és magyarokra jellemzõ –
tulajdonság szerinte az elégedetlenség és a
negatív gondolkodás. Ma úgy gondolja,
nincsenek problémák, csak megoldatlan
feladatok. Arra is rájött, hogy lazítani is
kell, úgy, hogy próbál faragni az önmagá-
val és másokkal szembeni elvárásokból.
Ezért az idén megengedtek maguknak egy

rég áhított nyaralást, amely feledhetetlen-
re sikerült. Szeretne többet megismerni a
világból, ami nem feltétlenül külföldi uta-
zásokat jelent, hiszen eddig is Magyaror-
szágon nyaraltak, s rendre jól érezték ma-
gukat. Álmai között szerepel a motorozás,
de addig sem tölti ábrándozással az életét,
hiszen – mint mondja – egy sor dolog örö-
met okoz neki. Itt a családra és a barátok-
ra gondol elsõsorban, de ott van még egy
nagy szerelem, a foci is: ennek köszönhe-
tõen tudja megõrizni kondiját, és néhány
barátot is a sportnak köszönhet. Végül pe-
dig Hektor, a boxer, aki kajlaságból jeles-
re, jól neveltségbõl „kissé” rosszabbra
vizsgázott, amikor a gazdája büszkélke-
dett vele.

Vida Tünde

Bár nem saját ötlet alapján,
hanem egy rokon javaslatára
jelentkezett az ESZI gépész-
technikus szakára, és az isko-
lában olyan idõszak is volt,
amikor minden mást szíveseb-
ben csinált volna, Szász Tibor
ma már biztos benne, jó vá-
lasztás volt, amikor az atom-
erõmû felé vette az irányt. 

GYURI LETETTE A TOLLAT

Az a három év, mikor Tibor a Paksi
Hírnöknél dolgozott, bepillantást en-
gedett számára az újságírás világába.
Érdekes embereket ismert meg, és ex-
hibicionizmusát is kiélhette. Nemrég
lezárta ugyan életének ezt a szakaszát,
de szívesen idézi fel az emlékeket és
büszke arra a néhány írásra, még ha
nem is voltak tökéletesek. „Gyuri” le-
tette a pennát.
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Sport

Pontszerzõ helyet vár
tanítványaitól Hangyási mester
Fogy az idõ, kevesebb mint egy
hónap múlva – augusztus 2-án
– elrepül Kínába a magyar judo
válogatott. Az Atomerõmû SE
két versenyzõje, Mészáros
Anett (-70 kg) és Bor Barna
(+100 kg) is tagja az olimpiai
küldöttségnek. Elkíséri tanítvá-
nyait az ASE judo szakosztá-
lyának vezetõedzõje, olimpiai
sportágvezetõ, Hangyási Lász-
ló mesteredzõ. – A felkészülés
hajrájában vagyunk, július elsõ
hetében „melegebb” éghajla-
ton, Barcelonában vettünk részt
edzõtáborban, ahol már nem a
mennyiségi, hanem a minõségi
munka volt a fontos. Közel
húsz ország versenyzõi voltak
jelen, így mindenkinek jutott
megfelelõ edzõpartner. Idáig
szerencsére nem történt sérü-

lés, megfelelõ mennyiségû
mérkõzést vívott Anett és Bar-
na is, és a testsúlyukkal sincs
probléma. Ráadásul az önbizal-
muk is rendben! A közelmúlt-
ban két világbajnokkal is na-
gyon jól meccselt, Szlovéniá-
ban olaszt vert, úgyhogy Barna
jó formában van. Szerencse,
hogy Anett megismerhette az
új kubai -70 kg-os versenyzõt,
így ha Pekingben összekerül-
nek, akkor már lesz némi ta-
pasztalata róla. Szlovéniában
például öt olyan versenyzõ is
megjelent, akikkel Anett egy
súlycsoportban indul, termé-
szetesen mindegyikükrõl készí-
tettem felvételt, ami alapján ki-
elemezzük õket. Anett (1987.
július 14-én született) már tu-
dott a felnõttek között is Eb- és

