
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Lektor úr rövidnadrágban
Portrénk Rácz Péterrõl a 15. oldalon

XVIII. ÉVF. 19. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. OKTÓBER 9.

TUD JOBBAT? EURO megtakarításaira, most két
hónapra is magas, évi 5% betéti kamatot (EBKM: 5,09%)

kínálunk. Egyszeri lekötésû, pénzintézetünknél újnak
minõsülõ számlabetétekre vonatkozó ajánlatunk 

visszavonásig érvényes.
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!
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Elõször avattak
két bajnokot 
a Marx György
emlékversenyen

17. oldal

A dunakömlõdi
szüreti nap 
képei
a Millenáris
Parkban

10. oldal



2009. október 2-án hosszan
tartó, súlyos betegség után
elhunyt dr. Pásztor Hilda, a
paksi Városi Rendelõintézet
vezetõje.

Dr. Pásztor Hilda a Pécsi
Tudományegyetem Általá-
nos Orvostudományi Karán
szerzett diplomát, majd bel-
gyógyászati szakvizsgát tett.
A Budapesti Közgazdaságtu-
dományi Egyetem Közgaz-
dasági Továbbképzõ Intéze-
tében egészségügyi mene-
dzser, majd az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Jogi
Továbbképzõ Intézetében jo-
gi szakokleveles orvos má-
soddiplomát szerzett.

Pályáját a dunaújvárosi
kórház belgyógyászati osz-
tályán kezdte, majd néhány
év múlva Paks Város Ren-
delõintézetében folytatta.
Az Egészségvédelmi Ta-
nács tagjaként és az Egész-
ségügyi Bizottság külsõ
tagjaként részt vett a város
egészségpolitikájának ala-
kításában.

Munkatársa volt a Soros
Alapítvány Régiós Egész-
ségügyi Programjának, tag-
ja volt a Dél-dunántúli Re-
gionális Egészségügyi Ta-
nácsnak.

Dr. Pásztor Hilda sokolda-
lú tájékozottságával, egész-
ségügyi, jogi és gazdasági
ismereteivel, a sokszor em-
bert próbáló, kihívásokkal
teli vezetõi munkájával el-
ismerést és megbecsülést
szerzett a betegek, a kollé-
gák, a városvezetés köré-
ben. 

Munkáját idén a város
Pongrácz Sándor-díjjal is-
merte el. 
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Az elsõ kapavágásra ugyan még
várni kell, de folyik a leendõ bal-
neológiai központ létesítésének
elõkészítése. Ezek koordinálásá-
val a Paksi Ipari Park Kft. ügy-
vezetõjét, dr. Sztruhár Sándort
bízta meg a városvezetés. A pro-
jektvezetõje elmondta, hogy
egyebek között egy olyan elem-
zésen dolgoznak, ami arra ad vá-
laszt, hogy milyen is legyen az a
létesítmény, amelyet az önkor-
mányzat a Pakson talált gyógy-
víz hasznosítására hoz létre.
Mint ismert, már két kút is ren-
delkezésre áll. A korábbit
gyógyvízzé minõsítették, ezt
most az elõírások szerint meg
kell újítani. A másodikat, amit
néhány hónapja fúratott az ön-
kormányzat, szintén minõsítte-
tik. Okkal lehet bízni benne,
hogy ez sikerrel jár, hiszen az
elõzõnél magasabb ásványi-

anyag-tartalommal bír, további
elõnye, hogy nagyobb hozamú
és melegebb az elõzõnél.
Sztruhár Sándor elmondta, hogy
szeretnék a leendõ központ fûté-
sére használni ezt a hõenergiát.
Egyébként is arra törekszenek,
hogy a lehetõ leggazdaságosab-
ban üzemeltethetõ intézményt
hozzanak létre. Éppen ezért
nagy körültekintéssel határozzák
meg azt, hogy milyen gyógyvíz-
re épülõ és egyéb szolgáltatások
kapjanak helyet az épületben. A
projektkoordinátor rámutatott,
ha több lehetõséget nyújt a köz-
pont, nagyobb látogatottságra
számíthat és gazdaságosabb le-
het az üzemeltetése. Ez áll annak
a törekvésnek is a hátterében,
hogy összeépítsék a gyógyfür-
dõt az uszodával, amelynek üze-
meltetését a város átvenné az
atomerõmûtõl. 

Nagyobb látogatottságra lehet
számítani, ha komplex egész-
ségmegõrzõ, rekreációs, rehabi-
litációs kínálatot nyújt a köz-
pont. Hogy pontosan mit, annak
meghatározásában egyrészt fel-
használják azokat a tapasztalato-
kat, amelyeket az országban mû-
ködõ, nagy múltú gyógyfürdõk
sorra látogatásával szereztek.
Megkérdezték és beépítik az or-
vosok véleményét, s támpontot
ad az a közvélemény-kutatás,
amelyet a paksi kistérségben
folytattak ezer ember megkérde-
zésével. A felmérés azt mutatta,
hogy régi várakozás már, hogy
hasznosítsák a gyógyvizet,
mondta Sztruhár Sándor. Hozzá-
tette, várhatóan önerõbõl építi
meg a város a fürdõt. A beruhá-
zásra fordított pénz befektetés a
paksiak és kistérségben élõk
egészségébe, húzta alá. Mint ki-

fejtette, egy olyan gyógyászati
központot szeretnének építeni,
ami megalapozott orvos szak-
mai programra épül. Az új paksi
fürdõ tehát nem élményfürdõ,
vagy ahogyan Sztruhár Sándor
fogalmazott, nem Disneyland
lesz, hanem egy olyan központ,
amelynek legfõbb attrakciója a
magas szakmai színvonalú
gyógyászati szolgáltatás. A fõ
cél, hogy a mozgásszervi pana-
szok megelõzésére, gyógyításá-
ra, baleset utáni rehabilitációra,
rekreációra nyújtson lehetõséget
a létesítmény. Illetve, aki szeret-
né megõrizni egészségét, tudjon
úszni, szaunázni, sportolni. 

Sztruhár Sándor elmondta,
hogy egy-két hónap múlva befe-
jezõdik a megalapozó tervezés,
elkészül az elõ-megvalósítható-
sági és gazdasági elemzés. Az
építészeti tervek várhatóan ta-
vaszra készülnek el, a balneoló-
giai központ építése ezek után
kezdõdhet el.            Vida Tünde

A gyógyulni vágyókat várja majd

Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
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. október 23.
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Megyezászló október 23-án
Hagyomány, hogy az október
23-i városi rendezvénysorozat a
Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány díjátadójával kezdõ-
dik, amelyet 10 órakor tartanak a
városháza nagytermében. 

14 órakor a Fehérvári úti teme-
tõben Czuczor Antal sírjánál vár-
ják az emlékezõket, ezt követõen
a Virág utcai temetõben igét hir-
detnek, majd Tuba János nem-
zetõr parancsnok sírját koszorúz-
zák meg az egybegyûltek. 

A városháza elõtti téren 15 óra-
kor ünnepi beszédet mond Hajdú
János polgármester. Az ünnep-
ség keretében Tolna megye
ezeréves évfordulója alkalmából
a Tolna Megyei Önkormányzat
millenniumi megyezászlót ado-
mányoz Paks városának. Végül
elhelyezik az emlékezés koszo-
rúit az 1956-os emlékmû elõtt.
Az ünnepi mûsorban közremû-
ködik a mûvészeti iskola fúvós-
zenekara.



Kényelmesebbé és biztonságosabbá vá-
lik a közlekedés annak a buszmegálló-
nak a kialakításával, amelyet a napok-
ban adtak át. Eddig a Barátság utcában
és a Gesztenyés úton szállhattak fel a
helyi járatra az utasok, az új megálló-
hely átadásával, már a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola Kishegyi út felõli
oldalán is megtehetik ezt. A megálló-
hely kialakításának elõkészítése lakos-
sági kérésre több éve zajlik már, tájé-
koztatott a körzet önkormányzati képvi-
selõje, Szabó Sándor. Korábban az
atomerõmû tulajdonában volt az Árnyas
utca felõli megálló, miután ezt átvette a
város, megkezdõdhetett a szemközti ol-
dalon, az iskola melletti felszálló kiala-
kítása. – A városban nem kötelezõ a
buszöböl megléte a megállókban, de itt
nem is lehetett volna megépíteni, mivel
a járda alatt fûtésvezetékek húzódnak.
Ezért olyan burkolattal kellett ellátni a
megállót, hogy bármikor felbontható le-
gyen, így döntöttünk a térkõ burkolat
mellett – tárta fel a beruházás hátterét
Szabó Sándor. Az új megállóhely meg-
építése 500 ezer forintból valósult meg,
fedezetét az önkormányzat biztosította.
Utoljára több mint 10 éve változott meg

buszmegálló Pakson, akkor a Halász-
csárda elõtti megszüntetésérõl született
döntés. A menetrend sem alakult át az
elmúlt években, hétköznaponként fél-
óránként lehet eljutni autóbusszal a la-
kóteleprõl a Szent István térre. 

Paks speciális helyzetben van, mivel a
legnagyobb foglalkoztató, az atomerõ-
mû maga szállítja dolgozóit. Ettõl füg-
getlenül a helyi járatok kihasználtsága
jó, 65-70 százalékos, csak a járatok sû-
rûségét nem tudják növelni, mert ahhoz
kevés az utas, mondta el Nemeskéri
Zsolt, a Gemenc Volán Zrt. Paksi Kiren-
deltségének vezetõje. A gépjármûpark
mûszaki állapotát tekintve az ország
többi Volán vállalatához képest a Ge-
menc Volán kiemelkedõen jó helyzetben
van. Az év elejére lecseréltek minden
tíz évnél idõsebb autóbuszt, a jármûvek
több mint 70 százaléka már új a paksi
telepen is.                         Dallos Szilvia
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Október elsején megkezdõdött a Barátság
út–Szabó Erzsébet utca által határolt tömb-
belsõ átépítése, a beruházás 90 millió fo-
rintból valósul meg. Az érintett városrész a
korábbi laktanya részét képezte. – Ami je-
lenleg itt van, az a hetvenes évek konzervá-
lása – vázolta az állapotokat a munkaterület
átadásakor a körzet képviselõje, Barnabás
István. – A növények ugyan már megnõt-
tek, ezeket nem is bántjuk, csak ha elkerül-
hetetlen. Még több zöldterületet alakítunk
ki, a tér teljesen átalakul – tette hozzá. A
munkálatokat a DC Dunakom Kft. szakem-
berei végzik. A lakókat már a tervezési fo-
lyamatokba is bevonták, mindenki elmond-
hatta igényét, véleményét az átépítéssel
kapcsolatban. Október elsejétõl azonban az
itt élõk türelmére is szükség lesz, hiszen

olykor zajos gépekkel dolgoznak, és egy-
szer-egyszer a vizet is elzárják majd. – Két
ütemre osztottuk a feladatokat. Elsõ körben
a parkolóig bontunk, majd a tereprendezést
követõen kezdõdhet a térkövezés. A követ-
kezõ ütemben a térhez tartozó parkoló bon-
tása következik. Utóbbi felújítását is még
az idén szeretnénk befejezni – fogalmazott
Puskás János, a DC Dunakom Kft. mûsza-
ki vezetõje. A munkálatok határidejét külsõ
tényezõk is befolyásolhatják, hiszen az
õszi, csapadékosabb idõjárás miatt csúszhat
a végsõ átadás-átvétel. Az itt élõket tovább-
ra is folyamatosan tájékoztatják a munkála-
tok elõrehaladtával. Barnabás István el-
mondta, a tervek szerint jövõre tovább foly-
tatódik a város ezen részének felújítása.

Faller Gábor

Új buszmegállót kapott a lakótelep

Élhetõbb tömbbelsõt ígérnek

Az új buszmegálló kialakításával párhuzamosan 11 millió forintból elkészült az
Árnyas és a Fenyves utca közötti járda felújítása. Az eredeti elképzelés szerint aszfalt-
burkolatot kapott volna a járda, de a kivitelezõ javaslatára az idõállóbb térkõ-burkolat
mellett döntöttek. – Megnövelte ugyan az eredeti tervekben szereplõ beruházási költ-
séget a térkõ, de a befektetés hosszú távon megtérül. Mivel nagy forgalmú járdáról van
szó, fontos a könnyebb javíthatóság és a garantált jó minõség, hívta fel a figyelmet
Szabó Sándor, a 6. számú választókörzet önkormányzati képviselõje, aki elmondta: a
Kishegyi útig szilárd úton lehet már elsétálni, mivel a parkon keresztül is burkolattal
látták el a kitaposott ösvényt. Emellett a képviselõi keretébõl lakossági kérésre a ját-
szótér mellé is építtetett egy aszfaltburkolatú járdaszakaszt, hogy ne a gyerekeknek el-
kerített téren keresztül közlekedjenek az autóbuszhoz sietõk, és a képviselõi keretbõl
a járdáról a bolt felé lefolyó csapadékvíz elvezetését is megoldották. 

Új buszmegállót alakítottak ki
a Kishegyi úton. Néhány hete
már az Árnyas utca végén is
felszállhatnak a helyi járatokra
az utasok. 
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Pakson sokféle juttatási forma van,
amely országosan is egyedülálló. Ilyen
például a kábeltévé díjkedvezmény, ami-
nek lényege, hogy jövedelemtõl függet-
lenül mindenkinek jár, aki a legkisebb
csomagot választja. A fiatal pályakezdõk
letelepedésének támogatása is paksi kez-
deményezés, és máshol nem jellemzõ a
diákoknak szóló ingyenes helyi járatos
autóbuszbérlet és az iskolatej-támogatás
sem. Az oktatáshoz kapcsolódik a felzár-
kóztatási ösztöndíj, amely a roma tanu-
lóknak nyújt segítséget az iskolába járá-
sukhoz. 

Létezik szemétszállítási díjkedvez-
mény, amelynél a jogosultak körét ugyan
az elmúlt idõszakban szûkítették, de még
mindig sokak havi költségét csökkenti a
városban. Hagyomány, hogy december-

ben a kisnyugdíjasokat saját lakásukon
karácsonyi csomaggal lepi meg az ön-
kormányzat. A hagyományos fûtési mó-
dokat használók vehetik igénybe a helyi
fûtési támogatást, amely mintegy 500
család téli rezsiköltségét enyhíti évente. 

