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„A drámapedagógia nem színjátszás, hanem felkészülés arra, hogy
bármilyen életszerepbe be tudjanak illeszkedni a tanítványaink.”
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NYUGDÍJAS HITEL
49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

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
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Vis maior károk: van segítség

kell, hogy arra fordították az
érintettek a kapott összeget. A
kérelem benyújtásának módjáról a polgármesteri hivatal szociális osztályán lehet érdeklõdni. A polgármester arról is tájékoztatott, hogy a vis maior
alapba ötmillió forintot különítettek el, ami elõreláthatólag
elegendõ lesz a kárenyhítésre,
ha nem, akkor a képviselõ-testület dönthet úgy, hogy újra feltölti a keretet.
Kohl Gyöngyi

Az idei május-júniusi nagy esõzések következtében sok magántulajdonban esett kár, fák
dõltek ki, pincék szakadtak be,
partfal omlott le, udvarokat, garázsokat öntött el a víz. Olyan
események történtek, amelyeket illetõen, a jelenlegi jogszabályok alapján nincs beavatkozási, kártérítési kötelezettsége
az önkormányzatnak. A vis
maior események okozta károk
helyreállítását vissza nem térítendõ támogatás vagy segély
formájában van lehetõsége segíteni az önkormányzatnak, a
feltételeket azonban rendeletben kell szabályozni, foglalta
össze az új rendelet megalkotá-

Fotó: Molnár Gyula

Ötmillió forintot különített el
a május-júniusi nagy esõzések
okozta károk enyhítésére a
paksi képviselõ-testület július
14-ei rendkívüli ülésén. Ehhez
új rendeletet alkottak, amely
a jövõben is lehetõvé teszi,
hogy a város a lakosság jelentõs részét érintõ vis maior
károk helyreállításához anyagi segítséget nyújtson.

sának elõzményeit Hajdú János. A polgármester kiemelte,
hogy a rendelet kifejezetten a
váratlan, tömegesen jelentkezõ,
nem a tulajdonosok hibájából
bekövetkezõ károk enyhítését
teszi lehetõvé. A május-júniusi
esõzéseket rendkívüli ülésén
vis maior eseménynek nyilvánította a képviselõ-testület, az
érintettek a döntést követõ tizenöt napon belül nyújthatják
be kérelmüket, amennyiben

más forrásból, például biztosításból, nem térül meg a káruk.
Szociális alapú segély esetében
a bekövetkezett kár 50 százalékát, támogatás esetén 30 százalékát térítik meg, de mindkét
esetben legfeljebb kétszázezer
forint lehet az önkormányzat
hozzájárulása. Vis maior segély
esetén a folyósítástól számított
hatvan napon belül ellenõrzik a
kár helyreállítását, támogatás
esetén számlával is igazolni

Õsszel önkormányzati választások
Sólyom László köztársasági
elnök október 3-ára írta ki az
önkormányzati választást,
amikor a parlament döntése
értelmében már Pakson is
kisebb létszámú testületre
voksolhatunk.
Új választási körzethatárokat
alakítottak ki Pakson is, az eddigi tíz helyett nyolc megválasztott képviselõ lesz. (A
kompenzációs listáról a nem
nyert szavazatok alapján hárman jutnak majd mandátumhoz az eddigi hét helyett.) Miként dr. Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõ elmondta, két terület maradt változatlanul. Az
egyik az egyes választókerület,
azaz a Malomhegy, Rókus, Deák, Petõfi és Hidegvölgy utcák
által határolt terület. A másik a

külterületek, Dunakömlõddel
együtt. A jogszabály azt mondja, a körzetek kialakításánál figyelembe kell venni a földrajzi
területi sajátosságokat, a népességarányokat és a történelmi hagyományokat. Érdemi
változás történt a lakótelepen
és az óvárosban is. Elõbbin az
eddigi három helyett kettõ körzet jött létre, a választóvonal
gyakorlatilag a Kishegyi út. Az
óváros esetében a Váci Mihály
utcai tömb és környéke az Eötvös utcával bezárólag az alvéghez, azaz a kettes választókerülethez tartozik a jövõben. A
terület másik fele az újraformálódó hármas körzethez tartozik majd, fejtegette dr.
Blazsek Balázs. Hozzáfûzte,
hogy olyan rendszer alakult ki,
ahol csak lakótelepi, illetve

csak családi házas körzetek
vannak, illetve egy külterületi
Dunakömlõdöt beleértve.
Az átalakítással csökken a
választások lebonyolítását végzõ apparátus, hiszen kevesebb
lesz a szavazókörök száma is.

A rendkívüli képviselõ-testületi ülésen arról is döntött a
grémium, hogy szerepelteti a
2010-es költségvetésben a
Kornis utca teljes felújítását,
valamint az Öreghegy utca
új szakaszának építését. Reményeik szerint el tudják indítani, illetve lefolytatni a
közbeszerzési eljárást annyi
idõ alatt, hogy õsszel megindítható a kivitelezés. A döntést az idei költségvetés elfogadása óta keletkezett többletbevétel tette lehetõvé, ami
várhatóan fedezi a beruházás
körülbelül kétszázmillió forintos költségét.