vb-érmet nyerni, ezért képes-
nek tartom az olimpián is jó
szereplésre. Barna ellenfelei
közül a kínait nem ismerjük, de
a többi lehetséges ellenféllel
már meccselt. Barnánál, ha jól
jönnek az ellenfelek, akkor a
kedve is jobb. A japán Nisit
még nem tudta megverni, de az
orosz Tmenov, a francia Teddy
Riner és a többi verhetõ. Egy-
szóval, ha kellõ tûz van benne,
akkor õ is képes pontszerzésre.
Még egy németországi edzõtá-
bor van vissza, azután már itt-
hon leszünk az Atom Kupán
edzõtáborban, egészen az el-
utazásig. Augusztus 7-én este
már tudni fogjuk a sorsolást,
Anett 13-án, Barna 15-én lép
tatamira – tudtuk meg
Hangyási lászlótól.         (joko)

A repülõjegyért
lapátoltak

A pekingi olimpiára készülõ
Kozmann György és Kolonics
György a poznani Világkupa-
versenyen indult a hétvégén.
Szombaton, C-2 1000 m-en
másodikként zártak. Vasárnap
a kilencedikek lettek a C–2
500 m döntõjében több mint
15 másodperces hátránnyal a
gyõztes német Thomas Luck,
Stefan Holtz páros mögött. Va-
lószínûleg valamilyen techni-
kai probléma miatt végeztek
az utolsó helyen.

Szegeden rendezték a II.
Felnõtt Síkvízi Válogató, Fel-
nõtt Magyar Kajak-Kenu Baj-
nokságot. K-4 férfi felnõtt
1000 m-en elsõ helyen végzett
a Bozsik Gábor (Tiszaújvárosi
Vízisport Egyesület)-Boros
Gergely (Atomerõmû SE) -
Beé István (Domino Honvéd)-
Sík Márton (Démász-Szeged)
négyes. Mivel az elsõ váloga-
tót a Vereckei Ákos, Horváth
Gábor, Gyökös Lajos, Kökény
Roland összetételû hajó nyer-
te, a pekingi repülõjegyért júli-
us 4-én újból, s egyben utoljá-
ra küzd meg ismét a két né-
gyes. C-4 U23 1000 m-en ötö-
dik lett a Dejczõ Bálint-
Molnár Mihály-Rohn Tamás-
Lichosyt Róbert összetételû
hajó. C-4 felnõtt 200 m-en ha-
todik lett Dejczõ Balázs-
Dejczõ Bálint-Lichosyt
Róbert-Rohn Tamás.      (joko)

Sopronban rendezték meg az
Országos Kosárlabda Gyermek
Bajnokság döntõjét. Az ASE
gyermek csapata 5 gyõzelem-
mel és 1 vereséggel az ötödik
helyen végzett. A csoportmér-
kõzések során a Baja, a Sopron
és az Óbudai Kaszások ellen is
nyertek a paksi fiatalok. A négy
közé jutásért játszott mérkõzé-
sen a MAFC ellen vereséget
szenvedtek, de az Univer Kecs-
kemét és a BLF Palota legyõ-
zésével sikerült megszerezni az
ötödik helyet A torna legjobb
dobója Papp Márk volt 213
ponttal. A csapatból két játékos,
Papp Márk és Antóni Csanád
teljesítménye volt kiemelkedõ,
ezért meghívót kaptak Szeged-
re, a korosztályos válogatott
nyári kiválasztó táborába. Játé-
kosok: Antóni Csanád, Balogh
Csaba, Bárdosi Bence, Csobán

János, Gombos Ádám, Kerepe-
si Kovács Miklós, Meixner
Márk, Miholics Bence, Papp
Márk, Sterczer Péter, Szaffena-
uer Levente, Szendi Csaba,
Veisz Alex. A csapat edzõje ifj.
Morgen Frigyes. 

Az ASE gyermek csapatából –
1996-os születésûek – sokan a
II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola kosárlabdacsapatában is
szerepelnek. A gyerekek a Pé-
csett megrendezett országos elõ-
döntõn az elsõ helyen végeztek,
így bejutottak a kaposvári orszá-
gos döntõbe, ahol a hetedik he-
lyen végeztek. A csapat tagjai:
Antóni Csanád, Bárdosi Bence,
Gombos Ádám, Horváth Csa-
nád, Jankovics Bence, Koszter
Dániel, Meixner Márk, Miholics
Bence, Szántó Tamás, Szendi
Csaba, Verli Roland, Veisz Alex.   