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösz-
töndíjpályázathoz és az úgynevezett ba-
bakötvényhez is csatlakozott a város. Ez
utóbbinak köszönhetõen az újszülöttnek
nyitott „Start” számlára háromszor utal
meghatározott összegeket az önkor-
mányzat, amelyet 18 éves korában vehet
igénybe a kedvezményezett. A gyerme-
keket nevelõket segíti a rendszeres neve-
lési segély. Ez a közismertebb nevén
napközi térítési díjkedvezmény akár az
egész tanévben kapható. Az adósságke-
zelési szolgáltatás sem kötelezõ önkor-
mányzati ellátás. Paks mûködteti, na-
gyon sok család eladósodását sikerül en-
nek köszönhetõen megakadályozni. 
– Városunk évek óta stabil költségvetés-
sel gazdálkodik, bevételei nem csökken-
nek jelentõsen, mégis egyre nehezebben
tudja biztosítani valamennyi támogatási
formát. Ha a forrásokat szûkíteni kell, a
törekvés nem a támogatások megszünte-
tése, hanem a támogatási feltételek szi-
gorítása vagy a keret módosítása – tájé-
koztatott Badics Istvánné, az önkor-
mányzat szociális osztályának vezetõje. 

A szociális szakember tapasztalatai sze-
rint a paksiak ismerik a támogatási for-

mákat, hiszen a helyi médián és szociális
ellátó hálózaton keresztül minden alkal-
mat megragadnak a figyelemfelhívásra.
Munkájukhoz nagy segítséget nyújt a
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat,
ahol személyre szabottan tudják megke-
resni a bajba jutott családok számára az
ellátási formákat, nem csupán az önkor-
mányzat rendszerében, hanem az állami
lehetõségek között is. 

A segélyeknek, szociális támogatások-
nak szigorú feltételrendszere van. A jo-
gosultságot minden esetben vizsgálják a
szociális osztály munkatársai. Paks kis-
város, ezért általában személyesen isme-
rik a klienseket az ügyintézõk, de lehetõ-
ségük van a helyi és az országos adóha-
tóságnál is ellenõrizni a kérelemmel le-
adott adatok valódiságát. 

– Elõfordult már, hogy valótlanságra
derült fény, ilyenkor megvontuk a se-
gélyt és visszafizetésre is volt példa, sze-
rencsére ez nem túl gyakori – mondta el
Badics Istvánné. 

A rászorulók támogatását elsõsorban
saját költségvetésébõl biztosítja az ön-
kormányzat, de a forrásokat kiegészíti az
állami költségvetés is. A szociális osztály
vezetõjétõl megtudtuk, hogy a gazdasági
válság ezen a területen egyelõre nem
érezteti hatását, ám várhatóan a jövõ évi
költségvetés tervezésekor kell elõször
számolni a krízissel.         

Dallos Szilvia
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Paks: országosan egyedülálló juttatások
Rendszeresen beszámolunk a lap
hasábjain az önkormányzatnál
igényelhetõ támogatási lehetõsé-
gekrõl. Nemrégiben épp a fûtési
támogatás, valamint a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ösztön-
díj kérelmezésének feltételeirõl ol-
vashattak. A segélyek és juttatások
egy része kötelezõ önkormányzati
feladat, és van, amelyrõl a város
dönt. Mintegy ezer családot támo-
gat évente az önkormányzat.

Táblavadász akciót hirdetett a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság Közlekedésrendészeti Osz-
tálya. Október elseje és november elseje között,
csatlakozva az országos kezdeményezéshez az in-
dokolatlannak tûnõ vagy megtévesztõ KRESZ
táblákat keresik a megye útjain. Ebben a lakosság
segítségére számítanak. Elõfordul, hogy az útépí-
tések után elfelejtik bevenni az útépítést vagy a se-
bességkorlátozást jelzõ táblákat, így ezek amellett,
hogy megtévesztik a közlekedõket, feleslegesen
lassítják a forgalmat. Az indokolatlannak tûnõ jel-
zéseket a településeken belül is kereshetik a köz-
lekedõk. Pernyészné Szente Judit rendõr száza-
dos, a TMRFK közlekedésrendészeti fõelõadója
arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy érke-
zett már a kapitányságra bejelentés arról, hogy 12
tonnás korlátozást jelzõ táblával találkoztak egy

falu határában, ami miatt a mezõgazdasági vonta-
tók és nagyobb teherautók nem hajthattak be a te-
lepülésre. Kérik, hogy aki a megye útjain ilyen
táblákkal találkozik, jelezze azt november 2-ig az
ugyelet.tolnamrfk@tolna.police.hu internetes cí-
men. A bejelentéshez röviden írják meg vélemé-
nyüket és a helyszín pontos leírását. Minden jel-
zést megvizsgálnak, majd továbbítják az észrevé-
teleket a közút illetékes kezelõje felé.          -dal-

Induljon a
táblavadászat!

Fáklyás
felvonulásra 

és ünnepi megemlékezésre
várja a városlakókat a Fi-
desz és a Fidelitas paksi
szervezete október 23-án.
A fáklyás menetek 19.30-
kor három helyszínrõl in-
dulnak, a VMK parkoló-
ból, a Fehérvári úti COOP
üzlettõl, valamint az Öreg-
hegy utca végétõl, majd a
városháza elõtti téren, az
56-os emlékmûnél talál-
koznak. Itt ünnepi beszé-
det mond Tóth Ferenc or-
szággyûlési képviselõ. 

Fo
tó

: 
Sz

af
fe

na
ue

r 
Fe

re
nc



2009. október 9. 5 Paksi Hírnök

Nem mindennapi túrára invitálták a környékbe-
lieket nemrégiben, nyílt napot tartott a Porr Épí-
tési Kft. az M6-os autópálya Paks és
Dunaföldvár között épülõ szakaszán. Aki vál-
lalkozott a távra, az Földvárról egészen a Gyû-
rûsvölgyi hídig juthatott el, és láthatta: hogyan
készül és hol tart az autópálya-építés. Gyalog,
biciklivel, görkorcsolyán, rolleren vagy baba-
kocsival tehették meg a 12 km-es távot, ki-ki
erejéhez, idejéhez mérten, útközben pedig több

helyütt frissítõvel kínálták a túrázókat. Mint azt
Fehér Zsolt fõ-építésvezetõtõl megtudtuk: a ké-
szültség jó, elõreláthatóan tartani tudják a 2010.
március 31-i átadási határidõt. Sok helyütt már
a kész aszfalton gurulhattak végig a túrázók,
persze feladat még itt is akad: festés, szalagkor-
látok, tereprendezés és még sorolhatnánk. A tú-
ra végén a készülõ Gyûrûsvölgyi híd munkála-
taiba nyerhettek bepillantást a résztvevõk,
amely az épülõ szakasz legnagyobb hídja.     -d-

Szakmatúra
29 állomással
Második alkalommal rendez-
ték meg a szakmatúrát a pak-
si munkaügyi kirendeltség
szervezésében, idén a Tolna
megyei Foglalkoztatási Pak-
tum Paksi Alfórumával közö-
sen. Mint azt Feilné Szombat
Csilla kirendeltségvezetõ el-
mondta, szándékuk a prog-
rammal az volt, hogy megis-
mertessék és népszerûsítsék a
szakmákat a diákok és szüle-
ik körében. Egyre több a hi-
ányszakma, ennek ellenére a
pályakezdõk sorban állnak a
munkaügyi kirendeltségen.
Túlkínálat van például peda-
gógusokból, az elmúlt év hi-
ányszakmái pedig az építõ-
ipari szakmák voltak.

A program részeként osz-
tályfõnöki órák keretében tar-
tanak pályázati tanácsadást a
szakemberek és informálják a
diákokat a továbbtanulási le-
hetõségekrõl. A szülõi érte-
kezleteken a megfelelõ szak-
maválasztás jelentõségérõl
tartottak elõadást. A munkál-
tatókat is megkeresték, a po-
zitív fogadtatásnak köszön-
hetõen 29 céghez 16 iskolá-
ból mehetett közel ezer diák,
akik így konkrét munkahe-
lyeken ismerhetik meg, mit
takar egy-egy szakma. A leg-
népszerûbbnek a Hotel Or-
chidea bizonyult, ahová 160
diák tesz látogatást, valamint
az atomerõmû gépészeti rész-
legeire kíváncsiak szép szám-
mal. A paletta egyébként szé-
les: szociális otthonoktól
kezdve az építõipari cégeken
át a pékségekig sok helyre el-
látogatnak a program kereté-
ben.

A szakmatúra a Regionális
Munkaügyi Központ által
szervezett pályaválasztási
héthez kapcsolódik, ahol a to-
vábbtanulással kapcsolatban
szerezhetnek információkat
diákok október 14-17 között
Szekszárdon, a Babits Mihály
Mûvelõdési Központban.

Az önkormányzat módosítja a város He-
lyi Építési Szabályzatát és Szabályozási
tervét. A tervezettel kapcsolatban kikérték
a lakosság véleményét is, és ez alapján el-
készültek a módosítások. A tervek megte-
kinthetõk a város honlapján (www.paks.
hu), illetve a polgármesteri hivatal mûsza-
ki osztályán Hoffmann Zoltánnénál (II.
emelet, 232. iroda). Telefonon a 75/500-
512-es számon, e-mailben a heva
@paks.hu címen lehet kérdést feltenni a
módosítási anyaggal kapcsolatban.

A városépítõ bizottság pályázatot hirdet
védett épületek felújítási, korszerûsítési,
építési munkáinak támogatása céljából.
Pályázni lehet egyedi védelem alatt álló
épületek, valamint védett környezetben ál-
ló épületek felújítási, korszerûsítési, külsõ
és ezzel összefüggõ belsõ helyreállítási
munkáival. A pályázattal vissza nem térí-
tendõ támogatás, illetve kamatmentes köl-
csön igényelhetõ. A rendelkezésre álló ke-
ret 600 ezer forint. Részletes kiírás és bõ-
vebb információ a pályázatról a polgár-
mesteri hivatal mûszaki osztályán kérhetõ.
A benyújtás határideje október 31.

A Magyarok Világszövetsége Tolna Megyei Szerveze-
te gyertyagyújtással emlékezett az aradi vértanúkra
október 6-án a Kálvária temetõ emlékkeresztjénél. Az
eseményen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanu-
lói adtak mûsort.

A vértanúkra
emlékeztek
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Elindult országjáró körútjá-
ra az a tájékoztató kamion,
amely az atomerõmû terve-
zett bõvítésérõl szállítja ház-
hoz az információkat az or-
szág száz településére. Az el-
sõ állomás a Nyugat-Mecsek
térsége, ahol az elképzelések
szerint megépül majd egy
mélygeológiai tároló az
atomerõmûvi nagyaktivitású
hulladékoknak. 

A kamion mintegy utazó mini
látogatóközpont sorra járja
azokat a térségeket, amelyek
nukleáris létesítményeket fo-
gadnak be, vagy kutatásokban
érdekeltek, mondta el Mittler
István. A Paksi Atomerõmû
Zrt. kommunikációs igazgató-
ja hozzátette, hogy különféle
eszközöket igénybe véve igye-
keznek széles körben tájékoz-
tatást nyújtani az erõmû mûkö-

désérõl, magyar energiarend-
szerben betöltött szerepérõl és
arról, hogy mi teszi szükséges-
sé a bõvítést és milyen érvek
szólnak mellette. A kamionban
ezeket az információkat teszik
közzé korszerû technikai meg-
oldások segítségével. A mozgó
kiállítás része egy összeállítás
Vincze Bálint fotóiból. Az
atomerõmû munkatársának ké-
pei az erõmû közvetlen kör-
nyezetének élõvilágát mutat-
ják be, egyben rávilágítanak
arra, hogy az erõmû nem káro-
sítja környezetét, emelte ki Sü-
li János vezérigazgató a kami-
on ünnepélyes avatásán. A ki-
állítást az erõmû számításai
szerint akár tízezren is láthat-
ják. Erre garancia az, hogy
megkeresték az érintett telepü-
lések iskoláit, óvodáit, civil
szervezeteit, hogy felajánlják
nekik a csoportos látogatás le-

hetõségét. A kamion elõbb a
Nyugat-Mecsek, majd Báta-
apáti térségét járja körbe, októ-
ber végén érkezik Paks kör-
nyékére, városunkban több
mint egy hetet tölt.

Az elsõ két napon máris több
száz, Kovács Gyõzõ polgár-
mester becslései szerint ezer
látogató járt a kamionban,
ugyanis Boda legjelentõsebb
rendezvényén, a szüreti nap
keretében avatták. A rendez-
vényhez hat éve Tájoló Nap is
társul, amelyet a Nyugat–Me-
cseki Társadalmi Információs
Társulás (NyMTIT) együtt
szervez a Radioaktív Hulladé-
kokat Kezelõ Nonprofit
(RHK) Kft.-vel. A program
célja, hogy tájékoztatást adja-
nak a radioaktívhulladék-elhe-
lyezéssel kapcsolatos eredmé-
nyekrõl, tervekrõl. 

Vida Tünde
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Atomerõmû

Egy teljesen új szervezeti
egység felépítése és vezetése
vár Lenkei Istvánra, a PA
Zrt. Kapacitás Bõvítési Igaz-
gatóságának vezetõjére. A
nemrégiben létrehozott igaz-
gatósághoz tartoznak az új
atomerõmûvi blokkokhoz
kapcsolódó feladatok. 

Még hosszú utat kell bejárni
az új paksi reaktor üzembe he-
lyezéséig, a Kapacitás Bõvíté-
si Igazgatóságnak lesz feladata
bõven. Jelenleg a Teller pro-
jekt folytatásaként létrehozott,
a Magyar Villamos Mûvek
Zrt.  égisze alatt mûködõ Lé-
vai projekt szakmai, technikai
hátterét biztosítják, amelyben
a paksiak együtt dolgoznak az
MVM cégcsoport szakértõi-
vel. A Lévai projekt arra az
idõre szól, amíg az új blokkra
vonatkozó tendert kiírják, ki-
értékelik és eldõl: milyen erõ-
mûtípus épül Pakson. Paksi

szakemberek vezetésével hét
munkacsoportban dolgoznak,
ezekben készítik elõ a finan-
szírozási; mûszaki-elemzési;
jogi; tájékoztatási; gazdaság-
szervezési; környezetvédelmi
– vízjogi – telephely-engedé-
lyezési és a tendereztetéssel
kapcsolatos munkákat. 

– Ezekben a munkacsoport-
okban eddig meghatároztuk a
konkrét feladatokat, megke-
restük a hozzá szükséges vál-
lalkozókat, akik ezeket a mun-
kákat velünk együtt elvégzik
majd – vázolta Lenkei István. 

