Aki nem hagy fel az álmaival.
Portré Török Istvánról a 15. oldalon

Paksi Hírnök
Az írás megmarad.
ALAPÍTVA 1989-BEN

XVII. ÉVF. 16. SZÁM

SZENT ISTVÁN NAPJÁN
Ide új hit, új erõ, új munka kell – idézte
Ady Endre szavait Hajdú János polgármester a Szent István napi városi ünnepségen, ahol így szólt a paksiakhoz:
„Tisztességben, becsületben, biztonságban szeretnénk élni mindnyájan. Szeret-

nénk ápolni a hagyományainkat, szeretnénk tudni, hogy mi történik, mi történt
velünk. Államalapító szent királyunk 41
évig uralkodott vasakarattal, stabil hittel. Ebbõl merítsünk erõt, és akkor az
eredmény sem marad el. Ne csak kíván-

2008. AUGUSZTUS 22.

juk és reméljük az új magyar jövõt, hanem tegyünk, cselekedjünk is érte ki-ki
hite, lehetõsége és ereje szerint, hiszen
tudjuk: ide új hit, új erõ, és új munka
kell.”
Az ünnepi beszéd után dr. Keresztes
Pál katolikus plébános, Szabó Vilmos
evangélikus esperes és Lenkey István
református lelkész megáldotta az új kenyeret.

Évi 9% betéti kamat ! (EBKM: 9,21–9,31%)
47 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

90 vagy 180 napra, kizárólag pénzintézetünkben újonnan
elhelyezett lakossági számlabetétekre.

– A kamat összeghatártól független!
– A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe vennie!

– Nem kell a betét mellé más
befektetést eszközölnie!
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Közélet

Nem csak papíron mûködik a kapcsolat

portja érkezett Paksra. A felsõ tagozatos diákok irodalmi barangoláson ismerték meg Paksot és
környékét, majd felléptek az augusztus 20-i városi ünnepségen,
és egy napot a Balaton partján

töltöttek. A kézdivásárhelyi
Cantus Kamarakórus mûsorából
is ízelítõt kapott a paksi közönség Szent István ünnepén. A testvérvárosi kórus a Városi
Vegyeskarral lépett fel. -DSZ-

Megerõsítetik a tízéves testvérvárosi szerzõdést: Hajdú
János, Paks, és Mézes Sándor, Galánta polgármestere.
Galántai fotógaléria a www.paksihirnok.hu oldalon!
szerint. – Nem akarok ünneprontó lenni, de nagy jelentõséget
nem tulajdonítok az újabb dokumentálásnak – fogalmazott a
paksi polgármester. Szerinte
ugyanis olyan szilárd alapokon
áll a viszony, hogy erre már
szinte nincs is szükség. A város
ösztönzése és beavatkozása nélkül mûködik a rendszer.

Viski vendégjárás

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
Fotó: Molnár Gyula

Magas rangú ukrajnai parlamenti tisztségviselõkbõl és Visk város képviselõibõl álló delegáció
járt Pakson. A küldöttség városunk infrastruktúráját, intézményhálózatát és egyesületi tevékenységét tanulmányozta.
Partnervárosunk delegációját
Szajkó Károly polgármester vezette. Négynapos látogatásuk
alatt egy napot Hévízen és
Keszthelyen töltöttek, majd városunk mûködésével ismerkedtek. Megtekintették a lussoniumi
romkertet és ellátogattak a Dunaparti nyári esték programjára. A
delegáció látogatását követõen a
viski Tisza Táncegyüttes cso-

Mézes Sándor, Galánta polgármestere is értékesnek tartja
Pakssal kötött megállapodásukat. Mint mondta, neki az a fontos, hogy ne csak a vezetõk találkozzanak egymással, hanem
legyenek kulturális területeket
és sportot érintõ kapcsolatok is.
Mindez, illetve a diákkapcsolatok kiválóan mûködnek. Ezt –

Fotó: Molnár Gyula

Tíz évvel ezelõtt bluesos, most
emelkedett hangulatú volt a
szerzõdés-aláírás. Galánta és
Paks a 24. Galántai Vásár keretében tartott ünnepségen erõsítette meg testvérvárosi szerzõdését, amelyre 1998-ban, a paksi Gastroblues fesztiválon kerültek rá az aláírások a fesztiválon
szereplõ Spencer Davis részvétele mellett. A nem mindennapi
tanút többen is emlegették a
galántai vásáron. Mint ahogyan
az is többször szóba került,
hogy az elmúlt tíz évben jó
irányt vett a kapcsolat. Így vélekedett Horváth Zoltán és
Herczeg József, az akkori két
városvezetõ. Horváth Zoltán
szerint nem a papír a fontos, de
le kell fektetni a szabályokat,
aztán az embereken múlik, élnek-e a lehetõséggel. Ez példásan sikerült, nem szervezetek,
hanem emberek közötti a kapcsolat, vélekedik az egykori polgármester. Rendõrök, tûzoltók,
de már a horgászok is ismerkednek egymással. Mindez már
sokszor a városvezetés tudta
nélkül történik. Ez talán a legnagyobb sikere ennek a kapcsolatnak Hajdú János polgármester

miként az új szerzõdésbe is belefoglalták – szeretnék a jövõben is fenntartani és bõvíteni az
idegenforgalom és a gazdaság
területén. Ez utóbbi Hajdú János véleménye szerint nem
egyszerû dolog, hiszen az Európai Unióban nemcsak partnerei,
hanem konkurenciái is egymásnak. E téren a rendszeres tapasztalatcseréket tartja hasznosnak a paksi városvezetõ.
Apró, de mégiscsak figyelemre
méltó Hajdú János szerint, hogy
vállalkozók is lehetõséghez jutnak egy-egy találkozás során,
mint a galántai vásár borutcájában a paksi borászok.
A tízéves szerzõdés megerõsítésére egyébként egy fõként
képviselõkbõl álló delegáció
utazott Galántára. A paksi küldöttség tagjai voltak még a Paksi FC vezetõi, valamint a
Gastrobluest szervezõ Gárdai
György, a városi mûvelõdési
központ képviselõje is, s több
újságíró. A következõ találkozóra nem kellett sokáig várni, a
Paksi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság meghívására négy
galántai tûzoltó utazott Paksra,
a családi napokra, a mûvelõdési
központ kollektíváját pedig
szüreti napokra várja a paksi intézmény.
Vida Tünde

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

Szajkó Károly,
Visk polgármestere

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2008. szeptember 5.
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Másfélszázan teljesítették a távot
gyösrõl, Dunaszentgyörgyrõl,
Faddról, Uszódról, Százhalombattáról, Bokodról, Egerbõl,
Fótról, Mórról, Szekszárdról,
Szegedrõl, Géderlakról, és ketten Németországból. A legidõsebb résztvevõ Bagdy László
(68) elmondta: hálát ad a Jóistennek, hogy teljesíthette a tá-

vot, s azt kívánja a fiataloknak,
érjék meg erõben-egészségben,
hogy hasonló korban ugyanígy,
megerõltetés nélkül átúszhassák a Dunát. A legifjabb induló
Berényi Márton (9) volt, kaptuk a nevezési iroda adatait
Volfné Ocsovai Zsuzsannától.
A program délután színpadi

Fotó: Molnár Gyula

Inkább kora õszinek, mint nyárinak mondható idõjárásra ébredtünk az idei Duna-átúszás
napján, amely nyitánya volt a
Paksi Közmûvelõdési Kht. és a
Paksi Duna-partért Közalapítvány közös szervezésében
megvalósult Családi Napok
programsorozatnak. A hûvös
idõjárás szerencsére nem tántorította el az embereket a csobbanástól, igaz, kevesebben vállalkoztak rá, mint tavaly. Az
úszókat a Charon Hajózási Kft.
szállította át a Duna túlpartjára,
majd némi bemelegítés után elérkezett a start pillanata. A
megfelelõen biztosított és szükséges engedélyekkel rendelkezõ úszás minden résztvevõje
szerencsésen partot ért. Követve a hagyományt mindenki
ajándékpólót kapott, amelyeket
dr. Potoczky Iván, az oktatási
és kulturális bizottság, valamint Mezõsi Árpád az ifjúsági,
sport- és esélyegyenlõségi bizottság elnöke adtak át a vízi
színpadon. Idén 154-en úsztak,
többségében paksiak, de jöttek
megízlelni a dunai kalandot
Budapestrõl, Kölesdrõl, Gyön-

További képek a Duna-átúszásról, valamint a Családi Napokról a www.paksihirnok.hu oldalon!

Fotó: Molnár Gyula

Ezüst érdemkereszt az igazgatónak

Te nem fúvós, hanem erõszakon végeztél, mondták az ifjú
Hartmann Józsefnek, az idõ
tájt, amikor Paksra érkezett. Az
ominózus harsona szakot a pécsi fõiskolán végezte el, s on-

nan vezetett az útja a pezsgõ
mûvészeti életbõl az akkor még
csöndes, álmos kistelepülésre,
Paksra. Mint mondja, nem volt
megszokott akkoriban sem,
hogy a pedagógusok harcolnak
valamiért. Õ egyébként azt tûzte zászlajára ’71-ben, hogy az
épülõ atomvárosba próbál
csempészni, meghonosítani valamit a Pécsen tapasztalt miliõbõl. Akkor még nem volt önálló
zeneiskola, s úgy gondolta, nem
is fogadják tárt karokkal az ötletet, ha nincs egy zenekar, ami
kedvet csinál hozzá. 1971 szeptemberében érkezett, s a következõ év januárjában már meg is
tartották az elsõ próbát, majd
áprilisban a fellépést. Az önálló
iskola alapításáról szóló vb-ha-

tározat 1974 januárjában született meg. Jövõre lesz 35 éve.
Hartmann József azóta vezeti a
az intézményt. A legnehezebb –
mint felidézte – a ’78-80-as
években volt, a megyei függõségi viszony miatt. Aztán volt
egy törekvés arra, hogy összevonják a Bezerédjvel. Hartmann József ágált ellene. Akkor
is megmaradt az intézmény
önállósága, és most is, amikor
mûvészeti iskolák sokaságát olvasztották be más iskolákba. A
paksi Pro Artis önálló maradt, s
fejlõdése töretlennek tûnik, de
az igazgató szerint nem volt
mindig egyszerû. Legnagyobb
kudarcként annak a törekvésének a lesöprését élte meg, aminek célja az volt, hogy a volt

mûsorral folytatódott, a vendégelõadók mellett helyi csoportok produkcióit is megtekinthette a közönség. A Magna
Cum Laude betegség miatt lemondta a szereplést, így a mûsorfolyam végén a Kowalsky
meg a Vega csapott a húrok közé. A nap zárásaként szabadtéri
nosztalgia diszkóban lehetett
ropni a táncot. Vasárnap a helyi
Big Balls együttes nyitott, majd
két helyi táncos csapat után a
Bikini adott fergeteges koncertet, abszolút „telt ház” elõtt. A
Paksi Nyár programsorozat
összköltsége több mint nyolcmillió forint, amelybõl közel
négy és félmilliót az önkormányzat biztosít, támogatást
nyújtott a Paksi Atomerõmû
Zrt., valamint helyi cégek, de
nagyon fontos a különbözõ
szervezetek önkéntes segítõ
munkája, mint például a mentõsöké, a rendõrségé, a tûzoltóké, a polgárõrségé, a búvároké,
tájékoztatott Darócziné Szalai
Edit, a Paksi Közmûvelõdési
Kht. ügyvezetõje. A Paksi Nyár
keretében megrendezett 13.
Családi Napok a lapzártánkkal
egy idõben zajló augusztus 20ai mûsorral zárult.
Kohl Gyöngyi

Erzsébet szállóban mûvészeti,
kulturális központot hozzanak
létre, mely a képtárat és a mûvészeti oktatást is magába foglalja. A Deák-házba Hartmann
József tehetséggondozó képzést
álmodott. Errõl le kellett mondania, de – miként elmondta –
nincs oka az elégedetlenségre,
modern új épületben mûködnek, jó szakemberekkel dolgozik, szeptembertõl újabb mûvészeti ág oktatása indul. Ebben
véleménye szerint az õ eltökéltségük mellett a város jó anyagi
helyzete játszik szerepet, s az,
hogy annak élén mecénás testület áll.
Hartmann József, a Pro Artis
mûvészeti iskola igazgatója
augusztus 20-án a Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vette át.
Vida Tünde
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Rákerült az aláírás a Társadalmi
Ellenõrzõ és Információs Társulás (TEIT) és a Paksi Atomerõmû Zrt. közötti együttmûködésrõl szóló megállapodásra. Jócskán elhúzódtak a tárgyalások, az
eredeti elképzelés szerint több
évet átfogó szerzõdésben rögzítették volna a TEIT feladatait, s
az azért járó támogatást. Bár
nem ez volt az elsõ ilyen szerzõdés, nem rutinból készült, hiszen
van egy új eleme: az üzemidõnövelés és az ehhez társuló tájékoztatási és társadalmi ellenõrzési feladatok. Ezt is szeretnék
beépíteni a megállapodásba. Így
most – mint Török Gusztáv Andor elnök, Kalocsa polgármestere beszámolt róla – csak az idei
évre állapodtak meg. 90 millió
forintot kap a társulás az atomerõmûtõl a már hagyományos
feladatok elvégzésére. Tavaly az
összeg 85 millió forint volt. Az
elnök kifejtette, legutóbb három
évre szólt a szerzõdés, és változatlan céljuk, hogy több évre
szerzõdjenek. Ennek elõkészítésére bizottság alakul az atomerõmû, az érintett települések és az
MTA Pécsi Akadémiai Bizottság
képviselõje részvételével. A
TEIT tagjai a társaság Pakson
tartott ülésén fogadták el az
idénre szóló megállapodást. A
tanácskozáson az erõmû szinte
teljes vezérkara is megjelent, s
tájékoztatást adtak aktuális mûszaki kérdésekrõl, az erõmûben
folyó projektekrõl.
-vidaA paksi Fidelitas is csatlakozott ahhoz az akcióhoz, melynek keretében „Gyurcsány a
hibás” feliratú matricákat osztogattak a piactéren. A Fidesz
ifjúsági tagozatának kezdeményezése során arra kérik az
embereket, ragasszák ki a matricát mindenhová, amirõl úgy
gondolják, hogy a hibás kormányzás miatt nem mûködik
jól, vagy tönkrement – tájékoztatott Hanol János, a paksi
szervezet elnöke.

