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A tanár úr „ceruzáról és radírról”
Portré Gálosi Jánosról a 15. oldalon
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Az írás megmarad.
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Sikerült felállítani az „egy idõben, egy
helyszínen bemutatott legtöbb fajta borral
készült étel és borkorcsolya” rekordját a
Gastroblues fesztiválokon már hagyománnyá vált fõzõverseny keretén belül.
Képünkön a legeredményesebb csapat, a
Dunakömlõdi Borbarát Kör.
Írásunk a 14. oldalon

A Dunánál
Utcát, garázst árasztott el a csapadékvíz
Pakson. Ismét a víz volt az úr címmel öszszefoglalót találnak a június végi felhõszakadás következményeirõl és a lehetséges
megoldásokról.
2. oldal

Fotó: Kövi Gergõ

Dunai képeslap – az áradó folyó és egy
hajókirándulás képekben.
Fotóriportunk a 10-11. oldalon

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

TUD JOBBAT? EURO megtakarításaira, most két
hónapra is magas, évi 6,25% betéti kamatot (EBKM:
6,25%) kínálunk. Egyszeri lekötésû, pénzintézetünknél
újnak minõsülõ számlabetétekre vonatkozó ajánlatunk
visszavonásig érvényes.
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Ismét a víz volt az úr
Bár az áradó Duna fenyeget országszerte, Paksot
megint az esõ öntötte el. A felhõszakadás miatt lezúduló víz a lezárt zsilipek miatt nem jutott a folyóba, a szivattyúk pedig késve indultak. Az eredmény: úsztak a Kosár utca és a Kishegyi út alatti
házak mélygarázsai.

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Az égi áldás – legalábbis, ami
kisebb tengerré változtatta a város alacsonyabb területeit – június 28-án 13 óra körül érkezett.
A tapasztaltabbak már tudták,
hogy baj lesz. Köztük volt
Ulbert Sándor képviselõ is, aki
az elsõ esõcseppekkel együtt érkezett a Kosár utca végére. Csinálni õ sem tudott semmit, a zsilip makacsul állta útját a lezúduló víznek, a szivattyúk indítása
pedig nem a képviselõ kompetenciája, mint ahogy a lakóké
sem. Nem is jártak eredménynyel. A víz pedig csak jött és
jött, a város magasabb pontjairól összegyûlve folyóvá duzzadva. A buszpályaudvar környéke
tóvá változott, hasonlóképpen
néhány ház mélygarázsa, pincéje például a Tolnai úton.
Ulbert Sándort – mint elmondta – leginkább az háborítja fel,
hogy mások kényelmes irodában ülve határoznak arról, hogy
mikor kell lezárni a zsilipet,
ahelyett, hogy ezt rábíznák a városra. Szerinte ugyanis felesleges volt már pénteken lezárni a

berendezést a Páli-ároknál, sõt
erre késõbb sem volt semmi
szükség, mivel még tetõzéskor
sem érte el a folyó azt a szintet,
ami ezt indokolta volna. A körzet képviselõje persze nem volt
egyedül dühében, a Kosár utcában jó néhány társa akadt. Itt
nyolc házat érintett így vagy
úgy az elöntés. Egyiknek a kertje, másiknak a pincéje került víz
alá, embermagasságban úsztak
a tele boroshordók, vitte a víz a
veteményest. Ami utána maradt,
abban sincs köszönet, a mocskos lében úszkáló babot senki
sem enné meg szívesen.
Knap Zoltánékat is a „szokásos” kép fogadta, teraszig ért a
víz, alatta három év munkája, a
parkosított udvar, gyerekjátszó
és kiskert. – Elképesztõ a XXI.
században, hogy ez megtörténhet – fogalmazott. Mint mondta,
13:31-kor hívta a vízmû központi számát, de csak a hangposta jelentkezett. Az utca végén lévõ szivattyúk egyike pedig csak két órakor indult el, addigra térdig jártak a vízben.

A csapadékvíz elvezetéséért
felelõs Paksi Vízmû Kft. ügyvezetõje, Gaál Zoltán elmondta,
hogy tizenhárom áteresz, zsilip
van a dunai töltés paksi szakaszán. Ezek állami tulajdonban
vannak, kezelõjük a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.
Minden zsilip és áteresz esetében meghatározták, hogy milyen
vízállásnál kell lezárni, hogy ne
árassza el a várost a folyó.
A csapadékvíz-elvezetésérõl
viszont az önkormányzati törvény értelmében a város felel.
Szerzõdés keretében a Paksi
Vízmû Kft. vállalta ezt a munkát. Gaál Zoltán beszámolt róla,
hogy pénteken megkapták a
négynapos elõrejelzést, aminek
ismeretében teljes készültséget
rendelt el. Tekintve a 710-720
centiméteres vízállást, öt zsilip
volt lezárva. Ezeknél fix telepítésû szivattyúk vannak, illetve
pénteken három mobil berendezést is letelepítettek, ezeket kipróbálták és rendben találták.
Vasárnap körülbelül fél óra alatt
25 milliméter csapadék esett a
Páli-árok vízgyûjtõ területein.
Nagyon gyorsan lefutott, jóval
nagyobb kapacitásra lett volna
szükség az átemeléshez, mint az
ott lévõ 100 l/sec és egy 200
l/sec teljesítményû szivattyú, de
jóval kisebb lett volna a baj, ha
a nagyszivattyú, amit a vízügyi

igazgatóságtól béreltek, nem
mond csütörtököt. A Vízmû
ügyvezetõje beszámolt róla,
hogy az ügyeletes 13:27 perckor
észlelte, hogy gond lesz, 13:33ra ért a helyszínre és indította el
a kis szivattyút. A másik életre
keltéséhez félóra kellett. Gaál
Zoltán véleménye szerint akkor
is lett volna elöntés, ha mûködik
a szivattyú, csak jóval kisebb
mértékû. A lakóknak a tûzoltóság sietett segítségére. Az érintettek a vízmûhöz vagy az önkormányzathoz fordulhatnak
kárigényükkel, mondta még.
Arról is beszélt, hogy az önkormányzatnak kész tervei vannak
két helyen csapadékvíz-átemelõ
építésére, egyik éppen a Páliároknál. Ha minden jól megy,
még az idén sor kerül a beruházásra, aminek eredményeként
két 200 liter/sec teljesítményû
automata szivattyú lép mûködésbe emberi beavatkozás nélkül, ha
az indokolt. Ezen túlmenõen
Gaál Zoltán szerint szükség lenne a csapadékvíz-elvezetés teljes
körû átvizsgálására. Választ kell
találni arra, hogy van-e lehetõség
leválasztani egyes részeket a Páli-árok vízgyûjtõ területébõl, illetve lassítani a lefolyást. Mint
fogalmazott, nem biztos, hogy
egyre nagyobb szivattyúk telepítése a megoldás, hanem például
ciszternaépítési program. A kertekbe öt köbméteres ciszternákat
lehetne központi támogatással
építeni, amíg ezek megtelnek,
nem zúdul tovább a víz, mondta.
Ulbert Sándor hozzátette, a város pályázott arra, hogy automata átemelõt építsen. Tavasszal
értesítést kapott arról, hogy a
százmilliós beruházáshoz 80
százalékot kapnak. Három héttel késõbb új levél érkezett arról,
hogy mégsem kap támogatást
Paks. Ettõl függetlenül megépítik a rendszert, de az nem változtat azon, hogy a zsilipleengedés rendjén is változtatni kell. A
város vezetése keresi ennek lehetõségét. Megkeresik a vízügyi
igazgatóságot, hogy elérjék, kezelhesse a város a rendszert,
mert mindez nem történik meg,
ha a zsilipek fenn vannak.
Vida Tünde
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Az orvosi pálya kitartást követel

– Dr. Pásztor Hildának vitathatatlanul
nagy szerepe van abban, hogy a rendelõintézetben magas színvonalú munka folyik.
Az új rendelõintézet elõkészítési fázisában, a kivitelezés idején, illetve az intézmény belakásakor is nagyon sokat tett
ezért, a szabályos mûködésért, az adminisztratív és személyi feltételek megteremtéséért, ami nem könnyû feladat ma
Magyarországon – méltatta Hajdú János
polgármester a rendelõintézet vezetõjének
szakmai tevékenységét. Pályáját a dunaújvárosi kórház belgyógyászati osztályán
kezdte, néhány év múltán Pakson folytatta, kezdetben csoportvezetõ belgyógyász
fõorvosként, majd a belgyógyász szakrendelés vezetõjeként. 1995 óta a Városi Rendelõintézet igazgatója, ugyanebben az esz-

Fotó: Molnár Gyula

Nagyon nagy erõt tud adni, ha sikereket
ér el az ember és jó visszajelzéseket kap
– mondja dr. Pásztor Hilda. A Városi
Rendelõintézet vezetõje vehette át ebben az esztendõben a paksi orvosról,
Pongrácz Sándorról elnevezett díjat,
amelyet az egészségügyben dolgozók elismerésére alapított az önkormányzat.

tendõben a Háziorvosi Szolgálat megbízott vezetõjének is kinevezték. Tíz évig
látta el a sportorvosi teendõket a városban
és szintén egy évtizeden át az országos
Egészségbiztosítási Pénztár keresõképtelenséget felülvizsgáló fõorvosaként dolgozott. Az egészségügyi bizottság külsõ tagja és az Egészségvédelmi Tanács tagjaként
részt vett a város egészségpolitikájának

alakításában. Munkatársa a Soros Alapítvány régiós egészségügyi programjának,
tagja a Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsnak. – Voltak nehézségek,
de azok azért vannak, hogy megoldjuk
õket – mondja dr. Pásztor Hilda, hozzátéve, úgy érzi, nyugodtan mondhatja: akikkel együtt dolgozott, legyen az fenntartó
vagy kolléga, mindig dûlõre tudtak jutni,
segítették egymást. Sokszor embert próbáló, konfliktusokkal és kihívásokkal teli ez
a munka, de annak szeretete, az elismerõ
szavak és a sikerek nagyon nagy erõt tudnak adni. Amikor elnyerte a vezetõi állást,
érezte, hogy csak sokoldalú tájékozottsággal, jogi és gazdasági ismeretekkel is felvértezve lehet tartós sikereket elérni, ezért
ismét beült az iskolapadba és a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképzõ Intézetében
egészségügyi menedzser, majd az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképzõ Intézetében jogi szakokleveles orvos másoddiplomát szerzett. – Az orvosi
pálya nagyon nehéz, sok kitartás kell hozzá, de nagyon szép hivatás – mondja. Hozzátette, azt kívánja, hogy a jó szakemberek
ne menjenek el külföldre, itthon lendítsenek az egészségügyön, tegyenek az emberek egészségéért.
-gyöngy-

Drágulást hoz az új áfa
biztosítja, hogy a szolgáltató Gemenc Volán ugyanazzal a jegybevétellel számolhasson. A többi, ugyancsak önkormányzati
hatáskörbe tartozó szolgáltatás
esetében (víz, hõ, kommunális
szolgáltatás) az emeléshez nem
szükségeltetik testületi döntés,
hiszen ez esetekben az áfa nélküli összeget hagyták jóvá decemberi ülésükön a képviselõk.

Paksi Hírnök
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, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2009. július 24.
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A helyi járat jegyet is átárazták
július 1-jétõl, az áfa 20 százalékról 25 százalékra történõ emelkedését követõen. Ehhez a képviselõ-testület
jóváhagyása
szükségeltetett, a városvezetõk
rendkívüli testületi ülésen döntöttek arról, hogy a jegy 135-rõl
140 forintra emelkedjen. A bérletek ára is hasonló mértékben
(4,2-4,4%-kal) növekedett. Ez

Az önkormányzat fenntartásába tartozó intézmények (oktatási, kulturális, szociális) kiadásnövekedéssel számolhatnak az
áfa-emelést követõen. Hogy ez
ne okozzon zavart a gazdálkodásukban, a szeptemberi testületi ülésen várhatóan ennek
megfelelõen módosítják majd
ez évi költségvetésüket. Több
minden befolyásolja a kiadásokat, például az áfa emelése mellett a tb-járulék kétsávossá válása, s míg az elõbbin veszítenek,
az utóbbin valamelyest nyernek

az intézmények, tudtuk meg
Szántóné dr. Novák Esztertõl, a
polgármesteri hivatal pénzügyi
osztályvezetõjétõl. Ehhez azonban a pénzügyi osztály munkatársainak nyáron mindent újra
kell számolniuk, hogy a már
említett szeptemberi ülésen a
költségvetés féléves beszámolója, s ennek nyomán módosítása elkészüljön.
A változás további módosítást
eredményez a beruházások esetében is, öt százalékkal drágítva
azokat.
Dávid Ildikó

2003-ban a paksi képviselõ-testület egyik
szakbizottságaként alakult meg a Külsõ
Városrészek Településrészi Önkormányzata: Biritó, Csámpa, Cseresznyés és
Gyapa tartozik a bizottság hatáskörébe.
Mindegyik településrész egy-egy képviselõt delegál a bizottságba, a képviselõket a
települések lakóinak javaslatait figyelembe véve a képviselõ-testület választja meg.
Az öttagú grémium vezetõje 2006 óta Féhr
György, aki elmondta, hogy a kisebb problémák megoldására anyagi eszköz is rendelkesükre áll, hiszen költségvetésében
Paks külön keretet biztosít a külsõ városrészeknek. 2003-ban még a négy településrészre összesen egymillió forint volt ez
a keret, 2009-ben már 12 millió forintból,
falvanként 3-3 millióból gazdálkodhatnak.
Az összeg nagy részét a közösségi házak
fenntartása emészti fel szinte mindenütt, a
fennmaradó kb. 500 ezer forintból pedig
rendezvényeket szerveznek, illetve karácsonyi ajándékozásra fordítják. A nagyobb
beruházásokról sürgõsségi rangsort felállítva a képviselõ-testület dönt. A településrészeken élõknek nagy segítséget jelent az
ügyfélszolgálati iroda mûködése, amelynek köszönhetõen a legtöbb önkormányzati ügyét helyben is elintézheti a lakosság. A közösségi élet a településrészi önkormányzat megalakulása óta jelentõsen
felpezsdült a Paks környéki kisfalvakban,
mindenütt hagyománynak számító falunapokra és egyéb rendezvényekre várják az
ott élõket és az érdeklõdõket.

