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Tököli is
Paksra igazolt

Világörökség
Dunakömlõd határában?

Nem volt nagy játékos-mozgás a Paksi FC keretében a nyári szünetben. A
távozók rovatban három játékos neve
szerepel: Bita László abbahagyta az
aktív játékot, Tóth Péter Pécsett, míg
Vízdár Zsolt Bonyhádon folytatja pályafutását. Varga László kereten kívüli játékosként és masszõrként segíti
csapatát. Az érkezõk listája sem túl
hosszú, ám annál nagyobb neveket sikerült a PFC vezetõségének a Fehérvári útra csábítani: Horváth Ferenc
csatár korábbi válogatott, aki az utolsó négy mérkõzésen már szerepelt a
paksi együttesben, és két góljával elévülhetetlen érdemeket szerzett a
bent maradásban, egy évvel hosszabbította meg szerzõdését a zöld-fehér
csapatnál. – Magyarországon majdhogynem egyedülálló nyugalom van
Pakson, ami az anyagiakat illeti. A
társaság is kiváló, mindenki mindig
gyõzni akar, remélem ez idén is így
lesz – mondta.
(Folytatás a 16. oldalon)

Írásunk a 10. oldalon

Hitelek 5,5%
éves hiteldíjtól
(THM 6,07%-tól)

Kedvezõ devizahitelek szabad
felhasználásra is!
PAKS, VILLANY UTCA 4.
75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok
tartalmazzák!
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Gazdag nemzetközi programok

Évekre visszamenõleg szigorú nyilvántartást vezet
Herczeg József. Dossziéjában sorakoznak a programok, melyek a testvérvárosi
kapcsolatok keretében zajlottak, mellette pontosan a
létszám, hogy hány embert
érintett, s az összeg, hogy
mindez az önkormányzatnak
mibe került. A nemzetközi
kapcsolatokért felelõs tanácsnok tételesen sorolja,

Röviden

hogy idén melyik város esetében mi történt, s mit terveznek. Szerteágazó a kapcsolat minden település esetében, de talán az erdélyi a
legvirágzóbb. Néhol már
csak regisztrálni kell az
újabb vendégjárást, esetleg
a kért támogatást nyújtani,
ugyanis számos esetben önjáró lett a dolog, egymásra
találtak kertbarátok, rendõrök, sportolók, fiatalok és
sokan mások.
A látogatások, programok
finanszírozására 14 millió
forintot különített el az önkormányzat. Az összeg nem
kevesebb, mint a tavalyi,
ami jelzi a terület fontosságát, hiszen a város takarékosságra kényszerül, s
szinte kivétel nélkül minden területen csökkentette
kiadását. A legutóbbi bejegyzés Herczeg József noteszében egy reicherts-

hofeni látogatás. Utánpótlás korú – 15-16 éves – futballisták látogattak Paks
német testvérvárosába az õ
kíséretében. A nemzetközi
kapcsolatokért felelõs tanácsnok, elmondta: a labdarúgók a reichertshofeniek
korábbi látogatását viszonozzák. Idén többször is
jártak a német testvérvárosban, hiszen a kapcsolatok
fölött
bábáskodó
Stenger Pali bácsi betegeskedik, megesett, hogy õt látogatták. Ott lesz természetesen a paksi küldöttség
a Paarfesten is, ugyanúgy,
mint a galántai vásáron augusztus elején. Ide mások
mellett a testület több tagja
és a kertbarátok utaznak.
Galántáról cselgáncsozókat
várnak Paksra. Jönnek természetesen idén is fiatalok.
Két õket érintõ programot
mindenképpen
érdemes

reivel ismerkedtek, népzenét hallgattak a Vetõvirág
együttes jóvoltából, a sajtó
munkájával ismerkedtek.
Ellátogattak a Fortuna Rádió, a Paksi Hírnök és a
TelePaks szerkesztõségébe.
Az utóbbiban a televízió
igazgatója, Kovács Tibor
kalauzolta a gyerekeket. A
délutáni programot az idõjáráshoz igazították, ha tehették strandoltak, ha nem,
a mûvelõdési házban foglalták el magukat.

showtánc, hip-hop s hasonlók. Erre az alkalomra
azonban magyar táncot is
tanultak. A Tûzvirág Táncegyüttes is külföldön öregbíti a város hírnevét. Az
együttes Walesbe utazott
egy fesztiválra.

Makrigialosba utazott a

Húsz 6-12 esztendõs kisdiák vett részt a Paksi Közmûvelõdési Kht. szünidõ táborában. Fodor Melinda táborvezetõ elmondta, minden délelõttre más-más
programot terveztek, lovagoltak, a rendõrség fegyve-

Csillag Show Táncegyesület. Miként vezetõjük, dr.
Czárné Nagy Ildikó elmondta, meghívást kaptak
a nemzetközi kagylófesztiválra, ahol Magyarországot
képviselik majd. Egy híján
ötven gyerekkel indultak
útnak, s tarsolyukban
azokkal a mûsorokkal,
amelyeket a paksi közönség
már
jól
ismer,

A

Nemzeti

Kulturális

Alaptól nyert támogatásból
rendezett integrált tábort
siketek, nagyothallók és ép
hallású gyerekek számára

említeni, a Paksi Közmûvelõdési Kht. határon túli középiskolásoknak szóló olvasótáborát, illetve a Paksi
Úttörõk sóstói táborát. Itt
a már említett galántai és
kézdivásárhelyi gyerekek
mellett Viskrõl is várnak
vendégeket. A precíz tervezés ellenére is „beesik”
néha egy-egy nem várt
program, rövidesen például
egy harmincöt fõs kézdivásárhelyi kórus látogat
Paksra. Ilyenkor sem esnek kétségbe, s Herczeg
József nincs is egyedül a
probléma magoldásában.
Sokak segítik abban, hogy
ez a kapcsolatrendszer
ilyen szerteágazó legyen.
Kiemelte Mezõsi Árpádot,
aki a gyermekprogramok
szervezésében vállal oroszlánrészt, illetve Faller Dezsõt, aki nagy segítséget
nyújt számára például a
galántai kapcsolatok ápolásában.
Vida Tünde
a Paksi Közmûvelõdési
Kht. A cseresznyési erdei
iskolában tizenöt diák táborozott, többségük egészséges, a tábor programja
ennek ellenére nem változott, jeltolmács kalauzolta
õket a halláskárosultak világába, megismerkedhettek a siketek és nagyothallók életét segítõ eszközökkel, illetve siket mûvészekkel és munkáikkal.
-vt-
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Helyzetjelzõ
Fiatalok, érdekli õket a sorsuk, jövõjük. Készek tenni is
azért, hogy az olyan legyen, amilyennek szeretnék. Ez
közös Vágner Gabriellában és Hanol Jánosban. A világot, s benne kis hazánkat, viszont teljesen másképpen
látják, ami persze nem csoda, egyikük elkötelezett baloldali, másikuk szíve jobbra húz. Helyzetjelzõ címû rovatunkban a fiatalok politika iránti érdeklõdését kívántuk bemutatni. Ebben volt segítségünkre Vágner Gabriella, a FIB (Fiatal Baloldal) és Hanol János, a Fidelitas
helyi elnöke.
Vágner Gabrielláéknál családi hagyomány a baloldaliság.
Úgy gondolta már fiatalon,
hogy akkor tud legtöbbet tenni a közösségért, ha bekapcsolódik a közéletbe. A számára fontos értékeket, mint
emberség, mások iránti tisztelet a baloldalon találta meg.
Társai elfogadták, hogy ezzel
foglalkozik. – Akinek tetszik,
az csatlakozik hozzánk, akinek nem, azzal pedig jóízû vitákat folytatunk, mert a vita
visz elõre minket a megoldáshoz – fogalmaz.
Szerinte sajnos nagyon kevés dolog érdekli manapság
az átlagos fiatalt, amirõl minden bizonnyal a mai magyar
politikai élet is tehet. – Azt
hiszem, hogy a baloldal mindent megtesz azért, hogy a
politikának ne csak a fonákját lássák az emberek, hanem a jó dolgokat is – mondja. Hanol János indíttatása
teljesen más, hiszen családjában senki sem politizált,
szülei féltõ meglepõdéssel
szemlélték egyre jobban kibontakozó politikai aktivitását, ami talán kicsit szakmai
ártalom nála, hiszen a jogászi
attitûd nem áll messze a jogalkotás, az érdekképviselet
és a közélet világától. Szerinte a fiatalok megítélése változó, jóval több a pozitív élmény. – Mondják, hogy „olvastunk rólad az újságban”,
„hallottunk a rádióban”,
„csak így tovább”, szóval inkább felnéznek rám a fiatalok – árulja el.
Azt, hogy hasznos-e vagy
sem, ha valaki elkötelezi maFotó: Molnár Gyula (balra), Vida Tünde (jobbra)

gát, segíti vagy gátolja szakmai elõmenetelét, Gabriella
szerint nem lehet mérni.
Mindenkinek joga van kinyilvánítani a véleményét, más
ezért nem különböztetheti
meg hátrányosan egy demokráciában. Az elkötelezettség
belülrõl jön, és nem érdekbõl,
vallja. –Úgy gondolom, hogy
az ember a civil életben félre
tudja tenni a politikai irányultságát. Ez olyan, mint a
vallás: egy péktõl nem azért
veszünk kenyeret, mert katolikus, hanem azért, mert finomat süt – teszi hozzá.
– Megvan bennem a dilemma, vajon a szakmai úton ez
mennyire lesz negatívum.
De reménykedem, hogy leendõ
munkahelyemen
elõítélet-mentesen, származásra, felekezetre és persze
pártállásra tekintet nélkül
ítélik meg a tudásomat, képzettségemet – fogalmaz János, aki szerint a fiatalok
idegenkednek a politikától,
de azért nagy vonalakban
nyomon követik a történéseket. Úgy véli, nem érik be a
passzív befogadói szereppel,

vitáznak az interneten, nem
szakadtak el a politikától,
csak a merev politikai intézmények távolodtak el tõlük.
A két fiatal politikus elégedett saját szervezete és a
„nagy” pártok kapcsolatával. – A Fidelitas a Fidesz ifjúsági társszervezete, a szövetség tagja, a párt stratégiai partnere. Mindezt az is bi-

zonyítja, hogy ma hét fidelitasos képviselõ ül a Fidesz
parlamenti csoportjában.
Nyilvánvaló, hogy számukra
is fontos, hogy rátermett
utódok kerüljenek elõ az új
nemzedékek képviseletére.
Jómagam egyszerre két testület ifjúsági és sport bizottságában tevékenykedve is
átérezhetem, hogy milyen
az, amikor döntéshozók közt
van az ember – mondja
Hanol János.
– A Magyar Szocialista Párt
mindig is támogatta a fiatalokat, ez Pakson is mindig így
volt. Faller Dezsõhöz bármilyen kérdéssel fordulhattunk
és fordulhatunk ma is. De
elég megemlíteni Heringes
Anitát, aki 23 évesen már a
FIB Országos Irodáján ügyvivõ. Az MSZP országos vezetésével kötött megállapodások pedig szinte kikövezik az
utat a fiatalabb generáció
elõtt. A Tolna megyei MSZP
elnökségében például két 35
év alatti vezetõ van, akik a
FIB tagjai. A Szocialista
Párttal kötött megállapodás
értelmében a Fiatal Baloldal
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az MSZP egyetlen társult ifjúsági szervezete, így természetes, hogy innen várják az
utánpótlást – szól a válasz a
másik oldalról.
Vágner Gabriella és Hanol
János nem ért ennyire egyet
az ország helyzetének megítélésében. A FIB elnöke
szerint az országos politikában látszik a kormány eltökéltsége a reformok iránt,
Magyarország fejlõdéséhez
a mostani intézkedések elkerülhetetlenek. – Pakson
jobboldali a városvezetés
többsége. Az eddigi tapasztalatok alapján csak remélni
merem, hogy hajlandóak
lesznek meghallgatni a baloldal ötleteit, elképzeléseit is,
és egy ilyen kisvárosban,
mint Paks, félre tudják tenni
a nagypolitikából leszivárgó
rossz hangulatot és ellenségeskedést – mondja.
Ezzel szemben a Fidelitas
elnöke nem lát pozitívumot a
reformnak csúfolt megszorítások mögött. – Mi, az új
nemzedék képviselõi úgy
gondoljuk, hogy a szocialisták becsapták a fiatalokat,
amikor ingyenes jogosítványt és utazást, tízezer új
kollégiumi férõhelyet, a diákhitel kamatainak csökkentését, könnyebb otthonteremtést és új munkahelyeket ígértek. Hazudtak, mikor azt mondták, nem lesz
tandíj, és hazudnak most is,
amikor azt állítják, hogy a
fer az fair, igazságos.
Helyben véleménye szerint
várospolitikát kell folytatni,
a pártpolitikai ellentéteket
ki kell hagyni a szakmai vitákból. Persze ezt mondani
könnyû, és talán a már-már
megszokott politikai adokkapok nélkül kevésbé lenne
izgalmas egy-egy testületi
ülés. Hozzáteszi, a bizottságokban tapasztalatai szerint
konszenzuskeresõ a hangulat, és kifejezetten érdemi
munka folyik, amely kevésbé
itatódik át politikai felhangokkal.
Vida Tünde
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Panelfelújítás