Várjuk vendégségbe
Tolna megyét!
Reneszánsz hangulat, „ízes illatok” versengése, a bor,
a kézmûves és zenei kultúra bemutatkozása kínál színes programot a megye 109 településének Pakson,
augusztus 30-án, az idei Megyenap rendezvényén. A
hagyományról és a várható eseményekrõl dr. Puskás
Imre, a Tolna Megyei Közgyûlés elnöke tájékoztatott.

Fotó: Molnár Gyula

TEIT: új feladatok
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– Sokan meglepõdve fogadják, hogy miért nem az államalapítás napján, hanem csak
azt követõen alig két héttel ünnepel a mi megyénk.
– Tolna vármegye léte kapcsolódik a Szent István-kori
államszervezethez, hiszen már
1055-ben, a tihanyi apátság
alapítólevelében van róla bejegyzés. Pecséthasználati joggal pedig már a török idõk
elõtt rendelkezett, de a viharos
háborús idõkben ez a pecsét
elveszett. Az új, önálló pecséthasználati jogot I. Lipót császár adományozta 1699. szeptember elsejei dátummal Tolna

vármegyének. Az esemény
300. évfordulóján úgy döntött
a megyei közgyûlés, hogy ezt
a napot ünneppé nyilvánítja.
– Az elmúlt években egész
hétig tartó rendezvénysorozattal emlékezett Szekszárd a jeles évfordulóra. Tavaly azonban két jelentõs változás is
történt.
– Úgy gondoljuk, hogy ez az
ünnep nemcsak a megyei önkormányzat ünnepe, hanem
azoké az embereké is, akik
azon a 109 településen élnek,
mely Tolna megyét alkotja. A
rendezvényt kétnaposra szûkítettük, és átléptük Szekszárd

határát. Tavaly az ünnepi közgyûlést Tolna városában tartottuk. A „Minden ízében Tolna
megye” címet viselõ fõzõverseny otthona pedig Zomba volt.
40 település, 40 helyi ételspecialitást készített el, a résztvevõk
legnagyobb megelégedésére.
Az egész közgyûlés nevében
mondhatom, ezen a rendezvényen érzékelni lehetett, hogy a
megye mindannyiunké. Ezt a
hagyományt akarjuk folytatni
az idén újabb két helyszínen. A
reneszánsz évhez kapcsolódóan a közelmúltban megújult
ozorai vár ad otthont a szeptember elsejei ünnepi közgyûlésnek, ahol megyei kitüntetéseket adunk át. Itt ismerjük el a
kiváló közalkalmazottak és
köztisztviselõk munkáját. Azok
tevékenységét, akik kimagaslóan sokat tettek a megyéért, valamint a kultúra, az egészségügy, a sport, illetve a nemzetiségi élet kiemelkedõ személyiségeit is díjazzuk.
– Az ünnepi közgyûlést megelõzõen ismét egy, az egész
megyét megmozgató eseményre is készülnek. Ön személyesen kérte fel a városok polgármestereit, hogy vegyenek részt
augusztus 30-án Pakson, a
Megyenap rendezvényén.
– Ezzel a gesztussal is azt
igyekeztem elérni, hogy minél
több település érezze, ez az
esemény róla is szól. A felkérés mindenhol pozitív visszhangra talált. Valamennyi városban egy összekötõ segíti a
fõszervezõ elnöki kabinet
munkáját. A közös munkának
köszönhetõen a program öszszeállt. Tolna megye ízeibõl
idén a pörköltekkel ismerkedhetünk meg a fõzõverseny
részvevõinek jóvoltából. Kilenc csapat méri össze tudását
a „Mátyás király Tolna megyében” címû reneszánsz vetélkedõn. De nem marad el a jó fajta borok kóstolgatása sem.
Gyermek- és különbözõ zenei
programokkal várjuk vendégségbe Tolna megyét augusztus
30-án egész nap Pakson az ürgemezei szabadidõparkban.
Horváth Margit
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Már igényelhetõ a bérlet

MEGYENAP 2008.
CSALÁDI NAP PAKSON
A Tolna Megyei Önkormányzat Önt is meghívja
a Megyenap kísérõrendezvényére
AUGUSZTUS 30-ÁN, SZOMBATON 10.00 órától
PAKSON, az ürgemezei szabadidõparkba!
A rendezvény háziasszonya Borbás Mária televíziós mûsorvezetõ
10.00 Dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Közgyûlés elnökének és Hajdú János, Paks polgármesterének köszöntõje
10.00–16.00 „Mesevár”– kézmûves foglalkozások és játékok gyerekeknek
10.00–13.00 „Fõz a megye”–Tolna megye településeinek
fõzõversenye reneszánsz hangulatban, magyaros ízekkel
11.00–11.30 „Vörös és fehér”–Bormustra. A megye zamatos borainak bemutatása
11.30–12.15 A paksi PRO ARTIS Mûvészeti Iskola tanulóinak mûsora „a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról” címû musicalbõl
12.15–12.45 A Jack-ki együttes mûsora. A paksi fiatalokból álló zenekar ismert rock és pop zenével szórakoztatja a közönséget
13.00-14.00 A fõzõverseny ételeinek tálalása és ebéd
13.30–14.00 A fõzõverseny értékelése és díjátadás
14.00–16.30 „Mátyás Király Tolna megyében”–játékos
vetélkedõ Tolna megye településeinek részvételével
17.00–18.30 A Molnár Dixieland Band mûsora
A nap folyamán lacikonyha és kirakodóvásár is várja az
érdeklõdõket a helyszínen.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A legtöbb családot érintõ és az
országban szinte egyedülállónak számító támogatási forma
a helyi járatra szóló ingyenes
diákbérlet biztosítása. Pakson
lakó, illetve városunkban tanuló diákok igényelhetik a tanulóbérletet, abban az esetben, ha
az iskola és a lakóhely között
legalább egy kilométer távolság van, illetve sport- vagy
mûvészeti tevékenysége miatt
indokolt az utazás, és biztosított a helyi járatú közlekedés.
A szükséges nyomtatványokat
postán kapták meg azok a diákok, akik az elõzõ tanévben
már részesültek a támogatásban, az új igénylõk a polgármesteri hivatalban kérhették a
kitöltendõ papírt. A jogosultságot egy tanévre állapítja meg
az önkormányzat. Az igénylés
minden negyedévet megelõzõ
hónap 15. napjáig adható be,
soron kívül csak különleges
okok alapján adható a támogatás, például, ha költözés miatt
megváltozik a tanuló lakcíme.
A jogosultság megállapításához szükséges az iskola igazolása is. Az idei tanévtõl szigorították a támogatást, sok esetben elõfordult ugyanis, hogy a
gyermek nem vette át az iskolában az ingyenes buszbérletet.
Ilyenkor az felhasználatlanul
visszaérkezett az önkormányzathoz, jelentõs felesleges kiadást okozva a hivatal számára. Ezért született meg az a
döntés, hogy ha a szülõ nem
gondoskodik a bérlet átvételérõl, akkor a jogosultságot megszüntetik, és a szülõt a bérlet
árának visszafizetésére kötelezik. Ingyenes diákbérletre idén
is közel 1400 igénylés érkezett
be, így a támogatásra több
mint tízmillió forintot költ a
város.
Hat-hétszáz gyermek iskolakezdési költségeit csökkenti

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Közeledik a tanévkezdés, rövidesen becsengetnek.
Az önkormányzat többféle támogatást is nyújt az
iskolai költségek enyhítéséhez.

ilyenkor nyár végén az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás folyósításával. Ebben a segélyezési
formában idén június elsejétõl
szigorítást vezetett be az önkormányzat a jövedelemhatárok csökkentésével. – Egyre
több az igénylõ, így a terhek
egyre jelentõsebbek, a megszorításra ezért volt szükség –
mondta el Badics Istvánné, a
családvédelmi és szociális osztály munkatársa. Bölcsõdés
kortól egyetemista korig adható az általában egyszeri pénzbeli kifizetés.
Roma tanulók iskolai költségeihez is hozzájárul emellett a
város a számukra elérhetõ ösztöndíj lehetõséggel. A feltétel a
legalább hármas tanulmányi
átlag és elõírás az is, hogy a tanulónak nem lehet igazolatlan
hiányzása. Az önkormányzatnál a szülõk nyújthatják be a
kérelmet. A kitöltött nyomtatvány mellett be kell mutatni a
diák iskolai bizonyítványát
vagy az iskola által hitelesített
fénymásolatot és iskolalátogatási igazolást. Az ösztöndíj kettõ- és négyezer forint közötti
havi támogatást jelent tanulmányi eredménytõl függõen. A támogatásban tavaly ötven roma
diák részesült.
Dallos Sz.
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Atomerõmû

A sakk teljes életet kíván

Fotó: Molnár Gyula

A Marx György emlékverseny
végeredménye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maxime Vachier-Lagrave (francia) 7 pont
Alekszander Beljavszkij (szlovén) 6
Berkes Ferenc (magyar) 5
Gabriel Szargiszjan (örmény) 4,5
Daniel Stellwagen (holland) 4
Ács Péter (magyar) 3,5

Az eredményben nagyjából tükrözõdtek
az erõviszonyok, mondta Ács Péter a versenyt értékelve. Az ASE sakkozója a verseny elõtt sem helyezte magasra a mércét,
helytállást, nyert mérkõzéseket szeretett
volna, és, ha minden a legjobban alakul,
harmadik helyezést. Ez az álmok csúcsa
lett volna, reálisan azonban, mivel neki
volt a legkisebb az Élõ-pontszáma, esélye
is kevesebb volt társainál. Ez, tette hozzá,
nem jelenti azt, hogy feltett kézzel ült asztalhoz. Hiányzott a felkészülés, amit jól
jellemez az is, hogy a 3-4. fordulónál kezdett magára találni. Peti szerint minden
eddiginél erõsebb volt a torna mezõnye,
stabil, nagyon jó játékosokkal.
Az ASE fiatal sakk nagymestere egyébként mostanában valóban jobban koncentrál a tanulásra. Idén szerezte meg elsõ diplomáját nemzetközi kapcsolatok szakon,
de párhuzamosan már a második diploma
megszerzésén munkálkodik. Két nyelvvizsga van a háta mögött, angol és francia,
ami a fõiskola miatt kellett. A harmadikra,
a németre önszorgalomból készül. Jelenleg egy német cég képviseletét látja el egy
személyben, s változatlanul sakkozik az
ASE színeiben. Illetve mégsem változatlanul, mert a sport eddigi fõszerepét szép
lassan kezdi átvenni a civil élet. A sakkból
egyébként meg lehet élni, vélekedik a
nagymester, ahhoz azonban a világ élmezõnyében kell lenni, és naponta sok-sok
órát a sakkra szánni. Õ a jövõben már nem
ebbe az irányba tart, bár – mint mondja –
a sakk mindig része marad az életének.
Hasonlóképpen gondolkodik az ASE
másik kiválósága, Berkes Ferenc. Úgy tervezi, hogy sakkozni mindig fog, mert jó és
szereti, de a jövõben nem akar egy lapra
feltenni mindent. – Nem lehet leélni egy
egész életet 64 mezõ mellett – fogalmazott. Fõ hivatása, megélhetése változatlanul a sakk, Petihez hasonlóan az ASE-ban
és egy német csapatban játszik. Ez utóbbi

mellett szól, hogy a német liga a legerõsebb és szakmailag sokat jelent, de
Ettingenben emberileg és anyagilag is
megbecsülik õket. Fecó tizenhárom éve
tagja a paksi egyesületnek, ahol edzõitõl
és Gosztola István szakosztályvezetõtõl
mindig minden segítséget megkapott.

Fotó: Molnár Gyula

Soha ilyen erõs mezõny nem volt még a
Marx György sakk emlékverseny történetében. Az idei tornára öt fiatal, de igen
eredményes nagymester és egy nagy tapasztalatú, többszörös olimpiai bajnok kapott meghívást. A verseny – mint az ünnepélyes eredményhirdetésen elhangzott –
ezúttal is remekül sikerült. Kállai Gábor, a
Magyar Sakkszövetség szakmai igazgatója úgy fogalmazott: Paks és Tolna megye
tevékenységének tortáján a Marx György
emlékverseny a hab. Süli János, a versenyt
finanszírozó Paksi Atomerõmû Zrt. üzemviteli igazgatója szerint az idei verseny is
beváltotta a hozzá fûzött reményt, ráirányította a figyelmet a sakkra, Paksra, az
atomerõmûre és annak mecénási szerepére, lehetõséget adott tehetséges fiataloknak arra, hogy a világ nagyjaival egy versenyen játszanak, hiszen a szupertorna
mellett több verseny is indult népes mezõnnyel.
A VI. Marx György emlékverseny az
elõzõleg esélyesnek kikiáltott francia
Maxime Vachier-Lagrave sikerével fejezõdött be. A 18 éves nagymester veretlenül, egypontos elõnnyel nyerte a tornát.
Második a nagymesterverseny doyenjének
titulált, szlovén színekben induló
Alekszander Beljavszkij lett, akit az ASE
játékosa, Berkes Ferenc követett ötven
százalékos teljesítményével. Az örmény
Gabriel Szargiszjan utolsó játéknapon
szerzett egyetlen gyõzelme a negyedik
helyre volt elég. Õt a holland Daniel
Stellwagen követte, majd a címvédõ Ács
Péter, akinek játékán nyomott hagyott az,
hogy mostanság jobbára a tanulásra koncentrált.