Kovács József

Kosaras palánták
sikerei

Sporttábort szervezett az
ASE, ahol a 12-13 éves fiú
korosztály fejleszthette to-
vább kosárlabda-tudását. E
mellett a tábor az összeszo-
kás jegyében is zajlott, mivel
õsztõl a kunszentmiklósi Kék
Rókák egyesületével kötött
megállapodás szerint 14 játé-
kosuk az ASE serdülõ csapa-
tában versenyez majd. A
mintegy 40 fõs, közös edzõ-
tábor munkájához sikerült
megnyerni az ország egyik
legjobb edzõjét, tanárát, dr.
Ránky Mátyást, aki évtizedek
óta meghatározó szerepet tölt
be a magyar tanár- és edzõ-
képzésben. A kosaras palán-
ták július végén ismét Pak-
son, majd augusztus közepén
Kunszentmiklóson csiszolód-
nak tovább, tudtuk meg Nagy
Gábor edzõtõl. 

-dávid-

Közös edzõtábor
neves edzõvel
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A Paksi FC NB III Dráva cso-
portjában szereplõ labdarúgó
együttese is befejezte a
2007/2008-as szezont. A PFC
második számú csapata a 18 gár-
dát felvonultató mezõnyben az
elõkelõ negyedik helyen végzett,
17 gyõzelemmel, 8 döntetlennel
és 9 vereséggel, 76:46-os gólkü-
lönbséggel 59 szerzett ponttal. –
Az elsõ harmadosztályú szezo-
nunkban az elsõ tíz hely valame-
lyikét tûztük ki magunk elé az
évad elõtt. A keret több mint két-
harmadát az ifjúságiaktól „kiöre-
gedett” játékosok alkotják, nekik
semmiféle felnõtt bajnoki ta-
pasztalatuk nem volt. Az NB I-es
csapat keretébõl érkeztek még

játékosok, õk sérülésbõl lába-
doztak, vagy nem fértek az adott
fordulóban az élgárda keretébe.
Ezért az egész szezonban válto-
zott együttesem, szinte nem volt
olyan, hogy kétszer egymás után
ugyanabban a felállásban tud-
tunk szerepelni – mondta el
Dienes Pál, a PFC II. vezetõ-
edzõje. Az állandó változások el-
lenére õsszel a középmezõnyben
szerepelt az együttes, és az utol-
só három fordulóban már voltak
biztató jelek, ami az elõrelépést
illeti. A tavasz a megfelelõ felké-
szülésnek köszönhetõen remekül
sikerült. – Játékban, eredmény-
ben és az egyének fejlõdésében
is sokat léptünk elõre a bajnok-

ság második körében. Az élcsa-
patokkal látványos gólokban
gazdag mérkõzéseket vívtunk, a
Pécsvárad, a Bonyhád és a Mar-
cali ellen minden tekintetben fe-
lülmúltuk riválisainkat. Gyenge
csapatteljesítmény egyedül Be-
remenden volt. A negyedik he-
lyezés egy nem várt, nagyon jó
szereplést mutat. A következõ
szezonban hasonló eredményt
várok, a keret állandó változása
miatt a jelenlegi pozíciónk a rea-
litást tükrözi – tette hozzá a pak-
si tréner. A felkészülés már meg-
kezdõdött, a 2008/2009-es idény
augusztus 9-én indul. A PFC II
õsszel érdekelt lesz a Magyar
Kupában is.                         efgé

Változó csapat, stabil eredmény

Június második felében meg-
kezdte felkészülését a 2008/
2009-es élvonalbeli szezonra a
Paksi FC labdarúgócsapata. Az
elsõ pár nap a ráhangolódás je-
gyében telt, míg a második hé-
ten már az Atomerõmû SE pá-
lyáján napi két edzésen vettek
részt a játékosok. A hónap utol-
só péntekén, illetve szombatján
Dunaszentgyörgyön tréninge-
zett a PFC, majd június végétõl
kezdve két hétre a tatai edzõ-
központban készül tovább
Gellei Imre együttese. 

