
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Egy emberként mozdult meg a város
Beszámolók az árvízkárosultak megsegítésérõl a 2. és 7. oldalon

XIX. ÉVF. 13. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. JÚLIUS 9.

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 max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet. 

Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében

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

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Fo
tó

: 
Te

le
Pa

ks
 K

is
té

rs
gé

gi
 T

V

Pongrácz-díjat kapott:
Angyalosi Zsuzsanna  2. o.

Deák Ferenc-díjas:
Nyiratiné Nász Rózsa  2. o.

Vizsgálják a csapadékvíz-
elvezetést
Átfogó tanulmány készül Paks csapadékvíz-elvezetõ rendszeré-
rõl, lehet, hogy a záportározó lesz a megoldás rendkívüli esõzé-
sek idején.

3. oldal

Az ifjú feltaláló
Az interneten továbbítja a páciens eredményeit az az EKG
készülék, amit az ESZI egyik diákja fejlesztett ki. A
találmányt tehetségkutató versenyen is díjazták.

9. oldal

Felhõk felett
Paksiak a nagyvilágban sorozatunkban most olyasvalakit
ismerhetnek meg, aki primerköri gépész munkáját légiutas-
kísérõ beosztásra cserélte.

13. oldal

Gulyás Róbert befejezte
A 101-szeres magyar válogatott játékosnak 26 évig a kosárlabda
volt az élete. Most a családjára koncentrál.

16. oldal
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Nem lesz augusztus 20-án tûzijá-
ték, a képviselõ-testület egy em-
berként úgy döntött, hogy az erre
szánt pénzt árvízkárosultaknak
ajánlja fel. A döntést legutóbbi
rendkívüli ülésén hozta a testület.
Az elmúlt években általában
egymillió forint költséggel tudta
a város megrendezni augusztus
20-án a tûzijátékot, így ennyit
ajánlottak fel a kárt szenvedett
településeknek. A társadalmi
szolidaritás egy elvárt megnyil-
vánulása lehet az, hogy ezt az
összeget felajánljuk mindazok-
nak, akik sok esetben egy élet
munkáját veszítették el, mondta
a polgármester. Hozzátette, hogy

az önkormányzatnak meglett
volna az a lehetõsége, hogy biz-
tosítson egymillió forintot más
forrásból, ezt a gesztust inkább
üzenetnek szánták a társadalom-
nak és azon településeknek,
amelyeknek hasonlóképpen van
módja felajánlást tenni. A kér-
désre, hogy ezen kívül nyújt-e
segítséget Paks városa, Hajdú Já-
nos azt mondta, hogy emiatt
rendkívüli testületi ülést nem hív
össze, de szeptemberre megfon-
tolja, hogy elõálljon-e egyéb ja-
vaslattal, amire nagy az esély. 

Az augusztus 20-i programmal
kapcsolatban elmondta, hogy
mint minden más városi rendez-

vény esetében, a rendezés jogát
megpályáztatják, a tartalmát
meghatározzák. Az már biztos,
hogy – ha  a vízállás és idõjárás
engedi – a Duna-korzón tartják,

lesz Duna-átúszás és csónakos
felvonulás is. A polgármester
hozzáfûzte, hogy a tûzijátékért
kárpótolja majd más nívós ren-
dezvény a paksiakat.          -vida-

2010. július 9.Paksi Hírnök 2

Megjelenik kéthetente, 4400 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: július 23.

Paksi Hírnök

A gyógyítás öröme és a gye-
rekek szeretete vezette dr.
Angyalosi Zsuzsannát az or-
vosi pályára és ösztönzi a
mai napig. Végtelenül kedves
és mindig nyugodt, ugyanak-
kor a gyógyításban, a szülõk-
kel szembeni elvárásaiban
következetes. A paksi képvi-
selõ-testület a doktornõnek
ítélte az egészségügyben dol-
gozók elismerésére alapított
Pongrácz Sándor-díjat.   

Kedvességével felszárítja a
gyermekkönnyeket, megnyug-
tatja az aggódó szülõket. Az,
hogy el tudja nyerni bizalmu-
kat, a több évtizedes tapaszta-
latnak és mélységes empátiájá-
nak köszönhetõ, amiben min-
den bizonnyal szerepet játszik,
hogy maga is háromszoros
anyuka – vélekedik dr.
Angyalosi Zsuzsanna gyer-
mekorvos. A köztiszteletben
álló doktornõ pályakezdõ or-
vosként került Gerjenbe a het-
venes évek elején, majd 1975-
ben Pakson kezdte meg gyó-
gyító szolgálatát a Tolnai úti
rendelõben, ahol bizony, ha ki-
csúszott a fatüzeléses kályha
csöve, kormos szobában tartot-
ta a rendelést. A Mozgó Szak-
orvosi Szolgálat orvosaként a

környezõ kistelepüléseken is
dolgozott. Számára a gyógyí-
tás soha nem ért véget a mun-
kaidõ lejártával. Ahogy a mél-
tatásban elhangzott, Dóra lá-
nya úgy meséli, hogy koráb-
ban az istentisztelet utáni va-
sárnapi családi ebédek sem
múltak el telefoncsörgés vagy
kopogtatás nélkül, és a doktor-
nõ mindig ajtót nyitott a segít-
ségre szorulóknak. Nyugdíjas-
ként is fáradhatatlan, helyette-
sít és ügyeleti munkát vállal.
Elmondta, hogy amíg egészsé-
ge engedi, nem is szeretné a
fonendoszkópot végleg a fiók-
ba zárni. Ami az orvos-után-
pótlást illeti, sajnos az alapel-
látás nem túl népszerû manap-
ság, a fiatal orvosok inkább el-
mennek külföldre, vagy a ku-
tatómunkát választják, mondja
a doktornõ. Kiemelte, hogy
számára megadatott az erõs
családi háttér, amire nagy
szükség volt ahhoz, hogy a fo-
lyamatos tanulást és egész em-
bert kívánó hivatásában és csa-
ládanyaként is helyt tudjon áll-
ni. A paksi orvosról elnevezett
Pongrácz Sándor-díjat az
egészségügyben dolgozók tisz-
teletére rendezett Semmelweis
napi ünnepségen vehette át.  

-kgy-

Nyugdíjasként is szolgálatban
A kollégák hatalmas üdvrival-
gása közepette vette át
Nyiratiné Nász Rózsa a Deák
Ferenc-díjat, amelyet a köz-
tisztviselõk munkájának elis-
merésére alapított a paksi
képviselõ-testület, 2004 óta
kétévente adják át. A kitünte-
tett 1971 óta dolgozik a köz-
igazgatásban, tíz éve az ok-
mányiroda élén.  

Az a legszebb ebben a díjban,
hogy azoknak a javaslatára kap-
tam, akikkel együtt dolgozok,
akik igazán jól ismernek, mond-
ta Nyiratiné Nász Rózsa, miután
átvette a Deák Ferenc-díjat a
köztisztviselõi nap elõestéjén
rendezett összejövetelen.
Ahogy a méltatásból kiderül,
munkáját lelkiismeretesen, ma-
gas színvonalon végzi, a problé-
mákat igyekszik mindig a lehe-
tõségekhez mérten megoldani,
az ügyfelekkel és kollégáival
egyaránt segítõkész és megértõ.
Minderre nagy szükség is van,
hiszen ügyszámuk éves szinten
meghaladja a harminckétezret,
átlagosan húszezer okmányt ál-
lítanak ki, ami azt jelenti, hogy
minimum ennyi ügyfél keresi
fel az idén tíz éves okmányiro-
dát. – Az elmúlt évtized a válto-
zásoké volt, egyre szaporodtak

feladataink. A személyi igazol-
vánnyal kapcsolatos ügyinté-
zéssel indultunk, ma pedig, le-
gyen szó útlevélrõl, vezetõi en-
gedélyrõl, mozgáskorlátozottak
parkolási engedélyérõl, vállal-
kozói igazolványról, személyi
adat-, illetve lakcímváltozásról,
vagy a közlekedésigazgatás te-
rületén jármûvekkel kapcsola-
tos ügyekrõl, hozzánk kell for-
dulnia a lakosságnak. Munka-
társaim kiváló szakemberek, az
önkormányzat szerepvállalásá-
nak köszönhetõen korszerû,
ügyfélbarát környezetben folyik
a munka – mondta el a díjazott,
aki majd' negyven éve dolgozik
a közigazgatásban. Pályája
négy, nagyjából tízéves perió-
dust ölel fel. Az elsõ állomás a
Pálfai Községi Tanács volt
1971-tõl, majd a Paksi Városi
Tanácsnál kereskedelmi és tit-
kársági munkakörben dolgo-
zott, azt követõen a paksi mun-
kaügyi kirendeltség vezetõhe-
lyettese és a hatósági csoport
vezetõje volt, majd 2001-ben
következett az okmányiroda.
Arra a kérdésre, hogy négygyer-
mekes családanyaként hogyan
tudott mindig kiváló munkát vé-
gezni, Rózsa válasza nem más,
mint hogy elhivatottsággal.

-gyöngy-

A tízéves okmányiroda élén

Tûzijáték helyett adomány



Átfogó tanulmány készül a vá-
ros csapadékvíz-elvezetõ rend-
szerérõl Hajdú János megrende-
lésére. Városunk polgármestere
elmondta, hogy voltak ugyan
problémák az özönvízszerû
esõk miatt, de máig senki nem
nyújtott be kárigényt. (Tavaly
egy ilyen felhõszakadás után
heten jelezték igényüket a hiva-
tal felé.) Mint azt hangsúlyozta,
nincs olyan mûszaki megoldás,
olyan kapacitás, ami ilyen
mennyiségû vízzel megbirkóz-
na, hiszen megesett, hogy fél
óra alatt ötven milliméter esõ
hullt. Erre nem lehet kapacitást
tervezni, legfeljebb úgy, ha min-
denütt árkok lennének, hiszen
arra is volt példa, hogy egész ut-

ca szélességében ömlött a víz,
mondja a polgármester. Ilyen te-
kintetben egyébként a Haladás
utca a legkritikusabb, illetve a
Kömlõdi és a Hidegvölgy utca.
A legutóbbi esõzés után a pol-
gármester összehívott egy stá-
bot a polgármesteri hivatal és a
Paksi Vízmû Kft. szakemberei,
valamint az érintett képviselõ,
Ulbert Sándor részvételével,
hogy választ keressenek arra, a
károkozások miért következnek
be és mi a megoldás. Mint meg-
írtuk: a Kosár utcában és a Tol-
nai úton kertekbe, pincékbe, tá-
rolókba tört be a víz. A Kosár ut-
cánál egy víz által leszakított
létra okozott gondot. A sodrás
leszakította a csapadékvíz-elve-

zetõbe levezetõ létrát és az
mint egy szûrõ, felfogta a hor-
dalékot, szemetet, így leszûkült
a keresztmetszet, nem folyt le a
víz, és nem indult be a szivaty-
tyú. A csapadék visszaduzzadt
és elárasztotta a mélyen fekvõ
részeket. Akadnak más gondok
is: például az, hogy vannak
olyan csatlakozások a gerincve-
zetéken, amelyek nem folyás-
irányban vannak bekötve. A ta-
nulmány elkészítése hónapokat
vesz igénybe, mondta el a pol-
gármester, aki azt is hozzáfûzte:
el kell fogadni azt, hogy soha
nem lesz olyan mûszaki létesít-
mény, amely az elöntés veszé-
lyét a nullára szorítaná. Az is
biztos, mondta, hogy késleltetni

kell a víz lefolyását, tehát való-
színûleg záportározót kell építe-
ni – legvalószínûbb, hogy a Ha-
ladás utcában. Megpróbálják a
rossz bekötéseket is megszün-
tetni, illetve azt elérni, hogy át-
kerüljön a zsilipek kezelésének
joga a Közép-Dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóságtól a Paksi Víz-
mû Kft.-hez. Ez utóbbi meg-
szüntetné azt az anomáliát, ami
sok borsot tört már a paksiak or-
ra alá. Jelesül azt, hogy nagy rá-
tartással zárják-nyitják a zsili-
pet. Az árhullám érkezése elõtt
ez még valamilyen szinten meg-
érthetõ, de a polgármester sza-
vai szerint az elfogadhatatlan,
hogy levonuló árnál is hosszú
ideig zárva a zsilip, ami azzal a
veszéllyel jár, hogy nem tud tá-
vozni a lezúduló csapadék a Du-
nába.                                    -vt-

2010. július 9. 3 Paksi Hírnök

Vizsgálják a csapadékvíz-elvezetést

A Sebestyén és a Zöldfa utca sarkán találha-
tó présházsoron nemrégiben két épület ösz-
szedõlt, a hozzá tartozó pincék beszakadtak,
személyi sérülés nem történt. Több hordó
bor veszett kárba, illetve az elõállításhoz
szükséges eszközök többsége is megsemmi-
sült. Solymos Attila, az önkormányzat által
megbízott mûszaki ellenõr elmondta, az
utóbbi idõszak nagy mennyiségû csapadéka
okozta a pincebeszakadást. – A tetõfedés
mellett nagyon fontos, hogy mindenhol le-
gyen ereszcsatorna, melynek állapotát fo-
lyamatosan ellenõrizni kell. A lefolyóere-
szek az esetek túlnyomó többségében a
présházak sarkán köpik ki a vizet, ami nem
jó, hiszen ekkor úgymond „maga alá vizel
az épület”. A csatornát a lehetõ legmesz-
szebb kell a présházak környezetébõl vinni
– hívta fel a figyelmet. Az épületek közötti

vízzáró folyókák kiépítése, valamint az
épületet körülvevõ térburkolat rendezettsé-
ge is nagyon fontos. Tíz éve ezek a jelensé-
gek még szinte mindennaposak voltak egy-
egy heves esõzést követõen, de a városi és
az országos pinceprogramnak köszönhetõ-
en mostanára gyakorlatilag megszûntek. 
– A présházak alapvetõen magántulajdon-
ban vannak. Magántulajdonból magántu-
lajdon alá futó pincék esetében a tulajdono-
sok egyezségén múlik a kárelhárítás és a
balesetveszély megszüntetése – mondta
Solymos Attila. A közterület alatt húzódó
pinceágak esetében az önkormányzat is
érintett lehet, de csak a közterület védelmé-
ben, erre sajátos szabályrendszer vonatko-
zik. Az érintett hat présházból két épületet
lebontanak, kettõt statikailag még vizsgál-
nak a szakemberek.               Faller Gábor

A nagy jég 
elkerült minket
Az idei nyáron jönnek-mennek a viharok,
zivatarok, nem egyszer jégesõ is elõfor-
dult már környékünkön. A NEFELA Dél-
magyarországi Jégesõ-elhárítási Egyesü-
lés immár húsz éve mûködik, mostanra
már a régió mindhárom megyéje – köztük
Tolna is – lefedett a 37 darab tíz kilomé-
terenként telepített generátorral.