Amikor még gyerek volt, õ is, szülei is
úgy gondolták, az életét a sakknak kell
szentelni, ezért sem érettségit, sem szakmát nem szerzett. 9-10 évesen nagyra törõ
álmai voltak, világbajnok akart lenni.
Most már tudja, hogy ez elérhetetlen, annak ellenére, hogy a napi 8-10 óra sakkozás eredményeket hozott, egymást követték a sikerek. Éppen ezért beiratkozott egy
középiskolába, ahol esti tagozaton tanul.
Még egy tanéve van hátra, s érettségizni
fog. Hogy utána tanul vagy sem, nem döntötte el.
A sakkot egyébként Feri szerint csak a
szabályok miatt sorolják a sportok közé,
õ úgy gondolja, sokkal inkább tudomány
és mûvészet. Egy parti lehet nagyon
szép, még akkor is, ha nem gyõzelemmel
végzõdik. A megélhetéshez viszont nem
elég a szép játék. Minimális a különbség
az élvonalbeli játékosok között, fél pontokon múlhat a siker. A világ élvonalába
kerülni és maradni éppen ezért kõkemény munka árán lehet. S még akkor is
ott van a szerencse: hiába tehetséges valaki, s hiába tesz fel mindent egy lapra,
ha egy ország olyan kiválóságokkal
büszkélkedhet, mint Lékó Péter, Polgár
Judit és Almási Zoltán, a sorban legfeljebb a negyedik hely kiadó…
Vida Tünde
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Nemzetközi beruházókat várnak

– Nem csak Magyarország
szeretne külföldi befektetõket
vonzani, körülöttünk is erre törekednek. Miért választanának
minket, s miért ebbe az irányba
nyit elsõsorban?
Az ipari park érdemben akkor
bõvül, s csak akkor kínál új
munkahelyeket, ha nem csupán
betelepül egy már egyébként is
a városban mûködõ vállalkozás, hanem olyan cégek jelennek meg itt, amelyekben benne
van a növekedés lehetõsége,
vagy nincsenek még jelen Pakson. Ezért tartom fontosnak a
külföldi beruházók megkeresését. Ugyanakkor a csehek, szlovének, lengyelek, románok
mind olyan feltörekvõ helyekké váltak, amelyek sok tekintetben (adók, járulékok, infrastruktúra) lényegesen kedvezõbb
helyzetben vannak, mint Magyarország. Amiben mi versenyképesek vagyunk, azok a
jó szakemberek, s a magyar találékonyság. Saját bõrömön tapasztaltam Németországban,
hogy egy magyar mérnök
mennyivel leleményesebben
old meg egy mûszaki problémát, mint ottani kollégája.
– S ha már Magyarország,
miért döntene úgy egy cég,
hogy épp Paksra települ?
Paksra nem a kutatás-fejlesztés fog települni (ha csak nem
atomenergetika terén); ami reális cél, az olyan tevékenység,
amelyben magas az élõmunka
aránya. Például fémmegmunkálás, összeszerelés, feldolgozás.
– Ebben az esetben viszont
elõfordulhat, hogy gondol
egyet a beruházó, s egy hónap
múlva már Romániában vagy
Kínában állítja föl ugyanazt az
üzemet, az idetoborzott munkaerõ meg hoppon marad…

Éppen ezért nagyon körültekintõnek kell lenni, s kiszûrni
azokat, akik nem hosszútávra
terveznek. Az én feladatom,
hogy meggyõzzem: itt megbízható munkatársakra talál. Ezt
nem lehet az íróasztal mellõl
végezni, a személyes bizalom
kiépítése nélkül nem megy.
Nemzetközi befektetési konferenciákon azokat keresem fel,
akik beleillenek az általam felvázolt profilba. S visszatérve
arra: miért épp Paks? A vidéki
embernek van tartása. Budapesten – tisztelet a kivételnek –,
ha valaki elégedetlen az állásával, könnyebben elmegy és keres egy másikat. Itt inkább magukénak érzik a feladatot, s
jobban ragaszkodnak is hozzá.
Mindemellett, amennyiben idetelepülne egy nemzetközi cég,
az bizonyára hozná a menedzsmentjét is, s az sem elhanyagolható szempont, hogy aki
idejön, az szeretné jól érezni
magát. Paks egy nagyon élhetõ
település, én szekszárdiként azt
mondom: végig lehet sétálni a
két városon, utcanévtáblák,
nyírott fû, strand, uszoda –
Paks Tolna megyében elöl jár.
– Az M6-os megépülése milyen változást hozhat?
Az ipari ingatlanok árának az
emelkedését. Ha megépül,
nagy hátrányt dolgoz le ez a
térség. Akadt olyan befektetõ,
aki Dunaújvárosnál a már elkészült autópályáról letérve a 6os útra visszafordult.
– Arról konkrét elképzelése
van, milyen tevékenységet folytató cégeket hozna Paksra, de
milyen munkaerõre találnának
itt?
Ha egy cég már eldöntötte,
hogy hol és pontosan mivel
akar foglalkozni, akkor lehet

Fotó: Molnár Gyula

Külföldi befektetõket szeretne a városba vonzani a
Paksi Ipari Park Kft. májusban kinevezett ügyvezetõje. Dr. Sztruhár Sándort a térség gazdasági
elõnyeirõl és hátrányairól, a munkahelyteremtésrõl kérdeztük, s arról: milyennek látja Paksot egy
más városból érkezõ.

tudni, milyen munkásokra van
szükség. Hiába érdeklõdnek a
Pakson lévõ szakképzett munkaerõrõl általánosságban –
nincs. Viszont amennyiben
megállapodunk, hogy egy év
múlva jön és indítja a termelést, akkorra én összeszedem
és betaníttatom a kívánt feladatra az embereket.
– Jelenleg több mint 400 alkalmazott dolgozik az ipari
parkba települt 18 cégnél. Mi a
reális cél a növekedést illetõen,
mi az elvárás?
Mintegy 12 hektár vár még
befektetõre. Erre jöhet három
cég is meg húsz is – a cég
nagyságától függõen. Az elvárás, hogy a kínálkozó lehetõségeket maximálisan kihasználjam. Lehet, hogy eltelik egy év,
és hiába dolgoztam azon, hogy
külföldi vállalkozást hozzak a
városba. Akkor nyilván meg
kell néznem, hogy jó stratégiát
választottam-e, és fontos, hogy
nyugodt szívvel el tudjam
mondani: mindent megtettem a
siker érdekében.
– Egy év múlva megkérdezzük. Mi a helyzet a már betelepült cégekkel, velük milyen a
kapcsolat?
Ha valaki úgy dönt, hogy idetelepül, utána sem engedjük el
a kezét. Különbözõ szolgálta-

tások terén (útkarbantartás, õrzés-védelem) egyébként is
kapcsolatban állunk, de két-háromnaponta benézek a vállalkozásokhoz: mi újság? Ha
igényt tartanak szakmai tanácsaimra, azt is megbeszéljük.
– Mezõgazdasági szektor, autóipar, kávéterjesztés – pályafutása most más irányt vett.
Milyen új kihívás elé néz ebben
a feladatkörben agrármérnökként, szakközgazdászként, jogászként?
Speciális tevékenységi köröket kell megismernem, hatósági
eljárások, ügyintézés, de a feladatok minden döntési, vezetési
munkakörben ugyanazok. Bármilyen termelést folytató céget
vezethet jól akár ugyanaz az
ember, a szervezetirányítási, fejlesztési mechanizmus azonos.
Sok párhuzam van egy cég, valamint egy család vezetése között is. Mindkettõnél vannak
pénzügyek, elõre kell látni, döntéseket kell meghozni. Természetesen vannak szakmai oldalai
is, de az elhatározások felé vezetõ út ugyanazon az alapon
nyugszik. Egyébként a fõváros
után felüdülés vidéken dolgozni. Még nem találkoztam olyannal, aki ne segíteni akart volna,
amit ezúton is köszönök.
Dávid Ildikó
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Egészségügy

RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az a szép ebben a munkában, hogy nem lehet rutinból végezni, mindig van
megoldandó feladat, ezért minden nap egy újabb kihívás. A felelõsségünk
nagy, hiszen a pontos diagnózisnak elengedhetetlen feltétele a precízen elkészített laboratóriumi lelet, mondja Székely Edit analitikus, aki a rendelõintézet orvosdiagnosztikai laboratóriumában dolgozik.

A laboratóriumban 150-170 beteget fogadnak naponta, de a téli
hónapokban ennél is többen fordulnak meg a vérvételes székekben. Egy átlagos napon 20002200 vizsgálatot végeznek, ezen
belül 120-140 vérkép készül,
durván 100 a véralvadás, illetve
1000-1200 a kémiai vizsgálat
például vércukor-, koleszterinmérések száma. A magas betegforgalom indokolta, hogy nemrégiben átálltak a reggel hét órás
kezdésre, a vér levételének befejezési ideje változatlanul tíz óra.
Ez az idõtartam nem véletlen,
ugyanis a vér levétele reggel hét
és kilenc óra között a legideálisabb. A laboratóriumi munka
oroszlánrésze a minták levételét
követõen a kulisszák mögött zajlik. Ez az analízis, amelyet általános laboratóriumi asszisztensek,
klinikai-kémiai szakasszisztens,
illetve egy analitikus végez, valamint bizonyos szinten ebbe a
munkába is bekapcsolódik az elsõsorban adminisztratív feladatokért felelõs segédasszisztens.

Amióta a rendelõintézet létezik,
a laboratóriumot dr. Széchenyiné dr. Somos Éva vezeti, ma
már nyugdíj mellett. A minták
analizálása folyamatos munkát
jelent minden kollégának, precizitást, pontosságot és állandó
jelenlétet követel tõlük, ezért
nem tudnak közben leletkiadással foglalkozni. Az eredményeket délután fél háromtól fél négyig lehet átvenni, akkor is, ha

elõzõ napi leletért megy a beteg. Az orvosi beutalón feltüntetett vizsgálatok elvégzéséhez
különbözõ gépek állnak az aszszisztensek rendelkezésére.
Székely Edit kiemelte a vér sejtes elemeinek vizsgálatára alkalmas hematológiai automatát,
amelyet 2003 óta használnak.
Ez a berendezés nagyon megbízható, még soha nem volt vele probléma, könnyû kezelni,

Véradás

túl a véradás egyben szûrés is,
hiszen a vérvételt megelõzi
egy általános belgyógyászati
vizsgálat, illetve a már levett
vért a késõbbiekben vizsgálatnak vetik alá a véradó állomáson, amellyel többféle betegség kiszûrhetõ.

Ismét véradást szervez Pakson
a Vöröskereszt városi szervezete. Augusztus 26-án a már
megszokott helyszínre, a mûvelõdési központba invitálják
az önkéntes véradókat reggel
fél kilenctõl délután négy óráig. A 18 és 65 év közöttieket
várják, akik TAJ kártyájukat,
valamint személyi igazolványukat vigyék magukkal. Ne
feledjék, a segítségnyújtáson

karbantartani, és igen profi az
eredmények értékelésében, abban pedig különleges, hogy nagyon részletesen elemzi a fehérvérsejteket. Az automaták mellett az informatikai háttér is
adott, amely megkönnyíti az
óriási mennyiségû adat kezelését. Rendszerük jelenleg négyes
szinten van, de ahogy Székely
Edit elmondta, szeretnék feltornázni ötösre, ami a legmagasabb fokozat. Az országos viszonylatban is igen jó géppark
nagyon sok vizsgálat elvégezésére ad lehetõséget vérbõl, vizeletbõl és székletbõl egyaránt,
így kevés az olyan minta, amit
tovább kell küldeni nagyobb laboratóriumba. Erre speciális
esetekben van szükség, például
hormonvizsgálatoknál. A laboratóriumban nagy gondot fordítanak a sterilitásra, ami a betegek és szakemberek szempontjából egyaránt fontos. Ezen a
téren jelentõs elõrelépés volt a
néhány éve bevezetett, zárt
rendszerû vérvétel, aminek alkalmazásával egy ezrelékre
csökkent a vérrel való érintkezés esélye. A minõségi munka
nagyon fontos a laborban, amiért Székely Edit a felelõs, ezért
munkájának szerves része a gépek, egyéb eszközök napi szintû ellenõrzése is. Emellett a laboratórium negyedévente országos szintû minõségellenõrzésben is részt vesz, valamint
rendszeresek a továbbképzések.
Kohl Gyöngyi
A labor gépparkjának egyetlen gyenge pontja az egyik kémiai automata volt, amely már
elöregedett és így sok problémát okozott. Az önkormányzat finanszírozásában egy új
berendezést kap a laboratórium, így a jövõben két igen
megbízható kémiai automatával tudják biztosítani a gördülékeny munkát. Ezek a gépek
kémiai vizsgálatok elvégzésére alkalmasak, vérbõl, illetve
vizeletbõl. Az új berendezés
értéke nettó 10,5 millió forint.
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Paksi résztvevõnek is szurkolhatott a közönség az idei
Sió Miss Balaton szépségversenyen. Az ESZI 18 esztendõs
diákja, Prancz Petra döntõbe
került. Már ez is komoly teljesítmény, hiszen háromszáz
szépség közül tizenhatan jutottak a legjobbak közé, s mivel idén tízéves volt a program, az idõsebb 26-35 éves
korosztályból is tízen. Petra a
mezõny legfiatalabbja s így
legtapasztalatlanabb versenyzõje volt, a többiek szinte kivétel nélkül számos országos
versenyen ringbe szálltak
már. Neki némi rutint és szép
eredményeket a paksi és környékbeli versenyek hoztak, illetve elsõként a Szexi vagy
nem szexi? címû televíziós
mûsorbéli gyõzelem, ami ráirányította a figyelmet.
Petra a nyarat a versenyre
áldozta, sok egyébre nem jutott ideje. A suli végeztével
kezdõdtek a válogatók, majd
az egyhetes felkészülés a Balaton-parti szállodában. A diáklány itt belekerült a sûrûjébe: koreográfusok, trénerek,