– Az elsõ foglalkozásokon
még a labda nélküli koordináci-
óra, a fizikai és mentális erõ-
gyûjtésre helyezzük a fõ hang-
súlyt, majd késõbb a labdát is

bevonjuk az edzésekbe. A tatai
edzõtáborban délelõtt-délutáni
komplett tréningek zajlanak,
míg ezalatt öt felkészülési mér-
kõzést is játszunk. A héten a
Dunaszerdahellyel játszott a
PFC, a találkozón 3:2-re gyõ-
zött csapatunk, a paksi gólokat
Márkus (2), Báló lõtték. Az In-
tegrál DAC ellen lapzártánk
után mérkõztek Égerék. Július
5-én a Slovan Duslo Sala lesz
az ellenfél, míg 8-án az FC
Tranava, 10-én a Százhalom-
batta. Ezzel zárul a tatai edzõtá-
bor – mondta el a paksi tréner. 

Az edzõmeccsek sora azon-
ban tovább folytatódik. 12-én a
Budaörssel a tervek szerint
Dunaszentgyörgyön csap össze

a Paksi FC, majd 16-án Bar-
cson. 19-én a Pécsi MFC kö-
vetkezik ismét a Paks melletti
településen. – Mindenki na-
gyon jó hangulatban készül,
szerencsére a sérülések is elke-
rülték a csapatot. Salamon és
Tököli is hasfalhúzódással baj-
lódik, elõbbi azonban már tár-
saival gyakorol. Molnár Zoltán
és Zováth János korábbi sérü-
lésbõl lábadozik, õk is napról-
napra javulnak – tette hozzá
Gellei Imre. A keretben to-
vábbra sincs nagy mozgás. Be-
lényesi Miklós Nyíregyházára
távozott, míg Sipeki István
Görögországból csatlakozott a
Paksi FC-hez.    

Faller Gábor 

Javában készülnek a szezonra
Második alkalommal rende-
zett toborzót a Paksi Sport-
egyesület utánpótlás labdarú-
gó szakosztálya. Június 21-én
várták az 1994 és 1999 között
született focistapalántákat. – A
vártnál kevesebben jöttek el,
de az ezt megelõzõ kampá-
nyunk nem volt sikertelen.
Hartáról, Vajtáról, Német-
kérrõl és Pálfáról is érkeztek
gyerekek, akiknek természete-
sen edzést is tartottunk. Min-
den fiú ügyesen mozgott, volt,
akit marasztaltunk. Jelenleg
minden korosztályos csapa-
tunkban 25-en rúgják a labdát,
ilyen jól talán még sosem áll-
tunk. Ez annak köszönhetõ,
hogy év közben is figyeljük a
környékbeli tehetségeket, és
ha indokoltnak látjuk, meg-
próbáljuk már szezon közben
a PSE-hez csábítani – mondta
el Osztermájer Gábor, a PSE
utánpótlás szakág vezetõje. A
paksi zöld-fehér klubnál
Gracza Tibor, Osztermájer Gá-
bor, Vábró József, Jenei Fe-
renc, Péter Norbert és Wolf At-
tila foglalkozik a gyermekek-
kel, akik kiváló pedagógusok
és emellett képzett szakembe-
rek. – A PSE-ben futballozó
vidéki fiatalok mindegyikének
Pakson keresünk megfelelõ ál-
talános vagy középiskolát, va-
lamint kollégiumi elhelyezést
is biztosítunk számukra. Ezért
a régió távolabbi településeirõl
is szívesen jönnek hozzánk
játszani – fogalmazott a szak-
ágvezetõ.      

Faller Gábor

Tagtoborzó
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Az elmúlt hétvégén rendezték
az immár hagyományos ama-
tõr városi strandfoci bajnok-
ságot az ürgemezei homokon.
Közel 30 fokban, verõfényes
napsütésben, kiváló pályákon
zajlottak a küzdelmek. A han-
gulatra nem lehetett panasz, a
résztvevõk száma viszont az
átlagosnál is kevesebb volt.
2008-ban négy gárda méret-
tette meg magát a paksi stran-
don. – Ami egy kicsit fájda-
lom is számomra, mert eddig
azt hittem, csak a közügyek
nem érdeklik az embereket,
de úgy látom, már a sport és a
mozgás sem. Nagypályás sza-
bályok szerint játszunk, a be-
dobást rúgni is lehet, amivel
egy kicsit gyorsabbá is tettük
a meccseket. Nagyon nehéz a
homokban futballozni, már a
futás sem egyszerû – fogal-
mazott Nagy Lajos, a nyolca-
dik kiírás szervezõje.
Lisztmájer Balázs csapata, a
Trend Bútor is nevezett az
eseményre. A baráti társaság-
ból kevesen értek rá, ezért a
helyszínen egy másik együt-
tessel fuzionáltak, de a cél to-