Mint azt Huszár István, az egyesülés
igazgatója elmondta, a generátorok mû-
ködési elve, hogy mesterségesen jégma-
got juttatnak a felhõkbe, ezzel több, ki-
sebb jégdarab keletkezik, így a kár akár
71 százalékkal is csökkenhet. A mûködés
elmúlt évei alatt többmilliárd forintot ta-
karítottak meg ezzel az eljárással. 

Az idei nyáron 32 alkalommal volt
szükség a generátorok mûködésére, egy
készülék átlagosan 120 órányit mûködött.
Az ideinél több beavatkozás csak 2007-
ben volt a 20 év alatt, s a generátorok mû-
ködése ellenére is e nyáron már 13 jég-
esõs nap volt a régió területén. Bár tele-
pülésekre lebontva nincsenek adatok, az
azonban elmondható, hogy jelentõsebb
kárt a jég ez idáig – az ország más telepü-
léseitõl eltérõen – térségünkben nem oko-
zott, jegyezte meg végül Huszár István.

Sólya Emma

Esõzések után pinceomlás
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– Az állampolgárok általában nem tud-
ják, milyen törvényi keretek szabályozzák
a polgármester feladatait. Tulajdonkép-
pen mi a polgármester dolga, hogyan
kapcsolódik a munkájához a jegyzõ, il-
letve a hivatal osztályainak munkája?

Az önkormányzati törvény szerint a
polgármester irányítja a hivatalt, mun-
káltatói jogokat gyakorol a jegyzõ és a
város intézményvezetõi felett, és egyes
államigazgatási ügyekben is dönt. 

A jegyzõ gondoskodik az önkormányzat
mûködésével kapcsolatos feladatok ellátá-
sáról, döntés elõtt elõkészíti a polgármes-
ter hatáskörébe tartozó államigazgatási
ügyeket – sok közös ügyünk van, de nem
méregetjük, hogy kinek mi a dolga. Meg-
oldjuk a felmerülõ problémákat: hol a
jegyzõ kérdez engem, hol én õt, végül
mindig sikerül közös álláspontra jutni. A
hivatal osztályainak vezetõi mind kiváló
szakemberek. Akkor keresnek, ha valami
az érvényes szabályok mentén nem dönt-
hetõ el. 

– Paks jó anyagi helyzetben van – so-
kan így határozzák  meg a várost. Igaz a
megállapítás? 

A bevételeknek – melyeket minden eset-
ben a feladatok tükrében kell vizsgálni –
fedezetet kell nyújtaniuk az intézmény-
rendszer mûködtetésére, a városüzemelte-
tési és a szociális feladatok ellátására, a
sport, a kultúra, valamint a civil kezdemé-
nyezések támogatására, a városi tulajdonú
épületek és utak felújítására. Paks város
bevételei arányosak a kiadásaival, az in-
gatlanjaink felújításánál annak a hétszáz-
millió forintnak is találnánk helyet, melyet
az állam minden évben a hátrányos hely-
zetû települések támogatása miatt von el a
városi költségvetésbõl.

– Véleménye szerint az elmúlt nyolc év
alatt a városban hol tapasztalható a leg-
nagyobb átalakulás, illetve fejlõdés, le-
maradás?

Jelentõs eredményekrõl számolhatok
be az egészségügyi szolgáltatások terüle-
tén. Új szakorvosi rendelõintézetünk
van, jól szervezett, a kistérségi feladatot
ellátó éjszakai és hétvégi orvosi ügyelet,
egynapos sebészet. Bõvítettük az idõsek
otthonát, a Családsegítõ és Gyermekjólé-
ti Szolgálat is új helyet kapott. Õsszel
megkezdjük a gyógyfürdõ építését. Saj-
nos a lemaradás is az egészségügy terü-
letén látszik a legerõsebben, hiszen a De-

ák Ferenc utcai és a Barátság utcai ren-
delõk is felújításra várnak.

A második ciklus végére több mint har-
minc utcát újítunk fel. A sürgetés, az elé-
gedetlenség is ezen a területen mutatkozik
leginkább, hiszen az emberek saját kör-
nyezetük, utcájuk felújítását szeretnék mi-
elõbb látni.  A panelprogram is sikeresnek
mondható, hiszen a lakótelepi lakások 63
százaléka, (több mint 1800 lakás) kap új
szigetelést 2010 végére. Jelentõs összege-
ket fordítunk a hagyományos szerkezetû
lakások felújításának támogatására is. A
városban található huszonhárom játszótér
megfelel az uniós elvárásoknak. Folyik a
fõutca rekonstrukciója, megkezdõdött a
lakótelepi tömbbelsõk felújítása. Tenisz-
csarnokot építettünk, a PSE telepen klub-
házat, lelátókat, mûfüves pályákat. A kül-
sõ településrészeken is jelentõs fejleszté-
sek történtek… hosszan sorolhatnám.

– Hogyan éli meg azokat a helyzeteket,
amikor népszerûtlen döntést kell hoznia?

Hozzám általában a zûrös ügyek kerül-
nek. Olyanok, melyeknél egy kis túlzással
csak rossz döntési alternatívák vannak.

Korábban magamat hibáztattam, ha nem
tudtam olyan döntést hozni, amely min-
denki számára kedvezõ. De ha következe-
tes az ember, a település lakói többnyire
elfogadják, hogy közpénzt csak közcélra
lehet fordítani. Nem örömteli dolog eluta-
sítani a kéréseket. Örömteli viszont ha-
rangot szentelni Gyapán, szoborparkot
avatni Csámpán, felújított utcát vagy épü-
letet átadni. De népszerûtlen feladat dol-
gozót elbocsátani, intézményt megszün-
tetni, bármilyen kedvezményt megvonni.
Mégis meg kell tenni, és ami a legfonto-
sabb, idõben kell megtenni. Mindig ma-
rad az emberben keserûség emiatt, de ha
nem tennénk meg, növelnénk a bajt. Az
viszont feldühít, ha egyesek, akik ugyan-
úgy tudják, hogy egy adott döntés fájdal-
mas és elkerülhetetlen, népszerûségi ver-
senyt csinálnak maguknak azzal, hogy a
nyilvánosság elõtt az ellenkezõjét állítják,
álszent módon kritizálnak, hazugságokat
terjesztenek. Ebbe a versenybe néha azok
is beszállnak, akiknek kötelességük lenne
teljes mellszélességgel vállalni, képvisel-
ni a döntést. A szükséges népszerûtlen
döntésekben mindig mindenkitõl szabad
kezet kapok. Én elvtelen kompromisz-
szumra nem vagyok hajlandó, itt szeret-
nék élni késõbb is.

– A fogadóóráin vannak-e jellemzõ gon-
dok, amivel bekopogtatnak az emberek?

Szociális, megélhetési problémákkal ke-
resnek meg legtöbben. Van, aki munkahe-
lyet keres, lakást kér, van, aki a szomszéd-
dal kialakult vitáját szeretné velem eldön-
tetni. Sok esetben nem tudok segíteni, hi-
szen a panaszos, mire hozzám fordul, vé-
gigjárta a hivatal osztályait és minden tör-
vényes lehetõséget igénybe vett. Ilyenkor
azt vizsgálom, jogszerûen és méltányosan
jártak-e el az illetõvel.

– A jövõre nézve milyen tervei vannak? 
Még négy évre kérek a paksi lakosoktól

felhatalmazást az õszi választáskor. Töb-
bek között négy fontos munkát szeretnék
befejezni. Hét környékbeli településsel
együtt megkezdtük egy kommunális hul-
ladékgyûjtõ, lerakó kiépítését. Új szenny-
víztelep megépítésének tervein dolgo-
zunk. Szeretnék a gyógyfürdõ megvalósí-
tásában részt venni, illetve az atomerõmû
bõvítésével kapcsolatos városi feladatok
meghatározásában és részbeni megoldásá-
ban feladatot vállalni.

– Mire a legbüszkébb?
Arra, hogy Pakson nincsenek felesleges

politikai csatározások. Arra, hogy a médi-
umok szabadon, befolyásolás nélkül mû-
ködnek. Arra, hogy a rend felé tartunk.

Kohl Gyöngyi
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Városháza

A polgármester

„Egy kistérségi polgármester kollégám
szerint a polgármesternek három felada-
ta van: ki kell találni, aztán meg kell va-
lósítani a dolgokat, majd mindezekért vi-
selni kell a kritikát. Én inkább így fogal-
mazok: a polgármesternek kell döntenie
minden olyan kérdésben, amit más nem
tud vagy nem akar megoldani.”
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A Tolna megyei vállalkozások
nem élnek a kutatásfejlesztést,
innovációt támogató pályázati
lehetõségekkel, derült ki abból
a felmérésbõl, amelyet a Dél-
Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség Nonprofit Kft.
készített. Kocsis Tamás ügyve-
zetõ igazgató egyebek mellett
errõl is beszélt azon a találko-
zón, amelyet vállalkozók szá-
mára szerveztek Pakson. Ko-
csis Tamás az okokról szólva
elmondta, tapasztalatai szerint
a kis- és középvállalkozások
számára gond a túl magas, 40-
50 százalékos önerõigény,
emellett Tolna megyében még
mindig rossz az információ-
áramlás és jellemzõ az érdek-
lõdés hiánya. Míg Pécsett a pá-
lyázati tájékoztatókon telt ház

van, addig Szekszárdon ezeken
a programokon 4-5 vállalkozó
jelenik meg. A szakembertõl
megtudtuk, hogy a régiós fej-
lesztési pályázatokon nagyon
alacsony a Tolna megyei pá-
lyázók száma: például a Baross
Gábor programban elnyerhetõ
716 millió forint 96 százalékát
Baranya és Somogy megyei
vállalkozók kapták meg, Tolna
megyét csupán a nyertes pályá-
zók 4 százaléka képviselte.

Ezen a helyzeten mindenkép-
pen változtatni kell, célunk az,
hogy ebben a megyében is a
régióhoz hasonló mértékûre
növekedjen a pályázati aktivi-
tás, mondta el az ügynökség
vezetõje. A cél elérése érdeké-
ben egy rendezvénysorozatot
indítottak el tavasszal Pakson.
Ennek elsõ állomása egy
nyolchetes regionális mene-
dzserképzés volt, amelyre vá-
rosunkba várták az érdeklõdõ-

ket. A sorozat júniusban folyta-
tódott. – A mai gazdasági hely-
zetben egyre nagyobb szükség
van az olyan, fejlesztést és ta-
karékosságot segítõ eszközök
ismeretére, amelyek alkalma-
zásával nem csak könnyebben
vészelik át a válságot az ipari
parkban mûködõ cégek, hanem
felkészülnek az azt követõ idõ-
szakra. A városházán megren-
dezett program elõadásaiban
elsõsorban ezekre a segítõ esz-
közökre hívtuk fel a vállalko-
zók figyelmét – mondta el dr.
Sztruhár Sándor, a Paksi Ipari
Park Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja. Így a találkozón a pályázati
lehetõségek és az energiagaz-
dálkodás aktuális kérdései
mellett a fejlesztési ügynökség
munkájáról és a hatékony gaz-
dálkodást segítõ új számítógé-
pes szoftverrõl is tájékozódhat-
tak a résztvevõk.       Dallos Sz.
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Lezárult a Paks és térsége
hulladékgazdálkodási rend-
szer elnevezésû pályázati
program elsõ fordulója. Az
érintett hét település, élén
Pakssal, eséllyel indul a
KEOP pályázat második for-
dulóján. 

A beruházás igen nagyszabású,
összköltsége 1,6 milliárd fo-
rint. Azért „csak” ennyi, mert
Paks kitaposott magának egy
új utat, és elérte, hogy a feles-
leges és drága mûszaki megol-
dásoktól eltekinthessenek.
Egyszerû, de minden elõírás-
nak megfelelõ hulladékgazdál-
kodási rendszer épül majd. A
közeljövõ egyik legnagyobb
beruházásának megvalósításá-
ra hat környezõ településsel
társult a város. A társulás be-
jegyzése elindult, készülnek a
tervek, folyamatban van a ha-
tósági engedélyek beszerzése.
Ezek szükségesek ahhoz, hogy
a Környezet és Energia Opera-
tív Program pályázatának má-
sodik fordulóján is részt vehes-
senek. Az elsõben az elõkészü-
letekre közel hatvanmillió fo-

rintot nyertek, a költségek 95
százalékát. A kivitelezés eseté-
ben 70 százalékos a pályázati
támogatás, tehát 30 százalékot
vállalniuk kell az önkormány-
zatoknak. Ez a teljes projekt
esetében 480 millió forintot je-
lent, Paksra 300 millió jut, a
többit a társulásban résztvevõ
településeknek kell elõteremte-
niük, lakosságarányosan. Fo-
lyik egy olyan konstrukció ki-

munkálása, amelyben Paks át-
vállalja ezt a kistelepülések
számára rendkívül nagy terhet. 
Az új, korszerûsített és bõví-
tett szeméttelep megnyitását
2012 elejére tervezik, addigra
a mostani betelik. Paks önkor-
mányzatának sikerült elérnie a
környezetvédelmi minisztéri-
umnál, hogy egy egyszerû
rendszert fogadjanak el. Ennek
azért van jelentõsége, mert a

tapasztalatok szerint az újon-
nan épített hulladékgazdálko-
dási rendszerekben felesleges,
drágán kiépíthetõ és üzemel-
tethetõ elemek is vannak. Pak-
son ez – jelesül egy mechani-
kai-biológiai hulladékkezelési
lépés – kimarad, ennek ellené-
re eleget tesznek annak az
alapkövetelménynek, hogy a
hulladéktárolótól a lehetõ leg-
több hulladékot – így üveget,
mûanyagot, papírt, vasat, épí-
tési hulladékot és szerves
anyagot – eltérítsenek. Ezek
leválasztása után azonban a
legegyszerûbb úton jut majd el
a kommunális hulladék a lera-
kóhoz. Annak köszönhetõen,
hogy kihagyják a felesleges lé-
pést, egymilliárd forinttal lesz
kevesebb a beruházási költség,
és jóval olcsóbb lesz az üze-
meltetés is, a mostani díjaknál
viszont magasabb összeget
kell majd fizetni. Körülbelül
két-háromszorosára nõ a sze-
métszállítási díj. A létesítmény
kivitelezõjét közbeszerzési el-
járás keretében választják ki,
az üzemeltetéssel viszont
egyetértésben a társulás többi
tagjával a paksi DC Dunakom
Kft.-t szeretnék megbízni.