Fotó: Molnár Gyula

Petra és a balatoni nyár

pszichológusok foglalkoztak
velük, fotósok és újságírók
hada vette õket körül. A lányokkal – mint mondta – annak ellenére, hogy vetélytársak voltak, s mindannyian a

gyõzelemben bíztak, remekül
érezték magukat együtt.
A döntõt Siófokon, a szabadtéri színpadon szervezték. Petra és a helyszínen neki szurkoló édesanyja utolsó pillanatig

Festõként boldogulni

Judit a gyerektábort harmadszor vezette,
de nem csak ezért jegyeztük meg nevét.
Néhány egyetemista társával, képzõmûvész hallgató barátaival néhány éve azzal
hívták fel magukra a figyelmet, hogy
Dunakömlõdön tartott alkotótelepükön
hulladékból készítettek különféle mûveket. Ezt a komplett kiállítást több helyre
meghívták, az utaztatás néhány darabot
meg is viselt, így újabbakat készítettek.
Judit egyébként éppen idén végezte el a
Magyar Képzõmûvészeti Egyetemet, ahhoz, hogy átvegye diplomáját, még sikeres nyelvvizsgát kell tennie. Terve az,
hogy tanárként helyezkedik el, a végzett-

Fotó: Molnár Gyula

Zirczi Judittal legutóbb a dunakömlõdi
rajztáborban találkozhattunk. A kömlõdi lány a képzõmûvészetet választotta
hivatásául, de fõvárosi tanulmányai
után szeretne Pakson élni és alkotni.

sége ugyanis festõ és vizuális nevelõ tanár
lesz. Pakson szeretne munkát találni rajztanárként. Mellette természetesen festeni
fog, mert a mûvészeti tevékenységet is

bízott a sikerben, hiszen sokan
jósolták a paksi lánynak, hogy
az elsõk között végez. Az,
hogy nem így történt, nem
szegte kedvét, hiszen tudja,
hogy még sok lehetõség áll
elõtte, és már az is nagy eredmény, hogy döntõbe jutott, s ha
a fõdíjat nem is hozta el, nem
jött haza üres kézzel, egyoldalas megjelenési lehetõséget
nyert a Hungarian Top Models
2009 kiadványban. Ez – mint
elmondta – egy újabb lépés lehet pályáján, merthogy modellként képzeli jövõjét. Ez
nem jelenti azt, hogy mindent
egy lapra tesz fel, továbbra is
az ESZI diákja marad, ahol e
tanév végén érettségizik, majd
technikus minõsítést szeretne
szerezni.
Hogy szépségversenyen mikor indul, még nem döntötte el,
de – mint édesanyjával egyetértésben mondják – mindenképpen nevezni fog majd. Judit
mindenhova elkíséri lányát, ha
teheti. Segíti kritikákkal, tanácsokkal, egy-egy biztató szóval. Az õ segítsége sokat jelent
Petrának, mint ahogyan az is,
hogy sokan szurkoltak és gratuláltak neki itthon, Pakson.
Vida Tünde

fontosnak tartja és a tanítás is vonzza.
Meg aztán az is tény, hogy a festészetbõl
nem könnyû megélni. Ez még akkor is
igaz, ha valaki – miként Judit is – sok
egyéni és csoportos kiállításon van túl,
megannyi kulturális rendezvényt szervezett, s több ösztöndíjat is elnyert.
Volt már önálló kiállítása több helyszínen Budapesten, illetve Pakson és
Dunkömlõdön is több intézmény bemutatta munkáit. Csoportos kiállításait Szolnoktól Szentendréig felsorolni is nehéz
volna.
Judit elmondta, a rajziskolát, tábort azért
vállalja, mert szeretné, ha a dunakömlõdi
gyerekek kötõdnének a mûvészetekhez.
Szívesen foglalkozik a gyerekekkel, kihívásnak tekinti, s úgy érzi, tartozik annyival korábbi mestereinek, köztük például
Halász Róbertnek, hogy visszaadja azt a
sok törõdést, amit õ kapott pályája elején.
Zirczi Judit, ha a maga kedvére alkot,
olajfestékkel dolgozik. Tájképeket készít,
ezen belül is képzeletbeli, fantáziaszülte
tájak kerülnek ki keze alól.
-vt-
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SZOMBAT ESTI LÁZ
Paksi éjszaka. Hétvégén rendõrök, polgárõrök, s a nemrégiben
alakult járõrszolgálat,
a FEFE-Paks önkéntesei járják az utcákat,
vigyázzák a kisváros
rendjét. De milyen is
egy szombat éjjel – ennek jártunk utána.
Éjfél múlt. Nagy a mozgás a lakótelepen, hiszen itt koncentrálódnak a szórakozóhelyek, az
utcán fiatalok jönnek-mennek.
Teszünk néhány kört, bemelegítünk – õk is. Ilyenkor fogy az
este beszerzett „kannás”, lépcsõkön, padokon ülve emeli a
hangulatot. Cseh Tamás otthonosan mozog az éjjeli útvonalakon, most éppen a civil járõrszolgálat, a FEFE-Paks kocsijával, de lehetne a polgárõr jármûvel is, hiszen a szervezet alelnökeként ott is szolgálatot teljesít.
A fõ vonulási útirány mentén
(Barátság út, Ürgemezõ strand)
egy srác éppen

egy virágládába
süllyeszti
sörösdobozát.
Messze van a kuka, tudjuk meg
tõle, de a kérésnek mégis eleget
tesz, s helyére kerül a szemét.
Elég viharvertek a nagy faládák,
mindegyik mellett kitépett virág
hever. – Volt olyan éjjel, hogy
mindet felborították, mi ültetgettük vissza a növényeket –
meséli éjjeli kísérõm, miközben
az Ürgemezõ felé vesszük az
irányt. Nagy élet zajlik a strandnál, népszerû a kiesõ helyen lévõ diszkó. A tulajdonos

hajnalonta
szemétkommandót
vezényel ki,

összeszedik az éjszaka hátrahagyott mocskát. Most azonban messze még a hajnal, gyûlik az összeszedendõ. A tó körül lévõ park üres üvegeket
rejt, s még valami mást is. A
piknikezõ asztal tetején ülõ
lány ritmikusan mozog összefonódva partnerével, alig néhány méterre a zajos forgatagtól. A járõrkocsi reflektora sem
zavarja meg õket, a légyott
ugyanúgy folytatódik. – Volt,
aki még integetett is nekünk –
idézi fel elmúlt éjjelek tapasztalatait Tamás.

nincs egy óra, szerintem mozgalmas, Tamás szerint átlagos
éjszakának nézünk elébe. A
Kishegyi úti ovi mellett rendõrautó lámpája villog, s a
FEFE-Paks járõrei mutatják a
helyszínt, virágtépkedõk futottak karjaikba. – Miért kell ekkora felhajtás,

Make love,
not war,

(akitõl egyébként sportemberként talán mást várnánk), a
felrúgott kuka, megtépázott virágláda mellett. Valóban, Paks
a nyugalom szigete, hiszen
nem rablások, erõszakos bûncselekmények történnek az éjszakában. Szerencsések vagyunk, hogy csupán növények,
jelzõtáblák a szenvedõ alanyai
az éjjeli garázdáknak. Mégis
az értelmetlen vandalizmus
sok kérdõjelet hagy maga után.
Miért újítsuk fel a lakótelep
központi parkját, ha a nem túl
régi díszvilágítás kidöntve hever? Miért nem érezzük sajátunknak a szebb napokat is látott sakkszobrot? Milyen értékeket vall magának – s közvetít majd – a most felnövekvõ
generáció? – Paks lényegesen
jobb helyzetben van, mint például Budapest.

jut eszembe, legalább nem a
virágot tépkedik…
Sztorikból egyébként van bõven. Kilenc (!) éves fiú pizsamában a diszkónál, felháborodott szülõ (mit avatkoznak bele a járõrök a család ügyeibe),
kocsik tetején ugrálva hazafele
tartó, s még sorolhatnám. Hát
bizony, ezek a mai fiatalok…
Azt hiszem, öregszem, de
mégis, valami megváltozott.
Hány és hány pedagógustól
hallom: ha az iskolában kapott
egy fülest megérdemelten a diák, otthon megkapta a párját.
Ma tanárverésekrõl szólnak a
hírek. Az éjjeli utca sokszor hihetetlen élettörténeteket rejt,
kilátástalan, magára hagyott fiatalokkal. – Szerinted mikor
kérdezték meg utoljára ezektõl
a srácoktól: hogy vannak? – teszi fel a költõi kérdést Tamás.
Közben lassítunk, magatehetetlen lányra leszünk figyelmesek.

Hazavigyük
a hölgyet?
– kérdezi sofõröm a körülötte
lévõktõl. Nem kell, kapjuk a
választ, pedig a detoxra érett,
kifejezéstelen tekintet semmit
nem érzékel a világból. Még

nem drogot
terjesztettünk
– érvel a fiú

Ott a teljes
nihil jellemzõ,
itt még érdekli az embereket
mi történik körülöttük – tûnõdik Tamás, aki háromgyerekes
családapaként próbálja elmagyarázni a jó és a rossz viszonyát gyermekeinek, mikor sétájuk során az összetört üvegekrõl és megtépázott virágokról kérdezik. Ezért jó lehetõség
a polgárõrség, véli, hiszen bepillantást nyerhet bárki, mi zajlik körülötte, s milyen világot
nem szeretne látni.

Az éjjel egyébként meghatározott forgatókönyv szerint
zajlik. A már említett bemelegítés után, néhány óra bent a
szórakozóhelyeken,
majd
négy és öt óra között következik a kirajzás, azaz a hazafelé
tartó út. Akad, aki hallgatagon
araszol hazafelé, más egy
bank falához támaszkodva
adja ki magából rosszullétét,
megint mások nem éppen
csendesen tartanak következõ
úti céljuk felé. Ilyenkor már

megjelennek
a guberálók,
akik szervezetten járják a
vonulási útvonalat üres üveget keresve. Velük nincs baj,
sõt, elveszett telefont, pénztárcát is visszaszolgáltatnak,
elég nekik a betétdíj. Ami
nem náluk végzi, az sokszor
összetörve a fûben, járdán,
parkban, ahol poharak, zöld
üvegek szilánkjai tarkítják a
hajnali utcát. Ami mégis jó
jel: ma már tele vannak a kukák is, azaz az udvarias, ámde határozott kérés, mely
szerint: ugye a sörösdoboz,
borosüveg stb. a kukában
landol, mégsem mindig süket
fülekre talál.

A hajnal
meghozza
az étvágyat is,
a látványpékség, éjjel-nappali környéke most az éjszakában megfáradt reggelizõké.
Az utolsó fázishoz érkeztünk.
A „kannás” hatása kifele
megy, tombolnak a gyomorsavak. Jó esetben csak azok.
A polgárõrök, rendõrök, civil
járõrök lassan túl vannak egy
mûszakon, ilyenkor már fáradtan intenek egymásnak. Ismét eltelt egy paksi éjjel. Ami
a kívülállók számára: külön
világ.
Dávid Ildikó
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Új elnöke van a Paksi Polgárõr
Egyesületnek Horváth Zoltán
személyében. Az elõzõ elnök,
Kiss Miklós visszavonult az elnöki teendõktõl, ám továbbra
is tagja az egyesületnek, mely
nemrégiben ünnepelte fennállásának tízéves évfordulóját.
Horváth Zoltán tizenhárom
évig dolgozott rendõrként, a
Neutron Bevetési Osztály
munkatársaként ment nyugdíjba. Közéleti szerepet is vállalt,
a cseresznyési részönkormányzat tagja. Ezért is kezdett érdeklõdni a polgárõrség iránt,
hiszen az új vezetõ egyik célkitûzése, hogy a Pakshoz tartozó
külsõ városrészeket is bevonja

Fotó: Fonyó Dániel

Új elnök, új tervek

a polgárõrök által felügyelt területek körébe. A cél, hogy
olyan tagokkal is bõvüljön az

egyesület, akik a külsõ városrészeken élnek, és jól ismerik
az adott területet közbiztonsági
szempontból. Jelenleg tárgyalásokat folytat ez ügyben, s
mint mondja, lesznek jelentkezõk.
Másik fontos feladat, ami
Horváth Zoltánra vár, hogy a
létszámgondokkal küzdõ egyesület soraiba új önkénteseket
toborozzon – Meg kell vizsgálni, mi az oka annak, hogy kevés a jelentkezõ – hívja fel a figyelmet a vezetõ, aki azt kívánja elérni, hogy felnézzenek
az egyesületre, s presztízst kölcsönözzön annak, aki polgárõrként tevékenykedik. – Nem