Jelenleg még nem lehet tud-
ni, csúcsra járatottan milyen
létszámmal mûködik majd a
Kapacitás Bõvítési Igazgató-
ság, ám már most sokan érdek-
lõdnek a szakmai kihívást je-
lentõ feladat iránt. – Most to-
borozzuk az atomerõmûbõl a
kollégákat, akik teljes vagy
részmunkaidõben ebben a fel-
adatban részt vesznek. Ám

mindvégig szem elõtt tartjuk,
hogy legfontosabb a nyugodt
termelés, ezt követi az üzem-
idõ-hosszabbítás, ezektõl a
munkáktól nem vonhatunk el
kollégákat – hívta fel a figyel-
met a kapacitás-bõvítési igaz-
gató. Már olyanok is felkeres-
ték, akik az építkezésben ven-
nének részt, tette hozzá, ám a
most következõ 3-4 év a mér-
nöki elõkészítõ munkáé, az el-
sõ kapavágás csak ezután kö-
vetkezik. 

A kapacitásbõvítés kapcsán
az egyik legfontosabb feladat,
hogy az MVM megtalálja azt a
szakmai befektetõt, aki beszáll
az erõmû finanszírozásába.
Mérföldkõ lesz a tendereztetés
és az új blokk kiválasztása, so-
rolja a feladatokat Lenkei Ist-
ván. Ha megvan a szállító, jö-
het az építkezés, üzembe he-
lyezés és a végén a párhuza-
mos kapcsolás, melynek cél-
idõpontja 2020.     Dávid Ildikó

Új igazgatóság koordinálja a kapacitásbõvítést

Az elsõk között végzett a
mûszaki egyetemen, akik az
atomerõmûves szakot vá-
lasztották, s 30 éve dolgozik
az erõmûben Lenkei István.
Annak idején mind a négy
blokk üzembe helyezésénél
részt vett, s mint mondja,
szakmai pályája megkoroná-
zása lesz, ha 2020-ban ott
állhat majd a vezénylõben az
új blokk párhuzamos kap-
csolásánál. 

Házhoz megy a kiállítás

Mittler István, a Paksi
Atomerõmû Zrt. kommuni-
kációs igazgatója tölti be
októbertõl az ESZI Intéz-
ményfenntartó és Mûködte-
tõ Alapítvány Kuratóriumá-
nak elnöki tisztét. 

A leköszönõ elnök, Hor-
váth Miklós két évig állt a
kuratórium élén, fontos
szerepet játszott az iskola
eredményeinek és hagyo-
mányainak megõrzésében,
valamint az energetikához
fûzõdõ jövõképének kiala-
kításában. 

(d)

Új elnök 
az ESZI
kuratórium
élén
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Újabb fejezet kezdõdött a csó-
naktárolás történetében. Mint
korábban többször foglalkoz-
tunk vele, a korábbi helynél szû-
kebb áll a vízijármû-tulajdono-
sok rendelkezésére, így nem
mindenki tudja úgy tárolni csó-
nakját, kenuját, ahogy eddig és
ahogy szeretné. A kívül reked-
tek nem tudnak belépni, nincs
felvétel a Paksi Evezõs és
Vízisport Egyesületbe, mert az
– mint mondják – nem tud
ugyanolyan jogokat biztosítani
esetleges új tagoknak. 

Néhányan – köztük Appels-
hoffer Regina, aki olvasói le-

vélben is kifogásolta ezt az el-
járást – közös beszélgetésre in-
vitálták azokat a Dunát kedve-
lõ embereket, akik hozzá ha-
sonlóan kimaradtak az egyesü-
letbõl, de tenni szeretnének a
maguk érdekeiért és a Dunáért.
Huszonnégyen gyûltek össze,
de ennél többen jelezték már,
hogy õk is készek csatlakozni,
mondta el Appelshoffer Regi-
na, aki azt is elárulta, hogy
még nem döntöttek arról, hogy
új egyesületet hoznak-e létre.
Mint mondta, nem a forma a
fontos, hanem az, amiért ké-
szek tenni. – Hozzáférhetõ Du-

nát szeretnénk – húzta alá.
Szomorú, mint fogalmazott,
hogy itt van Paks a Duna köz-
vetlen közelében, hat kilomé-
teres partszakasz tartozik a vá-
roshoz, és csak három helyen
lehet lemenni a folyóhoz. Pél-
daként említette Dunaföldvárt,
ahol kemping, táborhelyek és
három csónaktároló is van. Az
egybegyûltek problémája to-
vábbra is a tárolóhely hiánya,
mondta el még Regina. Hozzá-
tette, szeretnének bármilyen
úton-módon csónaktárolóra
szert tenni, amiért természete-
sen õk maguk is áldoznának.

Keresik a lehetõségeket, le-
gyen az pályázat vagy önkor-
mányzati segítség. Terveikrõl,
céljaikról szeretnék tájékoztat-
ni Hajdú János polgármestert
is, akitõl viszont az önkor-
mányzat szándékairól szeret-
nének többet tudni, ezért
rövidesen felkeresik. Appels-
hoffer Regina aláhúzta, hogy
fontos számukra, hogy a Paksi
Evezõs és Vízisport Egyesület-
tel megtalálják a közös hangot,
hiszen a cél is közös: élni azzal
a lehetõséggel, amit a Duna
közelsége ad.           

-vida-
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A várossá válás után is magasabb volt az ál-
landó lakosok száma, és a Központi Statisz-
tikai Hivatal adatai szerint 1990-ben is még
20.274-en éltek itt. Aztán ‘94–99 között a
húszezres határ alatt volt, ám 2000-tõl
megint felette. 

Sokszor mondjuk azt is, hogy Paks fiatal
város, amit a KSH kimutatások valame-
lyest alá is támasztanak. Míg országos át-
lagban a lakosság 22,17%-a, Tolna megyé-
ben a 22,97%-a 60 év feletti, addig Pakson
ez az arány 19,22%. A gyerekek számát il-
letõen is jobban állunk az átlagnál, igaz,
nem ilyen markáns a különbség. Az általá-
nos iskolások aránya országosan 9,08, me-
gyei szinten 9,04, Pakson 9,51%. Az össz-

lakosság számának alakulásában is kiló-
gunk a sorból, a megyében 11,5%-kal, az
országban 6,3%-kal csökkent 1980-tól a la-
kosság száma, Pakson viszont 1,66%-os
növekedést lehet elkönyvelni. A gyermek-
születést illetõen Pakson is drasztikus a
csökkenés, 1990-ben még 310, 2008-ban
pedig csupán 182 gyerek született, ami ha-
sonló tendenciát mutat, mint az országos és
megyei adatok. 

Utánajártunk annak, hogy a lakosságszám
csökkenése, és azon belül is a 20 ezres ha-
tár átlépése jelent-e változást az önkor-
mányzati feladatellátásban vagy a finanszí-
rozásban. Az önkormányzat által kapott ál-
lami normatívát nem érinti a lakosságszám-
csökkenés, tájékoztatott Haáz Ádámné, a
polgármesteri hivatal tervezési osztályának
vezetõje. Annak ellenére, hogy azok a la-
kosságszámhoz kötöttek, a szociális ellátá-
sokat sem érinti a változás, tudtuk meg
Badics Istvánnétól. A szociális osztály ve-
zetõje kifejtette, hogy minden település kö-
teles étkeztetést, házi segítségnyújtást biz-
tosítani, illetve minden ellátásnál a hozzá-
jutást segítenie kell. A többi ellátás lakos-
ságszám-függõ, 2000-nél több állandó la-
kos esetén családsegítés, 3000 fõnél több
állandó lakosnál idõsek nappali ellátása jön

az elõzõekhez. A következõ határ a 10 ezer
lakos, ennél több esetén jelzõrendszeres há-
zi segítségnyújtást, egyéb nappali ellátást
kell biztosítania az önkormányzatoknak.
Utóbbi a fogyatékosok és hajléktalanok
nappali ellátását jelenti. A következõ határ
30 ezer fõ. A gyermekvédelmi ellátásban
van jelentõsége a 20 ezres határnak, ez alatt
ugyanis nem köteles gyermekek átmeneti
otthonát biztosítania az önkormányzatnak.
Pakson ilyen eddig sem volt.

A pályázati lehetõségeket illetõen van kü-
lönbség a különbözõ lélekszámú települé-
sek lehetõségei között, tájékoztatott a pol-
gármesteri hivatal pályázati referense,
Mayer Ágnes. Egyik ilyen a funkcióbõvítõ
városfejlesztési akciók támogatása, amely-
ben a város a lakótelepi központi park és
mûvelõdési központ felújítására pályázhat-
na. A 20 ezer alatti lélekszámú települések
maximum 400, az annál népesebbek legfel-
jebb 500 millió forintot igényelhetnek.
Érinti a népességcsökkenés a Kábítószer-
ügyi Egyeztetõ Fórum pályázati lehetõsé-
geit, hiszen a húszezer feletti városok prog-
ramokra is remélhetnek pályázati támoga-
tást, míg az annál kisebbek csak koordiná-
ciós munkára, kiadványok megjelentetésé-
re, képzések szervezésére.        Vida Tünde

Paks is fogyatkozik, de nem vészesen
Húszezer, vágjuk rá, ha bárki ér-
deklõdik, hogy Paksnak hány la-
kosa van. Ez még ma is igaz, bár
eddig lefelé kellett kerekítenünk,
újabban pedig felfelé. Ha az ez-
redforduló óta eltelt éveket néz-
zük, elsõ ízben 2008-ban került a
húszezres határ alá a lélekszám,
ha messzebbre tekintünk vissza –
persze – nem kirívó az eset. 

Más lehetõségeket keresnek a csónaktárolásra



Akinek egyszer elromlik
a hallása és elszokik a
hangoktól, a zajoktól,
zörejektõl, egyfajta csen-
des megszokásba sodró-
dik, ahonnan nem köny-
nyû a visszaút. A hallás-
csökkenés egyénenként
változó lehet. Egyes ese-
tekben csak kevésbé
hallunk meg dolgokat,
máskor halkabbnak
érezzük a hangokat. Vi-
szont a súlyos és elha-
nyagolt hallásvesztés
egyik veszélye az elma-
gányosodás, amelyet
nagy akaraterõvel kell
legyõznünk. 

Az élet rendje az, hogy az em-
ber megszületik és felnõ. Az
évek során figyel, tapasztal, fej-
lõdik és átad. Egy bizonyos kor

után a felnövés kifejezést fel-
váltja az idõsödés. Sokunk ezt
tragédiaként éli meg, hiszen
úgy gondolja, hogy ez már a
veszítés, a felejtés életszakasza.
Õk azok, akik elkezdik megvál-
toztatni az addigi életüket, akik
a korábban kedvelt idõtöltése-
ikrõl lemondanak, mondván
„már túl öregek hozzá”. A csa-
ládjukkal is sokszor megszakad
a kapcsolatuk, mert „nem
akarnak a fiatalok terhére len-
ni”. És egyedül, önmagukat
sajnálva töltik a napjaikat.
Nem könnyû meghatározni azt
a határt, amikor elkezdõdhet
ez az ördögi kör. Van, aki már
40 után így érez, de olyan is
akad, aki 70 évesen sem esik
bele a csapdába. Õket kell kö-
vetnünk, hiszen az élet két rész-
bõl áll, és a második is ugyan-
olyan kellemes lehet. Az elsõ

részben történik a már említett
épülés, amikor magunkba szív-
juk a tudást, amiben a szüleink,
a nagyszüleink és a közeli csa-
ládunk játsszák a legnagyobb
szerepet. A második szakasz-
ban ezt a fajta tapasztalatot és
élményvilágot kell átadnunk a
családnak, gyerekeknek, uno-
káknak, hogy aztán õk is to-
vább adhassák azt. Ez a fel-
adata, ez a küldetése minden-
kinek. Épülünk és építünk,
élünk és életre nevelünk. Egyi-
künk sem hanyagolhatja el a
feladatát, hiszen a lánc soha-
sem szakadhat meg. Még ha
úgy is gondoljuk, hogy „az
öreg nem kell senkinek”, pró-
báljuk ki a következõ gyakorla-
tot: dõljünk hátra a kedvenc fo-
telünkben és kezdjük el az ele-
jétõl kezdve végiggondolni az
életünket. Most nem számít

hány évesek vagyunk, kezdjük
a gyerekkorral és fejezzük be a
jelennel. Próbáljuk felidézni lé-
pésenként az iskolás éveket, az
elsõ munkahelyet, a gyerme-
künk születését, ha van már,
akkor az unokák elsõ lépéseit
stb. Mennyi élmény, mennyi ta-
pasztalat? Rengeteg siker és
számos buktató volt az évek
alatt, amelyet átvészeltünk oly-
kor sírva, olykor nevetve. Ha
gondolatban eljutunk a jelen-
hez és visszatérünk a kedvenc
fotelünkbe, tegyük fel a kér-
dést: miért fosztjuk meg a fiata-
labb generációt ezektõl az él-
ményektõl, ezektõl az építõ jel-
legû tapasztalatoktól, miért
nem meséljük el azokat? So-
kaknak feltettem már a kérdést,
és számos esetben egy megbú-
vó probléma, a halláscsökke-
nés állt a háttérben. A legtöb-
ben félünk kommunikálni más
emberekkel, mert rossz érzéssel
tölt el, hogy nem halljuk, vagy
nem értjük, amit mondanak
nekünk. Ekkor persze kellemet-
len, hogy értetlennek, öregnek,
lassúnak néznek, és egy idõ
után inkább kerüljük a beszél-
getéseket. Amennyiben Ön is
észrevette, hogy hanyagolja a
családi találkozókat, kevesebbet
beszél a gyerekekkel, az uno-
kákkal, ne törõdjön bele és szá-
moljon le a magányos megszo-
kással. Ennek elsõ lépéseként
most részt vehet egy ingyenes
hallásvizsgálaton és a szakem-
berek segítségével egy hét alatt
elfelejtheti a halláscsökkenés
okozta fullasztó csendet. A vizs-
gálat nem fáj, nem tart sokáig.
A készülék a környezet számára
észrevétlen marad, nem kényel-
metlen és nem is drága.  Egy hét
után elkezdheti felkeresni mind-
azokat, akiket eddig hanyagolt.
Lépjen ki a csendbõl, hiszen
gyerekei, unokái várják Önt. Je-
lentkezzen a megadott elérhetõ-
ségeken és élje át újra a felsza-
badult hallás élményét. LCA

(X)
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A hangokhoz visszatérni már nem is olyan nehéz
Nem könnyû, de képesek vagyunk legyõzni a megszokást
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Sikeresen zárult a paksi kistérségben az
országos védõnõi méhnyakszûrõ minta-
program, amelyet az ÁNTSZ az Orszá-
gos Onkológiai Intézettel együttmûköd-
ve indított. A kezdeményezés lényege az
volt, hogy személyesen végezték a szû-
rést a szakemberek településükön. 