vábbra is a végsõ gyõzelem
maradt. – Az ESZI Kupán
szerepel együtt a társaság, de
sajnos ma sokan nem értek rá.
Egy másik együttessel közö-
sen vágunk neki az idei küz-
delmeknek. Még nem játszot-
tunk együtt, a taktikát és a
technikát megbeszéltük, re-
mélem, sikeresek leszünk –
mondta el a Trend Bútor játé-
kosa. A brazilos technikai
trükkök ezúttal elmaradtak,
de így is gólokban gazdag,
látványos összecsapásokat
láthattak az érdeklõdõk. A
körmérkõzéseket követõen
alakult ki a végsõ sorrend.
Idén a Kettõ-huszonötösök
veretlenül hódították el a ser-
leget, a Trend Bútor, a Strand
Büfé és a Gurulyka csapatai
elõtt.                             efgé
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Hiába a fellocsolt és jól elõké-
szített terep a Csónakház mel-
letti pályán, a rekkenõ hõség
és persze a motorosok megtet-
ték a hatásukat. Ez csak a né-
zõszám miatt aggasztó egy ki-
csit, mert többen a strandot és
a vízpartot részesítették
elõnyben a száguldó és szöcs-
kék módjára „ugrándozó” mo-
torosokkal szemben. Ez a kö-
rülmény a szervezõket és a
versenyzõket csöppet sem za-
varta, õk tették a dolgukat,
profi módon az amatõr futa-
mokon. És különben is: akik
szeretik a technikai sportok
eme változatát, azok itt voltak
az ország minden szegletébõl.
Az elõfutamok után következ-
tek a döntõk, és le a kalappal a
fiúk elõtt: ha a hõségben és a
porban mi szenvedtünk a pá-

lya szélén, akkor mit szólja-
nak õk a bõrruhában és sisak-
ban. Na, de ez mégiscsak egy
országos futam volt a sportág
minden szépségével és izgal-
mával. Szerencsére a közel öt-
ven borulás után elég volt a
helyi elsõsegély, így a mentõ
csak a szabályok miatt tartóz-
kodott a helyszínen. Nem úgy
a paksi versenyzõk. Õk igenis
mozgásban voltak, bizonyítva
rátermettségüket, hiszen Ma-
rosi Dávid a 125 köbcentimé-
teres „A” kategóriában a do-
bogó legfelsõ fokára állhatott,
míg Flóra Márk ugyanitt a
„B” kategória mindkét futa-
mában szinte végig az élen
dübörgött, azonban motorhiba
miatt végül a hatodik helyen
végzett.

-Titti-

Jól dübörögtek a paksiak
Szikrázó napsütés, portenger és több mint száz
nevezõ. Így jellemezhetjük röviden az idei Orszá-
gos Amatõr Motocross Bajnokság paksi futamait. 

Forró homokban rúgták

Míg a PFC labdarúgói a tatai
edzõtáborban készülnek a
bajnokságra, a PSE tájfutói
Tatán és környékén verse-
nyeznek július elsõ hetében.
A Magyar Tájfutó Szövetség,
és a szegedi Vasutas Klub
Tata térségében rendezi a
nemzetközi Hungária Kupát.
Az ötnapos versenysorozaton
22 országból mintegy 130
egyesület 1300 versenyzõje
áll rajthoz. A nagy érdeklõ-
dés a 2009-es miskolci tájfu-
tó világbajnokságnak kö-
szönhetõ, sokan a tengeren-
túlról is eljöttek, hogy ismer-
kedjenek a magyarországi
körülményekkel.

Az elsõ napon kiemelt
rangsoroló versenyre került

sor, Tarján–Pes-kõ térségé-
ben. A második napon nor-
mál távú verseny, a harmadik
napon rövid távú parkver-
seny Tatán. Szombaton ki-
emelt közép távú rangsoroló
Dunaszentmiklós térségében,
a zárónapon pedig normál tá-
vú verseny vadászrajttal sze-
repel a programban. (A va-
dászrajt azt jelenti, hogy az
elsõ négy nap összesített
eredményei alapján indulnak
a versenyzõk.)