Másfél millióval kevesebb
Igényesek az emberek a környezetükre, egyre több a szép, virágos kert a városban, ami nagy
öröm, emelte ki köszöntõjében
Bagdy László tanácsnok az
„Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány hagyományos lakossági
virágosítási, illetve családi parlagfû-gyûjtési
versenyének
eredményhirdetésén. A virágosítási versenyre kertes ház kategóriában harmincnégy, virágos lépcsõház kategóriában hat;

virágos utca kategóriában pedig
négy nevezõ volt. Az értékelésnél figyelembe vették, hogy milyen fajtákat választottak a háziak, mennyire találták meg az
évelõ és egynyári virágok arányát, milyen összképet mutatott
a kert, és plusz pontokat ért a
természetes anyagok használata, mondta el Pupp Józsefné
zsûritag, a Kertbarát Egyesület
elnöke. Kizárólag a közterületrõl belátható részeket pontozták,

Húszezer forinttól ötmillióig terjedõ bírsággal
sújthatók azok a telektulajdonosok, akik nem
gondoskodnak területük parlagfû-mentesítésérõl.
Az önkormányzat szigorúan lép fel azok ellen,
akik nem tartják be az elõírásokat. Idén eddig öt
bejelentés érkezett fertõzött belterületrõl, de
pénzbüntetésre nem volt még szükség.
A lakosoknak kötelezõ a tulajdonukban lévõ ingatlan, valamint az út és a telekhatár közötti belterület felének gyommentesítése. A közterületeket az önkormányzat megbízásából a DC
Dunakom Kft gondozza. A városháza munkatársa helyszíni szemléken méri fel a belterületek
fertõzöttségét, emellett lakossági bejelentések
alapján tájékozódik. A bejelentések valódiságát
lehetõség szerint még aznap ellenõrzik. – Idén
eddig öt jelzés érkezett a polgármesteri hivatalba
parlagfûvel szennyezett területrõl, de egyik esetben sem volt szükség bírságolásra – tájékoztatott

az utcáknál, lépcsõházaknál pedig az elõkerteket vették górcsõ
alá. Virágos kertes ház kategóriában a harmadik helyezett Fink
Mártonné lett, második Tóth
Józsefné, elsõ pedig Horváth
Andrásné. A lépcsõházak és utcák versenyében csak gyõztest
hirdettek, itt a Kishegyi út 18.,
illetve a Hunyadi utca vitte a
pálmát. Minden résztvevõ emléklapot, kaspót, valamint virágjegyeket kapott. A családi par-

Schmidtné Fekete Renáta környezetvédelmi hatósági ügyintézõ. Az eljárásban szigorítás történt.
Míg tavaly felszólítást kapott elsõ körben az a tulajdonos, akinek a területe parlagfüves volt, idén
már rögtön bírságról szóló értesítést kap. Magánszemélyek húszezer, társasházak és vállalkozások százezer forint bírsággal sújthatók.
Amennyiben a büntetés ellenére sem végeznék el
a gyommentesítést, akkor az önkormányzat
kényszerkaszálást rendelhet el, amelynek költségeit 15 napon belül a tulajdonos köteles megtéríteni. Paks Tolna megye többi településéhez viszonyítva jó helyzetben van, a lakosság együttmûködésének köszönhetõen viszonylag kevés az
allergiát okozó parlagfû. Az allergiaszezon október közepéig tart, ameddig a gyomnövény virágzik. A megelõzés egyetlen biztos formája az irtás: virágzás elõtt tövestõl kell kihúzni a földbõl
a kellemetlen tüneteket okozó gyomot.
-dal-
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elég laikusként kimenni az utcára, tudni kell, hogy közbiztonsági szempontból mit jelent, amit a járõrözõ lát, s mi
ilyenkor a teendõje, mi az, amit
meg tud akadályozni – sorolja
Horváth Zoltán, aki szakmabeliek bevonásával képzést kíván
indítani a polgárõrségnél.
Jelenleg mintegy 30 aktív
tagja van az egyesületnek, ezt a
létszámot legalább a duplájára
szeretné feltornázni az elnök.
Ha ez sikerül, a hétvégi járõrözés, s a városi rendezvények
mellett hétköznap is szolgálatot adnának a polgárõrök, s elegendõ létszámmal akár reggelente az óvodák, iskolák környékén is felügyelhetnék a
gyalogos-átkeléseket.
-dávid-

lagfû-gyûjtési versenyre tizennégy család jelentkezett. A versenyzõk öt hét alatt összesen 1,5
millió szál parlagfüvet irtottak
ki, a gyõztes négyfõs társaság
ebbõl 582.300 szálat adott le.
Képviselõjük,
Scherczer
Mihályné elmondta, hogy minden nap munka után járták a határt, és órákon át kutatták, szedték a gyomnövényt. Két dolog
ösztönözte õket, egyrészt a kihívás, másrészt az öröm, hogy segíthetnek az allergiában szenvedõknek, tette hozzá. Jutalmuk
egy négyszemélyes balatonfüredi üdülés volt. A második helyet
Borsi Gáborék 343.000, a harmadikat
pedig
Dobos
Lászlónéék 122.200 szál parlagfûvel nyerték el, jutalmuk mezõgazdasági vásárlási utalvány
volt. A többi résztvevõ sem távozott üres kézzel a sétahajózással egybekötött eredményhirdetésrõl, a tombolán ugyanis mindenkinek kedvezett a szerencse.
Sáhi Manuéla, az alapítvány
ügyvezetõje ezúton is köszönetet mond támogatóiknak és
programjaik résztvevõinek a
gyümölcsözõ együttmûködésért. Egy idõre elköszön az alapítványtól, mivel anyai örömök
elé néz, utódja az ügyvezetõi
székben Zengrüberné Fetter
Szilvia.
-gyöngy-
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Loparits Erzsébet
Már tíz éve él az Amerikai Egyesült Államokban a paksi származású zongoramûvész; egyetemen, tanárként is kamatoztatja
tehetségét. Ismertségét jelzi, hogy számtalan angol nyelvû oldalt sorakoztat fel az
internetes keresõprogram, amikor beírjuk a
nevét: Elizabeth Loparits – azaz: Loparits
Erzsébet.
– Elõször 1998 õszén jöttem az USA-ba,
Illionis államba, ahol két évet töltöttem,
majd Észak-Karolinába költöztem; egy éve
pedig az Atlanti-óceán partján fekvõ
Wilmington városában élek. Zongorázni 12
évesen Pakson kezdtem, az akkor még
„paksi zeneiskolában” Károly János növendékeként. A hangszer már elsõ pillanattól
fogva életre szóló szerelmem lett. Az elsõ
években gondolni sem mertem volna, hogy
a zenével esetleg komolyabb terveim is lehetnének – orvosi pályára készültem. Károly János tanár úrnak köszönhetem az elsõ
lépést a pályán: kitartóan támogatott és biztatott, segített kapcsolatot teremteni a Pécsi
Mûvészeti Szakközépiskola zongoratanárával, Forgó Györggyel, akinél, miután átjelentkeztem a paksi gimnáziumból, három és
fél évet tanultam – meséli Erzsébet.
Utolsó éves volt a pécsi Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola zongora szakán, mikor
alkalma adódott az amerikai egyetemi zongoratanár, Módos Gellért mesterkurzusán
Chopint zongorázni. A mester a kurzus után
felajánlott egy kétéves ösztöndíjat az Illinos

State University-re. A lány élt az ajánlattal, s
az amerikai egyetemen megszerezhette mûvészdiplomáját, majd néhány évvel késõbb a
zenemûvészetek doktora lett.
– Egyetemistaként érdekesnek találtam,
hogy milyen nagy a szabályok, törvények
iránti naiv tisztelet. A diákok nem fogadnak
el segítséget társaiktól, ha valaki nem becsületesen, saját kútfõbõl oldja meg a házi
feladatot, az bûnnek számít… Ha megpróbálnának puskázni – amire nem is láttam
példát –, azt azonnali elbocsátás követné.
Nagyon szigorú a rend a becsületesség terén. Nem tûrik a szabályszegést, a kultúrák,
szokások sokszínûségével szemben viszont
nagyfokú a tolerancia az óceán partján. At-

A Tûzvirág Táncegyüttes tovább növelte nemzetközi népszerûségét, a közelmúltban Portugáliát hódították meg. Elsõ ízben jártak a Pireneusi-félszigetnek ezen a területén. Két fesztiválon mutatták be a közönségnek a magyar néptánc szépségét. Porto közelében, Madagouro városában zajlott az
egyik esemény, ahol a vendéglátók kérésére a nemzetközi repertoárjukból is elõadtak néhány számot. A programot az
elmaradhatatlan ír szteppel zárták, hatalmas sikerrel. Lisszabon környékén a Cascais fesztiválon félórás programot látha-

Fotó: Paksi Hírnök archív

Portugáliában lobbant a tûz

2008. augusztus 22.

titûdök, szokások terén is nagy különbségek
lehetnek állam és állam között. Úgy érzem,
Illinoisban sokkal zárkózottabbak, hûvösebbek az emberek, mint itt délebbre, a keleti
parton, ahol most élek. Itt szélesebb a skálája az elfogadott normáknak; a különbözõ
kultúrák jobban megférnek egymás mellett.
Erzsébet úgy érzi: nyitott a letelepedést illetõen; bár az Egyesült Államokban maradás nem célja, hiszen fáj neki a messzeség.
A munkáját viszont nagyon szereti – az
University of North Carolina at Wilmington zenei tanszékén tanít és zongorán kísér.
Jók a koncertezési lehetõségek, és imádja az
óceánt… Ide köti tehát a munkája, a lehetõségei, a környezete és a barátai. Úgy érzi,
szeretettel és elfogadással fordulnak hozzá
az emberek, de hozzáteszi: az otthoni kapcsolatok intenzitásával ezek a kötõdések
nem érnek fel.
– Haza évente kétszer utazom; nagyon
hiányoznának az otthoniak, ha ezt nem tudnám megtenni. Így is nagyon gyorsan elszáll az a hét-tíz nap, amit a családdal vagy
barátok közt otthon tudok tölteni. Nehéz
lenne elmagyarázni, mennyit jelentenek õk
nekem. Mindig csordultig tele szívvel indulok utamra egy látogatás után… és egy kicsit õket is magammal hozom. Szerintem
nem is tudják, mennyire sokat adnak õk nekem. Paks városa mindig nagyon bõkezû
volt hozzám az elismerés, koncertlehetõségek, az ösztöndíj, és az anyagi támogatás területén. Köszönettel tartozom a városnak, és
nagyon megtisztelve érzem magam, hogy
ennyi év távollét után is szívesen, mint igazi otthonomba fogad vissza.
Sólya Emma

tott a nagyérdemû a paksi
együttestõl. A kéthetes út a táncosok számára sokkal többet jelentett, mint fesztiválokat. Ha
csak tehették, kirándultak. Jártak a középkori „világ végén”,
megnézték az Ördögszájat. Városnézésre megálltak Monacóban és Nizzában is. Spanyolországban Altea mûvészváros, Sevilla, Granada, az alhambrai királyi palota márvány csipkéi
kápráztatták el a kirándulókat.
A programot hajókirándulás és
tengeri fürdõzés is színesítette. A
felejthetetlen élményt a Tûzvirág
táncegyüttes portugál barátaik
meghívásával viszonozta. Az
ibériai együttest augusztus elején
Dunaföldváron láthatta a nagyközönség.
Horváth Margit
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Utazzon hozzánk!

Drótszamáron

De miért is érdemes a drótszamár nyergébe pattanni, mire
kell odafigyelni kerékpárvásárláskor és kerékpározás közben,
mi a helyzet Pakson és környékén bringás szemmel? Errõl
kérdeztük Horváth Pétert, aki
közismerten „megszállott” biciklista.
Gyerekkorában õ is, mint
minden gyerek sokat tekert.
Azután a gimnáziumi évek
alatt különbözõ sportok kötötték le és a kerékpár háttérbe
szorult. Húszéves lehetett,
amikor ismét gyakrabban nyeregbe pattant, és jelenleg több
kerékpárja is van, mert, mint
kiderült: egy nem elég.
– Különbözõ célra, különbözõ kerékpár a megfelelõ. Városi közlekedésre és edzésre nem
ugyanolyan tulajdonságokkal
rendelkezõ gépre van szükség
– sorolja Péter, aki szerint az
alábbi tulajdonságokra figyeljen az, aki csak Pakson belül és
kisebb kirándulásokra akarja
használni jármûvét: legyen a
kerékpár könnyû, alumínium
vázas, rendelkezzen stabil váltóval és megbízható teleszkópokkal. A város adottságai, terepviszonyai miatt különösen
fontos, hogy a kerékpárunkon
legyen váltó. Semmiképpen ne

feledkezzünk meg a kényelmes
nyeregrõl, és fontos a lámpa, a
fékek, a hangjelzõ és a fényvisszaverõk. Ha pedig arra is
számítunk, hogy idõnként a
bevásárlás után két keréken
megyünk haza, akkor csomagtartókra is szükség van. S,
hogy mindez mennyibe kerül?
Egy megfelelõ minõségû városi kerékpár 60-80 ezer Ft-ból
kihozható. Karbantartása nem
jelent semmi különlegeset.
Használattól függõen a víztõl,
portól, sártól meg kell tisztítani
és idõnként olajozni.
A beszerzés nem okozhat
gondot, ám a bringázás feltételeit illetõen még akad tennivaló a városban. – Kevés a kerékpárút. Ezen kicsit javított a
nemrégiben átadott szakasz, de
sajnos a már meglévõk nagyon
rossz állapotban vannak –
mondja. Biciklitároló viszont a
legtöbb helyen van.
Már a városon belül is van
néhány olyan pont, amit akár
kirándulásként is felkereshetünk. Ilyenek például a Gárdonyi kilátó, a Duna-parti sétány
vagy a strand. De nem túl megerõltetõ úti cél Cseresznyés
vagy az erõmû látogatóközpontja sem. Ha egy kicsit távolabbra kerekezünk, akkor a

Fotó: Molnár Gyula

Elõször volt a kerék. Azután nagyon sok idõ telt
el, mire megjelentek az elsõ olyan alkalmatosságok, amelyeknek valami közük lehet a mai kerékpárokhoz. Az 1800-as évek elején még pedál nélküli „futógépek”, majd az 1860-as években már a
pedállal hajtott velocipédek. Ezután sorra jöttek
az újítások, amelyek kényelmesebbé, biztonságosabbá és olcsóbbá tették a bicikliket. A legnagyobb lépésnek azt tekinthetjük, amikor a kerekekre gumi került és így a „csontrázónak” becézett masina jóval elviselhetõbb közlekedést tett
lehetõvé. A huszadik század elejét a „bicikliõrület aranykorának” nevezik. Ezután háttérbe szorult, az utóbbi években azonban reneszánszát éli
szerte a világon.