Biritó: értékesebbé válnak
az ingatlanok
A településrész az egykor itt mûködõ állami gazdaság központjában alakult ki. A
gazdaságban dolgozók kényelmét szolgálati lakásokkal biztosították. A cég 1992-es
megszûnését követõen a szolgálati lakásokat megvásárolhatták a benne élõk, akiknek
nagy része inkább új munkalehetõséget keresett, de nem költözött el Biritóról, néhány
család hagyta el csupán a paksi körzetet. Az
õ helyükre agilis, fiatal családok költöztek,
akik az évek alatt igazi kertvárossá alakították az egykori gazdasági telepet. Jelenleg
három mezõgazdasági termelõüzem és az I.
István Szakképzõ Iskola biztosít helyben
munkát a biritóiaknak. Aki ott nem talált állást, az Pakson, illetve az atomerõmûben
dolgozik. 75-en élnek a településrészen, a
lakosság kb. fele nyugdíjas korú. A lakókörnyezetüket szeretõ és folyamatosan szépítõ biritóiaknak köszönhetõen ritkán lehet
eladó házat találni, ha akad is eladó ingat-
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lan, szinte azonnal elkel. Biritón minden út
betonburkolatú, az összekötõ utak is kezelt
földutak. – A megnövekedett forgalom miatt azonban az utak kátyúsak és nincsenek
igazán jó állapotban – mondta el
Farkasfalvi József –, de már ígéretet kaptunk a várostól új aszfaltrétegre. – A településrész önkormányzatai képviselõjétõl
megtudtuk azt is, hogy a telefonhálózattal
vannak még problémák, de elkezdõdtek a
tárgyalások a szolgáltatókkal, úgyhogy rövidesen ez a gond is megoldódik. Biritón
kevés utca van, közel élnek egymáshoz a
családok. Talán ennek is köszönhetõ, hogy
nagyon összetartó közösség él ott.

Élet
a végeken
A falu közösségi házát egy helyi cégtõl bérelt épületrészben alakították ki, amelyet
korszerûsítettek, komfortossá tettek. Ez
szolgál a mindennapi találkozások, a heti
rendszerességgel megszervezett közös
összejövetelek, valamint az idén már harmadik alkalommal meghirdetett Biritói Napok helyszínéül. Fontos változást jelent a
településrész életében az M6-os autópálya
megépítése. Az új út alig 50 méterre húzódik Biritó mellett. – Vannak néhányan, akik
félnek az autópálya okozta zajártalomtól,
de a legtöbben örömmel fogadták az építkezés hírét, hiszen amellett, hogy kitágul a
világ, értékesebbek is lesznek az ingatlanjaink – mondta el Farkasfalvi József, aki hozzátette: a terveken szereplõ zajvédõ fal pedig biztosítékot jelent arra, hogy Biritó a jö-
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võben is igazi nyugodt kertvárosias körzet
marad.

Csámpa: emlékparkot
terveznek
154 lakos, 67 lakott ház – statisztikákkal így
jellemezhetnénk a 6-os út mellett, az atomerõmû tõszomszédságában fekvõ, viszonylag nagy kiterjedésû tanyarendszert. Lakói,
akárcsak a régmúltban, ma is jobbára gazdálkodásból élnek. Sok az idõsebb, egyedülálló ember Csámpán, de az elmúlt években
Paksról kiköltözõ családoknak köszönhetõen jelenleg 18 gyermek is él a településrészen. Számukra épül majd az az erdei tornapálya, amelynek megvalósítását már régóta
tervezik a csámpaiak. Itt is van közösségi
ház, ahol a fiatalok kikapcsolódási lehetõséget találhatnak. A külsõ városrészek közül a
csámpai a legszétszórtabb település, több
mint 3 kilométer távolság van az elsõ és az
utolsó ház között. A birtokokra épített házak
kertjeiben mindenki megtermeli a családja
ellátásához szükséges terményeket. Vannak
olyanok is, akik nem élnek Csámpán, csupán gazdálkodni járnak ki nap mint nap.
– A ma emberének bezárkózó életvitele
sajnos a puszta világában is megjelenik.
Legtöbbjüket nehéz otthonról kimozdítani, a közösségi rendezvényekbe bevonni.
A hagyományos Nosztalgia találkozónkat
idén is megrendeztük azzal a céllal, hogy
valamennyi itt élõ jól érezze magát. Aki
eljött, annak ismét sikerült egy emlékezetes programot nyújtanunk – mondta el Feil
József. A részönkormányzati képviselõ arról tájékoztatott, hogy a településrészi önkormányzat megalakulása óta sok minden
megváltozott Csámpán.
(Folytatás az 5. oldalon)

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Erre talán a kötetlen összejövetelek a legalkalmasabbak – tette hozzá.

Gyapa: építési telkek

Fotó: Szaffenauer Ferenc

a központban

(Folytatás a 4. oldalról)
Csapadékvíz-elvezetõk épültek, zúzottkõ-burkolatot kaptak az alsó-csámpai
utak. Már elkezdõdött egy járda építése a
6-os út mellett, biztonságossá téve az autóbuszmegállók megközelítését. Terveik
között a Nefelejts emlékpark kialakítása is
szerepel, amellyel a kilenc csámpai hõsi
halott emléke elõtt szeretnének tisztelegni.
Az egyik legjelentõsebb megoldásra váró
probléma a településen a közvilágítás
rendszerének átépítése. A meglévõ hálózat
sem tökéletes, de a legnagyobb gond,
hogy vannak olyan közterületek, ahol egyáltalán nincs még közvilágítás. – Az atomerõmûtõl egy küszöb választja el Csámpát,
de néhány helyen sötétben kell közlekednünk. Régóta küzdünk ennek megszüntetéséért csakúgy, mint az atomerõmû 3 km-es
körzetében elrendelt építési tilalom feloldásáért. A paksi városvezetés és az atomerõmû vezetése is támogatja kérésünket, mégsem születik megoldás az országos illetékes
hivatalban, pedig ez elõsegítené Csámpa
fejlõdését – mondta Feil József.

Cseresznyés: megújul az út
A pihenésre és gazdálkodásra is alkalmas
környezet az, ami miatt vonzó ma Cseresznyés-puszta. Több mint 80 fõ állandó
lakosa van, 5-6 paksi család tavasztól
õszig szinte minden napját ott tölti és alkalomszerûen hét holland és német család is
Cseresznyésbe költözött. A településnek
egyetlen, a paksi Györkönyi utcától a falu
végéig húzódó 7 km-es betonútja van, a
többi bekötõút még földes vagy zúzott kõvel borított. Régi vágyuk teljesül idén a
cseresznyésieknek azzal, hogy az út 1,4
km-es szakaszát felújítják, így télen is állandóan és biztonságosan megközelíthetõ

lesz a településrész. A beruházás közel 30
millió forintos költségét a város állja. A kivitelezéshez a településrész éves keretébõl
2,5 millió forinttal járul hozzá. Cseresznyésben idén a közvilágítás felújítása is
megkezdõdik. A Pörösi soron van, ahol
még nincs kiépítve a rendszer. Négymillió
forintos önkormányzati fejlesztésnek köszönhetõen kicserélik a megrongálódott
lámpatesteket, és mindenütt lesz közvilágítás a körzetben. A 60-as években még
virágzó 700 lelkes falunak saját boltja és
iskolája is volt. Az iskola a hatvanas évek
második fele óta nem fogadja már az általános iskolás gyermeket. Az épület azóta
is a paksi önkormányzat tulajdonában van,
és továbbra is jelentõs helyet foglal el a
cseresznyésiek életében. Amellett, hogy
táborok helyszínéül szolgál és a közösségi
ház posztját is betölti, több emlékezetes
helyi rendezvényt bonyolítottak már le itt.
A szüreti nap programja sok látogatót vonzó rendezvény Cseresznyésben, ahol nem
csak a helybeliek érezhették jól magukat.
A program fõ helyszíne az iskola udvara.
Idén az útépítés költségei miatt nem biztosított a fedezete, de jövõre, ha ismét megszervezik, elképzelhetõ, hogy már megújult környezetben fogadja a mulatságra
érkezõket. Paks elkészítette az átépítés terveit és pályázatot nyújtott be egy erdei iskola kialakítására. Ha a pályázaton sikerül
forrást nyerni az épület korszerûsítésére,
megvalósulhat a régen várt beruházás.
– Ebben az évben ugyan nem lesz szüreti
nap, ám szervezünk egy települési rendezvényt és a gyermekeket megajándékozzuk
a télapó ünnepén, valamint karácsonykor
csomaggal és mûsorral – mondta el Horváth Zoltán képviselõ. – Fontos a közösségépítés, hiszen sok az új cseresznyési,
akiknek még be kell illeszkedniük közénk.

Gyapa a legnagyobb a külsõ városrészek
közül, méretében és lakosainak számában
is jóval meghaladja a többi településrészt.
Közel négyszázan élnek itt, és ez a szám a
közeljövõben még magasabb lehet, hiszen
19 építési telek kialakítása van folyamatban a település központjában. A közmûvesített telkekhez már csak a megközelíthetõséget kell biztosítani, és érkezhetnek az
újabb lakók, gyarapítva és fiatalítva a gyapaiakat. Lakosainak száma nem csak a település méretét határozza meg: ez az
egyetlen külsõ városrész, ahol mûködik
üzlet és italbolt. Infrastruktúráját tekintve
is fejlettnek számít Gyapa, tavaly óta
ugyanis minden út burkolt már. A csapadékvíz-elvezetés is biztosított a németkéri
úton, néhány évvel ezelõtt, amikor az út
felújítása zajlott, a vízelvezetõt is megépítette a paksi önkormányzat. A járdahálózat
kiépítése is folyamatos, idén újabb szakasz készül el a nyáron, a buszmegálló
megközelítését biztosítva. A településrészi
önkormányzat megalakulását követõen
Gyapán kezdtek elõször közösségi házat
mûködtetni. Az egykori állami gazdaság
volt éttermét több alkalommal csinosították már, idén a tél beköszönte elõtt a fûtésrendszerét korszerûsítik, amely elõsegíti
az épület egész évben történõ folyamatos
kihasználását. Asszonytornának, gyermekprogramoknak és a Gyapai Falunapok rendezvénysorozatának is otthont
biztosít a közösségi ház. Ez utóbbira júniusban valamennyi külsõ városrész képviselõit is várták, hiszen hagyományteremtõ szándékkal idén elõször településrészek közötti versenyt hirdettek. A település mindig Pakshoz tartozott közigazgatásilag, érdekes viszont, hogy a legutolsó házban lakóknak Németkérre kell
bejárniuk önkormányzati ügyeiket elintézni. A gyerekeket külön busz hordja be
Paksra iskolába. A közösségi élet még
nem az igazi, mondta el Heizler Zoltán, a
településrész képviselõje, de ha szükséges az összefogás, mindenki a jó ügy
mellé áll. Néhány hónapja ellopták a falu kápolnájának harangját. Az új harang
elkészítetéséhez szinte minden gyapai
hozzájárult anyagilag és az így összegyûlt adományokból a falunap zárásaként felavathatták az új harangot.
Dallos Szilvia
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Paksi Nobel-díjasok

Fotó: Paksi Hírnök archív

A norvég Nobel-bizottság
2005. október 7-i közleményében ismertette: a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
és annak vezetõje a díjat azon
erõfeszítéseikkel nyerték el,
amelyeket az atomenergia katonai célú alkalmazásának elterjedése ellen, valamint a békés célú atomenergia-felhasználás minél biztonságosabbá
tétele érdekében tettek.
A NAÜ akkori kollektívájában három paksi szakember
dolgozott.