Október elején zárult az a közel négy hó-
napot felölelõ Védõnõi Méhnyakszûrõ
Mintaprogram, amelynek célja az volt,
hogy növeljék a szûréshez való hozzáfé-
rést, különösen a falvakban, ezáltal nö-
veljék az átszûrtséget. Ennek elérése
igen fontos, hiszen még mindig 500 nõ
hal meg évente Magyarországon méh-
nyakrákban, pedig több európai ország-
ban ez a betegség már nem halálok, hi-

szen az idõben felfedezett kór jól gyó-
gyítható. A programra önként jelentkez-
hettek a szakemberek, a paksi kistérség-
bõl Bérces Nóra Madocsáról és Péczné
Kaszás Lívia Dunaszentgyörgyrõl vállal-
kozott a feladatra. Elõször elméleti kép-
zésen vettek részt, majd megtanulták a
kenetvételt dr. Wallner Tamás nõgyó-
gyász szakorvos irányításával a paksi
rendelõintézetben. A védõnõk felkeres-
ték és tájékoztatták a szûrésrõl a prog-
ramban érintett nõket, azaz akik 25 és 65
év közöttiek és az adatok szerint két éven
belül nem voltak ilyen vizsgálaton.
Madocsán 37-en szerepeltek a felkere-
sendõk listáján, közülük 10-en vállalták
a védõnõi kenetvételt, Dunaszent-
györgyön 230 nõt kellett felkeresni, a le-

vett minta 35 volt. A két településen to-
vábbi negyven nõ úgy döntött, orvosával
végezteti el a szûrést, de ezt is sikerként
élték meg a szakemberek, hiszen a meg-
gyõzés eredményes volt. A védõnõk által
levett mintákat elküldték értékelésre egy
központi laborba, fontos ugyanis, hogy a
kenet a vizsgálat elvégzéséhez megfelelõ
sejtszámot tartalmazzon. Mindegyik
minta hibátlan volt, jól „vizsgáztak” a
szakemberek, értékelt Molnárné Haholt
Zsuzsanna területi vezetõ védõnõ. A
program folytatásáról konkrét informáci-
ót még nem kapott a védõnõi szolgálat,
ám az biztató, hogy fel kell mérniük, ki
vállalkozna még az eljárás elsajátítására.
A paksi kistérségben már több védõnõ
jelentkezett.                              -gyöngy-

Eredményes volt a mintaprogram

Egy hely 
a szenvedélybetegeknek

Mûködésének jelentõs állomá-
sához érkezett a Paks Városi
Mentálhigiénés Egyesület, szá-
molt be lapunknak Erdélyi Gab-
riella, a szervezet elnöke (ké-
pünkön). Mint elmondta, 2005-
ben hozták létre az egyesületet,
amelynek égisze alatt mûködött
a daganatos betegek klubja, több
rendezvényt szerveztek önálló-
an, illetve másokkal közösen,
most azonban lehetõségük nyílt
arra, hogy elindítsanak egy szol-
gáltatást elsõsorban szenvedély-

betegeknek. Ez – ahogyan az
egyesület elnöke fogalmazott –
komoly elõrelépést, fordulópon-
tot jelent számukra. Ahhoz,
hogy a szolgáltatást elindítsák,
saját bázisra volt szükségük. Ezt
végül is az Újtemplom utca 25-
26-ban találta meg az egyesület.
Ahhoz, hogy bérbe vegyék iro-
dájukat, a Nemzeti Civil Alap-
programnál elnyert 80 ezer fo-
rint és az önkormányzat támoga-
tása segítette hozzá a szerveze-
tet. Szolgáltató helyüket stíluso-
san október 10-ére, a mentálhi-
giénés világnapra nyitják meg.
A jövõt illetõen Erdélyi Gabriel-
la elmondta, hogy lelki segély-
szolgálatot tartanak, havonta
egyszer pszichológus tart foga-
dóórát, és jövõ év elejétõl lesz
addiktológiai konzultációs lehe-
tõség szenvedélybetegeknek is.
Az egyesület elnöke úgy gon-
dolja, fontos, hogy ne csak be-
széljenek ezekrõl a problémák-
ról, hanem konkrét segítséget is
nyújtsanak a betegeknek.  -vida-

Egészség

Akadálymentesítés:
nyertes pályázatok
A Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség is jóváhagyta a Duna-Me-
csek Területfejlesztési Alapít-
vány kuratóriumának döntését,
így tizenkét településen meg-
kezdõdhet a közintézmények
akadálymentesítése. Az NFÜ
egyetértésére azért volt szükség,
mert a pályázati forrás összegé-
nek nagyobbik részét az EGT és
a Norvég Mechanizmusok fi-
nanszírozza. Az atomerõmû által
létrehozott alapítvány áprilisban
meghirdetett pályázatának elsõ
nyertesei összesen 305 087 062
forint támogatási összegen osz-
toznak, a teljes keret 585 millió
forint. Baranya, Bács-Kiskun,
Pest és Tolna megyében is van-
nak sikeres pályázók, köztük is-
kola, orvosi rendelõ, családsegí-
tõ központ, illetve mûvelõdési
ház és szeretetotthon is. Paks
térségében Györköny Község
Önkormányzata járt sikerrel, ál-
talános iskolájának teljes körû
akadálymentesítésére nyert el
több mint 26 millió forintot,
amely a teljes beruházási költ-
ség 85%-a.                            -vt-

A menopauza a témája an-
nak az elõadásnak, amit ok-
tóber 11-én, 17 órakor tart a
Pákolitz István Városi
Könyvtárban Alexander
Klára életmódvezetõ. A vál-
tozókor betegségei és meg-
oldásai kerülnek terítékre,
benne lelki és testi folyama-
tok, a hangulatváltozástól a
túlzott érzékenységen át a
hõhullámokig. Az elõadó a
világ számos országában
szerzett e témában ismere-
teket, s tanácsadóként az
életmódváltozáshoz ad út-
mutatót. 

1%
A „Szeresd a labdát és sportolj ve-
lünk az egészségedért” Alapítvány
ezúton köszöni meg a támogatást
mindazoknak akik személyi jöve-
delemadójuk 1%-át 2008-ban fel-
ajánlották. Az ily módon befolyt
163.430 Ft-ból 2008-ban 44.864 Ft-
ot, 2009-ben 118.566 Ft-ot használ-
tunk fel a Labdavarázs mozgásfej-
lesztõ sportprogram lebonyolítására
(létesítmény bérlésekre és a sport-
eszközök pótlására).

Köszönettel
A kuratórium tagjai 

és a program szervezõi
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Sokszor, sokféleképpen írtam már a Paksi
Hírnök hasábjain azokról az idõs embe-
rekrõl, akiknél az elmúlt egy év során
megfordultam. Szerencsés ember vagyok.
Szerencsés, mert tükröt tartottak elém,
amiben akarva-akaratlanul hol a múltat
láttatták velem, hol a jövendõt. S éjsza-
kánként, amikor írni kezdtem történetei-
ket, érezni véltem a kékfestõ mûhely illa-
tát, a frissen sült kenyér ízét, beláttam ott-
honaikba, és – ahogy írtam is – félni kezd-
tem a múló idõ szorítását.

Idézhetnék most komoly tanulmányok-
ból az öregedõ társadalomról, vagy arról,
mióta ünnepli a világ hivatalosan is az idõ-
seket és milyen kihívásokat jelent a mai fi-
atalok számára az idõskorúak ellátása, a
gondoskodás. Nem teszem. Mert pontosan
õk azok, akik nem tûrik az okoskodást, a
mellébeszélést, a felesleges udvariasko-
dást. A pontosságot szeretik, az egyenes
beszédet, a természetes kedvességet és
õszinteséget. Mert õk még így nevelked-
tek: manipuláció nélkül. Nem írok tehát
aktuális országos adatokat, nem tárok fel
mindenki számára ismeretes tényeket. In-
kább megyek, meglátogatok az idõsek vi-
lágnapján egy házaspárt, akik szépen,
csendben élnek Damjanich utcai ottho-
nukban. Koszorús tanár úr és felesége a

fényképészt finoman utasítják vissza: szó
sem lehet fotózásról. „Olyanok õk, mint a
vihar – mondja a tanár úr – Az jön, teszi a
dolgát, aztán csendesen elvonul.”

Így élnek õk: tisztán, csendben – egymás
mellett már ötvenöt éve.

…A határ mentén két apró településen
töltötték elsõ tanévüket: a Vas megyei
Csörötnökön és Magyarlakon. Itt ismer-
kedtek meg, s aztán innen tértek haza, a ta-
nár úr városába, kis kerülõvel. A hatvanas
évek elején kerültek a györkönyi szolgála-
ti lakásból jelenlegi paksi otthonukba s
kezdték meg a munkát, ahogy akkoriban
mondták, a nemzet napszámosaiként.
Több mint negyvenévnyi tanítás után
mentek nyugdíjba – szerencsés idõben – a
rendszerváltáskor.

…Nézem õket. Rendkívüli a nyugalom
és a bizalom, ami árad felém. A két derûs,
dolgos ember – mint a legtöbb idõskorú,
bölcs ismerõsöm – egyszerû választ ad ar-
ra kérdésemre: hogyan lehetne hasonló

nyugalomban, értelmes csendben megél-
nünk a nyugdíjas éveinket.

„Mindenki foglalja el magát, tegye a dol-
gát és magában keresse mindazt – erköl-
csöt, akarást, célokat –, amire szüksége
van, ne másoktól várja a megoldásokat. És
jó, ha az embernek vannak emlékei” –
mondja a tanár úr. Persze rajtunk is múlik,
jól látjuk-e jelenvalót, vajon képesek va-
gyunk-e felismerni azt a személyt, törté-
nést, aki és ami a késõbbiekben iránymu-
tató lehet. „Engem – folytatja – egész pá-
lyámon vezetett egy messze fénylõ világí-
tótorony. Ha nehézségeim támadtak, azt
kérdeztem magamtól: ezt hogyan oldaná
meg egykori gimnáziumi osztályfõnököm,
Tarisznyás Györgyi…”

Azon az október elejei vasárnapon újra
úgy tértem haza, ahogy minden alkalom-
mal: teherrel, melyeket nem tudatosan és
persze nem feleslegesen cipeltem át a vá-
roson. Bölcs és jó teher ez, fizikailag érez-
hetetlen. Mentem hazafelé, s ott lapult egy
fénykép a tábla elõtt ülõ tanár úrról a jegy-
zetfüzetemben, mert addig nézegettük az
albumokat, emlékeztünk közösen a múló
idõre, amíg egyszer hosszas gondolkodás
után azt mondta: „Ezt elviheti. Ez egy iga-
zi életkép. Ez vagyok én.”           

Tell Edit

Az idõsek 
világnapján

Dunakömlõdi
szüreti fesztivál
a Millenáris
Parkban
Dunakömlõdi szüreti napon
elkapott pillanatokat örökí-
tenek meg munkatársunk,
Kövi Gergõ fotói. Két kép a
World Press Photo '09 kiál-
lítás CiviExpo részlegére is
bejutott, ahová interneten
lehetett nevezni egy hóna-
pon keresztül három kate-
góriában. A mai magyar va-
lóságot és életérzést meg-
örökítõ „civil” munkákat
Budapesten, a Millenáris
Fogadó Pódium galériáján
lehet megtekinteni október
25-ig. 

A címlapon látható fotót
október 6-án a Nap fotójává
választotta a zsûri.

A jazz történetébe kalauzol a
Kapsa Dixiland Band októ-
ber 13-án, 16 órakor a Váro-
si Mûvelõdési Központban.
Bepillantást engednek a mû-
faj korszakaiba a swingtõl a
modernebb jazzig, közremû-
ködik Tóth Péter moderátor. 

Pannon Filharmonikusok
Pécs és a Nemzeti Énekkar a
felnõtt hangversenybérlet el-
sõ elõadásában október 27-
én, 19 órakor a VMK-ban. A
mûsorban Mozart mûvei
csendülnek fel Ménesi Ger-
gely vezényletével. 

Zorán koncert november 3-
án, este hét órakor a mûvelõ-
dési központban. Jegyek már
elõvételben is kaphatók! Ér-
deklõdni a 75/519-150-es te-
lefonon lehet. 

Zorán koncert
Pakson
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A paksi lakótelepi általános is-
kola épületének bejáratánál
egy tábla látható, amelyen a
felirat arról tanúskodik, hogy
1979-ben, a Gyermekek Évé-
ben épült. Funkciója azóta
sem változott, ugyanakkor a
harminc esztendõ alatt több
átszervezés történt falai kö-
zött. A legutóbbi nyomán
megalapított II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola öt éves,
így az intézményben idén ket-
tõs születésnapot ünnepelnek.