Nagydorog–Tengelic útvonalat
javasolja Tamás. A gyakorlottabbak kicsit nagyobb „kört” is
tehetnek, mondjuk Nagydorog,
Cece, Dunaföldvár, Bölcske,
Madocsa irányába vagy elmehetnek Fadd-Domboriba Tengelic felé. Gondoljanak azonban arra, hogy a 6-os úton tilos
a kerékpározás. Ha kell, kis kerülõvel tervezzék meg az utat.
Amire mindenképp figyelnie
kell a kerékpár jó állapotán kívül a kirándulásra indulónak,
az, hogy vigyen magával elegendõ folyadékot. Nem kell
megvárni amíg megszomjazunk, érdemes kb. tíz percenként, meleg idõben öt percenként néhány kortyot inni. Valamilyen ennivaló is legyen nálunk. – Én leginkább a gyümölcsöt, különösen a banánt
javaslom. Használjunk szemüveget a bogarak és a szél ellen. A sisak viselése ajánlott,
fõként gyerekeknek. Természetesen a közlekedési szabályok betartására végig figyeljünk (mert az autósok nem
mindig figyelnek a biciklisekre), és nem árt, ha valamilyen
fényvisszaverõ öltözéket vise-

lünk. A kirándulás után pedig
bõségesen gondoskodjunk a
folyadék-utánpótlásról, erre jó
a víz, de megfelelõ a sör is –
osztja meg jó tanácsait velünk
a bringás, aki több érvet is felsorakoztat, amiért érdemes a
drótszamár nyergébe pattanni.
Rendkívül egészséges. Átmozgatja az egész testet, erõsíti az
állóképességet, ugyanakkor kíméli az ízületeket (térd- és csípõproblémák esetén is ajánlott!), nyújtja a gerincet, javítja
a mozgáskoordinációt. Egy
másik érv, hogy ha csak néha
cseréljük le az autónkat kerékpárra, akkor máris tettünk valamit a környezet érdekében.
Városon belül szinte nem jelent idõkülönbséget a két kerék
a négyhez képest. Nem elhanyagolható szempont az sem,
hogy az autóhoz, de a motorhoz képest is lényegesen olcsóbb. Minden korosztály számára a lehetõ legegészségesebb sport. Szinte minden évés napszakban gyakorolható,
és már napi fél-egy óra tekerés
is átmozgatja, felfrissíti az
egész testet és a szellemet...
Komáromi János
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Híres paksiak, paksi hírességek

Dr. Rézbányai József
Rézbányai Jánosnak, a híres katolikus teológus-mûvészettörténésznek volt az unokaöccse, olvasóim õvele már megismerkedhettek a Paksi Hírnök 2007.
január 12-i számában.
Dr. Rézbányai József római
katolikus egyházi író, kanonok,
egyetemi tanár, a bécsi, a budapesti és a kolozsvári tudományegyetem tanára, a budapesti
egyetem hittudományi karának
tiszteletbeli tagja, a budapesti
központi papnevelõ intézet magyar irodalom iskolájának tagja,
a Szent István Társulat Irodalmi
Osztálya és a Szent István Akadémia tagja, zsinati vizsgáló és
szentszéki tanácsos Pakson született, 1860. január 20-án. Családja köztiszteletben álló paksi
iparos család volt, a monográfia
is megemlíti (feltehetõen az apa
vagy a nagyapa) ifj. Rézbányai
József lakatos céhmester, mezõvárosi bíró felajánlását az 1848as szabadságharc idején, aki
vállalta, hogy amennyiben biztosítanak a számára anyagot és
munkaerõt, ingyen készíti el a

szükséges fegyvereket a nemzetõrség és a honvéd zászlóaljak
felszereléséhez.
Rézbányai tanulmányai során a
gimnáziumot Kalocsán és Pécsett, a teológiát Bécsben, a
Pázmáneum tagjaként végezte
el, közben az Esterházy család
nevelõjeként dolgozott, s a tanítványai kísérõjeként többször
utazott külföldre is. 1882-ben
szentelték pappá, ezután a káplánkodás évei következtek
Rácpetrén és Nádasdon. 1885tõl a pécsi papnevelõ intézetben
lett tanulmányi felügyelõ, ahol
szónoki és irodalmi társulatot
szervezett, s Baranya megye
számos településén az õ szervezésében alakultak meg sorra a
katolikus legényegyletek pl.
Németbólyban, Mohácson, Szigetváron, Pécsett, melyek fontos
társadalmi-kulturális szerepet
töltöttek be az egyes települések
katolikus felnõtt-nevelésében.
Mindeközben folyamatosan tanult, 1886-ban Bécsben teológiai
tanári, 1891-ben a kolozsvári
egyetemen kánonjogi tanári dip-

lomát szerzett. 1887-tõl a pécsi
hittudományi fõiskola levéltárosa, majd az erkölcstan és lelkipásztorkodás-tan tanára lett, s tanított a pécsi tanítóképzõ fõiskolán is. Tekintélyét, a pécsi közéletben betöltött szerepét jelzi,
hogy 1891-ben részt vett a pécsi
hitelbank megalapításában is.
Hittanári feladatainak ellátása
mellett folyamatosan írt, költeményeit, cikkeit, értekezéseit
egyházi és világi folyóiratok közölték, 1886-tól 1893-ig munkatársa volt a Pécs c. folyóiratnak.
Több teológiai szakkönyve is
megjelent, közülük csak a legfontosabbakat kiemelve:
– Az egyház és az állam között
való viszony kérdése hazánkban, 1892.
– Magyarországi Szent Margit, Skócia királynéja, 1896.
– A lelkipásztor személye,
1898.
– A házasság szentsége lelkipásztori szempontból, tekintettel a mai viszonyokra, 1901.
– Az egyházi szónoklat kézikönyve, 1904.

– Az egyházi szónoklat egyetemes története, I-III. 19041908.
– Bölcseleti erkölcstan, Ethika, 1917.
– Szemelvények költeményeibõl, 1925.
– Szentbeszédek az egyházi év
minden ünnep és vasárnapjára,
I-II. (ez utóbbi több kiadásban is
megjelent).
A paksi Jézus Szíve templom
avatására megjelent Emlékkönyvben is olvashatók Rézbányai Józsefnek a templom elkészültét köszöntõ sorai, s a nagybácsi, Rézbányai János írása a
templom jelentõségérõl.
Dr. Rézbányai József Egerben
halt meg 1936. május 4-én, ott is
temették el.
Forrás: Emlékkönyv. A paksi
Szent szív templom 1901. évi
szentelése alkalmából, Szerkesztették: Müller Lajos és Bors
József, Paks, 1901. –Németh
Imre – Somogyi György – Koch
József: Paks nagyközség monográfiája, Paks 1976. – Magyar Katolikus Lexikon ( fõszerk.: Diós István, szerk.
Viczián János), Bp. 1993. Pallas
Nagylexikona, Szinnyei József:
Magyar írók élete és munkái, Új
Magyar Életrajzi Lexikon (fõszerk. Markó László) Bp. 2004.
Kernné Magda Irén

HIRDETMÉNY
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Paks Város Önkormányzata nyílt árverésen történõ értékesítésre meghirdeti
a kizárólagos tulajdonát képezõ paksi 206/1 hrsz alatt felvett ingatlanból
jogerõs telekalakítást engedélyezõ határozat alapján kialakítandó paksi
206/3 hrsz alatt felvett, Szent János utca végén található, 634 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésû ingatlant, az alábbi feltételek mellett:
1.Az ingatlan – a tervezett elõkert 68 m2 nagyságú részét érintõen – szennyvízvezeték elhelyezését, használatát és karbantartását biztosító szolgalmi
joggal terhelten kerül értékesítésre.
2.Telefon légkábel húzódik az ingatlanon keresztül, amelynek áthelyeztetése
a vevõt terheli.

Paks Város Önkormányzata nyílt árverésen történõ értékesítésre meghirdeti
a kizárólagos tulajdonát képezõ paksi 206/1 hrsz alatt felvett ingatlanból
jogerõs telekalakítást engedélyezõ határozat alapján kialakítandó paksi
206/4 hrsz alatt felvett, Szent János utca végén található, 600 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésû ingatlant, az alábbi feltételek mellett:
1.Az ingatlan – a tervezett elõkert 57 m2 nagyságú részét érintõen – szennyvízvezeték elhelyezését, használatát és karbantartását biztosító szolgalmi
joggal terhelten kerül értékesítésre.
2.Telefon légkábel húzódik az ingatlanon keresztül, amelynek áthelyeztetése
a vevõt terheli.

Az ingatlan kikiáltási ára: 3.050.000,-Ft, azaz Hárommillió-ötvenezer forint.
Az árverés idõpontja: 2008. szeptember 05. 09.00 óra
Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalója (7030 Paks,
Dózsa Gy u. 55-61.)

Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 3.530.000,-Ft, azaz Hárommillió-ötszázharmincezer forint.
Az árverés idõpontja: 2008. szeptember 05. 10.00 óra
Az árverés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalója (7030 Paks,
Dózsa Gy u. 55-61.)

Az árverésen való részvétel feltételei: a kikiáltási ár 10%-ának
megfelelõ összeg, azaz 305.000,-Ft helyszínen történõ letétbe helyezése,
amely összeg az árverés nyertese esetében a vételárba beszámításra, míg a
többi árverezõ esetében a helyszínen visszafizetésre kerül; az árverésre jelentkezõnek kiegyenlítetlen esedékessé vált köztartozásai nincsenek.

Az árverésen való részvétel feltételei: a kikiáltási ár 10%-ának
megfelelõ összeg, azaz 353.000,-Ft helyszínen történõ letétbe helyezése,
amely összeg az árverés nyertese esetében a vételárba beszámításra, míg a
többi árverezõ esetében a helyszínen visszafizetésre kerül; az árverésre jelentkezõnek kiegyenlítetlen esedékessé vált köztartozásai nincsenek.

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Titkársági osztályán dr. Taba Nikolett ad. 7030 Paks, Dózsa Gy.
u. 55-61. I. emelet 125. iroda. Tel.: 75/500-559
Dr. Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõ

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Titkársági osztályán dr. Taba Nikolett ad. 7030 Paks, Dózsa Gy.
u. 55-61. I. emelet 125. iroda. Tel.: 75/500-559
Dr. Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõ
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Jó napot, mi újság?

Aki nem hagy fel az álmaival

A Csámpa utáni mellékút
elõbb kétsávos, majd egy autónyi útra szûkül. Mi van, ha
szembe jön valaki, tûnõdöm
magamban, miközben a betonon zötykölõdöm. Aggodalmam – mint az késõbb kiderül
– hiábavalónak bizonyult, nem
nagy forgalmat bonyolít ez az
útszakasz. Pontosabban vendéglátóm egy kezén meg tudja
számolni, ki az, aki erre vetõdött az évek folyamán. Nyugodt környék. Nagy hóban elõfordult, hogy két hétig nem
volt kapcsolatuk a külvilággal.
Török István néhány éve még
Cseresznyésben lakott családjával, de mint mondja, túl nagy
lett a forgalom, inkább csendesebb vizekre evezett. Ne higygyék, hogy emberkerülõ, csupán szeret magában lenni, világtól távol élni. Öt kutya siet
üdvözlésemre portáján, követi
õket maga a házigazda is. Szemem sarkából látom A KENUT, amit még Fa Nándor épített, s mellette néhány kisebbet
is – meghúzódnak a fák árnyékában. A ház melletti gödör,
egy leendõ tó helye.
– Hiányzik a víz fodrozódása
– sóhajt fel vendéglátóm, miközben befele kalauzol. Vágyik a víz mellé, olyan helyre,
ahol este hajóba ülhet, s ha
kedve tartja, evezhet egy jót. A
végleges otthon azonban még
várat magára. Jelenleg itt kell,
hogy boldoguljon, hiszen ki-

hatta élve kórházban lévõ édesapját – ennek így kellett
történnie.
A következõ elérhetetlennek tûnõ cél a lisszaboni világkiállítás volt, természetesen a hét és fél méter hosszú, felpakolva
600 kilogrammot nyomó kenujával. Szerbiában háborús viszonyok állták útját, de nem adta fel: észak felé visszaevezve, más útvonalon érte el végül az expo színhelyét. Ne gondoljanak sima útra, volt, hogy két napig feküdt ájultan egy
francia csatorna partján, de megcsinálta.
Ezt követõen sem dõlt hátra: újra az óceánnal álmodott. Öt
éve a TelePaks képernyõjén faggattam terveirõl, s a miértekrõl. Kíváncsi voltam, most mi jár Török István fejében?