Idén tizenhat lakóközösség
nyert állami támogatást panelépülete felújítására. Korábban hét, a június végi
döntést követõen újabb kilenc közösség értesült arról,
hogy sikerrel pályázott.
Hoffmann Zoltánné, a mûszaki osztály munkatársa elmondta, ezúttal 230-nál is
több lakástulajdonost érint
az energiatakarékos felújítás. Pakson egyébként jobbára teljes felújításra pályáznak, beleértve a nyílászárók
cseréjét, a gépészet felújítását és a hõszigetelést. Egyegy épületre vetítve 25-30
millió forintra rúgnak a költségek, melyeket a lakók lakás-alapterület alapján fizetnek. Idén még az elõzõ években megszokott gyakorlat az
érvényes, az állam és az önkormányzat harmada mellé
egyharmadnyi összeget kell
a tulajdonosnak állnia. Az
idei pályázatot, mely a hírek
szerint más feltételeket biztosít majd a felújításra, õszre
várják. A mostani kilenc társasház felújítási munkáira a
kivitelezõt közbeszerzési eljárás útján fogják kiválasztani a lakóközösségek.
-tünde-
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Enyhítenek a járulékterheken
Tanulmányaik befejeztével
sokan készülnek arra, hogy
õsztõl munkába álljanak.
Olyanok is akadnak szép
számmal, akiknek nem sikerült elhelyezkedni már
hosszabb idõ óta. A tapasztalatlan munkaerõ helyzete
nem irigylésre méltó. Rájuk
gondoltunk, amikor a DélDunántúli Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségén annak vezetõjét,
Feilné Szombat Csillát a lehetséges könnyítések felõl
faggattuk. Kiderült: éppen
jókor érkeztünk, mert a
kedvezmények sora bõvült.
Igaz, nem elsõsorban a fiatalokat érintve. – Már eddig
is népszerû volt a pályakezdõk körében a két évvel ezelõtt indított Start kártya
által nyújtott kedvezmények sora. A Start kártya
(melyet az APEH-nél lehet
kiváltani) a legalább nyolc
hónapja álláskeresõ pályakezdõk tapasztalatszerzési

idõszakán igyekszik könnyíteni a járulékfizetési kötelezettségek csökkentésével. A
könnyített feltételekkel hamarabb alkalmazzák õket –
indokolja a kirendeltség-vezetõ, majd hozzáteszi: mostantól a kedvezményeket
más, különösen hátrányos
helyzetû csoportok számára
is hozzáférhetõvé tették.
– A hónap elejétõl életbe lépett Start Plusz kártya kedvezményeit a gyed, gyes,
gyet, valamint ápolási díj
megszûnését követõ egy
éven belül vehetik igénybe a
munkába visszatérni szándékozók, illetve a tartósan
(legalább 12 hónapja) álláskeresõk. A Start Extra kártya pedig a tartós munkanélküliek közül is az 50 év
felettiek, valamint az alacsony iskolai végzettségûek
munkába állása esetén
nyújt segítséget. A kártyák
tulajdonosai egészségügyi
hozzájárulás fizetése alól

két évre kapnak mentességet, a munkáltató pedig a
32% járulék helyett 15, vagy
25%-ot fizet, illetõleg mentességet is kaphat – sorolja
a kedvezményeket, majd
egy fontos dologra hívja fel
a figyelmet: a kártyát közvetlenül a munkába állás
elõtt érdemes kiváltani,
mert két éven keresztül érvényes a kézhez vételtõl.
A kirendeltség vezetõjétõl
megtudtuk még azt is, hogy
egyre elterjedtebb az alkalmi munkavállalói engedély,
idén már 1400 darabot adtak
ki belõle a paksi kistérségben, a tavaly kiadott, ismételten érvényesített háromezer mellé. Sok esetben diákok is kiváltják nyári munkához, nyugdíjasok, gyes
mellett dolgozók. Ez az egyszerûsített munkaviszony legálissá teszi a munkavégzést, és egyszerûvé a járulékok fizetésének módját.
-s-

Jár az elmaradt túlórapénz
Pert nyertek a paksi és szekszárdi tûzoltók: a Tolna Megyei Bíróság Munkaügyi Tanácsa másodfokon helybenhagyta az ítéletet, mely kötelezi a munkáltatót, hogy fizesse ki a heti 48 óra feletti
túlmunkát. Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságának vezetõje, Sátor
Géza elmondta, hogy a lánglovagok is az európai uniós
munkaidõnormákhoz szeretnék igazítani munkaidejüket. 2004-ben, az uniós csatlakozás idején ez 54 óra volt.
Az érdekegyeztetõ szervek
jelzésére a döntéshozók fokozatosan kezdték csökkenteni ezt az idõt heti 48 órára,
mert az egyszeri változtatás
forrása nem állt a költségvetés rendelkezésére. A szakszervezetek azonban úgy
vélték, hogy a dolgozók 2004

óta folyamatosan túlmunkát
végeztek (2004-ben heti 6
órát, 2005-ben heti 4 órát, tavaly pedig 2 órát hetente)
mert munkaidejük mindig
meghaladta a 48 órát, ezért a
különbözet értékének megtérítését követelték.
– Elsõk között adta be Tolna
megyében a munkaügyi bíróságra a keresetet az érdekvédelem, így az elsõ jogerõs ítélet is itt született
meg: a bíróság kimondta,
hogy az elmaradt kifizetés
kamattal emelt összegét a
munkáltató köteles kifizetni.
Azok a dolgozók, akik 2004tõl folyamatosan állományban vannak, mintegy 800
ezer forintra számíthatnak,
Paks esetében ez az összeg
50 fõre vetítve kb. 40 millió
forint, mely az állami büdzsét terheli – teszi hozzá a

parancsnok. A kérdésre,
hogy elõreláthatólag mikor
jutnak ehhez az összeghez a
paksi tûzoltók, csak feltételezéssel válaszolhat: – Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter,
dr.
Lamperth Mónika két hónappal ezelõtt Sopronban
egy szakszervezeti összejövetelen kijelentette, hogy
amennyiben a jogerõs ítéletek megszületnek, határozatot kérnek a Legfelsõbb Bíróságtól, ez pedig majd jogalapot teremt arra, hogy a
központi költségvetés leutalja az összeget a munkáltatóknak. Megítélésem szerint
ennek realizálása egy év
múlva várható, természetesen az akkor aktuális kamatokkal növelve – vélekedett
Sátor Géza.
-sFotó: Molnár Gyula
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Paks ragaszkodik az elkerülõ úthoz
Elutasította a Legfelsõbb Bíróság Paks felülvizsgálati kérelmét az M6-os autópálya
ügyében, de a város vezetése
nem tett le arról, hogy megépüljön az elkerülõ út az
autópályaprogram keretében. Tárgyalásos úton szeretnének megoldást találni, és
megegyezni valamilyen arányú közös költségviselésben.
Paks az M6-os út környezetvédelmi engedélyezési eljárása során emelt kifogást.
Az engedély ellen arra hivatkozva fellebbeztek, hogy ne
csak az autópálya nyomvonalában vizsgálják a környezeti hatásokat, hanem annak
településre gyakorolt hatását is vegyék figyelembe.
Paksot érintõen három lehajtót terveznek, a középsõ,
gyapai leágazó egyenesen a
város központjába érkezik a

Kereszt utcán keresztül. Ez,
úgy vélik, megnövelné a városrész egyébként is jelentõs forgalmát. A városvezetés évek óta foglalkozik ezzel
a problémakörrel. A településrendezési tervében is szerepel az elkerülõ út befejezése. A hatos úttól Pollack Mihály útig tartó szakaszt egészen a Hidegvölgyig szeretnék folytatni, ily módon a városközpontot elkerülhetné a
forgalom. A város azt szeretné elérni, hogy az autópályaépítés keretében a kormány
finanszírozza a kevesebb
mint két kilométeres szakasz kivitelezését. – A környezetvédelmi engedélyezésnél kértük, vegyék figyelembe a városközpontra gyakorolt környezetterhelést,
de a bíróság kimondta, hogy
az engedélynek csak az érin-

tett nyomtávval kell foglalkoznia – tájékoztatott dr.
Blazsek Balázs. A jegyzõ cáfolta a sajtóban korábban
napvilágot látott állítást,
hogy Paks akadályozza a
sztrádaépítést. – Nincs épeszû ember, aki ne szeretne
gyorsan, kényelmesen és
biztonságosan utazni. Térségünk elsõdleges szempontja,
hogy megépüljön a sztráda –
szögezte le. Arról is tájékoztatott, hogy az önkormányzattól két szakhatósági hozzájárulást kértek a pályaépítéshez. Az egyik egy tulajdonosi hozzájárulás, amellyel a
földutak autópálya-építés
miatt módosult nyomvonalrendszerét veszi majd használatba a város. A másik engedély a sztráda építéséhez
szükséges. Ennek kiadását
jogszerûen köti a város fel-
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tételekhez, mondja dr.
Blazsek Balázs. Ezek egyike
lesz, hogy épüljön meg az elkerülõ út. Ezen kívül kérik,
hogy útburkolati jelekkel,
táblarendszerrel is ösztönözzék az autósokat, hogy ne a
gyapai leágazón, hanem az
attól északra lévõ gyûrûsi, illetve a délebbre tervezett,
nagydorogi leágazónál közelítsék meg a várost. Azt is
kezdeményezték, hogy e két
pont között ne kelljen pályadíjat fizetni annak, aki a várost akarja elkerülni. Ez
utóbbiakban a jegyzõ tájékoztatása szerint egyetértés
van a beruházó és a város
között, egyetlen vitatott kérdés az elkerülõ út finanszírozása. – Költségmegosztást is
el tudunk képzelni, ennek
érdekében tárgyalni szeretnénk a gazdasági minisztérium képviselõivel – fogalmazott.
Vida Tünde

Kezdõdik az útépítés

Elfogták a zsarolót

Három utca felújítását kezdi el rövidesen a paksi önkormányzat. A kivitelezésre kiírt pályázatok mindegyikére nyolc-nyolc jelentkezõ volt, köztük egy helybeli, a Dunacenter Therm
Kft. Az önkormányzat két
csomagban hirdette meg a
munkát, az egyik a Temetõ
utca teljes körû felújítása,
ami magába foglalja a közmûvek cseréjét, csapadékés ivóvízhálózat felújítását
is a burkolaton kívül. A másik csomagba a Kishegyi utca Barátság és Gesztenyés
közötti szakaszának, illetve a
Rosthy utca Váci és Eötvös
közti szakaszának burkolatfelújítása, tájékoztatott
Hoffmann Zoltánné. A mûszaki osztály munkatársa rámutatott, a bírálóbizottság
szigorú pontrendszer alapján tesz javaslatot a kivitelezõ személyére. A döntés értelmében a Temetõ utcánál a

Bombatámadást helyezett
kilátásba, ha nem kap „védelmi pénzt” egy paksi fiatalember, aki egy hirtelen
ötlettõl vezérelve átmeneti
pénzzavarán próbált enyhíteni a zsarolás módszerével. – Július 6-án egy üzlettulajdonos tett feljelentést,
miszerint éjszaka fenyegetõ levelet helyeztek a postaládájába. A zsaroló 20
ezer forintot követelt. Kollégáim azonnal megtették a
szükséges intézkedéseket,
majd az esti órákban a találkozás színhelyén egy fiatalemberre lettek figyelmesek, akit rövid üldözés után
el is fogtak. A kihallgatás
során a gyanúsított elismerte, hogy anyagi problémái merültek fel, és a szóban forgó üzleten kívül még
négytõl akart hasonló módon pénzt szerezni – tájékoztat dr. Kuti István a
paksi rendõrkapitányság

Betonút Zrt. lesz a kivitelezõ, a másik két utcánál pedig
a Baranya Aszfalt Kft., tájékoztatott az osztályvezetõ.
Hum Ferenc elmondta, az
elõbbinél valamivel több
mint 75 millió a vállalási ár,
az utóbbinál pedig közel 31
millió. A munkaterület átadását július 19-re tervezték, a munkákat október közepéig kell befejezni.
A mûszaki osztályvezetõ elmondta, két beruházás közbeszerzési eljárásának elõkészítése folyik, az egyik a
sóstói tábor vizesblokkjának
felújítása és a járulékos
munkák, a másik a Lussonium második ütemének megvalósítása. Szeretnék még
idén az Árok utca és a Tavasz utca felújítását, illetve a
szükséges pályázatok meghirdetését elkezdeni, ami
nem biztos, hogy a tél beállta elõtt belefér az idõbe.
-vt-

vezetõje, majd hozzátette:
– A fiatalember szabadlábon védekezhet. Azt már
egészen pontosan tudjuk,
hogy a levélen kívül semmilyen más eszköz nem állt a
rendelkezésére, a bombatámadás végrehajtására egyáltalán nem volt módja.
Szerencsés
körülmény,
hogy a levéllel azonnal hozzánk fordult a megzsarolt
vállalkozó – mondja a kapitány, akitõl a tettesre váró
büntetéssel kapcsolatban
úgy tájékoztatott, hogy sok
múlik azon, hogy mit és miként bizonyít a nyomozás.
Az ítélet kimondása pedig a
bíróság feladata. – Mi mindent megteszünk azért,
hogy az ügy hátterét felderítsük, a terhelõ és az enyhítõ körülményeket egyaránt. Ez a cselekmény súlyos börtönbüntetési tétellel fenyeget – tette hozzá.
-s-
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ATOMERÕMÛ

Új kihívások elõtt a szakszervezet

Lõrincz László személyében új vezetõ áll a Paksi
Atomerõmû Dolgozóinak
Szakszervezete (PADOSZ)
élén. Az idén esedékes
tisztújításnál még a korábbi elnök, dr. Kiss Mihály
volt az egyetlen jelölt, s
meg is választotta a tagság.
Dr. Kiss Mihály – tekintettel egészségi állapotára –
lemondott, utódja az egyedüli
jelöltként
induló
Lõrincz László lett. A szavazásra jogosultak több
mint 74%-a választotta

meg 99,7%-os többséggel.
Lõrincz László Bonyhádon
született, az egykori Rózsa
Ferenc Szakközépiskolában érettségizett. Néhány
évvel ezelõtt a Pécsi Tudományegyetemen fõiskolai,
majd egyetemi diplomát
szerzett. Az atomerõmûben
1984 óta dolgozik. A szakszervezeti munkában kezdetektõl részt vesz bizalmiként, majd fõbizalmi-helyettesként. 1998-tól az
atomerõmû üzemi tanácsának elnöke volt mostanáig.
– Nem szerencsés, sõt
megoldhatatlan, hogy egy
személy két ilyen fontos
tisztséget töltsön be – indokolta távozását az üzemi tanács élérõl, melyet a korábbi elnökhelyettes, Szántóné
dr. Mónus Edit vezet tovább. – Bár a közvélemény
a konfliktusokra kapja fel a
fejét, az érdekképviseleti
munka nem csak errõl szól.
Nagyon sok kérdésben
együtt dolgozunk a munkáltatóval
–
mondja
Lõrincz László. Ez a fajta

Zárva marad a dosszié
Továbbra sem lesz nyilvános
a paksi atomerõmûben történt 2003-as üzemzavar utáni kármentesítés iratainak
egy része, a Fõvárosi Ítélõtábla ugyanis új eljárásra
kötelezte az elsõfokú bíróságot az üggyel kapcsolatban.
A dokumentumokat az
Energiaklub akarta még
2005-ben megnézni, akkor
azonban az Országos Atomenergia Hivatal nem engedélyezte ezt, így a szervezet
bírósághoz fordult. Az Energia Klub szerint a kért dokumentumok közérdekû adatok, míg az OAH szerint üzleti titokról van szó. A Fõvárosi Bíróság (a második elsõfokú eljárásban) idén februárban kihirdetett ítélete el-

len mindkét fél fellebbezett,
a most megszületett döntés
értelmében pedig õsszel, az
ítélkezési szünet után a Fõvárosi Bíróság egy új tanácsának meg kell ismételnie
az eljárást.
-vt-

munka – mint rámutatott –
nem lesz számára új, az
üzemi tanácsban sok tapasztalatot szerzett. – Misi
elég magasra tette a mércét, ahhoz, hogy ne adjuk
alább – mondta, hozzátéve:
természetes, hogy minden
ember, minden vezetõ más,
ami hozhat némi új irányt,
de a PADOSZ szemléletén
nem kell változtatni, tovább kell vinni azok az
alapelveket, amelyeket eddig is vallott. Az idei bértárgyalásokat eredményesnek értékelte az új elnök,
aki szerint a jövõben más
típusú feladatok várnak a
PADOSZ-ra, illetve a paksi
atomerõmû többi érdekképviseleti szervére is. – A
cégcsoporttá alakulás egy
más típusú gondolkodást
igényel, új szövetségeket
kell kötni, új színtérre lépni, hiszen a súlypont a helyi
tárgyalásokról áthelyezõdik a cégcsoport területére
– fogalmazott. Elmondta,
másfél éve azon dolgoznak,
hogy ezeknek a kihívások-

nak megfeleljenek. Mint
kiemelte, az atomerõmû
szakszervezetei az utóbbi
idõben már másfajta szemlélettel közelítenek egymáshoz, fél éve nagyon
együtt haladnak, amit a
bértárgyalások során tanúsított magatartás is jelez.
Lõrincz László szerint
szemmel látható, hogy tudnak együtt dolgozni. Ennek
ellenére fúzióra a közeljövõben nem gondolnak, az
egységes fellépéssel együtt
mindenki megõrzi sajátosságait. A szakszervezeti
vezetõ arról tájékoztatott,
hogy rövidesen létrejön
egy háromoldalú megállapodás az atomerõmû szakszervezetei között. Azért
csak három, mert az
ATISZ és Munkástanács
napokon belül egyesül. Így
az õsz folyamán velük, illetve a MÉSZ-szel írnak alá
egyezséget. Hasonló szövetség létrehozását tervezik az MVM csoporton belül is.
Vida Tünde

Gazdaságosabb üzemanyag
Új típusú nukleáris üzemanyag kerülhet rövid idõn
belül a paksi atomerõmûbe. Az orosz TVEL Társaság és az erõmû vezetése
júniusban írt alá szerzõdést modernizált üzemanyag és a korszerûsített
üzemanyagciklusok alkalmazásáról. A szerzõdés lehetõvé teszi a paksi atomerõmûnek, hogy engedélyeztesse az Országos
Atomenergia Hivatalnál a
VVER-440 típusú reaktorok második generációjához tartozó üzemanyagot.
Az új üzemanyag megemelt hõteljesítmény mellett is lehetõvé teszi az

uránfelhasználás 12%-os
csökkentését, az aktív zóna átrakására fordított
idõ, illetve a kiégett nukleáris üzemanyag kezelési
költségének csökkentését.
A VVER-440 reaktorok
esetében hasonló új generációs, az adott blokk jellemzõihez igazított üzemanyagot elõször 2002-ben
használtak a kólai atomerõmûben. A csehországi
Dukovany atomerõmûvében 2005 májusában tértek
át ennek használatára, de
ilyen üzemanyagot használnak a mohi és bohunicei
atomerõmûvekben is.
-tünde-

Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Paksi Hírnök archív (lent)

VÁROS

Újra Gastroblues
Dream on…Valahogy így fejeztem be majdnem pontosan
egy évvel ezelõtt ezeken az oldalakon az elmúlt évi
Gastroblues fesztivál beszámolóját: Gárdai György fõszervezõ tovább álmodik, a
XV. Fesztiválra gondol.
Nos, az álmok megvalósultak, újra túl vagyunk a rendezvényen, újra van mirõl beszámolnunk. Az ESZI udvarán újra benépesült a gyep, a
sátrazók ellepték a helyszínt,
a rakományok, a színpad, a
hangosítás, a büfék berendezései, a kellékek folyamatosan
érkeztek. Július 6-án megkezdõdött a jubileumi nemzetközi
Gastroblues fesztivál és újra
három napig tartott. Megérkeztek a testvérvárosok delegációi, Finnországból népes,
vidám, nagy létszámú küldöttség lepte el a várost. A zenei
programok lebonyolításában
a fõszervezõ változtatott, de
ez bejött: a templomi koncertek szombat délelõttre kerültek, a vasárnapi fõzõversenyt
és a fesztiválfocit így párhuzamos rendezvény nem zavarta.
Újra szólt a blues a Makovecz
tervezte Szentlélek templomban, nagyon sokan voltunk,
nem láttunk mindent a nagy
tömegtõl, de amit hallottunk,
az csodás volt.
Voltak visszatérõink. Egy tizenöt éves fesztivál kicsit öszszegez is. A valaha fellépett
legnépszerûbbeket Gárdai
Gyuri ismét meghívta. A legendás Yardbirds dalait kívülrõl fújta a nagyérdemû. Szakács Gábor a kezdési idõpontok körül ténykedett, most népes zenekarával történelmi
leckét adott, versrészletekkel, sok-sok zenével. Mezõfi
„Fifi” István a legtöbb formációban dobolt, többek között
Katona Tamásnak adta az
alapokat, akivel éppen a
nagyhírû finn Puistoblues
Fesztivál fellépéseirõl érkeztek meg. Pakson jobban tetszettek, Tamás és zenekara
Fotók: Molnár Gyula

felszabadultabban játszott.
Török Ádám ismét feltûnt a
fesztiválon, nem lépett fel, viszont magával hozott Svájcból egy kitûnõ zenészt, Paul
Camilleri-t, aki blues és rock
elemeket együtt használva
zenélt. Megint jöttek különcök, mint Ian Siegal, aki kissé
szabados viselkedésével meghökkentette az amúgy harcedzett bluesrajongókat is (különösen a templomban), de játéka, énektudása törölte a
kérdõjeleket.
Ripoff itt-ott, mindenütt.
Klubban, szabadtéren, csarnokban. A nagy kedvenc
Ripoff Raskolnikov újra bizonyított.
Újra jó volt a közönség.
Szombaton este zsúfolásig
megtöltötték a sportcsarno-

kot, egy részük az asztalokon
táncolt. Ehhez újra kellett
egy világsztár. Ez volt a Colosseum, a fesztivál legzajosabb sikerét aratva. Tökéletes hangzás, ragyogó egyéni
teljesítmények
(Barbara
Thompson), és természetesen
Chris Farlowe zsenialitása
biztos pontot jelentett. Itt volt
a nagy kedvenc, Julian Sas.
Kitörölhetetlenül a jóbarátunkká vált. Mind a templomban, mind a csarnok nagyszínpadán világszintû produkciót nyújtott. Újra elbûvöltek bennünket a fiatalok. A
European Mantra elhozta nekünk a következõ évtizedek
zenéjét. A rock-jazz improvizációk végighömpölyögtek a
tömegen, Lukács Petra a szó

szoros értelmében a fellegekben játszott. Szinte a levegõbe emelkedett a gitárszólók
folyamán, miközben Borlay
Gergõ állandó ritmusváltásaival teljesen kihúzta a hallgatóság lába alól a talajt. A pillanatnyi vélt káosz után a kulminációs pontokon az egész
zenekar újra egységesen szólaltatta meg bonyolult, erõteljes témáit. A produkció hullámzott, a közönség megõrült
és elájult. Nem lehet, hogy
ezt a formációt jövõre nem
látjuk Pakson.
Ezúttal is volt részünk kellemes meglepetésben. Cliff
Moore színpadra lépéséig
csak annyit tudtunk, hogy õ a
nagy Gary öccse. Ezért aztán
nem voltak túlzott elvárásaink. A fiatal gitáros zenekará-
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val egyszerûen befogta a kétkedõk száját. Szellemes, érett
gitárjátéka, ötletgazdag színpadi produkciója, valamint kiváló énekhangja mindenkit
meggyõzött.
Újra történtek szokatlan
dolgok is. A Ghymes együttes
digitális keverõpultot hozott
az addig kifogástalanul mûködõ, hagyományost felváltandó. A délutáni különleges beállítási procedúrák miatt az
esti program idõben egyszerûen elcsúszott. Ez rányomta
bélyegét az együttes teljesítményére. Szerencsére Jamie
Winchester & Hrutka Róbert
már elõzetesen megdolgozta
a közönséget, sikerszámaik és
az új kompozíciók kedvezõ fogadtatásra találtak.
A nehézségeket oldotta a
Zappa emlékzenekar, Takáts
Tamás, Fekete Jenõ, Vojnits
Attila szuggesztív közremûködésével. Az együttes lazán,
kellõ humorral adta át a nagy
elõd zenei gondolatait. A fesztivál ezután a késõi órákban
fejezõdött be.
Mindenképpen szükséges
szólni egy zenés kísérõ rendezvényrõl. A vasárnapi fõzõverseny hangulatát egy
kis színpad produkciói fokozták. A fellépõk között köszönthettük Horváth János
gitárost, a Sárga Taxi együttest, a Böllér Blues Band-et,
és Ripoff
Raskolnikoff–
Pribil György duót. Egyértelmû volt a vélemény, hogy
a paksi fesztivál kinõtte az
úgynevezett egyszínpados
megoldást. Fel van adva a
lecke, hogy a következõ rendezvény fellépõi biztos helyeken és idõben tudják szórakoztatni a látogatókat.
Mert õk érkeznek újra és
lesznek újra elvárásaik. A
fesztivál után két nappal beszélgettem Gárdai György
fõszervezõvel. Értékelget,
véleményeket formál, számot vet. A gondolatok között
azonban már bujkál a következõ fesztivál. Tehát újra…
És ezt jó tudni.
Kozma Gyõzõ
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MOZAIK

Gazdára várnak az életfák Jubiláló kertbarátok

Komoly sajtóvisszhangja volt
tavaly az Önzetlenül Környezetünkért,
Otthonunkért
Munkacsoport Alapítvány
Ültess fát, életfát akciójának.
Felhívásukra tíz család látott
hozzá, hogy gyermekét és facsemetéjét együtt nevelgesse. A szervezet most ismét
meghirdette az akciót.
– A város sokmilliót költ,
hogy a települést növényekkel, virágokkal gyarapítsa.
Mi környezeti neveléssel foglalkozó szervezetként a tudatformálásában segíthetünk
nem is csak a kisgyerekek,
hanem a család többi tagjának esetében – mondja
Jantnerné Oláh Ilona. – Az
akció keretében régi hagyományt szeretnénk feléleszteni az Egészséges Városok
Szervezetével közösen: régen
a szülõk a kisbaba érkezésének örömére fát ültettek,

mely együtt nevelkedett a
gyermekkel. Célunk a hagyomány felelevenítésén túl a növényzet mint oxigénforrás õrzése, szaporítása – magyarázza az ÖKO Munkacsoport vezetõje.
A szervezet várja azon szülõk jelentkezését, akiknek
kisbabája született, születik
2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között, és fel tudják vállalni az átvett fa elültetését és gondozását, hogy az
együtt cseperedjen gyermekükkel. A szándéknyilatkozatként elküldött jelentkezést
az ÖKO Munkacsoport címére, Pakson a Tolnai u. 10. sz.
alá kell elküldeni.
A fák beszerzésérõl a munkacsoport gondoskodik és értesíti az október közepi idõpontról a jelentkezõket, akik
oklevelet és táblát is kapnak a
fa mellé. –Valami maradandót
szeretnénk létrehozni. Az ötlet eredménye nagyon hosszú
távú, évek múlva mérhetõ –
teszi hozzá Ilona. – Az akció
célja, hogy nõjön fel egy nemzedék, mely büszke arra,
hogy kapott egy életfát. A növény ideális esetben a kisgyerek környezetében, vele
együtt cseperedik majd.
Akadtak olyanok, akik panelben élnek, õk nagyszülõknél
oldották meg a fa elhelyezését.
-s-

Az országos Freinet Találkozóra utazott a Hétszínvirág Óvoda három pedagógusa. A rendezvénynek idén
Budapest adott otthont. A
résztvevõk a francia néptanító elveit követik, aki azt hirdette, hogy a természet közelségében élve, a céllal és
kedvvel végzett munka örömére kell nevelni a felnövekvõ nemzedéket. Amint azt
Jantnerné Oláh Ilona óvónõ
elmondta, az idei mottó a
„Hangyabolytól a felhõkar-

colóig” volt. – Csoportokra
osztva dolgoztuk fel a témát.
Mi az állatkertben figyelhettünk meg a természet megismerését segítõ tevékenységeket, aztán egy óvodában
hangyaboly tortát sütöttünk
és a táplálékláncot modelleztük – idézte fel. Õsszel minden résztvevõ megkapja a
csoportok munkáját tartalmazó projekt-gyûjteményt.
Ez Jantnerné Oláh Ilona véleménye szerint nagy segítség lesz a munkához.

Egy évtizeddel ezelõtt tizenkilenc lelkes, növényeket
kedvelõ ember határozta el,
hogy szervezetbe tömörülve
hódolnak kedvelt hobbijuknak, a kertészkedésnek. A
Paksi Kertbarátok Egyesülete célja kezdetben csupán
az volt, hogy közös kirándulásokat tegyenek, új ismereteket szerezzenek, amit aztán saját kertjükben hasznosítani tudnak. Idõvel új ötletek is megfogalmazódtak,
így született az elsõ adventi
kiállítás megvalósításának
gondolata, amelyet tett követett. A tárlat azóta hagyománnyá vált. Amikor már
érezték, hogy újítani kellene, újabb ötlet nyomán életre hívták a „Tök jó napot”,
melyre a nagyközönséget is
várták. A már szintén hagyományos kertészeti nap
és növénycserebere is hamar népszerû lett a városban. Ezek mellett a mai napig megmaradtak az éves
program részeként a szakmai kirándulások. Nagyon
sok helyen jártak már a
kertbarátok, ismerõsként
köszöntik õket a különbözõ
virágos rendezvényeken,
fesztiválokon, kiállításokon, de az országot járva
megnéztek számos szép vidéket,
arborétumokat,
szemügyre veszik a települések parkjait. Kiemelendõ,
hogy városunk virágosításában is közremûködött a
társaság. A Virágos Magyarországért versennyel
összefüggésben több helyen, így például a Pollack
Mihály utcában vagy a Sárgödör téren is láthattuk
õket virágot ültetni. A
parkgondozásból a mai napig tevékenyen részt vállalnak, heti váltásban gyomlálnak, öntöznek a Széchenyi téren, a Szentháromság
téren, a Virág utcai temetõnél illetve régebben a Deák
háznál is dolgoztak. Jó kap-

csolatot ápolnak más civil
szervezetekkel, így például
az „Együtt a parlagfû ellen” és a MAG Alapítványnyal. Nem kellett sok idõ,
és a kapcsolatok ápolása terén túlléptek a város határán, sõt az országhatáron
is, így ma már testvértelepüléseinken is jól ismerik a
csapatot. A kapcsolat Reichertshofennel a legrégebbi, utána következett Kézdivásárhely, és ha minden
igaz, akkor augusztusban
Galántára is ellátogatnak.
A látogatások kölcsönösek,
õsszel például reichertshofeni vendégek érkeznek
Paksra, árulta el Pupp
Józsefné az egyesület elnöke, aki az elmúlt tíz év történéseit, eredményeit foglalta össze. A jeles évfordulót egy összejövetelen ünnepelte meg a tagság, ahol
fotókiállítás idézte az eltelt
évek eseményeit, illetve
csodás virágkompozíciókkal is készültek az alkalomra. Az egyesület vezetõje
érdeklõdésünkre elmondta,
hogy szerinte a tíz év titka
talán leginkább a közös érdeklõdésben, az összefogásban rejlik, de az is fontos, hogy jól érzik magukat
egymás társaságában. És
hogy hogyan tovább? Egyelõre maradnak a megszokott programok, bár kérdés, hogy októberre lesz-e
elég töktermés egy igazán
színes, bõséges fesztiválhoz. Emellett azt szeretnék
elérni, hogy a jelenleg körülbelül ötvenfõs társaság
egy kicsit fiatalodjon, azaz
örülnének, ha az ifjabb korosztályból is csatlakoznának hozzájuk, bár a tapasztalat azt mutatja, hogy erre
nincsen sok esély, a még
aktívan dolgozók ugyanis
nem tudnak elegendõ idõt
szakítani a szervezésre,
programokra, rendezvényekre.
-gyöngyFotó: Szaffenauer Ferenc
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Cseresznyésben randevúztak a pannóniások
A paksi Ring István és családja az elmúlt években
már rendezett veteránjármû-találkozót a Balatonnál,
a társaság azonban azt kérte, hadd ismerje meg
Istvánék lakóhelyét. Így
került sor a találkozóra,
melynek bázisa a cseresznyési erdei iskola volt. A
zárt körû programra a
meghívottaknak körülbelül
a fele tudott eljönni, de
még így is hetvenhat jármûvet regisztráltak, többségében motorokat, illetve
néhány autót. István kiemelte, hogy olyan barátokat, ismerõsöket szoktak
hívni, akikben megbíznak,
akiknek társaságában jól
érzik magukat. Az ismeretségek az évek alatt alakul-

Ring István életében ki-

sebb-nagyobb kihagyásokkal mindig jelen voltak a motorok. Ahogy fogalmaz, kezdetben „szükségmotoros”
volt. Nem volt pénz autóra,
így motoron rótta az utakat,
aztán amikor már lett autó, a
kétkerekû mellékvágányra
kerül. Aztán évekkel ezelõtt
egyszer a Balatonnál belefutott egy körtúrába, ahol veterán jármûvek vonultak fel,
és felsóhajtott, hogy mégiscsak jó lenne egy motor. Erre párja: „Jó, de akkor oldalkocsis!” Egy héttel késõbb
megvolt a motor, egy Pannónia, majd újabb egy hét elteltével már az oldalkocsi is.
Fotók: Szaffenauer Ferenc

tak ki börzéken, más találkozókon, amelybõl van szép
számmal, de az internet is
jó forrásnak bizonyult. A
világhálón folyamatosan
megy az eszmecsere, szakmai tanácsokkal látják el
egymást,
alkatrészeket
cserélnek, adnak-vesznek,
segítik egymást hobbijukban. A találkozó elsõ estéjén közös szalonnázást rendeztek, másnap ellátogattak az atomerõmûbe, megnézték a látogatóközpontot. A látogatófolyosón is
végigsétáltak, ami nagy élmény volt a csapatnak.
Harmadnapra kelve hoszszabb motoros túra várta a
társaságot. Az úti cél elõször Nagydorog volt, ahol
szíves vendéglátásban volt
Ezután már csak néhány
hétre volt szükség a vizsgáztatáshoz, és máris útra kelhettek. Azóta a család életének szerves részévé váltak a
veterán motorok, István, felesége és lánya is Pannóniaimádók.
Ring Istvánnénak korábban
is tetszettek a motorok, fõleg
az oldalkocsisak. Elmesélte,
hogy egyik barátnõje szüleinek volt egy Javája, és mindig irigyelte, hogy az oldalkocsiban ül. Ahogy megszerezték az elsõ közös motort
Istvánnal, egy nyáron át volt
utas, a következõ szezonra
viszont már megszerezte a
jogosítványt és saját motort
vezetett. Örül annak, hogy az
egész család szereti ezt a
hobbit, így szabadidejükbõl
is sokat együtt tölthetnek.
Kedvenc darabja egyébként
Ring Istvánnénak nincsen,
számára egy a lényeg: hogy a
motor Pannónia legyen és
üzemképes, hogy sehol ne
hagyja cserben az úton.
Utóbbiért egyébként elsõsorban István felel, õ a szerelõ a családban.

része a találkozó résztvevõinek, akik egy jármûszépség-versennyel
hálálták
meg a szíves látást. A folytatás hasonlóan kellemes
volt, de már Gerjenben,
ahol megnézték, milyen
módszerekkel mérik a háttérsugárzást, végül a Dunát is útba ejtették. A záró
napot a városban töltötte a
vendégsereg, ellátogattak
a Városi Múzeumba, és egy
kiadós motoros városné-

Privarics Sándor tudhatja

magáénak a már említett,
ötvenéves BMW Izettát,
amely egy háromszáz köbcentis, oldalkocsisnak levizsgáztatott jármû. Egyéves
munka fekszik benne, amit
viszont huszonkét éves alku-

zésre is szakítottak idõt.
Többségében Pannóniákkal
rótták az utakat a találkozó
résztvevõi, de más gyártmány is akadt a jármûvek
között. – A rendezvényen
látott minden darab igazi
különlegesség – emelte ki
István. Azért egyet külön
is megemlített, egy BMW
Isettát, amely a jármû
szépségversenyen is vitte a
pálmát.
-gyöngydozás elõzött meg, mire Sándoré lett a járgány. Lakóhelyén, Pécsen még egy ilyen
jármûrõl van tudomása.
Sándor egyébként ötven éve
gépkocsivezetõ, és mindig
kedvelte a gépeket. A kérdésre, hogy miért éppen veterán jármû, tréfásan azt felelte, hogy megöregedett,
ezért öreg jármû kell. Komolyra fordítva a szót elmondta, hogy sok törõdést
igényel a kicsi kocsi, most
éppen a kipufogója szorul
szerelésre. A találkozó szerinte jó alkalom volt arra,
hogy összeüljenek egy kis
tapasztalatcserére a közös
érdeklõdéssel megáldott veteránjármû-rajongók.
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Alexandra élete a népzene

Harmadik helyezést ért el
Berta Alexandra a Duna TV
a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) által 2007-ben meghirdetett
Mentor, Magyar Csillagok –

Pacsirta népdaléneklési versenyen, amelyet a televízióban figyelemmel kísérhettek
a nézõk. Alexandra két korábbi szereplésének köszönheti a meghívást, a Szatmárnémetiben
megrendezett
Hajnal akar lenni népdaléneklési versenyen, illetve a
KÓTA országos minõsítõ
versenyen való bemutatkozásának. A versenyzõk által bemutatott zenei anyagnak
tükröznie kellett régi dallamainkat, fontos szempont
volt, hogy változatos legyen,
illetve a közönségnek szóljon. Alexandra mindhárom
fordulóban dél-dunántúli dalcsokrot vitt, népszerûsítendõ
ezeket a dallamokat. El-

mondta, hogy nagyon jól
érezte magát a versenyen,
kellemes élményekkel lett
gazdagabb, sokat tanult és
sok új ismerõsre tett szert.
Ami egy kicsit furcsa volt
számára a televíziós szereplésben, hogy az elõdöntõn és
középdöntõn kameráknak
kellett énekelnie és citeráznia, a közönséget maga elé
kellett képzelnie. A döntõben
már nem volt ilyen „probléma”, hiszen az már szabad
téren, közönség elõtt zajlott.
Alexandra nyolc évig a Pro
Artis Mûvészeti iskolában tanult, majd saját hangját, útját keresve önállósodott és
azóta próbál minél szélesebb
körbõl tanulni. Mint mondja,

Világörökség Dunakömlõd határában?
Októberre újabb szakasza épül meg a megye egyetlen
helyreállított római romkertjének. Lussoniumban most
még az évek óta szokásos feltárások folynak, rövid idõ
múlva azonban elkezdõdik az építkezés, és megépül egy
falszakasz és kaputorony. A szakemberek szerint a bõvítés után jelentõsen megnõ a romkert idegenforgalmi jelentõsége.
Négy héten át kutatják pécsi egyetemisták, mit rejt a
Bottyán-sánc. Éppen húsz
éve, hogy dr. Visy Zsolt vezetésével elkezdõdtek az
ásatások Dunakömlõdön. A
professzor elmondta, a pécsi
egyetem szervezi az ásatásokat, pályázaton igyekszik
pénzt szerezni a költségekre, de kezdetektõl a legnagyobb támogató a paksi önkormányzat. A pécsi egyetemi tanár 1969-ben találta
meg a nevezetes katonai
diplomát, mely jelezte, itt
állt valaha a római kori erõdítmény, Lussonium, mely
szerves része a római birodalom határát jelentõ limesnek. A limest egyébként
egészében szeretnék a világörökség részévé nyilvánítani. A kezdeményezõ dr. Visy

Zsolt volt, aki évek óta dolgozik munkatársaival azon,
hogy elõkészítsék Magyarország nevezését. Elmondta,
hogy hatalmas munka már
csak az alapjául szolgáló
adatbázis is. Több száz emlékhelyrõl, ötszáz kilométeres szakaszról van szó a Duna vonalában.
Dunakömlõdön évek óta az
erõdítmény déli oldalán lévõ
katonai szálláshelyként szolgáló barakképület feltárása
folyik. Idén a munkát Fazekas Ferenc vezeti. Az egyetem tudományos segédmunkatársa elmondta, kisebbfajta szenzációt jelentett számukra, hogy felfedezték a
nyugati oldalon a fûtõcsatornákat. – Rendkívül izgalmas
a munka, hiszen az erõd késõbbi idõszakára vonatkozó-

an kevesebb adatunk van. A
késõ római határvédelem
kérdésének tisztázását segítik az itt feltárt leletek – fogalmazott.
Dr. Visy Zsolt hozzátette,
annak ellenére, hogy két évtizede dolgoznak, még nagyon sok feltárásra váró terület van. A professzor kiemelte, jelentõs lépés volt,
amikor az önkormányzat
megvásárolta a területet és
hozzáfogott a mûemlékhely
kialakításához. – Kezdetektõl benne volt, hogy ez a kivételes adottságú kis dombtetõ a fantasztikus kilátással
mûemléki emlékhely legyen
– mondta. Hozzátette, hogy
azzal, ha elkészül a mûemléki munka második etapja,
látványos emlékhely lesz.
Szemmel is jobban láthatóvá
válik – akár már Bölcskérõl
is –, de vonzereje is nagyobb
lesz. Megépül az északi erõdfal és a bevezetõ út, a két oldalán lévõ kaputorony rekonstrukciójára is sor kerül.
A két tornyot a szigorú mûemléki elképzelésekkel össz-

az eltelt évek alatt egyre inkább érezte, hogy ezt kell csinálnia, most már az élete része a népzene és az is marad.
Berta Ferenc, az apuka
még mosolyogva hozzáfûzte,
hogy bõven van okuk a büszkeségre, hiszen Alexandra a
Vak Bottyán Gimnáziumban
tett jeles érettségi valamint
két középfokú nyelvvizsga
megszerzése után sikeresen
felvételizett a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti
Egyetem
népzene szakára. Nagy változás lesz a család életében,
hogy lányuk nem otthon
hajtja majd álomra a fejét
minden este, de most a tanulmányok állnak az elsõ helyen, majd ha nagyon hiányzik az ifjú hölgy, hát meglátogatják, tette még hozzá.
-gyöngyhangban imitálják, nem rekonstruálják, mert nem sikerült feltárni.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna úgy tájékoztatott, hogy az
önkormányzat idén 32 millió
forintot szán erre a célra, fele önerõ, a másik felét az
atomerõmû által létrehozott
alapítványtól, a Duna-Mecsektõl nyerték. A terveket –
mint a korábbiakat is –
H.Vladár Ágnes készíti. Az
építkezés várhatóan augusztusban kezdõdik, októberben
fejezõdik be, de mivel mûemlékrõl van szó, bonyolult az
engedélyezés. A múzeum
igazgatója elmondta, jelen
pillanatban nem õrzött a terület, így csak azokról a csoportokról tudnak, melyeket
a múzeum munkatársai kalauzolnak Lussoniumban. Ily
módon nincsenek adatok a
romkert látogatottságáról. A
második ütem építésével
párhuzamosan megépülõ kapunak köszönhetõen erre is
választ kapnak, illetve megoldódik a terület õrzése, amire szükség is van, hiszen a
nem kívánt látogatók már
elég sok kárt tettek a környéken.
Vida Tünde
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A Paksi Hírnök levelesládájából
Azok a gyökerek
Örömmel olvasom, hogy a
paksi Berta Alexandra legjobb anyaországiként, harmadik lett a Pacsirta népdaléneklési verseny döntõjében.
Átfutott elõttem egy piciny
részlet, még az elsõ bemutatkozásából (Duna TV):
elõtérben Alexandra megy,
háttérben a paksi utca az új
mûvészetivel, snitt, közben
halljuk, amit mond, és egy
szó sem esik arról, amit látunk, mármint az iskoláról.
Képzavar: miért látjuk, ha
nem beszél róla, ha meg
nem akar beszélni róla, akkor miért vágják bele?
Miért is írok minderrõl?
Miért lényeges mindez?
Volt ebben a bemutatkozásban egy nem pontosan
idézhetõ félmondat, aminek a lényege: Alexandra
saját erejébõl, tehetségébõl kezdett zenét tanulni.
(A 6-7 éves Mozartnak is
volt tanítómestere.)
A makacs tények. Berta
Alexandra az általános iskolával együtt kezdte zenei
tanulmányait, és a gimnáziumi 10. évfolyam befejeztével köszönt el a népzene
tanszaktól. (Ez a 10 év elég
nagy idõ ahhoz, hogy csak
úgy törlõdjön.) Ez idõ alatt
Ildi néni (Lehõcz Józsefné)
ipergetése mellett, hogy
csak szóló országos minõsítéseket, versenyeket említsem: két Kiemelt Nívódíj,
a Bartók rádió különdíja,
egy Arany, és egy Ezüst fokozatot ért el. Nem beszélek a Kalinkó együttessel
közösen megszerzett elismerésekrõl, díjakról. Eddig
a tények.
Az érzelmek? Hát ilyenkor
eszembe jutnak azok, akik
már nemzetközileg is befutottak, és még mindig „kötõdnek”, Loparits Erzsi,
László Boldi, a Károly

–lányok, Pfujd Zsanett, Takács Józsi, - bocsánat, ha
rövid a memóriám,- meg
azok a sokak, akik innen
indultak és visszajárnak ma
is, emlékezni, zenélni, vagy
csak úgy, mert itt vannak a
zenei gyökereik.
A népzene a hagyományok, a kollektív emlékezet,
az õsök, az eredet tiszteletének tárháza. Ezek nélkül
már nem az ami, hanem
csak egy kreatúra.
Végül is, úgy gondolom,
ha Berta Alexandra idõben
messzebb kerül ettõl az
idõszaktól, – „a fától az erdõt” népi bölcsességre
utalva – a remélt magaslatokból visszaemlékezve felsejlik majd a zenei eredet:
az Ildi néni, meg talán az
iskola is.
Hartmann József
A PRO ARTIS igazgatója
Paks, 2007. július 6.

Alexandra és
népzenei gyökerei
Örömmel fogadtuk Hartmann úr nyílt levelét, mert
így alkalmunk nyílt a Duna
Tv bemutató klipje, ill. a
narrátor szövege pontatlanságainak kiigazítására.
A Pacsirta népdaléneklési
versenyhez a bemutatkozó
anyagot elõre összeállítottuk és átadtuk a Duna Tv-s
kollégáknak. Mint Alexandra minden bemutatkozása,
ez is úgy kezdõdik, hogy 10
évig járt a paksi zeneiskolába, az alapokat ott szerezte
meg. Ezért is ragaszkodtunk hozzá, hogy a felvétel
a zeneiskola elõtt kezdõdjön (ami egy gyönyörû épület és méltán lehet büszkesége városunknak) a hozzá
tartozó szöveggel. Sajnos
arra semmilyen ráhatással
nem lehettünk, hogy ebbõl

a korrekt anyagból a narrátor (35 másodpercnyi terjedelemben!) milyen felületes
– elnézést a kifejezésért –
zagyvaságot mondott el.
Hogy a zeneiskolás múlt
említése igen is minden lehetséges fórumon megtörténik, csak néhány helyet
ajánlanék igazgató úr figyelmébe:
– alexafolk.impressive.hu
– Alexandra honlapjának
bemutatkozó oldala.
– Ifjúság gyöngykoszorú –
Alexandra CD-borítójának
belsõ oldala.
– 2006. 06. 17. Paks, mûvelõdési ház CD-bemutató
hangverseny, melyre természetesen az ön engedélyével a zeneiskolában is
helyeztünk el meghívót, és
szintén az ön engedélyével
a
bölcskei
tagozatból
Madács Györgyné tanítványai is eljöhettek. Amennyiben megtisztelt volna jelenlétével, tanúja lehetett volna, hogy telt ház elõtt, fergeteges vastaps után milyen népszerûsítést kapott
intézménye, és az ott folyó
népzeneoktatás!
Nagyon szívesen adunk
egy, a teljes mûsorról készített felvételt. Kérjük igazgató urat, hogy a fentiek ismeretében ítélje meg a PRO
ARTIS –hoz való viszonyulásunkat.
A tények valóban tények,
de a háttér ismerete is
szükséges értékelésükhöz.
Alexandra, míg zeneiskolás volt, a felsorolt díjak
egyikét sem tanára által
összeállított népdalcsokorral nyerte, ugyanis (már 15
évesen) ezeket önállóan,
hangzóanyagok, gyûjtések
segítségével állította össze.
Így történik ez azóta is, és
ezekkel a csokrokkal a legrangosabb minõsítéseket
és díjakat nyerte. Ennyit a
felkészítõ
tanár
„ipergetésérõl.”
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Citerajátékát 12 éves kora
óta a nyári népzenei táborokban önerõbõl (minden
támogatás nélkül) fejlesztette az ország legrangosabb citerásai segítségével.
Énektudását elejétõl fogva
önállóan fejleszti. Aki csak
egy kicsit is ismeri, tudja,
hogy mindig is mélységes
tisztelettel és alázattal volt a
népzenei
hagyományok
iránt. Ez produkcióin is
érezhetõ, több rangos zsûri
is kiemelten értékelte már.
Ezért visszautasítjuk az
érezhetõen rosszindulatú
és bántó megjegyzéseit!
Az, hogy tanulmányait már
nem folytatja a PRO ARTISban, azért van, mert ott sajnos már ezen a hangszeren
nem tudott többet, újat tanulni. Egyéb okok nem itt
keresendõek. (Ez nem az a
fórum, ahol személyes vélt,
vagy valós sérelmekrõl kellene beszélnünk.)
A zeneiskolára, volt tanáraira és tanulótársaira mindig szívesen fog emlékezni.
Sem amíg Alexandra az intézmény hallgatója volt,
sem pedig amióta kapcsolatunk megszakadt, soha
rossz szóval nem illette
sem az iskolát, sem pedig
tanárait. Tisztelettel kérjük,
önök is hasonlóan viseltessenek irántunk.
Az „õsök és a hagyomány
tisztelete” Alexandra számára nem Ildi nénit jelenti,
hanem azokat a régvolt
õseinket, akik énekének és
citerajátékának megõrzésére Alexandra az életét és a
jövõjét tette fel.
Hogy jó úton halad, ezt
jelzi, hogy a citerások közül
egyedül nyert felvételt a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem most induló
népzenei karának népi
pengetõs szakára. Tisztelettel:
Berta Ferenc,
Alexandra édesapja
Paks, 2007. július 13.
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Híres paksiak, paksi hírességek

Wallner Ernõ
Aki Paks és környéke, a paksi járás népesség- és településföldrajzával foglalkozik,
jól ismeri, és nem nélkülözheti az õ tudományos tevékenységét, az e tárgyban
megjelent tudományos dolgozatainak megállapításait.
Wallner Ernõ 1891. február
10-én született a ma már
Ausztriában található Királyfalván (Königsdorfban).
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, s 1914-ben
szerzett földrajz-természetrajz szakos tanári oklevelet,
majd 1920-ban kereskedelmi
iskolai tanári oklevelet. A
katonai szolgálat alól felmentést kapott, és 1916-ban
Felsõlövõn (Oberschützen),
az evangélikus gimnáziumban kezdett tanítani, majd
1922-tõl a Veszprémi Felsõkereskedelmi Fiúiskola tanára, majd 1929-tõl 1943-ig
igazgatója volt. Ezután került Sopronba, ahol a kereskedelmi középiskola igazgatója lett.

Tudományos tevékenységét a középiskolai tanítás
mellett is folytatta. Veszprémi évei alatt 1925-ben szerzett doktori címet a Vas megyei (ekkor már Burgenlandhoz tartozó) felsõõrvidéki magyarság településeinek
gazdaságföldrajzát feldolgozó témában. A Bakony gazdaságföldrajzával foglalkozó
tanulmánya alapján 1937-tõl
már egyetemi magántanárként adott elõ Pécsett, majd
1940-tõl a budapesti egyetemen a gazdasági és településföldrajz témakörében tartotta egyetemi elõadásait.
Soproni áthelyezése és a háború kitörése miatt egyetemi magántanári tevékenységét csak 1947-tõl folytathatta. Mivel az egyetemen kötelezõ tantárgy lett a Szovjetunió földrajza, ekkor jelentek meg Wallner Ernõnek a
Szovjetunió és a népi demokráciák gazdaságföldrajzát
feldolgozó könyvei, illetve
Brazília és Japán gazdasága

c. kötetei. 1952-tõl kandidátus és az ELTE Földrajzi Intézetének docense. Kutatóként ekkor már Dunaföldvár,
Paks és a paksi járás népesség és településföldrajzával
foglalkozott részletesebben.
1958-ban váratlanul nyugdíjazták. (Az 1956-ot követõ
egyetemi „racionalizálások”
szellemében, oly módon,
hogy tanítványaitól még el
sem búcsúzhatott.) Ezután
még a Földrajztudományi
Intézet könyvtárában dolgozhatott, sorra jelentek
meg fõként a Balatonfelvidék településeirõl és a
földrajztudomány módszereirõl, a földrajztanítás problematikájáról írt dolgozatai.
Látásának elvesztése után,
1970-tõl 1982-ben bekövetkezett haláláig leányánál,
(aki Sólyom Károly evangélikus esperes felesége volt)
Pakson lakott, itt is van eltemetve. Publikációs tevékenységét régi munkatársai,
tisztelõi segítségével még

városunkban is képes volt
folytatni. Legutolsó értekezése 1981-ben jelent meg a
Földrajzi Értesítõ XXX/
1.1981. számában A település és városföldrajz vizsgálat
szemléletérõl címmel.
Forrás: Wallner Ákos: Dr.
Wallner Ernõ (1891-1892)
élete és munkássága (kézirat); Magyarország a XX.
században / A földrajztudomány kutatómûhelyei 1945
után, http://mek.oszk.hu.
Kernné Magda Irén

Paks óvárosi központjához
közeli, nagy alapterületû
családi ház kis kerttel eladó.
Érdeklõdni: 20/26-426-08
Szakmai gyakorlattal
rendelkezõ ruházati eladót
paksi üzletbe azonnali
kezdéssel felveszünk.
Jelentkezni: 30/367-7075

Az én városom

LÁNYI MIKLÓS
PAKS! Csupa nagybetûvel.
Ez a szerelmem, és a Duna.
Ennél szebbet nem tudok elképzelni. Én mindent megtennék Paksért. Ha a katonaság nem lett volna, innét

soha el nem mentem volna.
Gyönyörû gyerekkori élményeim vannak. A 30-as években ember ember hátán sétált a Duna-korzón. A gesztenyefák alatt szólt a zene, a
gyerekek nyalták a fagylaltot, ették a süteményt. A
mostani Hangulat presszó
helyén volt a cukrászda, ott
mérték. Egy korabeli slágerrel szólva: „Jaj, de jó a
habos sütemény…” Az utcánkban 32 gyerek lakott.
Megszámoltam. Most már
csak én maradtam közülük.
Ha kívánhatnék… hát azt,
hogy mostanság ismét ennyi
gyerek legyen utcánként!

GULYÁS RÓBERT
Belõlem itt lett játékos,
belõlem itt lett felnõtt. Az
egész családom itt él. Nekem mindig nagyon fontos
volt – még külföldön tartózkodásom alatt is –, hogy

mindent tudjak Paksról.
Szerencsére a mai kommunikáció, az internet, ezt lehetõvé tette.
Lokálpatriótának vallom
magam, annak ellenére,
hogy Dombóváron születtem, és csak 16 éves koromban kerültem ide. Jólesik,
hogy az õs-paksiak is idevalónak, közülük valónak
éreznek.
Most, hogy ismét hazatértem, szeretném ezt meghálálni nekik.

Kovács Tibor

Fotók: TelePaks Városi Televízió
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Negatív rekord a földeken
Az idén a szokásosnál kevesebb, viszont általában nagyon jó minõségû búza termett. Az idõjárás egyáltalán
nem kedvezett a gabonának,
a tél nagyon enyhe és csapadéktalan volt, és a tavaszi
hónapok sem hozták meg a
kellõ mennyiségû esõt. Pakson például az év elsõ hat hónapjában 185 milliméternyi
esõ esett, ami körülbelül
egyharmada volt a szükséges mennyiségnek.
A Dunakömlõdi Agrár Zrt.
földjein 320 hektáron termett búza, amelyet már betakarítottak, hektáronként
3,1 tonnával zártak, ami
Lisztmayer István növénytermesztési ágazatvezetõ tájékoztatása szerint negatív
rekord, de a minõségnek
örülhetnek. A földeket,
ahonnan most kikerült a kalászos, megtárcsázzák, majd

jórészt bevetik takarmányrepcével, aminek egy része
zöldtrágya lesz a földekre,
egy része pedig az állatoknak lesz majd zöldtakarmány. A learatott gabonát
értékesítik. – Ezen a téren,
úgy tûnik, nem vár ránk nehézség – vélekedik az ágazatvezetõ.
A paksi Dunamenti Zrt-nél
Maloveczky Nándor vezér-

igazgató elmondta, hogy végeztek az árpa és búza aratásával és a szalmahordásnak
is a végére érnek. Búzából a
szokásos mennyiségnek durván kétharmada termett, viszont kiváló lett a gabona minõsége, amelyet értékesítenek. Az árpa egy részét is eladják, egy bizonyos hányadát viszont az év végéig teljesen kifutó sertésállomány

Kész katasztrófa!
Veszélyes anyagok, veszélyes fuvarok
Naponta több tucat, veszélyes anyagot
szállító teherautó gurul keresztül az
országon. Hogy pontosan mennyi, azt
egyetlen szervezet vagy hatóság sem
tudja. A szakemberek becslése szerint
több tízezer lehet a veszélyes fuvarok
száma. A közlekedésfelügyelet majdnem minden második ellenõrzésnél talált szabálytalanságot, de a baleset szerencsére ritka. Legutóbb június elején
került nagy mennyiségû olajszármazék – feltehetõen – fûtõolaj a Ferihegyi
útra. A helyszínre érkezõ tûzoltók az
olajfolyást körülhatárolták, és habbal
letakarták a területet, majd homokkal
leszórták a szennyezõdést. Májusban
pedig egy több mint 22 ezer liter metilalkoholt szállító tartálykocsi borult fel
szintén Pest megyében. A tartály szerencsére nem szivárgott, a metil-alkoholt azonban át kellett fejteni egy másik kocsiba, mivel a jármûvet csak így
lehetett talpra állítani. A veszélyes
anyagok azonosítása – hogy baj esetén
tudjuk, mivel állunk szembe - rendkíFotó: Szaffenauer Ferenc

vül fontos. A tehervagonokon, teherautókon, tartálykocsikon feltétlenül jelezni kell valamilyen módon, ha veszélyes anyagokat szállítanak. Ilyenkor
egy vagy több 30x40 cm nagyságú narancssárga táblát helyeznek a jármû
elejére és hátuljára is. Ha tartályban
szállít anyagot (gáz, folyadék), akkor
számozott sárga tábla van rajta. Nekünk elég, ha közelebbrõl megismerkedünk a felsõ mezõben lévõ két számmal (néha három), ami megmondja,
hogy milyen veszéllyel nézünk szembe.
(Az alsó mezõben lévõ négyjegyû szám
a szakemberek számára pontosan
megmondja, hogy milyen anyagot szállít a jármû.)
A veszélyt jelzõ számok jelentése: 2.
gázkiszabadulás 3. gyúlékonyság (folyékony anyag) 4. gyúlékonyság (szilárd anyag) 5. oxidáló hatás 6. mérgezõ
hatás 8. maró hatás 9. heves reakció veszélye.
Ha az elsõ számjegyet megkettõzik,
azt jelenti, hogy az adott veszély na-

takarmányozására használják fel.
Ami az árat illeti: mivel alacsony az idei termésátlag,
várhatóan jó áron tudják eladni a gabonát a termelõk,
de természetesen ehhez
szükséges a jó minõség.
Most már a kukoricáért és a
napraforgóért aggódnak a
gazdák.A kukorica szenved a
forró, csapadékmentes idõjárásban. Hiába tért magához egy kicsit a porba vetett
növény, a májusban leesett
61 milliméternyi esõtõl, sokkal többre lenne most szükség, tette hozzá Maloveczky
Nándor. A napraforgó még
határeset, majd meglátjuk,
mondják a szakemberek.
Egyet viszont már most
majdnem biztosra mondanak, azt, hogy a búzához, árpához hasonlóan, a megszokottnál két-három héttel korábban jön majd el a betakarítás ideje.
-kgy-

gyon erõs. A számok elõtt néha ikszet is
láthatunk, ez a tûzoltónak nagyon fontos jelzés. Azt jelenti, hogy az anyag
vízzel veszélyes módon reagál, ezért
ilyen jármû tüzét vízzel oltani tilos!
A táblák titka:
A veszélyes árukat szállító jármûveken gyakran találunk ismert jeleket
tartalmazó táblákat is. Mivel használatuk nemzetközi elõírás, a világ minden
pontján felismerik õket. Nézzünk néhány példát!
A csúcsára állított piros négyszög,
benne láng: tûzveszélyes anyag, gyúlékony folyadék
A csúcsára állított fehér négyszög,
benne halálfej: mérgezõ anyag stb.
Teendõk veszélyes árut szállító jármû
baleseténél: a jármûvet le kell állítani,
értesíteni kell a mentõket, rendõrséget,
tûzoltóságot (táblán lévõ a számok pontos bediktálása fontos). Nem szabad a
veszélyes anyaghoz érni. A helyszínt le
kell zárni. A sérülteket ki kell menteni,
méghozzá a széliránnyal szemben. Ha
pontosan jelzünk, a tûzoltók és szükség
esetén a Veszélyhelyzeti Felderítõ Csoport a megfelelõ felszereléssel felkészülve tud a helyszínre érkezni.
Hahn Szilvia
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Szakmája egyedüli mestere
Mester, mondjuk, ha szakemberrõl beszélünk. Ez azonban
nem mindenkinek dukál. Sõt! Egyre kevesebb szakmunkásnak jár a titulus. A mesterképzés nagy macera, egyes
szakmákban ritka, mint a fehér holló. Decsi Bélának egy
ideje joggal jár a megszólítás és a kellõ tisztelet. Szakmájában egyedüliként vizsgázott, szerzett mesterminõsítést.
Évtizedek óta elõször vizsgázott mesterjelölt melegburkoló szakmában, ráadásul az
országban
egyedüliként.
Decsi Béla paksi – egy ideje
ezen belül is dunakömlõdi –
szakember. A vizsgát a Tolna
megyei iparkamara szervezésében, a Pintér Ferenc vezette mestervizsga-bizottság
elõtt tette le. Az elnök rendkívül felkészültnek, és szakmáját kiválóan értõnek nevezte Decsi Béla mesterjelöltet. Különösen a gyakorlati

munkában – egy különleges
bambusz padlóburkolat elkészítésekor – mutatkozott meg
magas szintû hozzáértése.
Az elnök úgy nyilatkozott, a
kivitelezési munkák elvállalásának nem feltétele a mesterlevél, annak megszerzése inkább egy belsõ késztetés. Az
igényesség mutatója.
Decsi Béla egyetért, nem
kap több munkát, s nem kér
több pénzt, azáltal, hogy mester lett. Ez „csak” neki fontos.
Egyébként úgy gondolja, ga-

A férfiak társalgása – fõleg ha
maguk között
vannak – elõbbutóbb a katonaévekre terelõdik. Megdumálják, hogy ki hol
szolgált, hány
csillaggal szerelt le. (Itt majdnem mindegy, mi a válasz, mert ha volt csillaga azért, ha nem, akkor azért kemény csákó
az illetõ.) Aztán ott vannak a viccesebbnél viccesebb – vagy inkább ízetlenebb – katonatréfák, mellyel órákig el tudják szórakoztatni egymást. Persze mi, nõk sem vagyunk különbek,
a mi fõ témánk a szülés és az ehhez tartozó
járulékos témák, úgymint a terhesség, csecsemõgondozás stb. A minap egy régi kedves
barátnémmal összefutva elevenítettük fel ezeket az utólag már csodálatos idõket. Mivel az
õ három gyermeke körülbelül egyidõs az
enyémekkel, gondolhatják, hogy hol én voltam
áldott állapotban, hol õ. A sort barátnõm kezdte, Peti fiával. Emlékszem, még szülés elõtt
egyik reggel azzal állított be hozzám, hogy õ
borzasztó anya lesz, mert hogy álmában egy
olyan gyereket szült, amelyiknek cserélhetõ
feje volt. (Külön postáztak mellé néhányat, a
jobbik, csavaros típusból.)
Bent a kórházban is akadt ismerõs, méghozzá a jobbik fajtából… Klári mama harmadik,
kései gyermekét várta, akit csak kis Cisztának

ranciát jelent, ha valaki mestere szakmájának. Akadnak,
akik úgy gondolják – s egyes
áruházak is azt sugallják –
egyedül is megoldható például a parkettázás. Decsi Béla
szerint azonban egyre többen
látják be, egy melegburkoló
gyorsabban, pontosabban,
szakszerûbben végzi ezt el.
Szemmel látható a különbség.
Egyes termékek esetében
csak akkor vállal garanciát a
gyártó, ha szakember dolgozik vele. Béla egyébként nagyon szereti a szakmáját. –
Csak mások is becsüljék meg!
– teszi hozzá. A mesterképzésre azért jelentkezett, hogy
valóban mesterré váljon, s
megteremtse a lehetõségét
annak, hogy egyszer továbbadja tudását. Õ maga önállóan készült a vizsgára. Rengeteg szakkönyve van, termék-

Plörõ

Áldott állapotok
becézett, mert hogy öthónapos koráig, annak
nézték az orvosok. Az asszonynak a szülés
alatt az erõlködéstõl bevérzett a szeme, melynek köszönhetõen másnap úgy nézett ki, mintha egy kiadós verekedésbe keveredett volna.
Az egyik cigányasszony meg is kérdezte, hogy
mi történt vele. Klári szemrebbenés nélkül válaszolt: „Addig ordítoztam, káromkodtam a
szülõágyon, még pofán nem vágott a doktor
úr!” Azon a héten meglepõen csendesen zajlottak a szülések…
Ha már túl vagyunk az egészen, két dologra kell figyelni, a köhögésre és a röhögésre.
A varrat az ember alsó fertályán ugyanis ezt
a két dolgot viseli nehezen... Ha jól emlékszem, nekem az utóbbival volt több gondom.
De hát mit tehet az ember, ha a szobatársa
kézitükörrel nézegeti a friss varratokat miközben csodálkozva mondja: „Nahát az én fenekem úgy néz ki, mint egy apró szaloncukorkákkal feldíszített karácsonyfa!” (Valamiért õ
úgy gondolta, hogy majd pelenkaöltéssel fércelik össze a sejhaját...) Ha begyulladtak –
nem ritkán – ezek a bizonyos varratok, a jegelés volt rá a legjobb gyógymód. Ehhez a
tevékenységhez, különleges kelléket, néhány
vízzel feltöltött gumikesztyût biztosított a kórház. Nos ezek a kesztyûk képlékeny formában kerültek a fagyasztóba, hogy aztán kü-

bemutatókon vesz részt. Bizonyítványát húsz éve kapta, azóta sokat változott a világ.
Örül, hogy környezetbarát
termékekkel dolgozhat, s
nagy a választék, ami sok lehetõséget rejt számára is.
Feleségével, Veisz Zsuzsával
és frissen beszerzett pulikölyökkel, Gömbivel, most költöztek a hõn vágyott családi
házba Dunakömlõdre. Természetesen mindenhol melegburkolat van, saját kezûleg lerakva. „Decsi mesternek” azonban nem csak a keze ügyes, a lába is. Ezt egyrészt a terepkerékpárján bizonyítja, melynek nyergében számos túrát tett már,
másrészt a parketten. Béla
ugyanis szabadidejében táncol, társastáncot, illetve
countryt.
-vida-

lönleges alakzatokat felvéve kerüljenek ki onnan. Volt tõgy alakú, volt autóstoppos, V betût formázó gyõzelmi jelkép, és persze mindig akadt „bemutató” középsõ ujjas típus is.
(Ez, ha kellett a belsõ varratokat is lefagyasztotta.) Egy frissen szült anyukának még arra
a bizonyos „nagydologra” is oda kell figyelni.
Mivel ülni ebben az idõszakban még a WC
kagylón is nehézkes, a radiátorcsõbe kapaszkodás az egyetlen megoldás. Az erõlködés azonban, frissen foltozva nem esik túl
jól, így az eredmény kétséges, marad tehát a
hashajtó.
Nos egy anya, a szülés után, a sok kín és
nyavalya mellett kevés dolognak tud örülni,
ezen kevesek egyike a csöppség. Alig várjuk,
hogy végre kihozzák szoptatni az osztály legszebb csecsemõjét, amikor ránk jön a kényszer… A szobatársam három napi székrekedés után, úgy penderítette az ágyra egyetlen
magzatát, hogy az kis híján kirepült a pólyából. Murphy törvénye – na meg, hogy egyszerre osztják a hashajtót – ha neked kell,
másnak is kell. Az asszonyok ilyenkor mint
valami felbõszült pingvincsapat, csoszogva
rontanak be a mellékhelyiségbe, ahol vagy
van szabad fülke, vagy nincs.
Aztán csak eljön a várva várt pillanat, elsõszülött gyermekünket ölbe véve, nagy-nagy békességgel és még nagyobb boldogsággal a
lelkünkben hazaindulunk, nem sejtve hogy a
java még csak eztán jön. De errõl talán majd
egy másik alkalommal.
Hahn Szilvia
Fotók: Csahóczi Fotó

MOZAIK

Jó napot, mi újság?

Dr. Kiss Mihály
Háromszázhatvan fokos fordulat állt be dr. Kiss Mihály
életében. Mindez egy betegségnek, illetve az azt kiváltó
stressznek köszönhetõ. A PADOSZ korábbi elnöke, az
ESZI Intézményfenntartó Alapítvány vezetõje, aki tõsgyökeres kömlõdi, infarktus miatt kényszerül új életre.
– Az, hogy Madocsán születtem, annak köszönhetõ, hogy
édesanyám nõvére ott volt bába, egyébként tõsgyökeres
kömlõdi vagyok – kezdi dr.
Kiss Mihály, azaz legtöbbünknek, akik már legalább tízhúsz éve itt élünk, a Kiss Misi.
Nem vezetett egyenes út a jogi diplomáig, elõbb szakmunkásképzõbe járt, aztán képezte tovább magát, míg kemény
erõfeszítések árán államvizsgázott, s megkapta második
diplomáját. Lenyûgözõ részletességgel meséli élete egy-egy
epizódját. – Mindig olyan voltam, aki felvállalja véleményét
és hangot is ad neki – mondja.
Nem csak saját véleményét,
másokét is képviselte. Ezért
történhetett meg, hogy elsõ ízben nem fogadták el az ötödikesek a számukra „kiutalt”

nyolcadikos õrsvezetõt, hanem Misit választották maguk
közül. Ezért lehetett ifjúsági
klub vezetõ Budapesten, és
ennek köszönhetõ, hogy hamar a szakszervezetben, majd
annak vezetõségében találta
magát. A dátumokat mintha
könyvbõl olvasná, idézi fel a
szakszervezeti
munkáját,
mely összeforrt a PADOSZ
létrejöttével. Amikor vezetõvé
választották, úgy gondolta,
megfelelõ tudásra is szert kell
tennie. – Az érdekvédelmi
munka nagyon kemény, nem
elég a hit meg a bátorság – fogalmaz. Ez késztette, hogy beiratkozzon az államigazgatási
fõiskolára. Illetve az, hogy felesége, aki a polgármesteri hivatalban dolgozik, szintén ide
jelentkezett. ’95-ben szerzett
diplomát, s mivel a fõiskola

szinte csípõbõl ment, s ösztökélték is arra, hogy jelentkezzen jogi egyetemre, ahol felvételt nyer négyes fölötti eredményének köszönhetõen, belevágott. No, ez már nem volt
egyszerû. Mint mondja, az
erõmûben is egyre nehezebb
volt a helyzet, az iskola is kemény volt, ekkor rendült meg
elõször az egészsége. Tavaly
õsszel pedig félreérthetetlen
jelzést kapott: változtatni kell!
Közben azonban volt még néhány komoly munkával teli év.
Dr. Kiss Mihály úgy érzi, a
PADOSZ komoly eredményeket ért el. Szívesen emlékszik
az idõszakra, amikor Petz Ernõ ált a cég élén, és együtt

melhet ki. Az ESZI Kiválósága díjat tanárok és diákok
szavazati alapján ítélik oda,
elsõsorban a kiemelkedõ tanulmányi munkáért, de díjazzák az iskolai életben való aktív részvételt is. Dóra fõszerkesztõje volt az iskolaújságnak, s informatika szakosként
hozzáértéssel végezte a tördelési munkákat. Általános iskolásként kezdett twirlingez-

ni, nemzetközi versenyek állandó szereplõje, s már-már
ügyeletes nyertese volt. Sajnos az óvodás kor óta végzett
sportolás kényszerbõl ért végett, térdeit nem lehetett tovább terhelni. Dóra töretlen
szorgalmának, sokoldalúságának köszönheti minden
eredményét. Amikor hobbiról, szabadidõrõl kérdezem,
édesanyja válaszol, akit egy
baleset az elmúlt másfél évben ágyhoz kötött. Dóra ápolja és segíti, s végzi a háztartási teendõket, gondoskodik a
négytagú családról tanulás
mellett, s a vakációban is. A
szép eredmények büszkévé
teszik szüleit. Édesanyja
azonban azért becsüli legjobban, mert a bajban tudta
meg, hogy lányára maradéktalanul számíthat.
-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Molnár Dóra
A nyári vakáció nem felhõtlen
a felvételizett diákok számára. Július utolsó hetében
megtudják ugyan a ponthatárokat a választott szakon, de
augusztusban derül csak ki,
hogy felvételt nyertek-e a vágyott felsõoktatási intézménybe. Molnár Dóra is izgul
augusztusig, pedig alapos oka
van a bizakodásra. Általánosés középiskolai éveit tantestületi dicséretekkel, kitûnõ tanulmányi eredménnyel végezte, kitûnõen érettségizett,
angol nyelvbõl emelt szinten,
s az idén õ kapta középiskolájának legnagyobb elismerését, amit minden tanév végén
csak egy végzõs diák érdeFotó: Molnár Gyula (fent)
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gyõzködték a soros államtitkárt, engedje megõrizni az
atomerõmûben dolgozók kiváltáságát. Újabb eredmény,
amikor elérték a természetbeni juttatások pénzbeli megváltásának lehetõségét, és számos egyéb dolgot. Aztán persze vannak esetek, melyek
nem sikertörténetek. Ilyen
Misi szerint az Atomix ügye,
ami õt felõrölte. Õk – mármint
az érdekképviseletek – szerinte mindent megtettek, s amikor már kifogytak az eszközökbõl, s a dolgozókon lett volna a sor, õk engedtek a nyomásnak. Mindeközben – mint
mondja –, rengeteg személyes
támadás érte, ami nagyon
megviselte lelkileg. Amikor a
mûtõasztalra került, az orvos
rácsodálkozott: nincs súlyfeleslege, egészségesen él, sportos. Egyetlen rizikófaktor a
stressz. Az infarktus után azt
hitte, képes lesz dolgozni,
ezért vállalta tavasszal a jelölést, de jött az újabb jelzés,
újabb mûtét, döntenie kellett.
– Ezt a fajta munkát nem vállalhatom, annak meg nincs értelme, hogy betegeskedem, és
vezetõ nélkül marad a
PADOSZ. Amelyik szervezetnek nincs feje, karizmatikus
vezetõje, szétcsúszik – mondja. Ezért lemondott, s most
azon töri a fejét, milyen munkát vállalhatna, ahol tapasztalatait kamatoztathatná, de kevesebb a stressz. Addig is fõként kertészkedéssel tölti az
idejét, bár maradt még néhány a korábbi tisztségek közül. Nem tartozik ezek sorába
az ESZI Intézményfenntartó
Alapítvány kuratóriumi elnöksége. Ettõl a poszttól is megvált. Szép idõszak volt, mondja. Ugyancsak így említi azt az
idõt, amikor még nem volt fõállású szakszervezetis, hiszen
egy olyan kivételes dologban
vehetett részt, mint az atomerõmû építése. Utána a szakszervezeti élet rendszerváltás
utáni formálásának volt tevékeny részese, s most izgatottan várja, milyen új kihívást
tartogat számára a sors. -vt-
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Tököli is Paksra igazolt
(Folytatás a címlapról)
Éger László védõ szintén
korábbi válogatott, sõt tõsgyökeres paksi. Az elõzõ
szezonban a spanyol másodosztályban szerepelt, négy
évig lesz a Paksi FC játékosa, az együttes csapatkapitánya. – Nagyon jó társaságba csöppentem, az elsõ
pillanattól úgy fogadtak a
társak, mintha hazajöttem
volna. Mindenképp szerettem volna Pakson játszani,
de semmiféleképpen sem levezetni. Jó lenne a kupában
nagyot alkotni – fogalmazott.

Márkus Tibor csatár az elõzõ szezonban Cipruson játszott, azt megelõzõen Tatabányán 19 találattal az élvonal második legjobb góllövõje volt. Pakson hároméves
szerzõdést írt alá. –Nagyon
jólesett a Paks megkeresése,
örömmel igazoltam ide, korrekt vezetõket ismertem
meg a PFC-nél. Zökkenõmentes volt a beilleszkedésem, óriási akarattal és bátorsággal vetjük magunkat a
bajnokságba. Bízom benne,
hogy a Paksi FC-vel még
elõrébb végezhetünk – nyilatkozta lapunknak.

Tököli Attila csatár a legfrissebb szerzemény, a keddi
sajtótájékoztató elõtt fél órával írta alá kétéves szerzõdését Pakson. A korábbi válogatott játékos a Ferencvárostól
érkezett a Fehérvári útra. –
Egy évvel ezelõtt már megkeresett Haraszti Zsolt ügyvezetõ, hogy játsszam Pakson. Akkor ez különbözõ okok
miatt meghiúsult, de a jó kapcsolat megmaradt. Idén ismét megkerestek, és úgy
gondoltam, most jött el az idõ
a paksi szerzõdés aláírására.
Csupa jót hallottam a klubról, rendezett körülmények

vannak, ami a mai magyar
labdarúgásban elég nagy hiánycikk. Másrészt Lengyel
Ferenc edzõ személye és a
csapattársak mind garanciát
jelentenek a jó szereplésre.
Éger Lászlóval és Zováth Jánossal Dunaújvárosban szép
sikereket értünk el, õk meggyõztek, hogy itt a helyem.
Bízom a hasonló eredményességben – mondta Tököli.
A Paksi FC profi szerzõdést
kötött további négy ifjúsági
korú játékossal is. Bohner,
Bruckner, Kõkúti és Vári is a
felnõtt csapattal készülhet a
jövõben.
efgé

Éger László

Márkus Tibor

Tököli Attila

Horváth Ferenc

Benedeczky Lehel 4 ponttal a
24. lett. A 14 éves fiúknál Tóth
Gergõ 4 pontjával a 27. helyen
zárta a bajnokságot.

Atomkupát. Az elõzetes nevezések alapján mintegy 20
nemzet 4-500 18-20 év közötti nõi és férfi versenyzõje áll
rajthoz.

Dunában Pakstól Kalocsáig
15 km-t kell úszni a résztvevõknek. Nevezni 9-11 óra között lehet a helyszínen.

Röviden
Aranyérmet hozott haza

Szabadkáról Szabó Krisztián,
az ASE sakkozója. Az ifjúsági sakkcsapat Európa-bajnokságon a magyar válogatott második táblás játékosaként állhatott a dobogó tetejére a 18 éves paksi sakkozó.
A nõi ifjúsági válogatottban
Ignácz Mária az elsõ táblán
játszott, õk a vártnál hátrébb,
az 5. helyen végeztek.
A korcsoportos sakk bajnokság miskolci országos
döntõjében öt csoportban játszottak a versenyzõk, köztük
hat ASE sakkozó. A 16 éves
fiúk között Fodor Tamás az
elsõ helyen végzett, Balázs
Gábor a második lett. A 10
éves fiúk versenyében Antall
Tibor Kende, és Genda Károly 7-7 ponttal a 2.-3.,

Két aranyérmet szerzett a

Balatonbogláron megrendezett Korosztályos Vidékbajnokságon Klopcsik Diana. A
Paksi SE 17 éves teniszezõje
egyéniben is, illetve Kaczamakisz Cynthiával (Budaörs)
az oldalán párosban is az elsõ
helyen végzett. Zalaegerszegen rendezték meg a felnõtt
vidékbajnokságot, ahol Klopcsik Diana csak a döntõben
szenvedett vereséget Kovács
Kriszta (ZTE) ellen, így az
elõkelõ második helyen végzett.
Július 21-22-én Pakson

az ASE csarnokban rendezik
a nemzetközi junior judo

Gödöllõ adott otthont az
Sabáli Balázs, az ASE férfi

kosárlabdacsapatának vezetõedzõje kiszemelte Balazsics
utódját, már elindították a
tárgyalásokat. A 4-es posztra
érkezõ játékos nemzetiségérõl egyenlõre nem kaptunk
felvilágosítást. Lõrincz Viktor
a Bonyhád együttesében folytatja pályafutását, ezentúl
munka mellett ûzi a kosárlabdát. A továbbtanuló junior játékosok helyére két fiatal játékos érkezik Paksra, a vezetõedzõ elmondása szerint a
felnõttekkel edzenek majd, de
a junior csapatot erõsítik.
Július 28-án rendezik a
VI. Daróczy virtus-úszást. A

57. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozónak. – A hagyományoknak megfelelõen két fõ versenyen mértük össze erõinket
az iparág természetjáróival.
Idén 428-an voltunk – tájékoztatott Jakab Albert, a
Paksi Atomerõmû Zrt. csapatkapitánya. A lánycsapat
terepen 64 csapatból 4. helyen végzett, nõi összetettben
pedig ezüstérmesek lett, a
csapat egyik tagja tájfutásban harmadik helyezést ért
el. A férficsapat összetettben
a negyedik, pontszerzõ helyen zárt. A fõdíjat a
DÉMÁSZ-osok nyerték.
Fotók: TelePaks Városi Televízió
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Zalaegerszegen kezd a PFC Marci Belgrádba készül
Véget ért a felkészülés, sõt a
Paksi Hírnök megjelenésének napján már le is játssza
elsõ fordulóbeli mérkõzését
a 2007-2008-as bajnokságban a Paksi FC NB I-es labdarúgócsapata. A zalaegerszegi vendégjáték végeredményérõl csak következõ
lapszámunkban olvashatnak, de a már említett alapozást kedden sajtótájékoztató, valamint szurkolói ankét
zárta. Ezen Lengyel Ferenc,
a PFC vezetõedzõje elmondta, nagyon jól sikerült a hathetes felkészülés. A tréner
kimondottan elégedett volt a
tatai edzõtáborban elvégzett
munkával, valamint a játékosok hozzáállásával. Szerencsére a komolyabb sérülések
elkerülték a csapatot, így
mindenki megfelelõ állóképességgel várhatta a rajtot.

– Külön öröm, hogy a korábbi értékeinket megtartva nívós játékosok kerültek a
Paksi FC-hez – értékelt a
szakvezetõ. – A zalaegerszegi és a kaposvári vendégjáték, illetve a kettõ közti
MTK elleni hazai találkozó
sem ígérkezik könnyûnek,
de egy tavalyihoz hasonló jó
rajttal idén is kiegyeznék. A
bajnokság végén mindenképp a tabella elsõ felébe várom a csapatot, és a Magyar
Kupában szeretnénk nagyot
alkotni – összegzett Lengyel
Ferenc. Az elsõ bajnoki mérkõzést a Duna Televízióban
július 21-én, szombaton 18
órától felvételrõl láthatják a
PFC szurkolói. A második
fordulóban, július 28-án 18
órakor az MTK-t fogadja a
Fehérvári úton a paksi zöldfehér gárda.
efgé

Bronzéremmel tért haza az ifjúsági cselgáncs Európa-bajnokságról Kovács Márton, az
Atomerõmû SE 66 kg-os versenyzõje. A 16 éves sportoló a
szakosztály elsõ ifjúsági Ebérmese, eddig Kiszli Gábor
révén egy 5. hely volt a termés. Kovács Márton 12 évvel
ezelõtt, négyévesen kezdte
tanulni a sportág alapjait.
Hét éven keresztül Kun Szilárd, majd egy évig Dobai
László tanította. Az utóbbi
négy évben Kanczler István
és Hangyási László felügyelete mellett edzett, ebben az
évben Kanczler István irányította a felkészülését. Hangyási László vezetõedzõ elmondása szerint nagyon jó
versenyzõ típus, fokozatosan
fejlõdött az évek során. 2005ben serdülõ A korcsoportban
elsõ, 2006-ban junior B ob-t

nyert, 2007-ben az EORV-n,
és az ifi ob-n nem talált legyõzõre. A válogatóversenyek
közül Zágrábban 2., Jicinben
3. lett. Kovács Márton a hónap végén a magyar küldöttség tagjaként részt vesz
Belgrádban a 9. nyári Európai Olimpiai Ifjúsági Fesztiválon. Az eseményre 1991 óta
kerül sor, ezen a nyáron várhatóan mintegy 50 ország 3
ezer versenyzõje méri össze
tudását atlétikában, asztaliteniszben, dzsúdóban, kerékpározásban, kézilabdában, kosárlabdában, teniszben, tornában, úszásban, röplabdában, és vízilabdában. A Magyar Judo Szövetség hat fiú
és hat lány versenyzõ indítására kapott lehetõséget, az elnökség döntése értelmében
egyikük Kovács Márton lesz.
(joko)

Atomix az elsõ
napon nagyon
jól
játszva,
könnyedén jutott tovább, míg
a Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság
együttese az
elején
kissé
bukdácsolt
ugyan, de a
döntõben bizonyára õk is jól
szerepelnek

majd - fogalmazott Bor László rendõr õrnagy. – Az idõjárás a rutinos csapatokat már
nem zavarja, ha esik, ha fúj,
ha süt a nap, õk akkor is küzdelmes, látványos, élvezetes
mérkõzéseket játszanak az
idõnként perzselõ homokon –
tette hozzá a tiszteletbeli tûzoltó. Az idõjárás a selejtezõk
során jócskán meglepte a csapatokat, megesett, hogy mostoha idõben, esõben, szélben
játszottak, máskor meg igazi
kánikulában. A Tûzkakas Országos Tûzoltó Strandfoci
Bajnokság döntõjét július 28án és 29-én rendezik. röné

Tûzoltók a tüzes homokon
Tizenegyedik
alkalommal
rendezik Pakson a Tûzkakas
Országos Tûzoltó Strandfoci
Bajnokságot. Az ürgemezei
strandon idén 45 csapat mérkõzik egymással. A selejtezõket két csoportban bonyolították le. Bán Attila fõszervezõ
elmondta, hogy rendkívül
nagy az érdeklõdés a tûzoltók
részérõl. Rengetek a visszatérõ csapat, de minden évben
vannak újak is. – Nagy öröm
számomra, hogy a megyeszékhely együttese, a Szekszárd ismét játszik a paksi homokon. Januártól júniusig
egy 10 fõs szervezõgárda dolgozik azon, hogy a torna idején minden zökkenõmentes
legyen. Az idei rendezvénynek 45 támogatója van – tette
hozzá Bán Attila. A csoportok
elsõ két helyezettje egyenes
ágon a döntõben van, míg a további továbbjutó helyekért kiesõrendszerben zajlik a torna.
– A két paksi csapat közül az
Fotó: Molnár Gyula

A kedvezõ idõjárás ellenére csak öt gárda

nevezett. a 7. Városi Strandfoci Bajnokságon.
A torna így körmérkõzéses rendszerben zajlott. A négy paksi csapat közül az egyik a fiatalokból álló, a terem- és a salakos városi bajnokságon egyaránt induló STL BT. volt. – Ez
a csapat tavaly verbuválódott, és elhatároztuk, hogy minden kispályás tornán részt veszünk, így még jobban összekovácsolódik a
társaság. Strandfocin még nem voltunk, majd
meglátjuk, mi lesz belõle – fogalmazott a tor-

na elõtt Wolf István, az STL Bt. csapatvezetõje. Az egyetlen vidéki csapat Simontornyáról
érkezett. A Vérebek szintén tavaly álltak
össze, de több nagypályás igazolt játékos is
van a keretben. Ha már Pakson jártak, magukkal is vitték az elsõ helyezettnek járó kupát. Második az SC Blanka, a harmadik az
STL Bt., negyedik a Lusti SC, míg ötödik a
Strand Büfé lett. A legjobb kapus Nepp Péter, míg a legjobb mezõnyjátékos és a gólkirály Szõke Sándor lett.
efgé
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MOZAIK

Ismét Pakson a legendás zsákmány

„Az utolsó vizát hazánkban
Paks alatt fogták ki 1987ben. A 3 méter hosszú, 180
kg súlyú példány a Vaskapu
1972-ben történt megépítése
óta feltehetõen a Duna felsõ
szakaszán ragadt.” – olvasható a legendás fogásról szóló számos utalás egyikében.
Bár a történelemben húsz év
apró lépésnek számít, mégsem pontosak az adatok,
szinte mindenütt más és más
méreteket említenek. Mi
paksiak könnyû helyzetben
vagyunk, lehetõségünk van
megkérdezni szinte kivétel
nélkül azokat a halászokat,
akik húsz éve azon az esõs
délelõttön kifogták az elhíresült vizát a biskói révnél. A
Paksi Halászati Szövetkezet
hosszúra nyúlt – hajnalig
tartó – közgyûlése után négyen: Révfalvi Imre, Kovács
Tivadar, Bogdány Péter és
Madár József indultak útra –
mármint a folyóra két csónakkal. Szakadó esõben
emelték ki a hálót, s fedezték
fel benne a kapitális példányt, amit – bár láttak már
korábban vizát – kellett kis
idõ, míg azonosították. Viszszaérkezésük után, aki tehette a Duna partra sereglett, hogy saját szemével lássa a termetes halat. A mérlegelésnél 181 kilót nyomott,
301 centiméter volt a hosszúsága, emlékszik vissza a szö-

vetkezet elnöke, Gyurkó Ferenc. Néhány napig a bárkán
tartották, míg megszületett
a döntés, az állatkertbe kerül, megpróbálják életben
tartani, hiszen elvileg akár
száz évig is élhet. Addig a
bárkán tartották, és amíg
megszervezték a szállítást,
mindenki csodájára járt továbbra is. Ilyenkor kiemelték a vízbõl, húzták-vonták,
hogy mindenki megnézhesse, megörökíthesse.