Ennek elõnye, hogy a jövõben
kizárólag olyan intézményekbe
tudják telepíteni ezeket, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak, mondta a jegyzõ.
Az új kiosztásról készült digitális térképet a hivatalban meg
lehet tekinteni, illetve a pártok,
jelölõ szervezetek megkapták
azt.
-vida-

Paksi Hírnök
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: augusztus 13.
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Kevesebb helyért folyik a küzdelem
A kisebb testülettel kapcsolatban megkerestük a jelenleg képviselõket delegáló
szervezetek vezetõit, kiknek
véleményét a pártok ábécésorrendjében közöljük.

A létszámcsökkentéssel
helyére került mind az országgyûlés, mind a megyei és települési önkormányzatok létszáma. A FIDESZ következetesen
betartotta ígéretét ezzel a lépéssel, fogalmazott a párt paksi elnöke. Bordács József elmondta,
még korai beszélni arról, hogy a
FIDESZ hogyan és miként kívánja megméretni magát az önkormányzati
választásokon
Pakson. Az országos választmány által meghatározott jelölési folyamat zajlik Pakson is, és a
vége felé jár, az eredményt a
nagyközönség augusztus elején
ismerheti meg, mondta. Megvannak a jelöltek az egyéni körzetekben, illetve a polgármesteri posztra is, erõsítette meg, de
neveket még nem akart elárulni.
Azt viszont nem cáfolta, hogy
lesznek új arcok is és Hajdú János jelenlegi városvezetõ lesz a
Fidesz jelöltje a polgármesteri
posztra. Az egyéni jelölt-, illetve
a listaállításnál elsõdleges szempont volt, hogy kit tartanak alkalmasnak a feladatra, a másik
fontos rendezõ elv pedig az,
hogy kik játszottak meghatározó szerepet és végeztek komoly
munkát az elmúlt idõszakban a
Fideszben. – Ez most még nagyobb hangsúlyt kapott azzal,
hogy a párt kétharmados gyõzelmet aratott, hangsúlyozta.

Része az országos
megszorításnak, mondta dr.
Széchenyi Attila, a KDNP helyi
vezetõje a testületi létszám megkurtításáról, és mint ahogyan a
bankadó is, az ország javát hivatott szolgálni. Kisebb létszámmal és valamivel kisebb költséggel is el tudják látni feladatukat a testületek. A választás elõt-

ti egyeztetés most nehezebb,
mint eddig, mert mindenkinek
jóval több embere van talonban,
mint amennyi megméretheti
magát, mondta el dr. Széchenyi
Attila. Hozzátette, hogy a
KDNP minden választókerületben együtt indul a Fidesszel. –
Nyilván a Fidesznek többsége
lesz, hiszen a választásnál elért
eredményei ezt indokolják, de
remélem, a KDNP-t nem hagyják ki, mert jó jelöltjeink vannak
– fogalmazott. Egyéni körzetben hat, külsõ bizottsági helyre
öt, megyei önkormányzatba három jelöltje van a pártnak. Dr.
Széchenyi Attila minimum kettõ, ideális esetben három helyen
szeretne KDNP-s jelöltet látni, s
reméli, hogy a listás helyekbõl
is jut majd számukra. A jelöltekrõl szólva azt mondta: vannak
újak, fiatalok, több diplomások,
nem vallanak szégyent egyikükkel sem.

Nincs szükség ekkora
testületekre, a csökkentéssel
egyetértünk, az MSZP már korábban benyújtott egy hasonló
tartalmú törvényjavaslatot, öszszegezte véleményét az MSZP
paksi elnöke. Az egyéni és listás helyek arányának 60-40-rõl
70-30-ra változásával azonban
nem ért egyet Faller Dezsõ,
mert csökkenti a kisebb szervezetek mozgásterét. Szerintük a
civil szervezeteknek sokkal nagyobb teret kell kapniuk a helyi
közigazgatásban. – Hatékony,
rövid kampányt tervezünk,
másra nincs is pénzünk. Az
egyéni jelölteket augusztusban
választjuk meg, ugyanekkor állítjuk össze a helyi és megyei
listákat is – taglalta. Hozzáfûzte, hogy szerinte hatalmas hiba
a kormány részérõl tanúsított
átgondolatlan, felkészületlen
törvényhozás, amely a kapkodás jeleit mutatja és a kormányt
utólagos
magyarázkodásra
kényszeríti. Nem értenek egyet
a személycserék terén tapasztalt radikalizmussal sem. Egyre

többen sértõdöttek és félnek, itt
Pakson is vannak olyan képviselõk, akik nem kapják meg a
Fidesztõl a lehetõséget, így
más szervezetnél indulnak,
mondta Faller Dezsõ, aki szerint megeshet, hogy a szavazófülkében ellenreakció történik
majd októberben.