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Nem hallani róla már évek óta, csendesen él Csámpa környéki tanyáján. Pedig van mirõl mesélnie. Valaha fejébe
vette: Írországig evez el kenujával. Megtette, 101 napot
töltött féltérden, 3500 kilométert hagyva a háta mögött. Az
utolsó napon már a következõ úti célt tervezte. Jó néhány
évvel késõbb Dakarból Brazília felé vette az irányt, ám
nem az Atlanti-óceán állta útját. Erõnek, hitnek nem volt
híján: ugyan leforrázta a kezét, mégsem emiatt fordult
vissza: helyzetjelzõ mûszerei mondták fel sorra a szolgálatot. A Rejtõ Jenõ Afrikáját idézõ viszontagságokat mégsem
hiábavalóként élte meg – túl az ötvenes évein sem hisz a
véletlenekben. A fekete kontinensrõl visszatérve még lát-

sebbik fia, Aurél még néhány
évig általános iskolás. Egyébként kenuzik, de nem édesapja
biztatására, saját elhatározásából. – Nem akarom a saját álmaimat ráerõltetni – mondja
Török István, aki egy bakonyi
kis faluból származik, Pesthez
versenykenus múltja köti, s
már kisgyerekként a Velencei
tavon gumicsónakázva is az
óceánra képzelte magát. Paksra felesége, Márti révén került,
s már jó néhány éve itt boldogul. Jelenleg nem könnyen:
munkanélküliként. István sok
mindennel foglalkozott már
életében, számára az újrakezdés az élet természetes velejá-

rója. Legutóbbi terve, a fûrészüzem nem váltotta be a hozzá
fûzött reményeket, most ismét
váltani kényszerül. Mindig van
kiút a gödörbõl, amikor az ember nem is várná, megjön a segítség, vallja. Nem az a kétségbeesõs fajta, bármilyen megpróbáltatásról mosolyogva,
csillogó szemmel képes beszélni.
Pedig az élet most nem bánik
vele kesztyûs kézzel. Egy kullancscsípés
következtében
Lyme-kór gyötri, s mint kiderült, szívproblémákkal is küzd
– ma már nem fut le húsz kilométert, ha gondol egyet. Az
élet átírta az álmokat, s ezekkel

kell megtanulnia együtt élni.
Az égiekre bízta magát, s elfogadja, amit kiró rá egy nála
bölcsebb mindenség.
Ne gondolják azonban, hogy
minden álomnak vége szakadt.
– Jelenleg rendezni kell soraimat, újra megtalálni a boldogulás útját, de hiszem, hogy még
belefér a hátralévõ idõmbe egy
hajóút, csak már más körülmények között – avat be terveibe.
Ha majd az égiek is úgy akarják,
egy nagy hajón, többedmagával
még egyszer útra kel, hogy ne
csak álmaiban érezze az óceán
illatát. Miért? István, aki tagja a
hozzá hasonlókat tömörítõ
Megszállottak Klubjának is, a
klub honlapján így vall errõl:
„Amit csinálok, az maga a
vágy egy teljesebb életért.
Vágy a gyermekkori álmaink
megvalósításáért – hogy ne legyenek korlátaink. Merjük végigcsinálni, amit elvállaltunk,
merészen, mindaddig, amíg el
nem végeztük.”
Beszélgetésünket követõen,
néhány nap múlva a polgármesteri hivatal mellett sétálva
két kocsányos tölgyre lettem
figyelmes. Egy néhány évvel
ezelõtti Föld napján ültette
õket Török István, akkor, amikor Cseresznyésben 7777 facsemetét ültetett, hogy „összekösse az égieket a földiekkel”.
Mert az álmok és tervek arra
valók, hogy valóra váltsuk
õket.
Dávid Ildikó
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Megkezdte bajnoki szereplését az NB III Dráva csoportjában a Paksi FC II csapata.
Az elsõ fordulóban a tavalyi
bajnok otthonába látogatott
Dienes Pál együttese, ahol
3:1-es vereséget szenvedtek.
A következõ játéknapon, hazai pályán – Dunaszentgyörgyön – ismét erõs ellenféllel mérkõztek a paksi legények. Az elõzõ szezon harmadikja, vagyis a Bogád ellen 1:1 lett a végeredmény.
Az elsõ fordulóban Szabó János, míg a másodikban Mészáros István volt eredményes. – A felkészülésünk jól
sikerült, nyáron ismét több új
játékos érkezett, akiket folyamatosan kell beépítenünk
a csapatba, de mindegyik
labdarúgó nagyon tehetséges.
Fenyõsi és Pákai Bölcskérõl
érkezett, Csikesz Dunaújvárosból, míg Gaál Székesfehérvárról igazolt Paksra. Az
ifjúsági gárdától is többen
kerültek a keretbe. Dobra,
Mészáros, Lacza és Agócs tavaly még egy korosztállyal
lejjebb játszott. A 2007/
2008-as szezonban 4. helyen
végeztünk, idén is az elsõ hat
helyen szeretnénk zárni. Nehézség, hogy ismét új csapatot kell kialakítani, de remélem, pár meccs alatt összerázódik a társaság – értékelt
Dienes Pál, a Paksi FC II. vezetõedzõje. Az NB III-as
gárdának már megkezdõdött
a Magyar Kupa küzdelemsorozata is. Az elsõ körben Hajóson gyõztek a paksi zöldfehérek 10:2-re, a következõ
fordulóban augusztus 20-án
– lapzártánk után – Szentlõrincen léptek pályára. A
bajnokság harmadik játéknapján idegenbe látogat a
PFC II., az ellenfél a Mohács
gárdája lesz.
efgé

Fotó: Molnár Gyula

Hat közé várja
csapatát Dienes

Értékes gyõzelmek a focipályán
Harmadik élvonalbeli szezonjában rajtolt eddig a legjobban a Paksi FC
labdarúgócsapata a Soproni Ligában. Négy fordulót követõen két gyõzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel az 5. helyen áll Gellei Imre
együttese.
Az elsõ játéknapon a Kecskemétet idegenben – Tököli két
góljával – 2:1-re verték a paksi legények, majd a következõ
fordulóban hazai pályán a
REAC következett. A fõvárosi
csapat ellen nem sok sikerélménye volt a PFC-nek, és ez a
sorozat sajnos most sem szakadt meg. A villanyvilágítás
meghibásodása miatt ötvenperces késéssel kezdõdõ öszszecsapáson Lisztes, valamint
Nyerges két góljával 3:1-re
gyõzött a Fehérvári úton a
REAC. A paksi gólt Tököli
Attila szerezte. Ezt követõen
Kaposváron vendégszerepelt
a Paks. Báló Tamás két gólja
rögtön megadta az alaphangot
a találkozónak, majd ezután
Zahorecz büntetõbõl szépített.
A szünetig azonban ismét két
paksi találatnak örülhettek a
szép számban jelenlevõ
Atomic Strike szurkolói csoport tagjai. Kiss Tamás és Tö-

köli Attila is feliratkozott a
gólszerzõk közé, így 4:1-es
vendégvezetéssel fordultak a
csapatok. A második játékrészben Zahorecz újabb büntetõjével, valamint Farkas
góljával zárkózott a Kaposvár, de Csehi Tamás egy perccel a harmadik hazai gól után
betalált, eldöntve így a három
pont sorsát. Kaposvár–Paksi
FC 3:5. – A REAC elleni hazai vereségünket követõen nagyon készültünk a Kaposvár
ellen. Idegenben öt akciógólt
elérni önmagáért beszél. Nagyon értékes gyõzelmet arattunk – fogalmazott a mérkõzés után Gellei Imre. A negyedik fordulóban a Budapest
Honvéd volt az ellenfél a Fehérvári úti stadionban. A látványos, jó iramú, izgalmas találkozó végén 1:1-es döntetlen született. A paksi gólt a
27. percben Tököli Attila szerezte büntetõbõl, a túloldalon

a 72. percben Hercegfalvi
szintén 11-esbõl talált a kapuba. A hazaiak közelebb álltak
ugyan a gyõzelemhez, két kapufát is elértek, de Fortuna
ezúttal elpártolt a Paksi FCtõl. – A Honvéd az Intertoto
Kupában edzõdött és a kontrajáték nagymestere. Ezért vigyáznunk kellett, hogy hátul
semmiképp se nyíljunk ki.
Hetven percen keresztül mi
voltunk a kezdeményezõbbek,
de Tóth Iván kiváló kapusteljesítményének köszönhetõen
a Honvéd el tudott vinni egy
pontot – értékelt a találkozó
után a paksi vezetõedzõ. Négy
fordulót követõen hét ponton
áll a Paksi FC. A következõ
fordulóban augusztus 23-án
az MTK ellen idegenben játszik a PFC, majd a hatodik játéknapon augusztus 30-án ismét hazai pályán a DVTK
lesz Égerék ellenfele.
Faller Gábor
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Túl elsõ olimpiájukon a paksi dzsúdósok
Mészáros Anett hetedikként,
míg Bor Barna helyezetlenül
zárt a 29. nyári olimpiai játékokon Pekingben. Az Atomerõmû
SE cselgáncsozói augusztus 13án és 15-én léptek tatamira az
University
of
Science
Technology Beijing Gymnaziumban. A nõk 70 kilogrammos
kategóriájában induló paksi
judoka jól kezdte szereplését,
hiszen az elsõ körben legyõzte
az Európa-bajnoki 5. orosz Julija Kuzinát. A negyeddöntõben a
sportág egyik legnagyobb alakjával, a japán Uneo Maszaéval
mérkõzött. Az összecsapás sajnos nem tartott sokáig, mert az
ázsiai versenyzõ fél perc elteltével vazaarit kapott a magyar
feldöntéséért, majd az akció
folytatásaként leszorította Mé-

szárost. Mivel a paksi dzsúdós
nem tudott szabadulni, a mérkõzésvezetõ 20 másodperc elteltével újabb vazaarit, ezzel
együtt ippont ítélt a japán versenyzõnek, aki így megnyerte a
találkozót. Anett a vigaszágon
folytathatta, ahol szintén egy
ázsiai versenyzõvel, a dél-koreai Park Kaj Eonnal csatázott és
ipponal legyõzte riválisát, így
felcsillant a remény akár a
bronzéremre is. Mészáros a vigaszág második meccsén az
amerikai vb-ezüstérmes Ronda
Rouseyval találkozott. A látványos, fordulatos mérkõzésen
azonban Anett nem sokkal a vége elõtt hátára esett és ipponnal
kikapott, így a paksi cselgáncsozó a hetedik helyen végzett.
Bor Barnának viszont csak egy

meccs jutott a kínai játékokon.
A fiatal paksi tehetség a +100
kilogrammosok mezõnyében az
egyiptomi Iszlam el-Sehabival
mérkõzött. A mérkõzés elsõ felében nem történt semmi értékelhetõ esemény, majd 2:13
percnél a háromszoros Afrikabajnok továbbvitte Bor akcióját, és vazaarit érõen földre vitte a magyart. Az egyiptomi egy
újabb kontrára és egy dobásra
két jukót is kapott. Ezután hiába
intették meg kétszer az egyiptomit, Barna sikeres akció nélkül
fejezte be a küzdelmet és kikapott. Mivel Hangyási László tanítványának legyõzõje a következõ körben alulmaradt a japán
Isi Szatosival szemben, így nem
vitte magával a paksi judokát a
vigaszágra.

Augusztus 18-án Kozmann
György is megkezdte szereplését a pekingi játékokon. Párjával, Kiss Tamással a C-2 1000
méteren az elõfutam során negyedikként értek célba, majd a
középdöntõben másodikak lettek, így ott lesznek a lapzártánk
után tartott döntõben.
Ki hogyan élte meg az olimpiát – errõl a Paksi Hírnök következõ lapszámában olvashatnak
majd.
Faller Gábor

A szurkolóké volt a fõszerep
Kiválóan szerepelt a „Topiktorna 2008” elnevezésû kosárlabda tornán az Atomerõmû SE
csapatának szurkolótábora. Az
Atomic Boys mellett további
nyolc élvonalbeli gárda szurkolói szálltak harcba a végsõ
siker érdekében. Hét évvel ezelõtt a paksi szurkolók kezde-

ményezésére indult útjára ez a
torna. – A különbözõ internetes
fórumokon beszélgetnek egymással a kosárlabda-rajongók
és ekkor felvetõdött, hogy a
szezon végén az aktuális bajnokcsapat otthonában és szurkolóinak szervezésében életre
hívjuk a Topiktornát. Az elsõ

évben Pakson rendeztük az
eseményt, akkor négy csapat
jött el, és a körmendi „Zsebe
Egyetem” gyõzött – mondta el
Szegi Mihály, az Atomic Boys
csapatkapitánya. A 2008-as
tornán három csoportot alakítottak ki a szombathelyi szervezõk. A kétszer 15 perces, fu-

tó órával játszott eseményen a
paksiak a házigazda és a Pécs
csapatával kerültek szembe és
a másodikként jutottak tovább.
Újabb két meccs várt a Verli,
Keszeg, Tesényi, Németh,
Mukli, Szegi, Kiss, Éger,
Peltzer, Babik, Oláh, Winter,
Hernádi összetételû gárdára. A
Körmendet négy ponttal, míg a
Székesfehérvárt hét egységgel
gyõzték le, így a döntõben ismét a házigazdákkal csaptak
össze. A fináléban a fáradt atomosok kikaptak, így az elõkelõ
második helyen végeztek.
– Szerettük volna megnyerni
az idei tornát. Ez sajnos nem sikerült, de semmi ok az elkeseredésre. Összességében jól teljesítettünk, gratulálok a csapatnak. Jövõre biztos összejön –
értékelt a paksi csapatkapitány.
Egyéni díjakból kettõt is elhozott az Atomic Boys. Verli Zsolt
lett a csapat legjobbja, míg a „2
ball game” elnevezésû dobóversenyen a Babik Róbert–
Oláh Dániel alkotta duó elsõ
helyen végzett.
röné
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Nyeregben érzik magukat
Úgy tûnik, elengedhetetlen résztvevõje a
csámpai Fenyves Tanya Bajnokságnak az
esõ. Ez volt a harmadik verseny, amit
Ledneczki Lászlóék rendeztek hatos út melletti lovastanyájukon, és az égi áldás most is
menetrendszerûen megérkezett. De sem a
reggeli zápor, sem a napközben egyszerkétszer eleredõ esõ nem szegte kedvét nézõknek és versenyzõknek, sem a lovaglási
kedv, sem az érdeklõdés nem csappant.
Az amatõr versenyen nemcsak azok a hobbilovasok indultak, akik a Fenyves tanyán
hódolnak szenvedélyüknek, többen érkeztek
más településrõl, más csapatból is. Több kategóriában az ügyességükrõl, más versenyszámokban a gyorsaságukról adhattak számot a lovasok. Az ügyességi, azaz trail versenyszámban gyerek kategóriában Decsi Simon, a legnépesebb mezõnyt felsorakoztató
kezdõ kategóriában tizenkilenc induló közül
Pulai Tamás aratott gyõzelmet, haladó trailben pedig Vida Tünde nyert. Az ugró versenyben Gergely Linda hibátlanul teljesített,

