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Új László Boldizsár van születõben,
hogy mire készül, kiderül portrénkból.

19. oldal
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Paksi rendõrlány képviseli Tolna megyét az országos karos-forgalomirányító versenyen. A Nagydorogon élõ Farkas Piroska három éve tartozik a paksi kapitánysághoz. Kilenc induló közül egyedüli nõként õ szerepelt a legjobban a megyei versengésen. Nincs
semmi titok, jó megjelenés, megfelelõ mozdulatok, és biztosítani
kell a forgalom gördülékenységét, mondja mosolyogva. Valós
helyzetben – balesetnél, forgalomelterelésnél – is van lehetõség rutint szerezni, erre a versenyre nem is gyakorolt a rendõrnõ. Elárulta, szereti ezt a feladatot annak ellenére, hogy tapasztalatai szerint a
közlekedõk többségének fogalma sincs, mit integet, nem ismerik a
karjelzéseket. Folytatás szeptemberben, az országos döntõben. -vt-

Fotó: Molnár Gyula

Nagy érdeklõdés kísérte Ranschburg Jenõ elõadását Pakson. A
programot a város Kábítószerügyi Egyeztetõ Fóruma és az Apáczai
Könyvkiadó közösen szervezte. A népszerû tudós egyebek között
arról is beszélt, hogy a gyerekek agresszív viselkedése a depresszió
megjelenési formája is lehet. Aggodalomra ad okot számos más tényezõ mellett az is, hogy a válások magas száma miatt a gyermekek nagy része már óvodás korától nélkülözi a férfit, akinek fontos
szerepe van a szocializációban, s hiánya a serdülõkorban jelenik
meg igazán problémaként. Beszélt az agresszió fajtáiról is. Velünk
született erõszak nincs, csak temperamentumjegyek, amelyeket a
szülõk félreértelmezhetnek. Cikkünket a 10. oldalon olvashatják.

Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán

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

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

8% (EBKM: 8,00%)

– Nálunk nem csak az újonnan elhelyezett
betétre jár a magas kamat
– Nálunk nem kell a betét mellé más
befektetést eszközölnie
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Fogy a gyerek, fogy a tanár

Négy évvel ezelõtt volt utoljára Pakson átfogó vizsgálat az általános iskolákban. Akkor
is, csakúgy, mint idén, az óraszám- és a pedagóguslétszám-igények felmérése történt
meg. Azóta a nyugdíjazások kapcsán szûntek meg álláshelyek, de ezek száma a felmérés szerint nem állt arányban az osztály- és
csoportszámok csökkenésével. Emellett a
közoktatási törvény is módosult idõközben,
a pedagógusok kötelezõ óraszámát központilag megemelték heti húszról huszonkettõre. A változtatást emellett leginkább az indokolta, hogy az iskolába induló gyermekek
száma évrõl évre csökkent, így a felsõbb évfolyamokban is egyre kevesebb a tanuló.
Szeptemberben a három önkormányzati általános iskolában hat elsõ osztály indul, a jelenlegi adatok szerint 153 gyermek kezdi
meg általános iskolai tanulmányait.

Fotó: Szfaffenauer Ferenc

Az általános iskolák pedagógus-, osztály- és csoportszámának csökkentésérõl határozott intézményeit érintõen a
képviselõ-testület legutóbbi ülésén. A
döntés 19 és fél álláshelyet érint. A határozatot a gyermekek számának csökkenése és a pedagógusok kötelezõ óraszámának központi emelése indokolta, az
elõkészítõ felmérés külsõ szakértõ bevonásával történt.

Az átfogó vizsgálat tavasszal zajlott, a
felmérést a polgármesteri hivatal munkatársai végezték külsõ szakértõ bevonásával.
A komplex vizsgálat eredményét egyeztették az iskolaigazgatókkal, a létszám-

csökkentések a nyugdíj elõtt állókat, illetve a határozott idejû szerzõdéssel dolgozókat érintik, utóbbiakat olyan formában,
hogy a szerzõdések némelyikét nem hoszszabbítják meg. Az iskolai csoportokban
valamennyi önkormányzati intézményben
változások lesznek. A Bezerédj Általános
Iskolában a felsõ tagozaton az eddigi négy
napközis csoport helyett három mûködik
majd szeptembertõl. A Deákban a felsõ tagozaton kerül sor egy osztály összevonásra, így az eddigi nyolc osztály helyett
szeptembertõl hét lesz. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában két felsõ tagozatos és tizenkét alsós napközis csoport indul, ez összesen hárommal kevesebb a jelenleginél. A Gazdag Erzsi iskolában az
alsó tagozaton két osztállyal és egy napközis csoporttal, míg a felsõben egy napközis csoporttal lesz kevesebb jövõre.
Az iskolai csoportok számának csökkentése Péterné Iker Ivett, az oktatási és kulturális osztály vezetõjének tájékoztatása
szerint összesen 19 és fél álláshelyet érint.
A Bezerédjben négy és fél, a Deákban három és fél, a II. Rákócziban hét és fél, a
Gazdag Erzsi Általános Iskolában négy
pedagógusállás szûnik meg.
Az iskolák a testületi döntést figyelembe
véve készítették el a 2008/2009-es tanévre
vonatkozó tantárgyfelosztás-tervezetüket,
így a munka jövõre zavartalanul indulhat.
-dal-

Pályázati stop õszig
Visszavonták ez évre vonatkozó pályázati kiírásukat az egészségügyi és szociális, az ifjúsági és sport,
valamint az oktatási és kulturális bizottságok. Errõl és az új kiírásról a már korábban pályázatot
benyújtók írásbeli értesítést fognak kapni.
Vagy képviselõi mandátumukról kell lemondaniuk, vagy
egyesületi tagságukat kell megszüntetniük azon civil szervezetek tagjainak, akik önkormányzati pozíciójuknál fogva a pályázati támogatások odaítélésérõl döntenek. Az önkormányzati pályázatokat alapítványok,
egyesületek, társadalmi szervezetek számára írják ki rendezvények lebonyolítására, programjaik megvalósítására.
Bagdy László képviselõ, az
egészségügyi és szociális bizottság elnöke a Paksi Hírnök

kérdésére válaszolva elmondta, a három érintett önkormányzati bizottság úgy döntött: visszavonják a pályázati
kiírásokat. Ennek oka az, hogy
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
törvényt megszigorították. Eddig azok a döntõbizottsági tagok, akik egyúttal társadalmi
szervezet tagjai voltak, nem
vettek részt egyesületük pályázatáról szóló döntésben. Ez
azonban immár kevésnek bizonyul: vagy képviselõi mandátumukról kell lemondaniuk,

vagy az adott társadalmi szervezetbõl kell kilépniük.
Tájékoztatják a szervezeteket a
pályázatok visszavonásáról, és
egyúttal felszólítják az érintetteket, döntsék el, melyik lépést választják, majd újra kiírják a pá-

lyázatokat. Elképzelhetõ, hogy
ez utóbbi lépés csak szeptemberben történik meg, hiszen például
kuratóriumi elnökök kilépése
esetén hosszas cégbírósági procedúra elé kell nézniük az egyesületeknek. Bagdy László hozzáfûzte: még az is elképzelhetõ,
hogy szeptemberig újra módosul
a törvény…
Sólya Emma

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4000 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2008. június 20.
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VITA A JÁTSZÓHÁZRÓL
Júniustól megszûnt a Bóbita Bölcsõdében mûködõ
játszóház, melyet olyan gyerekek számára tartottak fenn, akik nem tagjai az intézménynek, csupán
néhány órára vették igénybe szolgáltatásait. A képviselõ-testületi döntéssel nem minden városvezetõ
értett egyet.

Szabó Péter szerint vannak
ugyan az épülettel problémák,
ám gyakorló apukaként a bölcsõde védelmére kelt, és elmondta: a gondozónõk mindent megtesznek a színvonalas
ellátás érdekében.
Barnabás István párhuzamot
vont más településekkel. Mint
elmondta: a hasonló nagyságú
Kalocsán tíz férõhelyes bölcsõde van, de csak szociális
alapon járathatják ide gyermekeiket, a kétszer ekkora Szekszárdon pedig csak egy bölcsõde van. Pakson bárki igénybe
veheti az ellátást. Az alpolgármester hozzátette, most nyújtanak be pályázatot a bölcsõde
renoválására.
Faller Dezsõ szerint minél
elõbb fel kell újítani, hiszen ha
nyer a pályázat, akkor is hoszszú idõ, mire megvalósulhatnak a tervek, a beázás, vakolathullás azonban ne érintse a jelenleg oda járó kicsiket.
Az udvar is renoválásra szorul, ez ügyben Kovács Sándor,
a lokálpatrióták képviselõje
társadalmi munkára invitálta
képviselõ társait.
-dávid-

Helyhiány miatt szûnik meg a
játszóház a Bóbita Bölcsõdében, hiszen a Kápolna utcai intézmény bezárásával minden
helyiségre szükség lesz az Ifjúság úti épületben. Az MSZPSZDSZ frakció már az óvárosi
bölcsõde bezárásával sem értett egyet, s most is nemtetszésének adott hangot. Faller
Dezsõ frakcióvezetõ szerint az
az anyuka, aki néhány órára
szakemberekre bízná gyermekét, mert éppen elintéznivalója
akadt a városban, segítség nélkül marad.
Szabó Péter a lokálpatrióták
képviselõje elõször felszólalásában, majd a szavazásnál is
csatlakozott a tiltakozókhoz
mondván: a játszóháznak szocializációs szempontból fontos
szerepe van a közösséghez
szoktatásnál.

Barnabás István alpolgármester szerint álságos a baloldali
frakció tiltakozása, hiszen a
kormány fokozatosan csökkenti az állami normatívákat,
ugyanakkor helyi képviselõik
minden megszorítás ellen tiltakoznak. A megvonások miatt
egyre több saját forrást igényel
az intézményhálózat fenntartása, ahelyett, hogy fejlesztésekre fordítanák. Az alpolgármester elmondta: napi egy gyermek három órára vette igénybe
a játszóházat.
Még egyszer terítékre került a
lakótelepi bölcsõde a tanácskozás során. Az intézményvezetõi
beszámoló apropóján, Mezõsi
Árpád és Faller Dezsõ is nehezményezte, hogy rosszabb állapotú bölcsõdébe kerülnek a gyerekek, ugyanis a Kápolna utcában jobb körülmények voltak.

Díjak,
kinevezések

Pályázati dömping

Újabb öt évre megbízta a Városi Múzeum vezetésével dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsannát a
város képviselõ-testülete. Az
igazgató asszony tíz éve irányítja az intézményt.
Az egészségügyi szféra díját
idén dr. Vöröss Endre sebész
fõorvosnak és dr. Somay Gergely háziorvosnak ítélte oda a
testület. A Pongrácz Sándordíjat Semmelweis-napon adják át.
Haáz Ádámné, a polgármesteri hivatal tervezési csoportjának vezetõje részesül idén a
Deák Ferenc-kitüntetésben,
melyet a köztisztviselõi napon
vehet majd át.
-dávid-

Tervekrõl már többször beszámoltunk, most a megvalósítás
felé vezetõ úton pályázatok benyújtásáról döntött teljes egyetértésben a képviselõ-testület.
A lakótelepi központi park
teljes megújítása, valamint az
itt található ingatlanok egy részének külsõ tatarozása; a mûvelõdési központ bõvítése; a
Bóbita Bölcsõde külsõ renoválása; valamint a strand gyermekmedencéjének befedése –
mindez 1,4 milliárd forintba
kerül, ebbõl 800 millió forintra
pályázik a város. Hogy eredményes lesz-e a pályázat, októberben kiderül.
Ugyancsak nagy volumenû a
fõutca rekonstrukciója a körforgalomtól a Kereszt utcáig.

Itt teljes felújítást terveznek
„faltól falig”, a világítástól a
burkolatig mindent megújítanának. A félmilliárdos beruházásból 100 millió forintra van
lehetõség pályázni, melyrõl
nyár végéig döntenek a kiírók.
Két kisebb léptékû pályázatról is döntöttek a város vezetõi: az egyik a Rókus utca felújításához kapcsolódik; a másik a Dankó Pista, Síp utcákban található három önkormányzati ingatlan komfortnövelõ felújítását tartalmazza.
Pályázati önerõhöz nyújtottak be támogatási kérelmet a
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványhoz, ahol 40 millió forintra pályázik a város.
-dávid-

A panel marad,
a tégla leállt
A téglaépületek energiatakarékos felújítására kiírt pályázatot
az önkormányzat leállította,
ugyanakkor az iparosított technológiával épült, azaz a panelépületekre vonatkozó kiírás továbbra is érvényben van. Dóczi
Miklós, a polgármesteri hivatal
mûszaki osztályának illetékese
elmondta, hogy a panelépületek
felújításának
támogatására
2008-ban 40 millió forintot különített el az önkormányzat. A
pályázatra nagy az érdeklõdés.
Közel 15 lakóközösség kérelméhez már csak az építési engedély hiányzik, négyen pedig
már benyújtották pályázatukat.
Ketten közülük nyertek, összesen 30 millió forintot, a másik
kettõnél hiánypótlás van folyamatban. Az õ kérelmük elbírálása július hónapban várható.
Mint ahogy elõzõ lapszámunkban írtuk, a hagyományos technológiával épült lakóépületek felújítására ez évben 15 millió forintot különített el a város vezetése, az
igény azonban ennek több
mint a duplája.
A gazdasági bizottság a polgármesterrel közösen a közeljövõben tárgyal arról, hogy a pályázatok támogatására a városnak
milyen lehetõsége van.
-hmMinden paksi itt tanuló diák jogosult ingyenes helyi
járat bérletre a városban,
amennyiben iskolába járása
vagy sporttevékenysége ezt
indokolja. Ennek térítési díját az önkormányzat vállalta
magára. Többször elõfordult
azonban, hogy kérelmezték
az ingyenes bérletet, ám a diák azt nem vette át. Ezért a
város képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy a kérelmezett, de át nem vett bérletek
esetében a szülõt annak megtérítésére kötelezi, és a továbbiakban a tanuló nem
lesz jogosult az adott tanévben erre a kedvezményre.
-hm-
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Szociális válság
Magyarországon
A fenti témában hallhattak
elõadásokat a Polgári Esték
záró rendezvényén az érdeklõdõk. – Az elmúlt hat évben
nemcsak szociális, hanem
gazdasági és megélhetési válság sújtja hazánkat. Óriási a
munkanélküliség, nemcsak
az idõsebbek, hanem a fiatalok körében is. Az emberek
talajt vesztettek, nincs jövõképük, úgy érzik, hiába tanultak, ezért elmennek az országból. Idén már ötszázezer
körüli a regisztrált munkanélküliek száma. Ennek oka az,
hogy a kis- és középvállalkozások megszûnnek, óriási
adó- és járulékbefizetések
terhelik a jövedelmeket –
mondta el Mátrai Márta, a Fidesz országgyûlési képviselõje.
Az Országgyûlés alelnöke,
Harrach Péter szerint az elsõ
lépés a vállalkozások terheinek csökkentése lenne, ezzel
keletkezhetnének új munkahelyek. További teendõ, hogy
feltételhez kell kötni a támogatásokat. A segély krízishelyzet kezelésére való, nem
arra, hogy valaki arra rendezze be az életét. Munkára kell
késztetni és nem adni akkor
is, amikor valaki dolgozhatna, de nem akar. Nem könnyû
azonban a dolgozni nem tudó
és nem akaró réteget megkülönböztetni. – Mi mindig a
munkajövedelemhez kötött
támogatást erõsítettük, illetve
azokat a kistérségeket, ahol
nagy probléma volt. Mindenképpen idetartozik a közmunka és a közcélú munka elõtérbe helyezése is – tette hozzá
Harrach Péter, a KDNP politikusa.
A Duna-korzó Polgári
Egyesület, a Fidesz és a
KDNP paksi csoportja szervezte Polgári Esték sorozat
véget ért, de elképzelhetõ,
hogy õsszel folytatódik.
-efgé-
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Több sajtóközlemény is napvilágot látott az elmúlt idõszakban. Az MSZP városi elnökének kommünikéjére a Fidesz helyi szervezetének vezetõje reagált.

Sajtóközlemény
Orbán Viktor elérkezettnek látja az idõt a hatalom megszerzésére. Ezért a célért hajlandó
mindenre. Hajlandó ultraradikális elemeket utcára vinni, hajlandó lepaktálni a szélsõjobbal
is. Közben nagygyûléseken a
szociális demagógia minden
eszközével arról igyekszik meggyõzni a választókat, hogy értük, a széles tömegekért aggódik, értük fog tenni, ha újra miniszterelnök lehet. Gondolatai
azonban köszönõviszonyban
sincsenek a nyilvánosság elõtt
kimondott szavakkal. Kibújt a
szög a zsákból, a Fidesz vezére
zárt körben színt vallott. Elmondta, mire készül valójában.
Legelõször az idõsebb korosztályokon akar bosszút állni
2006-os veresége miatt. Befagyasztja a nyugdíjakat. Pár
nappal késõbb ezt már úgy magyarázta, csak az infláció mértékével emelné az idõs emberek
járandóságát. Tudjuk, ez
ugyanazt jelenti, csak szépen
csomagolva, a nyugdíjak vásárlóértékének csökkenését. Tolna
megyében ez mintegy 76 ezer

embert érint, a lakosság egyharmadát, tehát lényegében
minden egyes családot, sokat
többszörösen! 1999 és 2002 között tapasztalták az emberek,
Orbán Viktor elhatározása nem
üres fenyegetés, komoly veszély.
Akkor is a nyugdíjasoktól vette
el azokat a pénzeket, amelyeket
azután az amúgy is tehetõs rétegeknek juttatott különféle támogatások formájában, például a
luxuslakások
vásárlásához
nyújtott állami pénzekkel.
A másik zárt körben beharangozott megszorítása az állami
nagyberuházások, köztük az
autópályák építésének leállítása lesz a reményeik szerint hatalomhoz jutó Orbán kormánynak. Tolna megye, ezen belül
Paks és körzete két évtizede
vár az M6 autópálya megépítésére, amely kényelmes, biztonságos utazást jelent majd a fõváros felé és déli irányban. A
sztráda gazdasági felemelkedést jelenthet, befektetõket hoz
a térségbe, új munkahelyek
jönnek létre. A szocialista kormány ígérete szerint megkezdte

az M6 autópálya középsõ és
déli szakaszainak építését. Látjuk a készülõ töltéseket, körvonalazódik közlekedésünk közeli
jövõje. Orbán hatalomra jutása esetén azonban mindez torzóvá válik majd, a félig kész
pályát gaz veri fel és újfent évtizedekre álom marad a sztráda és a térség gazdasági fejlõdése!
Orbán nyilvános beszédeiben
a konszolidált, késõ kádári
rendszer vívmányainak visszaállítását ígéri. Egy, zárt körben
történt elszólása nyomán azonban kiderült, valójában a két
világháború közötti politikai
berendezkedést kívánja visszaállítani. Egyik oldalról demokrácia és jólét egy szûk elitnek,
saját klientúrájának, másik oldalon pedig elvonások, létminimum, a dolgozó emberek tömegeinek, különösen pedig az
idõs, nyugdíjas korosztályoknak!
Paks, 2008. május 29.
Faller Dezsõ, a Magyar
Szocialista Párt Paksi Helyi
Szervezetének elnöke.

Tisztelt Faller Úr!
Megdöbbenve és szánalommal olvastam a PaksPress
hírügynökségben pénteken
megjelent közleményét.
Megdöbbenve, mert Ön
mindig azt hajtogatta az elmúlt években, hogy nem foglalkozik sem Ön, sem az
MSZP helyi szervezete az országos politikával. Ezzel ellentétesen Ön most ismét –
most már sokadszor – ugyanazt fújja helyi szinten, amit
vezetõ párttársai Öntõl elvárnak!
Szánalommal, mert Ön ismét – 2002 és 2006 után újra
– elõvette az „Orbán Viktor

maga az ördög” kártyát! Természetesen ami a sajtóközleményben megjelent, az nem
más, mint hamis állítások
halmaza!
NEM IGAZ, HOGY A FIDESZ BE
AKARNÁ FAGYASZTANI A NYUGDÍJAKAT, ÉS AZ SEM IGAZ, HOGY LEÁLLÍTANÁ AZ AUTÓPÁLYÁK ÉPÍTÉSÉT! AZ VISZONT IGAZ T. FALLER
ÚR, HOGY A FIDESZ KORMÁNYRA
KERÜLÉSE ESETÉN FELÜL KÍVÁNJA VIZSGÁLNI AZ ÁLLAMI ÉS EU-S
PÉNZEK ELTÛNÉSÉNEK MÓDJÁT
ÉS MÉRTÉKÉT, ÉS MEG KÍVÁNJA
NEVEZNI ANNAK FELELÕSEIT!

Felhívnám továbbá figyelmét a T. elnök úrnak arra az

aprócska tényre, hogy Magyarország jelenleg súlyos
gazdasági, szociális és bizalmi válságban tengõdik, köszönhetõen a 2002-tõl hatalmon lévõ MSZP–SZDSZ – jelenleg papíron MSZP-koalíció áldásos tevékenységének!
Mindezek után tisztelettel
kérem elnök urat arra, hogy
a késõbbiekben szíveskedjék
tartózkodni az ehhez hasonló
hamis és lejárató jellegû közlemények nyilvánosságra hozatalától!
Tisztelettel: Bordács József
A FIDESZ
Paksi Szervezetének elnöke
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Új képviselõ, sikeres pályázat
Így összegezhetõ a paksi Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat májusi
ülése. Változott a kisebbségi önkormányzat testületének összeállítása. Forster Mónika családi okok miatt visszaadta megbízólevelét. Helyét a választási törvény értelmében a soron következõ, legtöbb szavazatot kapott személy töltheti be. A tisztséget Koczka Tibor vállalta el. Az új képviselõ a helyi választási bizottság elnöke
elõtt tette le az esküt. Koczka Tibor 52
éves, hat éve kültagként, a kulturális bizottságban segítette az önkormányzat
munkáját. Megbízatását nagy örömmel
fogadta, sváb õsök leszármazottjaként
mindig fontosnak tartotta a hagyományõrzést.
Hetzmann Albert elnök pozitívan értékelte, hogy a pünkösdkor megtartott Német Nemzetiségi Nap új szervezõkkel, új
helyen valósult meg, várakozáson felüli
sikerrel. A kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan az elnök tájékoztatta a képviselõket arról, hogy egy sikeres
pályázatnak köszönhetõen 420 ezer forint-

tal nõtt a büdzsé, eszerint az idei esztendõben több mint 4 millió forinttal gazdálkodhatnak. A költségvetés nagy része a mûködési, fenntartási költségekre megy el, de
jut belõle rendezvények és oktatási események támogatására is. Így például a Munkácsy utcai tagóvoda számítógép konfigurációt kap.
Az önkormányzat által indított kezdõ és
középhaladó német nyelvtanfolyam májusban zárult, de õsszel egy újabb csoport
indítását tervezik. Továbbra is támogatják
az általános iskolákban és az óvodákban
folyó hagyományõrzõ nevelést.
Pályázatok tekintetében határoztak arról,
hogy a Tolna Megyei Német Szövetséghez
nyújtanak be pályázatot a Német Nemzetiségi Nap utófinanszírozására.
Ami pedig a programokat illeti, nem marad el az idén sem a Roger Schilling zenekarral közös rendezvény, a hagyományõrzõ délután. Ebben az évben a Sárgödör téren, a szüreti nap elõestélyén várják a német zene és a jó bor kedvelõit.
Horváth Margit

Polgármesterváltás
Kézdivásárhelyen
Paks németországi testvérvárosa után
Kézdivásárhelyen is polgármesterváltás
lesz. A választásokon az eddigi RMDSZ-es
polgármester, Török Sándor a második
helyre szorult. A város elsõ emberévé a Magyar Polgári Párt jelöltjét, Rácz Károlyt választották. Az MPP a testületben megszerezte a többséget, így az alpolgármestert is a
párt adja.
– Magunk sem számítottunk ekkora sikerre – értékelte választási gyõzelmét a frissen
megválasztott polgármester. Rácz Károly
31 éves vállalkozó, nõs, tõsgyökeres kézdivásárhelyi, de eddig munkája miatt Bukarestben élt. A hivatal átadása-átvétele várhatóan két hetet vesz igénybe, utána teszi le az
esküt. Legfontosabbnak a munkanélküliség
csökkentését, munkahelyek teremtését tartja. Az új polgármester a testvérvárosi kapcsolatról elmondta, a kulturális kapcsolattartás dicséretes és szükséges, de szeretné
elõsegíteni, hogy gazdasági téren is kiépüljön, hogy a paksi vállalkozások is érvényesüljenek Kézdivásárhelyen.
-vt-

Paksi halászlevet kóstoltak a galántaiak
Halászléfõzés, Duna-koszorúzás, sztárfellépõk –
ismét benépesült a Duna-parti lépcsõsor, családi
napra vártak minden érdeklõdõt. A városi esemény lehetõséget adott a testvérvárosi kapcsolatok erõsítésére is.
illetve a színvonalas, zenében,
táncban bõvelkedõ színpadi mûsort. Horváth Zoltán galántai
képviselõ elmondta, úgy látja,

Fotó: Molnár Gyula

A Galántai Vásáron, augusztusban írják alá a szlovák település
és Paks között tíz évvel ezelõtt
megkötött testvérvárosi szerzõdés meghosszabbítását. A találkozó részleteinek egyeztetésére
a közelmúltban nyílott lehetõsége a feleknek a Duna-parti
évadnyitó hétvégéjén, ahova az
önkormányzat
meghívására
galántai képviselõk érkeztek. A
vendégek megnézték a Paksi
FC Debrecen ellen vívott labdarúgó-mérkõzését, másnap pedig
figyelemmel kísérték a Dunaparti évadnyitón szokásos halászléfõzõ versenyt, azokat a
pillanatokat, amikor Hajdú János polgármester és Süli János,
a Paksi Atomerõmû Zrt. igazgatója megkoszorúzták a Dunát,

hogy nagyon jó a kapcsolat a két
település között, és nem csak a
városvezetés szintjén, hiszen a
lakosság körében is szövõdtek
barátságok, ami nagyon fontos.
Ez egyébként a többi testvérvárosi kapcsolatunkban sincsen
másként, sõt tulajdonképpen a
partnerség minden esetben a lakosságtól indult, majd késõbb
vált hivatalossá. Reichertshofen

Idén a halászléfõzõ mesteri címet a paksi Reform Fõzõklub
nyerte, a fotón a polgámesterrel erõsített zsûri kóstolás közben.

esetében a kitelepítéskor
Dunakömlõdrõl elszármazott
Stenger Pál volt a kezdeményezõ, a viski kapcsolat a református gyülekezettõl indult még
Kõváry László lelkész idején, a
kézdivásárhelyi barátság alapja
a Mezõsi Árpád javaslatára indult diákcsere-program volt,
Galántával pedig a két település
énekkarai között történt meg a
kapcsolatfelvétel. A paksi kórus
elnöke akkor Rauth János volt.
Ma már nem csak a diákcsereprogramok, városi delegációk
kölcsönös látogatásai alkalmával találkoznak az ismerõsök,
hanem önállóan is szerveznek
utakat. Vannak, akik meglátogatják egymást, együtt nyaralnak, de arra is volt példa, hogy
egy határon túli fiatal meghívta
az esküvõjére azokat a paksi
családokat, akiknél lakni szokott. Városi szinten legközelebb
szintén a galántaiakat várják
Paksra. A Gastroblues fesztiválra érkezik városukból egy tízfõs
delegáció, akik idén elõször a
fõzõversenyre is vállalkoznak.
-kgy-
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Pakson tervez tovább

Fotó: Paksi Hírnök archív

Alig tudunk idõpontot egyeztetni, pedig utolsó hetét tölti. Nem „státusz ügyvezetõ”, itt dolgozni kell,
mondja erre Artim András, a Paksi Vízmû Kft. leköszönõ elsõ embere. Megalakulás óta, 15 évig állt
a cég élén, ahova most másnak szavazott bizalmat
a város képviselõ-testülete.

Szép volt – így összegzi az elmúlt másfél évtizedet Artim
András, aki, mint mondja, jó
csapatot, összeszokott szakembergárdát hagy hátra. A sátoraljaújhelyi születésû mérnököt
valaha a bajai vízügyi iskola
hozta délebbre, és felesége tartotta a megyében. Az egykori
megyei vízszolgáltató vállalat
paksi üzemmérnökségének vezetõ helyettese volt, mikor a
város akkori polgármestere fel-

kérte az újonnan alakuló Paksi
Vízmû Kft. vezetésére. Tûzoltó jellegû javítások, nem megfelelõ szolgáltatás – a néhai
megyei szolgáltató fejlesztései
Szekszárdon elakadtak, akadt
tennivaló a belõle kivált paksi
cégnél bõven.
– Barna víz folyt a csapokból
a lakótelepen. A megalakulást
követõ négy évben ezt a vízhálózatot korszerûsítettük – meséli Artim András. A csõtörések is ezt követõen szûntek
meg ezen a vidéken. Az óváros
ötvenéves vízhálózatát folyamatosan cserélik, például a
most is zajló útrekonstrukciók
során. Itt bõven akad még tennivaló.
113 kilométer vízvezeték, 17
kút – mindez csak Pakson, de
szolgáltat a külsõ városrészek
mellett
Sárszentlõrincen,
Uzdon,
Györkönyben
és
Madocsán is a kft., amely több

mint hetven embernek ad munkát. Pakson van víz bõven, a kapacitás túlméretezett, 60 százalékát használjuk annak, amenynyit lehetne – itt nyáron sincs
vízkorlátozásra szükség. A fogyasztás akkor esett érezhetõen
vissza, mikor vízórákat szereltek a lakótelepi lakásokba.
– Más településekhez viszonyítva az alsó egyharmadban
vannak a paksi vízárak –
mondja. Ezer liter víz egy üveg
sör ára. A szennyvíz esetében
viszont a jövõben változni fog
a helyzet, prognosztizálja a
szakember, meg fogja haladni
a víz árát. Jelenleg tisztább az a
víz, amit a Dunába engednek,
mint ami Pestrõl jön, ám 2010re már nem felel meg a jelenlegi szennyvíztisztító az uniós
normáknak. Több mint egymilliárd forintos beruházás az új
telep, melynek elõkészületeire
benyújtott pályázat (mint az
épp a legutóbbi testületi ülésen
kiderült) sikerrel szerepelt. Készülhetnek a tervekre, a lebonyolításra, s következhet a második forduló, ekkor dõl el a
milliárdos összeg sorsa. Artim
András szerint, ha az elsõ fordulóban zöld utat kaptak, siker

várható a továbbiakban is.
Nagy projekt lesz, de 25 évre
le van a gond. Nem úgy a
Kölesdi úti tisztítóból a Fehérvári útnál lévõ Boc-hegyi víztárolóba vezetõ, több kilométer
hosszú csõrõl. Paks kétharmada innét kapja a vizet, ám a városon áthaladó vezeték cserére
szorul, egy másik, várost elkerülõ válthatná ki. Nem lesz kisebb feladat ez sem.
– A jövõ útja a bõvítés – válaszolja arra, kell-e újabb kuncsaftokat szerezni a cégnek.
Minél több helyen szolgáltat a
paksi vízmû, annál inkább
csökkennek költségeik, a bevétel viszont hosszú távra biztosított. Ezért van az, hogy míg a
90-es években több száz vízszolgáltató keletkezett, most
ismét koncentrálódnak – ma
azonban csak a megfelelõ minõségû szolgáltatást végzõ cégek maradnak csak talpon.
Artim András továbbra is Pakson képzeli jövõjét. Mint mondja, nem kellett önéletrajzot küldenie, megtalálta a feladat: egy
mérnökiroda cégvezetõ igazgatója lesz, paksi telephellyel. Mikor annak idején elvállata a vízmû vezetését, a feleségétõl egy
karórát kapott, mondván új idõszámítás kezdõdik. Most új órára lesz szükség. Dávid Ildikó

Hosszas betegséget követõen
május 28-án elhunyt özv. Szigeti Józsefné nyugalmazott védõnõ. Kati néni tavaly 80 évesen
vehette át a Pongrácz Sándordíjat, amit a szakmájában nyújtott kiemelkedõ munkájáért ítélt
oda neki a város képviselõ-tes-

tülete. A díjátadón nem gyõzte
köszönni a rengeteg gratulációt,
s akkor még örömmel idézte fel
a régi emlékeket, önfeledten és
fáradhatatlanul mesélt védõnõi
tevékenységérõl. Kati nénit a
Kálvária úti temetõben helyezték örök nyugalomra.

Szakmailag és a közösségi élet
területén is eredményes vállalkozásokat jutalmaz minden évben „Nívódíjjal” a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az idei díjazottak között
– a szolgáltató tagozatban – ott
volt a Paksi Ipari Park Kft. is.
A díjat a szekszárdi Mûvészetek Házában tartott ünnepségen a volt és a mostani ügyvezetõ együtt vette át. – Tudtam
róla, hogy utódom benyújtotta
a pályázatot, jó ötletnek tartom
– fogalmazott Bende Tibor. A
kft. korábbi ügyvezetõje hozzátette, úgy gondolja, ez egyfajta elismerése a munkának,
amelyet a Paksi Ipari Park ér-

dekében végeztek, nemcsak az
alkalmazottak, hanem mindenki, aki hitt az ipari park fejlõdésében.
– Természetesen ez az elõdöm
érdeme, de a jövõ szempontjából is fontos – szögezte le az új
ügyvezetõ. Dr. Sztruhár Sándor
szerint jó ajánlólevél, ha egy
ipari parkról el lehet mondani,
hogy nívódíjas.
A kamara elnöke a pályázatról és a park mûködésérõl is elismeréssel szólt. A megyében
– mint dr. Fischer Sándor
mondta – valós munka és eredmény egy-két ipari parkban folyik. Köztük is példaértékû a
paksi.
Vida Tünde

Fotó: Paksi Hírnök archív

Nívódíjas ipari park
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Mattot kapott a sakkszobor Sitt a papír helyén,
csikk a homokozóban

Fotó: Fonyó Dániel

Legutóbbi számunkban a köztéri kukák körüli
anomáliákról írtunk. Mint kiderült, nem ez az
egyetlen probléma, amellyel egyesek megnehezítik
a Dunakom Kft. munkáját. Pedig csak egy is odafigyelésre lenne szükség.

Régóta nincs mód „használni”
sakkszobrunkat, pedig annak
idején éppen e funkciója emelte ki a megszokott köztéri alkotások sorából. Volt idõ, hogy
az oszlopon megörökített
olimpikonok árnyékában a fekete-fehér sport kedvelõi adtak
partit egymásnak, a sakktáblát
ábrázoló asztalkák mellett ülve. Ma, ha Ács Péter erre sétál
(akinek neve ugyancsak szerepel a dicsõséglistán), szomorú
látvány fogadja. Más partik

zajlanak itt mostanság, vannak
akik BMX akadálypályának
nézik a márvány alkotást: a
négy asztal közül már egyik
sem teljes, letörött, megsérült,
hiányzó elemek csúfítják a valaha egyedülálló ritkaságnak
számító sakkszobrot.
Az önkormányzat többször
helyreállította már az alkotást,
ám mindannyiszor újra megrongálták. Jelenleg közel fél
millió forintba kerülne a szobor renoválása.
-dávid-

Üresen áll a fészek
Még jó múltkor szem- és fültanúja voltam egy igen mulatságos jelenetnek. Egy család vasárnap délutáni sétáján a Szent
István téren, az óvodáskorú
kisfiú feltekintett a gólyafészekre, és feltette szüleinek az oly
rettegett kérdést: „Anyu! Mit
csinálnak a gólyák?” Rövid
csönd, majd anyu zavartan rávágta az ilyen esetekre elõre kitervelt, ám ott mégis rögtönzöttnek tûnt választ: „Játszanak, kisfiam.” Nem kell mondanom, párzási idõszak közepén történt az eset.
Akkor megmosolyogtam a
történetet, most azonban nincs
min derülnöm. Ott a kéményen
már nem játszanak a gólyák,
sem a Kossuth Lajos utcai fészekben, sem a polgármesteri
hivatallal szembeni fészekben,
ahová pedig idén megérkeztek.
De hova tûntek, mi lett velük?

Sokat jelenthetnek nekünk
ezek a nagy madarak, de akkor
miért hagyjuk õket eltûnni? A
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján hat fészek van regisztrálva
Pakson. Ebbõl már kettõhöz
odaírták, hogy „nincs” azaz
gólya nélküli fészek, de ezen
kívül már más fészkekbõl is eltûntek a madarak. Az országos
statisztikák jók, egyre több gólya költ Magyarországon, tudtam meg a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársától. De
tõlünk akkor hova mennek, hol
játszanak?
A következõ lapszámban ennek járunk utána, és természetvédõket, szakembereket kérdezünk meg arról, hogyan lehetne helyben tartani õket, hogy
jövõre ismét mosolyt csalhassanak az arcunkra.
Polgár Tamás

A szelektív hulladékgyûjtés
az egyik terület, ahol javítható lenne az amúgy kedvezõ
helyzet. Problémát az okoz,
amikor nem rendeltetésszerû
a gyûjtõszigetekre kihelyezett
konténerek használata, elõfordult például, hogy építési
törmeléket tettek bele. A nem
odaillõ hulladék eltávolítása
plusz feladatot, illetve költséget jelent. Probléma az is, ha
a gyûjtõ mellé teszik le a szelektív hulladékot, mert széthordhatja a szél. Ehhez kapcsolódóan azt kérik a cég
szakemberei, hogy ha az
edényzet tele van, keressenek
egy másik szigetet, vagy próbálkozzanak késõbb. Gyakorta elõfordul, hogy a társasházak konténerei mellett bútorokat,
csomagolóanyagot,
elektronikai hulladékot találnak a Dunakom munkatársai.
Ennek eltakarítása megint
csak plusz munkát és költséget jelent, amelyet kiszámláznak a konténert bérlõ lakóközösségnek, az önkormányzat
köztisztasági rendelete szerint
ugyanis a közterületre kihelyezett hulladékot saját költségén köteles mindenki eltávolítani.
A Dunakom ismételten felhívja a figyelmet, hogy a hulladékudvarban ingyenesen leadhat a lakosság többek között bútort, elektronikai hulladékot, festéket, akkumulátort,
száraz elemet. A háztartási
hulladékot 400 kilogrammig
kivihetik a hulladéklerakóba
szintén ingyenesen, de nagyobb mennyiségû hulladék
elszállítására rendelhetnek a
cégtõl autót, sõt plusz konténert. Igaz, utóbbi kettõnek

van költsége, de mégsem az
utcán landol a szemét, nem
lesz rendetlen környezetünk,
ahol élünk, mondta el Veiczi
Veronika, a DC Dunakom Kft
környezetvédelmi referense.
Kudorné Szanyi Katalin
részlegvezetõ más problémára
is rámutatott. Az utóbbi fél évben az erõmûves lakások eladása nyomán új társasházak
alakultak, akiknek a figyelmét
arra hívja fel ez úton is, hogy
az épületek közvetlen környezetének gondozása az ott lakók feladata, így a szemét, galambürülék eltakarítása, a gaz
elburjánzásának megakadályozása. Az említett problémák megoldásához szükség
van a lakosság együttmûködésére, és akkor jó dolgok születhetnek. Erre volt példa tavaly, amikor felhívták a cég figyelmét arra, hogy a mûvelõdési központnál álló kisvasút
koszos. A Dunakom bevezette,
hogy a játszótéri szezon idején, hetente, kéthetente lemossák munkatársaik, és nem csak
a kisvasutat, hanem az összes
játszótéri játékot. Játszótéri jelenség volt hétvégék után a törött üvegek, cigarettacsikkek
látványa, a „kutyavécévé” minõsült homokozó, úgyhogy erre is megoldást kellett találni.
Három játszóteret bekerítettek, ezeket minden este bezárják, reggel nyitják, illetve ezzel együtt ellenõrzik is a területet. A kedvezõ visszajelzések
alapján elmondható, hogy ez
bevált. A legjobb és végleges
megoldás egy-egy ilyen problémára azonban az lenne, ha
mindenki sajátjaként vigyázna
a közterületekre.
Kohl Gyöngyi
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Atomerõmû

Még a futball iránt kevésbé érdeklõdõk között is beszédtéma
volt, amikor beüzemelték a világítást a PFC pályán. Mint egy
igazi stadion, a lakóteleprõl is
látni, hangzott úton-útfélen. Azt
azonban bizonyára kevesebben
tudják, milyen erõfeszítések
kellettek, hogy villanyfénynél
futballozhasson a csapat. Pontosabban azért, hogy megkapja a
játékengedélyt, merthogy annak
feltételéül szabta az MLSZ a világítás megépítését. – Kényszerpályára kerültünk, elõírták, mi
pedig vállaltuk, hogy 2007 végére kiépítjük – kezdi a történetet Süli János. A labdarúgó szakosztály elnöke nem rejti véka
alá, hogy nem készültek el vele
idõben, de ismervén a viszonyokat a hazai pályákon, bíztak
benne, hogy ez náluk sem lesz
akadály. A határidõ lejártakor
fotókkal igazolták, hogy csak
csúszásról van szó, egy-két hazai meccset mégis másutt kellett
játszaniuk. A háttérben közben
lázas munka folyt, engedélyek
sora, sok-sok pénz és sokak
együttmûködése kellett a stadionhangulatot idézõ reflektorok
felállításához. A fõszponzorok
mellett paksi vállalkozások tucatjai álltak az ügy mellé tízmilliós hozzájárulásaikkal. – Két

Fotó: Molnár Gyula

Reflektorfényben a Fehérvári út

pálya teljes, alapos felújításának
árába került – mondja Süli János. Persze a példa nem véletlen. – Jobb lett volna, ha a pályák felújítására kényszerítenek
bennünket, az fontosabb – teszi
hozzá. Merthogy sötétedés elõtt
lehet játszani, de rossz pályán…
Ott is lehet, de az sem a felnõtt,
sem az utánpótlás játékosoknak
nem tesz jót. Éppen ezért valószínûleg a jövõ terveit kissé átszabják majd, ezt sorolják elõre,

a meglévõ épület felújítása elé.
A szakosztályelnök szavaiból
kitûnik, sokat tettek, de maradt
is feladat bõségesen. Kerítés, lelátó, eredményjelzõ kellett, illetve új épület öltözõkkel. Utóbbi
megépítésében egy tûz is szerepet játszott, nemcsak az NB I-be
kerülés. Újabban egyébként itt
öltöznek a játékvezetõk és a
vendégjátékosok, mert akadtak
olyan vélemények, hogy Pakson
„vidéki” körülmények vannak.

Süli János, ha teheti, az idegenbeli mérkõzésekre is elkíséri a csapatot, ezért tudja,
hogy a budapesti kluboknál
akad ennél rosszabb is.
A klubvezetés arra törekszik,
hogy játékosállományának, közönségének és a Paksra érkezõ
vendégeknek is jó körülményeket biztosítson. Ebben partner
az önkormányzat, a fõtámogató
MVM Zrt. és Paksi Atomerõmû Zrt. Az, hogy május végén
az MVM-tõl távozott dr. Kocsis István, aki a csapat élvonalbeli szereplése mellett elsõk
közt állt ki, a jövõ szezont nem
befolyásolja, a szereplés anyagi
háttere biztosított, mondja Süli
János.
Az atomerõmû és az önkormányzat sok helyi, sportot szeretõ vállalkozással együtt változatlanul a klub mellett áll.
– Úgy gondoltuk, hogy ha ezek
a fiú kiharcolták a feljutást,
megérdemlik, hogy itt játszhassanak – mondja a szakosztályelnök. Persze – teszi hozzá – ez
nem csak róluk, hanem a futballszeretõkrõl is szól. Hiszen
sok sportág nagyszerû, sok élsportoló van más szakosztályokban, de a foci, az más. Szavait számokkal támasztja alá: a
nyitómeccset négyezer, az Újpest ellenit ötezer-ötszáz, a Debrecen ellenit háromezer-hatszáz
szurkoló látta.
Vida Tünde

Korszerû, piacképes tudást ad az iskola
Irányváltásra készül az Energetikai
Szakközépiskola. Lapunkat az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ Alapítvány kuratóriumának elnöke tájékoztatta
a tervezett változásokról. Horváth Miklós elmondta, az iskola létrehozásának
kiemelt célja volt, hogy az atomerõmû
szakember-utánpótlásának bázisa legyen. A mostani – tavaly augusztusban
elkezdett – korrekció célja, hogy a képzést a mai igényekhez és szükségletekhez igazítsák. – Az atomerõmû, az
MVM, sõt a teljes magyar ipar arra döbbent rá, hogy nincsenek megfelelõ szakemberek – mondja Horváth Miklós. Az

ESZI is fõként arra törekedett, hogy felkészítse a diákokat egyetemre, fõiskolára. A jövõben szakmunkásokat képeznek.
– A kifejezés sajnos dehonesztáló, mert
ennek hallatán mindenki olyan intézményekre gondol, ahol gyenge képességû,
középiskolákba, gimnáziumba bejutni
nem tudó gyerekek tanulnak. Itt viszont
nem errõl van szó – taglalja a kuratórium
elnöke. Az új képzési rend keretében az
ESZI-ben tanuló diákok eleve két szakmát kapnak, amihez érettségi, illetve komoly idegennyelv-tudás párosul. Horváth Miklós kiemelte még a valós és
életszerû körülmények között szerzett

gyakorlat lehetõségét tanmûhelyeikben
és az atomerõmûben. – Ez tehát nem az a
szakmunkásképzés, amihez ma Magyarországon hozzászoktunk – mondja az
alapítvány vezetõje. Annak érdekében,
hogy kiváló képességû diákok jelentkezzenek ezekre a képzésekre, megfelelõ
motivációs hátteret teremtettek, s továbbra is nyitva hagyják a lehetõséget
arra, hogy az ESZI-ben végzettek felsõoktatásban tanuljanak tovább. A cél –
szögezi le Horváth Miklós –, hogy olyan
korszerû és sokrétû tudással bíró szakembereket képezzenek, akik kelendõek a
szakemberpiacon.
-vt-

9

2008. június 6.

Paksi Hírnök

Tettre kész a bátaapáti telephely
Szeptemberben megérkeznek az elsõ paksi hordók
a bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló
telephelyére. Errõl a nyolcadik TETT-re Kész
Napon tájékoztatták a sajtó képviselõit, akik
helyszíni bejáráson is megtapasztalhatták: végéhez
közeledik a felszíni befogadó létesítmény építése.
hely, hanem azt is, hogy Pakson tárolási kapacitás szabadul fel, és nem kell új átmeneti tárolót építeni az atomerõmû területén – mondta dr.
Hegyháti József, a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kft.
ügyvezetõ igazgatója. Az

Már régen megfordult a fejemben, hogy
írni kéne a városi közlekedésrõl. Na nem
az utak állapotáról, hanem rólunk, közlekedõkrõl, akik gyalogosan vagy autóval,
esetleg két keréken rójuk az utat és boszszantjuk egymást.
Lassan kétéves a körforgó. Mára már a
benne és a körülötte való mozgást is megszokta a többség, de még most is érdemes
felhívni a figyelmet egy zavaró, bosszantó
figyelmetlenségre. Amikor a körforgalomból kifelé igyekszünk, mindenképpen indexelni kell, idõben! Ha csak az úthoz érve
kapcsoljuk be az irányjelzõt, azt a várakozó autóból már nem lehet látni, és a behajtásra váró jármû sofõrje csak találgathatja, hogy indulhat-e, vagy még várnia
kell.
Más. Nyilvánvaló, hogy nem kell rohanni
a városban. De ha valaki a forgalom ritmusánál lassabban halad, akkor kérem,
hogy azt ne a felezõvonal közvetlen közelében tegye! Húzódjon le, amennyire csak lehet, van, aki nem csak nézelõdni szeretne.

Fotó: Beregnyei Miklós

A hagyománnyá vált TETTre Kész Nap lehetõséget ad
arra, hogy elsõ kézbõl tájékozódhassanak az érdeklõdõk a bátaapáti beruházásról,
amely idén mérföldkõhöz érkezett: õsztõl megindul a beszállítás. Rövidesen elkészül
a technológiai épület, amelyben elõkészítik a kis és közepes aktivitású hulladékot tartalmazó hordókat a végleges
tárolásra. Itt a hordókat betonba öntik, ezek az egyenként kilenc hordót tartalmazó
konténerek kerülnek majd a
föld alá. A végleges helyszín,
azaz a gránitban lévõ
tárolókamrák kialakítása a
következõ feladat.
Az õszi beszállítás nem
csak azt jelenti, hogy elkezd
üzemelni a bátaapáti telep-

ügyvezetõ elmondta: a föld
alatti tárolók létrehozását követõen, várhatóan 2010-ben
kerülhetnek a hordók a hegy
gyomrába.
Ugyanekkorra tervezik a
paksi mintára létrehozandó
látogatóközpont megnyitását
is a nagyközönség elõtt. A
bátaapáti telephely már most
is népszerû a látogatók körében, több mint tízezren látták
már a beruházást. A faluban
jelenleg több házat kiadtak
az építõknek, ezek felszabadulásával azonban a falusi

turizmusba kívánnak bekapcsolódni, mesélte Krachun
Szilárd polgármester, aki
egyben a Társadalmi Ellenõrzõ Tájékoztató Társulás, azaz
a TETT elnöke is. Világszerte megfigyelhetõ tendencia,
hogy hasonló létesítmények
környezetében fellendül a turizmus – erre készülnek most
az alig félszáz lelkes településen is.
Nem csak az idelátogatókat
várják Bátaapátiban. Mint azt
a polgármestertõl megtudtuk:
bõvülhet az állandó létszám
is, új építési telkek kialakítását tervezik a faluban.
Dávid Ildikó

Körbe-körbe
közlekedve
Na és ott vannak a keskeny vagy annak
tûnõ útszakaszok! Egészen meglepõ reakciókat tapasztalok, mikor egy ilyenhez éppen egy másik gépkocsival egyszerre érkezem. Látom, tudom, hogy ha kicsit lehúzódunk mind a ketten, elfér a két autó egymás mellett. De a szembejövõ autós úgy
ítéli meg, hogy nem férünk el, ezért aztán
le sem húzódik, és nem is jön közelebb.
Megáll és vár. Többnyire ott, ahol a legkeskenyebb az út, így valóban nem férünk
el. Vagy korábban kellene megállni, vagy
elhinni, hogy nem kell méteres helyet
hagyni az oldala mellett.
Aztán ott a parkolás. Nem a tiltott helyekrõl van szó, arról beszélek, ahol szabad. Arról, hogy ott is úgy kellene megáll-

ni, hogy ne feledjük, mások is közlekednek, használják az utakat. Mondjuk üres
utcán nem a legbarátságosabb éppen a
garázsbejárattal vagy egy becsatlakozó
úttal szemben megállni. Fõként ha az úton
bõven van hely és a ház parkolója is üres.
Végül, hogy ne csak az autósokról essék szó. Számtalan esetben látom,
ahogy anyukák, apukák állnak a parkoló autók között jobbra balra tekingetve.
Amikor sikerül elkapniuk egy megfelelõnek látszó pillanatot, akkor gyorsan
átsietnek az úttesten. Jó esetben mellettük, rosszabb esetben mögöttük lohol
egy kisgyerek. A zebra pedig csupán
négy öt méterre van… A gyerek ezt tanulja meg. Legközelebb egyedül szalad
át az úton, és még annyira sem figyel,
mint a szülõ.
Nem egetverõ szabálytalanságok ezek –
bár az utóbbi… – de sokkal kellemesebbé
tehetjük a közlekedést s az életünket, ha
csak egy kicsit figyelünk – másokra is!
Komáromi János
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Ranschburg Jenõ: elvesztek a kapaszkodók

Fotó: Molnár Gyula

Dr. Ranschburg Jenõ egyetemi tanár, klinikai gyermekpszichológus, a pszichológiai tudományok kandidátusa 1935-ben született
Budapesten. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán, majd az
ELTE bölcsészkarának pszichológia–magyar szakán végzett. Az
MTA Pszichológiai Intézetének tudományos munkatársa, az ELTE
BTK pszichológiai tanszékének adjunktusa, majd docense; az MTA
Pszichológiai Intézetének osztályvezetõje volt, 2002-tõl tanít a Szolnoki Fõiskolán. Felesége gyógypedagógus, három gyermeke és négy
unokája van.
Nem csak szakemberek számára népszerûek külföldi kiadásokat is
megért mûvei; arca a hetvenes-nyolcvanas évek televíziós mûsorából, a Családi Körbõl vált ismertté.

A személyiségzavarok és viselkedési
problémák felismerésérõl és kezelésérõl
tartott elõadást nemrégiben a közismert
tudós a VMK színháztermében.
Az elõadás elõtt dr. Ranschburg Jenõ a
Paksi Hírnök kérdéseire is válaszolt.
– Az iskolai agresszió térhódításáról
szólnak napjaink híradásai. Tudjuk, soktényezõs jelenségrõl van szó; mégis, ön miben látja elsõsorban a probléma okát?
– Mások a gyerekek, mint harminc-negyven évvel ezelõtt voltak. Egyrészt, mert
értékvesztett világban élünk, egy olyan világban, ahol egy érték van – nem mondom
ki, mi, hiszen mindenki tudja… Elvesztek
a mai gyerekek számára a kapaszkodók –
ez alatt értem az Istent, a szülõt, a biztonságot nyújtó otthont, a felnõttet, akiért rajongani lehet. Az ilyen kapaszkodó nélkül
nem tud igazán egészségesen egy generáció felnõni. Ráadásul nincs monitorozás: a
gyermeket követni kell, számon tartani a
tevékenységét, a programjait, részt venni
az életében, kommunikálni vele. Nem véletlen, hogy én hosszú ideje, amikor csak
módom van rá, mint egy szellem, megjelenek a képernyõn, elmondom, hogy vigyázzunk azzal a magyar közmondással,
hogy magyar ember evés közben nem beszél, mert igenis evés közben beszélni
kell, és a család, amikor leül együtt étkezni, legalább akkor beszélgessen… Nincs
kommunikáció a családtagok között, a
gyerek ilyen szempontból magányos, elhagyatott – hiába vannak szülei. Nincsenek meg a kapaszkodók és ennek követ-

keztében céltalanul bolyong. Aggódva
gondolok arra a harminc évvel késõbbi világra, amikor õk majd felnõttkorukat élik.
– A szülõi odafigyelésen, szerepvállaláson kívül van-e erre orvosság?
– Én meggyõzõdéses megelõzéspárti vagyok. Arra nehezebben adok választ, hogy
mit tegyünk azzal a gyerekkel, aki megverte a pedagógust, pedig ez az éles
kérdés… Budapest fõpolgármestere létrehozott egy szakértõkbõl álló bizottságot,
amelynek magam is tagja vagyok. Kidolgoztunk egy prevenciós javaslatot; az iskolai agresszióval kapcsolatosak közül én
a legfontosabbnak a kortárs konfliktusmegoldást tartom. A diák sokkal többet
tud a gyerekközösségben zajló eseményekrõl, mint a pedagógus. A valóságban
sokkal több az agresszivitás annál, mint
amit a pedagógus észrevesz, és annál még
több, amennyit elismer, hogy észrevett…
Vannak gyerekek, akiknek van tapasztalatuk, érzékük, morális ítéletalkotó képességük és tekintélyük, akik képesek csírájában elfojtani sok ilyen agresszív kezdeményezést. Õket én elsimítóknak hívom.
Megfelelõ felnõtt irányítása mellett kellene iskolánként csapatot formálni belõlük
és havonta tartva velük a kapcsolatot segíteni õket abban, hogy az agresszív kezdeményezéseket fojtsák el.
– Mi szerepel még a javaslatban?
– A pedagógusok rengeteget panaszkodnak arról, hogy eszköztelenek. Ebben sok
igazság van, oka pedig, hogy ugyanazt a
képzést kapják, mint 30-40 évvel ezelõtt,
pedig a gyerekek már nem olyanok, mint
akkor. A képzést hozzá kellene igazítani a
mai gyerekekhez. Sok olyan ismeretet át
lehetne adni a felsõoktatásban, ami eszközt adhatna a pedagógus kezébe. Nem
nagyon szeretem azt a mai tendenciát,

hogy a gyerek negatívumait különféle speciális púpokként kezelik, amelyeket levágunk, és egy speciális pedagógusnak adjuk oda a gyereket, és azt mondjuk, hogy
agresszív, vagy nem tud olvasni, fejlesztõ
pedagógusnál a helye. Dadog a gyerek –
logopédus kell neki. A pedagógussal
szemben ugyanis a gyerek ül, az összes
púpjával, erényével, elõnyeivel együtt, és
az a pedagógus, aki azt mondja, hogy csak
40 százalékban enyém a gyerek és 60 százalékban a többi pedagógusé, az nyilvánvalóan nem lesz sikeres. Ilyen értelemben
kellene módosítani a pedagógusképzést,
és segíteni õket abban, hogy tudjanak mit
kezdeni azokkal a konfliktusokkal, amelyek a mai világban felmerülnek.
A harmadik nagy prevenciós terület a
család és az iskola viszonya. A családokat
meg kell próbálni becsábítani az iskolába;
a család és a pedagógus együttesen kellene, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzon.
Említhetném még a tantestület egymáshoz való viszonyát; számtalan ok játszik
szerepet abban, hogy mitõl agresszívabbak a gyerekek az egyik iskolában, mint a
másikban.
És a legfontosabb tényezõnek azt tartom:
a gyerekeink jelentõs része 16 éves korától totálisan értelmetlennek tartja az iskolába járást. Nincsenek motiválva, sokszor
igazuk is van, meg vannak róla gyõzõdve,
hogy sosem fognak egyetemre járni, nem
is akarnak… Az ilyen típusú társasággal
bánni rettentõen nehéz. Végig kellene
gondolni, mivel lehetne õket motiválni,
hogy értelmét lássa a gyerek az iskolába
járásnak, mert ameddig õ ezt teljesen hiábavalónak tartja, addig többé-kevésbé kezelhetetlen.
Sólya Emma

2008. június 6.

11

Kukaborogatók borzolják a kedélyeket
Szinte nem volt képviselõ, aki szóvá ne tette volna a legutóbbi testületi ülésen a hétvégi randalírozókat: az egyik legnagyobb aktivitást kiváltó
napirendi pont a közbiztonsági beszámolókat
tartalmazó volt. Paks egy nyugodt, biztonságos
kisváros – ennek adtak hangot a városvezetõk,
ugyanakkor sokak felszólaltak az éjjeli kukaborogatók és virágtépkedõk ellen.
Felborzolták a kedélyeket az
utóbbi hetek hétvégi garázdálkodói, akik után szemét és
rombolás maradt. Nem elõször.
A téma idõrõl idõre napirendre
kerül, most azonban még a polgármesteri zöld számra is érkezett bejelentés az itt élõktõl ez
ügyben. A probléma forrása:
borgõzõs állapotban néhányan
virágot, fát, kukát nem kímélve
vonulnak az utcán, bosszantó
csatateret hagyva maguk után.
Dr. Kuti István, Paks rendõrkapitánya nem csak ígért a testü-

leti ülésen – már tett is: fokozott rendõri akcióval igyekeznek megfékezni az általa csak
„kukaborogatóknak” nevezett
elszabadult fiatalokat. Ez azt
jelenti, hogy civil ruhában,
gyalogosan is járják a szórakozóhelyek környékét, parkokat.
Hogy ez önmagában használ-e
vagy sem – szkeptikus a kapitány.
– A rendõrség nem népnevelõ, csupán egy végsõ eszköz –
mondja dr. Kuti, aki csak az
összefogásban bízik. Ugyan

indítottak már büntetõeljárást
fakitörés ügyében, róttak ki
helyszíni bírságot is, a problémára önmagában ez nem megoldás. Hiszen – mint annak a
testületi ülésen is hangot adott
– a bajok forrása, hogy miért
nem hiányzik késõ éjjel otthonról egy 12 éves gyerek. Aki
adott esetben részegen fetreng
a parkban. Az egyik járható út,
mivel felelõsségre még nem
vonható, hogy jelzik mindezt a
gyermekvédelmi szolgálatnak,
aki elbeszélget a családdal. Az
önkormányzatnak is felül kellene vizsgálni köztéri rendeleteit, melyek vannak még érvényben. (Mint azt Barnabás
István alpolgármester a testületi ülésen elmondta: létezik egy
'79-es tanácsi rendelet, az üzletek környékén történõ szeszesital fogyasztásának tilalmáról.)
– Régen húsz óra után 14 év
alatti nem tartózkodhatott szó-

Több szem vigyázza a várost
Mint arról korábban beszámoltunk: nonprofit kezdeményezést hívott életre a vagyonvédelemmel foglalkozó FEFEPaks Kft. A kezdeményezés lényege, hogy vagyonõrök járják Paks utcáit, és igyekeznek
megelõzni a rendbontásokat. A
polgármesteri hivatallal szerzõdést kötöttek; az önkormányzat az üzemanyagköltséget állja, egyebekkel – szabadidõvel és munkával – a szolgálatot teljesítõk járulnak hozzá
a küldetés sikeréhez.
A kezdeményezés életre hívója és összefogója, Bajor Gábor elárulta, olyannyira elharapózott a fiatalkori vandalizmus, a játszóterek rongálása,
virágládák felrúgása, kukák
kiborítása, hogy hajlandó idõt
áldozni arra, hogy rend legyen
a lakótelepen. Május eleje óta
végzik munkájukat, mely már
látványos javulást is eredményezett: a parkokban már a ku-

kákban van a szemét, nem öszsze-vissza dobálva.
Bajor Gábor azt szeretné elérni, hogy a problémák fõ okozói, a randalírozó 12-15 évesek ne legyenek késõ este az
utcán. A szolgálat munkatársai
szólnak a fiataloknak, ha trágár beszédet hallanak tõlük, ha
hangoskodnak, ha olyasmi történik, ami a rendet zavarja.
– Volt, hogy hajnali fél kettõkor találkoztam egy 12 éves
lánnyal, akinek az egyik kezében cigaretta volt, a másikban
sörös doboz, és közölte, hogy
neki csak kettõre kell hazamennie. A gyerekek tele van-

nak pénzzel, tízezreket hordanak magukkal. Lefüleltünk a
Kishegyi úton virágkitépkedõket, fakitördelõt az Ürgemezõn, kukafelrúgókat, amit
azonnal jeleztük a rendõrségnek. Volt, hogy közlekedési
jelzõtáblát húztak ki a földbõl
és a vállukon vitték be a városba. A 15 évesek közterületen
tanúsított viselkedése aggasztó
és ijesztõ, mondja Bajor
Gábor. Italosak, a normákat figyelmen kívül hagyják. Elõfordult, hogy négyen-öten a
14. születésnapját ünnepelték
egy társuknak, s azt játszották:
aki közülük nem tud úgy átfut-

Nagyot fordult a világ, sokszor találjuk magunkat a ló túlsó
oldalán. Ha annyira részeg egy gyerek (értsd: 14 év alatti),
hogy rendõrnek kell hazavinni, és otthon nem az atyai pofon
várja, hanem a felháborodott szülõ még a rendõrnek esik
neki – mondván magánügy –, mégis milyen csodára várunk.
„A családnak a gyerek a tünete” – írtuk nemrégiben a Hírnök hasábjain. Ki kezeli ezt a „tünetet”?

Paksi Hírnök

rakozóhelyeken – meséli az
„átkos” szabályait a rend õre.
Ez már a múlté, csupán a 18 év
alattiakat nem szolgálhatják ki
szeszesitallal, ez sem jelent
azonban áthághatatlan akadályt. Összehangolt razziákra
készülnek szórakozóhelyeken,
fogyasztó- és munkavédelemmel, egyéb társszervekkel karöltve, ahol az is kiderülhet: kiszolgálnak-e fiatalkorúakat is.
(A boltok polcain még ekkor is
ott van a jól bevált „kannás”.)
Szûkíteni próbálják a lehetõségeket, e mellett bevonják a polgárõröket, és az újonnan alakult járõrszolgálatot (lásd
következõ cikkünket) is a hétvégi garázdák visszafogására.
Nem fog teljesen megszûnni
az ilyen kilengés, véli a kapitány, ám néhány ifjat visszatarthatnak az intézkedések.
– Nem bûnözõk, nem ellenségek – hívja fel a figyelmet Kuti
István, aki szerint segítségre
szorulnak ezek a fiatalok.
-dávid-

ni a parkon, hogy ne érjék utol,
azt megverik. – Mikor mi odaértünk, éppen fejbe rúgták
egyiküket, húsz percig élesztgettük, hogy magához térjen.
Egy másik csoport versenyzett:
melyikük tud nagyobbat köpni
az OTP automata bankjegykiadó nyílásába – folytatja.
– Ismerek 15-16 éves lányanyákat Pakson. Az életük
gyökeres fordulatot vett. A
szülõknek el kellene gondolkoznia ezen és jobban odafigyelni, így a problémák nagy
része kiküszöbölhetõ lenne. A
fõ gond a 14-15 évesekkel
van, akiket diszkókba nem engednek be – így kiszorulnak az
utcára, parkokba. És azt sem
értem, miért nem veszi észre a
szülõ, hogy a gyereke részegen megy haza?
Vannak a figyelmeztetett fiatalok között „visszaesõk” is,
akik azonban amint meglátják
a járõröket, szétszélednek, hazamennek – ez is az eredményességet fémjelzi.
Sólya Emma

12

Paksi Hírnök

Sok a csónak, kevés a tároló
Legfeljebb kihalásos rendszerben lehet
csónaktárolási és kulturált kikötési lehetõséghez jutni, jellemzi a paksi helyzetet a
Charon Kft. ügyvezetõje. Zárt csónaktárolójukban sincs hely, de a kikötõ még inkább kihasznált, naponta kénytelenek
újabb és újabb kéréseket elutasítani, tájékoztat Kiszl Károly. Õrzést is biztosítanak,
amire másutt nincs lehetõség, s ami már
csak azért is fontos, mert – mint mondja –
egyre divatosabbak a mûanyag és fém hajótestek. Az utóbbi pedig könnyen landol
valamelyik MÉH-telepen, ha nem vigyáznak rá. Kapacitásbõvítést nem terveznek,
csak a mederkotrás több tízmillióra rúgna,
és akkor még nem beszéltünk a létesítményekrõl. Ekkora befektetést nem tart kifizetõdõnek Kiszl Károly.
A folyón dél felé haladva a következõ állomás a vízi rendõrség, pontosabban a Dunai Vízirendészeti Rendõrkapitányság
Paksi Vízirendészeti Rendõrõrse. Az épület alsó szintjén csónaktároló van. Tucatnyi telefon és némi nyomozás után sem sikerül teljesen tisztázni, ki üzemelteti. A
gondnok, Molnár István, mint kiderül „önjelölt”. Évekig az önkormányzat megbízá-

sából végezte a feladatot. – Napi jelenlétet
igényel, figyelni kell a vízállást, a hajók
állapotát, segédkezni a vízre rakásban –
mondja. Idén már sehonnan nem kap bért,
jóérzésbõl tesz-vesz a parton, persze az
eddigieknél jóval kevesebb elánnal. – Valakinek bérbe kellene vennie. Talán a csónakházi közösségnek– morfondíroz. Mint
mondja, talán a Duna-partért Közalapítványnak fizetik a bérleti díjat a tulajdonosok, de ez egyáltalán nem biztos.
– Korábban az önkormányzat bérelte a
rendõrségtõl, a két éve lejárt szerzõdést
nem újítottuk meg – tájékoztat dr. Blazsek
Balázs. Magánszemélyek hajói vannak
ott, az önkormányzat nem kívánja finanszírozni hobbijukat, miként másokét sem
teszi, összegzi a jegyzõ. Hogy korábban
miért tette? A vízi turizmus fellendítését
akarta elõsegíteni – teszi hozzá.
Miután a Duna-partért Közalapítvány elnöke Kiszl Károly, a vízi rendõrségnél lévõ tárolóval kapcsolatos kérdéssel ismét
hozzáfordulunk. – Magam is most kezdtem feltérképezni a helyzetet, mert rendezni szeretnénk – mondja. Egyrészt a ladikokat, motorokat itt tárolókkal, másrészt az

2008. június 6.

épület tulajdonosával. Az pedig a rendõrség. Hogy milyen sorsot szánnak az épületrésznek, Lengyel Norbert nem tudja. A
vízi rendészet parancsnoka azonban bízik
benne, hogy a jövõben nem adják bérbe,
nekik is szükségük volna rá. A döntés
azonban nem a paksi vízirendõrségen születik meg.
A várostól délre áll a Duna-parton az
Atomerõmû Sportegyesület csónakháza.
Az itteni helyzetrõl az ASE honlapján tájékozódhat az érdeklõdõ. Eszerint az épületben 11 hajó tárolására van lehetõség, de
van egy különálló fészer vízitúrázók hajói
számára. Bérleti lehetõségrõl nem szól a
fáma.
Tavasztól õszig sok csónak ring a Duna
vízén Paksnál. A kikötésükre vonatkozó
szabály hasonlatos a fürdésre vonatkozóhoz, azaz mindenhol lehet, ahol jogszabály nem tiltja, fogalmaz Lengyel Norbert. Kikötõben, hajóútban például nem
lehet, teszi hozzá. Ezt – még ha nem is jelzik külön – tudnia kell a csónaktulajdonosoknak. Ahhoz, hogy valaki kikösse csónakját, semmiféle engedély nem szükséges, de illik a szabályokon túl másokra is
figyelni és nem úgy „leparkolni” a vízi jármûvet, hogy az másokat zavarjon, akadályozzon.
Huszák Mónika

Itt a hõség, benépesült a Duna

73 kilométeren, három szolgálati hajóval végzik munkájukat a
paksi vízi rendészet munkatársai. A nyári idõszakban fõ feladatuk a fürdõrendészeti feladatok betartatása, az esetleges balesetek megelõzése. – A tavalyi
évben halálos baleset nem történt, szeretnénk, ha az idei szezon is így záródna. Területünkön
ez évben sem jelöltek ki fürdõhelyet, ezért a fürdõrendészeti
szabályok általános elvei az
irányadóak. Tilos fürödni hajóútban, hajóútjelzõ berendezés,
komp- és révátkelõ 100 méteres
körzetében, illetve éjszaka, rossz
látási viszonyok között, valamint városok belterületéhez tar-

tozó vízterületen. Az írott szabályok mellett ugyanolyan fontosak az íratlanok is. Teli gyomorral és alkohol hatása alatt ugyancsak tilos a fürdés, továbbá az
adott vízterületet ismerni kell,
hiszen a vízfelszín alatt lehetnek

olyan tárgyak, melyek balesetet,
vagy akár halált is okozhatnak –
tájékoztatott Lengyel Norbert, a
Paksi Vízi Rendészet megbízott
parancsnoka. Magas vízállásnál
sem ajánlott úszni a Dunában,
mert a folyó ekkor kiszámítha-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Megérkezett a kánikula. Nagy
melegek idején egyre többen
választják strandolásra a folyóvizeket, tavakat, a paksi vízi rendõrök már felkészülten
várják a nyári szezont.

tatlanná válik, a sodrás és az örvények száma is megnõ. Tavasztól õszig megsokszorozódik a
vízi jármûvel közlekedõk száma. A kajakosok, kenusok, regattások, csónakok és motorcsónakok, valamint a jet-skisek valósággal ellepik a Dunát, rájuk a
hajózási szabályzat elõírásai vonatkoznak.
Faller Gábor

Avízi rendõrök már új hajójukkal, a legkorszerûbb technikákkal felszerelt, 15 tonnás Sugóval járõröznek.
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Fiatalok a nagyvilágban

Válaszok Addis Abebából

Afrika, Dél-Etiópia. Itt található az
Omo folyó, ahol egyik fiatal honfitársunk, Régi Tamás antropológus végez
kutatásokat. Tamással nehéz személyesen találkozni, ritkán tartózkodik
Pakson, és olyankor is nagyon rövid
idõre. Mikor legutóbb, „villámlátogatáson” Pakson járt, megpróbáltam
összefutni vele, de minden perce foglalt volt, így maradt az elektronikus
levélváltás. Kérdéseimre a választ
Addis Abebában, egy internetkávézóban írta meg.
Régi Tamással akkor találkoztam elõször, mikor
még egyetemi tanulmányait végezte. Elsõ afrikai
útjáról tért vissza, de már a következõt tervezte.
Csendes, szerény fiatalember, aki – már akkor is
– megszállottan csak az antropológiának él.
– A helyzet az, hogy elég sok minden kell ahhoz, hogy valaki hosszú évekig egy valamivel
foglalkozzon. Nem árt valami sikerélmény, de az
sem, hogy állandóan valami újat kell adjon az
ember munkája. Én ezt az antropológiában többnyire megtaláltam, ez az oka, hogy még foglalkozom vele – írta levelében Tamás, akinek nem
csak az útján nyert tapasztalat ad sikerélményt,
hanem tavaly megjelent két könyve is.
A rendszeres afrikai utazások megtervezése, leszervezése, az anyagiak elõteremtése és a kapcsolatok kialakítása hosszadalmas, nehéz feladat.
És akkor még kutatásról egy szót sem ejtettünk.
Az elmúlt néhány évben Tamásnak Etiópiában sikerült olyan munkakapcsolatokat kialakítania,
melyek sokat jelentenek a számára. Ez azért is
fontos, mert nem egyszerû az afrikai törzsek bizalmát megnyerni.

– Afrika ma már nem mindig az a romantikus
terep, mint száz évvel ezelõtt volt. Persze sok
olyan része is van, de egyre kevesebb. Jelenleg
pont egy olyan helyen dolgozom Dél-Etiópiában,
ami a külvilágtól elzártnak nevezhetõ. A helyi
közösségekkel nehéz kapcsolatot teremteni minden kívülállónak. Ez egy hosszú folyamat, sorozatos kisebb, megelõzõ látogatásokkal a végleges
letelepedés elõtt.
Sokak számára Afrika a szafarik világát, a kikapcsolódást, az egzotikus utazást jelenti. Tamásnál az elszigetelt törzsekkel töltött heteket, hónapokat, megismerve az ott élõk szokásait, hagyományait. Sõt Afrika a maláriát is jelenti a fiatal
antropológusnak, hiszen egyszer majdnem az
életébe került a kutatás. Ennek ellenére nincs
benne félelem a forró kontinenssel szemben.
– Nem veszélyesebb, mint Európában élni, a
kockázat többnyire túlmisztifikált. Vannak alapvetõ dolgok, fõleg egészségügyiek, amire, ha
odafigyel az ember, akkor nem történhet baja. Illetve minél jobban megismeri valaki a helyi kultúrát, elvárásokat, viselkedést, annál kevesebb
konfliktusba keveredhet.
Tamás napjai jegyzeteléssel, interjúkészítéssel
és azok feldolgozásával telnek. Sok idõt tölt az
Omo folyó környékén élõ emberekkel. Tanulja a
nyelvüket, megfigyeli tevékenységüket, beszélget velük, majd esténként lejegyzi a történteket,
hogy késõbb Angliában tovább tudjon dolgozni
belõlük. Minden írása angolul készül, mert a szigetországban kapott doktori ösztöndíjat. Párjával
egy ideje már ott is élnek.
A fiatal antropológus folyamatosan harcol az
idõvel. Angliában és Magyarországon is mindig
csak rövid ideig tartózkodik, így az emberi kapcsolatokra alig jut néhány órája. Az utazások is
értékes napokat vesznek el a kutatástól, mert ha a
szigetországból megérkezik Addis Abbebába,
még további három napot zötykölõdik Dél-Etiópiáig. Ott pedig kutatás, jegyzet, szakirodalom,
tanulás a társasága.
– Ha szabadidõm van, akkor szeretek olyan dolgokat csinálni, amit amúgy nem engedhetek meg
magamnak. Mondjuk alszom, zenét hallgatok
vagy csak kapcsolgatom a tévét.
Ami a jövõt illeti; sikerült hosszú távú kapcsolatot kialakítania az Oxfordi Egyetem Afrika Tanulmányok Központjával, akik meghívták Tamást
dél-etiópiai kutatócsoportjukba. Ez év novemberétõl két oxfordi professzorral végzi majd tovább a
terepmunkát. Addig azonban egyedül dolgozik.
– Emellett lehet, hogy a témavezetõm a Leeds
Metropolitan Universityrõl valamikor meglátogat az Omonál, aminek nagyon örülnék. De bárki mást is szívesen látok…
Horváth Margit
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Vállalkozó
könyvtárosok
Üzlet a könyvtárban – ebben a
témában hallhattak elõadást a
megye könyvtárosai a Pákolitz
István Városi Könyvtár szakmai napján. Az elõadó a paksi,
de már Budapesten dolgozó dr.
Kiszl Péter egyetemi adjunktus
volt.
– A téma nagyon aktuális, hiszen ha megnézzük a könyvtárak finanszírozását, feltételezhetjük, hogy egyre inkább
szükségük van külsõ források
bevonására. Egyik ilyen kitörési pont lehet az intézmények
számára a céginformációs
szolgáltatás – mondta Kiszl
Péter. Ez a gyakorlatban a kisvállalkozások számára biztosított üzleti tájékoztatást jelenti.
A fiatal szakember az ELTE
BTK Informatikai és Könyvtártudományi
Intézetének
munkatársaként négy éve tanulmányozza hallgatóival ezt a
lehetõséget nemzetközi példák
alapján. Fõ szakterülete is ehhez kapcsolódik, hiszen a vállalkozói képességek fejlesztésével foglalkozik a könyvtáros
képzésben. Pakson tartott elõadásában hangsúlyozta a kérdés idõszerûségét, hiszen ma
már Magyarországon is egyre
inkább terjednek a multifunkciós könyvtárak, amelyekben nemcsak a dokumentumszolgáltatás a feladat, hanem a
kiegészítõ tevékenységek, például a rendezvényszervezések
is szerepet kapnak. Ez a változás a könyvtárak részérõl jelentõs szemléletváltás igényel.
Egy másik tevékenység térhódításáról is hallhattak a szakmai nap résztvevõi: az internet
segítségével nyújtható közhasznú tájékoztatásról. Az ingyenes szolgáltatás a tudakozóhoz hasonlóan mûködik, a
könyvtáros telefonon ad felvilágosítást bármilyen témában.
A jövõben tehát várhatóan egyre inkább a szolgáltatási kör
bõvítése lesz jellemzõ a bibliotékákban, az elõadásokon hallottak ezt vetítik elõre. -dal-

14

Paksi Hírnök

RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Két sebesült férfi a sebészeten:
– Maga tulajdonképpen hogy került ide?
– Nem akartam autót venni a feleségemnek, erre õ
nekem esett.
– Hát maga milyen apropóból van itt?
– Én megvettem az autót a feleségemnek.
Természetesen jót nevetünk egy-egy ilyen viccen, de
csak addig, amíg mi magunk nem szorulunk valamilyen sérülés miatt ellátásra. Pakson a Városi
Rendelõintézetben két orvos foglalkozik a betegekkel
a sebészeti szakrendelésen. Vágott sérülések, törések,
húzódások, zúzódások, van bõven tennivaló.

Háztartási balesetek gyakran
elõfordulnak. Disznóvágások
idején sajnos számíthatnak az
orvosok a húsdarálóba „tévedt”

ujjakra, illetve a kisgépekkel
sem bánunk mindig eléggé óvatosan. Gyakran elõfordul az is,
hogy a gépkocsi ajtaját rácsukja

2008. június 6.

valaki a kezére, a téli idõszakban pedig nagy esélye van a
csuklótörésnek, hiszen hiába
járna az ember jobban, ha inkább fenékre ülne, amikor megcsúszik, reflexbõl letámaszt a
kezére. Ilyenkor nincs mit tenni,
irány a sebészet. A Városi Rendelõintézetben jelenleg két
szakrendelés mûködik, lépcsõzetes, egymáshoz képest eltolt
rendelési idõvel, a betegeket dr.
Vöröss Endre vagy dr.
Prischetzky Ferenc veszi gondjaiba. Az orvosok három aszszisztens segítségével végzik
munkájukat, amelynek két ága
van, a sebészet, illetve baleseti
sebészet, utóbbi tulajdonképpen
a sürgõsségi esetek ellátását öleli fel. Ezek az esetek mindent felülírnak, azonnali ellátást igényelnek, függetlenül attól, hogy
hányan várakoznak egyéb panasszal. Orvosaink kisebb beavatkozásokat is elvégeznek
elõjegyzésben rövid határidõvel, ám ez a kör nem tévesztendõ össze az egynapos sebészettel, ahol egyébként Prischetzky
doktorral szintén találkozhatunk. A sebészeti szakrendelésen elvégezhetõ beavatkozások
körébe tartoznak például a bõrön lévõ elváltozások, zsírmirigy, nagyobbra nõtt mitesszer,
szemölcsök, és az anyajegyek

eltávolítása is (amennyiben nem
rossz indulatú elváltozásról van
szó), amelyekbõl sajnos egyre
több van, köszönhetõen a nap
káros sugarainak. Ezekhez a kis
mûtétekhez külön helyiséget
alakítottak ki, a gipszelés
megint másik szobában történik. Amelyik beavatkozáshoz
altatásra van szükség, mint például az aranyér-, vagy visszérmûtét, egynapos sebészetben
végzendõ, hosszabb megfigyelési idõszakkal. Akinek már
szüksége volt a sebészek segítségére, tapasztalhatták, hogy a
rendelõk jól felszereltek, ahogy
dr. Vöröss Endre fogalmazott, a
megfelelõnél jobb, úgy is
mondhatjuk, hogy a magyar
csúcsot képviseli, a betegek ellátásához szükséges kismûszerek rendelkezésre állnak. Ezek
az eszközök nem sokat „pihennek”, ugyanis a sebészeti szakrendelésen mindkét rendelõben
nagy a forgalom, ami a vizitdíj
idején 20-25 százalékkal csökkent, de megszûnése óta visszaállt a régi szintre. Ünnepek és
hétvége elõtt, valamint piaci napokon többen keresik fel a sebészeti szakrendelést panaszukkal,
illetve érzékelhetõ a páciensek
igazodása a buszközlekedéshez,
inkább reggel, délelõtt jönnek.
-gyöngy-

dult. Voltak nehéz idõk is, amikor lesöpörték a padlást, mondja, de úgy tûnik, ennek felidézése nem érinti fájdalmasan.
Könny akkor szökik szemébe,
amikor fogságból hazatértét
meséli. Megérkezett, térült-for-

dult, faggatózott, kivel mi van,
s egyszer csak valaki azt kérdezte, a lányodat nem is kérded. Elszégyellte magát, pedig
nem volt miért, két és fél éves
kislányát akkor látta elõször…
Vida Tünde

Nem várt vendégek érkeztek
május 25-én Kajári Ferencék
csámpai házába. Feil József
verbuválta a kis csapatot, miután rábukkant az egyházi anyakönyvben, hogy 1942-ben
ugyanezen a napon házasodott
Feri bácsi és felesége Teri néni.
A csámpai képviselõt a külterületi részönkormányzat elnöke,
Féhr György, és a körzet képviselõje, Kovács Sándor kísérte
el, hogy a hatvanötödik házassági évfordulójukon köszöntsék a párt. Feri bácsiék, ha meg
is lepõdtek, nem mutatták,
hosszú életük alatt megtanultak
alkalmazkodni ennél meglepõbb dolgokhoz is. Teri néni

sem tiltakozik, simít egyet a
haján, húz egyet otthonkája
ráncán, s ezzel el is készült a
fotózáshoz. Beljebb invitálják a
társaságot, bor kerül az asztalra, és felelevenedik a két idõs
ember élete. A ház Teri néni
szülõi háza, itt élnek együtt hatvanöt éve. Az asszony a családot emlegeti, számát se tudja az
unokáknak. Férje siet segítségére, neki kiváló a memóriája,
bár az élet õt is megkoptatta,
bottal tud csak járni. – Minden
voltam, csak akasztott ember
nem – tréfálkozik. Majd kiderül, nem lódított nagyot, kéményseprõtõl hivatásos vadászig sok szakmában megfor-

Fotó: Molnár Gyula

Hatvanöt éve együtt
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Titkuk: szeretni és figyelni

De jó téged látni, fogadta az
óvoda alapításának évfordulóján Lehoczkiné Tábi Mártát egy
szülõ. Ilyen mondat nap mint
nap elhangzik, s nagyon jó érzés, mondja a nemrég nyugdíjba vonult óvónõ. Kezdetektõl
majd’ huszonöt éven át állt a
Kishegyi úti óvoda élén. Azt
tartotta legfontosabbnak, hogy
az óvónõkbõl csapatot, jó kollektívát kovácsoljon, mert tudta, ha jó a légkör, a gyerekek is
jól érzik magukat, a szülõk is
szívesen jönnek.
– Mindig voltak problémás
gyerekek, régen is, most is.
Szeretni kell õket – reagál a
kérdésre, tényleg rosszabbak-e
a mai gyerekek. Hozzáteszi, a
pedagógushivatáshoz kevés a

tanulás, erre születni kell, mint
a mûvészi pályára.
Amikor elköszönt a kollektívától, nehéz volt, de Márta magára talált, jól érzi magát nyugdíjasként. Jön-megy, barátaival
tölti az idõt, amibõl most végre elegendõ van. – Nem sok
barátom van, de õk mind nagyon értékesek – teszi hozzá.
A hírre, hogy Gyermekeinkért
díjjal jutalmazza az önkormányzat, telefonhívások tucatjaival reagáltak egykori óvodásai és azok szülei, ismerõsök,
munkatársak. Ez is örömmel
töltötte el, de az a tény is, hogy
kollégái annak ellenére javasolták, gondoltak rá, hogy már
nincs köztük.
Mindig is óvónõ akart lenni,
már kislány korában maga köré
gyûjtötte a környékbeli kisebb
gyerekeket és õket pesztrálta.
Döntését nem bánta meg, soha
sem csalódott, hiszen azt, ami a
legfontosabb számára, hogy a
benne lévõ rengeteg szeretetet
átadhassa, és cserébe szeretetet
kapjon, pályája során megkapta. – Hát kell annál több, amikor egy kisfiú azt mondja: óvó
néni, úgy szeretlek, mint az autómat? – kérdezi.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula

Lapunk megjelenésével egy idõben, a városi pedagógusnapon vehették át elismerésüket a Gyermekeinkért díjazottak. A kitüntetést olyanok kapják, akik hosszú idõn át kiemelkedõt alkottak az oktatás, nevelés területén.

Õ az, aki bárki példaképe lehet, akinek tisztességéhez kétség nem férhet, aki vérbeli pedagógus és maga a megtestesült
nyugalom, sorolta Valentiny
Zoltánnét jellemezve egyik kollégája. A hírek szerint éppen e
tulajdonságai miatt kapja a zûrösebb osztályokat. Nála az izgága kölykök is megszelídülnek. Margitka nem tagadja,
tényleg elõfordul, hogy õt nevezik ki osztályfõnöknek, ha kissé
problémásabb egy osztály. Az is
igaz, mondja, hogy szigorú tanár hírében áll. Ám volt diákjai,
ha találkoznak, mindig azt
mondják, eredménnyel járt a
szigor, megszerették, értik a történelmet. A tanárnõnek pedig ez
a legnagyobb öröm, ha látja ta-

Nagy port kavart az inzultus
Példátlan dolog történt a paksi
Gazdag Erzsi Általános Iskolában, pedagógusra támadt egy
asszony. Az esetnek iskolai
elõzménye nem volt, a kajdacsi
asszonyt, akinek fia az intézmény tanulója, a megyei kórház pszichiátriai osztályára
szállították. A nõ ellen közfeladatot ellátó személy elleni
erõszak miatt indult eljárást.
A megtámadott pedagógus
nyolc napon belül gyógyuló sé-

rüléseket szenvedett, a körülményekhez képest jól van, csak sokan kérdezik az esetrõl, pedig
nyugalomra lenne szüksége,
mondta el Jantyik Margit. Az iskola igazgatója hangsúlyozta,
hogy a pedagógus elleni támadást és az asszony letartóztatását
a gyerekek szerencsére nem látták, hiszen addigra az osztályokban voltak. Az asszony kisfia jól
van, róla nagymamája gondoskodik. Az igazgatónõ a kollégákat rendkívüli tantestületi érte-

kezleten tájékoztatta az esetrõl,
amelyhez hasonló még soha
nem történt az intézményben.
Mint arról az országos média is
beszámolt, egy kajdacsi asszony
a nap folyamán többször bement
az iskolába, különbözõ okokból
a fiáról érdeklõdött, kereste.
Eközben egyre zaklatottabb állapotba került, az igazgatónõ, akit
meg is fenyegetett, már nem tudta megnyugtatni.
– Látva, hogy a szülõ milyen
állapotban van, értesítettük a

nítványai szemében megcsillanni a fényt egy-egy történelemórán, s látja, õket is érdekli.
Valentiny Zoltánné tõsgyökeres paksi. Történelem–orosz
szakon végzett, majd németbõl
szerzett nyelvvizsgát, de fõként
nagy kedvencét, a történelmet
tanítja. 1970-tõl, azaz 38 éve
van a pályán, a Bezerédjben tanít. Nem igaz, szögezi le, hogy
egy pedagógusnak nem kell készülnie az órákra ilyen rutin
mellett. – A könyvek is mindig
változnak, a gyerekek sem
ugyanazok – teszi hozzá. Az viszont változatlanul igaz közel
negyven év eltelte ellenére,
hogy Margitka szereti a munkáját. Igyekszik felkelteni a gyerekek érdeklõdését a tantárgy
iránt, ami szerinte azért szép,
mert rólunk szól. – Aki a múltat
nem ismeri, a jelenben nem tud
jól tájékozódni – vallja. Az osztályfõnöki feladatot legalább
ilyen komolyan veszi. A családlátogatások rendszere már a
múlté, ami nem jelenti azt, hogy
a tanárnõ nem tudja, hogy egy
tanítványának mi a gondja-baja,
mi nyomja a szívét. Szavaiból
kiderül a titok „csupán” annyi,
figyelni kell rájuk.
-vt-

városi kapitányságot, illetve beküldtem az udvarról a diákokat
és a tanárokat a tantermekbe. A
rendõrök éppen akkor érkeztek
meg, amikor gyermeke osztályfõnökére támadt az asszony,
tépkedte a blúzát, majd fojtogatni kezdte – emlékezett viszsza a történtekre Jantyik Margit. Az asszonyt, aki úgy tudjuk
kezelés alatt áll, a megyei kórház pszichiátriai osztályára
szállították, ellene eljárást indítottak közfeladatot ellátó személy elleni erõszak miatt – tájékoztatta lapunkat dr. Kuti István
rendõrkapitány.
-kgy-
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Még fedett kuglipályát is álmodott hajdan tervezõje a dunakömlõdi faluházba. A kuglipályából ugyan nem lett semmi, a
faluház viszont idén tizenöt
éve, hogy várja a kömlõdieket.
A soha be nem befejezett pálya
is hasznosult: raktárnak használják – mutatja Tóth Zoltán, a
Dunakömlõdi Nyugdíjasok Érdekszövetségének elnöke.
A nyugdíjasok aktív részesei
a faluháznak, számos rendezvény generátorai, sûrûn bombázzák ötleteikkel Bodó Katalint, a faluház vezetõjét. Több
mint száz tagja van klubnak,
még Paksról is járnak ki nyugdíjasok. Hétfõnként találkoznak, ami nem csak arra jó,
hogy megvitassák a falu
ügyes-bajos dolgait, hanem hivatalos intéznivalóban is segítséget kapnak egymástól: gázkedvezmény, nyugdíjhoz kapcsolódó kérvények – van olyan
tag, aki ebben járatos.
– Csak azok a tv-sorozatok ne
lennének – sóhajt fel Tóth Zoltán, a klubdélutánok kerékkötõjére célozva. Az idei nõnap
viszont annyira jól sikerült,
hogy volt, aki onnan ment reggel szavazni…
– A kömlõdieknek kell tudni,
mire van szükségük, így alakult
ki a faluház egész tevékenysége

Fotó: TelePaks

Faluház: mindenki elõtt nyitva

Gyereknap a horgásztónál: Kömlõd apraja-nagyja húzta.
– meséli Bodó Katalin. Az ajtó
mindig nyitva áll. A Dunakömlõdi Fotóalbum úgy született, hogy egy rendezvény után
régi fényképeket nézegettek, in-

nét jött az ötlet, rendezzenek kiállítást. Ennek végeztével pedig
azt sajnálták, hogy ismét a fiókok mélyére kerülnek a régi
emlékek, szerkesztettek tehát

A faluközpont átalakítására készülnek Dunakömlõdön. A lebontott téesz székház, illetve tornaterem helyén olyan közösségi
teret szeretnének kialakítani, ahol szabadtéri rendezvények lebonyolítására nyílna mód, a faluház szomszédságában. A terveket
várhatóan egy szeptemberi lakossági fórumon tárják az itt élõk elé.
Több mint egymillió forint gyûlt össze a kömlõdi óvoda javára
rendezett jótékonysági bálon, melyet udvari játékokra fordítanak
majd. Ebbõl félmilliót a településrészi önkormányzat, háromszázezret pedig Kovács Sándor képviselõi keretébõl, illetve mint vállalkozó ajánlott fel. Jelenleg 16 ovis jár az intézménybe, s várhatóan tovább gyarapszik majd a létszám.

Megõrizni az utókornak
Valami maradandót alkotni.
Megõrizni az emlékeket és hagyományokat az utókor számára. Ez a cél motiválta Hrivik
Lászlóné Erzsikét, amikor egy
állandó kiállítást hozott létre
saját háza udvarán.
Erzsike 34 évvel ezelõtt ment
férjhez és költözött Dunakömlõdre. Az ott töltött elsõ
évtizedben már megtapasztalta, hogy a településen élõ svábok és az erõmû építése kapcsán az ország különbözõ részérõl ide költözött emberek
fokozatosan veszítik el a kultú-

rájukat, hagyományaikat. Úgy
gondolta, az õ korosztályának
a feladata, hogy amit csak lehet, megmentsen az utókornak.
Gyûjtésbe kezdett.
Szinte minden szabadidejében kereste a régi fotókat, cserépedényeket, használati tárgyakat. Gyûjteményébõl néhányat láthattunk már a Városi
Múzeum különbözõ idõszaki
kiállításain. Tavaly Erzsike
úgy döntött, önálló kiállítást
hoz létre lakóhelyén. A család
összefogott. Lebontották a
melléképületeket és helyére

egy könyvet, egy közös fotóalbumot. A faluházvezetõ régi álma válik rövidesen valóra: mindenki számára elérhetõ internet
a faluházban, s hozzá kapcsolódó oktatás. Egy másik álom
még várat magára: megérett a
ház a felújításra, a nyílászárók
melletti résen most a nyári nap
melege szûrõdik be.
A faluházzal szemközti
könyvtárban, ahol a Hazajáró
Diákok Klubja is mûködik, éppen a gyereknapra készülnek:
Faragóné Kertész Alice osztja
ki a feladatokat. – Tartozni kell
valahova. Ha nincs iskola, tartozzon a faluhoz – mondja a
gyerekek összefogója. Alice
minden reggel és délután kíséri
a kömlõdi gyerekeket az iskolajáraton. Itt osztogatja szórólapjait is: éppen milyen programra
várja õket. Õk pedig jönnek a
hívó szóra: legutóbb a településtisztasági bejáró túrára. Elsõ
alkalommal még akadt, aki
megmosolyogta õket, ma már a
helyi benzinkutas várja õket
egy üdítõre a túra végeztével. A
szemét pedig kevesebb azóta –
híre ment a túrának.
Csupán néhány dolog Kömlõd
életébõl. S nem beszéltünk még
a Gombóc napról, a májusfaállításról, a rajztáborról, s annyi
minden másról. Most a június
21-i falunapra készülnek, a diákoktól a nyugdíjasokig.
-dávid-

garázs, nyári konyha és kiállítóterem épült pincével. Ez
utóbbiba régi borászati tárgyakat tervezett.
Hrivik Lászlóné kiállítását június 5-én dr. Mayer Mihály
megyés püspök nyitotta meg.
A látogatók megtekinthetik az
egyedülálló
vasalógyûjteményt, a régi sváb népviseletet
és utazóládát, valamint fa és
réz használati tárgyakat. A bemutatón Erzsike kalocsai kézimunkái is helyet kaptak.
Az állandó kiállítás Dunakömlõdön a Béke utca 81.
szám alatt vár minden érdeklõdõt.
Horváth Margit
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Utazzon hozzánk!

Amirõl a vén Duna mesél
Úsztak rajta római gályák, amelyek a határfolyó helyõrségeibe szállítottak katonát,
élelmet, fegyvert, és a legújabb korban itt
szállították az atomerõmû reaktorait is.
Hiszen még az erõmû sem itt lenne a Duna nélkül.
Lesétáltam a partra, a gesztenyesorhoz
hogy jobban „érezzem” a folyót. Leültem,
no nem a „rakodópart alsó kövére”, hanem a
fák alá, és elnéztem ezt a hatalmas víztömeget. Emlékképek villantak fel: a legutóbbi

évadnyitó, a koszorú a vízen, a két partot
összekötõ komp. A folyó, a part, a gesztenyefák – bármikor jövök ide, mindig különleges és maradandó élmény. Tavasszal, amikor már zöldülni kezdenek a parti fák, és a
vízen is melegebben csillog a fény. Aztán a
gesztenyevirágzás nyár elején. Majd a forróságban árnyat adó lombok és a Duna hûsítõ
lehelete. Na és az õsz, amikor fényes, barna
gesztenyék koppannak a földön, a szél pedig már valahogy borzongatóbban gyûri
össze a vízfelszínt. Télen a folyó jégpáncélja, a fehér hó roppanása a lépteink alatt és hideg, puha bársonya a kopár ágakon.
Még idõben szólok, ne mulasszák el
egyiket sem!
Komáromi János

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Nem könnyû dolog ez, a városról írni a város lakóinak, olyasmirõl amit õk is tudnak,
látnak. Mégis azt hiszem, mivel itt éljük a
mindennapjainkat, ezért sok minden van
körülöttünk, amirõl tudunk, de igazán nem
veszünk róla tudomást. Amit nap mint nap
lát az ember, azt megszokja, nem gondolkodik el rajta, nem csodálja meg.
Itt van mindjárt a város legnyilvánvalóbb
„tartozéka”, a Duna, és milyen természetes, hogy itt van. Eszünkbe sem jut, hogy
valójában az ország legnagyobb folyója,
nem is lehet hozzá hasonlítani a többit!
Valamikor gyermekkoromban, amikor kirándultunk, kíváncsian lestem a buszablakból, hogy meglássam a második legnagyobbat. Láttam, de mégsem vettem észre,
hiszen az általam megszokott Dunához
képest, ami akkor „a folyót” jelentette,
csupán egy keskeny kis vízfolyás kanyargott a híd alatt.
Az Európai Unió leghosszabb folyója
2842 km-en keresztül kanyarog, amíg „feketébõl feketébe” jut, vagyis a Fekete-erdõbõl a Fekete-tengerbe. Közben számos országon és városon keresztül hömpölyög. Ha
így nézzük, tulajdonképpen jelentéktelen az
a néhány kilométer amit itt, Paks mellett
tölt, de a városnak nagyon sokat jelent.

Paksi Hírnök

Mûvészeti hét a Bezerédjben

Hét éve indult a vizuális képzés a Bezerédj Általános Iskolában, s hat éve már, hogy
minden tanév végén kiállításon mutatják be a tagozat diákjainak alkotásait. – Idén sikerült eljutnunk a Szépmûvészeti Múzeumban megrendezett Hundertwasser kiállításra.
A gyerekek ott vázlatokat ké-

szítettek, rajzaik, alkotásaik
láthatók voltak a Mûvészeti
Hét alkalmából szervezett kiállításon – mondta el Tumpek
Györgyi rajztanár. A program-

jékozódhattak a tanév alatt elsajátított ismeretekrõl és az
ennek eredményeképpen elkészült alkotásokról. A vizuális
tagozat munkáját a szülõk egy

indító rendezvényen az „ifjú
mûvészek” tartottak tárlatvezetést. Így a vendégek, szülõk
és családtagok, elsõ kézbõl tá-

százalékos felajánlása mellett
a Paksi Atomerõmû Zrt. is támogatta. Ez nagy segítséget
jelentett a gyerekeknek az

Fotó: Szaffenauer Ferenc

„Tavaszi zsongás” címmel
idén is megrendezte Mûvészeti Hét elnevezésû rendezvénysorozatát a Bezerédj Általános Iskola. Az intézmény
életében hagyománynak számító program kiállítás megnyitóval vette kezdetét, a tárlaton Hundertwasser szellemében készült alkotásokat is
láthatott a közönség.

anyagigényes munka színvonalas elvégzésére. „Nemcsak
mennyiségileg, hanem minõségileg is jól teljesítenek a diákjaink. Bizonyítják ezt az idei
tárlat alkotásai. Emellett sok
kiállításon és pályázatokon is
sikeresen szerepeltek a vizuális tagozaton tanulók, tájékoztatott Németh Lászlóné igazgató. A Mûvészeti Hét alkalmából nyílott kiállítást közel
egy hétig láthatta a közönség a
polgári iskola aulájában. A
programsorozat zárásaként az
intézmény kulturális csoportjai léptek színpadra. Modern
táncbemutató, hangszeres produkció és az iskola énekkarának szereplése is színesítette a
mûsort.
-DSZ-
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Híres paksiak, paksi hírességek

si tapasztalatait, hanem a szülõknek is, melyeket már 1882ben Neveléstan izraelita szülõk részére címen külön
könyvben is megjelentetett.
Pedagógiai munkásságában teret szentelt a XX. század elején kibontakozó nõi egyenjogúsági mozgalmaknak, különleges figyelmet érdemlõ oktatási feladatnak tartotta, s Emlék-könyvének egyik értekezésében fejtette ki véleményét A
leányok célszerû nevelésérõl
címmel. Írásainak, tankönyveinek egy részét német nyelven
is kiadták.
Singer Israel halálának pontos évszámát a lexikonokban
nem találtam meg, nyilvánvalóan az Emlék-könyv 1904. évi
megjelenése után történt.
Forrás: Singer Israel: Emlékkönyv 50 éves néptanítói és hittanári mûködésemrõl, Sátoralja-Újhely, 1904. (A kötet a
Pákolitz István Könyvtár helytörténeti gyûjteményében olvasható); Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái;
Újvári: Magyar Zsidó Lexikon,
Bp. 1929. www.mek.oszk.hu.
Kernné Magda Irén

Singer Israel
Sorozatom rendszeres olvasói
városunk szülöttei között megismerhették már több tudós
egyházi férfiú életútját, adósa
vagyok azonban a neves zsidó
rabbi és pedagógus, Singer
Israel pályaképének bemutatásával. Nevét és alkotói pályáját elõször Szinnyei József
említi, de több más lexikon is
ismerteti.
Singer Israel, ma úgy mondanánk, értelmiségi család legkisebb gyermekeként született
Pakson, 1828-ban. Szülei
mindkét ágon híres, iskolateremtõ rabbicsaládból származtak, s természetes volt, hogy
gyermekeiket taníttatták, az
apa Singer Aser tanító Pakson,
anyja Spitzer Fanny volt, a
bonyhádi rabbi leánya. Iskoláit a paksi, majd a pápai rabbi
vezetésével kezdte, s a híres
jesivákban, Szentgyörgyön,
Lackenbachban és Nikolsburgban folytatta, eztán pedig

a
csehországi
Brünnben
(Brnóban) a mûegyetemen kereskedelmi könyvelõi szakképesítést szerzett 1850-ben.
(Önéletrajzi írásából tudható,
hogy tanulmányai anyagi támogatásában jelentõs része
volt nõvérének, Sárának, aki
Pakson élt, és Rabinek Mór felesége volt.)
Bár kitûnõ eredménnyel diplomázott, hithû, ortodox zsidóként szakmájában a szombati munkarend miatt nem tudott képzettségének megfelelõ állást találni, ezért beiratkozott a tanítóképzõ intézetbe, ahol tanári képesítést szerzett a cseh, francia és olasz
nyelv és irodalom tanítására.
Csak érdekességként említem, hogy a tanári képesítését
különféle tanfolyamok elvégzésével egészítette ki, s oklevelet szerzett a siketnémák
oktatására, ezen kívül a méhészet, a gyümölcskertészet és a

selyemhernyó-tenyésztés tanítására is.
1854-tõl Szegeden, a kereskedelmi iskolában lett hitoktató, majd 1860-tól kinevezték
Sátoraljaújhelyen az állami kereskedelmi középiskola tanárának. Itt alapított családot, élte
le az életét, s haláláig a város
köztiszteletben álló polgára
volt.
Sokoldalú pedagógiai munkásságának fontos részét képezik az 1870-tõl 1904-ig nyomtatásban is megjelent tankönyvei, oktatáselméleti szakkönyvei, melyek közül többet évtizedekig használtak. Pedagógiai tárgyú írásainak pontos felsorolása Szinnyei lexikonjában, valamint az életmûvét
összefoglaló Emlék-könyv 50
éves néptanítói és hittanári
mûködésemrõl c. munkájában
található meg. Ebben nemcsak
a tanítók, tanárok számára fogalmazta meg oktatási-nevelé-

A zene nem ismer (kor)határokat
nak családi ünnepeken, összejöveteleken, baráti körben, kettejük kapcsolatában nagyon sokat
jelent az együttzenélés. Gizike
vállalta a féléves vizsgákat is –

pedig számára nem volt kötelezõ –, hogy közös legyen az izgalom és közös az öröm is. A
nagymama más mûvészeti ágban is alkot hobbi szinten, raj-

Fotó: Molnár Gyula

Régi vágyaink, álmaink megvalósítására soha nincs késõ. Ezt
bizonyítja Katics Béláné Gizike
története is, aki három éve, 52
évesen kezdte a hangszeres
zenélést. Unokája, az akkor 8
éves Orsi növendéke lett a Pro
Artis Mûvészeti Iskolának, furulyán kezdett tanulni. A nagymama bennmaradt az órákon, és
két hét elteltével meglepõ kéréssel fordult a zenetanárnõhöz,
Madácsné Magdihoz: beiratkozna az iskolába, s szintén furulyán szeretne játszani. Ennek
három éve. Azóta heti rendszerességgel jár az órákra, sokat
gyakorol, szorgalma és kitartása
példaértékû, meséli a tanárnõ.
Gizike szoprán- és altfurulyán is
játszik, klasszikus daraboktól a
népdalokig, zongorakísérettel
is. Orsival rendszeresen játsza-

zol, üvegfestészettel foglalkozik, verset ír. Legkisebb fia, Dániel, aki idén szerez programtervezõ–matematikus diplomát,
másfél éve iratkozott be a mûvészeti iskolába, õ a zongorát
választotta. Károly János tanár
úrtól tudjuk, hogy az eltelt idõszakban a fiatalember négyéves
anyagot sajátított el. Tehetsége,
szorgalma, örömzenélése az
édesanyjáéhoz hasonlítható. Az
unoka, Orsi az idei tanévben
zongorára váltott, Dániel munkája miatt nem folytatja a zenetanulást. A nagymama sem lesz
egy darabig növendék: két
újabb unoka kedvéért lemond a
furulyaórákról. A zenélést azonban nem hagyják abba, gyakran
elõkerülnek a hangszerek a jövõben is. Katicsné Gizike örül
három évvel ezelõtti döntésének, s õszintén üzeni mindenkinek, hogy az álmokat sosem
szabad feladni.
-bézsé-
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Jó napot, mi újság?

Fotó: Molnár Gyula

ÚJ UTAKON LÁSZLÓ BOLDIZSÁR

„Sziasztok! Én most elmegyek
Pestre, és híres ember leszek.”
Így búcsúzott kamasz évei végén László Boldizsár a paksi zeneiskola zenekarától. Sokan
csak mosolyogtak a lelkesedésén, hitetlenkedtek, de ma már
tudjuk: megcsinálta.

Immár húsz éve volt az elsõ alkalom, hogy
fellépéséért honoráriumot kapott. Kecskeméti színház, Gór Nagy Mária színi tanoda,
West Side Story, Tony, majd 15 évvel ezelõtt megalapította a Cotton Club Singers
névre hallgató csapatot.
Sokáig az üzlet foglalkoztatta, épp ezért
évekig túlvállalta magát. Mint mondja, úgy
érezte, felelõsséggel tartozik az együttes
tagjaiért, akiket „megszelídített”. Reggel
korán kelt, legalább nyolc óra menedzseri
munka következett, majd az esti fellépések.
Ez pedig nem tett jót a hangjának. No meg
a cigaretta sem, melytõl többször próbált
megszabadulni. Végül tavaly szeptemberben végleg sikerült.
Boldizsár két éve visszavett a tempóból.
Szavait idézve: megélni akar és nem belehalni a munkába. A zenekart ma már menedzser segíti, külön sajtósuk is van.
Úgy érzi, hogy bár alapító tag és sokáig a
vállán vitte az együttest, mára nincs meg benne az a lendület, ami az elején volt. Tudja,
hogy néha túl sok a színpadon, kevesebb viszont nem tud lenni, ezért önálló karriert akar
építeni. Útja a klasszikus zene felé indul.
Mint mondja, sokat gondolkodott azon, hogy
sikeres együttesek vajon miért oszlanak fel a
csúcson? Nos, ezért, mert belsõ igénye van
lépni, nem akar belefásulni. Szeretné átadni
az együttest egy olyan fiatalnak, akinek ez a
csapat a vágyálma. Már van is utód jelölt.

Természetesen továbbra is a zenekar hátterében marad, néha talán fel is lép majd, de
mire betölti a negyedik ikszet, már új László Boldizsárként akar bemutatkozni.
Erre meg is van a lehetõsége. Két éve dolgozik jelenlegi énektanárával. Stockholmba
járt ki hozzá, de nemsokára Budapesten
folytatják a közös munkát.
Beszélgetésünk napján épp a Hofi Mánia
címû mûsorral lép fel a paksi közönség
elõtt, majd irány Stuttgart, ahol Hamari Júlia ad 4-5 napos énekleckét Boldizsárnak.
És ami a magánembert illeti, színpad és
szmoking helyett görkori. Legalábbis februártól novemberig biztos, mert Budapesten a
zajos és forgalmas VI. kerületben ez a leggyorsabb közlekedési eszköz, és még az állóképességet is javítja, ügyintézéshez pedig
tökéletes, csupán egy váltócipõt kell betenni a hátizsákba.
Boldizsár 15 éve nõs. Felesége a hátországa. 12 éves Dorina lánya pedig tiszta apja. Õ
az utánpótlás, aki maga választotta a nyüzsgõs mûvészéletet. Gitározik, zenét szerez,
rockbandát alapított a barátnõivel, akikkel
apa próbatermében gyakorolnak. Ugyanakkor a Magnificat kórussal járja a világot, levezetésként pedig színjátszó körbe jár.
A család nemrégiben Csákváron vásárolt
nyaralót, a közös pihenést most a Fejér megyei település jelenti.
Horváth Margit

azért jut a sikerélménybõl. Ha pedig a haltartó szákba kerül a hal, szívesen fogyasztja a kedvenc (paksi) halászlét, csakis pontyból. A Duna az elsõ számú horgászhelye, de
számos hazai horgásztónál is járt már, néhány ezek közül: Sárbogárd, Dömsöd,

Abaliget, Akasztó, Sükösd, Ozora, Bikács,
Györköny, valamint a Balatonon és a Velencei-tónál is fogott már halat, eddigi legnagyobb fogása egy tízkilós ponty. Csak a
legszélsõségesebb idõjárás az ellenfél, és
éjszaka is gyakran ült már a vízparton a kis
horgász. A közelmúltban Fadd-Domboriban rendezték a II. Suli-Kupa Horgászversenyt, ahol két diák, egy szülõ, egy pedagógus összetételben kellett versenyezni.
Dávid, a nyolcadik osztályos Makó Dániel
édesapjával, és Henc tanár úr alkotta a csapatot, a harmadik helyen végeztek, egy dekagrammal lemaradva a második helyrõl.
Dávid kitûnõ tanuló, különösen szereti a
magyart és a környezetismeret tantárgyakat. Szorgalmas, terhelhetõ kisdiák, s a horgászsporthoz szükséges fegyelem, türelem,
nyugalom és sokoldalúság az élet több területén is segítheti majd.
-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Dudás Dávid
Kisgyermekként is kedvenc kirándulóhelye
volt a Duna-part, érdeklõdése a természet, a
víz iránt hamar kiderült. Dudás Dávid háromévesen kapta elsõ igazi horgászbotját,
azóta eltelt hét év, és komoly horgász-felszerelésének alapja ma már 12 bot, melyeket felnõtt pecások is joggal irigyelhetnek.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola negyedikes tanulója tagja az iskola horgász
szakkörének, melynek vezetõje Henc János
tanár úr, aki szerint a kisfiú génjeiben van a
horgászat, az összetett sport minden részletével együtt. Ismeri a halfajtákat, a kifogásukhoz szükséges technikákat, a „beetetéstõl a fárasztásig”. Dávid kedveli a sporthorgászatot, a kifogott hal visszadobásával
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Sport

Tenisztorna

Örökös tag, örökös bajnok

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az Atomerõmû Sportegyesület vezetõsége megtartotta éves közgyûlését. A
szakosztályok beszámolói mellett a 2007-es esztendõ sikereirõl is szó esett,
valamint átadták az ASE örökös tagja és örökös bajnoka címeket is.

Amatõr tenisztornát rendeztek
május végén a Paksi Sportegyesület tenisztelepén, mely csak a
kategóriát illetõen amatõr, hiszen már a csoportmeccsek alatt
több izgalmas találkozó és látványos poén volt. A férfiak mezõnyében tizenhatan, a nõknél hatan, míg párosban kilenc duó
mérettette meg magát. – Évi öthat versenyt rendezünk, melyeken egyre nagyobb az érdeklõdés, a Tavasz kupán is sok új játékos indult. A fiatalok száma is
megnõtt, õk már korábban teniszeztek ugyan a PSE-nél, de abbahagyták, és most újra ütõt ragadtak – mondta el a PSE Tenisz
Szakosztályának szabadidõsport
felelõse. A hétvégi verseny „házigazdája” Ambrus Zoltán volt,
aki másfél évvel ezelõtt kezdett
újra teniszezni. A télen egy páros
versenyen már indult, a szezonban ez volt a második tornája. –
Igazából a mozgás öröméért jövök ki a tenisztelepre, az eredmény számomra másodlagos –
fogalmazott két mérkõzés között
Ambrus Zoltán, aki a negyedik
csoportból másodikként jutott a
legjobb nyolc közé. A férfiaknál
végül a döntõben Apembe
William hatalmas csatában 7:6ra gyõzte le Tárnokot. A nõknél
szintén szoros meccset hozott a
finálé, itt Bakó Gyöngyi 7:5-re
verte Varjú Lindát. A férfi párosok versenyét a Gulyás–Gyöngyösi kettõs nyerte a Kovács–Tárnok duó elõtt.
-efgé-

Az Atomerõmû SE hét szakosztályának vezetõi, tagjai,
küldöttei vettek részt az egyesület hagyományos éves közgyûlésen, melyen értékelték a
2007-es esztendõt. Az ASE tavaly fennállása egyik legsikeresebb évét zárta. Az olimpiai
felkészülés jegyében eltelt
idõszakban az országos összevetésben a piros-kék klub második helyen végzett. – A pénz
mindig kevés. Az egyik fõszponzorunk kiválását mi is
megérezzük, de ezt a hiányt
aktívabb munkával pótolhatjuk. Nem akadályoz minket
semmi olimpikonjaink megfelelõ felkészítésében, de nem
lesz pénzkérdés az sem, hogy
például a túra szakosztályunk
megfelelõ túrákat tudjon szervezni – mondta el Süli János,
az Atomerõmû SE elnöke. A
közgyûlésen átadták az ASE

örökös tagja elismerést, melyet idén Hajba Antal, az
Atomerõmû SE egykori kajakkenu sikeredzõje vehetett át.
– Sportegyesületünk, szakosztályunk célja elsõsorban nem
az, hogy itt olimpiai és világbajnok legyen valaki, hanem a
sok egészséges sportember.
1982-ben mikor ide kerültem,
azt hitték rólam, hogy mivel
én világbajnok voltam, hasonló eredményeket akarok elérni
Pakson is. Én mindig „csak”
egészséges embereket szerettem volna nevelni – értékelt a
díjátadót követõen Hajba Antal. Az ASE örökös bajnoka díjat Morgen Frigyes kapta, aki
a tõle megszokott szerénységgel nyilatkozott érzéseirõl, a
kitüntetéssel kapcsolatban. –
Vegyes érzéseim vannak, fõleg Tónió (Hajba Antal – a
szerk.) után ezt megkapni. Õ

Útban Peking felé
Ha a hétvégi szegedi Mol Világ
Kupán az elsõ vagy második
helyen végez C-2 500 m-en a
Kozmann György–Kolonics
György kenupáros, akkor már
biztos olimpiai résztvevõ ezen a
távon, köszönhetõen a tavalyi
világbajnoki gyõzelmüknek.
Az, hogy C-2 1000 m-en ki képviseli a magyar színeket Kínában, csak június utolsó hétvégéjén fog eldõlni. Aki esetleg
megakadályozhatja ebben õket,
az a Sáfrán testvérpár.
– Jól sikerült az idei felkészülés, szerencsére a sérülések is
elkerültek. Talán csak a február-márciusi dél-afrikai edzõtábor nem úgy jött össze, ahogy
szerettük volna. Már öt napja
Durbanban voltunk, és még
nem érkeztek meg a lapátjaink.

Ezer kilométert utaztunk viszsza Johannesburgba, ahol végre sikerült õket elõkeríteni.
Addigra
azonban
Koló
(Kolonics György – a szerk.)
már úgy döntött, inkább hazautazik, így közel egy hónapot
egyedül készültem Afrikában.
A milánói Eb-n úgy sikerült C2 500-on ezüstöt nyerni, hogy
elõtte az 1000 méterre tréningeztünk. Jelenleg Csepelen
edzünk a VK-ra és második
válogatóra – mondta el
Kozmann György.
A magyar kajak-kenu küldöttség az akklimatizálódás miatt az
olimpia nyitónapja, augusztus
nyolcadika körül érkezik Kínába. A C-2 500 m-es döntõjére
huszonnegyedikén, az utolsó napon kerül sor.
(joko)

egy nagyon nagy név, világbajnok óriási sportkarrierrel.
Nagyon nagy öröm és nagy
megtiszteltetés ez nekem, de
egy kicsit kétségbe is vonom,
hogy ez a díj jár nekem. Én
nem nyertem semmit az ASEval, csak lejátszottam 7-8 évet,
ami a dolgom volt.
Természetesen a 2008-as pekingi olimpia is téma volt a
közgyûlésen. A nyári játékok
biztos résztvevõje a cselgáncsozó Mészáros Anett és Bor
Barna, valamint nagy eséllyel
pályázik a pekingi repülõjegyre a még válogatóversenyeken
szereplõ Kozmann György és
Boros Gergely is. Süli János
elnök elmondta, nem szeretnének nagy terhet tenni az atomos olimpikonok vállára, tisztes helytállást vár, amivel már
elégedettek lennének.
Faller Gábor

Evezõs hírek
Gyõrben rendezték a Graboplast
kajak-kenu maraton magyar bajnokságot. Az ASE versenyzõi
közül Széperdei Renátó aranyérmes lett a K-1 serdülõ 15 km-es
versenyszámában. Az ifik között
C-2 21 km-en a Dejczõ Bálint–
Sohonyai Zoltán duó ezüst, a K2 serdülõ 15 km-en pedig a
Fenyvesi Réka–Kiszli Vanda páros bronzérmet szerzett. Az ASE
versenyzõi ezen kívül még egy
5., három 6., négy 8. és egy 9.
helyezéssel tértek haza. (joko)

AZ EMBERI
ELME
ANATÓMIÁJA
06 70/614 7007

Ilyen a boksz
A Paksi SE csarnokában rendezték a dunántúli régiós ökölvívó versenyt. A résztvevõ
csapatok, Szolnok, Kiskunfélegyháza, Dombóvár, Kaposvár, Nagykanizsa, Baja, Pécs,
Békés, Paks színeiben hetvennégyen mérlegeltek, a házigazda Paks csapatát 14 versenyzõ képviselte. – Dunántúli régiós verseny szokott lenni,
de most szerencsére meszszebbrõl is sok klub jött el. Ez
azt jelenti, hogy mi is meghívót kapunk majd az õ versenyeikre, így a sportolóink is jó
ellenfelek ellen mérkõzhetnek.
Több válogatott ökölvívó is
szorítóba lépett, nagyon jó mezõny gyûlt össze. Túlzás nélkül mondhatjuk, nagyon színvonalas mérkõzéseket láthatott
a szépszámú közönség. Külön
öröm számunkra, hogy Sárközi Béla ifjúsági korcsoport 51kg-ban legyõzte a szolnoki
Lovayt, pedig Lovay a tavalyi
évben részt vett a kadett Eb-n,
és a kadett vb-n – értékelte a
versenyt Szakály Sándor edzõ.
A csapatversenyben elsõ lett
a Paksi SE 84 ponttal, második
Nagykanizsa (74 pont), harmadik Szolnok (70 pont).
A gyõztes paksi versenyzõk:
serdülõk: Horváth Patrik 32
kg, Vidács István 48 kg, Kiss
Gergõ 68 kg. Ifjúságiak: Sárközi Béla 51 kg, Badics Barnabás 64 kg, Szakály Norbert
75 kg. Felnõtt: Bán Tibor 69
kg.
(joko)

