
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Volt úgy, hogy három napig ült egy könyvtárban, hogy rátalál-

jon arra a két mondatra, ami még az életrajzhoz hiányzott. 

Portrénk a Híres paksiak, paksi hírességek rovat szerzõjével 19. oldalon
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Tartsa megtakarításait devizában!
évi 4,8–5,0% (EBKM:  4,8–5,0%)

betéti kamat a devizaszámlán euróban
6 vagy 12 hónapra lekötött, 
5.000 EUR feletti betétekre!

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Ez történt 
2008-ban
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Ulbert Sándor 2004 óta képvi-
seli az óvárosban, ezen belül a
2. számú választókerületben
élõk érdekeit. Legutóbbi lakos-
sági fórumán elmondta: a többi
körzethez képest még mindig
nagy a lemaradás, de 2008-ban
így is tovább épült-szépült a te-

lepülés ezen része. – Az Árok
utca teljes rekonstrukciója évek
óta húzódott, ezért ennek meg-
valósítása mindenképp az elsõ
helyre kívánkozik, az utca la-
kói nagy ünneplést tartottak az
átadást követõen. Megépült a
Duna utcában az Áfész Áruház
mellett egy széles járdaszakasz
is, melyet a képviselõi kere-
tembõl, valamint az Áfész Áru-
ház segítségével sikerült meg-
valósítani – kezdte értékelõjét
Ulbert Sándor. Az idei tervek
közt sok egyéb mellett újabb
nagyberuházás várható a kettes
körzetben. A Dózsa György út
újabb szakaszának felújítására
már jelentõs összeget nyert az
önkormányzat. – 96 millió fo-
rint biztosan rendelkezésünkre
áll a körforgalom és a Kereszt
utca közötti rész rekonstrukció-

jára, melynek összköltsége kö-
zel 450 millió forint. További
pályázatokat is benyújtottunk,
sikeres elbírálás esetén további
források állhatnak rendelkezé-
sünkre. Azonban semmit sem
szabad elkiabálni, hiszen sok

más feladat is van, melyeket
szintén szeretnénk megvalósí-
tani – tette hozzá a 2. számú vá-
lasztókerület képviselõje.
Ulbert Sándor elmondta, a vá-
lasztókörzetben élõk összefo-
gása kiemelendõ, mindenki se-
gít, ahol tud, ennek is köszön-
hetõ a folyamatos fejlõdés.         

Faller Gábor

Megjelenik kéthetente, 4500 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2009. január 23.
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Lakossági fórum az óvárosban

81 éves korában, december
27-én elhunyt Hans Ham-
merl, Reichertshofen hajda-
ni polgármestere. Hans
Hammerl 24 évig állt né-
metországi testvérvárosunk
élén. 1989. december 1-jén
Jákli Péter tanácselnökkel õ
írta alá Paks és Reicherts-
hofen között a testvérvárosi
megállapodást. Ugyaneb-
ben az évben megkapta a
Paks Város Díszpolgára cí-
met. A hajdani polgármester
temetésén részt vett és bú-
csúbeszédet mondott Hajdú
János polgármester és
Herczeg József tanácsnok. 

Mérleget von a polgármester

Vizet szolgáltattunk és szenny-
vizet vezettünk el, közvilágítást
üzemeltettünk és elhordtuk a
szemetet – ezek mind olyan dol-
gok, amit természetesnek ve-
szünk, ám komoly önkormány-
zati erõfeszítés áll mögötte, so-
rolta a polgármester a „láthatat-
lan” feladatokat. Ami viszont
látványos: az Erzsébet szálló.
Ez ugyan atomerõmûvi beruhá-
zás, ám a város életéhez, jelen-
legi és leendõ képéhez markán-
san hozzátartozik, s itt marad a
paksiaknak. Kiemelte még az
oktatási intézmények jó mûkö-
dését, mint mondta, Paksot el-
kerülték az országosan jelentke-
zõ tanár-diák-szülõ konfliktu-

sok. Az egynapos sebészetet,
amely több mint egy éve szol-
gálja már a paksi és környékbe-
liek gyógyulását, ugyancsak ki-
hangsúlyozta a polgármester. 

Persze azért a nehézségek sem
kerültek el bennünket. Megem-
lítette a Deák iskola esetében je-
lentkezõ beiratkozási feszültsé-
get és a Kápolna utcai bölcsõde
bezárását. Mindkettõ komoly
indulatokat szított, ám végül a
gyerekek elhelyezésével nyug-
vópontra került. Az intézmény-
karcsúsítás során megtakarított
összeget a panellakások felújítá-
sával hozta párhuzamba, melyet
idén már 200 millió forinttal tá-
mogatnak. 

A pályázatok kapcsán elmond-
ta: azok nagyon drága elõkészí-
tési költségekkel járnak. Annak
érdekében, hogy minél több for-
ráshoz jussanak, eddig megpró-
báltak mindenre pályázni, de
most át kell gondolni a stratégi-
át. Például a II. Rákóczi iskola
felújítását illetõen vajon nem
célszerûbb-e a mintegy 100 mil-
liós elõkészítési költséghez in-

kább hozzátenni, és kis lépések-
ben megkezdeni a felújítást,
mint belevágni egy olyan pályá-
zatba, amelyen kevés az esély,
hogy nyernek. Egyébként sike-
resnek értékelte a pályázatokat,
többek között két nagy projekt
is sikerrel szerepelt az elsõ for-
dulóban, így az új hulladékgaz-
dálkodási rendszer és a szenny-
víztelep terve is továbbjutott. 

Az idei év terveivel kapcsola-
tos az a pályázat, amelyen 96
millió forintot nyert az önkor-
mányzat a Dózsa György út kör-
forgó és Villany utca közti szaka-
szának „faltól falig” megújításá-
ra. A több százmilliós beruházást
illetõen a képviselõ-testületnek
kell döntést hoznia. Folytatódik a
panelfelújítás, és folynak az elõ-
készületek a gyógyfürdõt illetõ-
en. Napokon belül megkötik a
kivitelezõvel a szerzõdést a má-
sodik hévízi kút kialakítási mun-
káira. Nem lehetetlen, hogy – pá-
lyázat híján – akár saját forrásból
2010-11-ben elkészülhet a
gyógyászati központ, fogalma-
zott Hajdú János.            -dávid- 
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– A helyi politika minden

korábbi évnél nyugodtabb

és rendezettebb volt. Fel-

adatainkat elvégeztük, tet-

tük a dolgunkat – értékelte

Hajdú János polgármester

az elmúlt esztendõt a

TelePaks Kistérségi Televí-

zió újévi mûsorában. 



Az útfelújítási munkálatok a tavasz ele-
jén kezdõdtek a városban. Elsõként a Ta-
vasz utcában vonultak fel a munkagépek.
Néhány szakaszon kiszélesítették az ut-
cát, elkészült a közmûvek felújítása és az
út aszfaltburkolatot kapott. Az Árok utca
is faltól falig megújult. A régóta problé-

mát okozó nyílt árkot megszüntette a ki-
vitelezéssel megbízott Soltút Kft., így ma
már biztonságosabban közlekedhetnek és
parkolhatnak az óváros ezen útszakaszán
is. A Tavasz utca 146, az Árok pedig 144
millió forintból újult meg. A nyár derekán
indult el a Rókus utcai beruházás. Köz-
mûépítés, illetve csere, járda- és útfelújí-
tás szerepelt a tervek között. A munkála-
tok elkészültével a Deák Ferenc és a
Kömlõdi út eleje között, hétszáz méteren
járhatnak már a kor elõírásainak megfele-
lõ burkolatú utcában az ott élõk. A beru-
házás szerzõdés szerinti értéke 101 millió
forint volt. 

Régóta húzódó probléma 

szûnt meg az elkerülõ út melletti kerék-
párút elkészültével. A forgalmas útsza-

kaszon gyakran találkozhattunk bizony-
talanul biciklizõ gyerekekkel, valamint
az ipari parkban található munkahelyek-
re vagy onnan hazafelé sétáló gyalogo-
sokkal. A két méter széles, 1,4 kilomé-
ter hosszú kerékpárút 36,5 millió forint-
ból valósult meg a Dél-Dunántúli Regi-
onális Fejlesztési Ügynökség támogatá-
sával. A kivitelezést paksi cég, a
Dunacenter Therm Kft. végezte. A ke-
rékpárút továbbépítésére, egy újabb, az
atomerõmûig húzódó szakaszra már ké-
szülnek a tervek. Ha sikerült pályázati
támogatást nyerni a beruházásra, 2009-
ben elkezdõdhet ennek építése is. 

Júniusban elkészült a beruházás második
ütemeként a Lussonium északi erõdfalának

és kaputornyának rekonstrukciója. Az egyko-
ri erõd déli kapuját, a kis erõdöt és kaszárnyát
még 2003-ban tárták fel. Az északi kapu mû-
emléki helyreállítása 2007-ben indult a paksi
önkormányzat finanszírozásában és a Duna-
Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támo-
gatásával. A XIX. század óta ismert római
kori lelõhely szabadon látogatható. 

Megújult 

a református templom

is ebben az esztendõben. A felújítási folya-
mat már jóval korábban megkezdõdött az
épület állagának felmérésével, a tervek el-
készítésével és a beruházáshoz szükséges
anyagi forrás összegyûjtésével. A gyüleke-
zet sokat munkálkodott ez utóbbi feladaton,
de számos jó szándékú adakozó, magánem-
berek, cégek, az önkormányzat és az atom-
erõmû is csatlakozott az elképzeléshez, így
a templom külsõ felújításához szükséges
forrást sikerült biztosítaniuk. A közösség
szeretetvendégséggel mondott köszönetet a
sok segítségért. 

Tovább folytatódott a Paksi Sportegyesület 

Fehérvári úti sporttelepének 

felújítása. Az egyesület futball klubja NB I-
es bajnokságban szerepel, ez több feladatot
is rótt a tulajdonos önkormányzatra. Márci-
us óta az MVM Zrt.-nek köszönhetõen vil-
lanyfénynél játssza mérkõzéseit a Paksi
FC. December végére készült el utolsó lép-
csõben az öltözõépület rekonstrukciója. A
közel 100 millió forintos önkormányzati
felújításnak köszönhetõen korszerû öltö-
zõkkel, vizesblokkokkal és kiszolgáló he-
lyiségekkel fogadják a mérkõzésekre érke-
zõ vendég együtteseket.           Dallos Szilvia
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Ez történt 2008-ban
Több mint 400 millió forintot

költött a város útjainak fel-

újítására az önkormányzat

2008-ban. A beruházások ke-

retében megújult a Tavasz, az

Árok és a Rókus utca. Kerék-

párút is épült a 6-os számú

fõút és a Jedlik Ányos utca

között, emellett tovább foly-

tatódott a Lussonium re-

konstrukciója. 
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A „Paks Város Díszpolgára” cí-
met 2008-ban Kozmann
György, az Atomerõmû Sport-
egyesület kenusa vehette át, aki
Kiss Tamással az oldalán az év
legjelentõsebb sporteseményén,
a Pekingben megrendezett nyári
olimpián arannyal felérõ bronz-
érmet szerzett. Az egyedi szöve-
gezésû díszes oklevelet, az arany
pecsétgyûrût, amelyen a város
címere látható, valamint a cím
adományozásáról szóló iratot az
október 23-i ünnepi testületi ülé-
sen adták át, csakúgy, mint a 

„Pro Urbe 

Emlékérmet”. 

Utóbbi olyan személyeknek,
illetve egyesületeknek adomá-
nyozható, akik, illetve amelyek
tevékenysége a város gazdasá-
gi, kulturális és társadalmi fej-
lõdésében kiemelkedõ jelentõ-
ségûnek bizonyult. Az emlék-
érembõl minden esztendõben
legfeljebb hármat ítélhetnek
oda, 2008-ban dr. Kárpáti Ist-

ván tüdõgyógyász szakorvos
és a Roger Schilling Zenekar
kapta meg. 

A „Gyermekeinkért”

kitüntetéssel 

minden évben két pedagógus,
illetve pedagógiai szakszolgá-
lati tevékenységet ellátó sze-
mély munkáját ismeri el a vá-
ros. A pedagógusnap alkalmá-
ból szervezett városi ünnepsé-
gen Valentiny Zoltánné peda-
gógus és Lehoczkiné Tábi
Márta óvodapedagógus vehet-
ték át a díjat. Azok elismeré-
sére, akik munkájukkal jelen-
tõsen hozzájárultak a város
egészségügyi ellátásának fej-
lesztéséhez, tevékenységük
során kimagasló teljesítményt
nyújtottak, eredményt értek
el, 

„Pongrácz Sándor”

kitüntetéssel 

jutalmazhatók, amelyet min-
den évben Semmelweis Ignác
születésének napján, július 1-
jén adnak át. 2008-ban a díj ki-
tüntetettjei dr. Vöröss Endre
sebész és dr. Somay Gergely
belgyógyász. A város a kultu-
rális területen dolgozók meg-
becsülésére is alapított díjat
négy évvel ezelõtt, amellyel a
város kultúrájáért, a város ha-
zai, illetve nemzetközi elis-
mertségéért maradandót alko-
tókat tüntetnek ki, kétévente. 

A „Paks 

Kultúrájáért” 

kitüntetést a magyar kultúra
napja alkalmából rendezett ün-
nepségen Gutai Istvánnénak
adták át. Szintén kétévente
adományozható városi elisme-
rés a 

„Deák Ferenc” 

kitüntetés, amellyel a polgármes-
teri hivatal alkalmazásában álló,
kimagasló teljesítményt nyújtó
köztisztviselõk munkáját ismerik

el. 2008-ban Haáz Ádámnénak,
a tervezési csoport vezetõjének
ítélték az díjat, amelyet hagyo-
mányosan a köztisztviselõi na-
pon adnak át, július 1-jén. Még
két városi díj van, amelyek két-
évente adományozhatóak, az
egyik a szociális és gyermekjólé-
ti ellátás területén dolgozók elis-
merésére alapított „Segítõ kéz”
kitüntetés, amely 2009-ben lesz
esedékes, valamint a „Paks Vá-
ros Sportjáért” kitüntetés.
Utóbbinál 2008-ban a kitüntetett
személyére nem érkezett javas-
lat, így nem volt díjazott. Évente
adományozható a város egyik
„legfiatalabb” kitüntetése: a 

„Paks Város 

Közbiztonságáért”

díj, 

amelyet 2006-ban adtak át elõ-
ször. 2008-ban Jenei Ferenc, a
Paksi Rendõrkapitányság nyo-
mozó alosztályának vezetõje ve-
hette át a kitüntetést, tavasszal. 