Vida Tünde

Szeméttelep: folynak az elõkészületek

Kevesen pályáznak Tolnából

Tolna megyében kiemelkedõen jól mûködik a paksi ipari park,
példaértékû a térségben, mondta el a találkozón a regionális
fejlesztési ügynökség vezetõje. Dr. Sztruhár Sándor ügyvezetõ
tájékoztatása szerint a gazdasági válságot eddig valamennyi cé-
gük jól kezelte, és a fejlõdés sem állt meg: a napokban autókoz-
metika kezdi meg mûködését az ipari parkban, ahol még az
idén átadnak egy újabb irodaházat és egy csarnokot. 
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Körülállványozták az Energeti-
kai Szakközépiskola épületét, el-
kezdõdött a tetõfelújítás. Mittler
István, az ESZI Intézményfenn-
tartó és Mûködtetõ Alapítvány
elnöke, az atomerõmû kommu-
nikációs igazgatója elmondta,
hogy a huszonöt éve átadott épü-
letre eddig nem fordítottak jelen-
tõs összeget, ezért az egész épü-
letegyüttesre ráférne felújítás. A
célul tûzött olcsóbb és hatéko-
nyabb üzemeltetés is indokol né-
hány beavatkozást. 

Idén nyáron, kihasználva a
szünidõt, a szakközépiskola tetõ-
szerkezetét újítják fel mintegy
tízmillió forintos költséggel. A
munkát úgy kezdték, hogy az
érettségit, vizsgázókat ne zavar-
ják, és tanévkezdésre befejezik.
Az ilyenkor szokásos kisebb ta-

tarozási munkákat is elvégzik.
Az épületegyüttes leginkább fel-
újításra szoruló eleme a sport-
csarnok, ez azonban várhatóan
jövõ évre marad. A tulajdonos-
nak, az atomerõmûnek mérlegel-
ni kell, hogyan ütemezze a beru-
házásokra szánt összegeket, in-
dokolta Mittler István.

A kezdetek

„1986 tavaszán, Pakson a Tolna
megyei Tanács és a Paksi Atom-
erõmû Vállalat vezetõi az Ipari
Minisztérium és a Mûvelõdési
Minisztérium engedélyével aláír-
ták az ország elsõ vállalati szak-
középiskolájának alapítási ok-
mányát. A Tolna megyei építõ-
vállalatok az atomerõmû építõ-
brigádjaival együtt az iskola épí-

téséhez összpontosították erõi-
ket, így az Energetikai Szakkép-
zési Intézetben 1986 õszén 132
diákkal megindulhatott a tanítás.
(…) 1987 tavaszán készült el az
ESZI ezeradagos konyhája,
menzája és tetõtéri étterme.” – ír-
ja a paks.info.hu. 

Az iskola alapító igazgatója,
Kováts Balázs elmondta lapunk-
nak, hogy az épületegyüttes
komplex tervezését, szervezését
egy pécsi tervezõiroda végezte.
Vezetõje egy igen jó nevû épí-
tész, Várnagy Péter volt. – Ami
nagyon tetszett, hogy nemcsak
építkezésrõl, hanem komplex
építészeti gondolkodásról volt
szó. Építészek, szobrászok,
üvegfestõk, keramikusok dol-
goztak együtt, nagyon vigyázva
arra, hogy ne csak egy szürke
épület szülessen, idézte fel
Kováts Balázs. Mint mondta, jó
példa erre a nagyelõadóban lévõ
mennyezeti szekkó, amely az az-
óta világhírûvé vált, 2000-ben
Kossuth-díjjal kitüntetett Keserü
Ilona munkája. 

Abban, hogy Várnagy Péter
1989-ben Ybl-díjat kapott, jelen-
tõs szerepe van az ESZI épületé-
nek.  Az egykori igazgató elárul-
ta, annak idején jó barátságban

voltak. Várnagy egyszer a kitün-
tetés átvétele után azt mondta, ha
megalapítják egyszer a „módosí-
tási Ybl-díjat”, maga javasolja
erre Kováts Balázst. Az építési
naplóban 364 bejegyzés volt –
ennyi módosítást kért az akkori
iskolavezetõ.            Vida Tünde

2010. július 9.Paksi Hírnök 6

Atomerõmû

Nyár végére megújul az ESZI

Folytatódik a Paksi Atomerõmû Zrt. és a
magyar férfi vízilabda válogatott között
tavaly elindult együttmûködés. Ennek ke-
retében az atomerõmû anyagi segítséget
nyújt a csapat felkészüléséhez. Kemény
Dénes legénysége nyár végén Zágrábban
szerepel Európa-bajnokságon.

Tartalmában és összegében is megegyezik a
tavalyival az az együttmûködési megállapo-
dás, amelyet Süli János, az atomerõmû ve-
zérigazgatója és a válogatott szövetségi kapi-
tánya, Kemény Dénes írt alá Balatonfüreden.
Azért itt, a paksi atomerõmû rekreációs köz-
pontjában, mert a pólósok Balatonfûzfõn
edzõtáboroztak egy héten át. Kemény Dénes
úgy fogalmazott, számukra nagy megtisztel-
tetés, hogy az ország legkomolyabb vállalata

segíti a felkészülésüket. Szavaiból kiderült,
hogy csapatára sem lehet panasza, mindenki
elvégezte az egyéni edzéstervet, így a közös
felkészülésben elõrébb tartanak a tervezett-
nél. A csúcsformát augusztus végére kell el-
érni, s reméli, sikerül aranyra váltani az
atomerõmû támogatását. Utalt a következõ,
londoni olimpiára, ahova az egyik esélyes-
ként utaznak. Így volt ez a korábbi három
olimpián is, ahonnét gyõztesen tértek haza
minden alkalommal. Az atomerõmû támoga-
tása, amely nemcsak a válogatott, hanem az
utánpótlás felkészülését is segíti, jól jött,
mondta a mester, hiszen komoly pénzt
emészt fel a válogatott felkészülése. A paksi
vállalat ebben az évben is 8,5 millió forinttal
támogatja a háromszoros olimpiai bajnok ví-
zilabda válogatottat.                            -vida-

Legendákat támogat az erõmû

Rövidesen újabb munkához
fognak az iskolaépületben, el-
végzik annak komplex aka-
dálymentesítését. Szabó Béla
igazgatótól megtudtuk, hogy
a Norvég Alaptól nyertek erre
pályázati támogatást a Duna-
Mecsek Területfejlesztési
Alapítványon keresztül. Az
átalakítás során eleget tesznek
a mozgássérültek igényeinek,
egy beltéri lift, két mosdó és
az épületbe való bejutást segí-
tõ rámpák készülnek. Gon-
dolnak a hallás- és látássérü-
léssel élõkre is, ezért a burko-
latokba tájékozódást elõsegítõ
jeleket, két teremben indukci-
ós hurkot alakítanak ki. A be-
ruházás összértéke hatvanmil-
lió forint, amelynek nagy ré-
sze pályázati támogatás. A
közbeszerzési eljáráson a
Partner Kft.-t választották ki-
vitelezõnek, tájékoztatott az
igazgató, aki azt is elmondta,
hogy terveik szerint nyár vé-
gére befejezik az épület aka-
dálymentesítését.
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Két kamion és két teherautó
szállította Paksról az árvízká-
rosultak számára összegyûjtött
adományokat Edelénybe. Pak-
son sok a jóérzésû ember, szí-
vesen adtak, és nagyon sokan
segítettek a szervezésben és le-
bonyolításban is, mondta el a
gyûjtést szervezõ Szabó
Jánosné, aki Molnár Imrénével
közösen indította el a segély-
akciót városunkban. A két
hölgy gyermekkorában több-
ször megtapasztalta a Páli árok
szabályozatlansága miatt, mi-
lyen az, amikor mindent visz a
víz, ezért miután értesültek az
Észak-Magyarországon kiala-

kult árvízhelyzetrõl, azonnal
keresték a lehetõségeket, ho-
gyan segíthetnének a bajbaju-
tottakon. Felhívásukra meg-
mozdult a város, sorra érkeztek
a gyûjtõhelyekre a bútorok,
háztartási gépek, ruhanemûk,
játékok és tartós élelmiszerek.
A Paksi Atomerõmû Zrt. és he-
lyi vállalkozók segítségének
köszönhetõen két kamionnal és
két teherautóval szállították
Edelénybe a paksiak adomá-
nyait, ahol már várták váro-
sunk képviselõit. – Az edelényi
önkormányzat igazgatási osz-
tálya helyszíni bejáráson mérte
fel az árvízkárokat. Csak a rá-

szorultak kapnak a felajánlá-
sokból – tudtuk meg Szabó
Jánosnétól, aki elmesélte azt is,
hogy nagy örömmel és hálával
fogadták a paksiakat. Az
edelényiek és a gyûjtési akció
szervezõi is köszönik városunk
lakóinak, az atomerõmûnek, az
Atomix Kft., a DC Dunakom

Kft., a hivatásos önkormányza-
ti tûzoltóság, a városi polgárõr-
ség és a Kossuth Lajos utcában
mûködõ pizzéria munkatársai-
nak segítségét, illetve azoknak
az önkénteseknek és helyi vál-
lalkozóknak a támogatását,
akik azonnal a jó ügy mellé áll-
tak.                    Dallos Szilvia

Megmozdult a város

Június elején több más telepü-
léshez hasonlóan a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében ta-
lálható Kesznyétent is elöntötte
a Sajó – a térségben 35 paksi
rendõr teljesített szolgálatot a
gátakon a krízis idején. A
Tiszaújváros mellett található
1800 lelkes falu megsegítésére
a Paksi Rendõrkapitányság, a
Neutron Bevetési Alosztály és a
Hétszínvirág Óvoda gyûjtést
szervezett, az adományokkal te-
li teherautó már megérkezett a
településre. – Az önzetlenségre
jellemzõ, hogy voltak ezen a te-
lepülésen olyan idõs emberek,
akik utolsó fillérjeikbõl ételt-
italt vettek kollegáimnak, sõt
volt, aki szomszédjától kért köl-
csön, hogy a paksi rendõröket
elláthassa. A neutronosokkal
esett meg az, hogy egy idõs né-
ninek összevágták a fáját, aki

ezért meleg étellel kínálta a fiú-
kat és kimosta ruhájukat. Ez
annyira megindító volt, hogy el-
döntöttük, az adományokat erre
a településre szeretnénk hozni,
ha lehet, személyesen – tárta fel
a hátteret Komlósiné Kiss
Anett, a Paksi Rendõrkapitány-
ság századosa. Apaksi rendõrnõ
gyermekei a Hétszínvirág óvo-
dába járnak, melynek vezetõje
Jantnerné Oláh Ilona, aki azon-
nal megszervezte a gyûjtést.
Eleinte a pedagógusok, óvodá-
sok és szüleik, valamint az
egyenruhások hozták adomá-
nyaikat, az adakozás késõbb vá-
rosi szintre emelkedett. A zsá-
kokat a héten pakolták az
Atomix Kft. biztosította teher-
gépkocsira, a csomagokban ru-
hanemû, papír, írószer, edények
sorakoztak, de volt, aki forgó-
széket és babakocsit hozott.   -f-

A PAKSI FC NB I-es labdarúgócsapata pénzadománnyal kí-
vánja enyhíteni az árvízkárosultak problémáit. A vezetõség, a
szakmai stáb és a játékosok egyöntetûen úgy döntöttek, hogy
300 ezer forintot juttatnak el a rászorulókhoz. Ezt az összeget a
Nemzeti Sportszövetség, a MOB és az MLSZ által támogatott, a
Duna TV által megnyitott bankszámlára fizeti be a klub.
– Nap mint nap láttuk a híradókban, hogy micsoda pusztítást
végzett az árvíz Magyarországon – mondta Éger László csapat-

kapitány. Most, hogy ismét együtt vagyunk, beszélgettünk errõl
az öltözõben, és felmerült az a gondolat, hogy mi is segítsünk a
bajba kerülteknek. Tudjuk, hogy több tíz milliárdos károkról van
szó, és így ez az összeg csepp a tengerben, de abban is biztosak
vagyunk, hogy akihez ez eljut, annak hatalmas segítséget jelent
majd. Reméljük, példánk ragadós lesz, és mások is csatlakoznak
hozzánk, és önzetlenül segítenek azoknak, akiknek mindenük
odaveszett.

210 rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre jogosult
gyermek számára biztosítanak
ingyenes meleg ételt 44 napon
keresztül nyáron Pakson. A tá-
mogatásra a forrást az állam
biztosítja, idén a keret 3,5 mil-
lió forint. 

Több éve már, hogy a nyári hó-
napokban napi egyszeri meleg
étkezést biztosítanak Pakson is a

rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult családok
közül a legrászorultabbak szá-
mára. A kedvezményezettek kö-
rét minden esztendõben minisz-
tériumi rendeletben határozzák
meg. Idén a 10 éven aluliak mi-
nimum 44 napon keresztüli ét-
keztetését biztosítja az állam, vá-
rosunk esetén 210 kisgyermeket
támogatva naponta, fejenként
370 forinttal. – A tavaly bevált

rendszernek megfelelõen ezen a
nyáron is a meleg étel mellett
felmelegíthetõ konzervet is igé-
nyelhetnek a családok. Akonzer-
veket elsõsorban olyan rászoru-
lók számára biztosítjuk, akik
nem tudnak minden nap beutaz-
ni Paksra a meleg ebédért, példá-
ul a Biritón vagy Cseresznyés-
ben élõknek. Akik számára ez
nem probléma, a II. Rákóczi Fe-
renc és a Bezerédj Általános Is-

kola ebédlõjébõl, vagy pedig a
Gyafix Kft. éttermébõl szállít-
hatják haza éthordóban az ételt –
mondta el Badics Istvánné. A
szociális osztály vezetõje arról is
tájékoztatott, hogy munkatársai
a családsegítõ szolgálat szakmai
segítségével kiválasztották a jo-
gosultak közül a legrászorultab-
bakat. A családok errõl levélben
kaptak értesítést. A tájékoztató
része volt egy nyilatkozat, ennek
aláírásával és visszajuttatásával
vállalták a szülõk, hogy élnek a
felkínált lehetõséggel.           -dal-

Nem maradnak ebéd nélkül
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Jó színvonalú oktatás, össze-
tartó kollektíva. Ezt tartja a
legfontosabbnak Simon Pé-
ter, aki sikeresen pályázott a
Pro Artis Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény igaz-
gatói posztjára. Az új direk-
tort a képviselõ-testület öt
évre bízta meg az intézmény
vezetésével. 