– Ez a változás a civil
szervezeteket nagyon rosszul
érinti, de úgy gondolja minden
civil szervezet – legalábbis én
úgy értesültem róla –, hogy a
választáson el kell indulni és
gyõzni kell – mondja a Paks
Városért Mozgalom elnöke.
Herczeg József nagyon bízik
abban, hogy a paksi választópolgárok személyekre és nem
pártokra fognak szavazni. Ebben az esetben a civil szervezeteknek, így a Paks Városért
Mozgalomnak is komoly esélyei vannak. Hozzátette, egy
körzetben nem biztos még a jelölt személye, de a többi is akkor lesz biztos, ha jóváhagyta a
közgyûlés. A nevek még nem
publikusak, de megeshet, hogy
meglepetést okoz majd a Paks
Városért Mozgalom, erõsítette
meg. Négy évvel ezelõtt sorsolással döntötték el, ki milyen
helyet foglal el a listán, ez most
is így lesz, hiszen vannak régi
motorosok és feltörekvõ új jelöltek, és csak így lehet igazságot tenni, húzta alá. Úgy gondolom, lesz helyünk a testületben és egyéni körzetben is fogunk nyerni, összegezte.

Minden körzetben állít
jelöltet a Paksi Lokálpatrióták
Egyesülete ugyanúgy, mint
négy éve. Ezek a jelöltek már
egytõl egyig meg is vannak. Kovács Sándor elnök azt mondta,
hogy a futballból vett régi mondáshoz tartották magukat: a
„gyõztes – jól szereplõ – csapaton ne változtass” elvet követték. Csak minimális változások
lesznek. – Van olyan képvise-

lõnk, aki nyugállományba vonul, de már megvan a „helyettese” – fûzte hozzá. A létszámcsökkentésrõl azt mondta, hogy
ha takarékossági szempontokat
nézünk, elfogadható, hogy ne
legyen ennyi képviselõ és költség, de talán másképpen kellett
volna ezt a rendszert megalkotni. Ez ugyanis egyértelmûen arra van kitalálva, hogy a most
kormányzó Fidesz és szövetségesei gyõzelmét hozza, fogalmazott. Nagy hibája, hogy nincs
civil kontrol, és a „bármit megtehetek” elv érvényesülhet. A
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete
erõs szervezet, de a kisebb civil
szervezetek dolgát megnehezíti
az új rendszer, amely magában
hordozza annak veszélyét, hogy
egypólusú önkormányzatok
jönnek létre, és nem kap teret
egy másfajta látásmód, fogalmazott.

Tény, hogy olcsóbbá
kell tenni a közigazgatást,
mondta el Járfás Tamás, az
SZDSZ paksi elnöke, és ebben
elsõ helyen kell szerepelniük a
politikai intézményeknek, tehát
teljesen reális igény és végre
kell hajtani a testületek létszámának csökkentését. Ettõl azonban nem lesz olcsóbb a közigazgatás, ahhoz önkormányzati reform, kevesebb önkormányzat
és egyes helyeken kevesebb hatáskör kellene, taglalta Járfás
Tamás. Mint mondta, a kistérségeket kellene fejleszteni a települési önkormányzatok kárára.
Központosítani például az adózással kapcsolatos és hatósági
jogköröket. – Egyelõre még
semmilyen készülõdés nincs,
mondta az õszi helyhatósági választások kapcsán. Az SZDSZ
most országos szinten próbálja
összeszedni magát, és nyilván
„valamilyen értelemben” indulni kíván az õszi választásokon,
de hogy ez egyes településeket
érintõen hogyan történik, azt ma
még nem lehet látni. Éppen
ezért azt sem lehet tudni, hogy
Pakson mi lesz a helyzet, tette
hozzá.
Vida Tünde
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Rövidesen kezdõdik az új csónakház építése a Dunán. A tervek készülnek, õsszel a kivitelezés is megkezdõdhet, tudtuk
meg Hajdú János polgármestertõl. Azért építtet újat az önkormányzat, mert a másik megtelt, igény van új tárolókapacitásra. A fémszerkezetes csónakház még az idén megépülhet, így a következõ szezonban
már segíthet abban, hogy hódoljanak szenvedélyüknek a
Duna szerelmesei. Az épületet
az önkormányzat bérbe adja
majd a LADIK, azaz a Legyen
a Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület számára, miután a másik egyesület bérli a
vízi rendõrség mellett meglévõ
tárolót.
Appelshoffer Regina, a LADIK titkára elmondta, hogy
több egyeztetésen túl vannak
már, s azt az ígéretet kapták,
hogy augusztusban már láthatják a Klenk Csaba által készí-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Csónakház épül és családi napra készülnek

Appelshoffer Regina az új csónakház helyét mutatja, ami a tervek szerint a vízi rendõrség melletti, önkormányzati tulajdonú
telken épül meg.
tett terveket, illetve a beruházásnál figyelembe veszik az
egyesület igényeit. Tekintve a
mostani közel ötvenfõs létszámot, nagyjából ennyi
tárolóhelyre lesz szükség. Fele
kenuk, kajakok elhelyezésére
alkalmas polcokat jelent, másik