A kép nem lenne teljes, ha
nem tennénk említést arról,
hogy a város kitüntetései mellett
más rangos elismeréseket is ho-
zott a 2008-as esztendõ. Hát ku-
takodtunk még a médiacentrum
archívumában, és összegyûjtöt-
tünk egy csokorra valót. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Életpályákat ismertek el
A paksi önkormányzat kilenc kitünteté-

se között van olyan, amelynek adomá-

nyozásáról minden évben, és van,

amelyrõl kétévente dönthet a képviselõ-

testület a beérkezett javaslatok alapján.

2008-ban hét elismerést adtak át. Mel-

lettük számos alkalommal adhatott hírt

a helyi sajtó más díjakról.

Fent: a „Paks Kultúrájáért” díjas Gutai Istvánné. Lent: Hernádi
Ferenc veszi át a „Tisztes Polgár” kitüntetõ címet. Balra: a Pro
Urbe-díjas Kárpáti István.
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Január

Emléktáblát helyezett el a
Paksi Atomerõmû Zrt., több
intézménnyel együttmûköd-
ve Budapesten a Szalay és a
Honvéd utca sarkán álló épü-
letnél, ahol ötéves korától az
érettségiig élt Teller Ede. Az
emléktáblát Teller Ede szüle-
tésének 100. évfordulója al-
kalmából avatták Budapes-
ten.

Illés Zoltán vádja, miszerint
vízbetörés van a leendõ tároló-
ban, a figyelem középpontjába
állítja Bátaapátit. Fodor Gábor
környezetvédelmi miniszter
azonnali vizsgálatot kér, a
szakemberek cáfolják a kije-

lentést. Megállapították, hogy
a vájatokban folyó munka és
az ottani körülmények nem tér-
nek el a tervezettõl.

Február

Az atomerõmû kommunikációs
fõosztályvezetõje kapta a Ma-
gyar Szóvivõk Egyesülete kü-
löndíját, melyet február 28-án, a
IV. Szóvivõ Bálon adtak át. Az
egyesület elnöksége úgy ítélte
meg, hogy Mittler István hitele-

sen és érthetõen tájékoztatta a
közvéleményt a paksi atomerõ-
mû kettes blokki üzemzavar si-
keres helyreállítása során. 

Március 

A villamosenergia-ipar társasá-
gainál intenzív tárgyalások
folytak az ágazati bér- és szo-
ciális megállapodásról. A meg-
állapodás, mely az MVM Cso-
port tagjaira, így a paksi atom-
erõmûre is érvényes, március
10-én született meg. A megál-
lapodás 7,5% keresetfejlesztést
ír elõ a vállalatcsoport társasá-
gainál, valamint intézkedik a
szociális juttatások reálértéké-
nek megõrzésérõl.

Április

Elfogadta a paksi atomerõmû
közgyûlése a társaság 2007.
évi beszámolóját és üzleti je-
lentését 175 milliárd 865 mil-
lió forint mérleg-fõösszeggel
és mintegy 4 milliárd forint
mérleg szerinti eredménnyel.
Az atomerõmû 2008. évi terve-
zett értékesítési átlagára 10
Ft/kWh, ami továbbra is a leg-
alacsonyabb az országban. 

(Folytatás a 6. oldalon)
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(Folytatás az 4. oldalról)
Papp Katalin körzeti védõnõ dr. Lamperth
Mónikától vehetett át emlékplakettet és
oklevelet a százéves nõnap alkalmából
rendezett ünnepségen, ahol olyan hölgye-
ket tüntettek ki, akik hivatásuk kiválóságai
közé tartoznak. Tóbiás Zoltánné asszisz-
tenst a Semmelweis-nap alkalmából része-
sítette szakmai elismerésben az Egészség-
ügyi Minisztérium. A Magyarok Világszö-
vetsége által alapított 

„Tisztes polgár” 

kitüntetõ címet elsõként Pakson adták
át, mivel a kezdeményezés a szervezet
helyi csoportjától indult. Az elismerés-
sel Herczeg Ágnes és Hernádi Ferenc
munkáját köszönték meg, akik mindket-
ten alapító tagjai voltak az országos
szervezet paksi csoportjának. A tízéves

Paksi Iparos és Vállalkozói Kör
Lussonium-díjasainak köréhez 2008-
ban Kozmann György csatlakozhatott.
A civil szervezet azok tiszteletére, elis-
merésére alapította a díjat, akik sokat
tesznek a városért. Több mint száz fia-
talt köszöntött a Tehetséges Paksi Fiata-
lokért Alapítvány, akiknek munkáját,
teljesítményét közel hatszázezer forint
támogatással ismerte el. Arról is hírt ad-
tunk, hogy a város a 2008-as Virágos
Magyarországért környezetszépítõ ver-
senyen „Acélvirág” díjat nyert, amely a
Kertépítõk és Tájrendezõk Szövetségé-
nek szakmai elismerése. A Paks Térségi
Pedagógiai Szolgáltató Központ a köz-
szolgáltatás, közigazgatás, oktatás kate-
góriában elnyerte a Dél-Dunántúli Ke-
reskedelmi és Iparkamarák Szövetsége
Minõségi Díját. 

Kohl Gyöngyi

Nukleáris kalendárium
A legjelentõsebb a bátaapáti hulladéktároló

felszíni létesítményének átadása, majd az

elsõ kis és közepes aktivitású hulladékot

tartalmazó hordók megérkezése volt, illetve

az, hogy a paksi atomerõmû elkészítette és

benyújtotta a hatósághoz az üzemidõ-hosz-

szabbítási programot. Ezeket, s más, paksi

atomerõmûvet érintõ eseményeket idézünk

fel az alábbiakban.
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(Folytatás az 5. oldalról)

Június

A bátaapáti leendõ tárolóba lá-
togatott Sólyom László, aki a
megújuló energiaforrások
mellett tette le voksát. Magá-
val vitte Illés Zoltánt, aki anti-
nukleáris nézeteit hangoztatta
a látogatás során. A köztársa-
sági elnök arról beszélt, hogy
a növekvõ energiaigény okoz-
ta gondokat takarékossággal
és a megújuló energiaforrások
felhasználásával kell megol-
dani. 

Negyedmilliárd forint odaíté-
lésérõl döntött elsõ pályázati
fordulóban a paksi atomerõ-
mû által létrehozott Duna-
Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány. Az Országgyûlés
elnöke, Szili Katalin kérésére
úgy döntött az alapítvány ku-
ratóriuma, hogy a jövõben ha-
zai források pályázataihoz
szükséges önrészt is igényel-
hetnek a települések.

Július

Budapesten, a Mûszaki Egye-
temen tartott konferencia kere-
tében ünnepelték a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kht. és a
Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap létrehozásának tizedik
évfordulóját. A konferencián
résztvevõ közlekedési, hírköz-
lési és energiaügyi miniszter,
dr. Szabó Pál azt mondta, hogy
a jövõ megoldása egyértelmû-
en az atomenergia. 

Kisebb rendellenesség történt az
atomerõmûben. A karbantartók
egy olyan munkára kaptak meg-
bízást az egyes blokkon, amit a
reaktor mûködése közben is el
lehet végezni. A dolgozók nem a
tényleges munka közben hibáz-
tak, hanem a helyiség zárásáról
nem gondoskodtak megfelelõ-
en, egy ajtó becsukásánál nem
tartották be a szabályokat. A tör-
ténteket az Országos Atomener-
gia Hivatal a nemzetközi ese-
ményskálán a legkisebb, egyes
fokozatba sorolta.

Szeptember

A cég elsõ vezérigazgatója,
Pónya József lett a Paksi
Atomerõmû Zrt. igazgatóságá-
nak elnöke. A korábbi elnököt,
dr. Molnár Károlyt május else-
jével tárca nélküli miniszterré
nevezték ki. Pónya József le-
szögezte, hogy az üzemidõ nö-
velésének, az új blokkok építé-
sének nincs alternatívája.

Magyarországra látogatott az
USA Nukleáris Biztonsági Ha-
tóságának elnöke. Dale E.
Klein megtekintette a
Bátaapátiban épülõ tárolót, és
azt mondta, hogy az Egyesült
Államokban is minden bi-
zonnyal engedélyt kapna a mû-
ködésre, mert eleget tesz az ott
érvényes elõírásoknak is. 

Október

Felavatták a Nemzeti Radioak-
tívhulladék-tároló felszíni léte-
sítményeit. A tároló még nem

kész, viszont a felszínen lévõ
technológiai épület alkalmas a
kis és közepes aktivitású, ez
idáig Pakson tárolt hulladék
fogadására. 

Fekeden ülésezett a Duna-Me-
csek Területfejlesztési Alapít-
vány. A kuratórium 241 millió
forint odaítélésérõl döntött, eb-
bõl 140 millióval vállalkozás-
és gazdaságfejlesztést segíte-
nek, ami hárommilliárdnyi fej-
lõdést generál és 53 új munka-
helyet teremt. 

November

Elkezdõdött annak a pályázat-
nak az elõkészítése, amely
középületek akadálymentesí-
tését kívánja támogatni a Du-
na-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány nyertes pályázata
nyomán. A szervezet kétmillió
eurót nyert el erre a célra uni-
ós pályázaton. A több mint öt-
százmillió forintos forráshoz
százmillió forint önerõvel já-
rul hozzá, amit a paksi atom-
erõmû által juttatott támoga-
tásból biztosít. 

Elkészítette és benyújtotta az
Országos Atomenergia Hiva-
talhoz az üzemidõ-hosszabbí-
tási programját az atomerõ-
mû. A négy, eredetileg 440
megawatt teljesítményû blokk
30 éves üzemideje 2012 és
2017 között jár le, a növelést
követõen 2032-2037-ig üze-
melhetnek a reaktorok. A ha-
tósághoz benyújtott program
az egyes blokkra vonatkozik,

a többiekre a késõbbiekben
kerül sor. 

December

Kovács József, a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. vezérigazgatója vehette
át december elsején a magyar tu-
dományos intézmények és kuta-
tások támogatásáért másod ízben
odaítélt Sina Simon érmet. Az el-
ismerést Pálinkás József, az
MTA elnöke adta át a Magyar
Tudományos Akadémia díszter-
mében tartott ünnepségen. 

Megérkeztek az elsõ hordók
december másodikán Báta-
apátiba, a Nemzeti Radioaktív-
hulladék-tárolóba. Tizenhat
hordónyi kis és közepes sugár-
zású hulladékot szállítottak a
paksi atomerõmûbõl a létesít-
ménybe. 

További üzemeltetésre alkal-
masnak találta a paksi atom-
erõmû négy blokkját az Orszá-
gos Atomenergia Hivatal. A
nukleáris hatóság december
15-én lezárta a paksi atomerõ-
mû tízévenként esedékes biz-
tonsági felülvizsgálatának érté-
kelését. 

Röntgen diagnosztikai beren-
dezés vásárlásához nyújtott
több mint húszmillió forintos
segítséget az atomerõmû a
szekszárdi kórháznak. Az új
berendezés lehetõvé teszi,
hogy hagyományos röntgenké-
szülékkel digitalizált képet ál-
líthassanak elõ.     

Vida Tünde

Nukleáris kalendárium
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Õseik nyelvét és hagyományait õrzik
Ünnepi testületi ülésen bú-

csúztatta a 2008-as esztendõt

a Német Nemzetiségi Ki-

sebbségi Önkormányzat.

Hagyományos rendezvé-

nyükre idén vendégeket is

vártak: a Pro Urbe emlék-

éremmel kitüntetett Roger

Schilling Zenekar tagjait kö-

szöntötték a Prelátusban.

Hagyomány már, hogy kará-
csony elõtt ünnepi záró testü-
leti ülésen értékeli az évet a
Német Nemzetiségi Kisebbsé-
gi Önkormányzat. Idén is több
városi program szervezésében
vettek részt, így a Pünkösdi
Napok keretén belül egy nap a
német hagyományok õrzésé-
rõl, felelevenítésérõl szólt, a
Szüreti Napokhoz pedig új
rendezvénnyel csatlakoztak:
Hangoló elnevezéssel német
muzsika csendült fel a Sárgö-

dör téren, és nemzetiségi tán-
cokkal szórakoztatták a kö-
zönséget. 

Paks valamennyi általános is-
kolájában tanulhatnak német
nemzetiségi nyelvet a diákok.
A kisebbségi önkormányzat
rendszeres kapcsolatot ápol az
intézményekkel, és amennyire
szerény anyagi lehetõségeik

engedik, továbbra is támogat-
ják hagyományõrzõ programja-
ikat. Ennek keretében idén az
egyik helyi iskolának nemzeti-
ségi ruhák vásárlásához bizto-
sítottak anyagi támogatást. Az
öttagú testület munkája fontos
részének tartja a német nyelv
ápolását, ezért 2008-ban is vár-
ták nyelvtanfolyamukra az ér-

deklõdõket. Munkájukat a pak-
si önkormányzat által biztosí-
tott 3,7 millió forintos keretbõl
végzik. Ez nagyon kevés elkép-
zeléseik megvalósításához,
tudtuk meg Hetzmann Albert-
tõl, a grémium elnökétõl, ezért
a keretet jövõre is pályázati for-
rásból szeretnék bõvíteni. 

Az ünnepi testületi ülésen el-
ismerést is ünnepeltek idén,
hiszen a Német Zenebarátok
Egyesületének keretében mû-
ködõ Roger Schilling Zenekar
munkáját Pro Urbe emlék-
éremmel köszönte meg a vá-
ros. Az együttes számos helyi,
környékbeli és külföldi fellé-
péssel a háta mögött zárja az
esztendõt és már készül az új
évre. Legközelebb január 31-
én, a Dunakömlõdi Faluház-
ban tartott sváb bálon húzzák
majd a talpalávalót a paksi kö-
zönség szórakoztatására.  -dal-

Rendszeres munkát kérnek
2008-ra tervezett program-

jait megvalósította, de to-

vábbra is álom marad egy-

elõre a közösségi ház létre-

hozása, így értékelte az esz-

tendõt a paksi Cigány Ki-

sebbségi Önkormányzat al-

elnöke. Emellett Kovács

Apollónia elmondta: szeret-

nék, ha a város több munkát

biztosítana a helyi romák

számára. 

Hagyomány már, hogy ta-
vasszal roma hagyományõrzõ
napot szervez a kisebbségi ön-
kormányzat. A program sok
érdeklõdõt vonzó, sikeres ren-
dezvény volt, csakúgy, mint a
szervezet gyereknapja. Au-
gusztusban a Balaton mellett,
Zamárdiban pihenhettek a kö-
zösséghez tartozó családok. A
kirándulás anyagi hátterét a
CKÖ biztosította. A kisebbsé-
gi önkormányzat tevékenysé-
gét a képviselõ-testület által
számukra elkülönített 3,7 mil-
lió forintos keretbõl végzi.

Emellett idén is megpróbálták
pályázat segítségével bõvíteni
anyagi bázisukat, sikertelenül.
De a kudarc nem tántorítja el
a szervezet képviselõit, idén
ismét szeretnének fejlesztése-
ket pályázati támogatásból
megvalósítani. A roma gyere-
kek felzárkóztatására, tovább-
tanulásuk biztosítására nagy
szükségük lenne egy közössé-
gi házra. Ezt a munkát egyelõ-
re a kisebbségi önkormányzat
irodájában próbálják megol-
dani, de ott a hely szûkös és a
lehetõségek erre nem igazán
biztosítottak, tudtuk meg Ko-
vács Apollóniától. A kisebbsé-
gi önkormányzat alelnöke el-
mondta azt is, hogy szeretnék,
ha a város rendszeres munkát
biztosítana a paksi romák szá-
mára, mert 70-80 százalékuk
dolgozna, ha lenne munka.
Ároktisztítás, közterület-ren-
dezés, mind megfelelõ lenne
az állandó jövedelem biztosí-
tására. 

Dallos Szilvia

Sok kritika érte, be is harangoz-
ták megszüntetését, de még min-
dig használatban van az alkalmi
munkavállalói könyv. A terv az
volt, hogy 2009. január elsejétõl
szünteti meg a kormány a köny-
veket, és a modernebb, elektro-
nikus nyilvántartási rendszerre
tér át. A tervezett intézkedéssel a
szabálytalanságokat és vissza-
éléseket szerették volna csök-
kenteni. A Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium szakállamtit-
kára, Székely Judit szerint a
könyv a fekete foglalkoztatás
melegágyává vált, ezért vissza
kell térni azokhoz az eredeti sza-
bályokhoz, amelyek az alkalmi
munkavállalást csak bizonyos
szektorokban engedélyezik: az
építõiparban, turizmusban, fel-
dolgozóiparban például nem.
Hangsúlyozta azonban azt is,
hogy az alkalmi munkavállalást
nem szabad összekeverni a szí-
vességi munkával.

Demkó Olivér, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium vezetõ
fõtanácsosa tavaly õsszel még

arról tájékoztatott, hogy a könyv
formátum és a közteherjegy he-
lyett a jogviszony elektronikus
úton történõ bejelentésére és
központi nyilvántartására térnek
át a tervek szerint 2009. január 1-
jétõl.

Erre mégsem került sor, és azt
sem tudni, mikor történik meg a
váltás. A regionális munkaügyi
központ paksi kirendeltségén
még nem kaptak tájékoztatást a
tervezett változásról. Feilné
Szombat Csilla megerõsítette,
hogy készülnek az ezt szabályo-
zó törvény módosítására, de
pontosabb információjuk nekik
sincs. A kirendeltség-vezetõ alá-
húzta, egyelõre a régi szabályok
érvényesek, azaz a kiskönyveket
le kell zárni és „új fejezetet nyit-
ni” a 2009-es esztendõnek. A
kiskönyvek érvényesítésének
határideje január 15-e.

A kirendeltség-vezetõ tájékoz-
tatása szerint mûködési területü-
kön körülbelül 5500 ember dol-
gozik alkalmi munkavállalói
könyvvel.                  Vida Tünde

Új év, régi kiskönyv
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Volt egyszer egy sorozat, ahol
paksiak vallottak arról: milyen
is az õ városuk. Jó néhányan
megosztották gondolataikat a
nézõkkel a TelePaks Kistérségi
Televízió csatornáján, tanárok
és sportolók, közéleti emberek
és még sokan mások. A sort
Kováts Balázs nyitotta, akinek
aztán, végignézvén a sok-sok
elképzelést, az a gondolata tá-
madt, hogy mindezt meg is
kellene örökíteni, összegyûjte-
ni és átadni a város döntésho-
zóinak. Mint a Dél-Dunántúli
Humánerõforrás Kutató és Fej-
lesztõ Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetõje 

„civil jövõálmodó” 

rendezvényre hívta a televízió-
val karöltve a sorozatban meg-
szólalókat tavasszal a Prelátus-
ba, ahol mintegy ötvenen gyûl-
tek össze, s az ötleteket egy bu-
dapesti trénercég fésülte aztán
össze.  A tanulmányt – mintegy
karácsonyi ajándékként –
Kováts Balázs az ünnepek elõtt
adta át Hajdú János polgármes-
ternek. 

Az ebben szereplõ elégedett-
ségi mutatók szerint a közel
félszáz válaszadóból a legtöb-
ben nincsenek megelégedve a
város belsõ közlekedésével (a
maximális hat pontból 31-en

kettõt vagy annál kevesebbet
adtak). Az idegenforgalommal
hasonló a helyzet, a pontok
alapján úgy tûnik: a többség
látna még fejleszteni valót
ezen a területen. A városképpel
fordított a helyzet, itt ugyanis
inkább pozitívan értékeltek. 

A vállalkozások 

pártolása 

terén is inkább a kedvezõ érté-
kelés a jellemzõ, 57 százalékos
ennek elégedettségi mutatója
(ezt a 100 százalékos mutató-
hoz mérik, azaz ahhoz, ha az
összes válaszadó a maximális
hat pontot adta volna). Közel
ugyanígy vélekedtek a gazda-
ság fejlesztésérõl, itt ez a bizo-
nyos elégedettség 56 százalé-
kos volt. Meglehetõsen elége-
detlenek viszont a fiatalság
megtartásával (38 százalék-
ban). Érdemes megemlíteni,
hogy a legkedvezõbb pontszá-
mokat a város szépítése kapta. 

Több csoportban is feldol-
gozták a jelenlegi Paks jellem-
zõit. Itt a legtöbb voksot töb-
bek között az alábbi meghatá-
rozások kapták: szép természe-
ti adottságok, erõmû-függõ,
Dunát nem használják ki, jók a
játszóterek, a sportban átlagon
felüli eredmények születnek,

ifjúság hétvégi ámokfutása,
biztonságos város, nincs város-
központ, illetve hogy tiszta,
rendezett és virágos település. 

Milyen létesítményei lehet-
nek Paksnak 2040-ben? Íme az
ötven ötletbõl néhány a teljes-
ség igénye nélkül: kórház, 

híd a Dunán, 

a Dózsa György út sétálóutcá-
vá válna, fõiskola, gyógyfürdõ,
Ipari Park II., repülõtér, két új
blokk az erõmûben. 

2040-re – sok más mellett – a
következõ célokat határozták
meg a résztvevõk: teljes foglal-
koztatás, vízimalom, nemzet-
közi hajókikötõ, hajógyár, du-
nai szabadidõközpont, állandó
színház, elkerülõ út az Öreg-
hegy és a lakótelep között, de
európai képzõmûvészeti köz-
pontot is megálmodtak. 

Paks jelenlegi pozitívumairól
az alábbiakat is felsorolták az
egybegyûltek: biztonságos, 

kiemelkedõ tehetsé-

gû fiatalokkal, 

parkok és virágok jelenléte,
sokoldalú és „rendezvénydús”
város, az emberek nyitottak,
mindenki ismeri egymást,
csendes és szerethetõ, megfele-

lõ az egészségügyi ellátás, az
átlagnál alacsonyabbak a köz-
üzemi díjak, és a pozitívumok
közé bekerült az atomerõmû is.
Ha a jövõben várt jellemzõ po-
zitívumokat nézzük, természe-
tesen sok átfedés van a jelenle-
gi között, de itt feltûnik még
számos egyéb mellett a teljes
hosszában rendezett Duna-part,
gödörmentes utak és járdák, fi-
atalok munkahelyteremtése és
az egymásra figyelés is. 

Szóba kerültek a megvalósí-
tást akadályozó tényezõk is.
Ezek között olyanok szerepel-
nek, mint az összefogás hiá-
nya, az ország lassú fejlõdése,
gazdasági válság, a kulturális-
mentális fejlõdés, illetve a köz-
erkölcs hiánya. Meghatározták
az elkövetkezendõ 2-5 év fel-
adatait is, amelyben például
egy 25 éves fejlesztési terv ké-
szítése szerepel. 

Hogy a fentebb felsorolt ötle-
tek milyen módon is valósul-
hatnának meg, nem szerepelt a
nap megvitatandó kérdései kö-
zött. Ez talán egy újabb jövõál-
modó rendezvény témája le-
hetne. Aki kíváncsi a tanul-
mányra és részletesebben is át-
böngészné azt, az megtalálja
interneten a www.paksi-
hirnok.hu oldalon, a „Találjuk
ki Paksot!” rovatban.

Dávid Ildikó
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A neve által sugalltak ellenére a
mozgókönyvtár nem azt jelenti,
hogy begördül egy kötetekkel
telezsúfolt busz heti két-három
alkalommal a faluba és hozza a
friss olvasnivalót, miként a
mozgóbolt a pékárut. Hogy mi-
ért kapta a rendszer ezt a nevet,
azt Gutai István sem tudta el-
mondani annak ellenére, hogy
az általa vezetett intézmény
markáns szerepet vállal ebben.
A paksi Pákolitz István Városi
Könyvtár eddig a megyei
könyvtár „alvállalkozójaként”
vett részt a munkában, ami
ténylegesen a paksi kistérség
könyvtárainak állományrende-
zését jelentette, január elsejétõl
viszont a Paksi Többcélú Társu-
lással szerzõdve „fõvállalkozó-
ként” végzi a feladatot. Gutai
István úgy tájékoztatott, hogy
tizenegy könyvtári szolgáltató
hely tartozik hozzájuk. Az elne-
vezés fontos, a falvakban lévõ
tékák ugyanis le kell, hogy ke-
rüljenek a nyilvános könyvtárak
listájáról, különben nem kapnak
normatívát. A mozgókönyvtá-
rak létrejötte mögött ugyanis az
a tény áll, hogy az ehhez csatla-
kozók magasabb normatívára
számíthatnak, így több jut fej-
lesztésre, dokumentum-beszer-
zésre, magasabb színvonalú
szolgáltatást tudnak nyújtani az
intézmények. Az, hogy január
elsejétõl a Pákolitz István
könyvtár lesz a kistérségi háló-
zat szakmai vezetõje, szívesen
vállalt kötelesség és egyben
szakmai kihívás, fogalmazott a
paksi könyvtár igazgatója. Mos-
tantól nem csak az állomány-
rendezés lesz a feladatok közt,

hanem a szerzeményezés, ami a
különféle dokumentumok –
köztük természetesen fõként új
könyvek – beszerzését jelenti.
Ezt a szolgáltató helyek igénye-
it felmérve végzik. A paksi
könyvtár munkatársaira hárul a
nyilvántartás, adatfeldolgozás.
Ezt a munkát egyelõre az eddigi
létszámmal végzik, új munka-
erõ alkalmazására akkor kerül-
het sor, ha sikerrel járnak az
úgynevezett TÁMOP-pályáza-
ton az egységes informatikai
rendszer létrehozására. Ha ez
megtörténik, minden szolgálta-
tó hely kapcsolódik az online
katalógushoz, bármelyik olvasó
utánanézhet akár éjjel kettõkor
annak, hogy megvan-e a kere-
sett kötet, vagy éppen mikor jár
le a kölcsönzési idõ. 

A mozgókönyvtári rendszer
elõnye Gutai István szerint ab-
ban rejlik, hogy a csatlakozók
több támogatást kaphatnak, így
több pénz jut a könyvállomány
javítására, informatikai fejlesz-
tésre, rendezvényekre.

Egy-egy mozgókönyvtárra évi
1,3 millió forint központi támo-
gatás jut évente. Ez kell, hogy
fedezze a könyvtáros foglalkoz-
tatásán túl a felújítást, könyvbe-
szerzést is. Utóbbira általános-
ságban évi 200 ezer forintot for-
díthatnak, ami többnyire sokkal
több mint, amit eddig erre a cél-
ra szánhattak. A községek
könyvtári szolgáltató helyein
dolgozó könyvtárosok nem a
paksi Pákolitz István Városi
Könyvtár állományának tagjai,
foglalkoztatásukról minden
esetben a helyi önkormányzatok
gondoskodnak.        Vida Tünde

Szakmai kihívás elõtt a városi téka

A Paksi Városi Múzeum Paksi
Múzeumi Füzetek sorozatának
ötödik darabjaként jelent meg
K. Németh András „S hamvait a
hálás hon veszi hantja alá.
1848/49-es honvédsírok Tolna
megyében” címû munkája. 

K. Németh András huszon-
négy Tolna megyei településen
65 honvédsírt kutatott fel mint-
egy hobbiként. A honvédsírok
összegyûjtése nem munkaköri
feladat keretében és nem a kor-
szak avatott kutatója által tör-
tént, hiszen a múzeum munka-
társának kutatási területe a kö-
zépkor, a gyûjtõmunkát pedig
szabadidejében végezte. Az

adatokat összegezte, de az így
létrejött adattár, s így a megje-
lent kötet sem teljes, hiszen a
megye temetõinek több mint fe-
lébe el sem jutott. 

A megtalált sírokról rendsze-
resen beszámolt a helyi lapok-
ban, a sírok több mint felét pe-
dig Ráday Mihály városvédõ
mûsora is bemutatta az elmúlt
években. Az Unokáink sem fog-
ják látni címû mûsor szerkesz-
tõje elismerõen szólt a kiad-
ványról, mert nagyon csekély
azoknak a könyveknek a száma,
amelyek egy-egy város vagy
megye temetkezõhelyeinek fel-
dolgozását tartalmazzák.     -vt-

Újabb múzeumi füzet

Csabai Balázs az új esztendõ el-
sõ kisbabája Pakson! Édesanyja,
Csabainé Rátkai Mónika január
harmadikán reggel, húsz perccel
nyolc óra után adott életet gyer-
mekének, a szekszárdi kórház-
ban, kaptuk a hírt a védõnõi szol-
gálattól. Balázs a vártnál két hét-
tel korábban kívánkozott a vi-
lágra. Szülei már nagyon várták
a csöppség jöttét, annál is in-
kább, mivel elsõ gyermekük. A
várandósság hónapjai nem tel-
tek könnyen, de végül minden
rendben ment, Balázska egész-
séges kisbaba, mondja anyuká-
ja. A jeles eseményen az édes-
apa, Zoltán is ott volt. Az apás
szülés egy pillanatig sem volt
kérdés számukra, hiszen a kis-
papa részese akart lenni az ese-
ményeknek, párját pedig meg-

nyugtatta a tudat, hogy végig
mellette lesz, fogja a kezét. Mó-
nika elmondta, nem lehet sza-
vakba önteni azt az érzést, ami-
kor megszületett a kisfiuk, a ha-
sára tették, és elõször megsimo-
gathatták. A büszke apuka pedig
azt mondta, hogy csodálatos
volt, részérõl bármikor jöhet a
következõ. Mónika „rooming
in” szobába kérte magát, ahol az
éjszakákat kivéve egész nap
együtt lehetett a kicsivel. Ezt
fontosnak tartotta, mert így már
a kórházi napokon egymásra
hangolódhattak. A baba fürdeté-
séhez, etetéséhez, öltöztetéséhez
nem kellett kérnie a nõvérkék
segítségét, hiszen csecsemõ- és
gyermekápoló lévén már volt
tapasztalata. Ami a 2750 gram-
mal és 50 centiméterrel született
Balázskát illeti, túl van az ilyen-
kor szokásos, elsõ „megpróbál-
tatásokon”, azaz már megszám-
láltatott minden ujjacskája, illet-
ve már beszélt arról a család,
hogy kire hasonlít. Mónikának
az a véleménye, hogy Balázska
szája olyan, mint az apukájáé,
mások szerint tiszta édesanyja a
kis csöppség.

Kívánunk hosszú, szép élmé-
nyekben gazdag, gondtalan éle-
tet az immáron háromtagúra bõ-
vült Csabai családnak!  -gyöngy-

Az év elsõ paksi babája
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RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN

A területi védõnõk várandós-
gondozással és csecsemõgon-
dozással foglalkoznak, amelyek
színtere a családok otthona, va-
lamint a várandós, illetve a
gyermekorvossal tartott tanács-
adások. A kapcsolatfelvétel a

várandós gondozásba vételével
kezdõdik. A rendszeres találko-
zások alkalmával a védõnõ kü-
lönbözõ vizsgálatokkal ellenõr-
zi a kismama és a magzat
egészségi állapotát, súlyt,
haskörfogatot, vérnyomást mér,
megnézi az alsó végtagokat és
az emlõket, vizeletvizsgálatot
végez, a tizenhatodik héttõl
szívhangot hallgat, felkészíti a
családot a baba érkezésére, élet-
módtanácsokat ad, irányítja a
vizsgálatok rendjét, tájékoztatja
az anyát az õt megilletõ ellátá-
sokról. A csecsemõ megszületé-
se után tanácsaival segít a baba
gondozásában, a szülõi szere-
pek, helyes szokások kialakítá-
sában, és tájékoztatást ad a vé-
dõoltásokról. Szorgalmazza az
anyatejes táplálást, hiszen az
anyatej abszolút megfelel a pici

igényeinek, hozzájárul az im-
munrendszer kialakulásához,
kiemelkedõ szerepe van az al-
lergia megelõzésében, és ami
még nagyon fontos: a szoptatás
szorosabbra fûzi anya és gyer-
meke kapcsolatát. A gyerekek
fejlõdését tizennyolc éves koru-
kig folyamatosan figyelemmel
kíséri a védõnõi szolgálat. Az
óvodában évente végeznek szû-
réseket, mérik a testsúlyt, ma-
gasságot, szükség esetén a test-
tömeg-indexet, vérnyomást,
vizsgálják a kicsik látását, hal-
lását, színlátását, valamint a
mozgásszervek állapotát, ami a
gerinc- és lábstatikai problémák
kiszûrését szolgálja. Mindemel-
lett tisztasági vizsgálatot és te-
tûszûrést is végeznek a szakem-
berek. Ezeket az alapszûréseket
az iskolában az iskolavédõnõ
jogosult és köteles rendszeresen
elvégezni, ugyanakkor munká-
jának az egészségfejlesztés is
része. A védõnõk tevékenysé-
gének fontos eleme, hogy mun-
kájuk során felfigyeljenek a
gondozottak, a családok életé-
ben elõforduló problémákra,
nehézségekre és igyekezzenek
a megoldáshoz segítséget, tá-
mogatást nyújtani. Nagy hang-
súlyt kap a precíz adminisztrá-

ció, valamint a sokoldalú kap-
csolattartás, utóbbi kiterjed töb-
bek között a gyermekorvo-
sokra, gyermekjóléti szolgálat-
ra, gyámhatóságra, nevelési ta-
nácsadóra, oktatási intézmé-
nyekre, összegezte dióhéjban
munkájukat Molnárné Haholt
Zsuzsanna. A vezetõ védõnõ ki-
emelte, hogy Pakson igen ma-
gas színvonalú a várandósgon-
dozás, és nagy örömükre kiváló
a szoptatási arány, ami az el-
múlt években jelentõsen, 10-15
százalékkal emelkedett. Hozzá-
tette, büszkék arra is, hogy mû-
ködik babamasszázs, baba-ma-
ma klub, illetve számos preven-
ciós programot valósítanak
meg, mint a füstmentes osztá-
lyok versenye, az anyatejes vi-
lágnaphoz, az AIDS világnapjá-
hoz kapcsolódó rendezvények,
és a parlagfû elleni küzdelem-
ben is részt vesznek. A védõnõi
munka csodálatos, ugyanakkor
nem könnyû, hiszen a családok
intim környezetében végzik te-
vékenységüket. Vannak, akik
ezt nehezen viselik, de összes-
ségében azt tapasztalják, hogy
az emberek elfogadják õket, és
bizalommal fordulnak hozzá-
juk, tette még hozzá a vezetõ
védõnõ.               Kohl Gyöngyi

A védõnõk segítésen alapuló, az egészségmegõrzést,

egészségfejlesztést szolgáló munkájukkal – amely-

nek módszere a gondozás –, kiemelkedõen fontos

szerepet töltenek be a nõ,- anya,- csecsemõ,- gyer-

mek,- ifjúság- és családvédelemben. Pakson jelen-

leg hét területi védõnõ és három iskolavédõnõ tevé-

kenykedik, munkáltatójuk a Városi Rendelõinté-

zet, szakmai vezetõjük az ÁNTSZ vezetõ védõnõje,

Molnárné Haholt Zsuzsanna. 

Rövidesen anyai örömök elé néz egy köze-
li ismerõsöm. Többször szóba került már,
hogy lesz-e fogadott orvosa a szülésnél. A
legkülönfélébb összegek röpködnek a leve-
gõben tapasztalat és hallomás alapján ar-
ról, hogy mennyit is „kell” adni az orvos-
nak. Akár százezrekrõl is szól a fáma, ha a
szülési „tarifát” nézzük. Mint mesélik,
akad, aki nyíltan kéri, van aki utal rá – az
élet egyik legszebb pillanatának bizony
ára van. Hogy ki szabja ezt az árat, azon
magam is eltûnõdöm néha: vajon a „szol-
gáltató” kezd telhetetlenné válni, vagy
maguk a kismamák is pénzben vélik mérni
a biztonságot. Mindeközben a dolog legá-

lisan nem is létezik, gondoljunk csak a
nemrégiben lezajlott Veszprém megyei
kórházzal folytatott vitára, ahol a munka-
idõn túl szülést levezetõ orvos az intéz-
mény tudtával szerzõdést kötött a kisma-
mával. Az egészségügyi miniszter szerint
azonban sehol az országban nem kérhet-
nek térítési díjat a szülésért. Elvileg. 

A kismama pedig egyre bizonytalanabb,
mikor is jár jobban: ha kiszemelt orvosra
bízza magát, vagy a véletlenre.
(Rém)történetekrõl hallani bõven, ha kór-
házi ellátásról esik szó, s a hálapénz – tö-
rõdés nem feltétlenül egyenes arányban
álló eseteirõl is. Meg persze olyanról is,
amikor valóban önzetlenül teszik a dolgu-
kat, pénztárca méretétõl függetlenül. Ön
mit tanácsolna egy kismamának? Várjuk
észrevételeiket a paksihirnok@index.hu
címre.

Dávid Ildikó

Mennyiért
szülni?

Fo
tó

: 
Sz

af
fe

na
ue

r 
Fe

re
nc

Fo
tó

: 
Pa

ks
i H

írn
ök

 il
lu

sz
trá

ci
ó



2009. január 9. 11 Paksi Hírnök

Tavaly õsszel paksi iskolák-
ban tartott egészségnevelõ
órákat Molnárné Haholt Zsu-
zsanna, az ÁNTSZ vezetõ vé-
dõnõje, amelynek keretében
preparált emberi szervekkel is
illusztrálta a dohányzás ártal-
mait. A sorozatot követõen a
módszer hatékonyságáról, va-
lamint a fiatalok dohányzási
szokásairól végzett kérdõíves
felmérést, amelynek célcso-
portját az elõadásokhoz illesz-
kedõen, a paksi iskolák 7-11.
osztályos tanulói alkották.
Azért õk, mert a szakemberek
tapasztalatai, illetve országos
felmérések adatai alapján ez a
legveszélyeztetettebb korosz-
tály. 114 fiú és 103 lány vála-
szolt a vezetõ védõnõ által
összeállított a kérdéssorra. A
válaszok alapján elmondható,
hogy a megkérdezettek köré-

ben a dohányzást kipróbálók
aránya 39 százalék, ami 84 fõt
jelent, rendszeresen 14 száza-
lékuk dohányzik, ez 29 fõ.
Ezek az adatok azt mutatják,
hogy a megkérdezett 14 éve-

sek körében, az országos át-
laghoz képest 10-15 százalék-
kal kevesebben próbálták ki a
cigarettát, illetve dohányoz-
nak. A fiatalok 98 százaléka
nyilatkozott úgy, hogy ismeri

a cigaretta egészségkárosító
hatását, 89 százalékuk emiatt
nem akar dohányozni. A
szervbemutató óra átlag osz-
tályzata 3,97, hasznosságának
osztályzata 3,85 lett. A szak-
ember végkövetkeztetése,
hogy a dohányzás kialakulása
nem függ a család anyagi
helyzetétõl, a szülõk szokásai-
tól, valamint, hogy hasznosak
a prevenciós órák. A vezetõ
védõnõ elmondta, hogy foly-
tatni szeretné ezt a munkát, hi-
szen a felmérések megmutat-
ják az aktuális helyzetet, illet-
ve iránymutatást adnak arról,
hogy hol van esetleg szükség
célzott prevencióra. A jövõben
szociológus segít a kérdéssor
összeállításában, ehhez a pak-
si Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálatban talált part-
nerre.               Kohl Gyöngyi

Négyest kapott a prevenciós óra

Nagyon sok tényezõ befolyá-
solja egy település környezeti
állapotát. Hatással van rá töb-
bek között az egészségügyi és
szociális helyzet, a gazdaság
szerkezete, a környezettuda-
tos nevelés helye és szerepe
az adott közösségben, vala-
mint a lakosság korösszetéte-
le is. Pakson sincs ez más-
ként. Városunkban és a kistér-
ségben a lakosság korösszeté-
telére a 19 éven aluliak és a
60 éven felüliek alacsony ará-
nya jellemzõ. 

A foglalkoztatási adatokat
tekintve Pakson kedvezõ a
helyzet, annak ellenére, hogy
Tolna megyében a munkanél-
küliséget tekintve az országos
átlaghoz viszonyítva kedve-
zõtlen. A turizmus és az ide-

genforgalom területén fejlesz-
teni szeretne a város. Lehetõ-
ségként említhetõ a gyógyvíz-
hasznosítás, a lussoniumi
helyreállítások folytatása, a
kortárs képtár népszerûsítése
vagy a Városi Múzeum ren-
dezvényeinek támogatása. 

A gazdasági környezetet je-
lentõsen befolyásolja a Paksi
Atomerõmû Zrt. A vállalaton
kívül 2006-ban Pakson 985
társas és 1138 egyéni vállal-
kozást tartottak nyilván. Szá-
muk 2008-ban tovább emelke-
dett. A gazdasági szervezetek
városba telepítése során to-
vábbra is törekedtek a környe-
zetbarát technológiák beveze-
tésére. Komoly eredmény,
hogy a város közigazgatási te-
rületén tavaly sem szabtak ki

jelentõs környezetterhelési
bírságot a hatóságok. 

Paks kedvezõ fekvésének, a
6-os fõút város melletti – és
nem a várost átszelõ – elhe-
lyezkedésének, a Duna felé
fújó tisztító szeleknek kö-
szönhetõen a város levegõmi-
nõsége megfelelõ. A pollen-
szennyezettsége is kedvezõbb
képet mutat a Dél-Dunántúl
többi területénél, köszönhetõ-
en annak, hogy a parlagfû-
mentesítésre nagy hangsúlyt
fektet az önkormányzat. A vá-
ros vízellátása, szennyvízel-
vezetése és kezelése is a ma-
gyarországi és regionális vi-
szonyoknál lényegesen jobb.
Paks zaj- és rezgéshelyzetét
leginkább a közúti közlekedés
befolyásolja. Hiányoznak a
várost elkerülõ utak, amelyek
elvezetnék az átmenõ forgal-
mat a város területérõl. Ked-
vezõen hat a zajhelyzetre vi-
szont az a tény, hogy az üze-
mek többsége betartja a zaj-
védelmi elõírásokat. A hulla-
dékgazdálkodás vizsgálatakor

megállapították, hogy a köz-
szolgáltatás bõvült és színvo-
nala emelkedett. Biztosított a
hulladékok környezetkímélõ
ártalmatlanítása, és megtör-
téntek az elõkészületek a
rendszer a kor követelménye-
inek megfelelõ továbbfejlesz-
tésére. 2008-ban új szolgálta-
tásként megnyílt a Kisállat
Hulladékgyûjtõ és Átmeneti
Tároló is. Az illegális hulla-
déklerakások viszont folya-
matosan visszatérõ probléma-
ként vannak jelen a városban.
Felszámolásukra nagy hang-
súlyt fektet a város, hatéko-
nyabb ellenõrzéssel és a la-
kosság bevonásával kívánják
ezt a problémát megszüntetni.
A tanulmány emellett kitér a
természeti környezet és az
épített környezet állapotára
Pakson. A munkában áttekint-
hetõ a város környezetének
jelenlegi helyzete és azok a
feladatok, amelyek megvaló-
sításával biztató jövõkép áll
településünk elõtt.

Dallos Szilvia

A Duna felé fújnak a tisztító szelek
A levegõminõséget, a talaj és vizek állapotát, a zaj- és

rezgésterhelést, valamint a hulladékgazdálkodást is

értékeli az önkormányzat a városról évente elkészí-

tett környezetiállapot-felmérésben. A tanulmány

megtekinthetõ a polgármesteri hivatal földszinti hir-

detõtábláján. 
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Legtöbb ember, köztük persze fõként a höl-
gyek, ünnepekre igyekeznek a legjobb for-
májukat hozni. Ez nem csak a szakácstudo-
mányra vonatkozik, a beiglisütés, halászléfõ-
zés elõtt mindenki megpróbál még idõt és
pénzt áldozni arra, hogy külseje is méltó le-
gyen az ünnephez. Karácsony és szilveszter
elõtt sok fodrász, kozmetikus, kéz- és lábápo-
ló hajnaltól napestig fogadja a szépülni vá-
gyókat. Igaz volt ez a most magunk mögött
hagyott idõszakra is, bár az általunk megkér-
dezettek nem tapasztalták a korábban meg-
szokott dömpinget. Gyõrffy Orsolya mûkör-
mösnél megnõtt a forgalom karácsony és
szilveszter elõtt, de új kuncsaft elvétve akadt.
Az állandó vendégek idõzítették az ünnepek-
re a szokásos körömápolást, így viszont a hó-
nap elején az átlagnál kevesebben voltak.
Tóth Judit fodrász tapasztalatai is hasonlóak,
többségében állandó vendégei kértek ünnepi
frizurát, és azt is inkább karácsonyra. A fod-
rász szerint a szilveszteri hajtás kisebb volt a
szokásosnál, aminek véleménye szerint az az
oka, hogy kevesebben mentek elegáns óév-
búcsúztató rendezvényre. 

Ki pompában, ki szolid külsõségek között
ünnepelt, de szinte biztos, hogy a hétköz-
napokban megszokottnál nagyobb kanállal
evett az elmúlt hetekben. S ahogy mondani
szokták, a jólétnek hamar eljön a böjtje is,
az év eleje sokaknál a „hogyan adjuk le a
karácsonyi lakoma miatt felszedett kilókat”
szellemben telik. Ma már a különféle fo-
gyókúra-ötletekért nem kell messzire men-
ni, úton-útfélen csodareceptekbe botlik az
ember. Persze mindenki másra esküszik.
Alapelvként azonban mindenképpen érde-
mes szem elõtt tartani: lassan fogyjunk, tu-

datos étkezéssel, csökkentett kalóriafo-
gyasztással, de ne úgy, hogy éhezzünk és 

ne álljunk naponta a mérlegre, 

mert azzal az õrületbe kergetjük magunkat.
Az étrend megváltoztatása mellett más

eszközökhöz is nyúlhatunk. Vannak külön-
féle táplálkozás-kiegészítõk, testsúlycsök-
kentõ tabletták, teák, karcsúsító testkezelé-
sek. Lehet próbálkozni masszázzsal, aku-
punktúrával, és ami mindenképpen a sor
elejére kívánkozna, mozgással, amire Pak-
son lehetõségek sora kínálkozik. A tanuszo-
dában minden eddiginél szembetûnõbben
megnõtt az ünnepek utáni forgalom. Sok az
úszó és a konditerembe látogató, de a szau-
nában is nagyüzem van. A csúcs több mint
százharminc szaunázó volt egy napon, s
amire korábban még nem volt példa, meg-
történt, hogy nem volt elég öltözõszekrény
– több mint százhúsz van összesen –, annyi
volt egyszerre a vendég. 

Az Építõk úti Cél Fitness is felkészült az
újév eleji dömpingre. A teremvezetõ, Mi-

hály Melinda tapasztalatai szerint január kö-
zepén jelentkeznek azok, akik szeretnének
megszabadulni az ünnepekkor felszedett ki-
lóktól. A spin racing- és aerobikedzõ el-
mondta, sok a téveszme a fogyás és test-
edzés terén, és a különféle csodadiétákkal is
érdemes vigyázni, hiszen sok nem tudomá-
nyosan alátámasztott. Legfontosabbnak azt
tartja, hogy ne felelõtlenül, átgondolatlanul
fogjunk hozzá sem a diétához, sem a moz-
gáshoz. – A mozgás célja elsõsorban ne a
súlyfelesleg leadása legyen, hanem az, hogy
javítsunk az életminõségünkön, éljünk
egészségesen, testtudatosan, de a mozgás
lelki hatása is fontos – fogalmazott. A te-
remvezetõ kiemelte, a testedzésnek nagyon
sok élettani és pszichoszociális hatása van,
kiváló depresszió- és stresszoldó. 

Melinda elmondta, hogy a legnépszerûbb
a spin racing, ami látványosan javítja az ál-
lóképességet, magas kalória-felhasználású
mozgás, könnyen követhetõ, jó hangulatúak
az edzések. – Nagyon szép eredményeket
érnek el az idejáró hölgyek, amit én és edzõ-
társaim saját sikerünknek is érzünk. Nem-
csak azt tartom eredménynek, ha sikerült le-
adniuk néhány kilót, vagy csökkent a derék-
bõségük, hanem azt, ha azt mondják, köny-
nyebben mennek fel a negyedik emeletre,
jobban bírják a terhelést – fogalmazott az
edzõ. Hozzátette, õ mindig mindenkinek azt
tanácsolja, hogy ne akarjon radikálisan vál-
toztatni, nem jó ötlet, ha valaki egyszer csak
úgy dönt, nem eszik, és hetente négyszer
edz. Az ésszerûség és a fokozatosság elvét
kell követni, szögezi le az edzõ, aki minden-
kinek azt szokta mondani, hogy általában
eredményt hoz, ha odafigyel az étel meny-
nyiségére, minõségére, beiktatja életébe a
rendszeres mozgást, illetve – amirõl sokan
megfeledkeznek – gondoskodik a megfele-
lõ folyadékbevitelrõl.               Vida Tünde
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Fogyni csak okosan érdemes
Míg a karácsony elõtti idõszak

többnyire a fodrászok, kozmeti-

kusok és mûkörmösök körében

hoz dömpinget, addig az ünnepe-

ket követõ idõszakban a kondi-

és tornatermek, illetve más fo-

gyással kecsegtetõ helyek iránt

nõ meg a kereslet. Az érdeklõdés

elõterébe kerülhetnek a fogyókú-

rás módszerek, receptek is.

Bármilyen meglepõ, létezik zuhanyfo-
gyókúra is. Ez pedig – állítólag – a szer-
vezet egyik fõ feladatára, a test megfele-
lõ hõmérsékleten tartására épül. Ha a
testhõmérséklet csökken, a szervezetnek
pótolnia kell az elvesztett hõmennyisé-
get. Ezt elõször a szénhidrátok, majd a
felhalmozott és elraktározott zsírpárnák
elégetésével teszi. A hideg vízzel zuha-
nyozást napi pár másodperccel kell kez-
deni, majd növelni az idõt. Közben mo-
zogjunk, ugráljunk, így pulzusunk is sok-
kal gyorsabb, a zsír égetése sokkal hatá-
sosabb lesz, állítják a módszer követõi. A
hírek szerint illatdiétázni is lehet, mert a
finom illattól telítõdünk, vagyis fogyókú-
rázhatunk e módszerrel is. 
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Budapesten több mint fél év-
százada a karácsonyi ünnepek-
hez kapcsolódik egy különle-
ges színházi esemény: a Diótö-
rõ címû balett bemutatása az
Operaházban. A csillogó mese-
balett eseményei, a pompás
Csajkovszkij muzsika, a ra-
gyogó táncok és a színpadi lát-
ványosság a szenteste bensõsé-
ges hangulatát idézi. A Magyar
Táncmûvészeti Fõiskola pro-
dukciójában is színre viszik a
darabot immár tíz éve. A
Thália Színházban bemutatott

decemberi elõadássorozat ren-
dezõ-producere Dózsa Imre
így írt az eseményrõl: „A fõis-
kola az amerikai Robert
Lindgren koreográfiáját tartja
repertoáron, mert ez a változat
kifejezetten növendékek és fõ-
iskolai hallgató számára ké-
szült. Növendékeinknek mér-
cét jelentõ egész estés feladatot
adunk, amely mûvészi fejlõdé-
süket megalapozza, és szá-
mukra is maradandó élményt,
útravalót ad.” December 12-tõl
21-éig több mint tíz elõadás-
ban léptek fel a növendékek,
köztük a paksi Bencze Beatrix
és Kasi Eszter. Kápolnás Gá-
bor ugyan nem lépett színpad-
ra, de második szereposztás-
ban mindig készen kellett áll-
nia. A gyerekek sikeres felvé-
telijérõl tavaly júniusban ír-
tunk. Most mindhárman arról
meséltek, hogy könnyen meg-
szokták az új iskolát, a buda-
pesti életet. Szeretik a fõisko-
lát, a próbákat, osztályukban új
barátokra találtak. Büszkék ar-
ra, hogy beválogatták õket az

elõadásba, a lányok jól érezték
magukat a színpadon. Nagy
meglepetésben volt részük az
egyik elõadáson: a Bezerédj
Általános Iskolából régi osz-
tálytársaik és pedagógusok lá-

togatták meg õket. Az autóbu-
szos utazást a balett tagozatos
osztályból egy édesanya, dr.
Bujtás Tiborné szervezte, Szar-

ka Gitta, a Pro Artis Mûvészeti
Iskola balett-tanárának segítsé-
gével. Az elõadás után ajándé-
kot kaptak a kis mûvészek, és
volt idõ egy kis élménybeszá-
molóra is. Szülõk, tanárok,
gyerekek egyaránt büszkék a
három növendékre, figyelem-
mel kísérik pályafutásukat.

Bujtásné Szilvia elmondta,
örömmel szervez bármikor ha-
sonló színházlátogatást, ha al-
kalom lesz rá. Beatrix, Eszter
és Gábor továbbra is nagy
szorgalommal készül a táncos
pályára, egy dolog nehezíti
csupán a mindennapjaikat: na-
gyon hiányoznak a szüleik és
testvéreik.                       -bézsé-

A Diótörõben bizonyíthattak
Három egykori paksi

kis balett növendék

szeptemberben Buda-

pesten kezdte az iskolát,

ahol egy sikeres felvéte-

lit követõen táncmûvé-

szeti tanulmányokat

folytatnak. Máris meg-

ízlelhették a világot je-

lentõ deszkákat, a Dió-

törõben bizonyíthattak. 

Elöl a három növendék régi osztálytársaik körében.

A Bezerédj Általános Iskola
hetedik osztályos tanulója öt
éve judózik, és azt meséli, so-
kat kapott ettõl a sporttól: ha-
tározottságot, bátorságot, fizi-
kai edzettséget. Hamar kide-
rült, hogy tehetsége, kitartása
van hozzá, és korán jöttek a
sikerek is. Az ASE serdülõ
korosztályában volt már or-
szágos bajnok, nemzetközi
versenyen elsõ helyezett, és a
legutóbbi Atom Kupán is a
dobogó tetejére állhatott.
Jennifer jó tanuló, kedvence a
kémia, és gyermekorvosnak
készül, de azért nagy álma,
hogy minél több szép ered-
ményt érjen el judósként, és
szeretne olimpián is szerepel-

ni. Elszántságának, eredmé-
nyeinek és szorgalmának kö-
szönheti, hogy a Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány
díjazta, és a közelmúltban be-
válogatták az országos Hérak-
lész Bajnokprogramba, mely-
nek jelenleg húsz sportág
csaknem ezerötszáz sportoló-
ja a tagja. Az interneten ezt
olvashatjuk: „A program leg-
fontosabb célja a dinamikusan
fejlõdõ olimpiai sportágakban

azoknak a serdülõ, ifjúsági
korú sportolóknak a felkutatá-
sa, gondozása, akik a magyar
sport jövõbeli eredményessé-
gének zálogát jelenthetik.” Az
utánpótlás-nevelési rendszer
támogatja a sportolók hazai és
nemzetközi versenyeken s
edzõtáborokon való részvétel-
ét,  egészségügyi  hátterét,
valamint sportruházatot és
sporteszközöket is biztosít;
Jennifer is kapott már a prog-
ram keretében sportruhákat.
Családjában természetes  a
mozgás és a sport szeretete,
hatéves kishúga táncolni sze-
retne, kilencéves öccse,
Nikolasz focizik, mindez ter-
mészetes a valamikor sportoló
szülõk körében. Horváth
Jennifer zöld öves judós, ami-
hez eredményes vizsgát kel-
lett tennie. Kevés szabadide-
jében olvas és zenét hallgat.     

-bzs-

Tehetségesek, fiatalok

Horváth
Jennifer

1%
A „Szeretetben-Egymásért, Paks”
Alapítvány köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik a 2008. évben alapítvá-
nyunk számára ajánlották fel személyi
jövedelemadójuk egy százalékát – 1.390
ezer forintot –, melyet a paksi Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium tanulóinak, lelkigyakorlat-
ára, kirándulásaira, színházlátogatásaira,
Margaréta mazsorett- és twirling csoport
katolikus iskolás tanulóira és a 104. szá-
mú Bethlen Gábor Cserkészcsapat támo-
gatására fordított. Kérjük Önöket, hogy
ebben az évben is segítsék alapítványun-
kat!
Adószám: 18850910-1-17

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ 

EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:
18850910-1-17
A kedvezményezett neve: „Szeretetben
– Egymásért, Paks” Alapítvány”
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A legnagyobb karácsonyi sütés-
fõzés közepén csengett a telefo-
nom, s Hernádi Feri bácsi nyu-
galmazott postamester közölte
velem, hogy persze én minden-
kit megkérdeztem a Ring Vincé-
vel kapcsolatban, csak õt nem,
pedig sokat mesélhetett volna
róla, hiszen az õ nagyanyja volt
a Vince bácsi testvére, s õ jól is-
merte gyerekkorából, még fény-
képe is van a Ring-családról,
ami egy fotóalbumban, a Kiss
G. Péter szerkesztette A paksi
évszázadban is megjelent a
könyv 21. oldalán. 

Mentségemül szólva elmond-
tam, hogy a tájékoztatást az azo-
nos nevû paksi család leszárma-
zottjától, Ring Istvántól kaptam,
illetve egy hajdani dunakömlõdi
tanítványomtól, akinek a nagy-
anyja Ring lány volt, s mivel
nem volt szerencsém ismerni
Feri bácsi felmenõit, így sajnos
eszembe sem jutott, hogy õt kel-
lett volna felkeresnem.  Arra az-
tán végképp nem gondoltam,
hogy azzal a mondattal, hogy „a
ma élõ leszármazottak még csak
a nevét sem hallották”, bárkit is
megsértek, hiszen ezt az általam
megkérdezettek szó szerint így
fogalmazták meg. 

Még a cikk megírása elõtt,
szokásos internetes adatgyûjté-
sem során az is kiderült,  a vi-
lághálón 2001 óta fenn van a
Magyar Katolikus Lexikon
szerkesztõbizottságának Ring
Vincével kapcsolatos felhívása
adatainak kiegészítésére, s en-
nek alapján úgy véltem, ha a le-
xikonban 2008-ban a halálozási
évszám is csak feltételezettként
jelent meg, nem találok a város-
ban olyan személyt, akitõl bõ-
vebb felvilágosítást remélhetek. 

Másnap újabb telefonáló je-
lentkezett, Bajor Ferenc keresett
meg, aki megköszönte, hogy ír-
tam nagybátyjáról, Ring Vincé-

rõl, akit õ gyermekkorában na-
gyon szeretett, aki az õ nagy-
anyjának a testvére volt, és aki-
rõl azt hitte, hogy mára már
mindenki elfelejtette. Beszélge-
téseink során fontos tényeket si-
került megtudnom tõlük Ring
Vince és paksi rokonainak kap-
csolatáról, életének utolsó évti-
zedérõl, aminek azért örültem,
mert a lexikon szócikkébõl ez
az idõszak hiányzott. 

Ring Vince, 

miután Debrecenbe került, a
nyári vakációt arra használta,
hogy végiglátogassa rokonait.
Ring György molnár hat gyer-
meket nevelt fel, a fiúk: István
Veszprémben, Vince Debrecen-
ben és Károly Jászberényben
alapított családot. A három lány
pedig Pakson maradt: Julianna
(Hernádi Feri bácsi nagyanyja)
Karszt József molnár felesége
lett, Máriát Bauer József vette
feleségül (aki Bajorra magyaro-
sított), Erzsébetet, akit mindenki
csak Lizus néninek hívott, pedig
Krómer József kõmûves. Ezért,
s a Duna szeretetéért a leghosz-
szabb idõt Vince bácsi Pakson
töltötte, s általában Karszt Jó-
zsef családjánál szállt meg.
Amikor a II. világháború bom-
bázásai következtében lakása
Debrecenben találatot kapott és
megsemmisült, már nyugdíjas-
ként 1943-ban visszaköltözött
Paksra, továbbra is Karsztéknál
lakott a Rókus utca 14-ben (má-
ra ezt a házat már lebontották).
Ring Vince izmos, mokány em-
ber volt, aki a rendszeres test-
mozgásra is gondot fordított,
reggeli tornaként a napot favá-
gással kezdte. Az ölfát is õ ho-
zatta a fateleprõl, pontosan ki-
számítva, ha minden nap egy
óra hosszat hasogat, mennyi fá-
ra lesz szüksége. Mire letelt a

paksi vakáció ideje, Karszték-
nak meglett a téli tüzelõje. Jó
humorú, közvetlen ember volt, a
rokonság gyerekei is szerették,
megtanította õket úszni, evezni,
járta velük a Dunát (neki nem
születtek gyermekei). Csekély
nyugdíját korrepetálással egé-
szítette ki. Pakson is köztiszte-
letnek örvendett, jó barátságot
ápolt a vele nagyjából hasonló
korú tanítókkal, tanárokkal: Né-
meth Mihállyal, Fülöp Etelká-
val és nõvérével, Jolánnal,
Jantner tanító családjával, aki-
vel a veszprémi Ringek révén
rokonságban is állt. Tekintélyét
bizonyítja, hogy 1945-ben Ta-
risznyás Gerõ fõjegyzõ õt kérte
fel a gimnázium elõdjeként lét-
rehozott Kereskedelmi Iskola
alapító igazgatójának, de ezt
már korára és megrendült
egészségi állapotára hivatkozva
nem merte vállalni.

A Rosti Pálról 

szóló cikkem visszhangja más-
féle történet. 2008 tavaszán ju-
tott el hozzám az a levél, amely-
ben a levélíró „a Rosthy utcai
lakók” aláírással a 2006 õszén
megjelent  írásomra reagált, és
közölte fenntartásait a cikk
megállapításaival  kapcsolat-
ban. 

Abban igaza volt, hogy a pak-
si Rosthy utca nem a híres uta-
zóról, Rosti Pálról kapta a nevét,
ezt helytelenül írtam. Az utca
neve Pakson a barkóczi Rosty-
család emlékét, s nem Rosti Pál
tudományos munkásságának el-
ismertségét jelzi. A család nevét
a monográfia, s az általam is-
mert levéltári források Rostynak
írják, de hogy ez idõ tájt meny-
nyire nem volt, vagy nem szá-
mított a mai értelemben vett he-
lyesírás, azt az is bizonyítja,
hogy az 1864-ben felvett Pesthy

Frigyes Helynévtárban Rosti ut-
ca szerepel. (Egyébként ekkor-
ra, 1861-ben már Rosti Pál meg-
kapta akadémikusi kinevezését
a dél-amerikai utazását megörö-
kítõ albuma leírásának tudomá-
nyos értékeiért.) A tudós Rosti
Pál i-vel, és nem y-nal írta a ne-
vét, ahogy ezt tette a reformkor
több, az egyenjogúsításért küz-
dõ, azt komolyan vevõ szemé-
lye, pl. a barkóczi Rosty család
Fejér megyében híressé vált író-
jaként  Rosti Zsigmond vagy
Jókai Mór is.

A Rosty-család tagjainak
Rosthyként írása a XX. század
elején a személynevek írásának
gyakori típushibája. Ez Pakson
a Petõfi utca esetében is megtör-
tént, a költõ nevét az 1910-ben a
Bonyhádi Zománcgyárban ké-
szült utcanévtáblán  Petõfynek
írták, mint azt a Városi Múze-
umban õrzött korabeli házszám-
tábla is  bizonyítja, és így is
használták évtizedeken át. (Ek-
koriban gyakran írták a fejede-
lem nevét Rákóczynak, vagy a
másik gyakori típushiba, a
Vörösmarthy is ekkor keletke-
zett, Pesthy Pál nevét is láttam
már Pestynek írni.)

A levélíró többi észrevétele,
melyben a Rosty-család tagjai-
nak emberi nagyságáról, szemé-
lyiségüknek a városra gyakorolt
hatásáról szólt, úgy vélem, gon-
dolkodásmódunk közti különb-
ség kifejezõdése inkább, mint az
én ténybeli tévedésem. Vélemé-
nye tiszteletre méltó, de én ma is
azt gondolom, a család leghíre-
sebb tagja a tudós utazó, Rosti
Pál volt, s a sorozatom is a
Pakssal kapcsolatba hozható, de
napjainkra már elfelejtett, orszá-
gos hírû személyek életének fel-
idézésérõl kívánt szólni. 

Végezetül: a három év alatt
volt, hogy tévedtem, amit röstel-
lek. Kritikusaim reagálása pon-
tosabb, alaposabb munkára
késztet. Megtisztelõnek tartom
és köszönöm mindenkinek,
hogy írásom foglalkoztatta, ha
nem is dicsérte, de elolvasta,
gondolkodott rajta, utánajárt an-
nak, amit leírtam, és idõt szánt
rá, hogy észrevételeit közölje
velem.        Kernné Magda Irén
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Híres paksiak, paksi hírességek

Még egyszer Ring Vincérõl, Rosti Pálról,
a Rosty-családról és a Rosthy-utcáról



A híres paksi embereket akkor kezdte
„gyûjteni”, mikor a város helytörténeti
tankönyvét írta. Kislexikonnak szánta a
könyv végére, ám az írásmû így is kétszer
olyan hosszú lett, mint tervezte a kiadó,
ezért lemaradt ez a bizonyos lexikon. – A
tankönyvbõl sem tudtak húzni – mondja
mosolyogva arra célozva, hogy bizony ne-
künk, a Paksi Hírnök szerkesztõinek is fel-
adta néhányszor a leckét, hiszen megadott
karakterszám ide vagy oda, a mondatok
olyan szorosan csimpaszkodtak egymás-
ba, hogy abból bizony kivenni nemigen le-
hetett. S ez még mindig csak egy rövid ki-
vonata annak, amit egy-egy emberrõl ösz-
szeszedett. Pedig sokszor minden monda-
tért meg kellett küzdeni, elõ kellett csalo-
gatni levéltárakból, az Országos Széché-
nyi Könyvtárból, vagy akár élõszóból,
emlékekbõl. 

S, hogy miért is lett „pótkávé” a szépiro-
dalom? A feldolgozott életutaknál, sorsok-
nál mélyebb érzelmeket egyetlen kitalált
történet sem tud visszaadni. – Ez a létele-
mem – mondja, majd nevetve hozzáteszi:
– Tulajdonképpen az öregasszonyok is
szívesen pletykálkodtak mások életérõl,
én is 

ezt ûzöm kutatási 

témává nemesítve.

Ugyan nem kevés idõ és anyagi ráfordí-
tás volt, hogy akár napokat töltsön az or-
szág másik szegletében, ám mint mondja,
inkább erre költ, mint Cavintonra, neki ez
tölti ki nyugdíjas éveit. Sokat kapott õ is a
kutatásai során. Például, mikor a segítõ-
kész könyvtáros vagy levéltáros az ott töl-
tött napok alatt a saját életútjába is bepil-
lantást engedett. – Hihetetlen, hogy mi-
lyen súlyos problémáktól terhelt életek
vannak, s mégsem engedik eluralkodni
rosszkedvüket, teszik a dolgukat. Ilyenkor
az ember a saját sorsát is jobban tudja be-
csülni – tûnõdik el. 

Pedig ez a sors sem volt mindig az, ami-
nek most látszik. Bizony a házért, az elsõ
autóért, a három gyerek felneveléséért
meg kellett küzdeni – akár tanítás után a
paradicsomföldön, vagy a fûszerpaprikát
istápolva. Pedig szentül hittem volna,
hogy jómódú polgári család a háttér. Hát
félig-meddig az is. Az egyik nagypapa

ugyan dunaszentgyörgyi tehetõs család
sarja, a gazdagság azonban a háborús köt-
vényekkel együtt lett semmivé. Ezt köve-
tõen pékként dolgozott, ám mint vendég-
látóm meséli, munka után Jókait olvasott.
– Nálunk délután mindenki olvasott. A
nagypapa vigyázott az unokára, míg én át-
ugrottam a szomszédos könyvtárba – me-
séli. A tanári pályát sem azért választotta,
mert nem vették fel máshová. Akkoriban
respektje volt. Egy somogyi kis faluban
kezdte a pályát, ahol tanítóné asszonynak
szólították, minden disznótorba hivatalos
volt, és akadt szülõ, aki kezet akart csókol-

ni a pályakezdõnek. S ez nem csupán neki
szólt, minden tanárt megilletett a tisztelet.
Hogy hova tûnt mindez? Egy kicsit min-
denki hibás, a társadalom, ami nem fizeti
meg a pedagógusokat, s azok a kollégák,
akik nem értelmiségként élnek. 

– Az elmúlt húsz évben nem volt olyan
nagy kiállítás Pesten, amit ne láttam volna
– mondja. S arra sem találunk választ,
hogy miért ugyanazok az arcok tûnnek fel
minden paksi kulturális rendezvényen… –
A világ nagyon megváltozott, az emberek
félnek egymással igazán beszélgetni, hi-
szen öten állnak ugrásra készen valakinek
a munkahelyére. Az is szörnyû, hogy a po-
litika szabja meg az irányvonalakat, barát-
ságokat – sorolja. Beszélgetésünk alatt
többször elhangzott: 

saját útját járta, 

nem volt népszerû, nem kereste senki ba-
rátságát, kínosan ügyelt a függetlenségére.
A kérdés, hogy lehet egyáltalán független-
nek lenni? – Nem állítom, hogy mindig si-
kerül, de törekedni kell rá. Sok hátránnyal
jár és magányossá tesz, de ugyanakkor
szabaddá is – állítja. Ahogy fogalmaz, so-
ha nem volt annyi ideje, hogy odaálljon
mások „bandaháborújához”. 

S ha már az idõnél tartunk: ma már öt
unokája is kitölti azt. Diótörõt kaptak ka-
rácsonyra, amolyan igazi, festett fabábut.
Internetes adok-veszek oldalon jutott hoz-
zá, ahol olyan ajándékot keresett, amit
mástól úgysem kapnak, hiszen nehéz fel-
venni a versenyt játékok tömkelegével. 
– Elviszem õket a balettelõadásra, egy ki-
csit így is készülünk a Diótörõre – meséli.
Legyen másképp is megközelíthetõ a va-
rázslat, ne egyensziruppal leöntött, céloz a
mostani harsány mesevilágra, ami unokáit
is elérte. Mint mondja, mellé kell tenni
mást is, hogy a gyerek választani tudjon.
Amit õ tud nyújtani: klasszikus mesék,
mint például a Vitéz László Kemény Hen-
rik elõadásában.

Saját passziójának is hódol: gyalog jár-
kel a városban, hiszen így mindig szembe
jön valaki, akivel néhány szót vált. A
könyv anyaga is készülõben, ami a városi
könyvtár égisze alatt jelenik majd meg.
További tervek? Még nem tudni, de min-
den bizonnyal lesznek majd. 

Dávid Ildikó
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Jó napot, mi újság?

Életek és sorsok nyomában

Volt úgy, hogy három napig ült egy

könyvtárban, hogy rátaláljon arra

a két mondatra, ami még az élet-

rajzhoz hiányzott. A kutatómun-

ka, amit néhány éve múzeumpe-

dagógusként hivatásaként ûzött,

mára hobbijává vált. Ugyan la-

punk hasábjain búcsúzik a „Híres

paksiak, paksi hírességek” rovata,

ám a sorozatban szereplõ életutak

bõvebb kiadásával könyv alakban

találkozhatnak majd. Sok min-

denrõl beszélgettünk ennek apro-

póján a szerzõvel, Kernné Magda

Irénnel, többek között arról, hogy

milyen volt a '60-as években taní-

tónak lenni, vagy milyen a XXI.

században nagymamának, de az is

kiderül, ma már miért „pótkávé”

számára a szépirodalom. 
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Sport

Megkezdte felkészülését a 2008-
2009-es bajnoki évad tavaszi
szezonjára a Paksi FC Soproni
Ligában szereplõ labdarúgócsa-
pata. Az õsszel adós maradt a jó
játékkal, és hazai pályán sem al-
kotott maradandót a Paksi FC.
Ennek köszönhetõen a 14. hely-
rõl várhatja a tavaszi rajtot a pak-
si zöld-fehér gárda. Bár nagyon
sûrû a középmezõny, a szakveze-
tés elvárása mit sem változott:
cél az elsõ tízbe jutás. Az elsõ hé-
ten az ASE csarnokban és a PFC
stadionban készülnek, majd 12-
étõl kétszer egy hétre a tatai
edzõtáborba vonul a Gellei egy-
let. – Délelõtt a helyi sportcsar-
nokban, délután Tatabányán, a
mûfüves pályán készülünk, rög-
tön az elsõ szombaton már edzõ-
meccset is játszunk, Budaörsön a
Cegléddel. Ezt követõen egy hé-
tig hazai környezetben folynak a
tréningek, de mûfüves pálya hiá-
nya miatt idegenben vívjuk a fel-

készülési találkozóinkat. Majd
ismét edzõtábor következik, a
horvátországi Porecsben. Itt 3-4
helyi és szlovén csapattal csa-
punk össze, akik erõszakosak,
rámenõsek és jól szolgálják a fel-
készülést. Nem titkoltan a tavaly
tavaszihoz hasonló produkciót
szeretnénk nyújtani, számszerû-
sítve 23-24 ponttal – mondta el
Gellei Imre, a Paksi FC vezetõ-
edzõje. 

A csapat háza táján jelentõs
változások történtek a téli szü-
netben. Márkus, Salamon, Mol-
nár, Hanák és Kriston már távo-
zott, Buzás Attila az NB III-as
együttessel készül, és a PSE
utánpótlásedzõje lesz. Pokorni
Péter az MTK-hoz tart, míg Cse-
hi Tamás elvágyódik a paksi
klubtól. Az érkezõk rovatba ed-
dig Csernyánszki Norbert
(DVSC) és Pintér Attila (Gyõri
ETO FC) neve került, szóbeli
megállapodás történt az MTK-s

Horváth Leventével, valamint a
szintén gyõri Nikolov Balázzsal
is, aki ha 12-éig nem szerzõdik
külföldre, Pakson folytatja.
Vituska István (Szekszárd) is a
PFC elsõ csapatával készül, ha
bizonyítja tehetségét, maradhat. 

– Mindenképp szeretnék beke-
rülni a kezdõ csapatba, minél
többet játszani és minden erõm-
mel azon leszek, hogy a csapat
elérje a kitûzött célt, a legjobb
10-be jutást – fogadkozott az el-
sõ edzésen Pintér Attila. Éger
László bizakodóan tekint a jövõ-
be, elmondta: ha mind fizikáli-
san, mind mentálisan jól sikerül
a felkészülés, nem lehet gond tel-
jesíteni az elvárásokat. – Sérülés-
mentes felkészülést várok, és
mindenben segítenem kell az új
játékosokat. Nagyon jó tavaszi
teljesítménnyel szeretném meg-
lepni magam – tette hozzá a csa-
patkapitány. A Paksi FC február
7-én már Ligakupa mérkõzést
játszik hazai pályán a Zalaeger-
szeg ellen, majd 14-én, szintén a
kupasorozatban Kaposváron

vendégszerepel. A tavaszi bajno-
kik február 21-én a Fehérvári úti
stadionban a Kecskeméttel kez-
dõdnek.                 Faller Gábor

Készül a tavaszra a PFC

A 2008-as esztendõ a nagy
nemzetközi sportesemények
tükrében – Pekingi Nyári
Olimpiai Játékok, labdarúgó
Eb (Svájcban és Ausztriában
sajnos nem voltunk érdekel-
tek) – kicsit más megvilágítás-
ba kerül, mikor visszatekin-
tünk az óévre. A két nagy pak-
si sportegyesület ügyvezetõjét
arra kértük: dióhéjban értékel-

jék a tavalyi esztendõt szak-
osztályokra lebontva. 

Ha már említettük a pekingi
olimpiát, stílszerûen kezdjük
az Atomerõmû Sportegyesü-
lettel. Juhász Sándor ügyveze-
tõ igazgató elsõsorban a nyári
játékokon szereplõket értékel-
te, kiemelve Kozmann György
bronzérmét kenu 1000 méte-
ren Kiss Tamással az oldalán.
Itt szólt a végül tartalékként
kiutazott, egész évben kima-
gaslóan teljesítõ Boros Gergõ-
rõl is, aki a válogatási módszer
átalakításának köszönhetõen
maradt le az indulásról, de övé
a jövõ. A judósoknál megemlí-
tette, hogy Hangyási László
mesteredzõ tanítványai – Mé-
száros Anett hetedik helye és a
fiatal Bor Barna részvétele az
olimpián – jó reklámhordozói
a paksi sportnak. Ezek mellett,

mind a kajak-kenu, mind a
cselgáncs szakosztály nemzet-
közi és hazai eredményei ön-
magukért beszélnek az óév-
ben. (Bor Barna például zsi-
nórban harmadszor nyerte
meg az U23-as Eb-t.)

Az ASE-nál a legtöbb nézõt
csalogató kirakatsportág a ko-
sárlabda, ahol a 2007/2008-as
idényben, a bajnokságban vára-
kozáson alul teljesített a csapat,
viszont a kupaelsõséggel vala-
melyest kárpótolta szurkolóit
Sabáli Balázs együttese. Biza-
kodásra adhat okot, hogy az
õszt már jobban zárták a piros-
kékek, igaz a Magyar Kupától
hamar búcsúztak Gulyásék. 

A sakkozók, ahogy megszok-
hattuk, dobogón zártak az NB
I-es bajnokságban és a közvet-
len utánpótlás 10. alkalommal
nyerte meg az országos csa-

patbajnokságot. A drezdai
sakkolimpián õsszel két paksi
versenyzõ (Berkes Ferenc,
Vajda Szidónia) is erõsítette a
magyar válogatottat.

Juhász Sándor elégedett a lab-
darúgó szakosztályban végzett
utánpótlás-neveléssel is, hiszen
több mint 200 gyereket foglal-
koztatnak napról napra az im-
pozáns létesítményben, segítve
ezzel az NB I-es PFC kiválasz-
tását is. Az ügyvezetõ kiemelte
még a szabadidõ szakosztály
szakcsoportjaiban sportolók
teljesítményét, ahol számtalan
lehetõséget biztosítanak –
túrázástól a vitorlázásig – az
egyesülethez kötõdõk számára. 

– Soha rosszabb esztendõt
2009-re – zárta értékelését a
tavasszal leköszönõ ügyve-
zetõ.

(Folytatás a 17. oldalon)

A szilveszteri tájfutó kupák

többségével ellentétben a
legutóbbit, ami egyébként a
25. volt, nem hóesésben tartot-
ták. A versenyzõknek sem ez,
sem a csikorgó hideg nem
szegte kedvüket, körülbelül
félszázan álltak rajthoz a Tolna
Megyei Tájfutó Szövetség
hagyományos óévbúcsúztató
rendezvényén. Négy sporte-
gyesület versenyében sok
hibátlan eredmény született. A
paksiak közül elsõ lett
Kocsner Péter (PSE – F14),
Tinnyei Petra (PSE – N14) és
Lajkó Nikolett (PSE – N21).
Ez alkalommal búcsúzott a táj-
futó sporttól Mittler József, aki
40 éven át irányította a paksi
és 30 éven át a Tolna Megyei
Tájfutó Szövetséget.         -vt-
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Harmadszor az élen
Az orlandói kommandós világbajnokságon
a Neutron Bevetési Osztály csapata mellett
egyéni versenyzõje is volt a küldöttségnek.
Farsang János egy évvel nyugdíjazása után
is ugyanolyan lelkesedéssel vetette magát
a kommandós világbajnokság felkészülé-
sébe, mint korábban. Ezúttal azonban régi
vágya teljesülhetett: az egyéni versenyen
indult. Hét évig a csapattal szerepelt, addig
– bár sokszor felvetõdött benne az ötlet –
egyéni érdekeit háttérbe szorította. Kéri
Zoltán barátjával, aki korábban szintén ne-
utronos csapattag volt és egyéniben is szép
sikereket ért el, saját költségén utazott ki
az Egyesült Államokba. 

– 26-an indultunk. A versenyszám egy
háromszor egymérföldes futásból állt. A
szervezõk minden körben rengeteg megol-
dandó feladatot állítottak össze. Volt vízen
és mocsáron való átkelés, akadálypályával
tarkítva. Minden kör végén lövészet zárta
az etapot, különbözõ fegyverekkel kellett
köregységre lõni – árulta el Farsang János.
A százforintos nagyságú célra 15 méterrõl
adtak le lövést. 10-esnél kisebb találat ese-
tén félpercenkénti idõbüntetést rótt a ver-
senyzõkre a szigorú zsûri. János két tízes
és egy hetes találattal, 31 perces futóidõvel

fejezte be a pályát, mely összetettben a má-
sodik helyre volt elegendõ. Egyéni verse-
nye mellett Kéri Zoltánnal együtt termé-
szetesen a csapat felkészülésében is sokat
segített. – Örömmel segítettem a neutronos
társaknak is, Benkõ Péterrel többször is
külön elmentünk lõni, és azt is elmondtam
neki, mire számíthat elsõ versenyén – foly-
tatta a Super SWAT Cop második helye-
zettje. Az orlandói egyéni versenyen jövõ-
re is indulna a paksi ex-kommandós. Is-
merve elszántságát egy újabb második
hellyel bizonyosan elégedetlen lenne.

Faller Gábor

Beteljesült az ex-kommandós álma

(Folytatás a 16. oldalról)
Érdekes, hogy Balog Judit, a

Paksi Sportegyesület ügyveze-
tõje hasonló véleményt formál
az óév és a 2009-es esztendõ
kapcsán, de itt valamivel ár-
nyaltabb a kép. A város és a
megye elsõ NB I-es labdarúgó-
csapatának õszi szereplése
ugyan elmarad az elõzetes vá-
rakozásoktól, de ahogy a szak-
ma megfogalmazza, nincs nagy
lemaradás, és a csapat jelenle-
gi, 14. pozíciója csak átmeneti
állapot. Ne feledjük, immár
harmadik idényét kezdte a PFC
a legmagasabb osztályban, és a
tavalyi zárás a kezdeti nehézsé-
gek ellenére jól sikerült. (11.
hely). Ennél, mármint az õszi
szereplésnél örömtelibb hír,
hogy épül-szépül a Fehérvári
úti sporttelep: irodaépület ki-
szolgáló bázissal, öltözõ- és le-
látó-rekonstrukció, valamint
világítás a centerpályán –
emelte ki az ügyvezetõ. 

A teniszezõk, igaz, kiestek az
OB II-es bajnokságból, viszont
az új teniszcsarnok biztosítja a
zavartalan egész éves munkát.
A felnõtteknél cél a visszajutás
a második vonalba, talán meg-
valósítható. Emellett sok után-
pótlás és amatõr tornát rendez-
tek a hat salakos és két kemény
borítású talajon. 

A PSE színeiben közel 40
éves múltra tekint vissza a táj-
futás története. A 2008-as esz-
tendõ a korábbi évekhez hason-

lóan sikerekkel volt kikövezve,
hiszen rengeteg hazai verse-
nyen, például Hungária Kupán
dobogóra állhattak a paksi ver-
senyzõk, megköszönve ezzel
Mittler tanár úr több évtizedes
szakosztály-vezetõi és edzõi
munkáját. Miután tavaly visz-
szavonult, utóda Kiss Gábor,
volt tanítványa lett.

Ahogy Balog Judit elmondta,
a két küzdõsportban, az ököl-
vívásban valamint a karaté-
ban, követve a több éves ha-
gyományokat, az utánpótlás
képzése és nevelése a legfon-
tosabb feladat. Ezek mellett
természetesen hazai és nem-
zetközi versenyeken elvárható
a jó szereplés, hiszen a múlt
kötelez. Az elvárásoknak ta-
valy mindkét szakosztály ver-
senyzõi maradéktalanul meg-
feleltek, fõleg Záborszki Zol-
tán tanítványai, miután a fran-
ciaországi karate világbajnok-
ságon és az azt megelõzõ ma-

gyar bajnokságon kimagasló
sikereket értek el. 

A végén, de nem utolsósor-
ban, a mozgás, a zene és a har-
mónia, a mozgáskoordináció
fejlesztésének reprezentálását, a
ritmikus gimnasztikát értékelte
az ügyvezetõnõ. Az rg-sek már
hosszú évek óta a Deák Ferenc
Általános Iskola tornacsarnokát
használják, így 2008-ban is
minden feltétel adott volt a kép-
zéshez, amit már óvodás kor-
ban elkezdenek. Tavaly a nebu-
lók versenyeken és bemutató-
kon látványos koreográfiákkal
hálálták meg a törõdést.

Ezek szerint soha rosszabb
évet 2009-ben sportvonalon,
mint a tavalyi esztendõ volt, hi-
szen a feltételrendszer adott, a
paletta színes, és aki szeret
sportolni vagy bármilyen for-
mában kötõdik a sporthoz, az
megtalálhatja számítását e Du-
na-parti kisvárosban, a sport vá-
rosában.                          -Titti- 

2009 elsõ szombatján már a helyosztókat
rendezték a 19. ESZI-Duna Sport Kupán. A
bronzéremért a PFC II-Bau Paks–Kerék
Csárda mérkõzés egygólos PFC sikert ho-
zott, így Dienes Pál együttese állhatott a do-
bogó legalsó fokára. A döntõbe a két legki-
egyensúlyozottabban teljesítõ csapat: a Ta-
nya Csárda és a Galaxy Casino jutott. A zö-
mében NB I-es játékosok alkotta Tanya
Csárda magabiztosan, 8:5-re gyõzte le el-
lenfelét és nyerte sorozatban harmadszor az
ESZI–Duna Sport Kupát. 

– A döntõ az eredmény ellenére izgalmas
volt, hogy jövõre indulunk-e, még nem tu-
dom – mondta el Buzás Attila, a gyõztes
csapat kapitánya. 

– Elégedett vagyok a második hellyel, mi-
vel ezt az összetételû ellenfelet senki sem
tudta volna megverni. A torna egészében pró-
báltunk szépen játszani, a döntõig menetel-
tünk – fogalmazott Tóth Róbert, a Galaxy
Casino csapatvezetõje. Különdíjakat is osz-
tottak: Gólkirály Nagy István (Kerék Csárda)
lett. A legjobb kapus Pokorni Péter (PFC II-
Bau Paks), míg a legjobb mezõnyjátékos
Böde Dániel (Galaxy Casino).               efgé

Képgalériánk a kupáról a www.paksi-
hirnok.hu oldalon.
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A korcsolyázók paradicsomává
vált hétvégére a Vörösmalmi tó
a napok óta tartó hidegnek kö-
szönhetõen. Szombaton is, va-
sárnap is autókkal telt meg a tó
környéke, a tükörsima jégen pe-
dig több tucatnyian rótták a kö-
röket. A hatalmas felületen több
alkalmi jégkorongpályát „tûz-
tek ki”. Akadt, aki egy-egy pár
cipõbõl csinált kaput és floor-
ball ütõvel lökdöste a korongot,
mások láthatóan felkészülten
érkeztek, kaput, profi ütõt, vé-
dõfelszerelést is vittek. Mindez
és a rajtuk lévõ, Paksi Jégkapa-
rók feliratú mez arról árulkodik,
hogy nem ma kezdték a jégko-
rongozást. A paksi fiatalembe-
rek évek óta ûzik ezt a téli spor-
tot. Többnyire Dunaújvárosba
járnak. Néhányan hetente több-

ször is edzenek és bajnokság-
ban is játszanak, mások pénte-
kenként hódolnak szenvedé-
lyüknek. A dunaújvárosi jégpá-
lyát szokták kibérelni alkal-
manként 23-25 ezer forintért.
Az összeg tetemes, de ezen osz-
toznak a többiekkel, hiszen
ilyenkor az ország több pontjá-
ról – Kiskunhalastól Szekszár-
dig – összegyûlnek a hokicsa-
patok, hogy megmérkõzzenek
egymással. A körülmények na-
gyon jók, fûtött öltözõ, zuhany-
zó, kiváló minõségû pálya van.
A paksi jégkorongosoknak ter-
mészetesen jobb lenne, ha hely-
ben is lenne módjuk játszani, de
erre egyre kevesebb a lehetõ-
ség. Volf Gábor elmondta, gye-
rekkoruk óta játszanak, a biritói
halastavakon kezdték. A 80-as