Simon Péter 1992 óta dolgozik
a paksi mûvészeti iskolában,
1997-tõl volt igazgatóhelyet-
tes. Kiemelte, hogy a kollégák
szakmai felkészültsége és az
iskola tárgyi feltételei számos
lehetõséget kínálnak, amelye-
ket igyekszik kiaknázni. Felke-
reste a Paks Térségi Pedagógi-
ai Szolgáltató Központ vezetõ-
jét, ugyanis két kollégája kép-
zett mûvészetterapeuta, így se-
gíteni tudnának sérült gyerme-

kek fejlesztésében. A központ
vezetése nyitott az együttmû-
ködésre, ám a feladathoz álla-
mi normatívát nem tudnak
igénybe venni, így pályázati
úton lehetne forrást teremteni
hozzá, illetve a mûködés mód-
ja is kidolgozásra vár, a meg-
valósulás tehát még képlékeny.
Országos továbbképzések akk-
reditáltatása is szerepel az
igazgató tervei között. A kur-
zusokra 2011 nyarán kerülhet
sor, de már novemberben van
remény kétnapos képzésre.
Mindemellett zenekari gyakor-
lattal rendelkezõ vonósoknak
szeretne kamarazenei tábort
szervezni, az idei dobos tábort
pedig regionálissá bõvíteni.
Szeretné a régi tanárokkal újra-
indítani a dráma tanszakot, va-
lamint jövõre a Liszt Ferenc év
jegyében mûvészeti hetet tarta-

ni. Új balettos osztály évek óta
nem indult a Bezerédj Általá-
nos Iskolában, ezen a téren is
szeretne elérni elõremutató
változást. Kollégáival közösen
kigondolt elképzelései közül
többet már az elmúlt tanévben
megvalósítottak, az igazgatói
posztra kiírt elsõ pályázat ered-
ménytelensége után ugyanis õt
bízta meg a képviselõ-testület
az új igazgató megválasztásáig
az intézmény vezetésével.
Ilyen volt a Vak Bottyán Gim-
názium díszudvarán megtartott
hangverseny, ahol a mûvészeti
szinte minden kamaracsoportja
fellépett, a családi hangver-
seny, ahol a diákok családtag-
jaikkal léptek színpadra, az is-
kola fúvószenekarát népszerû-
sítõ térzene, valamint az óvo-
dásoknak tartott bemutatók,
ahol a jövõ növendékei bepil-

lantást nyerhettek a zene és a
tánc világába, összegzett az
igazgató. Természetesen to-
vábbra is napirenden vannak
az iskolai rendezvények, a kü-
lönbözõ fellépések, valamint
versenyek, ám ezeket minden
esetben össze kell hangolni a
tanítással, hiszen mindenek-
elõtt a jó színvonalú mûvészeti
oktatás az iskola feladata –
húzta alá.                    -gyöngy-

Tele tervekkel az új igazgató

Elsõ alkalommal szervezett
programot a Múzeumok Éj-
szakájára a paksi Városi
Múzeum. A klasszikus múze-
umlátogatáson túlmutató kí-
nálattal készültek, így a láto-
gatók kézzelfoghatóbb mó-
don ismerkedhettek a római
korral.   

Az érdeklõdés felülmúlta vá-
rakozásukat, mintegy kétszáz
látogató járt a múzeumban
ezen a különleges éjszakán,
összegezte dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna igazgató. A
tavaly nyári lussoniumi ásatá-
son elõkerült császárszobor
töredéket bemutató idõszaki
kiállításhoz illeszkedve a ró-
mai kort állították az éjszakai
program középpontjába. A tár-
latvezetés ez alkalommal el-
tért a hagyományostól, a törté-
nelmi tények ismertetését
ókori szerzõktõl származó
idézetekkel színesítették
Benke Mihály tolmácsolásá-
ban. A vendégek korabeli ru-
hákban fényképezkedhettek,

elkészíthettek római kori éte-
leket, kipróbálhatták a viaszos
írótáblát, játékokat, a kézmû-
ves foglalkozáson pedig töb-
bek között fibulát készíthet-
tek, ami ruhakapocsként szol-
gált, ezzel tûzték össze a fel-
sõruhát a vállon. Díszítéséhez
a múzeum munkatársainak ru-
házatáról is lehetett ötletet
meríteni, ugyanis mindannyi-
an korhû ruhába bújtak. A hab
a tortán a Collegium Gladi-
atorium Hagyományõrzõ
Egyesület bemutatója volt, va-
gyis az éjjeli gladiátorviadal
fáklyafénynél. 

Kohl Gyöngyi

Gladiátorviadal fáklyafénynél

A 3D rekonstrukciók terén nagy tapasztalattal rendelkezõ, szekszárdi székhelyû Pazirik Infor-
matikai Kft. újabb gyöngyszeme egy virtuális túra a lussoniumi római katonai táborban, amely
nyolc ember négy hónapos munkáját dicséri. A folyamat fõbb fázisai a régészeti szakmai, a térin-
formatikai, valamint a grafikai elõkészítés volt, tájékoztatott Balogh András. A cég ügyvezetõje ki-
emelte, hogy mivel a területen még nem fejezõdött be a régészeti munka, néhány feltételezést csak
a további ásatások cáfolhatnak vagy támaszthatnak alá. Ilyen például, hogy a parancsnoki épület-
tömbnél állt-e a császárszobor. Az újabb eredmények tükrében folyamatosan bõvülõ, rendkívül lát-
ványos virtuális világ legújabb darabjai is elkészültek, a 3D képek galériája, valamint egy tíz per-
ces animáció a táborról, illetve a rekonstrukciós folyamatról a napokban kerül fel a www.lussoni-
um.hu oldalra. Utóbbiról átfogó elõadást tartott Balogh András a múzeumok éjszakáján.
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Harmadik díjjal jutalmazták Orgován Jó-
zsef HomeEKG berendezését az Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyen. Az Energetikai Szakközépisko-
la diákja tizedikes volt a most véget ért tan-
évben elektronika-elektrotechnika szakon.
A tehetségkutatóról egy diáktársától hal-
lott. Ezek után összedugták fejüket villa-
mosmérnök édesapjával és megszületett az
ötlet egy olyan EKG berendezésrõl, amely
otthon „vizsgálja” a páciens állapotát,
majd interneten tájékoztatja az eredmény-
rõl az orvost, így megnõ a beteg túlélési
esélye. Miként az ESZI diákja elmondta,
ezek után elkezdte vizsgálni a piacon lévõ
hasonló berendezéseket, orvostudományi
jegyzeteket, kardiológiai szakcikkeket
bújt, majd hozzáfogott az elektronikai és
informatikai háttér vizsgálatának. A kuta-
tás fél évig tartott, a készülék egy év alatt
készült el, Józsi az iskolában kapott ösz-
töndíjából finanszírozta. Azt is elárulta,
hogy a mûszer kifejlesztésében nagy segít-
séget jelentett az intézmény jól felszerelt
laborja. 

Maga a verseny kétfordulós volt. Egy
vázlattal kellett nevezni, amit három hónap

alatt kellett kidolgozni és bemutatni a
munkadarabot. Folyamatosan figyelemmel
kísérték, hogy elkészül-e az alkotás, több
konzultációra is sor került. Az ifjú feltaláló
ilyenkor magán „viselte” a hordozható
EKG-t, sõt az is elõfordult, hogy a versenyt
szervezõ szövetség marketing menedzserét
vonta be a mérésbe. 

Józsi munkáját a következõképpen jelle-
mezték: alacsony elõállítási költségû mû-
szer, amely moduláris felépítésû, darabjai-
ban módosítható, fejleszthetõ és cserélhe-
tõ. A berendezés nemcsak rögzíti a megfi-
gyelt páciens állapotát, hanem osztályozza
is az értékeket és feltölti egy szerverre,
amelyet akár egy ügyeletes kardiológus is
nyomon követhet. Így az orvos idõben tu-
domást szerezhet egy esetleges szívroham-
ról, ezzel pedig javulhatnak a beteg túlélé-
si esélyei. A középiskolás fiatal elárulta,
hogy más találmányon most nem töri a fe-
jét, de nincs kizárva, hogy ezt továbbfej-
leszti majd. Nem számít rá, hogy elterjed,
de stabil alapot adhat egy olyan eszköznek,
ami befut. Nevetve tette hozzá, ha bárki
hasznosítani szeretné, õ „nyitott a tárgyalá-
sokra, akár egyben is vihetik”. 

Józsi szeretne villamosmérnök lenni és
egyszer az atomerõmûben dolgozni. Az in-
novációs versenyen elért eredménye nem
az egyetlen idei sikere, elsõ lett az orszá-
gos Mikola Sándor fizikaversenyen, a
Simonyi Károly elektrotechnika versenyen
pedig negyedik.  

Vida Tünde

Az ifjú feltaláló

Most, hogy végre megérkezett a nyár,
megtelnek a strandok és a Duna-parton is
egyre többen pihennek. A dunai vízi élet
azonban már korántsem olyan élénk, mint
a 20. század elején-közepén, amikor a ba-
ráti társaságok a kosaras fürdõbe vagy a
túlpartra jártak minden hétvégén, vagy la-
dikkal „korzóztak” a vízen. „Élték a Du-
nát”, és büszkén vallották magukat dunai
embereknek. Ennek ellenére nem min-
denki tudott úszni. Az úszás tanításához
már akkor is sokféle praktikát alkalmaz-
tak a vízbe dobástól a módszeres oktatá-
sig. 

A gyerekek vízbiztonságának megterem-
téséhez használták a most bemutatott tár-
gyat. A parafa téglákból kendermadzaggal
összefûzött úszóöv egyszerû, praktikus és
leleményes megoldás, a mai úszógumik
egyik elõdje. Elkészítésének ötletét talán a
halászhálók úszói adták, amelyek a kerítõ
típusú halászatnál a háló felsõ szélét tartják
a víz felszínén, de akárcsak a halászat törté-
nete, az úszóövé is sokkal régebbre nyúlik
vissza, mint gondolnánk.

Már az ókorban is alkalmaztak a víz te-
tején fenntartó öveket: „Ha majd a korral
tested s lelked is megizmosult, parafa nél-

kül úszol.” – olvashatjuk az úszósport
ókori történetérõl szóló mûben.

Az úszást az idõk során hol tiltották, hol

idealizálták az erkölcs, az elõítéletek, a ba-
bonák, a testkultúra változásával, de a para-
fa öv minden korszakban jelen volt, a fel-
fújható légzsák, a bõrtömlõ, és a 18. szá-
zadban megjelenõ parafával bélelt kabát – a
mentõmellény õse – mellett. Ezek sokáig
inkább a mentés szolgálatában álltak, és ab-
ban segítettek, hogy a vízbe merészkedõk
ne fulladjanak meg. Az iskolákban csak el-
vétve foglalkoztak úszástanítással.

Hazánkban 1907-ben már szerepel a tan-
tervekben az úszásoktatás. Az 1926-ban
megjelenõ testnevelési utasításokban pe-
dig részletes módszertani ajánlást is ol-
vashatunk: a szárazon végzett elõgyakor-
latokat követték a vízben való elõgyakor-
latok, úszóövön, parafa övön vagy köté-
len, lehetõleg kis vízben. A tanulók ve-
zényszavakra begyakorolt mozdulatokat
végeztek a vízben.

A parafa övet tehát a kezdetektõl egészen a
múlt század közepéig használták a kezdõ
úszók. Ha Önök is ismernek ezzel kapcsola-
tos történeteket és szívesen megosztanák ve-
lünk, kérjük írjanak a muzeum.paks@
gmail.com e-mail címre, vagy a Városi Mú-
zeum, 7030 Paks, Deák F. u. 2. címre. Kö-
szönjük eddigi történeteiket! Kövi-Ónodi Gy.

Tárgy/történet
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Többek szerint soha nem volt
ilyen sikeres, de soha nem is
került ilyen sokba egy feszti-
vál, foglalta össze Gárdai
György az idei Gastroblues ta-
pasztalatait. Mint mondta,
ilyenkor a dicséretek jutnak el
elõször, ami volt bõven, a kri-
tika általában utólag érkezik,
másodkézbõl. 

– Úgy vettem észre, hogy a
magyar zenekarok közül a
Kormoránnak és Keresztes Il-
dikónak volt a legnagyobb si-
kere. A külföldiek közül a
Jethro Tull együttesre voltak
kíváncsiak, igaz, õ egy kurió-
zumnak számító koncertet
adott. Vonósokkal ritka, ex-
kluzív alkalmakkor lépnek
fel. Pakson hat számban dol-
gozott a Storcz vonósnégyes.
Úgy láttam, legnagyobb sike-
re Ken Hensleynek és a zene-
karának, a Live Fire-nek volt.
Hihetetlenül szimpatikus volt
Ken Hensley, aki a templom-
ban is a legszínvonalasabb
produkciót nyújtotta. Ez bizo-
nyára lejön majd a hamarosan
sugárzásra kerülõ filmekbõl is
– mondta el a fesztivál fõszer-
vezõje. Két televízió sugároz
majd összefoglalót: az M1,
Duna Tv. Hihetetlen mennyi-
ségû anyagot rögzítettek, ki-
váló technikával, amiért
Eckhardt Balázst és a
TelePaks operatõreit illeti kö-

szönet, fûzte hozzá Gárdai
György. 

A fesztiválhoz évek óta hoz-
zátartozó fõzõversenyen idén
nem az volt a lényeg, hogy mi-
nél többféle étel készüljön, ha-
nem az, hogy minél több kós-
tolójegy fogyjon, mert a bevé-
telt a viski magyar óvoda meg-
segítésére szánták, amiért
Jenei Károly református lel-
kész személyesen jött Paksra.
A gyõzteseknek Keresztes Ildi-
kó gratulált. Ezt a Duna-
kömlõdi Borbarát Kör és a
Motoros Barátok Köre eseté-
ben többször is megtehette.
Elõbbiek nyerték a pörköltéte-
lek és borkorcsolyák verse-

nyét, illetve a legszebb fõzõ-
hely versenyt és kiérdemelték
a közönségdíjat is. A motoro-
sok, akiknek többsége szintén
paksi, a grill és egyéb ételek
készítésében jeleskedtek. A
legjobb halászlét a Mélyponty
fantázianevû, ugyancsak paksi
csapat készítette. A zsûri öt-
venhét csapat ennél is több éte-
lét kóstolta meg, ezért csak
„másfél napig, apró kortyok-
ban fogyasztott hûvös pálinka
menti meg a zsûri tagokat” –
mondta Kovács János mester-
szakács, a zsûri elnöke, aki az
eredmény kihirdetése során
egy-két apróbb-nagyobb ta-
náccsal is ellátta a nevezõket.

A vendéglátás, köszönhetõen a
galántai Lucifer konyha monst-
rumának, látványában is lenyû-
gözõ volt. Az ízekre sem lehe-
tett senkinek panasza: kiváló
malacsültet, tarját, csirkét kínál-
tak, sõt még – ahogy mondták –
magyar gyrost, azaz malacsült-
tel töltött zsemlét is készítettek. 

Gárdai György elmondta,
hogy a fesztivál sikere a két leg-
jelentõsebb támogatónak, az
önkormányzatnak és az atom-
erõmûnek volt köszönhetõ.
Ilyen háttér nélkül nem mûköd-
ne a program, amely idén Hajdú
János polgármester kérésére
egészült ki plusz programokkal. 

(Folytatás a 11. oldalon)
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Hihetetlen jó buli volt, mindenki remekül
érezte magát. Nagyszerû zenészek, nagyszerû
emberek, kiváló borok, csoda hangulat. Így jel-
lemezte Tóth Ferenc országgyûlési képviselõ a
paksi programot. Azt is elárulta, hogy ha itthon
van, soha nem hagyja ki.

Az utóbbi öt évben a zenei kínálat csalódást
jelentett, mondta el Schönhardt Pál, számára
kissé egysíkúvá vált, némelyik sztárcsapat pe-
dig kevesebbet nyújtott a vártnál és a kevésbé
ismert együtteseknél. Hozzátette, hogy a 
rockot nagyon hiányolja – Ken Hensley jó volt,
de Roger Chapman nekem csalódás – fogalma-
zott. Aztán azt is elmondta, hogy ettõl függet-
lenül jövõre is ott lesz, mint ahogyan az eddigi
tizennyolc fesztivál mindegyikén.

Jövök, jövünk jövõre is, mondta Gökler
András, aki a Motoros Baráti Kör (MOBAK)

színeiben Debrecenbõl érkezett, hogy saját ké-
szítésû szerkezetével bemutatkozzon a fõzõ-
versenyen. A Trabant alkatrészekbõl malacsü-
tésre kifejlesztett szerkezettel készült pulyka-
gyros nagy sikerét kígyózó sorok jelezték.

A szintén MOBAK-os, egyébként paksi Hor-
váth Nándor, aki a fõzõverseny tevékeny része-
seként „okos tanácsokkal instruálta a szakácso-
kat”, elárulta: öt éve elmaradhatatlan látogató-
ja a Gastrobluesnak. – Korábban mûszakoz-
tam, úgy jött ki a lépés, hogy mindig dolgoz-
tam. Utóbbi években már ügyeltem rá, hogy
valamilyen módon megoldjam, hogy itt legyek.
Nekem ez már standard program, gyakorla-
tilag semmi nem tudja felülírni. Olyan mint a
piros hetes, mindent visz – árulta el. Azt is hoz-
záfûzte, hogy egyik kedvence a Ten Years After
volt, meg a mostani Ken Hensley koncert. 

Gastroblues sztárvendégekkel

Ken Hensley
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A viski óvodának gyûjtöttek
Minden eddiginél több kósto-
lójegyet adtak el az idei feszti-
válon. A pénzt ezúttal is jóté-
konysági célra ajánlották fel:
Paks testvértelepülése, Visk
kapta, hogy befejezhesse és
megnyithassa a magyar nyelvû
óvodát, amelyre sok gyermek,
vagy ahogyan Jenei Károly re-
formátus lelkész mondta, sok
pulya vár. A lelkész szeme el-
fátyolosodott a fõzõverseny
eredményhirdetésén, amikor
Gárdai György bejelentette,
370 ezer forint gyûlt össze a je-
gyekbõl és két vállalkozó fel-
ajánlott még 150-150 ezer fo-
rintot. Még szinte be sem feje-
zõdött a fõzõverseny értékelé-
se, egy férfi lépett Jenei Ká-
rolyhoz, azt mondta, ungvári,
szeretné õ is százezer forinttal
támogatni az óvoda ügyét. 

– Van egy kétszintes épüle-
tünk nyílászárókkal, kívül-be-
lül levakolva. Másunk nincs –
fogalmazott a lelkész. Mint
mondta, 240 kérelem van a
városházán, olyan családoké,
akik szeretnék gyermeküket
magyar óvodába íratni, és leg-
alább egyik szülõ dolgozik.
Jenei Károly szerint az is le-
het, hogy még többen lenné-
nek. Van egy kicsike megtûrt
csoport az ukrán állami óvo-
dában, õk szoktak pályázni, és
rajtuk keresztül jutnak támo-

gatásokhoz, számítógéphez,
ehhez-ahhoz. Az épület egyet-
len szobájában történik az ét-
kezés, tanulás, játék és alvás.
A gyerekek fejtõl-lábtól, meg
fiókos szekrényekben is alsza-
nak, mesélte a fiatal lelkész.
Mint mondta, 16 éve készült
el az épület, aztán elfogyott a
muníció, megbukott a pénzük,
sok minden történt, a munka
pedig megállt és az épület ott
maradt. Õ maga, amikor ta-
nulmányai után visszatért
Viskre, azt mondta, nem léte-
zik, hogy ne tudnák megcsi-
nálni. Úgy szeretnék, ha sike-
rülne pályázni, vagy lenne fel-
ajánló, aki segítene, tette hoz-
zá. Persze õk sem néznék ölbe

tett kézzel, sok Visken az
ügyes kezû mester, a munkát
õk vállalnák. 

Az épület korábban párttulaj-
donban volt, de a református
egyházhoz került, mert sokan
így szívesebben adnak. A lé-
nyeg – mondja a lelkipásztor –,
hogy magyar kézen marad.
Hogy mikor készül el, az a „te-
hetségüktõl függ”. Az idén már
biztosan nem, de ha jövõ szep-
temberre megnyílik, az maga a
csoda lenne, fogalmaz. Szavai-
ból látszik, nincs könnyû dol-
guk, a bürokrácia nagy, az en-
gedélyezés bonyolult, és sokan
tartják a markukat. De õk szí-
vósak és „Istennel, meg sok jó
emberrel” megvalósítják, ha

„cigánypulya potyog az égbõl”
akkor is. 

Jenei Károly felidézte, hogy
Gárdai Györggyel való elsõ ta-
lálkozása Visken történt. Ezt
ugyanott egy újabb követte,
majd az elmúlt évben decem-
berben a lelkészt hívták Paksra
és „szóra kijött”, hogy óvodát
szeretnének. Jenei Károly leg-
közelebb már az újságban ol-
vasta, hogy Pakson világhírû
zenészek zenélnek a viski óvo-
dáért. Elõbb azt hitte, azért ka-
pott meghívást a fesztiválra,
hogy jól érezze magát. Ennek
egyébként eleget is tett. A Kor-
morán koncertjére érkezett, s
ez lenyûgözte csakúgy, mint
Ken Hensley, akiben nemcsak
egy remek zenészt, hanem a
közös zsûrizés során egy na-
gyon korrekt úriembert sikerült
megismernie.

A lelkipásztor elmondta, hogy
a Pakson kapott segítség sokat
jelent számukra. Minden együtt
– anyag és munkadíj – ugyanis
50 ezer euróra rúg. Viskrõl szól-
va elmondta, hogy a nyolc és
félezer fõs nagyközségben
4000-4200 magyar él. Az óvoda
természetesen nem az elsõ ma-
gyar nyelvû intézmény lesz. A
Kölcsey Ferenc nevét viselõ kö-
zépiskola 450 éves elmúlt, alig
fiatalabb, mint a Debreceni Re-
formátus Kollégium.         -vida-

(Folytatás a 10. oldalról)
Ezt az indokolta, hogy a

Pécs EKF2010 program part-
nerrendezvénye volt a paksi

fesztivál. Ezért volt úgyne-
vezett nulladik nap, amit a
dzsessznek szenteltek, és
ezért volt a vasárnap esti

Jethro Tull, ahol Pécs polgár-
mestere, Páva Zsolt mondott
köszöntõt. Ez a két új elem
növelte meg a rendezvény
költségvetését is. A szokott-
nál nagyobb látogatottságban
és a vasárnap esti koncert telt
házában valószínûleg annak
is szerepe volt, hogy a prog-
ram elõtt tízezer darab dvd-t
adtak ki egy zenei magazin
mellékleteként, tette hozzá
Gárdai György, aki azt is el-
árulta, hogy már most eldön-
tötte, hogy Kellie Rucker
mellett Ken Hensley lesz a
másik, akit biztosan vissza-
hív majd Paksra. 

Vida TündeFo
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Idõseknek, gondoskodásra szorulók-
nak nyújt krízishelyzetben segítséget
városunkban és a kistérség tíz telepü-
lésén a jelzõrendszeres házi segítség-
nyújtás. Újabb fejlesztésnek köszön-
hetõen jelenleg 141 darab készülékkel
biztosítják a paksi Idõsek Otthonából
a gondozottak számára a 24 órás fel-
ügyeletet.

2000-ben 15 készülékkel kezdõdött el a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás rend-
szerének kiépítése Pakson. Az igények ál-
landóan nõttek, így folyamatosan fejlesz-
tették a hálózatot, néhány éven belül már
a kistérség tíz településén is igényelhetõ
volt a szolgáltatás. A készülékek, így az
ellátottak száma is 2010-ben 137-re nõtt.
Ennek ellenére az újabb igénylõk neve
csak a várólistára kerülhetett fel, elõfor-
dult, hogy 8-10 rászoruló várt arra, hogy a
rendszernek köszönhetõen állandó bizton-
ságban érezhesse magát. 

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
egy nyakba akasztható készülékkel biz-
tosítja az ellátottak számára mindezt,
hiszen a berendezés riasztógombjának
megnyomásával azonnali segítséget

kaphatnak a gondozottak a nap 24 órájá-
ban. – Tavaly 71 riasztás érkezett az
Idõsek Otthonában kialakított közpon-
tunkba, a hívások harminc százaléka
azonnali beavatkozást igénylõ krízis-
helyzetbõl érkezett. Jelzés esetén a ké-
szenlétes nõvér értesíti a készenléti
gondozónõt, aki az ellátott otthonába si-
et és azonnali segítséget nyújt – tájé-
koztatott Gogolák Róbertné, a Szociális
Intézmények Igazgatóságának vezetõje.
Pakson eddig 58 készülék üzemelt.
Hogy a várólistás igényeket ki tudják
elégíteni, újabb négy készüléket vásá-
rolt az önkormányzat az intézményi
költségvetés terhére. Így a szociálisan
rászoruló, otthonukban jellemzõen
egyedül élõ 65 év feletti idõs emberek,
pszichiátriai betegek vagy fogyatékos-
sági támogatásban részesülõk igénylé-
sét már nem kell idõlegesen sem eluta-
sítani Pakson.            

Dallos Szilvia

Segítség gombnyomásra

Már több városban, illetve üdülõövezetben
bevált a nyaralókártya rendszer. A vagyon-
védelmi programot ez év nyarán Pakson is
bevezették. A rendõrkapitányságon bejelen-
tést tehetnek az állampolgárok, ha hosszabb
idõre elutaznak. Egy nyomtatványon fel
kell tüntetni azt az idõtartamot, amikor biz-
tosan nem lesznek otthon. A járõrök a pol-
gárõrökkel együtt betervezik az útvonal-
tervbe a címeket és naponta többször ellen-
õrzik. A nyaralókártyát egyelõre csak paksi
lakosok kérhetik, a tapasztalatok birtokában
azonban elképzelhetõ, hogy a jövõben akár
az illetékességi területen élõk is igényelhe-
tik a vagyonvédelmi programot. A rendõr-
ség kéri a polgárokat, hogy elutazásukat a
családtagoknak, rokonoknak, barátoknak,
szomszédoknak is jelezzék, így közösen na-
gyobb az esély arra, hogy az ingatlan a nya-
ralás ideje alatt háborítatlan marad. Faller

Nyaralókártya

Július 15-ig kérhetik a választópolgárok
felvételüket a kisebbségi önkormányza-
ti névjegyzékbe. Az ehhez szükséges
nyilatkozatot a Városháza földszintjén
elhelyezett gyûjtõládába kell leadni, il-
letve levélben is eljuttathatják Paks fõ-
jegyzõjéhez. 

Minden a helyhatósági választáson vá-
lasztójoggal rendelkezõ választópolgár
megkapta már azt a nyomtatványt, ame-
lyen nyilatkozhat arról, hogy a nemzeti,
etnikai kisebbségekrõl szóló törvényben
felsorolt 13 úgynevezett honos kisebbség
valamelyikéhez tartozónak érzi magát.
Aki élni kíván a lehetõséggel, annak a
nyilatkozatot kitöltve legkésõbb július
15-én 16 óráig el kell juttatnia a polgár-
mesteri hivatalba. Ha az adott kisebbség-
re vonatkozó nyilatkozatok száma eléri a
30 darabot, akkor a helyi Választási Bi-
zottság elkészíti a kisebbségi névjegyzé-
ket és kiírja a kisebbségi önkormányzati
választást. Ez rendszerint egy idõben
zajlik a helyhatósági választásokkal,
idén is várhatóan októberben lesz. Pak-
son egy kijelölt szavazókörben, a polgár-

mesteri hivatalban adhatják le a kisebb-
ségi önkormányzati képviselõkre voksai-
kat a szavazásra jogosultak. A kisebbségi
választásokon csak az a választópolgár
szavazhat, és csak az lehet jelölt, akit a
nyilatkozat leadásával történõ kérelmére
a jegyzõ felvesz a kisebbségi választói
jegyzékbe. – Jelöltet csak olyan jelölõ
szervezet ajánlhat, amely legalább három
éve az egyesületi törvénynek megfelelõ-
en, a kisebbségek érdekvédelmének
megfelelõ célokkal mûködik. Független
jelöltek indulására a törvény nem biztosít
lehetõséget – tájékoztatott dr. Blazsek
Balázs címzetes fõjegyzõ. Ha érvényes
és eredményes lesz a választás, akkor
megalakulnak a kisebbségi önkormány-
zatok. Az ezekben dolgozó képviselõk
száma várhatóan kevesebb lesz 2010-tõl
– tudtuk meg a választási iroda vezetõjé-
tõl. A kisebbségi önkormányzatok kultu-
rális és hagyományõrzõ szerepére vonat-
kozó jogait jogszabály biztosítja. Pakson
hosszú évek óta két kisebbségi önkor-
mányzat mûködik, a német és a cigány
nemzetiségûek érdekképviseleteként. 

-dal-

Még kérhetik 
a felvételüket a névjegyzékbe

Az épületekben lévõ értékek védelme is
nagyon fontos, ezért egy értéktárgyleltár is
leadható a rendõrségen. Ha ezt mégsem te-
szik, mindenképp írják fel vagy fényképez-
zék le azonosítószámmal együtt értékeiket.
Ez a körözés miatt érdekes, így könnyebb
megtalálni az ellopott tárgyakat, hívta fel a
figyelmet Heisler Judit, a Paksi Rendõrka-
pitányság bûnmegelõzési elõadója. 
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Rövid, groteszk, a jelenségek
hátterét a végletekig kiforgató
jelenet – ez a szkeccs. Néhány
hete sokakhoz hasonlóan
Lippai Flóra még nem tudta
ezt. Azóta döntõs lett a Ma-
gyar Rádió által hirdetett

szkeccspályázaton. Amatõr és
profi szerzõk mûveit várták a
pályázatra azzal a céllal, hogy
a szkeccs mûfaját népszerûsít-
sék, és „mellesleg” új kollégá-
kat kutassanak fel a Rádióka-
baré szerkesztõségének. 

Több mint ötszáz szerzõ je-
lentkezett, a közel ezerkétszáz
beküldött pályamûvet elõzsûri
válogatta, a döntõbe huszon-
négy került. A szerzeménye-
ket olyan nagyágyúk értékel-
ték, mint például Fábry Sán-
dor, akitõl az ifjú paksi hölgy
– õ volt messze a legfiatalabb
pályázó – még biztatást és di-
cséretet is kapott. Flórát oly-
annyira meglepte, hogy dön-
tõbe került, hogy még örülni
is elfelejtett. Novellákat, ver-

seket ugyan már régóta írt, de
ezek a fiókban landoltak. A
pályázatra az interneten buk-
kant rá, s a beadás napján írt
gyorsan négy jelenetet, ami-
ben sokat segített az, hogy a
Magyar Rádió honlapján köz-
zétettek néhányat példaként.
Az ifjú egyetemista számára –
merthogy a Károli Gáspár
Egyetem történelem-angliszti-
ka szakos hallgatójáról van
szó – az volt a legfurcsább ér-
zés, hogy írását olyan neves
színészek tolmácsolták, mint
Bach Szilvia, Ujvári Zoltán,
Bajor Imre, Incze József. 

Nemcsak rendkívüli, hanem
meghatározó élmény is volt
Flóra számára a Magyar Rá-
dió pályázatán való szereplés.

Azzal a képesítéssel, amit
majd az egyetemen szerez,
történelem és angol szakos ta-
nár lehetne, de a kabarémûfaj
annyira megtetszett neki,
hogy fontolóra vette: megpró-
bálja forintra váltani a mosta-
ni sikert, és hivatásává vá-
lasztja a kabaré mûfaját. Azt
tervezi, hogy különféle lapok,
rádiók ajtaján kopogtat írásai-
val. S, hogy mi vonzó számá-
ra ebben a „munkában”? Az,
hogy kreativitás kell hozzá,
mondta. 

A fenti beszélgetés óta meg-
született a közönségszavazat
eredménye, és a húszeszten-
dõs paksi lány nyerte el a kö-
zönségdíjat és a vele járó két-
százezer forintot.         Vida T.
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Ágoston Gábor szakmája nem hétközna-
pi: légiutas-kísérõ az ír Ryanair társaság-
nál. Azt gondolnánk, ez tipikus nõi hiva-
tás, ám Gábor cáfolja az állítást, és elme-
séli azt is, hogyan került az atomerõmûbõl
a vasmadarakra.

– Még primerköri gépészként dolgoztam, a
barátnõm pedig orvoslátogató volt, mikor két
évvel ezelõtt úgy döntöttünk, hogy változta-
tunk egy „kicsit” az életünkön és szerencsét
próbálunk külföldön. Egy ügynökségen ke-
resztül találtunk szállodai munkát Skóciában,
majd pár hónap elteltével elhatároztuk, hogy
kicsit délebbre költözünk: Cornwallba. (Ez
Anglia egyik legszebb tartománya.) Újabb
néhány hónap elteltével kaptunk egy e-mailt,

amelyben egy ír légitársaság, a Ryanair
légiutas-kísérõi állást hirdetett meg, õszi kez-
déssel. A sikeres állásinterjút követõen egy
hathetes tanfolyamot kellett elvégeznünk. A
gyakorlati repülések már Írországban, a
shannoni reptérrõl történtek. 

Immár lassan másfél éve a Ryanairnél dol-
gozom, de már a Leeds-Bradford Nemzetkö-
zi Reptéren (Angliában). A következõ né-
hány hónapban várható az elõléptetésem
cabin service supervisorrá, ami nagy meg-
tiszteltetést jelent, de egyben elég komoly fe-
lelõsséggel is jár. Remélem, hamarosan meg-
kapom a kinevezést, és helytállok abban a
pozícióban is.

A munka sokkal összetettebb, mint azt kép-
zeltem. Elõfordul, hogy valaki rosszul lesz

útközben és elsõsegélyre van szüksége, így
azonnal le kell szállnunk – mint egyik tene-
rifei utunk alkalmával is. Megtörténhet az is,
hogy az erõsebb turbulenciában valaki meg-
sérül és ellátásra szorul.

Az a sztereotípia, hogy fõleg nõk vannak a
szakmában, nem teljesen igaz – folytatja Gá-
bor. – Az utóbbi öt évben nagyon sok férfi is
jelentkezett légiutas-kísérõnek, és jelenleg az
arány körülbelül 60/40 százalék, a nõk javá-
ra. Nagyon szerencsésnek mondhatom ma-
gam, ami a kollégákat illeti. Mindenki na-
gyon kedves, barátságos és segítõkész; na-
gyon jó kis csapatban dolgozunk itt a Leeds-
Bradford bázison.

Mindig is az utazás volt a legfõbb hob-
bim, és mióta ez a munkám, nagyon bol-
dog vagyok. Nagyon sok szép helyen jár-
tam már, egyebek között Mallorcán,
Ibizán, Máltán, a Kanári-szigeteken… de
talán a kedvencem egy Murcia nevû város,
Spanyolország délkeleti partvidékén, ahol
a levegõ kókusz illatú, vagy Brüsszelben
és Krakkóban egy nyári este, ami megle-
põen hasonlít az otthonira; ezeken a helye-
ken mindig rám tör a honvágy...

Gábor abban reménykedik, hogy egy-két
éven belül bázist nyit a Ryanair a pozsonyi
reptéren, és akkor végre hazajöhet Magyar-
országra. Úgy tervezi, hogy még három-négy
évet dolgozna a Ryanairnél, ez elég arra,
hogy megalapozza a jövõjét és végleg haza-
költözzön Paksra, hisz ez a város az otthona,
itt nõtt fel, itt járt iskolába, itt dolgozott, és
ami a legfontosabb: itt élnek a barátai, a csa-
ládja.                                        Sólya Emma

Felhõk felett
Paksiak a nagyvilágban

Paksi szerzemény a Rádiókabaréban
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Zengrüberné Fetter Szilvia,
az „Együtt a parlagfû ellen”

Alapítvány ügyvezetõje
ezúton mond köszönetet

támogatóinak, akik nélkül a
programok színvonalas

lebonyolítása nem jöhetett
volna létre. Az ügyvezetõ
elköszön az alapítványtól,

mivel anyai örömök elé néz,
helyét 2010. július 14-tõl
Horváthné Szeip Ildikó

veszi át.

Egyetlen számmal leírható
dióhéjban az idei csámpai
nosztalgia találkozó. A sor-
ban a hetedik volt, hét jelent-
kezõvel zajlott a fõzõverseny,
hét csapattal a labdarúgó
torna és hét fellépõvel a szín-
padi mûsor. Bár az idõjárás
nem kedvezett a rendezvény-
nek, ez nem szegte kedvét a
vendégeknek.   

Az idei csámpai nosztalgia ta-
lálkozót a Vetõvirág Népzenei
Együttes mûsorával nyitották,

majd ünnepi misét tartottak. A
közösségi ház elõtt felállított
rendezvénysátorban, amelyet a
paksi atomerõmû bocsátott
rendelkezésre, a továbbiakban
fellépett a Bikácsi Árvalányhaj
Tánccsoport, a Madocsai Ha-
gyományõrzõ Néptánc Egye-
sület, a Félnótás Daloskör
Dunakömlõdrõl, az est fény-
pontjaként pedig a Csámpai
Country Road Club, akik ez al-
kalommal nem egyedül, ha-
nem a dunaújvárosi Black Hats
táncosaival és a kalocsai

Country Road zenekarral kar-
öltve szórakoztatták a népes
közönséget. Az egész napos
esõvel dacolva az udvaron a
Fenyves Lovasudvar tartott be-
mutatót, valamint az összes fe-
dett helyet igénybe véve meg-
tartották a fõzõversenyt. 

Délelõtt kispályás labdarúgó
tornára invitáltak a szervezõk,
amelyet a rég áhított és most
elkészült tornapályán rendez-
tek meg. A területet néhány év-
vel ezelõtt sikerült megvásá-
rolni saját forrásból és az

atomerõmû támogatásával
egymillió forintért, idén pedig
elkészült a kerítés. Az ehhez
szükséges bruttó 800 ezer fo-
rintot éves keretébõl biztosítot-
ta a településrész. A tervek sze-
rint a pálya mellett játszóteret
alakítanak ki, ezért is volt az
idei nosztalgia találkozó költ-
ségvetése a megszokottnál sze-
rényebb. Az új pályán megren-
dezett kupán az elsõ három he-
lyezett mellett a gólkirályt és
az elsõ góllövõt is díjazták.     

Kohl Gyöngyi

Elkészült a tornapálya Csámpán

Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány ezúton értesíti a
lakosságot, hogy a polgár-
mesteri hivatal által támoga-
tott „Virágos Matrica” prog-
ramja – mellyel a közterület-
rõl belátható rendezett, tisz-
ta, virágos és parlagfûmentes
kertes házak tulajdonosait ju-
talmazták – lezárult. 

Az alapítvány munkatársai
mellett a Kertbarátok Egye-

sületének tagjai, valamint az
ESZI nyári gyakorlatos diák-
jai – akiknek segítõ közre-
mûködését ezúton is köszö-
nik – bejárták a város utcáit.

Aki úgy gondolja, hogy a
fent említett kritériumoknak
megfelel és nem részesült
matricában, az utólag is je-
lentkezhet az „Együtt a par-
lagfû ellen” Alapítvány
Gesztenyés úti irodájában. 

Kiosztották a matricákat

A városi téka 
gyermekkönyvtára?

Miss Merriweather, a könyv-
tár igazgatója nagyon szigo-
rúan veszi a szabályokat. Pél-
dául tilos szaladgálni a
könyvtárban, és csöndben
kell lenni. Ám amikor egy
oroszlán tér be hozzájuk, sen-
ki nem tudja, mit is tegyen.
Az oroszlánokra semmilyen
szabály nem vonatkozik.

Kiderül azonban, hogy az
oroszlán nagyon is illik a
könyvtárba, hiszen nesztele-
nül közlekedik hatalmas
mancsain, kényelmes háttá-
maszként szolgál a gyere-
keknek, és soha nem bömböl
– legalábbis most már nem. 

Ám amikor valami ször-
nyûség történik, az oroszlán
csak a maga módján tud se-
gíteni. Vajon létezik olyan
ok, ami miatt megszegheti a
könyvtár szabályait?

Az elragadó történet nem-
csak a szabályokról és azok
betartásáról szól, hanem egy
csodálatos helyrõl is: a
könyvtárról.

Knudsen, Michelle: 
Oroszlán a könyvtárban

Lázár Ágmes
gyermekkönyvtáros

Mit ajánl
olvasóinak

Bár tanítási szünet van, nyá-
ron is zeneszótól volt hangos
az intézmény. Magyarorszá-
gon még új, modern ütés-
technikát, a „rudimentalt” sa-
játíthatták el a dobtábor
résztvevõi a Pro Artis Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény falai között. A paksiak
mellett az ország több pont-
jából érkeztek az ifjú ütõsök,
hogy Köte Zoltán, a módszer
hazai szakemberének irányí-
tásával elsajátítsák a fogáso-
kat. Természetesen nem csak
a zeneteremben zajlott a tá-
bor, kirándulások, egyéb
programok színesítették a
sok-sok gyakorlást.

Dobtábor a
zeneiskolában
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Hogyan járul hozzá a mézeskalács-sü-
tés a matematika elsajátításához? Mi-
ként képezõdik le a mai világ az iskola
falai között? – ezekrõl is beszélgettünk
Kovátsné Udvardy Máriával, aki há-
rom évtized után önként búcsúzott a
Deák Ferenc Általános Iskolától, ahol
az utóbbi években igazgatóhelyettes-
ként is dolgozott. Bár a véletlen sodor-
ta a tanítói pályára, nem akármilyen
útravalót hozott Kömlõdön kántorta-
nítóskodó nagyapjától, akit példaké-
pének tart. 

Hát lássuk azt a bizonyos útravalót, amit
Rauh Konrád szolgáltatott, aki 70 éves
volt, amikor legidõsebb unokája, a kis Ma-
rika Pakson megszületett. Tán az unokák
is fiatalon tartották, hiszen még évekkel
túl a 100. életévén is szedte a cseresznyét,
no nem ám a földrõl (ez egyfajta mérce
volt, hiszen ha még fára vagy létrára má-
szik, akkor nem annyira idõs), meséli be-
szélgetõtársam. Az anyai ági nagypapa,
német betelepülõk gyermeke, valaha gya-
log járt be Dunakömlõdrõl Paksra iskolá-
ba, s hideg téli napokon két fõtt krumpli
melegítette kezét a zsebében, ami aztán
élelemül is szolgált. Nem tudott magyarul,
ezért a többiek kinevették, ám ez még in-
kább erõt adott neki, hogy rengeteg tanu-
lással felzárkózzon, sõt továbbtanuljon, s
a tanítói pályára lépjen. Az unoka mûvelt,
tudományok iránt érdeklõdõ, modern gon-
dolkodású emberként festi le nagyapját,
akivel mindent meg lehetett beszélni, s aki
körül annyira szeretett kislányként barká-
csolás közben sürögni-forogni. 

Pályaválasztása mégsem a nagypapa
nyomdokában indult: édesanyja az akkor
virágzó konzervgyár ígérte boldogulás re-
ményében élelmiszeripari mérnöknek
küldte – volna – lányát, aki ugyan nem
tudta, mi szeretne lenni, azt azonban igen,
hogy mi nem: ezért a felvételin csak „han-
tázott”. Így a középiskola elvégzése után
képesítés nélküli tanítóként helyezkedett
el – épp ilyen állást talált. Megszerette, s
innét már egyenes út vezetett a kaposvári
képzõbe. Soha nem bánta meg, hogy végül
erre a pályára sodorta az élet, mindig meg-
találta a hangot a gyerekekkel. Szigorú ta-
nítóként jellemzi magát, amit diákjai meg-
toldottak azzal is, hogy igazságos. Kötele-
zõ volt nála szót fogadni, de hogy mit mi-

ért tesznek, mindig megbeszélték közösen
a gyerekekkel. Azért volt olyan eset, ahol
az õ tudománya is „véget ért”. Történt
egyszer, hogy iskolai feladatként a térkép-
olvasást tanulandó, osztálykirándulás út-
vonalát tervezték tömegközlekedéssel a
gyerekek. Egyikük fölé hajolván látta,
hogy saját házuktól indul a túra, mire fi-
gyelmeztette a nebulót, hogy onnét nem
indul busz. A válasz az volt: „De én majd
lefizetem a sofõrt…” 

A ki mit lát manapság 

otthon nehéz kérdés.

Mikor az iskolában köszönésre tanítanak,
a szülõ pedig fennhangon figyelmezteti
gyermekét: „Nem kell köszönni Marika
néninek, téged nem tanít.” Vagy amikor –
tudván, hogy óra van – anyuka csörög mo-
biltelefonon. Hogy merre halad a világ,
majd lemérhetjük a felnövekvõ generáci-
ón, mindenestre nem könnyíti meg a taní-
tók dolgát az sem, hogy megannyi – mára
már zsákutcának bizonyuló – utat jelöltek
ki az épp regnáló kormányok az oktatók
számára. (Egyik ilyen, mikor az élõvilágot
nem az életkori sajátosságoknak megfele-
lõen, hanem rendszertanilag haladva –
kezdve az egysejtûektõl – kellett oktatni.
Így fordulhatott elõ, hogy feleletkor a kis-
iskolás számára megfoghatatlan moszatból
„kék maszat” lett.) Nem tudnak logikusan
gondolkodni a gyerekek, nem értik mit ol-
vasnak – húsz éve nem volt ilyen. Régen

szépen, idõt hagyva lehetett haladni, ma
rohamléptekben, taglalja. Más területen is
nagyot fordult a világ: annak idején legfel-
jebb egy-két elvált szülõ gyermeke járt egy
osztályba, mára az arány a fordítottja. Saj-
nos már ritkán érvényesül a hármas
együttmûködés elve: ugyanazt kell akarnia
a gyermeknek, a szülõnek és a pedagógus-
nak. Sok a zilált család, a feszültség, ami
óriási kihívást jelent a tanítónak, hogy fel-
emelje a sérült vagy gyengébben teljesítõ
gyereket, avat be a tanításon túlmutató fel-
adatokba. Azért persze akad jó példa is:
ilyen az a nyolcgyermekes család, ahol
mindegyik kicsit volt szerencséje tanítani.
Családlátogatás alkalmával azt is lemér-
hette, hogy az iskolában jól teljesítõ gyere-
kek otthon is megállják a helyüket, mind-
egyiküknek megvolt a maga rá szabott fel-
adata. A munkaszervezés nem „ostorral”
történt, hanem természetes volt, hogy nem
csak a tanulás a feladat, hiszen késõbb sem
csak egy fronton kell helytállniuk majd… 

Diákjai felemlegetik 

a „finom matematikaórát”, 

amikor úgy tanulták meg a súlyra vonat-
kozó mértékegységeket, hogy kiszámol-
ták: mennyi hozzávaló kell annyi adag
mézeskalácshoz, hogy mindenkinek jus-
son belõle. Nem csak számoltak – meg is
sütötték. Vagy amikor környezetórán ki-
ballagtak a szomszédos Kápolna utcába,
hogy ne csak papírról, hanem testközelbõl
tanulmányozzák például a szilvafát,
amelynek tulajdonosa aztán már évrõl-év-
re várta az éppen aktuális kis csapatot.
Szerette az életszerû feladatokat. 

Amikor értesült róla, hogy leépítés lesz
az iskolában, önként döntött úgy, hogy
„elõnyugdíjba” vonul, hiszen neki már
nem akkora érvágás mindez, mint a pályá-
juk elején vagy derekán lévõ munkatársa-
inak. Mégis, amikor szóba kerül a kollégái
által búcsúzóul összeállított emlékkönyv,
néhány pillanatra mély csend telepszik az
igazgatóhelyettesi szobára. 

Terveknek azonban nincs híján, katedra
helyett most a társadalmi munkába veti
magát. Tagja az ÖKO Munkacsoportnak,
de német nemzetiségi tanítói ismereteit is
szeretné felhasználni. No meg elkészülhet
végre a madáritató, amit oly régóta terve-
zett már.                              Dávid Ildikó

2010. július 9. 15 Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Búcsúzik a katedrától
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Grand Slam ezüst Moszkvából
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Sport

Gulyás Robit 1998-ban az év já-
tékosának választották, 2005-
ben még mint aktív játékost be-
választották a magyar kosárlab-
da legendái közé, 101-szeres
magyar válogatott. Hosszú pá-
lyafutása során több klubban is
megfordult. Magyarországon a
Dombóvár, a Pécs, a Paksi
Atomerõmû, külföldön pedig a
Pau, a Chalon, a Dinamo
Moszkva Regio, a Olym-
piakosz, a Panelliniosz, az
Ulker, a Malaga és a Mariupol
együtteseiben szerepelt.

Amikor hazatért, ismét az
Atomerõmû SE játékosa lett,
2007/2008-ban Magyar Kupa
gyõztes, 2008/2009-ben bajnoki
arany, 2009/2010-ben pedig
bajnoki ezüstérmet nyert csapa-
tával. 2010 nyarán bejelentette:
befejezte sportpályafutását.

– Hosszú ideig gondolkodtál a
visszavonuláson?

– Ez egy hosszú-hosszú folya-
matnak volt a vége, aki köze-
lebbrõl ismer, az tudta, hogy
már szezon közben eldöntöttem,
hogy befejezem a bajnokság vé-
gén. A térdeim állapota miatt
már nem tudom vállalni az él-

sportot, de nagyon nehéz ezt
még lelkileg feldolgozni. 26
évig a kosárlabda volt az éle-
tem. 

– Végül is mi a baja a térdeid-
nek?

– Elhasználódtak. Most nem
is kell mûteni, abban maradtunk
az orvosommal, hogy adunk ne-
kik fél évet, és meglátjuk, mi-
ként reagálnak a civil életre. Azt
is mondta, még lesz vele sok
dolgunk. Amennyire most ko-
pott, az egy 70-80 éves emberé-
nek felel meg, úgyhogy 10-15

év múlva lehet, hogy protézist
kell beépíteni. Bízom benne,
hogy addig sokat fejlõdik az or-
vostudomány.

– Milyen szájízzel hagytad ab-
ba?

– Nem örültem annak, hogy
vesztes meccsel fejeztem be, vi-
szont az azért jó volt, hogy baj-
noki döntõvel búcsúztam. Sok-
kal jobb lett volna gyõztesként
abbahagyni, de el kell ismerni,
hogy a Zalaegerszeg jobb volt
nálunk. Úgy indult, hogy ismét
bajnokok leszünk, úgy is kezd-

tünk, és volt, amikor a nyolcba
jutást is sokan megkérdõjelez-
ték. A négybe jutás már szép
eredmény volt, a döntõ pedig
erõn felüli.

– Terveid szerint vállalsz sze-
repet a kosárlabdában?

– Jelen pillanatban semmi
olyan felkérésem sincs, ami a
kosárlabdával kapcsolatos len-
ne, így nem is fogok vele foglal-
kozni. Igaz, a Balatonnál csinál-
tunk egy kosár-sulit Halmai Ba-
lázs barátommal, ahol õ a szak-
mai dolgokért felelt, én a cente-
rekkel foglalkoztam. Próbáltam
nekik megtanítani, hogy ez csa-
patjáték, nem csak az a fontos,
hogy pontot szerezz, hanem
hogy a csapatod gyõzzön. 

– És ha felkérnének, vállalnál
szerepet a kosárlabdában?

– Valószínûleg, ha olyat aján-
lanának fel, aminek van értel-
me, de egyelõre még ilyesmirõl
nincs szó. 

– Lesz búcsúmeccsed?
– Felmerült, de még nincs

semmi konkrétum. 
– Jelenleg mivel foglalkozol? 
– Most leginkább a családom

köti le az energiáimat.          joko

Gulyás Róbert befejezte

Az Atomerõmû SE dzsúdósa,
Bor Barna újabb nagy sikert
könyvelhet el! Április óta tartó
menetelése igencsak imponáló:
Európa-bajnoki ezüstérem, tuni-
szi Grand Prix ezüstérem, riói
Grand Slam torna ötödik hely,
Sao Paoló-i Világkupa bronz-
érem után a legfrissebb a
moszkvai Grand Slam ezüst. A
döntõig minden ellenfelét
ipponnal verte, elõször a kétsze-
res világbajnoki bronzérmes
francia Bataille-t, majd az U23-
as Európa-bajnok orosz
Dzsanajevet, a madridi Világku-
pa-gyõztes brazil Silvát és a két-
szeres Ázsia-bajnok koreai Ki-
met. Az aranyéremért a hatszo-
ros Afrika-bajnok egyiptomi el-

Sehabival harcolt, aki jukóval
vezetést szerzett, de Barna az
utolsó pillanatokban egyenlített.
A ráadásban a paksi fiú volt az
aktívabb, el-Sehabit intették is,
de a végén mindhárom bíró az
egyiptomit látta jobbnak. 

Az ASE versenyzõjét a viadal
utáni napon sikerült elérni
Moszkvában.

– Elégedett vagy?
– A bírói döntés miatt nem

bosszankodom, habár felém is
billenhetett volna a mérleg nyel-
ve. Annak ellenére hozták ki õt
gyõztesnek, hogy még intették
is. Azt azért tudni kell róla, hogy
nagyon jó versenyzõ, jelenleg
második a világranglistán. Igaz,
most már én is a tízben vagyok.

– Erõs volt a mezõny?
– Volt az indulók között grúz,

koreai, japán, brazil, olyan vi-
lágbajnoki erõsségû volt a társa-
ság. Páran azért hiányoztak a
legjobbak közül.

– Tavasz óta röpködsz egyik
versenyrõl a másikra, nem vagy
fáradt?

– Ez a verseny sokat kivett be-
lõlem, szombaton hajnalban in-
dultunk otthonról, vasárnap volt
a verseny és a két óra idõeltoló-
dást is észrevettem. 

– Mi lesz a folytatás?
– Pár napot még maradunk

edzõtáborban, azután megyünk
haza. Még nem tudom, hogy
nyáron tatamira lépek-e egy-két
meghívásos versenyen, de most

már a szeptemberi tokiói világ-
bajnokságra készülünk.

– Nyaralás?
– Nyaralás? A szõnyegen napi

négy óra! Viccet félretéve, nem
is akarnék most elmenni seho-
va, esetleg hétvégenként pihe-
nünk egyet a Balatonnál. Ké-
szülök Japánba.

Bor Barna az olimpiai kvalifi-
káció rajtja óta már négyszáz
pontot gyûjtött. 

Csoknyai László is részt vett a
moszkvai Grand Slam tornán,
az ASE versenyzõje elsõ mérkõ-
zésén a hosszabbításban szenve-
dett vereséget fehérorosz ellen-
felével szemben, és így helye-
zetlenül zárta a viadalt.

Kovács József
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Magyar-cseh visszavágó

2010. július 9. 17 Paksi Hírnök

Fradi, Loki rögtön a bajnoki rajt elején
Negyedik szezonjában a 16 csapatos liga
14. helyén végzett a Paksi FC labdarúgó-
csapata, az elõzõ idények eredményeit
figyelembe véve ez utóbbi sikerült a leg-
halványabbra. Ennél fényesebb ered-
ménysor érdekében kezdte felkészülését
június végén a zöld-fehér klub, melyen
köszöntötték Böde Dánielt, aki a pak-
sifc.hu olvasóinak szavazatai alapján az
év játékosa lett Pakson. – Július 30-án
kezdõdik a bajnokság. Kétszer utazunk
edzõtáborba, Tiszaújvárosba és Bükkfür-
dõre, ahol többek közt izraeli és lengyel
elsõ osztályú csapatokkal is megmérkõ-
zünk majd. Zömében nemzetközi talál-
kozókon veszünk részt, amik nagyon
erõsnek ígérkeznek, ezért bizonyosan
megfelelõen felkészülhetünk a bajnoki
rajtra – fogalmazott Kis Károly, a csapat
vezetõedzõje. 

– A tavalyi keret 32 fõbõl állt, idén
csökkentjük az állományt. 7-8 játékos el-
menetele biztos, de ez a szám még nõhet.
Azoknak szeretnénk megadni a lehetõsé-
get, akik itt maradtak, igazolni csak
azokra a hiányposztokra fogunk, melye-
ken nincs bevethetõ, saját nevelésû fut-
ballistánk. Menet közben még lehet vál-
toztatni, mivel az átigazolási idõszak au-
gusztus 31-ig tart – mondta el Haraszti
Zsolt ügyvezetõ. A legnagyobb név a tá-
vozók közül mindenképp Tököli Attiláé,
aki Kecskemétre szerzõdött. Az érkezõk
rovatba három játékos került: Montvai
Tibor Kecskemétrõl, Palásthy Norbert a
Budapest Honvédtól, Sifter Tamás a Vi-

deotontól, valamint Csehi Tamás köl-
csönbõl vissza Szolnokról. 

Elkészült a 2010-2011-es bajnoki szezon
sorsolása. A Paksi FC július 31-én a Fe-
rencváros otthonában kezd, az elsõ hazai
meccsén (augusztus 7.) a Debrecen látogat
a Fehérvári úti stadionba. – Örvendetes,
hogy ilyen hamar sor került a sorsolásra,
hiszen így a felkészülés végén már speciá-

lisan lehet készülni az ellenfelekre. Nehéz
az eleje, de így is bizakodó vagyok a rajtot
illetõen – értékelte a sorsolást Kis Károly. 

A nyári szünetben ismét felújítják a
centerpálya gyepszõnyegét. Köztudott,
hogy a játéktér vízelvezetése nem meg-
felelõ, ezért ennek megoldása, illetve az
elhasználódott gyepszõnyeg cseréje zaj-
lik jelen pillanatban.          Faller Gábor  

A fotón Böde Dániel, akit internetes
szavazáson az év játékosának választot-
tak a PFC szurkolói. A 23 éves középpá-
lyás 1997-ben került a Paksi FC-hez, ahol
2006-ban írta alá profi szerzõdését (amit
idén januárban három évvel meghosszab-
bítottak). Magyar utánpótlás válogatott
játékos, NB-II-es bajnok, az idei ESZI
Kupa gólkirálya. 

Sokakhoz hasonlóan gyerekkorában õ is
arról álmodozott, hogy egyszer majd neki
drukkolnak a zöld gyepen, nála azonban
ez valósággá vált. A madocsai fiú felsõ
tagozatos általános iskolásként Paksra

került és egy diákolimpia alkalmával
figyeltek fel rá a paksi futball egylettõl, s
11 éves korában a PFC-hez igazolt. 

Az elsõ számú csapat tagjaként neki is
edzésekkel telnek napjai. Mint meséli,
hasonló korú fiatalokhoz képest, a napi
több alkalommal járó elfoglaltság mel-
lett, neki másként alakul a szabadideje,
s a bulizás sem állhat az elsõ helyen.
Amire jelenleg figyelnie kell, az az
étkezés, hiszen 1,5-2 kg plusszal
„küzd”, amit a nyári kezdésre szeretne
visszaszorítani. Szabadidejében ter-
mészetesen most õ is a foci vébét nézi,
ahol az argentinoknak és a spanyolok-
nak szurkolt, illetve szurkol. 

Dani a 13-as mezben rúgja a gólokat,
mint meséli, õ választotta ezt a mások
számára peches számot, hogy megmutas-
sa: szerencse is társulhat viselõjéhez.
Számára a gyõzelem a sikerélmény, ahogy
mondja, nagyon utál veszíteni, s csak az
enyhíthet az ezt követõ feszültségen, ha a
következõ meccsen diadalittasan távozik a
pályáról a csapat.                           Préházi

Nemzetközi bocsa mérkõzést játszott egy-
mással a fõként paksiakból verbuválódott
magyar ligaválogatott és a cseh nemzeti
csapat az ürgemezei strandon. – Itt Pakson
mindenképp kuriózum a nemzetközi mér-
kõzés, mert ez az elsõ. Magyarországon
vannak a környezõ országokkal közös ren-
dezésû bajnokságok, így a Duna Liga vagy
a Palóc Liga, sõt 2004-ben ifjúsági Európa-
bajnokság is volt Budapesten. Ezeken az
eseményeken kívül válogatott mérkõzések
sajnos nincsenek – mondta el Sztapkó Ist-
ván, a Magyar Golyósport Szövetség elnö-
ke. A csehek, akik még csak az ismerked-
nek a sportággal, szabványoknak megfelelõ
pályával sem rendelkeznek, de nagyon lel-

kesek. Sikereik azonban így is vannak, az
észak-ciprusi nemzetközi bajnokságon már
legyõzték a magyar válogatottat. – Cseh At-
tilával (aki Pakson igyekszik meghonosítani
e sportot – a szerk.) elõször Cipruson, a vi-
lágjátékokon találkoztunk, és a játék mellett
jobban megismerkedtünk. Most meghívott
minket a ciprusi mérkõzés visszavágójára –
tette hozzá Kovácsik Péter, a Cseh Bocsa
Szövetség elnöke. A hivatalos válogatott
mérkõzéssé avanzsált magyar-cseh össze-
csapáson egyéniben és csapatban is össze-
mérték tudásukat a felek. A borongós idõ-
ben lejátszott partik nem zárultak le, július
24-25-én folytatódik a küzdelem a VI.
Strand-ötlabda Kupa ideje alatt.           efgé
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A Duna ausztriai szakaszát
fedezte fel két keréken az a
társaság, amely évrõl évre a
nyári kikapcsolódásnak ezt
az aktív formáját választja. 

274 km volt a táv Passautól
Kremsig, amit teljesített a
csapat. Kegyeibe fogadta õket
az idõjárás és a biciklisek vé-
dõszentje is (amennyiben van
ilyen), hiszen az útra vitt pót-
gumik ezúttal végig a táskák-
ban lapultak: nem volt rájuk
szükség. Jó néhány nyári tó-
kerülõ túrán túl vannak már,
amik olyan jól sikerültek,
hogy hagyománnyá vált: min-
den évben kitûznek egy úti
célt – idén folyóparti szakaszt
választottak. 

A túra június utolsó keddjén
indult a Zsíros közi „fõhadi-
szállásról”, a fõszervezõ
Szabóné Tomolik Teréz ottho-
nából, ahonnét 32 lelkes brin-
gás teljes menetfelszereléssel
buszra szállt, és a német-oszt-
rák határnál lévõ Passau felé
vette az irányt. Már a túra el-
sõ napja jó okot szolgáltatott
a folytatásra, ugyanis a ruti-
nosabbak megannyi házi süte-
ménnyel készültek az útra –
volt tehát mit másnap leteker-
ni. Összesen öt napot töltöttek
nyeregben, s a távok a nyolc-
tól a hetvenévesig senkit nem
riasztottak el. (A leghosszabb

napi penzum több mint 80 km
volt.) Passau, Ybbs, Melk –
hogy csak néhányat említsünk
a felkeresésre érdemes váro-
sokból, amelyek ódon utcáin
élmény barangolni, utóbbi te-
lepülésen az apátság is ki-
hagyhatatlan célpont. 

Festõi – röviden így jelle-
mezhetnénk az útvonalat,
amit e sorok írója is bátran
ajánl mindenkinek, ám szigo-
rúan két keréken. Ugyanis
olyan tájat kap némi erõlkö-
désért cserébe az utazó, amit
csak így tehet magáévá, hi-
szen a Duna völgye sokszor
meredek hegyoldalak között
futott, ahol kizárólag bicikliút
vezetett. Közvetlenül a parton

lehetett tekerni, mivel a folyó
vízszintje szabályozott: végig
zsilipek és vízi erõmûvek tar-
kították a tájat. (Természete-
sen a „szakmai” érdeklõdés
sem maradt el, hiszen a csapat
is bejárt egyet közülük.) A le-
írhatatlanul zöld környezetet
bájos osztrák falvak és házak
színesítették, amelyek ízelítõt
adtak az ottani bámulatra
méltó kertkultúrából. S vala-
mi másból is: például abból,
hogy ott szombaton délben
minden üzlet bezár, sõt hét-
köznaponként sincsenek nyit-
va estig. Vagy, hogy a túra
utolsó napján szokás szerint
egy kiskocsmát vett célba pi-
henésképp a társaság, ahol a

helyiek békésen ücsörögtek
és hallgatták a harmonikást,
aki muzsikaszóval szórakoz-
tatta a betérõket – idilli han-
gulat egy átlagos vasárnap
délelõtt. 

A hosszú sorokban kígyózó
biciklis társaságot a Cseh-csa-
lád „szorította” keretek közé:
Annamária a túravezetést vál-
lalta magára (testvére, Judit a
szervezésben segédkezett),
míg a családfõ a sor végén te-
relgette a néha-néha renitens
csapatot. Ehhez egy sárga és
piros lappal is készült – mél-
tóképp az épp zajló futball vi-
lágbajnoksághoz –, itt a bün-
tetés azonban nem kiállítás
volt, hanem sör a többieknek.
(Ugyan senki nem érdemelte
ki, a sör azonban nem maradt
el, lévén hogy születésnapo-
kat is ünnepelt a társaság…) 

Épp már az ülés sem tört
annyira, mikor vasárnap befe-
jezõdött az utazás. Több foga-
dalom is elhangzott azzal
kapcsolatosan, hogy innentõl
itthon sem garázsban pihen a
kétkerekû. Tegye fel a kezét,
aki jövõre nem akar velünk
jönni, mondta a hazafele úton
Szabóné Tomolik Teréz, ám
senki nem nyújtózkodott: aki
egyszer megízlelte hangula-
tát, annak biztos pont a naptá-
rában a következõ túra.   

Préházi Ildikó

Két keréken a Duna völgyében

Kompra várva Wilheringnél

A Duna vizének hõmérsékle-
te ebben az idõszakban olyan
20-24 Celsius fokos. Ha úgy
vélekednének, hogy benne
úszni mintegy három órát
nem túl vonzó, hallgassák
meg azoknak az élménybe-
számolóját, akik már részt
vettek a Daróczy virtus-úszá-
son és mindjárt csábítóbb
lesz. Ha olyannyira, hogy
akár ki is próbálnák, van rá
lehetõség, ugyanis július 17-

én ismét csobbanás! Jelent-
kezni a nevezési díj befizeté-
sével 9 és 10 óra között lehet
a rajtnál, a helyszín a buszpá-
lyaudvar vonalában lévõ csó-
nakleeresztõ. Elõször átúszik
a társaság a folyó bal partjára,
majd 50-100 méteres sávban
Kalocsáig, folyamatos bizto-
sítás mellett. A táv tizenöt ki-
lométer. Ez duplája annak,
amelyet 1886 augusztusában
nemes Királydaróczi Daróczy

István evezõs bajnok fiai,
Zsigmond és István megtet-
tek barátaikkal Uszódig. Tör-
ténetük ihlette az elsõ virtus-
úszást kilenc esztendõvel ez-
elõtt, amelyen még egy ki-
sebb társaság vett részt, ki-
próbálva egyben a biztonsá-
gos lebonyolíthatóságot. A
szükséges engedélyekkel ren-
delkezõ távúszó sportese-
mény nem verseny, inkább
egy úszva kirándulás. Az ide-

ire a szervezõk különleges
meglepetéssel is készülnek,
sárkányrepülõrõl fotózzák
majd a konvojt. Visszaszállí-
tás a rajthoz komppal és
busszal. Aki kedvet kapott a
részvételhez, a www.virtus-
uszas.extra.hu oldalon olvas-
hat további részleteket, illet-
ve itt jelentetik meg az esetle-
ges változásokat – tájékozta-
tott Gyulai János szervezõ.  

-gyöngy-

Várják a virtuskodókat
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2010. július 11. (vasárnap)
TÉBOLYULTAK

feliratos amerikai horror

2010. július 14. (szerda)
AZ UTOLSÓ DAL

feliratos amerikai film

2010. július 16. (péntek)
TETRO

feliratos amerikai dráma

2010. július 18. (vasárnap)
SZEX 

ÉS NEW YORK 2.
amerikai film

2010. július 21. (szerda)
9

feliratos am. animációs film

2010. július 25. (vasárnap)
MARMADUKE-

KUTYAKOMÉDIA
amerikai vígjáték

2010. július 28. (szerda)
TÚL JÓ NÕ A CSAJOM

amerikai romantikus 
vígjáték

Mozimûsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

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.

Ingatlanközvetítõi, 
de nem ügynöki munka.

Fix+jutalék
Tel.: 30/520-45-12

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

TÁMOGATOTT,
INTENZÍV
Az EU összes

országában érvényes
Biztonsági õr, 

Testõr és Vagyonõr 
tanfolyam indul

július 10-én és 17-én Pakson.
Tanfolyam költsége: 24.000 Ft.

A tanfolyam elvégzése után
munkalehetõséggel!

+36-20-424-1859
Fnysz:00313-2008

Fegyvervizsga 1 nap alatt!

Angol gazdasági és
mûszaki nyelvvizsga

felkészítés
20/25 13 339

Franciaórák 
30/911 58 45

ELADÓ
INGATLANOK

Pakson, a Kossuth L. ut-
cában – a volt gyógy-
szertári üzlettel – több
lakásra felosztható –
családi ház reális áron
eladó. Az épület vállal-
kozás céljára is alkal-
mas, de társasházzá ala-
kítása is lehetséges.

A Kossuth L. utcában 4
szobás, összkomfortos,
gázfûtéses nagykertes csa-
ládi ház eladó. 
Irányár: 21,3 M Ft

A Kossuth L. utcában 3
szobás, földszinti, felújított
lakás, garázzsal, kerttel el-
adó. Irányár: 16,8 M Ft

Dunakömlõdön a Sánc-
hegy utcában 2,5 szobás,
összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 11,5 M Ft

Pakson a Kossuth L. utcá-
ban 1 szobás összkomfor-

tos lakás kerttel, tárolóval
eladó.

Dunaszentgyörgyön, a
Malom utcában összkom-
fortos, gázfûtéses családi
ház eladó. 
Irányár: 15,8 M Ft

Kiadó Pakson a Fenyves
utcai üzletsoron egy 25
m2-es üzlethelyiség.

Pakson a lakótelepen a
Tölgyfa utcában IV. emele-
ti, 2,5 szobás lakás eladó,
hõszigetelt nyílászárók,
igényes belsõ kialakítás.

Paks, Óváros központjá-
ban 5 szobás, összkom-
fortos, garázsos családi
ház eladó.

Részletes felvilágosítás:
Fonyó Lajos 

ingatlanértékbecslõ,
közvetítõ

06-30/557-3645

Fiatalok hajómodellt mustrálgatnak a bazársor tetején. A háttér-
ben még macskaköves a fõutca.
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Idõutazás
A DC Dunakom Kft. tájékoztat-
ja a lakosságot, hogy július 14-
én elektronikai hulladékgyûjtés
lesz. A háztartásban feleslegessé
váló vagy selejt elektromos be-
rendezésekért minden hónap
második szerdáján, ingyen ház-
hoz mennek. Amennyiben
igénybe vennék a szolgáltatást,
jelezzék azt munkaidõben a
75/310-411-es telefonszámon.
Felhívják a lakosok figyelmét,
hogy más egyéb veszélyes vagy
építési hulladékot, lomot ezen
gyûjtés alkalmával nem szállíta-
nak el!

A Jogi Segítségnyújtó Szolgá-
lat nyáron is fogadja az ügyfe-
leket Pakson, a Dózsa György
úton, az okmányiroda épületé-
ben 9-tõl 13 óráig a következõ
napokon: július 13-án és 27-
én; augusztus 10-én és 24-én.
További információ a 74/529-
288-as telefonszámon. 

Közérdekû
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TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

2 hónapra évi 6% betéti kamatot (EBKM: 6,00%) 

Euro megtakarításaira 
3 hónapra évi 3% betéti kamatot (EBKM: 3,00%)

vállalkozói forint betéteire 
2 hónapra évi 5,75% kamatot (EBKM: 5,75%)

kínálunk egyszeri lekötésû számlabetétekre összeg-
határtól függetlenül, meglévõ Ügyfeleinknek is.

Szekszárd, Garay tér 14-16. 74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Paks, Villany u. 4. 75/511-240

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, So-
mogy és Zala megyei fiókjainkban, hívását
pedig a 06/40-200-900 telefonszámon.

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és terméksza-

bályzatok tartalmazzák.