A lakótelepi általános iskola
épületében kezdte meg mûkö-
dését az egykori 2. Számú Álta-
lános Iskola, majd 1986-ban
megtörtént az elsõ jelentõs vál-
tozás. A tanulólétszám igen ma-
gas volt, ezért a fenntartó új is-
kolát alapított 4. Számú Általá-
nos Iskola néven. 1994-ben a 2.
számú iskola Móra Ferenc,
1996-ban a 4. számú pedig
Herman Ottó nevét vette fel.
2004-ben a demográfiai helyzet
ismét változott: ekkor a tanuló-
létszám jelentõsen csökkent, így
a két iskolából ismét egy lett, il-
letve ebben az évben a
dunakömlõdi is az újonnan ala-
pított iskola részévé vált. A kö-
vetkezõ esztendõ ismét a névvá-
lasztásé volt, a szülõk, pedagó-
gusok, gyerekek közösen vá-
lasztották II. Rákóczi Ferencet
névadónak. A demográfiai hely-
zet és az állami finanszírozás
következményeként 2007-ben a

németkéri, a pusztahencsei és a
paksi önkormányzat iskolafenn-
tartó társulást hozott létre, így
azóta a felsõ tagozatos tanulók
bejárnak a paksi központi intéz-
ménybe, az alsósok pedig tele-
pülésükön tanulnak. A társulás
intézményeiben összesen 759
diák tanul, a paksi iskolában
663. A Rákóczi iskola megala-
pításakor ügyeltek arra, hogy az
elõdintézményekben kialakult
jó pedagógiai gyakorlatot to-
vábbvigyék, beépítsék minden-
napjaikba, illetve lerakták II.
Rákóczi Ferenc nevéhez méltó,
új hagyományaik alapjait. A vi-

lág mindeközben sokat válto-
zott. Elõremutató az infotech-
nikai fejlõdés, viszont kedvezõt-
len, hogy a társadalmunkban
megjelenõ értékvesztettség az
iskolai életre is rányomja bélye-
gét. Egyre nagyobb szerepet
kell kapnia az iskolában a sze-
mélyiségfejlesztésnek, fogal-
maz az iskola igazgatója, Till
Józsefné. Azokat a kompetenci-
ákat kell fejleszteni, amelyek az
önálló életvitelhez a legfonto-
sabbak, mint a szöveg megérté-
se, az együttmûködés képessé-
gének kialakítása és a logikus
gondolkodás. A hatékony mun-

ka érdekében belsõ továbbkép-
zési rendszert építettek ki, ahol a
pedagógusok el tudják sajátítani
a különbözõ képességû tanulók
együttneveléséhez szükséges is-
mereteket, jártasságokat, képes-
ségeket. Korszerû tanulásszer-
vezési eljárásokat alkalmaznak,
hogy a tanulók között az együtt-
mûködés kialakulhasson, illetve
a differenciákat figyelembe vé-
ve oktassák, neveljék õket, mert
nagy számú a tehetséges diák az
intézményben, de vannak sajá-
tos nevelési igényû gyerekek is,
akiknek speciális megsegítésre
van szükségük. Az iskolai mun-
ka tehát folyamatosan fejlõdik,
változik, megfelelve a kor kihí-
vásainak és elvárásainak. Az
épülettel más a helyzet, az egy-
kor igen korszerû, 32 tantermes
épület állaga mára erõsen le-
romlott. Két alkalommal történt
nyílászárócsere a tantermekben,
de mára ezek egy része is meg-
érett a felújításra. Nagyon örül-
tek annak, hogy a nyári szünet-
ben hatvanmillió forintos beru-
házás eredményeként a vizes-
blokkok egy részét korszerûsí-
tették, és bíznak abban, hogy
lesz folytatás, foglalta össze az
elmúlt évtizedeket Till Józsefné.
A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola igazgatója elmondta, ha
az iskolára gondol, elõször az
jut eszébe, hogy milyen külön-
legesen jó látni egy kisdiák fej-
lõdését iskolába lépésétõl addig,
míg elköszön. Ez a legszebb,
amit az ember pedagógusként
megélhet: látni munkája ered-
ményét.                      -gyöngy-

Harmincéves a lakótelepi iskola

Hagymaleves és ír pörkölt – Európa-na-
pot tartottak a Benedek Elek Óvodában
egy program részeként, amelyet francia,
görög, ír, angol és walesi gyermekintéz-
ményekkel együtt valósítanak meg. A fe-
lek még 2007-ben találkoztak a Tempus
Közalapítvány partnerkeresõ szemináriu-
mán, majd a következõ évben sikeresen
szerepeltek a Comenius nemzetközi isko-
lai együttmûködések pályázatán. Az el-
nyert uniós támogatásból egy kétéves
programot hajtanak végre, amelynek té-
mája a környezeti nevelés, a munkanyelv

az angol. A cél, hogy az óvodapedagógu-
sok megismerjék az egyes országok ne-
velési gyakorlatát, a környezeti nevelés
területén alkalmazott módszereiket, ered-
ményeiket, tapasztalataikat és idegen
nyelvet tanuljanak. Ennek érdekében a
kölcsönös látogatások mellett különbözõ
programokat valósítanak meg a partnerek
óvodáikban a gyerekek részvételével.
Ilyen például a veteményes kert, amely-
hez magokat küldtek egymásnak, vagy a
környezetükben élõ állatok megfigyelése,
amelynek tapasztalatait közös web-

lapjukon örökítik meg. A projekt része
volt a közelmúltban megtartott Európa-
nap is, amelynek keretében Írországgal
ismerkedtek a gyerekek játékos formá-
ban, ugyanis ott lesz a partnerintézmé-
nyek következõ szakmai találkozója. Jö-
võ márciusban a paksi fél lesz a vendég-
látó, majd májusban tartják a program zá-
rását Walesben. Bosnyák Zoltánné, a
paksi óvoda vezetõje elmondta, azt vár-
ják az együttmûködéstõl, hogy az óvoda-
pedagógusok gyakorlati tapasztalatokkal,
a gyerekek számos ismerettel gazdagod-
nak, ugyanakkor példát mutatnak az élet-
hosszig tartó tanulásra. 

Kohl Gyöngyi

Írországgal ismerkedtek

A harmincéves jubileum alkalmából egykori és mostani diá-
kok mérték össze tudásukat és ügyességüket. Képünkön Bo-
ros Gergely válogatott kajakozó.
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Benedek Elek születésének
150. évfordulójára emlékez-
tek a Pákolitz István Városi
Könyvtárban a Népmese nap-
jai elnevezésû programsoro-
zattal. A rendezvények sora a
Regélõ mesemondó verseny-
nyel indult útjára. 

13. alkalommal szervezték meg
az önkormányzat és a Pákolitz
István Városi Könyvtár támoga-
tásával a Regélõ mesemondó
versenyt a paksi úttörõk. Három
testvértelepülésünkrõl, Galántá-
ról, Kézdivásárhelyrõl és
Viskról is érkeztek ifjú mese-
mondók a megmérettetésre.
Mellettük a paksi és a környék-
beli általános iskolák diákjai ér-
keztek a Regélõre. – Népszerû a
program, hiszen már a megye-

határokon túlról is jelezték,
hogy szeretnének résztvevõi
lenni – mesélte Mezõsi Árpád.
A rendezvény szervezõjétõl
megtudtuk azt is, hogy neves
évforduló alkalmával a mesék
kapcsolódnak az ünnepeltek-
hez, így idén Benedek Elek írá-
saiból válogathattak a résztve-
võk. Az idei Regélõn testvérvá-
rosi siker született: az alsósok
között Rovenszki Dávid galán-
tai tanuló végzett az élen, míg a
felsõsök kategóriájában Nánai
Csilla kézdivásárhelyi verseny-
zõ elõadását értékelte legjobb-
nak a zsûri. Két különdíjat is ki-
osztottak: ezeket Sarlós Lilla, a
paksi Deák Ferenc Általános Is-
kola és Füller Kamilla, a Tenge-
lici Általános Iskola diákjai ve-
hették át.                           -dal-

Mesék a könyvtárban

A magyar nyelvre kívánja
ráirányítani a figyelmet a Pe-
tõfi Irodalmi Múzeum tárla-
ta, amely két napig Pakson, a
Városi Múzeum udvarán
parkolt. A szóhasználat nem
véletlen, ugyanis egy buszról
van szó, amelyet a nagy
nyelvújító, Kazinczy Ferenc
születésének 250. évforduló-
ja alkalmából indítottak út-
jára.

A Magyar Nyelv Éve 2009.
programsorozat keretében út-
jára bocsátott, ingyenesen lá-
togatható vándorkiállítást a ta-
valy nagy sikert aratott Nyu-
gat 100 busz mintájára rendez-
ték be. A tárlat Kazinczy és
kortársai nyelvteremtõ, nyelv-
újító generációjának törekvé-
seit ismétli meg olyan módon,
hogy a magyar nyelvközösség
aktuális nyelvhasználatára és
magára a nyelvre kívánja rá-
irányítani a figyelmet, köny-
nyen befogadható formában –
olvasható a szervezõk ismerte-

tõjében. Ennek megfelelõen
játékosan kalandozhatott a lá-
togató a nyelvhasználattal,
nyelvtörténettel, nyelvjárások-
kal és nyelvújítással foglalko-
zó anyagban, tablók, képek,
multimédiás eszközök segítsé-
gével. A paksi megállóban  ki-
egészítõ programokat kapcsol-
tak a kiállításhoz a múzeum
munkatársai. Játékos felada-
tokkal készültek, illetve iro-
dalmi estre invitáltak, ahol
ízelítõt kaptak az érdeklõdõk
Kazinczy levelezésébõl Vá-
rady Eszter szerkesztésében,
majd Tell Edit elõadásában
nyelvi játékokkal, fejtörõkkel
zárták az estet. A kiállítást kö-
zel ötszázan tekintették meg,
túlnyomó többségben iskolai
csoportok, mondta el dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna.
Az intézmény igazgatója hoz-
zátette, ezzel elégedettek,
ugyanakkor több egyéni láto-
gatóra számítottak, illetve na-
gyobb érdeklõdésre az irodal-
mi esten.                   -gyöngy-

Baráti lövöldözés
Lõversennyel emlékeznek min-
den év õszén dr. Oláh Lászlóra,
a paksi rendõrkapitányság volt
vezetõjére. Az IPA (Nemzetközi
Rendõrszövetség) paksi egye-
sülete, idén is IPA fegyveres, il-
letve IPA barát kategóriában
várta háromfõs csapatok jelent-
kezését a megmérettetésre.
Elõbbiben 21, utóbbiban 14 ne-
vezés volt, a fegyveresek szituá-
ciós lõgyakorlaton bizonyíthat-
tak, az IPA barátok pedig kis-
puskával lõttek. A fegyverek ro-
pogása mellett ínycsiklandó éte-
lek illata lengte be a biritói lõte-
ret, ugyanis 19 bográcsban ka-
kasból készített ételek rotyog-
tak, amelyeket Kovács János
Venesz-díjas mesterszakács ve-
zetésével értékelt a zsûri. A ve-
télkedések mellett bemutatókat
is tartottak: a szolnoki Gladius
Történelmi Hagyományõrzõ
Egyesület a római katonák éle-

tébõl adott ízelítõt, a tiszaföld-
vári pálinkaház pedig kóstolásra
invitált. A rendezvényre az or-
szág több pontjáról érkeztek
vendégek, illetve határainkon
túlról, Kézdivásárhelyrõl. A
testvérvárosi küldöttség vezetõ-
je, Moldoveanu Viktor a köz-
rendészeti iroda vezetõje el-
mondta, jó kapcsolatot ápolnak
a kézdivásárhelyi és paksi rend-
õrök, találkozásaik alkalmával
megismerhetik egymás munká-
ját, tapasztalatokat gyûjthetnek.
Nem álljuk meg, hogy ne te-
gyük közhírré: a programon
részt vett a TelePaks és a Paksi
Hírnök munkatársaiból verbu-
válódott társaság is, és bár a lö-
vészet terén még van mit tanul-
nunk, fõzõtudományból kiváló-
an vizsgáztunk, a második he-
lyen végeztünk.                  -kgy-
Fotógaléria az eseményrõl a
www.paksihirnok.hu oldalon!

Két ízben lengyel diákok töltöt-
ték szakmai gyakorlatukat Pak-
son, az Energetikai Szakközép-
iskolában, idén elõször viszont
az ESZI-sek számára nyílt lehe-
tõség, hogy Krakkóban vegye-
nek részt szakmai gyakorlaton.
Zakara Andrea és Weisz János
kíséretében tizenhárom elektro-
technika szakon tanuló diák uta-
zott rögtön a tanév elején Krak-
kóba, abba a középiskolába,
mellyel az iskola évek óta jó
kapcsolatot ápol. Ugyanúgy,
ahogy a lengyel iskola, a paksi
is pályázott és támogatást nyert
a Leonardo Mobilitás program-
ban, mely két évre biztosítja az

utazás költségeit, így jövõre is
lehetõség nyílik a háromhetes
gyakorlatra. Zakara Andrea pro-
jektvezetõ elmondta, hogy
szakmai órákon és üzemlátoga-
tásokon vettek részt a diákok.  A
pedagógus arról is beszámolt,
hogy a gyerekek hamar szót ér-
tettek vendéglátóikkal, és még
szakmai órákon sem volt szük-
ségük tolmácsra. A program jó
lehetõség, hogy az ESZI tanulói
kipróbálják magukat más or-
szágban is szakmájukhoz közeli
területen, új ismereteket szerez-
zenek, megismerjék az adott or-
szágot és gyakoroljanak egy
idegen nyelvet.                     -vt-

ESZI-sek KrakkóbanNyelvet öltöttek
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A fiatal, jóképû, tizennyolc éves
Rauth János 1958-ban költözött
Paksra egy Villany utcai albér-
letbe. A szakmája szerint szoba-
festõ-mázoló fiatalember a
Baller Ferenc által vezetett Épí-
tõipari Ktsz-nél kezdett dolgoz-
ni. Szakmaválasztása nem szán-
dékai szerint történt: anyai
nagyapja – vitéz Harasztosi Jó-
zsef községi bíró és gabonabizo-
mányos – németkéri kulák volt,
így a Rákosi-idõben kitûnõ bizo-
nyítvánnyal jeleskedõ, általános
iskolai tanulmányait befejezõ
pályaválasztó számára egyetlen
lehetõség mutatkozott: szakmát
tanulni. A szakmát ugyan nem
szerette, de a kötelességtudó fia-
talember tette a dolgát a rend-
szer szûkmarkú lehetõségei
között… Abban az idõben, az öt-
venes évek végén hömpölygött a
nép a paksi fõutcán, különösen
szombat és vasárnap délután,
amikor a moziban kétszer is volt
filmvetítés. A cukrászdák meg-
teltek, a Duna-parti sétány gesz-
tenyefái alatt mindent megtudott
az arra járó, ha értesülni akart
a nagyközség történéseirõl. 

1958-ban már komoly múlttal
rendelkezett a paksi színjátszás.
Két csoport is mûködött Pak-
son. A Földmûves Szövetkezet-
nek volt egy jó hírû színjátszó
csoportja, melyet Lacza Bözsi
néni vezetett, mely inkább tánc-
csoport volt, bár rövid jelenetek
is szerepeltek a repertoárjukban.
Rauth Jánost barátai mutatták
be a társulat vezetõjének, és
1959 farsangjára már a csoport
tagjaként készült az elõadásra:
énekelt, apró jelenetekben ka-
pott szerepet. A mûsort megnéz-
te az egykori Petõfi utcai Kul-
túrház mûvészeti vezetõje, a
mindenki által szeretett és meg-
becsült Kántor Ilus néni, aki né-
hány héttel késõbb, amikor a
másik, Hellinger Sanyi bácsi ál-
tal vezetett színjátszó csoport az
elõadás elõtt három héttel fõsze-
replõ nélkül maradt, meghívta a
jó hangú, tehetséges fiatalt a tár-
sulatba. Az amatõr rendezõi
vizsgával rendelkezõ Hellinger
Sanyi bácsi borbély volt, a Ba-
zársor második üzletében dol-
gozott.

A darab címe, melyben Rauth
János fõszerepet kapott, Tavaszi
keringõ volt, társa pedig Kunner
Juci. Velük minden próba elõtt
külön foglalkozott a rendezõ.
Az elõadások zenei vezetõje
Blazsek Frici bácsi volt, a súgó
Kántor Iluska néni. A színpadi
hátteret Usztyán Dodó bácsi, a
paksi kosárkötõ készítette…

Mindeközben az Építõipari
Ktsz vezetõje felfigyelt a szoba-

festõ fiú szakmai munkájára, és
arra kérte, levelezõ tagozaton
érettségizzen le, ne hagyja kár-
ba veszni a tudását, szorgalmát.

Amikor az utolsó évet kezdte a
paksi gimnáziumban, 1962
õszén felkérést kapott: vállalja el
az október elsején nyíló paksi If-
júsági Ház vezetését. Rauth Já-
nos igent mondott, melynek
Baller Ferenc nem örült: szeret-
te volna ugyanis, ha a ktsz-nél
marad, s ott kamatoztatja tudá-
sát. Még ugyanebben az évben,
október végén, a Takarékossági
Világnapon ismerte meg felesé-
gét, az OTP paksi fiókjának
munkatársát, akinek nem sokkal
késõbb megkérte a kezét és 1963
júliusában feleségül vette. Az If-
júsági Ház vezetõjeként munka-
könyve a Megyei KISZ Bizottsá-
gon volt, így szóba sem jöhetett a

paksi egyházi esküvõ. Egy buda-
pesti templomban megszentelt
házasságkötés vetett véget Rauth
János rövid vezetõi pályafutásá-
nak az Ifjúsági Házban.

1959 és 1963 között hat szín-
padi darabot játszottak nagy si-
kerrel a felnõtt színjátszók. Sor-
rendben a következõket: 1959,
Tavaszi keringõ; 1960, Két sze-
relem; 1961, Jobb, mint otthon,
Tavaszi rügyek; 1962, Anyósge-

nerális; 1963, Hölgyválasz. Öt
év alatt hat énekes fõszerepet
játszott Rauth János. Pakson
minden darabot öt-hat alkalom-
mal adott elõ a társulat a Petõfi
utcai Kultúrházban, minden dél-
után telt ház elõtt, a jegyeladás-
ból származó bevétel  a kultúr-
házat illette. A paksi bemutató
után a járás következett. Hono-
rárium nem volt, néha egy-egy
bankett volt az ajándék és na-
gyon ritkán, az öt év alatt talán
három alkalommal, szombaton
este hajóra szállt a társulat, egy
végigtáncolt és átmulatott éjsza-
ka után hajnalban kötöttek ki
Budapesten, ahol a megnéztek
egy matiné elõadást és ebéd
után hazaindultak.

A színjátszást megszaporodott
feladatai miatt 1963-ban fejezte
be Rauth János…

Egyetlen pillanatig sem ma-
radt munka nélkül. 1963-ban a
paksi Konzervgyár elõadója
lett, ahol – micsoda szerencse! –
újabb segítõre, erkölcsi támoga-
tóra talált. Örvös Ferenc, az
egykori gyárigazgató arra kér-
te, végezze el a kereskedelmi fõ-
iskolát, mert a képessége és
akarása megvan hozzá. A máso-
dik jó szándékú tanács aztán
újabb fordulatokat hozott az éle-
tében: a fõiskola elvégzése után
a konzervgyár kereskedelmi
igazgatója lett, majd 1980-tól a
Paksi Áfész elnöke egészen
2002-ig, nyugdíjba vonulásáig.

Az egykor tizennyolc évesen
Paksra kerülõ – jól éneklõ – fia-
talember életében a színház, ez-
zel egy idõben az Endrõdi Jó-
zsef által vezetett énekkar, ké-
sõbb a paksi Munkáskórus,
majd az egyházi énekkar nyúj-
tott lehetõséget a szereplésre.
Színészi tehetségét, elõadókész-
ségét idegenvezetõként kama-
toztatta. Útjairól minden alka-
lommal képeslapokkal tért haza,
így ma már több mint tízezer da-
rabból áll felbecsülhetetlen érté-
kû képeslap-gyûjteménye, me-
lyet a XX. század negyvenes
éveiben, általános iskolásként
kezdett gyûjteni.

A nagy utat bejárt egykori
szakmunkás ma is fáradhatatla-
nul, aktívan éli mindennapjait
feleségével, Szent István téri
otthonukban.               Tell Edit

A paksi színjátszás
Hogy volt…?

A fotón a paksi társulat látható 1959-ben a Tavaszi keringõ címû elõadás után
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A címben szereplõ kérdést
Spiró György tette fel a Paksi
Képtárban, ez év szeptemberé-
ben, Gayor Tibor képzõmû-
vész idõszaki kiállításának
megnyitóján. És azonnal vála-
szolt is rá. 

„Nem tudom. Túl sokan gon-
doltak errõl mindenfélét.”

És így folytatta: „Mitõl élve-
zetes egy kép?” És a válasz:
„Errõl is túl sokan írtak és ezt
sem tudom megmondani.”

Még mielõtt kételkedni kez-
denénk a megszólaló értékíté-
letében, a mûvészetekhez való
viszonyában, a felkészültségé-
ben, és egyáltalán mielõtt mi
magunk ítéletet alkotnánk a
kortárs irodalomról, zenérõl és
képzõmûvészetrõl, hallgassuk
csak, mit mondott Spiró
György a mûrõl és a befogadó-
ról:

„Engem az szokott érdekelni
– és mindegy melyik mûfajról
van szó –, hogy vajon mi jut
egyetlen ember eszébe? Ha sok
minden jut az eszébe, ha az el-
méje a kevés alapforma válto-

zatainak újabb sokaságát tudja
produkálni – elemi örömet ér-
zek. Ha kevés dolog jut az
eszébe – kedvemet szegi. Ez a
sok minden, amit egyetlen el-
me tud produkálni, talán a léte-
zõ világ, más nyelven szólva: a
Teremtés sokféleségét idézi fel
bennem. És az Alkotó, az úgy-
nevezett mûvész, azt a Terem-
tõt imitálja, akinek a létét nem
kell elképzelnem ahhoz, hogy

a Létezést, magát, csodáljam…
Az ilyen Teremtõn nem lehet
számon kérni, miért sikerült az
ember éppen olyanra, amilyen-
re. Erkölcsi kérdésekkel az, aki
kevés kockából világot alkot,
nem foglalkozik. Elég neki az,
hogy õ soha semmi rosszat
nem tett.” 

Mondta mindezt egy nyolc-
vanéves képzõmûvész mûvei-
nek, mûvészetének bemutatá-

sakor. És valóban: a mûvész, a
Teremtõ semmi rosszat nem
tett. Csak másképp látta a vilá-
got alkotói szemével, a XX.
századon átívelõ tekintetével.
Nem adatik meg mindenkinek
ez a látás, és mondhatom, jól
van ez így. Lássunk különbö-
zõképpen, de ne lássuk a „más-
fajta” értéket rossznak. A más
nem feltétlenül jelent keveseb-
bet, még ha szocializációnk so-
rán, a XX. század második fe-
lében így tanultuk, akkor sem.
A más, az idõ múlásával átala-
kuló érték és valóság. Az egy-
kori konzervgyár helyén meg-
épült kortárs képzõmûvészeti
kiállító tér ma sem kevesebb,
mint egy termelõüzem…

Nem kevesebb. Most is fo-
lyik a termelés, az alkotó elme
teret varázsol, fest, ragaszt és
hajtogat a jelennek, a múló
idõnek. S „ha van is idõ, az
nem göcsörtös, az simára van
gyalulva… és jó, hogy ilyesmit
is látni akaratos, önkényre és
diktatúrára hajlamos korunk-
ban.”                         Tell Edit

Gáyor Tibor kiállítása november 1-jéig látható.

Mi teszi a mûvészetet mûvészetté?

A PSE ökölvívó szakosztály
gyermek korcsoport reménysé-
gei többek között: Kovács Já-
nos, Györgye Norbert, Líbor
Sándor, akik aranyéremmel tér-
tek haza két versenyrõl is a kö-
zelmúltban. János hatodik osz-
tályos a Balogh Antal Általános
Iskolában, egy éve kezdett bok-
szolni, jelenleg a 36 kg-os súly-
csoportban versenyez. Szakály
Sándor edzõ elmondása szerint
nyugodt versenyzõ, gyõzni aka-
rása ûzi a versenyeken, jövõre
serdülõ korcsoportba kerülhet,
sok gyõztes mérkõzésének és
szorgalmának köszönhetõen.
Kedvenc tantárgya a nyelvtan,
szabadidejében zenét hallgat.
38 kg-ot mutat a mérleg, ha
Györgye Norbert áll rá, a fiú há-
rom éve jár az edzésekre, heten-
te négy alkalommal. Fiatal kora
ellenére rutinos, technikás; nyu-
godt versenyzõ, mérkõzés köz-

ben higgadtan bokszol és jól
irányítható, nyerõ típus, mondja
róla edzõje, aki szép jövõt jósol
a fiúnak a serdülõk között is.
Norbert a matematikát kedveli

legjobban, hobbija a horgászat
és a kerékpározás, autószerelõ-
nek készül. A negyedik osztá-
lyos Líbor Sándor 28 kg-ot
nyom, két éve ismerkedik az

ökölvívás alapjaival. Edzõje el-
árulja, hogy Sanyika izgul a
versenyek elõtt, de a szorítóban
mindent megtesz, és szép ered-
ményekkel büszkélkedhet, az
említett aranyérmeken kívül
Nemzetközi Kupán is volt már
elsõ helyezett. Legjobban a ma-
tematikát és a környezetismere-
tet szereti, jó tanuló. Korának
megfelelõen a játékosság jel-
lemzi, de ez is hasznos lehet a
sportban. A fiúk edzésen is, ver-
senyen is kitartóan, szorgalma-
san dolgoznak. A versenyszabá-
lyok ugyanazok számukra is,
mint a felnõtteké, kezdetben a
fizikai állóképesség a fõ szem-
pont, erre épül a technika, majd
a taktika, tudtuk meg edzõjük-
tõl. Mindhárman olimpiai ál-
mokat dédelgetnek, nem meg-
lepõ, hogy példaképük Erdei
Zsolt és Balzsay Károly.   

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Kovács János, Györgye Norbert,
Líbor Sándor
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A cikkhez elengedhetetlen ká-
véházi randevún nem kis meg-
lepetést okozott Rácz Péter fo-
tósnak, újságírónak egyaránt.
A lektor úr nem öltönyben,
nyakkendõben, hanem rövid-
nadrágban, pólóban érkezik, s
inkább hasonlít rockzenészre,
mint egyetemi oktatóra. Kide-
rül, hogy valóban szereti a ze-
nét, mégpedig a keményebb
fajtából valót, és koncerteken
is meg-megfordul. Erre most
kevesebb ideje van, hiszen Bu-
dapesten sok a munkája, és van
egy négyhónapos kisfia, akivel
a lehetõ legtöbb idõt igyekszik
tölteni, és aki, követve a tradí-
ciót, a Péter nevet kapta. A csa-
ládban így õ legalább a negye-
dik Péter, de az is meglehet,
hogy az ötödik, édesapja nem
kutatta a családfát.

Az egykori paksi fiú termé-
szetesen hazajár édesanyjához,
ha ideje engedi, és figyeli a vá-
rossal kapcsolatos híreket, fõ-
ként az atomerõmûrõl szóló
híradások keltik fel az érdeklõ-
dését. Az érdeklõdés nemcsak
a szülõföldnek szól, hanem ko-
rábbi szakmájának is: Rácz Pé-
ter ugyanis – bármily meglepõ
– atomerõmû-gépésztechni-
kusként végzett az ESZI-ben,
sõt még a Budapesti Mûszaki
Egyetemen is elvégzett egy
szemesztert. Ám ott már egy-
értelmûvé vált számára, hogy a
gépészmérnöki pályát nem ne-
ki találták ki. Ezek után jelent-
kezett a pécsi Janus Pannonius
Tudományegyetemre. Úgy
érezte magát itt, mint aki Ká-
naánba érkezett. Az irodalom
kiskorától kitöltötte az életét, s
itt megtalálta azt a közeget,
ahova mindig is tartoznia kel-
lett volna. Mint mondja, töb-
ben voltak mûszaki pályát el-
hagyók, akik egyaránt az iro-
dalom és bölcsészet felé for-
dultak, és miután õk már való-
ban tudták, mit akarnak, sokkal
eltökéltebbek voltak a többiek-

nél. Ennek eredménye, hogy az
általuk alapított irodalomelmé-
leti önképzõkör országos hírû-
vé vált. Könyveket jelentettek
meg, a tanszék „meghatározó”
hallgatóivá váltak. Péter 2000-
ben irodalomtudományi, 2003-
ban mûvészettudományi diplo-
mát szerzett. Ebben az évben
nyerte el a Maribori Egyetem
magyar nyelvi lektori állását.

A szlovén városban eltöltött
öt évnek köszönhetõen – mi-
ként mondja – bõvült a látókö-
re. Külföldi diákokat már elõt-
te is tanított a budapesti Balas-
si Intézetben, de a Maribori
Egyetemen más volt. Más a
légkör, az egyetemi élet, más
tanítási módszereket kellett al-
kalmazni. A várost, amely
Szlovénia második legnagyobb

városa, nagyon szerette. Na-
gyon emberléptékû, megkapó
a belvárosa, és a fiatal egyete-
mi tanárnak „bejött” a kávéhá-
zi kultúra is. Az egyetemi élet
viszont nem volt olyan színes,
mint mondjuk a pécsi. A diá-
kok nem éltek tartalmas cam-
pus életet, náluk katedraszel-
lem dominált, s talán ezért
meglepetten, de örömmel vet-
ték, hogy fiatal tanáruk alkalo-
madtán elkísérte õket sörözni,
bulizni. Péter jól érezte magát
Mariborban, a tanszék ugyan
kicsi volt, de munkája és a
nyelvi környezet változatos.
Diákjai tudtak úgy magyarul
beszélni, hogy egy szót sem ér-
tett, hiszen az ott élõ magyar
közösségek annak ellenére,
hogy a kisebbségi jogokat biz-

tosítja a liberális vezetés, már
nagyon elszlovénosodtak. 
– Néha kulturális missziónak is
éreztem a munkámat – árulta el
Péter, aki bár élvezte a tanítást,
amiben – mint kifejtette – az a
lényeg, hogy maga is tanuljon,
más vizekre evezett hazatéré-
sét követõen. Jött ugyanis egy
új szerelem: a szerkesztés.
Könyveket, újságot szerkeszt
és szerkesztett, októbertõl pe-
dig eleget téve a felkérésnek, a
Szabad Föld címû hetilap olva-
sószerkesztõje. Mint mondja,
változatlanul foglalkozik kriti-
ka- és tanulmányírással, de
most kézzel fogható eredmény
születik munkája nyomán, ami
már korábban is vonzotta. A
cél azonban változatlan: minõ-
ségi szöveget létrehozni. Az
írói, szerkesztõi munkát nem
lehet félvállról venni, hiszen
egy könyv és egy lap megjele-
nése után igen nehéz korrigál-
ni, vallja. Nagyon pontosnak,
aprólékosnak, felelõsségteljes-
nek kell lenni, teszi hozzá.