A Paksi SE F16, F18, F21,
F50, és N21-es kategóriákban
indít 10 férfi, és 2 nõi ver-
senyzõt. A csapatvezetõ
Mittler József, segítõje Kiss
Gábor.

(joko)

Tatán tájékozódnak

Második alkalommal ren-
deznek strandkézilabda
bajnokságot a paksi stran-
don. A küzdelmek lapunk
megjelenésével egy idõ-
ben, július 5-én zajlanak,
tudtuk meg Cseh Attilától.



A nyári nagytakarítás elõtt
július 11-én tart utoljára
nyitva a Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtár. Ezt követõen
augusztus 5-én várja ismét
olvasóit a téka.
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Mozimûsor

„Nyitott mûteremként” mû-
ködik a képtár július 2. és 9-
e között, az immár régi ha-
gyományra visszatekintõ
mûvésztelep mesterei ugyan-
is ekkor alkotnak a paksi
kortárs intézményben. Hogy
mit és hogyan, azt bárki
megtekintheti, ugyanis a fen-
ti idõszakban a képtár szaba-
don látogatható. 

Az alkotótelepet záró kiál-
lítás megnyitója július 10-én
lesz, délután öt órakor. A ki-
állítást megnyitja Ébli Gábor
mûvészettörténész, a Mo-
holy-Nagy Mûvészeti Egye-
tem adjunktusa. A tárlatot
augusztus végéig tekinthetik
meg az érdeklõdõk. 

Mûvésztelep 
a képtárban

Ma, amikor több tucat pénz-
intézet kínál hitelfelvételi le-
hetõséget, még inkább kö-
rültekintésre sarkall a lehetõ-
ségek bõséges tárháza, hi-
szen korántsem mindegy,
hogy éveken keresztül milyen
kondíciókkal törlesztjük hite-
lünket. Ebben nyújt segítsé-
get az országos tanácsadó
hálózatot üzemeltetõ Credit-

hill, amely napokban nyitot-
ta meg új paksi fiókját a Dó-
zsa György úton. A cég az

ország összes bankjával

kapcsolatban áll, ezért folya-
matosan a legkedvezõbb

feltételekkel kínálja szol-
gáltatásait. A lakáshiteltõl az
adósságrendezõ hitelig szá-
mos területen áll ügyfelei
rendelkezésére, s ami a leg-
fontosabb: klienseiknek nem
kell egyéb, pénztárcát terhelõ

kapcsolódó szolgáltatást,
biztosítást igénybe venniük,
emeli ki Újvári Veronika ré-
gióvezetõ. 
Nem csak a hitellehetõsé-

gek erdejében segít eliga-
zodni a Credithill. Általuk
olyan egyedi banki kedvez-

mények is igénybe vehe-

tõk, amelyekhez nem juthat-
nak hozzá a bankhoz közvet-
lenül fordulók. 
A hitelfelvételt követõen is

kapcsolatban maradnak

ügyfeleikkel, akik akár újra
feltölthetõ hitelkerethez jut-
hatnak a cég által kínált
egyedülálló Creditmax szol-
gáltatás kapcsán. A paksi
iroda munkatársai ingyenes
tanácsadással várják azokat,
akiknek nem mindegy, hogy
mennyi marad a pénztárcá-
jukban.                          (X)

Hiteles szolgáltatás

Mit kapott lencsevégre
a Paksi Fotósok Baráti Köre?

A két torony – Szécsényi Zsolt felvétele

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Veterános Családi Hétvégét
rendeznek Pakson, melynek
megnyitójára minden érdeklõ-
dõt szeretettel várnak a Városi
Múzeum udvarába. Július 11-
én, délután négy és hat óra kö-
zött a látogatók megtekinthetik

a találkozón résztvevõk jármû-
veit. Várhatóan mintegy 76
jármû érkezik a találkozóra,
tudtuk meg annak szervezõjé-
tõl, Ring Istvántól. Láthatnak
többek között Pannoniát,
Danuviát, Csepelt, Velorexet,
melyekben egyvalami közös:
mind elmúltak már legalább 30
évesek. 