Harc a vérszívók ellen
Országszerte komoly kihívás
elé állítja a településeket az
idei szúnyoginvázió: Paks
azok közé tartozik, ahol rendszeresen irtják, pontosabban
gyérítik a szúnyogokat. A korábbi években ezeket az alkalmakat többnyire a városi nagyrendezvények elõtti napokra
idõzítették, és a rovarok nem is
okoztak különösebb kellemetlenséget. Idén már elõfordult,
hogy az összehangolt földi és
légi irtásokat követõen sem
enyhült a helyzet, pedig az önkormányzat megbízásából több
ízben is végeztetett irtást a DC
Dunakom Kft. Elõször május
közepén, majd kétszer júniusban, legutóbb pedig július 8án. Veiczi Veronika, a cég környezetvédelmi referense elmondta, hogy hiába az erõfeszítés, nem lehet olyan eredményt elérni, mint az elõzõ
években. Kéthetente indul útjára a repülõ a város fölött, a

ködfejlesztõ gép pedig az utcákon, hogy levegõbe juttassa a
megfelelõ anyagot. Ennél
gyakrabban nem érdemes gyéríteni, hiszen ezeket a beavatkozásokat a kelési idõszakhoz
kell igazítani. A szúnyogok elszaporodása Veiczi Veronika
szerint annak eredménye, hogy

fele csónakmotorok és egyéb
tartozékok számára nyújt majd
elhelyezést.
Appelshoffer Regina arról is
beszélt, hogy szeretnék, ha az
egyesület egy élõ, aktív közösség lenne, és „társulásuk”
nemcsak egy csónakházról
míg korábban csak a Dunáról
jött az utánpótlás, most a várost körülvevõ földterületekrõl
is, ahol még mindig áll a víz. A
pangó pocsolyák gyorsan átmelegszenek, a lárvák nagyon
rövid idõn belül kikelnek. Az
önkormányzat a város közigazgatási területén irtat, ami önmagában nem hozhat elegendõ
eredményt, ha a környéken
máshol nem gondoskodnak a

Számtalan szúnyogriasztót kínálnak az üzletek, de vannak
népi megfigyelésen alapuló módszerek is. Az erõs dohányosokat kevésbé kedvelik a vérszívók, azokat pedig, akik jelentõsebb mennyiségû nyers fokhagymát fogyasztottak, egyenesen
kerülik. Hatásos a távoltartásukra a tábortûz füstje, illetve, ha
kis tálkában ecetet vagy gesztenye- és diófalevél-fõzetet helyezünk el a szobában. Ennél is hatékonyabb, ha porrá tört szegfûszeget vagy szegfûszeggel megtûzdelt, pálinkával meglocsolt
fél citromokat rakunk az éjjeliszekrényre. Elég lehet, ha jól választjuk ki tartózkodási helyünket, mert a leggyakoribb vérszívó szúnyogfajok nyolc méternél alacsonyabban szeretnek csak
szállni.
Ha mindez még mindig nem hozza meg a kívánt hatást, bízzunk a jó idõben, a szakemberek szerint ugyanis, ha marad a
meleg, száraz idõjárás, július végétõl már mindenhol alábbhagy az invázió.

szólna. Ennek szellemében
nem tétlenkedik a tavaly év végén létrejött egyesület. Készül
a honlapjuk, az egységes megjelenést biztosító egyenpólót,
matricát pedig már el is készíttették. Most az elsõ, egyébként
hagyományteremtõ szándékkal
megrendezendõ családi nap
elõkészületei töltik ki az idejüket. A programot, amelyet augusztus 7-én szeretnének megtartani, az önkormányzat ifjúsági, sport- és esélyegyenlõségi bizottsága pályázat útján támogatja. Regina és a vezetõség
100-120 résztvevõre számít. A
rendezvényt, amely az ismerkedést, csapatépítést szolgálja,
a Duna túlsó partján lévõ strandon rendezik majd. A program
adja magát: kajakozás, kenuzás, sportos parti elfoglaltságok töltik ki a napot. Közös
ebéd is lesz az önkormányzat
támogatásának köszönhetõen.
-vtrovarok pusztításáról. A legtöbb településen azonban erre
nincs pénz.
Pakson az elõzõ években
négyszer irtottak, azaz nagyjából havi egy akció volt. Ez tavaly hozzávetõleg tízmillió forintjába került a városnak. Idén
ez a keret biztosan nem lesz elegendõ, hiszen hat alkalmat terveznek. Veiczi Veronika arról is
beszámolt, hogy ehhez járul
még egy támogatott akció is,
amihez Paks a Magyar Turizmus Zrt.-tõl nyert el anyagi forrást. Az összeg önmagában nem
elegendõ egy irtásra, csupán egy
részét fedezi. Idén a szúnyoggyérítés idõpontjainak meghatározásában rovarokkal foglalkozó szakember, azaz entomológus nyújt segítséget.
-vidaAngol gazdasági és
mûszaki nyelvvizsga
felkészítés
20/25 13 339
Franciaórák
30/911 58 45
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Visszatelepítik az õshonos fajokat
láltak rengeteg ivadékot, de
20-40 centis példányokat is a
víz felszínén úszva. Az elpusztult példányok között van kárász, jász, paduc és egyéb keszegfélék, törpeharcsa, csuka.
A horgászok beszámolója szerint akkor már egy hónapja kilépett medrébõl az imsósi erdõben folyó patak, a zsilipek zárva voltak a korábbi magas vízállás miatt. Az összegyûlt víz
szennyvíz szagú, bûzös, áttetszõ, fekete tónusú, igazi „döglött” víz volt. Az egyesület vezetõi hatósági állatorvost hívtak és értesítették az illetékes
hatóságot, hogy választ kapjanak arra, mi okozta a halpusztulást. Hivatalos megerõsítést
nem nyert még ugyan, de a feltételezés szerint átmeneti oxigénhiány. A több mázsányi tetemet a halászati szövetkezet
összegyûjtötte és elszállította.
Várszegi Viktor és Jantner Csaba a patak vízgyûjtõ területeit
is végigjárta. Azt tapasztalták,