Tóthné Tuba Csilla öt éve
dolgozik a NAÜ Nukleáris
Biztonsági Fõosztályán, az
atomerõmûvek baleset-megelõzésén. Különbözõ kis projekteket szervez és vezet több
témában, így nukleáris biztonsági szabályzásokat, irányelveket, biztonsági jelentéseket dolgoznak ki közösen a
tagországok képviselõivel;
tanfolyamokat, fórumokat,
konferenciákat szerveznek a
tagországok képviselõinek.
Néha paksi kollégákkal is

dolgoznak együtt, vagy Pakson szerveznek tanfolyamot.
Biztonsági felülvizsgálatokat
végeznek a tagországok kérésének megfelelve, például új
atomerõmûvek
létesítését
megelõzõ biztonsági jelentéseket, vagy mûködõ atomerõmûvek idõszakos biztonsági
jelentéseit vizsgálják felül
nemzetközi szakértõcsoporttal. Ezen túlmenõen az elmúlt
két évben hat különbözõ új
atomerõmû típus biztonsági
megfelelõségét értékelték a
NAÜ követelményei szerint.
Csilla, mint elárulta, kollégáival nagyon örült, amikor kiderült, hogy a NAÜ fõigazgatója és a NAÜ akkori kollektívája megosztva kapta meg a
Nobel-békedíjat 2005-ben.
– Ez persze egy hosszú idõszak értékelése volt, aminek
mi csak a két utolsó évében
vehettünk részt. Örülök, hogy
részese lehettem, még ha csak
körülbelül ötezred részben is
– fogalmazott.
Vámos Gábor kicsit másképpen élte, éli meg ezt. – Ha
lehetek õszinte, a NAÜ túl
nagy szervezet ahhoz, hogy a
díjat személyesen magaménak is érezzem. Személyes
benyomásom szerint a Nobelbizottság a döntésével az öntörvényûen eljáró politikai
nagyhatalmaknak is fricskát
adott, amikor a korábban az
iráni beavatkozásra objektív
okot nem találó NAÜ-t ebben
az elismerésben részesítette –
nyilatkozott.

Fotó: Beregnyei Miklós

Ha valaki a paksi Nobel-díjasok után kutatna,
biztosan azt a választ kapná, hogy ilyenek bizony
nincsenek. Pedig van tulajdonképpen három is:
Tóthné Tuba Csilla, Vámos Gábor és Vincze Pál,
ha csak körülbelül ötezred részben is, de osztozik
a 2005-ös évi Nobel-békedíjban, amelyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ), és annak
elnök-vezérigazgatója, Mohamed ElBaradei
nyert el megosztva.

Már öt és fél éve, hogy Vámos Gábor szakmai értelemben új életet kezdett, mert a
2003-as paksi üzemzavar
után úgy érezte, hogy valami
egészen más dologba kellene
kezdenie. – Mivel az atomerõmûveken kívül máshoz
nem értettem, így a NAÜ logikus megoldásnak tûnt – tette hozzá. Jól jött, hogy elõzõleg a WANO erõmû-felülvizsgálati programjában gyakorlatot szerzett, beleértve a
csoportvezetõ feladatkörét is.
Jelenleg
atomerõmûvek
üzemviteli biztonságának felülvizsgálatát végzõ OSART
csoportokat vezet olyan erõmûvekbe, ahonnan erre felkérés érkezik. Ez évi háromnégy vizsgálatot, valamint
ugyanennyi elõkészítõ utat és
utóvizsgálatot jelent. Tavaly
óta e mellett az OSART program egészének az útját is õ
egyengeti és átlagosan évente
egyszer szervez üzemviteli
biztonsággal kapcsolatos témában mûhelyülést Kínában
vagy Iránban. „Irodai” feladatként az OSART kézikönyv és az atomerõmûvek
üzemviteli gyakorlatát szabályozó irányelv kidolgozását
készíti elõ. – Már több éve
mûszaki szempontból szervezem az örmény atomerõmû
üzemviteli biztonságát támogató NAÜ programot, és ezúton is köszönöm azon paksi
kollégák segítségét, akik e

nem túl vonzó gyakorlati feltételek között végzett munkában feladatot vállaltak,
vagy az örmény kollégákat
paksi tanulmányúton fogadták – fogalmazott munkáját
illetõen.
Gábor munkaidejének majdnem a felét nem Ausztriában,
hanem harmadik országban
tölti, s egyre ritkábban látogat
Magyarországra, mivel már
felesége is Bécsben él. Paksra
még ritkábban jutnak el, mert
„felszámolták” paksi otthonukat, több mint egy éve
Szigetszentmiklósra költöztek, hogy a gyerekekhez közelebb legyenek. Régi otthonából – mint mondta – hiányoznak a barátok és az ismerõsök, illetve a futóklub és a
kosármeccsek is.
A futóklub és a kosármecscsek Csilla életében is fontosak, de fontos szerepe van
Paksnak is. – Paks az otthonom. Jól érezzük magunkat
Bécsben is, de Paksra megyünk haza. Mi is és a gyerekek is Pakson születtünk,
ezért a kötõdésünk különösen
szoros a városhoz – fogalmaz.
Mint elárulta, egyre nehezebb
megoldani a kétlakiságot, ami
egyébként is inkább három:
János, a férje továbbra is Pakson dolgozik. Három fiuk Budapesten tanul, illetve a legidõsebb, Janó már dolgozik.
A hétvégéket így Budapesten,
Bécsben vagy Pakson töltik, a
helyszínt gyakran az ASE kosármeccsei, illetve a két fiatalabb fiú, Gábor és Viktor kosárcsapatának meccsei szabják meg. A hétközi kapocs a
telefon: Csilla esténként
gyakran két órát is beszél a
négy „fiúval”.
(A harmadik paksi Nobel-díjast, Vincze Pált igyekezetünk
ellenére nem sikerült elérnünk. Õt egy következõ alkalommal mutatjuk be.)
Vida Tünde
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Kisebb erõmûvel ér fel a teljesítménynövelés
Teljesítménynövelés – oly
sokszor találkozhattunk már
az atomerõmû kapcsán e kifejezéssel, mely folyamat során a blokkok 440 MW-os
teljesítménye egyenként 500
MW-ra nõtt. Ám ha a számok mögé nézünk, kiderül:
ez egy kisebbfajta erõmû
építésével ér fel, csak éppen
lényegesen kevesebbe került.
Történet egy paksi fejlesztésrõl, aminek jelentõségét
pénztárcánkon érezzük.
Már az üzembe helyezés idején, a 80-as években látszott: a
paksi blokkok többre képesek
akkori
teljesítményüknél.
Ugyanis a tervezõk a reaktorok
névleges
hõteljesítményét
1375 MW-ban határozták meg,
azaz ennyi hõt kell elõállítania
a reaktornak, hogy aztán a turbinát meghajtva 440 MW villamos energiát állítsanak elõ.
Ám már akkor ennyi villamos
energiát termeltek, mikor a
névleges hõteljesítményt még
el sem érték. Ezt az értéket a
90-es évek elején érték el, ami
aztán magával hozta a villamos
teljesítmény növekedését. Ezzel egy idõben, több szekunder
köri hatásfokjavító intézkedésnek, benne turbina-átalakításnak köszönhetõen, a villamos
teljesítmény 460-470 MW-ra
nõtt, s éveken át így mûködtek
a blokkok.
Ekkor az atomerõmûben dolgozó szakemberek azon kezdtek gondolkodni: miképp lehetne ezt a bizonyos névleges
hõteljesítményt, s ezzel az elõállított villamos teljesítményt
növelni, amihez két területet is
meg kellett vizsgálniuk. Az

egyik, hogy milyen teljesítményt bírnak el a turbinák, a
generátorok és a fõtranszformátor. Mérésekkel igazolták,
hogy kisebb átalakításokkal
nagyobb teljesítményt is elbírnak majd. A legnagyobb kihívást jelentõ megoldandó kérdés az volt, hogyan növelhetõ
a biztonsági korlátok megtartásával a reaktor hõteljesítménye. Nem hiába törték a fejüket a Központi Fizikai Kutatóintézet munkatársai és paksi
kollégáik, ugyanis megszületett a megoldás: mindösszesen
egytized milliméterrel megnövelték a fûtõelem rudak közti
távolságot, ami jobban hûthetõvé tette a rendszert, és ezzel
nagyobb hõteljesítményt tudtak elérni. (Segítségükre volt,
hogy az évtizedek során hatalmasat fejlõdött számítástechnika sokkal pontosabb elemzéseket tett lehetõvé.) Az oroszok vállalták az új kazetták
legyártását kimondottan Paks
számára.
Mindez nem hangzik túl bonyolultan, ám hosszú évek aprólékos munkája van abban,
hogy végül az Országos Atomenergia Hivatal rábólintott a lépésrõl-lépésre ellenõrzött projektre, és 2006-ban a négyévente esedékes fõjavítás alkalmával már az új kazetták
kerültek a 4-es blokkba, majd
sorban a többibe is. Utolsóként
a 3-as blokk került sorra, ezzel
az idén befejezõdik a program.
A fentebb leírtak egy speciális paksi know-how-nak, azaz
szellemi alkotásnak felelnek
meg, ugyanis nincs kész recept
a reaktorok teljesítménynövelésére. Bár világszerte valósít-

ják meg, mégis minden blokk
más, még az azonos típusba
tartozók is, hiszen más környezetben, eltérõ hatósági elõírásoknak kell megfelelniük. Bár
igazi mûhelymunka alakult ki
a VVER-440-es blokkok üzemeltetõi között, s megosztják
egymással ez irányú tapasztalataikat, mégis mindenki saját
útját járja, így a hasonló projekten dolgozó csehek és szlovákok is.
Néhány hónap múlva összesen 240 MW-tal termel majd
több villamos energiát Paks,
mint azt annak idején a tervezõk gondolták, ami megfelel
egy kisebbfajta erõmûépítésnek. Azonban a beruházás
minden más erõmûépítést figyelembe véve a leggyorsabban, három és fél év alatt térül meg.
Bár a teljesítménynövelés ma
a tulajdonos MVM Zrt. stratégiájának része, a paksi szakemberek tulajdonképpen önszorgalomból fogtak bele, s
nem elégedtek meg az üzemeltetés mindennapjaival. – Úgy
éreztük, meg tudjuk csinálni.
Itt van egy vagyon, az atomerõmû, és óriási szakmai kihívás volt, hogy ugyanazzal az
eszközzel, a biztonsági elõírásokat betartva, több hasznot
hajtsunk – meséli Hamvas István mûszaki vezérigazgató-helyettes, aki a fejlesztéseket kidolgozó csapat tagja volt annak idején.
Mindezt mi is megérezzük
pénztárcánkon keresztül. Nem
mindegy ugyanis, hogy menynyi áramhoz jutunk a legolcsóbban termelõ erõmûbõl…
Dávid Ildikó

Egy új fûtõelemnek köszönhetõen 1 kg uránból több energiát nyernek ki a jövõben. A magyar-orosz fejlesztés nyomán az új kazetta tovább benntartható, mintegy 4,5–5 évig maradhat a
reaktorban. Újdonság az is, hogy míg eleinte egyharmadát frissítették a fûtõelemeknek, késõbb –
a fejlesztések nyomán – egynegyedét, a mostani újítást követõen pedig már csak egyötödét cserélik ki a kazettáknak. Ezzel nem lesz annyi fûtõelemre szükség, és kevesebb kiégett kazetta termelõdik. Nem prototípust vásároltak, ugyanis az orosz hatóság csak több évnyi eredményes próbaüzemet követõen engedélyezte az új fûtõanyag értékesítését. Paksra idén került elõször belõle,
12 darabot raktak a 4-es blokkba.

A recesszió hatását
ellensúlyozzák
Közel negyedmilliárd forintnyi
támogatásról döntött Bátaszéken tartott ülésén a Duna–Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány. Hatvanhárom pályázat érkezett megközelítõleg
félmilliárdos igénnyel a szervezethez, amely a hazai nukleáris
létesítmények környezetében –
Paks, Kalocsa, Bátaapáti, Boda
és Püspökszilágy körzetében –
lévõ településeken segíti a település-, térség- és gazdaságfejlesztést. Az alapító Paksi Atomerõmû Zrt. az elmúlt évekhez
hasonlóan 500 millió forintot
bocsátott a DMTA rendelkezésére. Ebbõl az alapítvány elsõsorban az európai uniós forrásokból, magyar társfinanszírozás mellett megvalósuló programokat kívánja támogatni. A
szervezet idén kiemelt feladatának tekinti, hogy a gazdasági recesszió hatásait a maga eszközeivel ellensúlyozza.
A bátaszéki ülésen odaítélt
244,8 millió forint elsõsorban
EU-s pályázatok önrészének
biztosítására, gazdaságfejlesztésre, munkahelyteremtésre, valamint településszépítõ programokra fordítható.
A kuratórium módosításokról
is döntött, így a jövõben már
nem csak utcasorokra, hanem
pincesorokra is igénybe vehetõ
a támogatás, továbbá az utcasornak öt ingatlant kell tartalmaznia tíz helyett. Ellentétben a
korábbiakkal európai uniós pályázatokhoz önerõ biztosítása
esetén megkezdett beruházáshoz is lehet támogatást igényelni. A gazdálkodó szervezeteknél a munkahelyteremtõ beruházás pályázati ablakot pontosították: gazdaságfejlesztést ösztönzõ beruházásra lehet pályázni, ahol elõnyben részesül az a
pályázat, amelyben munkahelyteremtés is megvalósul.
A benyújtási határidõ augusztus 31. Az alapítványhoz kapcsolódó információk megtalálhatóak a www.dmta.hu címû
honlapon.
-vt-
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Hová kerül a kutyapiszok?

Fotó: Molnár Gyula

Bizonyára sokan bosszankodtak már,
hogy parkban vagy akár a járdán
kuyaürülékbe léptek, bár egyre több jó
példát látni arra is, hogy a gazdák zacskóval készülvén a szemetesbe dobják a
kutyapiszkot. Ezt megkönnyítendõ júniustól a város három pontján már az erre a
célra kialakított gyûjtõ áll rendelkezésükre. Ez már Magyarország több településén bevált, Pakson egyelõre kísérleti fázisban van. A három ebszemetes mintegy
300 ezer forintba került, kihelyezésüket a
képviselõ-testület hagyta jóvá. – A beszerzés és a telepítés költsége egyszeri, a
nagyobb költség és feladat a kukák ürítése, illetve gondozása. A DC Dunakom
Kft.-vel kötött megállapodás alapján a
cég gondoskodik errõl. Ez speciális fel-

adat, mivel az ürülék veszélyes hulladéknak minõsül, nem lehet kivinni a szeméttelepre, fehérjefeldolgozóban kell megsemmisíteni az anyagot – mondta el
Faller Dezsõ, a Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Bizottság elnöke. A telepítési költséget a környezetvédelmi alapból
finanszírozta az önkormányzat. Az ebtulajdonosok még nem mindenhol fedezték
fel a szemeteseket, de többségét már
használják az ürgemezei tónál, a
Kurcsatov úti házak mögötti területen, és
a Táncsics utcai parkban. Az eszköz
mindkét oldalán található gumikesztyû,
melynek használatával az ürülék feltakarítását követõen is tiszta marad a gazdák
keze.
röné

Házi kedvencek: fontos lenne az ivartalanítás
Még ma is hallani olyat: a
megszületett kiskutyákat a
gazda „elintézi”, ahelyett,
hogy a védekezésre fordítana
gondot. Paksi állatorvosokat
kérdeztünk az ivartalanításról, akik egybehangzóan állították: míg Amerikában, illetve Nyugat-Európában nagyon
elterjedt, nálunk még kevésbé
népszerû, bár egyre inkább dívik ez a beavatkozás. Dr.
Bach Miklós szerint a nem
megfelelõ ismeret és propaganda az oka annak, hogy viszonylag kevesen ivartalaníttatnak, pedig ez elsõsorban a
macskák esetében nagyon
fontos lenne. Nem gondolnak
bele a gazdák abba, hogy milyen következménye van annak, hogy kis kedvencük egy
évben akár két-háromszor is
ellik.
– Egy macskának 5-6 év alatt
akár ötszáz utódja is lehet. Ha
az állatot elpusztítják, a vadászterületérõl kitiltják, akkor
nem védi meg azt, és egy másik macska azonnal átveheti.
Ha azonban az állat ivartalanítva van, akkor élete végéig õrzi
a territóriumát, anélkül, hogy
szaporodna.
A kutyákkal kevesebb a gond,
mert õket elkerítve vagy lakás-

ban tartják, s ha valaki odafigyel kedvencére, nem engedi
csavarogni, akkor megoldható,
hogy ne legyen kölyök (bár a
leleményes kan kutyák okozhatnak meglepetést). A legtriviálisabb a bezárás, de ma már létezik fogamzásgátló tabletta és
utólag adható készítmény kutyáknál, macskáknál is, de hozzá kell tenni, hogy ezeknél a
módszereknél mellékhatásokkal is számolhatunk. A lakásban tartott kutyáknál zavaró lehet a tüzelés, hisz vérzik,
dörgölõdzködik, a macska nyávoghat akár egész éjszaka,
ezért nagyjából tudják a gazdák, mikor van itt ez az idõszak. A kutyáknál számolni is
lehet, hiszen nagyrészt félévente tüzelnek. A macskánál ez
már néhány nappal a kiscicák
leválasztása után így van. Ivartalanítás után nyugodtabbak
lesznek az állatok, kevesebbet
mozognak, kevésbé lesznek agresszívak, az ivari szagukat elveszíthetik. Ekkor azonban oda
kell figyelni, hogy ne hízzanak
el a kevesebb mozgás következtében, s ehhez kell igazítani
az etetést is.
Dr. Fehér Tibor szerint azok
az állattartók, akik ésszerûen
gondolkodnak, belátják, hogy,

ha nem akarják tenyészteni az
állatot, akkor mindenkinek
jobb, ha ivartalanítva van.
– Behozzák a kedvencet elõre
egyeztetett idõpontban, éhgyomorra. Elaltatjuk, a mûtéti
seb 2-4 centis lesz csupán, a
macskánál csak a petefészket,
kutyánál a méhet is eltávolítjuk, mert az esetek nagy százalékában a petefészek eltávolítása után a méhben pangó
váladék miatt késõbb szükséges lehet a mûtét – ezt küszöböljük ki. Másnap az állat kicsit szomorkás, sértõdött, de
2-3 nap után minden rendbejön. Varratszedésre 2 hét múlva kell õt visszahozni. Általában a lakásban tartott kutyák
ivartalanítását gyakrabban kérik, a macskáknál viszont fordítva van, a kijáró macskák
ivartalanítása a népszerûbb,
mert rájuk nem tudnak figyelni – osztja meg tapasztalatait.
– Elterjedõben van, évrõlévre többen kérik, próbáljuk
propagálni is az ivartalanítást, hogy kevesebb kutya kerüljön az utcára. A gazdának
is jobb, hisz a tüzelési idõszak alatt nem szedi szét a
kutya a kerítést, nem csinál
zûrt, nem kell a kiskutyákkal
foglalkozni, elajándékozgat-

ni, vagy ami még rosszabb,
elpusztítani – kezdte beszélgetésünket dr. Plachy Gábor.
– Az emlõtumor elõfordulási
gyakorisága is jóval alacsonyabb kutyáknál, ha az ivartalanítást a korai idõben elvégzik, különösen az elsõ tüzelés elõtt. A tulajdonoson
múlik, elhízik-e az állat, vagy
sem. Ma már olyan kutyatápokat is gyártanak, amelyek
kifejezetten ivartalanított, illetve túlsúlyos állatoknak valók, de egyszerûen a tápmennyiség csökkentésével is
kiküszöbölhetõ ez. A hímeknél is a tüzelési idõszak problémái, más aspektusban
ugyan, de fennállnak: a kan
kutyánál sem jó, ha elmegy
csavarogni és két nap után
jön haza megsebesítve, öszszeharapdálva. A kandúrmacskánál is elõfordul, hogy
több napig nem kerül elõ, aztán fél füllel, összekarmolva
látjuk viszont. A hímek ivartalanítása, ami egyszerûbb és
olcsóbb mûtét is, legalább
annyira elõtérbe kell, hogy
kerüljön mint a nõstényeké.
Hozzák egyébként szép
számban a hímeket is –
mondta végül dr. Plachy.
Sólya Emma
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Parlagfû: nem a bírság a cél

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Július elseje óta már bírságra számíthat az, aki nem tesz
eleget parlagfû-irtási kötelezettségének, június 30-án
ugyanis lejárt a a türelmi idõ. Az allergiát okozó gyomnövény 2,5 millió ember életét keseríti meg Magyarországon.

A törvény szerint a földhasználó
köteles adott esztendõ június
30-ig megakadályozni területén
a parlagfû virágbimbójának kialakulását, majd ezt az állapotot
a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. A határnapot követõen megkezdõdik a
„parlagfû portya”, amely a növény virágzásának végéig, õszbe nyúlóan tart. Az ellenõrzéseket külterületen a földhivatal

végzi hivatalból vagy bejelentés
alapján, belterületen pedig a
jegyzõ, illetve megbízottjai. Ha
a földhivatal munkatársai olyan
területre bukkannak, ahol láthatóan nem történt semmi a parlagfû irtásának érdekében, jegyzõkönyvet vesznek fel, amelyet
a területileg illetékes megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósághoz továbbíta-

nak. Itt megindítják a hatósági
eljárást, azaz elrendelik a parlagfû elleni közérdekû védekezést. Belterületi ingatlan esetén
a jegyzõ tehet ilyen intézkedést.
A kényszerkaszálás költsége a
föld tulajdonosát, használóját
terheli, amit tizenöt napon belül
meg kell fizetnie. Amennyiben
ennek nem tesz eleget, úgy a késedelmi kamattal növelt összeget adók módjára az APEH behajthatja. A védekezés elrendelésével együtt növényvédelmi
bírságot szabnak ki, amelynek
mértéke a föld területétõl, illetve
a fertõzöttség mértékétõl függõen 15 ezer és ötmillió forint között mozog. További szankcióként egyes agrártámogatásoktól
részben vagy teljesen eltilthatják az érintettet. Tolna megyében tavaly háromszáz esetben,
tizenötmillió forintot meghaladó összértékben szabtak ki bírságot parlagfûvel fertõzött területek tulajdonosaira, használóira, tájékoztatott dr. Vörös Géza.
A megyei növény- és talajvédelmi igazgatóság vezetõje hozzátette, hogy nem a minél több és
magasabb bírság kiszabása a
cél. Azt szeretnék elérni, hogy
az egészséges környezet kialakításában mindenki önként vegyen részt.
Kohl Gyöngyi

Az allergiát okozó gyomnövény irtása nem könnyû feladat. Magvai a talajban megbújva akár negyven évig is
megõrzik csírázóképességüket, tövenként több ezer magot nevelnek. A parlagfû a
meleget, fényt és a csapadékot kedveli. A jól beállt gyepeket, erdõket viszont nem,
ezért jó megelõzés a parlagterületek erdõsítése, illetve a
régi kaszálók, legelõk fenntartása, beszántásuk elkerülése. A parlagfû irtható gyomlálással, kaszálással, és vegyszerrel. Gyomlálása kis
mennyiségben és védõkesztyûben ajánlott. A kaszálás
akkor a leghatékonyabb, ha a
fiatal növények tömeges
megjelenése után, a virágzást
közvetlenül megelõzõ idõszakban végezzük. A gyökérnyaki résznél kell elvágni a
növény szárát, így nem tud
újra kihajtani. Ha errõl lekésünk, többszöri kaszálásra
van szükség, mert alacsonyan elhelyezkedõ oldalrügyeibõl hajtásokat hoz, majd
virágzik. A vegyszeres irtás a
korai növekedési fázisban, a
parlagfû hatleveles állapotáig
hatásos. Zárt növénytakaróban nem tenyészik, így például gyep telepítésével is kiszorítható.
(Wikipedia)

Havonta útjára indul a DC Dunakom Kft.
autója, hogy összegyûjtse a lakók által kitett elektromos háztartási hulladékot, így a
paksiaknak a hulladékudvarig sem kell elmenniük megunt tévéjükkel. Veiczi Veronika, a kft. környezetvédelmi referense elmondta, az elektromos hulladékokban
szakszerû szétszereléssel nagyon sok az
újrahasznosítható,
újrafeldolgozható
anyag: nemesfémek, nehézfémek – ezért
fordítanak ekkora gondot a begyûjtésükre.
Minden hónap második szerdáján hajtják
végre az akciót. A szolgáltatást igénylõ lakók az ügyfélszolgálaton, a 310-411-es telefonszámon bejelentkezhetnek névvel,
telefonszámmal, lakcímmel. – Mindenkit
megkérünk, hogy a szállítás napján reggel

6 óráig helyezze ki a hulladékot, ne napokkal elõtte, mert elvihetik, széjjelverhetik és csak a szemét marad ott – hívja fel a
figyelmet a referens.
Egy-egy alkalommal 300 és 600 kg közötti hulladékmennyiséget gyûjtenek
össze, általában 5-12 címre mennek ki, tehát elmondható, hogy népszerû az akció.
Minden elektromos hulladékot elszállítanak, ami a háztartásban elõfordulhat: tévé,
monitor, számítógép, mosógép, porszívó,
hajszárító. Fontos azonban tudni, hogy
csak a lakosságtól viszik el ingyenesen,
üzletek, vállalkozók elektromos hulladékát külön megrendeléssel szállítják el, nekik fuvarköltséget, hulladékkezelési költséget kell fizetniük.
Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Házhoz jönnek a hulladékért
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Dunai képeslap
– Régen láttalak a Dunán, miért nem evezel? – pirít rám a sporttárs. Õ kajakban ül, én a stégen állok, útra készen. Hiába keresem
a kifogásokat, igaza van, kenum második hete pihen a csónakházban. Mostanában csak az árvizet fotózni jártam a folyón vagy
komppal keltem át a Dunán. Most sem evezni készülök, Girst János hívott meg minket családostul egy kora esti hajózásra. Tulajdonosa büszkén mutatja a Juvét (az elnevezés két lánya, Juli és
Vera nevébõl áll össze), és már indítja is a dízelmotort. Kettõt kattintok a fényképezõgéppel, és már a kompkikötõnél járunk. Nem
kenus tempó, jegyzem meg magamban. Az ár egyébként már levonulóban, egész jól látszik a Paks tábla. A kettes kõnél édesapám
veszi át kicsit a kereket, hogy felidézze a tengerész éveket, a
Földközi-tengert, a budapesti vízi buszokat és a kanyargó Tiszát.
Ahogy az évtizedek rutinjával pörgeti a kormánykereket, talán az
idõ kerekét is megforgatja.
Fotó és szöveg: Kövi Gergõ
További képek: www.paksihirnok.hu
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Pakson jártak a máltai lovagok