Veterántalálkozó

Július 11. (péntek) 19 óra
INDIANA JONES ÉS 

A KRISTÁLYKOPONYA
KIRÁLYSÁGA

szinkronizált amerikai 
kalandfilm

Július 13. (vasárnap) 19 óra
ESZTER HAGYATÉKA

magyar film

Július 16 (szerda) 19 óra
BOLONDOK ARANYA

feliratos amerikai kalandfilm

Július 18 (péntek) 19 óra
STREETDANCE 

– STEP UP 2
feliratos am. táncos film
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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 !

FARMER-HITEL
ÖNNEK!!!

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

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

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

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

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

ELADÓ INGATLAN
A Paksi Református Egyházközség el-

adásra meghirdeti a Dunakömlõd, Béke
u. 72. (Hrsz: 8373) alatti, az egyházköz-

ség tulajdonát képezõ ingatlanát 

5 millió Ft irányáron.
Az árajánlatokat névvel és „Árajánlat”
felírással ellátott, lezárt borítékban a

Paksi Református Egyházközség parókiá-
jára (Bajcsy Zs. u. 8.) kérjük eljuttatni

2008. július 15-ig. Az árajánlatok az egy-
házközség képviselõi elõtt 2008. július
19-én lesznek felbontva és értékelve.

Az OTP Garancia Biztosító
Zrt. új irodát nyitott Pakson
a Dózsa György utca 7.
szám alatt – tájékoztatta la-
punkat Török Péter, a tár-
saság megyei igazgatója.
A biztosító Pakson és kör-

nyékén is jelentõs ügyfél-
körrel rendelkezik, a leg-
utóbbi értékelés során a
magyar biztosítók között a

harmadik legnagyobb

társasággá nõtték ki ma-
gukat.
Köszönhetõ ez az eddigi

tulajdonos OTP Bank part-
neri körének kiszolgálásá-
nak, valamint az elérhetõ

és megfizethetõ termékek
bevezetésének és értékesí-
tésének, amellyel újabb
széles tömegeket tudtak el-
érni.
A város központjába törté-

nõ költözéssel az új irodában
kényelmesebben és maga-
sabb színvonalon tudják ki-
szolgálni helyi ügyfeleiket, és
aktívabban kívánnak részt
venni a városunk üzleti életé-
ben is. 
Elérhetõségeik a régiek ma-

radtak :
telefon és fax: 75/421-692;
e-mail: tolna@garancia.hu

(X)

Új helyen az 
OTP Garancia Biztosító

OTP Garancia. A segítõ jobb.

Eladó 
ingatlanok

Pakson, az Arany János utcá-
ban 11 éve épült, négyszo-
bás, garázsos, összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 27
millió Ft.

Pollack Mihály utcában két és
fél szobás, 2. emeleti, felújí-
tott, parkra nézõ lakás eladó.
Erkély nincs. Irányár: 8,9 mil-
lió Ft.

A Keskeny utcában tetõtér-
beépítéses, négyszobás, össz-
komfortos, nagy teraszos, két-
garázsos családi ház. Irányár:
20,5 millió Ft. Kétszobás, er-
kélyes, lakótelepi lakást 2.
emeletig a vételárba beszámí-
tunk.

Az Építõk útján 1+2 félszo-
bás, konyha+étkezõs, erké-
lyes, 4. emeleti lakás eladó.
Irányár: 8,8 millió Ft.

Dunakömlõdön, a Béke utca
24. szám alatt
összeközmûves, 315 m2-es
építési telek eladó. Irányár:
3,8 millió Ft. 

A Sánchegy utcában 2,5 szo-
bás, összkomfortos, gázfûté-
ses családi ház eladó. Irány-
ár: 10,3 millió Ft.

Németkéren,  belterületen 16
ezer m2-es nagyságú telken
mûködõ halastó bekerítve,
hétvégi házzal (380 V, gáz, te-
lefon, kábeltévé) eladó. Irány-
ár: 7,8 millió Ft. Lakótelepi
lakást második emeletig a vé-
telárba beszámítunk.

Ingatlanok vétel, eladás elõtti értékbecslése, épületdiag-
nosztikai vizsgálat. Részletes felvilágosítás:
Fonyó Lajos ingatlan-értékbecslõ, közvetítõ.
Telefon: 70/310-8374. E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu