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
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PFC: jövõre is az élvonalban
Befejezõdtek a 2007/2008-as
élvonalbeli labdarúgó bajnokság küzdelmei. A Paksi FC az
utolsó két fordulóban megõrizte veretlenségét. A 29. játéknapon a legutóbbi három kiírás
gyõztese, a Debreceni VSC látogatott a Fehérvári úti stadionba. A mérkõzés végeredménye 2:2 lett, a paksi gólokat
Báló és Belényesi szerezték. A
záró fordulóban Siófokon lé-

pett pályára a PFC. Az 1:1-es
döntetlennel végzõdõ találkozón Tamási Gábor lõtte a paksi
gólt. – A Debrecen bajnokaspiránsként érkezett Paksra, mely
csapat ellen kettõzött erõvel
küzdött együttesem. Értékes
pontot szereztünk, a mérkõzés
sokáig megmaradhat szurkolóink emlékezetében. A Siófok
ellen a veretlenségi sorozatunkat hosszabbítottuk, sajnos Sa-

lamon és Zováth sérülés miatt
nem léphetett pályára. Egy-két
játékosom fejben már nem tudott kellõen koncentrálni. Öszszességében idén is öt együttest utasítottunk magunk mögé, és már elfogadják a PFC-t
az élvonalban – összegzett
Gellei Imre, a Paksi FC vezetõedzõje. Bõvebb értékelést
következõ lapszámunkban olvashatnak.
Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula
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Dobogóközelben
a Dráva-csoportban
Végéhez közeledik az NB III
Dráva csoportjának küzdelemsorozata. A Paksi FC II az eddig lejátszott mérkõzéseken jól
teljesített, de a legutóbbi három játéknapon elért eredményekre ez a megállapítás még
inkább igaz. A 31. fordulóban
a Bonyhád együttesét fogadta
Dienes Pál gárdája, és 5:0-ra
gyõzött. A paksi gólokat Böde,
Bruckner, Bohner, valamint
Vári szerezték, utóbbi kétszer
volt eredményes. A listavezetõ
és már bajnok Szentlõrinc otthonában 1:1-es döntetlent játszott a zöld-fehér együttes,
Bohner jegyezte az egyetlen
vendég találatot. A legutóbbi
fordulóban a Pécsváradnak fél
tucatot rúgott a Dienes egylet.
Pap
Roland
háromszor,
Bohner kétszer, Bruckner pe-

dig egyszer zörgette meg az ellenfél hálóját. – Elégedett lehetek, mivel élcsapatok ellen szerepeltünk ennyire jól. Mégis
hiányérzetem
van,
mert
Szentlõrincen a 93. percben
kaptunk gólt. Ha azt a mecscset is megnyerjük, még közelebb lehetnénk a dobogóhoz –
mondta el Dienes Pál, a Paksi
FC II vezetõedzõje. A PFC második csapata jelenleg a 4. helyen áll a táblázaton, 32 fordulóból 16 gyõzelemmel, 7 döntetlennel és 9 vereséggel,
74:45-ös gólkülönbséggel 55
szerzett ponttal. A következõ
fordulóban június 4-én, a kaposvári Rákóczi II. ellen – lapzártánk után – játszott a Paksi
FC II, míg a záró játéknapon
június 15-én Dombóváron lép
pályára a Dienes-csapat. efgé

Érmek a tatamiról
Egymást érik a cselgáncs utánpótlás versenyek, ahol az Atomerõmû SE versenyzõi rendre jól
szerepelnek. A bajai Junior B
diákolimpián Kiss Norbert (73
kg) és Dobai Patrick (100 kg) is
a dobogó tetejére állhatott fel,
míg Õri Felicián (50 kg) ezüst-,
Karika Ákos (73 kg) pedig
bronzéremmel térhetett haza.
Baján rendezték a serdülõ diákolimpiát is, ahol két ötödik és
két hetedik helyet értek el a
paksi fiatalok. A miskolci országos diákolimpián a „C” kategóriában Sárosi Sára (45 kg),
Fritz János (42 kg) és Lacza
Dávid (+55 kg) is aranyérmet
szerzett, Csók Vanda (38 kg)
ezüstös lett. A „B” kategóriában
Koloh Éva (49 kg) a dobogó
második fokára léphetett fel. Az
„A” kategóriában Pupp Réka
(32 kg) elsõ, Hosnyánszky Dániel (38 kg) harmadik lett.
(joko)

Paksi Hírnök
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Buliztak az ördögráják

Spanyolországi diadalmenet

Gyémántdiploma

Több sikert is elkönyvelhettek
már idén a Paksi Autó és Motorsport Egyesület tagjai. Nagy
Zoltán az Európa legjobbjait felvonultató Alpok-Adria Kupán
R6-tal indult, s hetven nevezõ
közül a 20. helyen ért célba. A
motoros hazai versenyeken, a
Magyar Köztársasági Kupa és a
Phoenix Kupa eddigi fordulóin
is jeleskedett. Péter Gyulának a
GSXR Klub Kupa elsõ versenyén sikerült a címvédõt maga
mögött tartva megszerezni az elsõ helyet. Esélye volt a bajnoki
címre, de egy edzésen esett, és
eltört a kulcscsontja.
Hirczi Zoltán a Dunlop
Trophy második futamán nagy
csatában megszerezte a második helyet, a GSXR Klub Kupa
„Open” kategóriájának 2. és 3.
futamát fölényesen megnyerte.
Ezzel a GSXR Klub Kupa
„Open”, azaz királykategóriájának eddig rendezett futamait a
Paksi Autó és Motorsport Egyesület versenyzõi nyerték. -vt-

A Paksi Öregfiúk labdarúgócsapata idén tizedik alkalommal vett részt a festõi szépségû
spanyol tengerparti kisvárosban, Rosesben megrendezett
pünkösdi tornán.
Május közepén az idõjárás az
Ibériai-félszigeten is változatos arcát mutatta, de ezt kárpótolta a Barcelona-Mallorca
labdarúgó mérkõzés megtekintése a Camp Nou stadionban és
a beiktatott programok sokszínûsége: odafelé úton a torinói
Egyiptomi Múzeum, Salvador

el Bosnyák Zoltánné, a Benedek Elek Óvoda Mesevár
tagóvodájának vezetõje. A
legvízbiztosabb gyerekekkel az
Ördögrája csoportban foglalkoznak, a Ficánka csoportban a
lebegést és a siklást tanulják,

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Motorsport

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Hatvan éve végzett a Testnevelési Fõiskolán Szentesi
Alajos, a gimnázium egykori
pedagógusa. Ez alkalomból,
lapunk megjelenésével egy
idõben gyémántdiplomát vehetett át az intézményben a
Pro Urbe-díjas nyugalmazott
tanár.
-dávid-

Uszi-bulira várták a gyermekeket és szüleiket a Benedek
Elek óvoda Mesevár tagóvodájának pedagógusai május végén a Tanuszodába. Az Ifjúság
úti Mesevár óvoda vezetése kiemelt helyen kezeli a gyermekek vízhez szoktatását. Januártól május végéig heti két alkalommal jönnek az ovisok a
Tanuszodába, ahol játékos keretek közt folyik a foglalkozás.
– Tanév elején szûrjük a gyerekeket, elsõsorban a nagycsoportosokat, kik azok, akik szeretnének részt venni a programon. Egyszerre negyven óvodással is tudunk foglalkozni,
ezért, ha úgy alakul, a középsõsök közül is csatlakozhatnak
azok, akik gyógytestnevelésben részesülnek. A vízhez
szoktató programunk nagyon
jól kiegészíti a gyógytestnevelés gyakorlatait – mondta

Dali háza Qadacesben, egész
napos városnézés Barcelonában és látogatás a Costa Brava
„kisvelencéjében”, Empuria
Bravában. Természetesen a
labdarúgás volt a fõ „mûsorszám”, már csak azért is, mert
a múlt kötelez. Eddig a Paksi
Öregfiúk nyolcszor végeztek
az élen, míg a legelsõ út során,
1997-ben a dobogó harmadik
fokára
állhattak
Sipos
Józsefék. A szervezõk ezúttal
is kitettek magukért, hiszen
még a torna megkezdése elõtt

míg a Kiskacsák a program
elején tartanak és ismerkednek
a nedves közeggel. A vízhez
szoktató program sikerét jelzi,
hogy több olyan szülõ van, aki
ezért íratja gyermekét, gyermekeit ebbe az intézménybe.
– A vizes feladatokban, az
ügyességi versenyeken inkább
a férjem vesz részt. Õ évek óta
versenyez a gyermekeimmel,
most éppen a kislányommal,
korábban a kisfiammal, aki
már önállóan szerepel az egyik
csapatban – árulta el Budainé
Anita. A foglalkozás végén természetesen az ajándékok sem
maradhattak el. A gyermekek
különbözõ óvodai játékokat
vehettek át, melyekkel a szabadtéri foglalkozásokon játszhatnak majd az óvoda udvarán.
Vízhez szoktató programot a
következõ tanévben is szervez
a Mesevár ovi.
efgé

szép serleggel lepték meg a
csapatot a tizedik részvétel alkalmával.
A csapat a tornán hû maradt
az eddigi évek hagyományaihoz, és a csoportmeccseken
egy gyõzelem mellett egy döntetlennel, megelõzve két spanyol riválisát – Roses és Lanca
– az élen végzett. A döntõben
azután meggyõzõ és lendületes
játékkal 7:0 arányban lelépte
ukrán ellenfelét a paksi csapat.
A záróünnepségen jöhetett a
már begyakorolt figura: a kupa
átvétele. A bankett után – ami
felettébb jól sikerült – hazafelé
az utazás egyhangúságát egy
rövid monacói városnézés színesítette. A csapat megbecsülését mutatja, hogy a fõszervezõ
Ingo Mattheuer, valamint a várost hosszú éveken keresztül
irányító, most a spanyol szenátusban dolgozó dr. Joseph
Maria Guinar június 19–20-án
Paks és az Öregfiúk csapatának vendége lesz.
-titti-
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Június 11. (szerda) 19 óra
DALLAS PASHAMENDE
Magyar dráma
Június 13. (péntek) 19 óra
A BAKANCSLISTA
Feliratos amerikai road-movie
Június 15. (vasárnap) 19 óra
BAKKERMAN
Magyar vígjáték
Június 20. (péntek) 19 óra
21 – LAS VEGAS
OSTROMA
Feliratos amerikai krimi

Mit ajánl az
olvasóknak
a VMK téka
A kollégái által csak Chrienek
szólított utaskísérõ kalandokban bõvelkedõ pályafutásának
emlékezetes történeteit gyûjtötte csokorba. A memoár legfõbb erénye, hogy kellõ humorral érzékelteti a Kádárrendszer szocreál valóságát. A
105-ös szobában trónoló elhárító tiszt ideológiai leckéjét
hallgatva a legjobb, ha az ember ártatlan naivnak tetteti
magát…. Na és ki hinné, hogy
az imperialista csempészáruként beszerzett cigarettán maga Brézsnyev élvtárs unokahúga ad túl, jó áron? Ezek után
azon sincs semmi nevetni való,
hogy az Indonéziában trópusi
hõségben fürdõzõ Losonczi
elvtársat pisztolyos, öltönyös
biztonsági emberek kísérik…
Kádár elvtárs váratlan moszkvai utazása során tett (kacsintással kísért) célzásai arról,
hogy miért és akkor is inkább
kikkel szokott repülni… Az
elmúlt évtizedek korhangulatát
remekül megragadó kötet széles körben ajánlható, kikapcsolódást nyújtó olvasmány.
Jánosi Csilla-Szabó Illés: Égbõl kapott…:egy stewardess
emlékei. Bp.:Kossuth, 2008.

Katolikus közösségi nap
Június elsõ vasárnapján tartotta
közösségi napját a Paksi Római
Katolikus Plébánia. Dr. Keresztes Pál, az egyházközösség vezetõje elmondta, hogy a várakozásnak megfelelõen sikeres, tartalmas napot zártak. A találkozóra a Jézus Szíve templom búcsújának folyományaként került
sor, továbbá ezen a délutánon
Mayer Mihály megyés püspök

vezette a szentmisét és 25 fiatal
bérmálását. A vacsora kellemes
hangulatban zajlott, csendes beszélgetéssel egybekötve. A vállalkozók és magánszemélyek
adományaiból közel 150 értékes
tombolatárgyat sorsoltak ki, és a
mintegy 300 ezer forint bevételt
pedig a Szent Lélek templom
megviselt tetõszerkezetének javítására fordítják.
-bzs-

Elõadás a templomkertben
Kis csoportok népesítették be
az evangélikus templom kertjét május utolsó vasárnapján.
Különbözõ korú gyerek vettek
körül egy-egy lelkészt, s hallgatták elõadását. Az Aradi
András körül kuporgó apróságok elmélyülten figyeltek szavaira, melyek nyomán bibliai
történetek keltek életre. A

gyermekfoglalkozásokat az
egyházmegyei családi nap keretében tartották. A program
áhítattal kezdõdött, a felnõttek
utána elõadásokat, a résztvevõ
gyülekezetek kórusait hallgatták meg, a gyerekek az említett
foglalkozásokon vettek részt.
Közös ebéd után hajókirándulásra mentek.
-vt-

Trianon a
költészetben

Elkészült
a kaputorony

1920. június 4-rõl emlékeztek
meg a Fiatalok Paksért Városvédõ Egyesület és a Pákolitz
István Városi Könyvtár közös
szervezésben megrendezett
szavalóversenyen. A városi
könyvtárban tartott emlékmûsoron a diákok és felnõttek
egy olyan szabadon választott
verset szavaltak el, amelyben
Trianon tragédiája fogalmazódott meg. A szavalatokat követõen Tell Edit a zsûri nevében
értékelte a versmondókat, és
elmondta, hogy idén nem osztottak ki helyezéseket, mert a
versengés helyett jobban dominált a békediktátumra való
emlékezés érzékeltetése, a
nemzet sorsáért érzett felelõsség hangsúlyozása, amiért
minden jelentkezõ dicséretet
kapott.

Végéhez érkezett a Lussonium
északi erõdfal és a kaputorony
rekonstrukciója. Az ünnepélyes átadás június 14-én 15
órakor lesz, amire minden
érdeklõdõt szívesen várnak a
dunakömlõdi Bottyán-hegyen.
Ünnepi beszédet mond Csák
Ferenc államtitkár; a megnyitó
keretében bemutatót tart a
Legio Brigetio társulat.

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

Fotó: Ónodi Gyöngyi

Mozimûsor
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Kiállítások
A Városi Mûvelõdési Ház
könyvtár galériáján Nagy Judit
tûzzománc-mûvész és Nagy
Zoltán fazekas népi iparmûvész alkotásait; a nagykiállítóban Paulovics László szentendrei képzõmûvész alkotásait; a nagykiállító külsõ falán
Olasz Zsolt és Olasz Lajos
„Szerintünk a világ…” c. fotóit; a kiskiállítóban pedig a
Paksi Képzõmûvészeti Iskola
2007-2008-as évi tanévzáró
kiállítását tekinthetik meg.
A Faluházban Czinege Jánosné Balázs Piroska „Színes
világ” címû textilképeinek kiállítását Bodó Katalin, a Faluház vezetõje nyitja meg június
10-én 18:30-kor.

Filmklub
Június 18-án 18 órakor a Filmbarátok összejövetelén Tarkovszkij: Stalker címû filmjét
Szécsényi Csilla ajánlja az érdeklõdõk figyelmébe.

Lovas nap
Június 8-án vasárnap 10 órától
hagyományõrzõ lovas fesztivált rendeznek a Puszta
Lovasudvar és Vendégházban
Cseresznyés-pusztán. A programok között szerepel fogathajtás, csikós bemutató, sétakocsikázás, gyerekeknek ugráló vár, mászófal és kézmûves
foglalkozások. Nem csak
programokkal, hanem finom
falatokkal is várják az érdeklõdõket: lesz többek között babgulyás, palacsinta és lángos. A
rendezvény ingyenes.

NIKOTIN
STOP
NIKOTIN STOP 1+1 alkalom. Szekszárd, Paks.
Kezelés Pakson, a mûvelõdési házban 1+1 alkalom
Telefon: 70/450-2373
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PAKS
Dózsa György út 20.
Tel.: 75/511-246
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juthat hozzá!

2008. június 6.

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

ÜDÜLÉSI LEHETÕSÉG!
Balatonszepezden 8 db faház
kb. 500 m távolságra a Balatontól, 2000 m2
alapterületû telken, nagy árnyas fák alatt
várja az üdülni vágyókat.
A faházak fürdõszobával, hûtõszekrénnyel, színes TV-vel felszereltek. Kerti bútorral ellátott kis terasz tartozik minden házhoz.
A központi épületben teljesen felszerelt konyha, kisgépekkel, hûtõszekrénnyel, fagyasztószekrénnyel, de szabadtéri fõzés kellékei is
rendelkezésre állnak vendégeink számára.
A gyerekeknek homokozó, hinta, felnõtteknek pingpong asztal és
lengõteke biztosítja a kikapcsolódást.
ÉRDEKLÕDNI: 75/421-330, 20/938-2888

FARMER-HITEL
ÖNNEK!!!

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