Fotó: Molnár Gyula

– A mi lovagrendünk abban különbözik a többitõl, hogy talán
elsõként fordultunk a hagyományos karitatív tevékenység mellett a 21. század problémája felé. Foglalkozunk többek közt
család- és településvédelemmel, a biztonság kérdésével,
bûnmegelõzéssel is – tárta fel
Pakson mûködésük hátterét a
Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm
Perjelségének Szövetsége képviseletében Popper György miniszterelnök. Nem tévedés e
tisztség, hiszen a lovagrend számára II. Paszkál pápa 1113. február 15-én kelt bullája biztosította a függetlenséget. Magyarországon a lovagrend diplomáciai képviselettel és helyi szervezettel is rendelkezik, illetve a
rendhez tartozik a Magyar Mál-

van jelen, mintegy háromezer
taggal. A szervezet jellegébõl
fakadóan sok a nagyon idõs tag,
az aktív lovagok száma ezer
alattira tehetõ. – Azokat az embereket próbálják a már meglevõ tagok megtalálni, akik valamilyen kimagasló tevékenységet folytatnak, fontos dolgot alkotnak. Van olyan tagtársam,
aki sikeres üzletember, ezért sok
pénzt áldoz nemes célokra, de
akad, aki szegény mint a templom egere, de munkájával sokat
segít a rászorulókon, a betegeken – mondta el Popper György.
A Prelátusban Juhász Sándor
tartott elõadást a paksi és a térségi borokról, közben Kovács
Antal, Kozmann György és
Éger László sportélmény-beszámolóját is élvezhették a máltai lovagok. A találkozó ünnepi
vacsorával zárult, természetesen paksi halászlével.
Faller Gábor

tai Szeretetszolgálat. Szokássá
vált a lovagrend életében, hogy
az új tagok lovagklub találkozóra invitálják társaikat, akik
most az atomerõmûben és a városban tettek látogatást, majd a
Prelátusban látta vendégül tagtársait Pintér Ferenc, aki Szabó

József után a második paksi tag
a lovagrendben. A vállalkozó
többek között egyházaknak és
kórházaknak nyújtott támogatást, s tavaly novemberben
avatták lovaggá kiemelkedõ humanitárius tevékenységéért.
A szövetség 70-80 országban

Papp Olga szülõvárosában, Beregszászon ún. stúdiófoglalkozás keretében zongorázni tanult
egy évig. Oktatója zeneiskolai
tanár volt, aki javasolta a szülõknek, hogy írassák be kislányukat
szakiskolába. A zongoráról lemaradt, másik hangszerhez nem
volt kedve, s amikor édesanyja a
harmonika mellett döntött, a tízéves kislány lázadozott. A szomszédban lakott egy zenetanár házaspár, s a tanár úr lett az oktatója, így kezdett harmonikázni.
Neki sokat köszönhet: a harmonikát megszerette és számtalan
tanítási módszert felhasznál saját növendékeinél. Ungváron
érettségizett és szerezte meg a

zenetanári végzettséget. Friss
diplomásként Magyarországon
keresett állást, így került Paksra,
a mûvészeti iskolába. Játszik és
oktat billentyûs harmonikán és
gombos harmonikán is. Minden
tanévben rendszeresen jár növendékeivel versenyekre, fellépésekre. A legemlékezetesebb
kirándulást Kínában tette négy
tanítványával, ahol a magyar delegációként felléptek a Nemzetközi Gyermekbarátság Fesztiválon. Az elmúlt tanévben négy országos megmérettetésrõl kilenc
díjjal tértek haza. Egyrészt ennek elismeréseként lett az Év tanára. Másrészrõl pedig azért a
több éve tartó kimagasló munkáért, amit a paksi országos harmonikafesztiválok megszervezésében, lebonyolításában nyújt.
Alapítványt hozott létre, amely
legfõbb célja a harmonika népszerûsítése, a már harmonikázó
fiatalok bemutatkozási lehetõsége. Az Év tanára szabadidejében
sokat utazik, és szeret kézimunkázni: hímzés, kötés, horgolás,
számára kikapcsolódást jelent.
-bzs-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula

Az év tanára és tanulója a mûvészeti iskolában

Az Év tanulója, Gugolya
Annamária tizenhárom évig
volt növendéke a Pro Artis
mûvészeti iskolának. Családi
örökség a zenei tehetség,
amelyhez szorgalom és kitartás párosult. Édesanyja óvónõként gyakran furulyázott
otthon is, az édesapa együttesben gitározott diákéveiben.
Testvére, András gitározni tanult a mûvészeti iskolában,
hangszerválasztása neki is
köszönhetõ. Mindketten Szabados Lászlónál tanultak. Annamária könnyen elsajátította
a gitározás alapjait, tagja lett
az iskola gitáregyüttesének,
akikkel számos versenyen,

bemutatón sikeresen szerepelt. Szólóban is kiemelkedõt
nyújtott, versenyeken, iskolai
és városi rendezvényeken
mindig lehetett rá számítani,
örömmel játszott. Egy finn
vonósnégyes, az Apocalyptica koncertjén bûvölte el
a cselló, az utolsó három évben ezen a hangszeren is tanult, kezdetben Ágotha Zoltánnál, majd Gajzágó Mariannál. A Vak Bottyán Gimnázium érettségizett diákja Szegedre jelentkezett az Egészségügyi Fõiskola gyógytornász szakára, még egy kicsit
izgalmas a nyár, amíg az
eredmény kiderül. Hobbi marad a zenélés a jövõben is,
ezen kívül az íjászat és a lovaglás nyújt kikapcsolódást
számára, és ha teheti a Balatonon és a Tiszán nyaral.
Örömzenélését bizonyítja,
hogy nyáron is fellép hangszerével, elõször Kecskeméten a Hírös Hét Fesztiválon,
majd különösen nagy kedvvel
szülõfalujában, Tiszaugon, a
falunapon.
bézsé
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Az 1903-ban született Bagó Jánost és kékfestõ mûhelyét szinte mindenki ismerte az egykori
nagyközségben. Még ma is áll
a kicsiny ház – s mellette a mûhely – a Tavasz utcában, de
már híre-pora sincs az egykori
mesterségnek. A kis udvar õrzi
a régi idõk hangulatát. Põgl
Pista bácsi és felesége, Terike
néni elbeszélése nyomán látni
vélem a kelmefestõ-kékfestõ
édesapát, aki körül ott sertepertél három lánya: Margit, a
már említett Terike és a legkisebb, Katika (Károly Jánosné).
Nézem ezt a hangulatos, „vékony” utcát, a régi házat és hagyom, hogy magával ragadjon
minden szó, amit a két kedves
ember elmesél nekem…
Pakson, a múlt század elején,
egy nagyon régi kelmefestõ
mûhely mûködött a Neumannféle házban, a Szentháromság
téren. Bagó János ebben a mûhelyben tanulta a mesterség
fortélyait: itt volt inas, majd
segéd egészen a II. világháborúig. A korabeli dokumentumok szerint kelmefestõ iparból
mestervizsgát Pécsen, 1943.
szeptember 16-án tett a mestervizsgáló bizottság elõtt,
iparengedélyét a dunaföldvári
járás fõszolgabírája állította
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Hol volt…?

A kékfestõ mûhely

A képen Bagó János kelmefestõ és családja.
Tumpek Mihály felvétele
ki 1944. október 3-án. Így, a
hivatalosan is lajstromba vett
kelmefestõ
megkezdhette
munkáját.
Bagó János kékfestõmester
házi vagy gyári vásznakat mintázott és festett kékre, gyapjúfonalat színezett, illetve ruhákat festett át a divatnak, az alkalomnak megfelelõen.

A kékfestés elõtt a fehér vásznat kifõzte, majd következett a
szárítás és mángorlás. Ezt követõen fatalpakra erõsített fémformákkal nyomta a fehér
anyagra az úgynevezett szigetelõanyagot, amely száradás
után elzárta a mintázott felületet a levegõtõl. Festõfürdõt készített, majd az indigós

UtazzUnk!

Védõoltások utazás elõtt
Ma már, ha
utazásról beszélünk, elkerülhetetlen,
hogy megtegyük a megfelelõ óvintézkedéseket egészségünk érdekében. A leggyakoribb utazás alatt elkapható betegség a hepatitis, azaz a fertõzõ májgyulladás. A fertõzés veszélye az arab országokban, Indiában, Ázsiában és KözépAmerika egyes országaiban a
legnagyobb, de az utóbbi években Európa kedvelt országaiban, mint Horvátország, Spa-

nyolország is ajánlott beoltatni
magunkat, ez ugyanis az egyik
legelterjedtebb és legkönnyebben elkapható betegség. Európa déli részébe vagy a kontinensen kívülre látogatóknak elsõsorban az étkezésre kell
ügyelniük. Utcán lehetõleg ne
étkezzünk, nyers gyümölcsöt,
zöldséget csak hámozás után,
de leginkább párolt formában
fogyasszunk. Sok helyen ajánlatos csapvíz helyett palackozott ásványvizet inni, illetve a
fogmosáshoz is használjuk forralt vagy ásványvizet. Fontos a
rendszeres kézmosás, az utóbbi

idõben
gyógyszertárakban,
drogériákban is vásárolható a
víz és szappan nélkül használható kézfertõtlenítõ, ez mindig
legyen nálunk, saját tapasztalataim alapján bátran ajánlom,
nagyon hasznos higiéniai eszköz a jól bevált nedves törlõkendõ mellett. Ha elég körültekintõek vagyunk, akkor elkerülhetjük a kellemetlen pillanatokat.
A közepesen vagy erõsen járványveszélyes országokba indulás elõtt érdemes beadatni a
megfelelõ védõoltásokat, ilyen
betegségek pl. Közép-Afrika
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küpában áztatta a kelmét, ami
aztán kiemelve a levegõre az
oxidálódó indigótól kékre változott. Száradás után kénsavassósavas fürdõben maratta le a
minta szigetelõanyagát, így
tûnt elõ a fehér minta a kék
háttérben. Következhetett a keményítés, a fényesre mángorlás, majd az értékesítés, amely
szintén az õ feladata volt.
A II. világháborút követõ
években a hét minden napján, a
következõ évtizedben hetente
kétszer festett. 1963-ban bekövetkezett halálát megelõzõ
években hetente egyszer volt
szükség a kelmefestésre.
Halála után felesége vette át a
mûhely vezetését, aki a hetvenes évek elejéig folytatta férje
munkáját…
Az idõ múlásával a kelmefestõ lányai felnõttek, a kékfestõ
udvarban már az unokák játszottak a mûhely körül. Vigyázták a nagymamát, aki a kicsiny udvarban a világot jelentette számukra. A nagymamát,
aki nemrégiben hagyta el végleg a kékfestõ mûhelyt és a kicsiny házat. Aki több mint
négy évtizednyi özvegysége
után kékfestõ mester férjére talált az indigókék ég alatt.
Tell Edit

és Dél-Amerika bizonyos országaiban a sárgaláz, DélAmerika és Ázsia legtöbb országában a tífusz, Afrika és
Ázsia fertõzött területein a
malária.
Utazás elõtt mindenképp
konzultáljuk orvosunkkal és
ne feledkezzünk el minden
nyaralás egyik legfontosabb
védelmérõl: óvjuk a naptól bõrünket, mindig a megfelelõ
faktorszámú naptejet válaszszuk és a déli órákban kerüljük
a strandokat!
Utazási betegségekkel kapcsolatos bõvebb információt a
www.mfa.gov.hu oldalon találnak.
Czink Dóra,
a Paksi Turisztikai Információs
Iroda vezetõje
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Paks gasztronómiai rekorder
Sikerült felállítani az „egy
idõben, egy helyszínen bemutatott legtöbb fajta borral készült étel és borkorcsolya” rekordját a Gastroblues fesztiválokon már hagyománnyá
vált fõzõverseny keretén belül.
Ha már borbarát találkozónak is
helyet ad a rendezvény, a szervezõk elgondolkodtak azon, mi
lenne, ha a fõzés során is kiemelt szerephez jutna a hegy leve. A kísérletre július 5-én került
sor, a rekordot Sebestyén István,
a magyarországi rekordok
regisztrátora hitelesítette. Bár
Magyarországon a rekordok
több mint fele gasztronómiai, a
fesztivál a borral készült ételek
rekordjával különleges helyet
foglal el a csúcsállítások között.
A meghirdetett kísérlet sokakat fellelkesített, így a fõzõversenyen 45 csapat indult, s 148
ételt zsûriztek. A borral készült
ételek száma száz felett volt, s
ebbe mind a pácolásnál, mind a
fõzésnél felhasznált borral készült ételek beleszámítottak, s
a nevezõk nyilatkoztak arról,
hogy az étel készítése során
melyik szakaszban használták
fel a nedût.
Íme néhány jó tanács Kovács
János Venesz-díjas mestersza-

kácstól, a zsûri elnökétõl e témában: a borral készült étkeknél a mennyiséggel szokott
probléma lenni, ha túl sokat
használnak belõle, illetve a minõsége sem mindegy. Olyan
borral célszerû ételt készíteni,
amit egyébként is szívesen
kortyolgatnánk. Az alkohol a
fõzés során elpárolog, az íz és
savtartalma marad. Nem mindegy, hogy a bort mikor alkalmazzuk a fõzés során, ugyanis
ha korán tesszük bele, nehezebben puhul az étel, amit halaknál kihasználhatunk, marhánál és vadnál azonban nem
tanácsos. Érdemes azt is figyelembe venni, hogy az õrölt
paprika színét tompítja, tehát
más jelleget ölt egy pörkölt…
A versenyre elkészített ételeket több kategóriába sorolták,
így voltak halászlevek (dunai,
tiszai, balatoni is készült), szabad tûzön készült ételek, borral
készült ételek, borkorcsolyák,
desszert jellegû ételek és sütemények, melyeket fõként helybeliek, de az ország minden részébõl érkezett résztvevõk készítettek, sõt határainkon túlról
is jöttek vendégek. Paks testvérvárosa, Galánta delegációja
nem elõször ragadott fõzõkanalat, „galántai talpraállítós-

sal” neveztek a versenyre.
Mint azt Pallya Gábor jegyzõtõl megtudtuk: aki ebbõl eszik,
az biztosan kiheveri a háromnapos fesztivál megpróbáltatásait. Bár a recept hadititok,
annyit azért sikerült kideríteni,
hogy vörösboros pörkölt alap,
káposzta, gomba, füstölt tarja
is lapult az – egyébként Pakson
beszerzett – bográcsban. A versenyzõk között voltak a paksi
finnlandiások és finn barátaik
is, õk többek között egy északi
vegyes borkorcsolya tálat készítettek rénszarvashússal, de
volt például házikifli és
házilángos, valamint lazacos
kétszersült is az asztalukon.
A legeredményesebbnek a
Dunakömlõdi Borbarát Kör bizonyult, a legszebb fõzõhely, a
legjobb szabadtûzön készült
étel díját és a közönségdíjat is
õk nyerték. Étlapjukon birkapörkölt, halászlé és spékelt
szarvasgerinc szerepelt, amelyek népszerûnek bizonyultak
a kóstolás során is. (A hat kiló
szarvas pillanatok alatt elfogyott.) Képviselõik egyébként
részt vehetnek az augusztusi
Galántai Vásár fõzõversenyén
is, tudtuk meg Herczeg József
nemzetközi kapcsolatokért felelõs tanácsnoktól.

Rövidesen tehát viszontláthatja magát Paks mint új
gasztronómiai csúcstartó a
www.rekordok.hu oldalon is,
ahol Magyarország hivatalos
rekordadatbázisa található.
(Érdekesség: jelenleg itt két
paksi adatról olvashatnak.
Schuckert József szerkesztõmûsorvezetõ, a Fortuna rádió
stúdiójában 2003. augusztus
30-án 6 órától másnap 24 óráig, azaz 42 órán keresztül vezetett egyfolytában mûsort.
2005. június 3-án pedig az
ESZI-nél a Csillagfény Parádé
rendezvény keretében felállították a szervezõk szerint a világ legnagyobb gyertyáját.)
Hogy a gasztronómiai különlegességbõl Guinness-rekord
legyen, ahhoz a jegyzõkönyvet le kell fordítani angolra, és
el kell küldeni a londoni
könyvkiadónak, amely aztán
dönt további sorsáról, tudtuk
meg a rekordot hitelesítõ Sebestyén Istvántól.
A következõ jelmondatot egy
szakács kötényén csíptük el,
ami akár mottója is lehetne a
világ elsõ ilyen jellegû gasztronómiai versengésének: „Szeretek borral fõzni! Néha az ételbe is teszek.”
-ms-d-

Tizennyolc paksi vonós próbálhatta ki
magát egy másfajta klasszikus mûfajban az idei gastroblues fesztiválon, a
Blues Strings Paks nevû formációban.
A zenekar ez év márciusában alakult kõszegi és paksi zenészekbõl, ahol az összekötõ kapocs Ágotha Zoltán, az együttes
vezetõje, aki a kõszegi zeneiskola tanáraként alakította meg régebben a Blues
Strings zenekart Vas megyei blues muzsikusokkal.
– Miután onnan eljöttem, az az együttes
úgymond megszûnt, de a kapcsolat az én
blues muzsikus barátaimmal a mai napig
megmaradt – ennek szép példája mostani
koncertünk –, s amikor bekerültem a paksi mûvészeti iskolába tanárként, akkor fel-

tett célom volt, hogy újjáalakítom ezt az
együttest, természetesen paksi vonósokkal
– mondta el Ágotha Zoltán, aki márciusban vette át feleségétõl a Camerata Pro
Artis vonósegyüttes irányítását. Így született a Blues Strings Paks, s ezzel új idõszak vette kezdetét.
A vas megyei zenészek közül itt volt az e
mûfajban méltán híres gitáros, Zsoldos
Báró Zoltán, aki csapatával többször is játszott a brit blues királya, John Mayall
elõzenekaraként, valamint a vasi együttes
dobosa és basszusgitárosa. Paksi részrõl
tizennyolc vonós lépett fel, 11 hegedûs, 3
brácsista, valamint 4 csellista közremûködésével. A zenekar több ígéretet is kapott
fellépésekre, s lelkesen várják a lehetõségeket.
ms

Fotó: Molnár Gyula

Egy húron pendült Kõszeg és Paks
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Jó napot, mi újság?

Jó, ha akad valaki az ember életében – a
megfelelõ életszakaszban – aki megtanítja
az alapokra és közben szelíd erõszakkal,
gondos neveléssel felhívja a figyelmet az
azokhoz illeszkedõ kiegészítésekre. Gálosi
János tanár úr, a paksi Vak Bottyán Gimnázium nyugalmazott tanára pontosan így
gondoskodott rólunk, egykori diákokról.
Új otthonában kerestem fel õt.
Dunára nézõ utcai ablakok, nyugalmas,
muskátlis udvar, gondos feleség fogadott a
Deák Ferenc utcában, ahová kis szorongással és nagy szeretettel érkeztem. Szorongva, mert érezni kezdtem a zsarnok idõ szorítását a torkomban, szeretettel, mert tudom, a tanár úr nélkül talán nem vettem
volna észre a kiegészítõ anyagban Csáth
Gézát, másként látnám Adyt és József Attilát, az érzékeny Radnótit és nem keresném
az elsõdleges jelentésen túl a világ, a rend
értelmét…
Megöleljük egymást, néhány szó esik az
egészségrõl, a hétköznapokról és máris
özönlenek a kérdések.
– Tanár úr hol töltötte gyermekkorát?
Hol végezte tanulmányait?
– Egy Somogy megyei kisközségben,
Gálosfán születtem, a család ötödik gyermekeként. Megtetszettem a születésem körül segédkezõ bábaasszonynak, és kérte
édesanyámat, adja ajándékba az újszülött
fiút, õ gyermektelenül él, becsülettel felneveli, még a vezetéknevét is megtarthatja.
Édesanyám, bármennyire nehéz volt a
nagycsaládot ellátni, nem mondott le
rólam… Szüleim és testvéreim is kétkezi
munkások, földmûvesek voltak, így kicsiny
gyermekkoromtól a munka volt a kötelesség a tanulás mellett. Abban az idõben nem
szoktunk panaszkodni a gyermekkorunkra.
Mindenkinek jutott valamilyen. Nekem egy
kanász édesapa gyermekének a sorsa jutott.
Alsó fokú tanulmányaimat szülõfalum elemi iskolájában kezdtem, majd jó tanítóm
buzdítására a kaposvári Sétatér Úti Általános Iskolában folytattam. Ennek ára volt:
ettõl a pillanattól a család dolgozott helyettem… Paraszti származásom és kiváló tanulmányi eredményem egyenes úton vitt a
kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumba.
Ezt is sokféleképpen lehet értelmezni: a paraszti származást és annak elõnyeit, hátrányait. Ki így éli meg, ki úgy. Én azt gondolom, történelmi igazságszolgáltatás volt…
Eötvös kollégista voltam, egyetemi tanul-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A tanár úr „ceruzáról és radírról”

mányaimat az ELTE Bölcsészettudományi
Karán, magyar- és történelemtanár szakon
végeztem, 1959-ben kaptam diplomát, éppen ötven éve… Még abban az évben Paksra kerültem és negyven évig tanítottam a
paksi gimnáziumban.
– Melyek voltak a legszebb évek, a legszebb emlékek?
– Mindegyik év szép volt. Nincs különbség. Persze voltak nehéz pillanatok, amikor
nyomorgatott a rendszer és annak néhány
képviselõje: az egykori pártbizottságról érkezett megrovás, melyben számon kérték
egy feljelentés alapján Az ember tragédiájának tanítását, melynek során kiemeltem a
következõ lényeges szövegrészt: „A cél
voltaképp mi is? / A cél, megszûnte a dicsõ
csatának, / A cél halál, az élet küzdelem, / S
az ember célja e küzdés maga.”. Ezek a sorok persze nem voltak összeegyeztethetõk a
szocialista társadalomképlettel… Az emlékek? Minden emlék kivételes.
– Emlékszem, már a „rendszerváltás”
elõtt mesélt nekünk 1956-ról…
– Az arra érdemes, megbízható osztályokban elmondtam az általam megélt
1956-ot. A Petõfi Kör nyári megalakulásától egészen a novemberi eseményekig. A
nevén neveztem: nemzeti függetlenségi
harc. Gondoltam, ha emiatt nem taníthatok,
van két erõs kezem, s a konzervgyár itt volt
közel. Történelmet ma is „ceruzával” szükséges tanítani és radír mindig legyen a
közelben…
– A ceruzáról és a radírról jut eszembe:
hogyan lehetne átrajzolni a mai oktatási

rendszer térképét? Mely részeken van szükség a halványuló vastag vonalak megerõsítésére, és hol szükséges a radír használata?
– A bolognai rendszer. No, ahhoz radírra
lenne szükség. S a halványuló vastag vonal? Az nem más, mint a család. A család
ma már úgy nevel, hogy nem nevel és mindenekelõtt a pedagógus ellen nevel – tisztelet a kivételnek. Annak idején, ha kaptunk
egy pofont az iskolában, a szüleink azt sem
kérdezték, miért kaptuk, azonnal adták a
párját. Hiányzik a bizalom az emberekbõl.
A kölcsönös bizalom, mely nélkül elveszik
a nevelés, az oktatás lényege, gyakorlatilag
minden jó szándékú közeledés: a pedagógus értelmes hitét a szülõk bizalma állíthatná helyre ebben az agyonadminisztrált világban, a szülõk bizalmát pedig a pedagógus egykori kiváló erkölcsi-társadalmi
megítélése adhatná vissza, de hol van az
már… És véleményem szerint hiányzik a
szakfelügyeleti rendszer... Errõl a kérdésrõl
több könyvet lehetne írni.
– Utolsó könyve a Szép szónak nem szegik
szárnya 2007-ben jelent meg. Újabb kötet?
Új írás?
– Szociográfiát írok a paraszti származású értelmiség munkájáról. Elérkeztem a
mai korhoz s nem tudom megkerülni a közéletet, a politikát. Jó lenne egy emberközpontú, demokratikus társadalomban élni. A
mai rend csupán demokratikus keret: naponta hirdetjük a polgári értékrend, a kölcsönösségre épülõ erkölcs és jog, a társadalmi együttmûködés fontosságát, de a társadalom nagy része közömbös ezekkel az
értékekkel szemben. A kérdés az, mennyi
idõnek kell még eltelni ahhoz, hogy ezek a
demokratikus keretek megteljenek demokratikus tartalommal, és vajon eljön-e az az
idõ… messze kalandoztam az eredeti kérdéstõl, mégis úgy érzem, szorosan kapcsolódik hozzá: írás és közélet elválaszthatatlan egymástól. Minden írásmûvön, írásmûben lenyomatot hagy a jelenvaló, legyen az
szociográfia, szépirodalom. Hosszan sorolhatnám.
– Írásmû. A legkedvesebb költõ? A legkedvesebb vers?
– Minden szerzõ és minden irodalmi mû
kedves. Nehéz lenne választanom.
– De mégis. Nagyon kíváncsi vagyok…
– József Attilát szeretem. S a vers? Az
Eszmélet.
Tell Edit
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Egy hónap múlva, augusztus
10-én kezdi a felkészülést a következõ bajnoki szezonra az
Atomerõmû SE férfi kosárlabdacsapata. A játékoskeretben
egyre kevesebb a kérdõjel, tudtuk meg Tóth Jánostól, a szakosztály elnökétõl.
– Leigazoltuk Sopronból a válogatott Körtélyesi Gergelyt és a
Kecskemétbõl a szintén válogatott Horváth Ákost. Kiss Zsoltnak élõ szerzõdése van, Mészáros Zalánnal és Gulyás Róberttel egy éves kontraktust kötöttünk. Michealt English szintén
egy évre kötelezte el magát az
ASE-hoz, akárcsak a Dombóvárról 3-4-es posztra érkezõ
Ivory Clark. Az anyagiak tekintetében nem sikerült megállapodásra jutni Charles Gosával és
Nick Williamsszel sem, így õk
máshol folytatják. Johnsont
nem hívjuk vissza, helyette a 4es posztra kerestünk egy erõs,
atlétikus játékost. Sikerült
megállapodni az elõzõ bajnokságban Dombóváron játszó
Anthony Dill-lel, így egyre kevesebb kérdõjel marad. Az elmúlt hetekben kiderült, hogy
Csaplár-Nagy Ervinnek nagyon
rossz állapotban vannak a térdei. Mint tudott, élõ szerzõdés
köti a klubhoz, de ha úgy határoz, hogy nem vállalja a játékot,
akkor helyette is kell valakit keresni. Akkor viszont az 5-ös
posztra fiatal magyar játékost
szeretnék igazolni. A vezetõedzõ Braniszlav Dzunics augusztus 21-ig a válogatottal dolgozik, Kiss Zsolttal, Körtélyesi
Gergellyel és Horváth Ákossal
együtt. A többiek augusztus 10én Schmidt Béla irányítása mellett kezdik a felkészülést. -joko-

Készül a bajnoki rajtra a PFC
a PFC-nél. A szakedzõ másfél
évig az ellenfelek feltérképezésével foglalkozott, mostantól Péter Norberttel a fiatalok
elsõ csapatba irányításáért is
felel. A közelmúltban a Király
kupán jól szerepeltek a paksi
zöld-fehérek. A Kaposvári Rákóczit 2:0-ra, míg a Vasast
1:0-ra verték Gellei Imre tanítványai. – Nagy öröm számomra, hogy mindkét találkozónkat kapott gól nélkül játszottuk
le, mindenki tudja, hogy a korábbi szezonban is sok labda
került a hálónkba. Ezen a két
összecsapáson szervezetten,
koncentráltan futballoztunk. A
torna legjobb játékosa Lisztes
Krisztián lett, mely önbizalom-növelõnek is kiváló – fogalmazott a paksi tréner. A
Paksi FC az élvonalbeli bajnokság elsõ fordulójában júli-

Június 18-án megkezdte felkészülését a 2009-2010-es bajnokságra a Paksi FC élvonalbeli labdarúgócsapata. Az NB
I-es együttes tagjai két és fél
hét pihenõt követõen találkoztak újra, és kezdték a ráhangolódó edzéseket az Atomerõmû
SE pályáin. A szakmai vezetés
addig sem pihent: az elsõ keretbõl egyedüliként Pandúr
Péter távozott. Érkezett a nyáron Lisztes Krisztián, aki a német másodosztályban a Hansa
Rostocknál szerepelt. A Paksi
FC-nél folytatja a 21 éves kapus Kiss Máté, aki a Salgótarjántól került Paksra, valamint
a szintén 21 éves Gévay Zsolt,
aki védõ és a Makótól érkezett. A szakvezetés még egy
csatár megszerzésén fáradozik. Kiss Károly is az állandóságot képviseli a továbbiakban

us 25-én Zalaegerszegen vendégszerepel, az elsõ hazai öszszecsapást a második játéknapon, augusztus 1-jén a Nyíregyháza ellen rendezik.
Faller G.
A bérletárusítás már megkezdõdött a Fehérvári úti
csapatnál. A VIP bérlet
20.000, a felnõtt bérlet
15.000, míg a diák és nyugdíjas bérlet 10.000 Ft-ért
kapható. A következõ szezonra a felnõtt és vendég jegyeket 1200 Ft-ért, a diák és
nyugdíjas jegyeket 800 Ftért vásárolhatják meg a szurkolók, a 70 év feletti kedvezmény megszûnt, 6 éves kor
alatt viszont ingyen tekinthetõ meg egy-egy elsõ osztályú
labdarúgó mérkõzés.

Paksra igazolt Lisztes Krisztián
Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Alakul a keret

Újabb válogatott játékossal erõsített a nyáron a Paksi FC élvonalbeli labdarúgócsapata. Az a
Lisztes Krisztián érkezett a Fehérvári úti alakulathoz, aki
1993-95-ig a Ferencváros meghatározó játékosa volt, Bajno-

PAPP HORGÁSZBOLT
Paks, Rosthy u. 3.
Telefon: 75/311-060, 20/931-5261
e-mail: papphorgaszbolt@topmix.hu
Nyitva tartás: hétfõ-csütörtök 9–17 óráig,
péntek 8–17. Szombat 8–12-ig.

kok Ligájába vezette az FTC-t,
majd Stuttgartban és a Werder
Bremában futballozott, utóbbi
játékosaként német bajnoki címet szerzett, a magyar válogatott mezét 49-szer ölthette magára. 2004-es térdsérülése
visszavetette karrierjét, mûtétek
sorozatán van túl a 33 éves irányító középpályás. A Werdert
követõen a Mönchengladbachban is megfordult, majd hazatért, és a Ferencváros, valamint a REAC együttesében szerepelt. A Paksi FC-hez a német
másodosztályú Hansa Rostocktól érkezett, ahol remek idényt
produkált, marasztalták is plusz
egy évre az ottani vezetõk, de
úgy döntött, családjával végleg

Magyarországra költözik. A
PFC-hez két évre írt alá. – Nagyon pozitívak az elsõ benyomásaim, mindenki odaadóan készül a bajnoki rajtra. Néhány játékost és a vezetõséget már korábbról ismertem, de mindenki
nagyon szimpatikus. Gellei Imrével a válogatottnál dolgoztam,
anno hajszálon múlt a világbajnoki pótselejtezõre való kijutás.
A sérülésem már a múltté, a legutóbbi rostocki félévem is jól sikerült. Remélem tünet- és panaszmentes leszek, és folyamatosan tudok majd játszani. A sorsolásunk nem a legkönnyebb, de
egy jó rajt megkönnyítheti a dolgunkat – fogalmazott Lisztes
Krisztián.
efgé

2009. augusztus 1-jéig horgászbotok
10% engedménnyel kaphatók.
Különleges ajánlat: bot és orsó együttes
vásárlása esetén 20% kedvezmény!
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Olyanok, akár az óbor
túravezetõként is dolgozott, és
ennek kapcsán került közelebb
a szlalomhoz. 2007-ben a magyar válogatott tagjaként részt
vett a Dél-Koreában rendezett
rafting vb-n és a brazíliai szlalom vb-n. Ebben az évben
visszatért a síkvízi kenuzás-

õket a tajvani világjátékokon
szereplõ magyar sárkányhajó
válogatottba, ahol Kozmann
György is velük együtt szerepel. Elõtte július 11-12-én DélKoreában az ICF (International Canoe Federation) csapat
vb-n állnak rajthoz, majd 18-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Minél idõsebbek, annál jobbak, olyanok, mint az óbor. A
Viktor Endre–Fehér Imre kenu
párosra is illik ez a hasonlat. A
38 évesek májusban Szolnokon, a Sun Kupa kajak-kenu
Felnõtt és Ifjúsági Rangsoroló
versenyen C-2 200 m-en másodikként értek célba. Mindketten a Bezerédj iskolában,
Lacza tanár úr keze alatt lettek
vízi rajosok. Nyáron iskolaszünetben már az ASE csónakházba jártak, ahol Hajba
Antal kezdett el velük foglalkozni. Az ifjúsági világbajnok
Hoffmann Ervin volt a példaképük, õ mutatta a célt, hogy
meddig lehet eljutni. Körülbelül két évig egyesben, párosban és hetes kenuban is versenyeztek. Az elsõ jelentõs sikerüket 2. éves ifiként érték el,
amikor
vidékbajnokságot
nyertek. Több, náluk idõsebb
párost sikerült megverniük, és
ezután kezdtek jönni a sikerek
is, aminek köszönhetõen az ifjúsági válogatottságig jutottak. 1990-ben õk lettek az
Atomerõmû SE elsõ felnõtt
magyar bajnokai, a 42 km-es
maratoni távon nem találtak
legyõzõre.
Iskolai tanulmányaik miatt
egy idõre háttérbe szorult a
sport, 1998-ban tudtak újra dobogóra kerülni válogató versenyeken. Már a munka mellett,
de ismét teljesen a sportra koncentráltak, 1999-ben a 200 mes távon biztos volt a helyük a
válogatottban. Ugyanebben az
évben gyõztek a Duisburgi Világ Kupán, ahol a három éve
veretlen, késõbb olimpiai bajnok német Gille-Wylenzek és a
Kolonics-Horváth párost is
maguk mögé utasították. Ezután C4-ben több vk-t is nyertek, egészen 2001-ig. Ekkor
Viktor Endre motorbalesete
miatt megszakadt ez a sikersorozat, a pályafutásukban több
éves szünet következett, inkább a munka került elõtérbe.
A következõ években Viktor
Endre szabadidejében vadvízi

Viktor Endre „Csucsu” (a képen balra) 1971-ben született, jelenleg a Paksi Atomerõmû Zrt.-ben mint átrakógép operátor dolgozik három mûszakban. A szintén 1971-es Fehér Imre „Igor” építõmérnökként dolgozik.
hoz, rövid felkészülés után egy
színtiszta paksi négyes – Feil
Imre, Viktor Endre, Fehér Imre, Kozmann György – nyert
ob-ezüstöt. Ennek az eredménynek köszönhetõen kezdtek el ismét – amennyire a
munka engedte – a kenuzással
foglalkozni. 2008-ban már biztató eredmények jöttek, és idén
a már említett rangsoroló versenyen elért második hely. A
tavalyi jó szereplésnek köszönhetõen Reményi Péter
szövetségi kapitány meghívta

19-én a tajvani Kaohsiun-ban a
nem olimpiai sportágak négyévenkénti seregszemléjén versenyeznek a magyar sárkányhajó válogatottban.
– Saját magunk edzõi vagyunk, de az ASE kajak-kenu
szakosztálya és szakmai stábja
amiben tud, segít nekünk. Még
nem tudjuk, hogy meddig folytatjuk, de a vízi életnek és a
Dunának örök elkötelezettjei
maradunk! – fejezték be a beszélgetést teljes egyetértésben.
Kovács József

Paksi Hírnök

Kispest Open
ürgemezei homokon
Remekül elõkészített pályák,
verõfényes napsütés, izgalmas
mérkõzések – a Kispest Open
Strandröplabda Bajnokság látogatott Paksra, profi és amatõr
csapatokkal az ürgemezei
strandra. A szombati napon a
férfi és a nõi párosok vívtak
ádáz harcot egymással, vasárnap már a vegyes párosok csaptak össze. Kerekes Balázs szervezõ annak ellenére, hogy kevesebben neveztek a vártnál,
elégedett volt. – Zsúfolt volt a
május és a június, rengeteg országos rendezvény volt, lehet,
hogy mostanra fáradtak el a párosok, ezért vannak Pakson kicsit kevesebben. De akik itt
vannak, nagyon jól érezték magukat, a sportág folyamatosan
terjed, ezért biztos vagyok abban, hogy a következõ alkalommal kétszer annyian leszünk
mint most – értékelt Kerekes
Balázs fõszervezõ, a Kispest SE
elnöke. Mind a férfi, mind a nõi
párosok mezõnyében paksi érdekeltségû duó diadalmaskodott. A lányoknál dr. Balczó
Noémi és párja gyõzött, aki 17
évig élt Pakson és itt tanulta
meg az alapokat, míg a fiúknál
az a Tóth Gábor és társa, aki a
paksi homokon tanult meg
strandröplabdázni. – Négy országosan elismert páros is volt a
nõi mezõnyben, de párommal
szoros meccseken, koncentráltan, pontosan játszva diadalmaskodtunk. Külön öröm számomra, hogy ez Pakson sikerült – mondta el dr. Balczó Noémi. – Fõleg az elõdöntõben volt
nagyon nehéz dolgunk, a döntõben aztán megsérült az ellenfél
egyik játékosa, ezért feladták a
küzdelmet, így sikerült gyõznünk – tette hozzá Tóth Gábor.
A fiatalok aztán a vasárnapi vegyes páros versenyen sem találtak legyõzõre, értékes pontokat
szerezve ezzel az összetettben. A
Kispest Opennel a tervek szerint
jövõ nyáron találkozhatunk a
paksi strandon.
röné
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Paksi Lengõhere. Ne tessék
semmi rosszra gondolni, egy
csapat viselte eme nevet a IX.
Teke-tória Bajnokságon, amelynek további résztvevõi sem zárták a humort a szekrénybe. Volt
ott még egy csapat hasonló néven, csak Dunaújvárosból, aztán
rajthoz állt a Jobb Csatorna, Bal
Csatorna, sõt Közép Csatorna.
Nem feledkezhetünk meg az
Ajajaj nevet viselõ formációról
sem, akik, úgy hallottuk, arra
utalnak nevükkel, hogy koruknál fogva nekik már minden gurítás egy jajgatás, aztán ott voltak a „Tegnap is másnaposak”,
ehhez nincs hozzáfûzni való,
valamint a Törvénytelenek és a
Vismajor a paksi bíróság képviseletében. Velük, a G-lábbal és
Koszterékkel együtt összesen tizenegy négyes gurított, a kiírás-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Tarolt a jókedv a tekepályán

nak megfelelõen fele férfi, fele
nõ felállásban. Az „ellenfelek”
nem voltak ismeretlenek egymásnak, ugyanis többségében
visszatérõ csapatok, akik közé
azért hébe-hóba egy-egy új kihívó is keveredik. Így van ez im-

máron ötödik esztendeje, évente
két alkalommal. A változatlan
részvételi jellemzõk mellett a
szabálykönyvben sincs új bejegyzés. Ahogy azt annak idején
Horváthné Szeip Ildikó szabadidõsport-szervezõ kiötlötte, úgy

folyik a küzdelem. Hogy ezek
abszolút szabályos szabályok-e,
azt inkább nem firtattuk. De
nem is ez a lényeg, hanem, hogy
családostul, barátostul eltöltsenek egy vidámsággal, sporttal és
finom ételekkel fûszerezett napot. Merthogy amíg a pályákon
a bábukat tarolták keményen, az
udvaron a fakanalat forgatták
serényen, jóféle pörkölt rotyogott, hús pirulgatott. Az elsõ helyet és a legtöbb nyert meccsért
járó különdíjat is a Jobb Csatorna nyerte el, második lett a Törvénytelenek csapata, harmadik
pedig a másnapos társaság. A tekebarátok nagyon megkedvelték a programot, így nem teketóriáznak,
hanem
ismét
teke-tóriáznak, õsszel összegyûlnek a tekézõben, ahol a jubileum alkalmából sok meglepetéssel várja majd õket a szervezõ PSE szabadidõsport szakosztálya.
-gyöngy-

Strandkézilabda

Két keréken a Wörthi-tó körül

Július elsõ vasárnapján strandkézilabda nyílt megyei bajnokságot rendeztek a paksi homokon. A sportág nem ismeretlen
az ürgemezei komplexumban,
az elsõ rendezvény három éve
volt. Cseh Attilától, az Ürgemezei Sport és Szabadidõ Egyesület elnökétõl megtudtuk: ezúttal
négy nõi és két férfi csapat versengett egymással. – A szabályrendszer megegyezik a teremben játszott játékkal, egy-két
módosítás azonban történt. A
labdát a homokon nem kell lepattintani, a látványosság érdekében pedig vannak gólok, melyek kettõnek számítanak. A
sport Magyarországon egyre ismertebb, a közelmúltbéli felnõtt
Európa-bajnokságon a nõk 6.,
míg a férfiak 3. helyen zártak, de
a nagyatádi ifi Eb-n mindkét
csapatunk elsõ lett – tette hozzá
Tauker Péter fõszervezõ. A férfiak mezõnyében a Szekszárd diadalmaskodott a házigazda együttest megelõzve. A nõknél a Tolna felnõtt csapata zárt az elsõ helyen, a Szekszárd és a Tolnai
ifigárda elõtt.
röné

Ausztriában, a Wörthi-tó körül biciklizett egy
paksi csapat az elmúlt héten. A társaság többségének ez már sokadik közös túrája volt. Az utat
Szabóné Tomolik Teréz szervezte ezúttal is, nevéhez lassan már tucatnyi biciklitúra fûzõdik. Elõször mint a polgármesteri hivatal nyugdíjasai indultak útra, a csapat tagjai azonban cserélõdnek.
Ma már csak ketten, õ és Bauer Jánosné Marika
vannak a kezdõ csapatból.
Öt-hat éve pattannak rendszeresen nyeregbe,
hogy valamelyik tavat megkerüljék. Ezt a Balatonnal már kétszer megtették, jártak a Fertõ-tónál,
Tisza-tónál is. Idén osztrák célpontot választottak.
Mint általában, most sem Pakstól kerekeztek, tekintve, hogy sok a nyugdíjas a csapatban, erre
nem vállalkoznak. A bringák Willachban kerültek
elõ a kerékpárszállítóról. Elsõ napon esõs idõ volt,
s mindenki kedvére kerekezett. A másnapra porciózott adag majdnem megduplázódott az egyértelmû útjelzõ táblák hiánya miatt. Így kis híján negyven kilométerre duzzadt a táv. A harmadik napon
még rátettek egy lapáttal, ekkor tekerték körül a
tavat, ami több mint negyven kilométert jelentett.
Akadtak dimbes-dombos, sõt hegyes-völgyes
szakaszok is, ezeket lassan tették meg ügyelve arra, hogy vannak korosabb versenyzõk is. Szabóné
Tomolik Teréz elmondta, hogy igyekeztek mindig
„menekülõ útvonalakat” kijelölni, tehát alkalmat
teremteni arra, hogy felhagyjon a biciklizéssel,
aki nem bírja. Erre végül nem került sor, mindenki hõsiesen végigkerekezte a tervezett útvonalat.

A szervezõ elmondta, hogy a legidõsebb a csoportban közel hetvenesztendõs, a legfiatalabb tizenegy éves volt. A többség ötven-hatvan, sõt annál idõsebb volt, de most már jó néhány harmincassal is kiegészült a csapat. Sokan családdal csatlakoztak a tókerülõkhöz. A társaság jó közösség
is, tette hozzá, kint például hatalmas névnapi
meglepetés bulit tartottak Cseh Lászlót és Bagdy
Lászlót köszöntve. Gyönyörû tájakat láttak, rengeteg fotót készítettek és persze újabb tervet szõttek. Eszerint szakítanak a hagyományokkal és
legközelebb a Duna mentén kerékpároznak majd,
Passautól Bécsig.
Vida Tünde
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Mozimûsor

Koncert

Nép ügyvédje

Paksi Tükör

július 10. (péntek) 19 óra
A DOLGOK ÁLLÁSA
színes, feliratos amerikai
thriller

Harmadik éve látogat városunkba a Magyar Continental
Singers egy-egy nagy sikerû
koncert erejéig. Az együttes
idén „Ünnepelj!” címû országos turnéja során érkezik Paksra. A Magyar Continental
Singers egy magyarul éneklõ,
fiatalok alkotta, lelkes énekegyüttes, mely ötvözi a popzene, a gospel kórushangzás, és a
modern színpadi technika nyújtotta lehetõségeket. A nemzetközi Continental Singers szervezet több mint 40 éves múltra
tekint vissza, száznál is több albumot adtak ki, a koncerteket
pedig évi egymilliót is meghaladó közönség hallgatja világszerte. A Magyarországon húsz
éve mûködõ iroda évente több
turnét és számos koncertet
szervez, és tíz stúdióalbumot is
készített már.
A paksi közönség július 31-én,
az evangélikus templomban találkozhat legközelebb az együttessel. A koncert 19 órakor kezdõdik. A belépés ingyenes, de a
csoport örömmel fogad minden
önkéntes adományt, a helyszínen pedig a szervezet kiadványait is megvásárolhatják. Az
estét szervezõ paksi Pünkösdi
Gyülekezet – a Magyar
Continental Singers nevében –
szeretettel hívja és várja a várost egy nagyszerû koncertre.

A Tolna Megyei Igazságügyi
Hivatal Jogi Segítségnyújtó
Szolgálata kihelyezett ügyfélfogadást tart Pakson. A nép ügyvédje júliusban 14-én és 28-án,
9-tõl 12 óráig fogadja a segítségre várókat az okmányiroda
Dózsa György úti épületében, a
II. emelet 210-es irodájában.

Az irodalmi, mûvészeti és
helytörténeti szemle a biskói
komptragédiára emlékezik,
közölve az ádozatok névsorát.
(A Paksi Tükör kiadója, a
Jámbor Pál Társaság szeretné
a névsort köztéren is elhelyezni, ezért várja az olvasók
észrevételeit.)
Serdültné
Benke Éva Bohus Antóniáról,
Világos nagyasszonyáról írt
tanulmányt, a Tükör közli
Hegedüs János Imsós településrõl szóló dolgozatának elsõ
részét, Török Levente, Zirczi
Judit (a mûvelõdési központ
könyvtárgalériáján rendezett)
kiállításának megnyitószövegét Fejes Margit tollából, Kuti
Horváth György és Oláh Zoltán verseit.
A Paksi Tükört a városi
könyvtárban, a mûvelõdési
központ könyvtárában és a
dunakömlõdi faluházban találják meg az érdekõdõk.

július 12. (vasárnap) 19 óra
MEGINT 17
színes, szinkr. am. vígjáték
július 15 (szerda) 19 óra
TERMINÁTOR –
MEGVÁLTÁS
Színes, szinkr. amerikai sci-fi
július 17. (péntek) 19 óra
HANNAH MONTANA:
A FILM
szinkronizált am. vígjáték
július 19. (vasárnap) 19 óra
KÜLVÁROSI MULATÓ
színes, feliratos francia dráma
Július 22. (szerda) 19 óra
GETTÓ MILLIOMOS
feliratos angol-amerikai
játékfilm

ÖKO tábor
Öt nap a természetben, ismerkedés állatokkal, növényekkel.
Kunyhóépítés, jurtaállítás, tábortûz. Nemezelés, bõrözés és
fafaragás. Hulladékbarkácsolás és még ezer kaland vár arra, aki jelentkezik a cseresznyési ÖKO táborba. A táborozókat 7-14 éves korig várják.
Jelentkezni lehet Sáfrány Szilviánál a 30/641-95-93-as telefonszámon.

TelePaks
Nyári mûsorrenddel jelentkezik a kistérségi televízió. A
már megszokott Víkend Híradó minden pénteken 19 órától
látható. A mûsort hétköznap
esténként 19 és 20 órakor ismétlik.
Augusztus 31-ig hirdetésfelvétel a képújságba a Poligon
irodaházban hétköznap 8–17
óráig (Deák Ferenc utca 3.)

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni:
30/9372-668,75/511-252.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Felújítás miatt zárva
A lakótelepi Kristály gyógyszertár (Kishegyi út 52.) értesíti a lakosságot, hogy július
10-én, 12 órától július 26-ig
felújítás miatt zárva tart. Nyitás: július 27-én.
Fogorvosi asszisztens
munkakörbe ambiciózus
munkatársat keresek érettségivel, augusztusi kezdéssel.
Betanítás, iskola megoldható.
Tel: 06 20/9175-882
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Paksi Hírnök

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
www.ba-tu.hu
Telephely: Paks, Ipari Park
Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668
E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

Nincs varrógépe? Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret? Nincs rá ideje?
Hívjon most, ha van a ruhatárában olyan, ami javításra, cipzárcserére, igazításra, átalakításra vagy felújításra vár!
Tel: 70/528-5431, www. paksiruhaszerviz. hu
Keresse fel még ma lakóhelyéhez legközelebb lévõ átvevõhelyet!
20% kedvezmény a hirdetés bemutatóinak 2009. augusztus 31-ig

Óvárosban:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
(Molnárék)
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
Nyitva: H-P 8-17; SZO. 8-12

Lakótelepen:
PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
(MONTÁZS)
Paks, Gagarin u. 3 Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-18; SZO. 9-12

2009. július 10.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az elsõsorban pályázatkezeléssel, pályázati rendszer lebonyolításával foglalkozó Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány paksi munkahelyre, a Munkaszervezet irányítására
TITKÁRT keres.
Elvárások:
- jogi vagy közgazdasági egyetemi végzettség
- középfokú angol nyelvtudás
- felhasználói szintû számítógépes ismeretek
- hasonló munkaterületen szerzett legalább 3
éves szakmai gyakorlat
Elõnyt jelent
- vezetõi beosztásban szerzett gyakorlat
- paksi állandó lakcím
- saját gépjármû
A fényképes szakmai önéletrajzokat a fizetési igény
megjelölésével az Alapítvány címére (7030 Paks,
Dózsa Gy. u. 95) várják július 20-ig, a borítékon
feltüntetve: „Titkár 2009”.

RUHATÁRBAN PROBLÉMA? A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

NYUGDÍJAS
HITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát?
Energiatakarékosra cserélni háztartási gépeit?
Szeretne kirándulni, nyaralni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt, 75 éves korig!
Felvehetõ összeg: 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig,
futamidõ: maximum 60 hónap
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál
12 831 Ft a havi törlesztõ részlet
Kamat 16%, kezelési költség 2%.
THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
Paks, Villany u. 4. Tel.: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések
részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

KARDIOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
PAKSON
Teljes körû kardiológiai kivizsgálás
a legkorszerûbb eszközökkel

DR. HUSZNAI RÓBERT
A pécsi szívgyógyászati klinika
belgyógyász kardiológus szakorvosa
Idõpont-egyeztetés: 20/321-5456
hétköznapokon 8-12 óra között
Rendelés helye: Paks, Sík sor 7.
(a távolsági buszpályaudvar mellett)

kártya elfogadóhely