Az árvízzel járó halpusztulás
Paks környékét sem kerülte el.
Mázsaszám találtak a horgászok elhullott ivadékokat és kifejlett példányokat egyaránt. A
Paksi Sporthorgász Egyesület
elnöke, Várszegi Viktor és alelnöke, Jantner Csaba horgászok bejelentése nyomán mérte
fel a károkat egy hónappal ezelõtt. Megdöbbenve tapasztalták, hogy az általuk használt
vízterületen is bekövetkezett
az, ami a Duna más szakaszain. – Nem gondoltam volna,
hogy ilyen nagy vízhozam
mellett a Duna túlterhelhetõ,
de mégis tömeges halpusztulás
következett be Pakson az
imsósi erdõben húzódó gátnál
– kezdi internetes beszámolóját Jantner Csaba. Az egyesület
honlapján közreadottakat a vezetõség tagjai szóban is megerõsítik: elkeserítõ kép rajzolódik ki szavaikból. Mint mondják, fajtára, nagyságra tekintet
nélkül elpusztultak a halak. Ta-

hogy kertekbõl, mezõgazdasági
területekrõl mindenféle szenynyezõdés bekerülhet a vízbe, s
onnan a Dunába, de arra is van
példa, hogy szándékosan a patakba ürítik a vegyszereket.
Mint Várszegi Viktor mondja,
valószínûleg az sem ritka, hogy
a szennyvízelvezetõbe vezetik
az esõvizet, ám a rendkívüli
esõzések miatt túlterhelt rendszer ezt már nem bírta, s így
szennyvíz is belekerülhetett a
folyóba, hozzátéve, hogy erre
semmiféle bizonyítékuk nincsen.
Az áradás idején nem Paks
környéke volt az egyetlen, ahol
komoly halpusztulást kellett
elkönyvelni. Abban viszont
egyedüli a térség, hogy százezer õshonos dunai vadpontytyal gazdagodott a közelmúltban. A Halászati és Öntözési
Kutatóintézet (HAKI) elõnevelt ivadékok kihelyezésével a
folyó õshonos halállományát
szeretné gazdagítani, s elõsegí-

Jaj, úgy élvezem én…
biztonsága és komfortérzetének növelése miatt kéthetente
rendszeres darázs-, hangya- és
kullancsirtást végeztet az üzemeltetõ, azonban még így is
elõfordult, hogy darázscsípés
miatt kért segítséget kisgyermek az úszómesterektõl.
– Balesetek sajnos minden
szezon alatt vannak, de idén
törések és súlyos sérülések mi-

Hétköznaponként
5-600,
szombaton és vasárnap pedig
több mint 1500-an érkeznek
fürdõzni a paksi strandra. A létesítmény üzemeltetése ennek
ellenére ráfizetéses, hiszen hatalmasak a mûködtetési költségek. Mindhárom medence fûtött, állandó 26, 28, 32 fokos
hõmérsékletet biztosítnak a
fürdõzõknek. A folyamatos
vízforgatású medencékbe naponta 2-300 m3 friss víz kerül
és a személyzet bére is jelentõs költségtényezõ: a 22 dolgozóból 9 fõ mindig a strandon van. Emellett a vendégek

Fotó: Molnár Gyula

Ha tartós a meleg, hetente 56 ezer ember keres enyhülést
az Ürgemezei Strandfürdõ
medencéiben. A létesítményben nyáron folyamatos a
karbantartás, ennek ellenére
elõfordul, hogy nem minden
medence használható.

att még nem kellett mentõt
hívni – tájékoztatott Ritter
András, a strandot mûködtetõ
Paksi Vízmû Kft. üzemvezetõje. Állandó gondot okoz viszont a pancsolómedence állapota, tudtuk meg a szakembertõl. A fürdõben ugyanis ez az
egyetlen medence, amely nem
téliesíthetõ, így már a hideg
hónapok alatt nagyon sok

teni a biológiai sokszínûség
megõrzését. Annak, hogy éppen Madocsánál telepítettek
százezer pontyot, több oka is
van. Egyrészt eredetileg Paksról vitték az anyákat a HAKI
génbankjába, amelynek frissítésébõl a mostani elõnevelt
egyedek származnak. Másrészt
itt megfelelõ a víztisztaság,
feljebb szennyezettebb a folyó.
Harmadik ok a halak vándorlásával függ össze, itt nagyobb
esély van arra, hogy magyar
vizekben fejlõdnek ki, azt gazdagítják az ivadékok és nem
hagyják el az országot dél felé.
Az itt maradásukat segíti elõ az
is, hogy Paks fölött még vannak természetes, folyómederrel összeköttetésben lévõ mellékágak, amelyek marasztalják
a halakat. A szakemberek arra
számítanak, hogy a most telepített egyedek tíz százaléka
marad meg, s amennyiben több
éven keresztül megismétlik ezt
a lépést, megerõsödik az anyaállomány is, és az õshonos faj
kiszorítja az oda nem illõket.
Vida Tünde
csempe felfagy. – Ezeket a hibákat az indulásra kijavítjuk,
de a nagy melegben sorra jönnek fel ismét a burkolatlapok.
A balesetveszély elhárítása
miatt ilyenkor néhány napra le
kell zárni a pancsolót – tette
hozzá az üzemvezetõ. Ez a
probléma jövõre a tervek szerint megszûnik, hiszen fóliaráégetéses technológia váltja fel
a csempézést.
Havonta két-három alkalommal az élménymedencébõl is
eltûnik a víz, ugyanis, ha fekáliás szennyezõdést észlelnek
az úszómesterek, a teljes fertõtlenítés elõtt le kell engedni
a vizet, ami a hármas medence
esetében közel kétezer liter víz
cseréjét jelenti. Az üzemeltetõ
kéri, hogy lehetõség szerint
igyekezzenek kivédeni az
ilyen „baleseteket”, és – hogy
az augusztus végi zárás után se
tragédiákról szóljanak a hírek
– ne engedjék felügyelet nélkül a medencékbe gyermekeiket.
Dallos Szilvia
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Autópálya: Paksnál már fáradnak

Az útburkolat jó minõsége gyorsabb haladásra ösztönzi az autózókat, nagyon sokan azonban nem veszik tudomásul, hogy
a megengedett 130 km/h nem kötelezõ,
hanem a megengedett maximum sebesség. Emellett a távolabbról érkezõknél itt,
Paks térségében jelentkeznek elõször a fáradtság tünetei, elõfordult már, hogy a sofõr elaludt vezetés közben és az ütközés
ébresztette. – A legcélszerûbb az lenne,
hogy amikor a közlekedõk észlelik magukon a figyelmetlenség jeleit, a pihenõhelyekben megállnának egy kis idõre, így a
legtöbb baleset elkerülhetõ lenne – összegezte tapasztalatait Bakonyi László, a
paksi autópálya-rendõrség vezetõje. Elsõsorban ez a két ok írható a magas baleseti
statisztika számlájára. Az alosztály megalakulása óta 29 esetben érkezett jelzés a
szekszárdi megyei központi ügyeletrõl
vagy a tengelici üzemmérnökségrõl: közlekedési baleset történt az autópályán
Dunaföldvár és Szekszárd között. Csak az
összehasonlítás miatt: a Bátaszéknél mûködõ alosztály munkatársai három alkalommal helyszíneltek közlekedési bal-

esetnél az M6-os autópálya új szakaszán
az átadás óta.
18-an dolgoznak a Gesztenyés úti, az
atomerõmû által rendelkezésükre bocsátott, ideiglenes központban, a következõ
hónapokban három újabb kolléga csatlakozik a csoporthoz. Az autópályarendõrök a reggeli eligazítás után azonnal
„szolgálati helyükre”, az M6-os autópálya
Fejér megyei határa és az M6-os M9-es
gyûjtõút találkozása közötti szakaszára
vonulnak, ahol folyamatos forgalomellenõrzést végeznek. A napi jármûforgalom a
Paks mellett haladó 57 km-es vonalon irá-

Fotó: Kövi Gergõ

A paksi szakaszon a legmagasabb eddig
a balesetek száma az új M6-os sztrádán, az ütközések, koccanások legtöbbször a fáradtság számlájára írhatók. 57
kilométeres autópályaszakasz ellenõrzése tartozik a paksi autópálya alosztályhoz. Vezetõjük, Bakonyi László
rendõrhadnagy szerint a sebesség nem
megfelelõ megválasztása is jó néhányszor szerepelt már a közlekedési balesetek kiváltó okai között.

nyonként átlagosan kilencezer jármû naponta. Nem céljuk a forgalom akadályozása vagy a közlekedõk fenntartása, de a
balesetek elkerülése érdekében a szabályszegõkkel szigorúan lépnek fel, tudtuk
meg a rendõrhadnagytól. A Nemzeti Közlekedési Hatósággal közösen szervezett
akciójukban a bal pálya teljes forgalmát
egy pihenõbe irányították és minden autóst, aki abban az idõben arra közlekedett,
ellenõriztek. Ilyen akcióra a közeljövõben
is számíthatnak az autópályán utazók. Az
ellenõrzések során volt, hogy körözött
személyt fogtak, lefüleltek már olyan gázolajat szállító személyautóst, aki az üzemanyag származását nem tudta igazolni.
Néhányszor az autópálya-szakaszon mûködõ benzinkutakról fizetés nélkül távozók nyomába is kellett indulniuk, minden
alkalommal sikerült a feledékeny tankolókat megállásra bírniuk.
A környéken élõk és az erre autózók
gyorsan megszokták az autópályán közlekedõkre vonatkozó szabályokat, bár eleinte rendszeresen elõfordult, hogy a forgalommal szemben hajtottak fel a pályára, mondta el Bakonyi László, akitõl megtudtuk azt is, hogy még most is vannak
rendszeresen visszatérõ problémák. Így
például annak ellenére, hogy a leállósávot
csak mûszaki hiba esetén lehetne használni, sokan megállnak ott, bár 150 ezer forintig terjedõ szabálysértési bírság jár
ezért. Visszatérõ probléma, hogy az autózók elfelejtik használni a biztonsági övet,
többen folyamatosan a belsõ forgalmi
sávban közlekednek és a jármûvek kivilágítása is gyakorta elmarad annak ellenére,
hogy az lakott területen kívül, így az autópályán is kötelezõ.
Dallos Szilvia