így õ vitte haza a kupát. A gyorsasági futamok közül kettõt, a szlalomot és a hármas
hordókerülést Decsi István nyerte Csillag
nevû lova nyergében, páros hordó kategóriában pedig Bognár Kinga diadalmaskodott.
A szervezõk: Ledneczki László és Polányi
Máté versenyen kívül indultak, ifjabb
Ledneczki László, Decsi Simon és
Buránszky Attila humoros lovasbemutatóval
készült erre az alkalomra.
A Fenyves tanya lovasai hétvégén már
újabb versenyen szerepeltek. Halásziban, a
VIII. Szigetközi Lovastalálkozón csapatversenyben a Ledneczki László, Polányi
Máté, Gyergyovits Fábián, Szalai Péter alkotta négyes gyõzelmet aratott. Ledneczki
Veronika pedig három vidéki lovas társaságában második lett. Az ügyességi és gyorsasági egyéni verseny számokban erõs és
népes mezõny indult. A csámpaiak közül
ezúttal Polányi Máté volt a legeredményesebb, a trailben második, a pleasure-ben pedig harmadik lett.
-tV-

Jászberény nyerte Cousteau kapitány nyomában
a Tûzkakast
Augusztus második hétvégéjén rendezték a
13. Tûzkakas Tûzoltó Strandfoci Bajnokság döntõjét. Bán Attila, a Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság parancsnoka elmondta, idén minden eddiginél több, összesen 55 csapat állt rajthoz és
rúgta a bõrt a paksi homokon. – Ez a növekedés köszönhetõ annak is, hogy az elmúlt
hónapokban a tûzoltóságokon létszámbõvítés volt. A fiatalok nagyon lelkesek, és
tényleg az ország minden pontjáról érkeztek együttesek, ami emelte a torna színvonalát – A nagydöntõben húsz csapat, négy
ötfõs csoportban mérkõzött egymással körmérkõzéses rendszerben. A házigazda Paks
a „C” jelû csoportban a Csongráddal, a
Barcscsal, a Tiszafüreddel és a Kalocsával
meccselt, azonban a legjobb 16 közé már
nem jutott. A döntõt idén a Jászberény és az
Ózd vívta, mely találkozón 3:1-re a jászsági gárda gyõzött. Harmadik helyen a Barcs
zárt. A szervezõk különdíjakat is osztottak.
A legmesszebbrõl érkezett és a legsportszerûbb csapat mellett a legjobb kapust, mezõnyjátékost és a gólkirályt ajándékutalványokkal jutalmazták. A paksiak legjobbja
Bor Péter lett.
efgé

Negyed évszázaddal ezelõtt a paksi
atomerõmû
blokkjainak
üzembe
helyezési munkálatai közben ipari búvárkodás is segítette az építkezést, a víz alatti munka és állapotfelmérés azóta is zajlik. A belsõ munkákat Dömötör Imre vezetésével végezték a búvárok, és idõközben a dolgos hétköznapok mellett mint
víz alatti sport iránt is megnõtt az érdeklõdés városunkban. A 80-as évek elején

így tagozódott be a búvároktatás és sport
az ASE szabadidõsport szakosztályai közé szakcsoportként. Azóta napjainkig,
több mint 250-en végezték el az elméleti
és gyakorlati tanfolyamot s szerezték
meg az akkreditált, nemzetközileg is elfogadott búvárigazolványt. Napjainkban
családi vállalkozás viszi tovább az oktatást. Kókai Péter tanfolyamvezetõ elmondta, hogy ez 30 óra elméleti és
ugyanennyi gyakorlati foglalkozást takar,
melynek végén természetesen vizsgázik a
tanuló a Búvár Világszövetség vagy a
magyar oktatási rendszer szerint.
A gyakorlati vizsga egy része megoldható medencés körülmények között, azonban a nyílt vízi feladatokat (merülés, nyomásérzékelés, mentés) a pénztárca vastagsága függvényében tengeren vagy hazai
vizeken végzik. A tanfolyam idejére a
szervezõk természetesen felszerelést biztosítanak, és az oktatás végeztével kínálnak utazási és egyben búvárkodási lehetõségeket a Vörös tengerben, de leggyakrabban az Adrián. Igaz, lassan vége a nyárnak, de ha valaki már jövõre szívesen ismerkedne Cousteau kapitány világával, az
figyelje a Tanuszoda faliújságát vagy keresse Kókai Pétert. Jó merülést!
-titti-
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Tábor határok nélkül Kolozsváron találkoztak
Kihasználva az alkalmat, azaz a
szabad szálláshelyeket, másodszor is megszervezték a paksi úttörõk a Tábor határok nélkül
programot ezen a nyáron. A
szünidõ elején is táboroztak már
együtt az anyaországon kívül élõ
és paksi gyerekek Balatonszabadi–Sóstón. Az volt a huszadik alkalom, így a soron kívüli
pedig már a huszonegyedik. A
program jól bevált, összegzi a fõszervezõ s egyben táborvezetõ
Mezõsi Árpád. Mindig van tábori olimpia, azaz játék és versengés, nem maradhat el a tábortûz,
a hajókirándulás. Az is hagyomány már, hogy nyitányként pólót festenek, batikolnak maguknak a táborlakók. Ezt aztán büszkén viselik a Balaton-parti program során. A 21. táborban kiváló
idõ volt, rengeteget strandoltak.
Ezúttal egyébként viskiek és magyarlakta erdélyi településeken
élõ fiatalok töltöttek egy hetet a

táborban néhány paksi gyermekkel. Jöttek Kézdivásárhelyrõl és
Sepsiszentgyörgyrõl,
illetve
most elõször Csíkszeredáról. Az
elõzõ turnusban kézdi, sepsi és
viski gyerekek voltak a paksiak
mellett. Galántáról idén diákokat
nem fogadtak, az elsõ idõpont
azért nem volt megfelelõ, mert
még tartott az iskola, a második
pedig egybeesett a városka legrangosabb fesztiváljával. Mégsem kellett lemondani a felvidéki résztvevõkrõl, két család csatlakozott a paksiak programjához. Mezõsi Árpád elmondta, a
testvérvárosi gyerekek üdülését
a paksi önkormányzat is támogatja. Herczeg József nemzetközi kapcsolatokért felelõs tanácsnok egyébként már megszokott
vendég a táborban. Látogatásához elválaszthatatlanul hozzátartozik már az is, hogy nem megy
üres kézzel, többnyire tucatnyi
jégkrémmel érkezik.
-vt-

Hagyományõrzõ
napok

Mozimûsor

Szeptember 5-én 14 órakor
mesemondó versennyel veszi
kezdetét a kétnapos II. Paksi
Hagyományõrzõ Napok. A
számos népzenei fellépõ mellett ott lesz a Hurock együttes,
de lesz motoros felvonulás,
solymászat, baranta-bemutató
és táltos szertartás is a strand
mögötti parkban.

CSIGA-BIGA
CSALÁDI NAPKÖZI
ÉS JÁTSZÓHÁZ
nyílik szeptemberben
Pakson
Amit nyújtunk:
- kis létszámú csoport
- családias környezet
- egyéni foglalkozás
- sok játék az udvaton
- igény szerinti nyitva tartás
ÉRDEKLÕDNI LEHET:
06-20/96 85-674

Augusztus 29. (péntek) 19 óra
MAMMA MIA!
szinkr. am. zenés vígjáték
Augusztus 31. (vasárnap) 19 óra
WANTED
szinkronizált amerikai thriller
Szeptember 3. (szerda) 19 óra
A MÚMIA – A
SÁRKÁNYCSÁSZÁR SÍRJA
szinkronizált am. kalandfilm
Jegyek válthatók a mozi pénztárban. Pénztárnyitás: elõadás
elõtt egy órával. A pénztár
nyitva tartása alatt egész hónapra árusítanak jegyeket.
Jegy visszaváltás legkésõbb az
elõadás megkezdéséig lehetséges. A mûsorváltoztatás jogát a
VMK fenntartja.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

A paksi volt a legfegyelmezettebb, legnépesebb és legkreatívabb küldöttség azon az ifjúsági találkozón, amelyet a Magyarok VII. Világkongresszusa nyitányaként tartottak Kolozsvárott. Paksról tizenöt fiatal utazott a Balogh Antal iskola és a Vak Bottyán Gimnázium tanulói közül, a találkozón körülbelül ötvenen voltak,
javarészt erdélyi településekrõl. L. Németh Erzsébet elmondta, a szállás és ellátás
mindenki számára ingyenes
volt, a paksiak utazását pedig
az atomerõmû támogatta. A
Magyarok Világszövetségének
elnökhelyettese arról is tájékoztatott, hogy a kolozsvári programmal az volt a céljuk, hogy
segítsék a fiatalokat a nemzeti
öntudatra ébredésben, s abban,
hogy ismeretekre tegyenek
szert az õstörténet és a közelmúlt történelmi eseményeit il-

letõen. A négynapos találkozó,
melynek a Szent Kamil Otthon
volt a helyszíne, az Anyaság
védelme és a nemzet címet viselte. Ebben a témában L. Németh Erzsébet elõadását hallhatták a résztvevõk. Nagy sikerû elõadást tartott Rácz Sándor, az 56-os Munkástanács
elnöke, dr. Bakos Batu, a
Szentkorona Lovagrend nagymestere és Zsigmond Emese, a
legnagyobb kolozsvári gyermeklap fõszerkesztõje.
A paksi fiatalok vállalták,
hogy javaslatot tesznek a következõ találkozó témájára,
mondta el L. Németh Erzsébet,
aki számára nagy örömöt jelentett, hogy a paksiak példásan viselkedtek, s aktivitásuk
is figyelemre méltó volt. A találkozót a jövõben évente
megrendezi a Magyarok Világszövetsége.
Vida Tünde

20

Paksi Hírnök

PAKS
Dózsa György út 20.
Tel.: 75/511-246
KCIÓ N
A
I
S
ZDÉ
EIBE
T
E
E
K
L
A
L
ÜZ
ISKO PTIKA
Ajándékutalvány
NS O
E
L
5000
Ft értékben.
A
Óvodásoknak,
iskolásoknak
új szemüveg
készítésénél vehetõ
igénybe, szemüvegenként
egy kupon
használható fel.
Paks, Dózsa Gy. u. 20.
Tel.:75/511-246
Szekszárd,
Széchenyi Üzletház
Széchenyi u. 21, I. emelet
Telefon: 74/311-262
Érvényes:
2008. aug.15.-szept. 30.

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

Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik adójuk 1%át céljaik elérése érdekében
ajánlották fel. A 2006-os év
SZJA 1%-ának felajánlott öszszege: 399.644 Ft, melyet
egészségmegõrzõ és rehabilitációs programokra fordított. Bízzunk abban, hogy az elkövetkezõ években is támogatják közhasznú tevékenységünk minél
hatékonyabb megvalósítását.
Köszönettel: az alapítvány
kuratóriuma és munkatársai

2008. augusztus 22.

FARMER-HITEL
ÖNNEK!!!

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 !

ELADÓ INGATLANOK
Pakson a Keskeny utcában tetõtér beépítéses 4 szobás összkomfortos, nagy teraszos két garázsos
családi ház. Irányár: 20,5 M Ft.
Két szobás erkélyes lakótelepi lakást második emeletig a vételárba
beszámítunk.
Pakson az Építõk útján 2 szobás
negyedik emeleti lakás új mûanyag
nyílászárós eladó irányár: 8,2 M Ft
Pakson a Vörösmarty utcában kétlakásos családi ház 200 m2 alapterület 2 garázzsal, mûhellyel eladó.
Irányár: 49,5 M Ft (társasházi lakások kialakítására alkalmas)

Pakson a lakótelepi teniszpálya
mögött 2 szoba összkomfortos hétvégi ház eladó. Irányár: 10,3 M Ft.
Dunakömlõdön a Béke u 24 sz
alatt összközmûves 315 m2-es építési telek eladó. Irányár: 3,8 M Ft.

Dunakömlõdön a Sánchegy utcában 2,5 szoba összkomfortos
gázfûtéses családi ház eladó. Irányár 11 M Ft.
Németkéren belterületen 16 000
m2-es nagyságú telken mûködõ halastó bekerítve hétvégi házzal
(380V, gáz, telefon, kábel tv) eladó.
Irányár: 7,8 M Ft. Lakótelepi lakást
második emeletig a vételárba beszámítunk.
Pakson a Kossuth L. utcában gázfûtéses, 4 szobás összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 24,8 M
Ft.

Ingatlanok eladás elõtti értékbecslése, épületdiagnosztikai
vizsgálat. Részletes felvilágosítás:
Fonyó Lajos ingatlan értékbecslõ, közvetítõ.
Tel: 70/ 310- 8374
e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