Azt még elárulja, hogy legin-
kább a könyvkiadói tevékeny-
ség vonzza. Könyvet nemcsak
„csinálni”, olvasni is szeret. A
szépirodalmon kívül rajong a
sci-fiért, valamint vonzzák a
mikrobiológiai, evolúcióelmé-
leti és kozmológiai témájú
könyvek is.

Hogy a mûszaki, majd tanári
pálya után a szerkesztõi idõ-
szak meddig tart, azt Péter nem
tudja megmondani. Nem szeret
egy dolognál leragadni, de,
amibe belefog, azt maximáli-
san végigcsinálja, majd, ami-
kor elérte a célját, jöhet az új
feladat. Nagy váltást nem ter-
vez, de miután szereti magát új
területeken kipróbálni, bizto-
san talál magának majd új kihí-
vásokat. Hogy mi lesz az?
„Ahol kompetenciám van,
vagy hasznosan tudok mûköd-
ni” – hangzik a válasz.

Vida Tünde
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Jó napot, mi újság?

Lektor úr rövidnadrágban

Rácz Péter nem szeret egy dolognál leragadni.
Csinálja szívvel-lélekkel, de ha úgy érzi, végére
ért egy feladatnak, másikat keres. Vagy éppen
mások találják meg egy-egy új feladattal. Kis
kitérõ után hamar rátalált az útjára, aminek
vannak ugyan egymástól eltérõ állomásai, de
közös bennük, hogy szorosan kötõdnek a ma-
gyar nyelvhez, irodalomhoz.
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Remekül szerepeltek a Paksi
Sportegyesület tájfutói a ha-
zai rendezésû Bottyán ku-
pán, majd az Ásotthalom
térségében megrendezett
Dél-Alföldi Regionális Rang-
sorolón, valamint a Hungá-
ria kupán. 

A paksi versenyzõk az Ürge-
mezõn hat kategóriában is dia-
dalmaskodtak: Weisz Pál,
Kocsner Péter, Bernáth Zsolt,
Árki Viktória, Lénárt Viktória
és Endrõdi József teljesítette a
leggyorsabban a kijelölt pá-
lyát. Az ezt követõ alföldi
megmérettetésen 12 fõvel kép-
viseltették magukat Kiss Gá-
bor tanítványai, a rangos ese-
ményen egy bronzéremmel
gazdagodott az egyesület, me-
lyet az F21-es kategóriában

Kiss Péter szerzett. Nyáron a
nemzetközi Hungária kupán is
rajthoz álltak a PSE tájfutói. A
hatnapos versenyt ezúttal a
Bükkben rendezték. 

– A terep nagyon technikás és
fizikailag is nehéz volt. Renge-
teg szintkülönbség, köves
hegyoldalak, friss gallyazások
és részletgazdag domborzat
jellemezte – mondta el Kiss
Gábor szakosztályvezetõ, aki
maga is indult és a 4. napi,
miskolci rövidtávú versenyna-
pon az elsõ tízben végzett.
Megemlítendõ Böröcz Ildikó
és Kiss Péter, akik egy-egy na-
pon szintén az elsõ tízben vé-
geztek. A tájfutó idény õsszel
tovább folytatódik, a PSE ver-
senyzõinek eredményeirõl fo-
lyamatosan beszámolunk
majd.                              röné
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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.

SHIMANO COMBO AKCIÓ
SHIMANO VENGEANCE POWER FEEDER 3,60 m +

ALV4000RB 23.985 Ft helyett 19.175 Ft
SHIMANO HYPERLOOP AX SPIN 270H +

ALV3000SFB 20.475 Ft helyett 14.300 Ft

Sikerben és kudarcban is volt része az el-
múlt két hétben a Paksi FC Soproni Ligá-
ban szereplõ labdarúgócsapatának. Az
Újpest ellen a bajnokság 9. fordulójában
három ponttal gazdagodott a zöld-fehér
gárda. A siker annak köszönhetõ, hogy
remekül küzdöttek, és kiválóan segítették
egymást a paksi játékosok, valamint an-
nak, hogy egy góllal többet rúgtak, mint
az ellenfél. Az elsõ félidõben Heffler ka-
pufáig, míg az UTE kihagyott helyzete-
kig jutott. A fordulás után folytatódott a
Kovács-parádé, a PFC hálóõre minden
kapura tartó labdát hatástalanított. Kiss
Tamás révén a 63. percben megszerezte a
vezetést, és mint késõbb kiderült, a gyõz-
tes gólt is a paksi csapat. Heffler szögle-
tére a legjobb ütemben érkezõ – a talál-
kozó napján 30. születésnapját ünneplõ –
csatár elsõ találatát jegyezte a szezonban.
A következõ játéknapon Gyõrben nem

sok babér termett a Gellei-legényeknek.
Az elsõ félidõben tetemes, 3:0-s elõnyre
tett szert az ETO, majd a második játék-
részben hiába talált magára a PFC, Babic
öngóljával csak szépítésre futotta. A Ma-
gyar Kupától is idejekorán búcsúzott a
zöld-fehér egylet. A másodosztályú
Kaposvölgye nagyberki otthonában 1:0-ra
kapott ki a Soproni Ligás együttes. A Pak-
si FC 11 pontjával jelenleg 10. a bajnok-
ságban. Október 17-én 18 órától – 100. el-
sõ osztályú meccsén – a Kecskemét ellen
a Fehérvári úton lép pályára a PFC, míg
egy héttel késõbb Diósgyõrbe utazik
Gellei Imre együttese. Faller Gábor  

Jöhet a századik mérkõzés

Szabó János remekül játszik az U20-as
Egyiptomban zajló világbajnokságon.
A saját nevelésû PFC játékos a Dél-Af-
rikát 4:0-ra legyõzõ magyar válogatott
legjobbja volt, míg a 2:0-s sikerrel zá-
ruló Egyesült Arab Emírségek elleni
meccsen is hiba nélkül látta el feladatát. 

Kiss Tamás góllal ünnepelte harminca-
dik születésnapját az Újpest elleni
meccsen.

Iránytûvel a Bükkben

Hatalmas mezõny, több mint 600 versenyzõ lépett tatamira
Pakson, a Gyermek Atom Kupán, a kétnapos viadalon az or-
szág szinte összes egyesülete képviseltette magát. A házigazda
Atomerõmû SE 55 sportolója a négy korosztályban  4 arany-, 4
ezüst-, 7 bronzérmet, valamint 5 ötödik, és 1 hetedik helyet
szerzett. – Versenyzõink teljesítményével elégedettek lehetünk,
jó erõfelmérõ volt az országos bajnokságra. Vasárnap, a Gyer-
mek Atom Kupa mellé beiktatott Diák „A” Magyar Bajnoksá-
gon Horányi Benjámin a 49 kg-os mezõnyben versenyzett, a
nagyon sûrû, sok indulót felvonultató súlycsoportban elért 3.
helye nagyon jó eredmény! – mondta el Dobai László edzõ.

Megvédte bajnoki címét Mis-
kolcon Bor Barna az országos
cselgáncs bajnokságon a
Micorex kupán. 

Sok volt a hiányzó, többek közt a
rotterdami világbajnokság há-
rom magyar érmese, akárcsak az
Európa-bajnok Hadfi Dániel és a
világbajnoki hetedik helyezett
Ungvári Attila is. Összesen 104

versenyzõ lépett tatamira, akik
közül Kiss Renáta, Maros Bar-
bara, Joó Abigél, Farkas Bálint
és Bor Barna is meg tudta véde-
ni bajnoki címét. Az ASE  ered-
ményei: Kovács Márton (73 kg)
III., Antoni Zoltán (73 kg) VII.,
Csoknyai László (81 kg) III., Bor
Barna (+100 kg) I., Gombár Sza-
bolcs és Dusa Ákos (+100 kg)
V–V.                                  -joko-

Bor ismét bajnok
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Az Atomerõmû SE NB I-es férfi kosár-
labdacsapata a 2009/2010-es bajnokság
elsõ mérkõzésén hazai pályán fogadta a
Salgótarján együttesét. Az elsõ vonalba
60 év után visszatérõ Nógrád megyei
csapat rögtön elhalasztotta volna a talál-
kozót sérülésekre hivatkozva, de az ASE
szakvezetése ehhez nem járult hozzá. A
vendégek kezdték jobban a mérkõzést,
az elsõ percekben õk dobtak pontosab-
ban. Pár perc elteltével magasabb fordu-
latszámra kapcsoltak Kiss Zsolték, és a
negyed végére már a bajnok paksi csapat
vezetett. A félidõre tovább nõtt a kü-

lönbség, a húszpontos elõny birtokában
kényelmesebbre vette a tempót a Paks, a
salgótarjániak pedig hajtottak becsület-
tel, így nem is nõtt, de nem is csökkent
a két csapat között a különbség. Az utol-
só negyedben végül kijött a felek közti
tudásbeli diferencia, a palócföldiek
megkapták a feketelevest. Horváth
Ákosék harminc pontot szórtak az elfá-
radó, szétesõ, válaszra csak elvétve ké-
pes újoncnak. Így a végén: Atomerõmû
SE – Salgótarjáni KSE 99:56.  A követ-
kezõ bajnoki mérkõzést Debrecenben
játssza a paksi csapat.                     -kj-
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Mind a nõk, mind a férfiak me-
zõnyében három hazai és há-
rom külföldi sakkozó ült asz-
talhoz a szeptember 25-tõl ok-
tóber 5-ig tartó megméretteté-
sen. Az idei Marx György em-
lékverseny tíz partiját elsõ al-
kalommal az interneten is fi-
gyelemmel követhették. 
– Most elõször a nõi verseny-
zõknek is teret adtunk, ezért
idén bõvebb volt a mezõny. A
közelgõ csapat Európa-bajnok-
ságra való felkészülést is jól
szolgálta ez a megmérettetés,
igazán színvonalas partikat lát-
hattak az érdeklõdõk – mondta
el Süli János, a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. vezérigazgatója az
eredményhirdetést követõen. A
férfiak mezõnyében a 2005-ös
bajnok, Almási Zoltán diadal-
maskodott. Elsõ helyét már az
utolsó fordulótól függetlenül
bebiztosította. Gyõzelmével
nemcsak a paksi versenyt nyer-
te. – Elértem a számomra bû-

vös 2700-as Élõ-pontszámot,
mellyel 10-15 éve a világ elit-

jébe kerülhettem volna. A leg-
fontosabb, hogy bizonyítottam

magamnak és ezzel a magyar
ranglistán a második helyre
léptem, valamint nemzetközi
szinten is sok helyet javítottam
– tette hozzá. 

A hölgyek mezõnyében szin-
tén korábban eldõlt az elsõ
hely sorsa. Az ASE versenyzõ-
je, Vajda Szidónia is a 9. fordu-
lót követõen ünnepelhetett. 
– Nagy volt a küzdelem, az
utolsó fordulóig nyílt volt a to-
vábbi helyezések sorsa. A lá-
nyoknál nem volt megbeszélt
döntetlen, mindenki végigját-
szotta a partikat. A lengyel Jo-
hanna Majdan elleni meccsem
volt a legnehezebb, azon vesz-
tett állásból remiztem, a többi
összecsapásomat megnyertem
– értékelt a paksi versenyzõ. A
férfiaknál az atomos Berkes
Ferenc másodikként zárt, Ács
Péter hatodik lett, míg a nõknél
Tóth Lili hármas holtverseny-
ben harmadik helyezést ért el.

Faller Gábor

Salgótarján: kipipálva

A Magyar Kosárlabda Szövetség szervezésében Pakson játszott az elõzõ idény
bajnoka, az ASE és a Magyar Kupa gyõztese, a PVSK a Szuper Kupáért. A tévé-
közvetítésnek és a jegyáraknak köszönhetõen igencsak üresek voltak a lelátók,
jó, ha 400 nézõ figyelte bosszankodva az ASE harmatos teljesítményét. Az is fur-
csa volt, hogy a szövetség által hozott vendég „hangos” bemondó a Gesztenyés
úton a pécsi csapatot buzdítja, de ettõl még lehetett volna jobb a játék. Az elsõ
félidõben a kupagyõztes akarata érvényesült, uralta a mérkõzést és jelentõs, 14
pontos elõnyt szerzett. A harmadik negyedtõl átvette az irányítást a bajnok ASE,
de már csak futott az eredmény után, faragni tudott a hátrányból, de fordítani nem
sikerült. Az elsõ ízben kiírt Szuper Kupát a pécsi csapat nyerte: Atomerõmû SE
– PVSK-Pannonpower 71-77.

Elõször indult nõi mezõny az emlékversenyen
Szidónia igazi sakkozó család-
ban született Erdélyben. Az
édesapja kiváló amatõr játé-
kos, aki mind a három gyere-
két megtanította a játékra és
menedzselte a sakk pályafutá-
sukat. A báty, Albert,
nemzetközi mester míg az
öccse, Levente nagymester, if-
júsági világbajnok, a román
válogatott tagja. Szidónia sak-
kozói pályája is bõvelkedik si-
kerekben többszörös korosztá-
lyos román bajnok, Európa
bajnok az U16 mezõnyében, a
korosztályos világbajnokság-
okon két bronzérmet gyûjtött.
Szidi régóta Magyarországon
él, elõször a bledi sakk olimpi-
án szerepelt a magyar váloga-
tottban. A szereplései közül ki-
emelkedik 2003-as plovdivi
csapat EB ezüstérme és a

calviai olimpián a magyar csa-
pat legjobb pontszerzõjeként,
az olimpia legjobb nõi 2. táblá-
sa különdíjat is elnyerte. Jelen-
leg weblap szerkesztéssel és
fordítással foglalkozik, 2007
óta tagja a paksi csapatnak.

(forrás: www.ase.hu)

Szenzációsan szerepelt a magyar férfi
cselgáncs válogatott Miskolcon – köztük
az ASE versenyzõi. Ukrajnát, Romániát, a
döntõben pedig Oroszországot legyõzve
megszerezték a csapat Európa-bajnokság
aranyérmét.

Az elsõ mérkõzésen Ukrajna ellen 4-1-re
nyertek a magyar fiúk, Bor Barna ipponnal
verte ellenfelét. A románok ellen Csoknyai
László is lehetõséget kapott, 0-2-es állásnál
nagy csatában verte a junior vb-bronzérmes
Danculeát. Az ugyancsak Pakson készülõ
debreceni Madarász Tamás egy ipponnal
nyert, és már egyenlõ volt az állás, Bor Bar-
na újabb gyõzelmével pedig Magyarország
– Románia 3-2. Az Oroszország elleni dön-
tõben 2-0-ra vezetett a magyar válogatott,
amikor ismét Csoknyai László lett a fõsze-
replõ, két vazarival megverte ellenfelét, és
ezzel megszerezte Magyarországnak az
Európa-bajnoki gyõzelmet. Európa-bajnoki
döntõ: Magyarország – Oroszország 3-2.