Közlekedj okosan!
Közlekedésbiztonsági oktatóprogramot hozott Paksra a
Magyar Autóklub. A szakemberek a biztonságos gyalogos
és kerékpáros közlekedésre
oktattak, illetve speciális eszközök segítségével megtapasztalhatták az érdeklõdõk,
hogy milyen érzés egy felboruló autóban ülni vagy ittasan közlekedni.
A Magyar Autóklub budapesti közlekedési parkjába tíz
éve járnak iskolás gyerekek
közlekedésbiztonsági oktatás-

ra. Ennek sikere nyomán született meg a gondolat, hogy
létrehoznak egy országjáró
programot. Ennek már öt esztendeje, azóta sok ezer gyermek vett részt a „Biztonságosan közlekedni egy életúton”
elnevezésû programon. Idén
huszonhét állomás szerepel
az úti tervben, minden településen több napon keresztül
várják az érdeklõdõket. Pakson a Tesco parkolóban állomásozó kamionban légkondicionált elõadóteremben vetítettek életkori sajátosságaik-

nak megfelelõ oktatófilmeket
a gyerekeknek a biztonságos
gyalogos, kerékpáros és utas
közlekedésrõl, valamint felállítottak
egy
kerékpáros
ügyességi tanpályát, amelyen
gyakorolhatták a KRESZ szabályait, a kerékpározás vezetéstechnikáját. A „Fékezd magad” bemutató a távolságbecsléssel kapcsolatban nyújtott számukra hasznos tapasztalatokat. Az idõsebbek egy
szimulátor segítségével kipróbálhatták, hogy milyen érzés egy felboruló autóban ül-

ni, ami jól érzékeltette a biztonsági öv használatának jelentõségét. A „részeg szemüvegek” az alkoholmámor
különbözõ fokozatait mutatták meg, aki kipróbálta, megtapasztalhatta, hogy milyen
hatást gyakorolna rá egy-két
sör vagy néhány pohár whisky. Mindemellett KRESZ
konzultációval is várták az
érdeklõdõket a szabályok változásával a fókuszban. Kõszegi Sándor, a program vezetõje elmondta, hogy akciójuk a tudatformálást, ezzel
együtt a közlekedési balesetek számának csökkentését
célozza.
-gyöngy-
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Az idõsek védelmében

A találkozás alkalmával tájékoztatást adtak a szakemberek
az ismert elkövetési módokról. Elmondták, hogy az esetek többségében valamilyen
hihetõ indokkal kopogtatnak
be az elkövetõk, például pénzváltás, használt cikk vásárlása
ürügyén, de ismert elkövetési
mód, amikor valamilyen közismert intézmény, hatóság, hivatal, közüzemi szolgáltató
nevében jönnek, számlaegyenleg-eltérésre, túlfizetésre hivatkozva. Kifigyelik a
pénz helyét, majd valamilyen
módon elérik, hogy egyedül
maradjanak és a pénznek máris hûlt helye. Jellemzõ elkövetési mód az is, amikor tûzifát

szolgáltatót, hivatalt, amelyiktõl elmondása szerint érkezett.
Szereltessenek fel az ajtóra
biztonsági láncot, napközben
is használják a kitekintõ ablakot, kémlelõnyílást. A besurranó tolvajok ellen úgy lehet védekezni, hogy a bejárati ajtót,
kertkaput mindig zárva tartják,
még akkor is, ha csak a kertben
tartózkodnak, a kulcsot tartsák
maguknál. Mindig alaposan
nézzék meg az idegen személyeket, mielõtt lakásukba beengednék, hogy ha szükséges,
késõbb pontos személyleírást
tudjanak adni, az ismeretlen
gépkocsik rendszámát írják fel.
Az is fontos, hogy egy megren-

idõkorlátos parkolási rend
megsértõivel szemben ezentúl
szigorúbban lépnek fel.
– A paksi rendõrhatóság álláspontja szerint most már elegendõ információ áll a lakosság
rendelkezésére arról, hogyan
mûködik a rendszer, milyen
szabályokat kell betartani.
Ezért aki megszegi az elõírásokat, annak fizetnie kell – tudtuk
meg Cseh Tamás városgondnoktól. Elsõ alkalommal a feljelentésre kiszabható legenyhébb bírságról, tízezer forintról
szóló értesítést kap a parkolási
rend megsértõje, ez az összeg
azonban megemelkedhet, ha
valaki két éven belül újabb

közlekedési szabálysértést követ el. Fontos tudni azt is, hogy
minden esetben célszerû viszszaküldeni a rendõrségre a feljelentés után kb. három héttel a
lakcímünkre érkezõ adatkérõ
lapot. A nyomtatványon arról
kell nyilatkozni, hogy a szabálysértés idején ki vezette a
gépjármûvet. Ha a lap nem érkezik vissza a hatósághoz idõben vagy hiányosan lett kitöltve, már az elsõ alkalommal 30
ezer forint lehet a pénzbírság.
A szabálysértési eljárást minden esetben a szabálytalanul
parkoló jármûvezetõ állandó
lakóhelye szerinti rendõrkapitányságon folytatják le. A tapasztalatok szerint nem a paksi
rendõrök a legszigorúbbak.
-dal-