– Megtörték – összegzi Madár József. A halász szerint a
testét ért gyötrelmek okozták az állat pusztulását. Ezt
megelõzõen még Budapestre
került. Szállítása nem volt
egyszerû, a konzervgyárból
kértek kölcsön egy hatalmas
kádat, cirkuszi autó érkezett
érte, hogy elvigye a fõvárosba. Hamarosan azonban kiderült, nem lehet életben tartani, levágták, húsát feldolgozták, elosztogatták – állító-

Az európai folyók egyik legnagyobb vándorhala a

viza, mely a tokfélék családjába tartozik – úgy mint a kecsege is –, és egykor Magyarország összes folyóvizében
megtalálható volt. Mára azonban a kipusztulás fenyegeti.
A vizák, sok más halfajhoz hasonlóan, a tengerek sós vizébõl rajokban vonulnak szülõ- és ívóhelyeikre az édesvizekbe. A magyarországi viza a Fekete-tengerbõl úszott fel a
Dunán évente kétszer - tavasszal és õsszel, hogy lerakja
ikráit.
A vizáról a Képes Krónika már 1053-ban említést tesz,
miszerint I. András király Gyõr alá III. Henrik német
császár éhezõ seregének megsegítésére ötven vizát küldött. A nagytestû állat iránt a középkorban óriási volt a
kereslet. Bécsben vizamészárszék mûködött, ahonnan a
francia és a lengyel királyi udvarba, valamint a német
püspöknek szállítottak a nagytestû állatból.
A XVI. századtól a túlzott halászat miatt már ritkaságnak
számított a Duna középsõ és felsõ szakaszán. A Vaskapu
megépülése, az egyéb külsõ, természetellenes beavatkozások és az ökológiai feltételek megváltozása azt eredményezték, hogy a tokfélék nem tudnak felúszni a Dunán
természetes ívóhelyeikre. Az utóbbi másfél évszázadban
csupán hatvan fogást regisztráltak, a legutóbbi és legnagyobb példányt 1987-ben Paksnál fogták ki, ez jelenleg a
Budapesten a Természettudományi Múzeumban látható.

lag fél város evett belõle –
testérõl gipszmintát vettek.
A preparátum a Bécsi Természettudományi Múzeumban van. A Paksi Városi Múzeum arra készül, hogy hazahozza. Az igazgató, Váradyné
Péterfi Zsuzsanna elmondta,
tervezik a múzeum bõvítését
és ezen belül egy Paks-Duna
kötõdését bemutató tematikus összeállítás készítését. A
vizának pedig ott a helye. A
paksiaknak azonban nem kell
várniuk addig, hogy lássák a
legendás nagy fogást. Az
egyik halász fia, Kovács Tivadar nem vitte ugyan tovább
apja mesterségét, a halászat
iránti elkötelezettséget, a
Duna szeretetét viszont igen.
Az általa üzemeltetett Hangulat presszóban az elmúlt
évtized során vagy negyven
halféle fejét állította ki. Idekerült néhány éve a rekordméretû viza feje is. Nemrégiben pedig a hal élethû mása a
kirakatba. Kovács Tivadar a
Paksi Halászati Szövetkezettel, illetve annak elnökével
Gyurkó Ferenccel szövetkezve készíttette el a mérethû
másolatot. Sok utánajárás,
sok pénz kellett hozzá, de
mindketten fontosnak érezték, hogy a XX. század legnagyobb magyarországi vizafogásának ne másutt, hanem
helyben állítsanak emléket.
Vida Tünde

Fotó: Gottvald Károly (balra), Molnár Gyula (jobbra)

P R O G R A M O K , S Z O L G Á LT A T Á S O K

Mozi
Július 22. (vas.) 18 óra
HARMADIK SHREK
Szinkr. am. animációs film
Július 25. (szerda) 20 óra
AZ UTOLSÓ SKÓT
KIRÁLY
Feliratos amerikai dráma
Július 27. (péntek) 20 óra
MAJDNEM
BOMBANÕK
Feliratos francia vígjáték
Július 29. (vas.) 20 óra
ALATRISTE KAPITÁNY
Feliratos spanyol-franciaamerikai film
Augusztus 1. (szerda) 20 óra
GRINDHOUSE –
HALÁLBIZTOS
Feliratos amerikai thriller

ALATRISTE KAPITÁNY: A történet helyszíne a 17.
század királyi
Spanyolországa.
IV. Fülöp gyenge
és könnyen manipulálható monarchiáját egy korrupt királyi ház
irányítja. Diego Alatriste õfelsége büszke,
Flandriában szolgáló katonája, aki békeidõben Sevillában és Madridban zsoldos. Szerelme a kor legnépszerûbb színésznõje,
María de Castro. Haldokló fegyvertársának
ígéretet tett: gondját viseli fiának, Iòigo
Balboa-nak. De Alatriste hiába próbálja óvni Iòigót a katonaságtól és a szerelemtõl,
sorsát nem kerülheti el. Ráadásul Iòigo szerelmének az apja – Louis de Alquézar –
Alatriste esküdt ellensége. Viggo
Mortensen fõszereplésével készült filmben
tanúi lehetünk intrikának és csalásnak, párbajoknak és csatának, mialatt korhû képet
kapunk a 17. századi Spanyolországról.

KEDVES ÉDESANYA!
Szeretnénk a szoptatás világhete alkalmából megjelentetni Pakson egy kiadványt, amely az „Így szoptatunk mi – paksi édesanyák élményeinek gyûjteménye”
címmel jelenne meg még ebben az évben.
Ehhez gyûjtünk olyan írásokat, tapasztalatokat, fényképeket és élménybeszámolókat, amelyek ebben a kiadványban megjelenhetnének.
Amennyiben úgy érzi, hogy élményeit, tapasztalataitesetleg névvel ellátva- megosztaná a többi kismamával is, akkor várjuk jelentkezését a beadvánnyal együtt
– Levélben: Egészségesebb Városért Alapítvány 7030
Paks, Duna u 8.
– E-mailen: molnarnehzs.paks@tolna.antsz. hu és
kosaraskak@freemail. hu
– Saját területi védõnõjénél személyesen
Beérkezési határidõ: 2007. augusztus 1.
Kérjük, hogy nevét és telefonszámát tüntesse fel,
mert idõben értesítjük arról, hogy a kiadványba az Ön
írása belekerült-e!
Ezúton hívjuk meg szeretettel szeptemberben tartandó
szoptatási világheti rendezvényünkre. A meghívótpontos helyszínnel és idõponttal- védõnõjétõl fogja
megkapni! További sok sikert és boldog anyaságot kívánva:

Dunakömlõdi
nyári este
(július 28.)
18:00–18:30 Akrobat Original Dance School mûsora
18:40–19:10 Ghadah
Gharam lányai paksi hastánc együttes mûsora
19:20–20:20 „Se veled, se
nélküled” – Dupla Kávé
Együttes mûsora
20:40-tõl Utcabál

A 45 perc
ifjúsági melléklet

megjelenését

a Bau-Paks Kft.
támogatta.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)
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Ismét serleggel tért haza a katalán üdülõfaluból, Rosesbõl

a Paksi Öregfiúk labdarúgócsapata. A paksiak immár tizedik
alkalommal vettek részt a „Copa De Roses” tornán.
Paksi sportolók is részt vettek a Hollandiában rendezett

twirling Európa-bajnokságon. Mint azt Kalmár Lívia edzõ elmondta, a Paksi Twirling és Botforgató Kulturális és Sportegyesület két sportolója, Sólya Erzsébet és Meczker Bettina
képviselte Magyarországot a versenyen, illetve egy szeghalmi
twirlingezõ, Macskin Zita. A lányok free style senior kategóriában versenyeztek, felkészülésüket Kalmár Lívia mellett Falusi Lívia, illetve Strasszerné Kindl Judit segítette.
A Paksi Tai Ji Quan Sportegyesület ötödik alkalommal

rendezte meg három vidéki egyesülettel közösen nyári táborát Parádfürdõn. Az Ifjúsági- Sport- és Esélyegyenlõségi
Bizottság által kiírt pályázat révén az egyesület számos paksi tanuló részvételét tudta támogatni. A haladó szinten tai jit gyakorlók a táborban igényes, nyugodt környezetben, napi háromszor két óra intenzív gyakorlással foglalkozhattak a
tai ji-vel szakképzett oktatók irányítása mellett. A kezdõ
csoport egy hetes edzõtáborát ugyancsak Parádfürdõn rendezik meg július utolsó hetében.

Paksi Védõnõi Szolgálat

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
A paksi polgármesteri hivatal
értesíti ügyfeleit, hogy

az irodaházokmányiroda

központi telefonszáma
megváltozott. Az új szám

75/519-650,
75/519-651.
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992
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Templomi koncert

Nyári bormustra
Bormustrára várta az érdeklõdõket a
Sárgödör téri Présháztulajdonosok
Egyesülete. Ez a fajta nyílt borbírálat
nem ismeretlen boros berkekben, de a
helyi egyesület eddig még nem szervezett ilyet. A borkóstolón a jeligével ellátott palackokban bármilyen bor rejtezhetett, nem volt semmilyen megkötés a fajtát vagy évjáratot tekintve. A
mustrán egyesével kóstolták a mintákat, majd egy-egy vállalkozó kedvû
vendég elmondta véleményét, amelyet
mások is kiegészíthettek. Bár a vártnál kevesebben, mintegy húszan ülték
körül az asztalokat, a mustra rendben
zajlott, és számos régi „boros” történetet is felidéztek. A bormustrán nem
osztottak díjakat, az elsõdleges cél a
tanulás, a tapasztalatszerzés volt. A
durván kéttucatnyi minta kóstolgatása
közben sok ismeretet szerezhettek a
különbözõ borfajták jellemzõirõl, és
arról is képet kaphattak, milyen szempontok alapján történik az értékelés.
Mayer István, a rendezvény szakmai

vezetõje elmondta, hogy már a bor kitöltésekor kapunk információkat az
adott italról, ha figyeljük folyását, habját, színét, aztán jöhet az illat az íz, a
zamat, természetesen lassan, alaposan, türelemmel és figyelemmel kóstolgatva.
-gyöngy-

DIOPTRIÁS
NAPSZEMÜVEG
AKCIÓ!
Nyerjen tengerparti utazást
a Hoya dioptriás napszemüveg lencsével.
Az akció 2007 augusztus 10-ig tart.
A részletekrõl érdeklõdjön
üzleteinkben. Paks, Dózsa Gy út 44.
Tel: 75/511-246. Széchenyi üzletház
Szekszárd, Széchenyi út 21. 1 emelet.
Telefo: 74/ 311-262

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

Több év után ismét ellátogat városunkba
a Magyar Continental Singers. Az együttes 17. országos turnéja során érkezik újra Paksra. A Magyar Continental Singers
egy fiatalokból álló, lelkes énekegyüttes,
mely a modern, erõteljes zenét ötvözi a
minõségi kórushangzással, ami igazi zenei különlegességnek számít. Az együttes
célja, hogy a zenei élményen, a koreográfián és a színpadi fényeken túl – mindezeket felhasználva – Isten örömhírét közvetítse minden hallgatója felé. A nemzet- és
felekezetközi Continental Szervezet gondozásában világszerte több mint 76 csoport születik minden évben, köztük hazánkban három: a Kölyök Continental, a
Színház Continental (az USA-n kívül csak
országunkban) és a Magyar Continental
Singers. A csoport mindennél fontosabbnak tartja azt, hogy a közönség valóban
megértse a dalok, prózák igazi üzenetét;
hogy a koncert életformáló és megújító
erejû legyen. A paksi közönség július 24én 19 órakor az evangélikus templomban
találkozhat az együttessel. A belépés ingyenes, de a csoport örömmel fogad minden önkéntes adományt.
(vt)

A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet
a paksi piactéren mûködõ bankfiókja melletti
részen, teljesen felújított 56m2-es irodát 10,5 M Ft
+ ÁFA, 71 m2-es üzlethelyiséget 12,5 M Ft + ÁFA
kínál eladásra. Az elözõ összegek irányárak.
Kedvezõ hitelfeltétel is lehetséges.
10% + az áfának megfelelõ önerõ
rendelkezésre állása mellett.
Futamidõ maximum 15 év.
Forint és svájci frank alapú hitel is igénybe vehetõ.
Részletes felvilágosítás a Paksi Fiókban.
Paks, Villany u 4. Telefon: 75/511-240,
vagy Fonyó Lajos ingatlanközvetítõtõl
kapható.
Tel:70/310-8374
E-mail fonyolajos@freemail.hu
Fotó: Szaffenauer Ferenc