években komoly „jégélet” folyt,
nem csak koriztak és hokiztak,
még jégrali is volt: Trabantok,
Ladák, Skodák és Daciák ver-
sengtek a befagyott tavakon. 
– Több százan voltak, amikor
befagytak a halastavak. Szerin-
tem mostanában enyhébb telek
vannak, akkor sokkal több lehe-
tõség volt természetes vizeken
korcsolyázni – mondta. Amikor
a halastavakat leengedték, a
korcsolyázás paksi szerelmesei
a Dunán, az erõmû horgászta-
vain, a Vörösmalmi és a gyûrû-
si tavaknál hódolhattak szenve-
délyüknek. Volf Gábor késõbb
elkezdett foglalkozni egy jég-
pálya létesítésének gondolatá-
val is, mivel tanult hûtéstechni-
kát az egyetemen. Utánanézett
a technológiai és gazdasági ada-

toknak, szaklapokban tanulmá-
nyozta a pályák mûködési ta-
pasztalatait Floridától Finnor-
szágig. Tervezték, hogy egyesü-
letet hoznak létre. Közben jött a
paksi jégpálya építésének híre,
majd a létesítés, amit örömmel
vettek, ám ez egyelõre számuk-
ra nem hozta meg az áhított le-
hetõséget, hiszen itt nem lehet
jégkorongozni. Társaival együtt
bíznak abban, hogy ez a késõb-
biekben megváltozik, mint aho-
gyan az ország több jégpályáján
is ez történt, eleinte csak kor-
csolyázni jártak oda az embe-
rek, aztán elkezdõdött egy szer-
vezettebb „jeges élet”. A jégko-
rongozók természetesen nem
szeretnék a nagyközönséget za-
varni a korcsolyázásban, de szí-
vesen bérelnének pályát Pak-
son. Úgy gondolják, hogy erre
egyre nagyobb igény van a vá-
rosban, hiszen már azok is ma-
gabiztosan korcsolyáznak, és
tovább lépnének, akik a paksi
jégpálya megnyitásakor húztak
elõször korcsolyát a lábukra.
Felvették a kapcsolatot egy tol-
nai edzõvel is, aki szívesen fog-
lalkozna jégkorong iránt érdek-
lõdõ fiatalokkal. Pakson ennek
létjogosultságát az is erõsíthet-
né, hogy komoly bázisa van a
floorballnak, ami minden bi-
zonnyal a hokisok táborát is
bõvíthetné. A Paksi Jégkaparók
társasága eddig nem talált tá-
mogatóra, de – mint mondták –
lehet, hogy nem jó ajtón kopog-
tattak, s maguk sem tettek ele-
get azért, hogy valóra váljon ez
az elképzelés.

Vida Tünde

Hokipálya a Vörösmalmi tó jegén

A Nagykanizsa, a Zalaeger-
szeg és az Atomerõmû SE
évek óta kimagaslik a honi el-
sõ osztályú sakk csapatbaj-
nokság 12-es mezõnyébõl. A
legutóbbi kiírás gyõztese, a
Zalaegerszeg közvetlen kará-
csony elõtt látogatott Paksra.
– Az úgynevezett kisebb csa-
patok kiszámíthatóbbak, a
rangadók azonban teljesen
mások. Nem tudni pontosan,

ki lesz a személyes ellenfe-
lem, ezért két-három játékosra
is külön készülni kell. Koráb-
ban csak a saját játékomat ját-
szottam, manapság, ha kell,
tudok igazodni az ellenfelem-
hez – mondta el az összecsa-
pás elõtt Ács Péter, az Atom-
erõmû SE sakkozója. Horváth
Tamás, a vendégek szakmai
vezetõje szerint a bajnokság
idén még kiélezettebb, mivel a

három éllovas szorosan követi
egymást, így egy esetleges
botlás az aranyérembe is ke-
rülhet. – Tavaly úgy lettünk
bajnokok, hogy az utolsó for-
dulóban gyõztünk a Nagyka-
nizsa ellen. Idén õk nagyon
beleerõsítettek, többek közt a
világbajnok indiai Anandot is
leigazolták. Mindenképp
gyõzni szeretnénk, de nagyon
nehéz feladatunk lesz a Paks

ellen – tette hozzá a Horváth
Tamás, a Z. Csuti–Hydro-
comp csapatvezetõje. A vég-
eredmény 6:6-os döntetlen
lett, Papp Gábor és Fodor Ta-
más gyõzött, míg Borki, Ber-
kes, Ács, Berescu, Grószpéter,
Nevednichy, Csom és Tóth re-
mizett. Az ASE elsõ osztályú
sakkcsapata így továbbra is a
harmadik helyen áll. Az
NB/I.B Charousek csoportjá-
ban szereplõ ASE II. 8:4-re
gyõzött a Zalaegerszeg ellen,
így 9. a táblázaton.          röné

Továbbra is 3. helyen a sakkcsapat
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Estbeszéd

A beszélgetõs sorozat követke-
zõ vendége Kovács Antal, aki-
vel a Café 42-ben találkozhat-
nak, január 10-én este hat óra-
kor, ahol a sportembert ismer-
hetik meg – egy kicsit más-
képp. 

„Pekingi visszapillantás” 

A fenti címmel nyílik olimpiai
fotókiállítás január 12-én 18
órakor a VMK nagykiállítójá-
ban. A tárlat a nyári játékok
legszebb és legizgalmasabb
pillanatait mutatja be. A felvé-
teleket a Thomson Reuters
ügynökség fotóriporterei ké-
szítették. A kiállítást Juhász
Sándor, az Atomerõmû Sport-
egyesület ügyvezetõje ajánlja a
látogatók figyelmébe. 
18.30-kor paksiak pekingi pil-
lanataival folytatódik a rendez-
vény, ahol Bor Barna, Boros
Gergõ, Braun Ákos, Dejczõ

Balázs, Hangyási László, Ko-
vács Antal, Kovács Ferenc,
Kozmann György, Magyar
Zoltán és Treszl Gábor mesél-
nek élményeikrõl. A beszélge-
tést vezeti: Dallos Tibor és
Korpás Gábor. 

Városi könyvtár

Koch Józsefné (Inotai Gyöngyi)
édesapjáról, Inotai Imrérõl írt
könyvének bemutatója a
Pákolitz István Városi Könyv-
tárban január 12-én 18 órakor. A
Megörökíteni? címû mûvet Szé-
les Klára irodalomtörténész
ajánlja az olvasók figyelmébe.

VMK könyvtár

Önképzõkör 12-én, este hatkor
az olvasóteremben. „Nagy-
enyed, 1849. január” címmel
S. Benke Éva elõadását hall-
hatják az érdeklõdõk. 

Filmbarátoknak: 14-én, 18 óra-
kor Derszu Uzala – Akira
Kuroszava filmjét Zirczi Judit
ajánlja a nézõk figyelmébe. 

A könyvtár-galérián januárban
Pataki Gábor hímzéseit tekint-
hetik meg. 

Összhang Klub

Folytatódik a rendezvénysoro-
zat a mûvelõdési központban.
Vendég Ádler Katalin gyógy-
masszõr, aki a masszázs min-
dennapjainkban jelentkezõ ha-
tásáról beszél majd. A kisklub-
ba várnak mindenkit január 19-
én, 18 órára. 
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

ELADÓ INGATLANOK
PPaakkssoonn,, a Keskeny utcában tetõtér beépítéses
4 szobás összkomfortos, nagy teraszos kétga-
rázsos családi ház. Irányár: 19,5 M Ft. Kétszo-
bás, erkélyes lakótelepi lakást második eme-
letig a vételárba beszámítunk.

PPaakkssoonn,, az Építõk útján 2 szobás negyedik
emeleti lakás új mûanyag nyílászárós eladó
irányár: 8,1 M Ft.

PPaakkssoonn, a Vörösmarty utcában kétlakásos csa-
ládi ház 200 m2 alapterület 2 garázzsal, mû-
hellyel eladó. Irányár: 49,5 M Ft (társasházi
lakások kialakítására alkalmas)

DDuunnaakköömmllõõddöönn,, a Béke u 24 sz alatt
összközmûves 315 m2-es építési telek eladó.
Irányár: 3,8 M Ft.

DDuunnaakköömmllõõddöönn,, a Sánchegy utcában 2,5 szo-
ba összkomfortos gázfûtéses családi ház el-
adó. Irányár 11 M Ft.

DDuunnaakköömmllõõddöönn,,  a Hegy u felsõ részén 4 szo-
ba összkomfortos, gázfûtéses, korszerûen fel-
újított családi ház eladó. Irányár 22,5 M Ft

NNéémmeettkkéérreenn belterületen 16 000 m2-es nagy-
ságú telken mûködõ halastó bekerítve hétvégi

házzal (380V, gáz, telefon, kábel tv) eladó.
Irányár: 7,8 M Ft. Lakótelepi lakást második
emeletig a vételárba beszámítunk.

PPaakkssoonn,, a Kossuth Lajos utcában gázfûtéses, 4
szobás összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 22,8 M Ft

DDuunnaakköömmllõõddöönn,, a Hegy utca elején
összközmûves nagy 4 szobás családi ház el-
adó. Irányár: 14 M Ft

BBööllccsskkéénn  3 szobás gázfûtéses családi ház el-
adó Irányár: 8,5 M Ft

DDuunnaakköömmllõõddöönn,,  a Faluház mellett új építésû,
gázfûtéses, modern családi ház eladó. Alapte-
rület 144 m2 Irányár: 25,3 M Ft

PPaakkssoonn,, a Teller Ede utcai új építésû társas-
házban 93,10 m2, 38,90 m2 59 m2, 53, 80
m2, 73,40 m2, 53,80 m2-es földszinti, I.-II.
emeleti lakások korlátozott számban eladók.

Ingatlanok eladása, vétele
elõtti értékbecslés, épületdiag-
nosztikai vizsgálat.

Részletes felvilágosítás: 
Fonyó Lajos 

ingatlan értékbecslõ, közvetítõ
Tel: 70/ 310- 8374
e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
PAKSON!

Cipzár csere, felvarrás, javítás, 
méretre igazítás, átalakítás, felújítás!

Átvevõ hely: Paks, Dózsa Gy. u. 25
Méteráru – lakástextil üzlet

Elérhetõségek:
Tel: 75/310-351, 70/528-5431

Mozimûsor
Január 11. (vasárnap) 17 óra

MADAGASZKÁR 2

szinkr. amerikai animációs
családi film

Január 14. (szerda) 19 óra
SASSZEM

feliratos amerikai akció-thriller

Január 16. (péntek)19 óra
ÁRVAHÁZ

feliratos mexikói-spanyol horror

Január 18. (vasárnap) 19 óra
AMIKOR 

MEGÁLLTAFÖLD

szinkronizált amerikai sci-fi

Január 21. (szerda) 19 óra
NÉGY KARÁCSONY

szinkronizált amerikai vígjáték

Programok



Az a szerencsés helyzet, hogy
a disznót ajándékba kapják a
közösségi disznóvágáshoz,
úgy tûnik, a múlté Biritón, a
hagyomány viszont tovább él.
A paksi településrész szinte
maroknyi közössége a múlt
évet is közös disznótorral zár-
ta, mint ahogyan ezt teszi évek
óta. Farkasfalvi József, a biri-
tóiak képviselõje elmondta,
ezúttal a közösségi keretbõl
vásárolták a hízót, ami több
mint másfél mázsát nyomott.
A böllér szerepét Dóczi Pál és
fia, Attila vállalta, de akadt
szorgos kéz bõven. Délutánra
pecsenye és hurka-kolbász il-
lata szállt, ami a töltött ká-
poszta ínycsiklandó illatával
keveredett a közösségi ház
környékén. A vacsorához itt
terítettek. Sokan összegyûltek,
az asztalokat legalább ötvenen
ülték körbe. Õket a gyerekek
mûsorral örvendeztették meg.

László Boldizsárné irányításá-
val verses-dalos összeállítást
adtak elõ a kisebb-nagyobb
gyerekek, Szabó Réka például
hegedûn játszott. Ági néni el-
árulta, szeretne többet foglal-
kozni a biritói gyerekekkel,
hiszen nyugdíjas, most már
engedi az ideje. A szülõk, mint

elmondta, nagyon segítõké-
szek voltak most is, a faluna-
pon is, ami a karácsonyi disz-
nótorhoz hasonlóan lassan ha-
gyomány lesz a településré-
szen. Ági néni a gyerekekkel
felkereste azokat, akik beteg-
ségük vagy éppen idõs koruk
miatt nem lehettek ott a vacso-

rán, õ hozzájuk a regölés régi
szokását felelevenítve kopog-
tattak be. 

– Nagyon szeretünk itt. Na-
gyon jó, összetartó a közösség
– mondta Tóthné Csordás
Csilla. Õ férjével és két lányá-
val elmaradhatatlan résztvevõ-
je minden programnak. El-
árulta, együtt vannak jóban,
rosszban. Nyáron közösen sá-
toroztak a Duna-parton, nem-
rég a fûtenivalót szerezték be
együtt. Hét család fogott ösz-
sze, együtt mentek fáért, közö-
sen fûrészelték össze. László
Boldizsár szerint is jó a biritói
közösség, az évbúcsúztató
program pedig kiváltképpen jó
sikerült. Hasonlóképpen a for-
ralt bor, amelynek titkát kész-
ségesen meg is osztotta a Pak-
si Hírnökkel. Mint mondta,
nem kell semmi különleges-
ség, cukor, szegfûszeg, fahéj.
Ja és persze jófajta bor, amibõl
a biritói disznóvágáson két
bográccsal is elfogyott.

Vida Tünde
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RENDKÍVÜLI 

TÉLI VÁSÁR 

A LENS 

OPTIKÁBAN
MINDEN SZEMÜVEGKERET

50-70%-os KEDVEZMÉNNYEL!

Az akció 2009. január 10-tõl 2009. január 31-ig tart, 
az üzlet teljes szemüvegkeret készletére vonatkozik.

Szemüvegkészítés esetén 

a szemvizsgálat INGYENES.
Bejelentkezés: 75/511-246 telefonszámon.

7030 PAKS
Dózsa György u. 20.
Telefon: 75/511-246

Így búcsúztak az óévtõl Biritón

Januárban is kedvezõ 
betétkamatokkal várjuk!

Évi 13 % betéti kamat
(EBKM: 13%)

120 napos egyszeri lekötésû lakossági 
számlabetétekre és 3 hónapos takarékszelvényre 

évi 12,5% betéti kamat (EBKM: 12,5%) 

90, vagy 180 napra lekötött lakossági számlabetétekre.

– Az akciós kamat a pénzintézetünknél újonnan elhelyezett, 

50 ezer Ft feletti összegre érvényes !

– A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe vennie !

– Nem kell a bankbetét mellé más befektetést eszközölnie !

Paks, Villany u. 4. Tel.: 75/511-240

Az akció visszavonásig érvényes!
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések 

részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!
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