Kovács József

Remekelt a
judoválogatott

Fo
tó

:M
ol

ná
r 

G
yu

la



2009. október 9.Paksi Hírnök 18

KIADÓ 
INGATLANOK

Paks fõutcáján, iroda-
házban (Tolnai u. 2.) 
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékeny-
ségre irodák kiadók.

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

30/9372-668,75/511-252.

Evezõs 
sikerek

Bokszhírek
Szeptember utolsó hétvégé-
jén háromnapos verseny ke-
retében  rendezték meg Pé-
csett a serdülõ országos ököl-
vívó bajnokságot, ahol 43
egyesület 138 versenyzõje lé-
pett a kötelek közé A Paksi
SE hét ökölvívóval képvisel-
tette magát az ob-n. Kajtár
László és Szakály Sándor ta-
nítványai közül a harcos
ökölvívást bemutató Horváth
Patrik 34 kg-ban aranyérmet
szerzett, míg 68 kg-ban
Lacza Mihály a dobogó har-
madik fokára állhatott fel.

(joko)

Dunaújvárosban, a Dunaferr
Kupán versenyeztek az Atom-
erõmû SE kajakosai és kenusai,
ahol tíz egyesület közel 500
sportolóval képviseltette ma-
gát. Paksról negyvenen – ifjú-
sági, serdülõ, gyermek és kö-
lyök korosztályban – álltak
rajthoz, kajakban 3 arany-, 3
ezüst-, 1 bronz-, míg kenuban 2
arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérem
volt a termés. Az Atomerõmû
SE csapata a pontversenyben a
4. helyet szerezte meg.

Az idén még egy fontos ver-
seny van hátra, az ún. keretfel-
töltõ, ahol hat paksi fiú serdü-
lõ és ifjúsági korosztályban
küzdhet a válogatott keretbe
kerülésért.

Újraindult az éjszakai sport klub
a Deák iskola sportcsarnokában.
A program, bár a neve ugyanaz
és hasonló céllal szervezik, más,
mint a korábbi. A Kábítószer-
ügyi Egyeztetõ Fórum vezetõje,
Markó Tímea elmondta, hogy
eleinte néhány segítõkész fiatal
pedagógus, rendõr, szociális
munkás – Heisler Judit, Cseh
Tamás, Kövics Beáta, Fodor Pé-
ter és Jantner Tamás – szervezte
a programot ingyen. Miután el-
indult, a KEF mögé állt, pályá-
zott a megvalósítására, eszkö-
zökre. Miként Markó Tímea el-
mondta, a város önkormányzata
jóvoltából a Deák iskolában
kaptak helyet, a város vállalta a
rezsi költséget is. A pályázati tá-
mogatásból vásároltak csocsó-
asztalt, pingpongasztalt, labdá-
kat, rácsot, hogy elzárják a
sportszereket, amikor nem hasz-
nálják. A program változó láto-
gatottság mellett futott. Pénte-
ken esténként várták a fiatalo-
kat, teával, zsíroskenyérrel, já-
téklehetõséggel, jó szóval és ér-
deklõdéssel. Ahogy a KEF-el-
nök mondja, ez utóbbiak na-
gyon fontosak, hiszen olyan se-
gítõ szakemberek voltak jelen,
akik reagálni tudtak a fiatalok
problémáira.

A programot ezután beépítet-
ték a pályázataikba és nyertek is
az utóbbi két évben pénzt a
megvalósításra. Idén amiatt,
hogy a lakosságszám 20 ezer alá
csökkent, programra nem, csak
koordinációra pályázhatott a vá-
ros. Ezért döntöttek úgy, hogy
szünetel az éjszakai sport né-
hány hónapig – várhatóan no-
vember-decemberig – amikor is
lesz lehetõség újra pályázni.

Cseh Tamás viszont új ötlettel
állt elõ: Bajor Gáborékkal to-
vábbvinnék a programot. A fó-
rum erre azzal a kikötéssel adta
áldását, hogy miután a KEF esz-
közeit használják, tüntessék fel
az önkormányzat és a fórum ne-
vét mint a program támogatóit.
– Az az álláspontunk, hogy in-
kább sportoljanak a fiatalok fel-
ügyelet mellett, mint az utcán
legyenek, még ha nincs is az éj-
szakai sporton segítõ szakember
– fogalmazott a KEF elnöke.

Bajor Gábor elmondta lapunk-
nak, hogy miután látszott, hogy
szünetel a sport, úgy gondolta,
beszállnak a szervezésbe, hiszen
ez folytatása annak a munkának,
amelyet szülõként az iskolákban
végeznek, azaz a pedagógusok-
nak igyekeznek segíteni a házi-
rend betartásában. Ebbe a sorba

illik a szintén nevéhez fûzõdõ
éjszakai járõrözés, amit azzal a
céllal kezdtek, hogy az utcán
randalírozó fiatalokat rábírják,
tartsák be az együttélés szabá-
lyait. Bajor Gábor bízik abban,
hogy ezeket a fiatalokat sikerül
„becsalogatni” az éjszakai sport-
ra, amit õ saját zsebbõl finanszí-
roz. – Nem kértem támogatást
senkitõl, nem fogjuk használni a
KEF eszközeit sem – mondta.
Hozzátette, a sporton lesz a
hangsúly, nem máson, éppen
ezért minden alkalommal ven-
dégük lesz valamelyik sikeres
paksi sportoló. Tárgyaltak a Vá-
rosi Mentálhigiénés Egyesület-
tel is, a terv az, hogy õk is segí-
tik majd a kezdeményezést. Az
éjszakai sportot minden máso-
dik pénteken tartják, a követke-
zõt éppen lapunk megjelenése
idején, október 9-én.

Kizárólag olyan fiatalok me-
hetnek, akik általános vagy kö-
zépiskolába járnak. A 16 év alat-
tiak 21.45-ig maradhatnak, nekik
tízkor otthon a helyük, mondta el
Bajor Gábor. A kérdésre, hogy
mi lesz, ha a KEF elnyeri a támo-
gatást, és folytatni akarja saját
programját, azt mondta: „Semmi
gond, minden második péntek
szabad”.                   Vida Tünde

Éjszakai sport, kicsit másként

Schmél Jakabné a fentieket a palotapincsikrõl
mondja. Õ és férje azóta, hogy az elsõt megvették,
a pincsi rabjaivá váltak. Sok kölyköt adtak el szer-
te az országba. Elsõ elképzelésük az volt, hogy
ezek gazdáit hívják meg. Ebbõl született az elsõ or-
szágos palotapincsi találkozó ötlete. A dunaszent-
györgyi házaspár az Ürgemezõre toborozta az ér-
dekelteket. Jöttek pincsisek Paksra szerte az or-
szágból, helybõl azonban csak néhányan. A jobbá-
ra kedvenceik társaságában érkezõ gazdik sok, ku-
tyások számára fontos információval gazdagodtak,
kutyaiskola vezetõ, állatorvos, kutyakozmetikus
tartott tájékoztatót, s válaszolt kérdéseikre. Gya-
korlatban is megnézhették, mire képes egy kutyus
szakértõ gazdi irányítása mellett. A kutyakiképzõ
és a dog dancing produkció is elnyerte a résztvevõk
tetszését. A létszám ugyan elmaradt a várakozástól,
de ez nem szegte a szervezõk kedvét, jövõre ismét
megtartják a találkozót.                                    -vt-
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Október 11. (vasárnap) 19 óra
COCO AVANT CHANEL

francia életrajzi dráma

Október 14. (szerda) 19 óra
KALANDPARK – 

ADVENTURELAND
feliratos amerikai vígjáték

Október 16. (péntek) 17 óra
JÉGKORSZAK 3. 

– A DÍNÓK HAJNALA
amerikai animációs film

Október 18. (vasárnap) 19 óra
G.I. JOE: A KOBRA

ÁRNYÉKA
amerikai akció sci-fi

Október 25. (vasárnap) 19 óra
BECSTELEN BRIGANTYK
feliratos kan.-brazil-jap. dráma
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Mozimûsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

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

PAKSI VÍZMÛ Kft.
Paks, Kölesdi u. 46. 
Tel.: 75/511-000
Fax: 75/310-467
E-mail: 
paksiviz@paksiviz.axelero.net

Vizét bevizsgáljuk!

A PAKSI VÍZMÛ KFT. Vízminõség-
ellenõrzõ Laboratóriuma a lakosság
részére vállal fürdõvíz-, egyedi kutak
és felszíni vizek mintavételezését és
vizsgálatát. Laboratóriumunk 1996
óta akkreditált.
További felvilágosítást, információt
kérni a 75/510-204-es telefonszámon,
Katusné Bíró Máriától lehet.

Országos szépség- és egyéni-
ségversenyre várják a jelent-
kezõket különbözõ korcso-
portokban. Ovisok, alsó és
felsõ tagozatosok is megmé-
rettethetik magukat, a Ma-
gyarország Csillaga kategóri-
ában pedig a 15-29 éves lá-
nyok lépnek színpadra. Mind-
emellett korhatár nélkül vár-
ják az öszszeillõ párokat, sár-
mos férfiakat és vonzó asszo-
nyokat. 
A paksi válogatót október 18-
án, 13 órakor tartják a Városi
Mûvelõdési Központban, az
országos döntõ november 7-
én lesz. Fõ szempont a termé-
szetes szépség, belsõ kisugár-
zás és az egyéniség – áll a fel-
hívásban. Bõvebb informá-
ció: 30/360-20-75. Jelentke-
zés: csillagshow@gmail.com. 

Szépségverseny

Beszélgessünk önmagunkról!
címmel a Városi Mûvelõdési
Központba várják a téma iránt
érdeklõdõket október 19-én,
18 órára. Az Összhang klub
vendége: Nagy Mariann pszi-
chológus. 

Összhang klub

Egyedül nem megy – Claude
Berri filmje Audry Tautou fõ-
szereplésével a filmbarátok
október 14-i összejövetelén.
A filmet Bosnyák Teréz
ajánlja a 18 órakor kezdõdõ
rendezvényen, a VMK
könyvtárában. 

Filmbarátoknak

Mindenkit vár Cseh Gutai Ju-
dit október 20-án 18 órakor a
VMK-ba, aki szeretne ma-
gyar népdalokat megtanulni
és énekelni. 
Juhász Kitti népzenei CD be-
mutató koncertjét október 24-
én, este hatkor hallhatják a
mûvelõdési központban. 

Népzene

Rendhagyó tárlatvezetéssel
és játszóházzal várják az ér-
deklõdõket a Városi Múze-
umban október 12-én, 9-tõl
16 óráig. A programon a ró-
mai kor viseleteit felöltve a
kor mindennapjaiba és tárgyi
kultúrájába nyerhetnek bepil-
lantást. Az elõzetes bejelent-
kezéseket a 75/510-448-as te-
lefonon várják. 

Városi Múzeum

A II. világháborúban elhunyt
csámpai katonák emlékére lét-
rehozott Ne felejts! Emlékpark
ünnepélyes átadását és felszen-
telését október 17-én, 13.30-
kor tartják Alsó-Csámpán. Kö-
szöntõt mond Feil József tele-
pülésrészi önkormányzati kép-
viselõ, valamint az irodalmi
összeállítás és az emlékhely
felszentelését követõen Hajdú
János polgármester. Az ünnep-
ségen közremûködik a Vetõvi-
rág Népzenei Együttes és a
Roger Schilling Zenekar. 

Emlékpark

Kezdõ tánciskola indul meg-
felelõ számú érdeklõdõ ese-
tén a VMK-ban. Október 22-
ig várják a társas-, és divat-
táncokat elsajátítani vágyó
felnõttek és gyerekek jelent-
kezését, a 75/519-153-as tele-
fonszámon. 

Tánciskola



A Rókus utcában különleges kialakítású,

Dunai panorámás családi ház eladó.

Irányár. 32 M Ft.

A Kossuth Lajos utcában 4 szobás össz-

komfortos családi ház eladó. Irányár:

21,1 M Ft.

A Kossuth L. utcában 3 szobás földszinti,

felújított lakás, garázzsal, kerttel eladó.

Irányár: 16,8 M Ft.

Dunakömlõdön, a Sánchegy utcában 2,5

szobás, összkomfortos családi ház eladó.

Irányár: 11,5 M Ft.

A  Hattyú utcában két és fél szobás összkom-

fortos, gáz- és cserépkályha-fûtéses, tégla

szerkezetû családi ház eladó. Ár: 16,8 M Ft

Szekszárdon a Szüret utcában panorámás,

5 szobás sorházi családi ház, sok extrával

eladó Irányár: 29 M Ft.

Részletes felvilágosítás: 
FONYÓ LAJOS 

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÕ,
KÖZVETÍTÕ.

Tel: 70/310-8374.
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Ingatlan eladás-vétel elõtti 
értékbecslés, épületdiagnosztikai vizsgálat
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NYUGDÍJAS 
HITEL

Szeretné felújítani lakását, családi házát?
Energiatakarékosra cserélni háztartási gépeit? 

Szeretne kirándulni, üdülni?

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!

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

A LENS Optikában 
ingyenes 

látásellenõrzés 
a hónap folyamán.

(Elõzetes 
idõpontegyeztetés

szükséges)

Lens Optika
Paks, Dózsa Gy. u. 20. 
Tel.:75/511-246

PAKS 
Dózsa György út 20.

Tel.: 75/511-246

OKTÓBER 

A LÁTÁS HÓNAPJA!

Új ruhát szeretne? Nézzen be a SzaTex-be!

A SzaTex Bt. PIROSKA
MÉTERÁRU BOLT AJÁNLATA:

MINDEN MÉTERÁRURA 10% ENGEDMÉNY
október hónapban is egy hétig: 12-17-ig

- kosztüm szövetek
- selymek, taftok - gumis lepedõk
- pamut blúzanyagok - pamut, krepp, flanel
- elasztikus szaténselymek Disney-mintás ágynemûk
- férfiöltöny-szövetek - kötõfonalak és kötõtûk
- vásznak, csipkék

Valamint gombok, cipzárak és egyéb termékek széles választékát kínáljuk!      
PAKS, Gagarin u. 3. (MONTÁZS) 

Nyitva: H-P 9-12, 13-18, Szo 9-12 * Tel: 20/579-0278

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 minden cipzár cserére október végéig!

RUHATÁRBAN PROBLÉMA?  A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!

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

ELADÓ PAKSI INGATLANOK