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Bárkit becsaphatnak a trükkös tolvajok, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy az elkövetõk elsõsorban az idõs emberek segítõkészségével, jóhiszemûségével élnek vissza.
Az idõsek védelmét szolgáló
program részeként többüket
felkeresték intézkedési területükön a Paksi Rendõrkapitányság munkatársai a polgárõrség és mezõõrség közremûködésével végrehajtott
akcióban.

delt szolgáltatást csak számla
ellenében fizessenek ki, mielõtt elõveszik a pénzt a helyérõl, kérjék meg a látogatójukat,
hogy várjon a folyosón, utcán.
Két vagy több segítséget kérõ
személy esetében soha ne nyissanak ajtót, a segítségnyújtást
megtehetik telefonhívással. Az
ilyen bûncselekmények felderítése nagyon nehéz, mert az
elkövetõk településrõl településre járnak, a sértettek nem
tudnak alapos személyleírást
adni róluk, illetve sok esetben
csak napokkal késõbb fedezik
fel, hogy pénzük vagy más értékük eltûnt a lakásból, mondja Joó Endre, a Paksi Rendõrkapitányság közrendvédelmi
és közlekedésrendészeti osztályának vezetõje.
A rendõrség tanácsait szórólapon foglalták össze, amelyet
átadtak az akció során felkeresett idõs embereknek. Ezen
szerepelnek azok a telefonszámok is, amelyeken segítséget kérhetnek szükség esetén,
valamint a siketeknek és nagyothallóknak egy SMS küldésére szolgáló szám. Az akció
részeként plakátokat is elhelyeztek a települések forgalmasabb pontjain, például a polgármesteri hivatalokban, postán, élelmiszerüzletekben.
Kohl Gyöngyi

árulnak, de a kifizetett menynyiségnél kevesebb tüzelõt
kap a vásárló, sõt az is elõfordul, hogy bekéredzkednek a
lakásba és meglopják. Arra is
felhívták az idõsek figyelmét,
hogy a trükkös lopások egy
kis odafigyeléssel, egészséges
bizalmatlansággal megelõzhetõk.
Nagyon fontos, hogy a lakossági, közüzemi szolgáltatók
közül számla kiegyenlítésre
helyszíni díjbeszedést egyik
sem végez. Ha nem ismerik
azt, aki bekopogtat, ne engedjék be a lakásba, amíg meg
nem bizonyosodtak a személyazonosságáról, hívják fel a

Vége a türelmi idõnek
Van egy jó és egy rossz hírünk a Pakson közlekedõ jármûvezetõk számára: a jó az,
hogy öt parkolóhely kikerült
az idõkorlátos parkolási övezetbõl a Duna utcában, a
rossz pedig, hogy a figyelmeztetés megszûnt, ezentúl minden szabálytalan parkolásért
pénzbírság jár.
Lakossági kérésre döntött úgy a
város vezetése, hogy a Duna
utcában, a volt ÁFÉSZ áruház
melletti parkolóban öt megállóhellyel bõvíti a korlátozás nélkül használható parkolóhelyek
számát. Így ezeket természetesen nem csupán a környéken

élõk, hanem az arra járók is
idõjelzõ tárcsa nélkül használhatják a hét minden napján.
Változott az év elején bevezetett idõkorlátos parkolási rend
megsértõinek megítélése is.
Eleinte csupán figyelmeztetés
volt a szankció, késõbb már
pénzbírság járt a „látványos”
szabálysértést elkövetõk számára, így például aki legalább
egy órával átlépte a várakozásra megengedett 90 percet, vagy
két ellenõrzés alatt is azt tapasztalták, hogy nem használja
a tárcsát, feljelentésrõl szóló értesítést talált a szélvédõjén és
számíthatott arra, hogy fizetnie
kell szabálytalanságáért. Az
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Hónapok óta nincs tömeg az 1-es számú
rendelõintézet folyosóin, a betegek vizsgálata kiszámíthatóan történik. Dr. Bodnár
Imre igazgató-fõorvos – aki 2004-es Paksra kerülésekor a kardiológiai rendelésen
vezette be az elõjegyzési rendszert – most
arra törekszik, hogy ez minden szakrendelésen megvalósuljon.
– Legutóbb a fül-orr-gégészeten vezettük
be az elõjegyzést és meghatároztuk, hogy
milyen esetek igényelnek azonnali ellátást
és melyek azok (például: torokfájás, kaparás, szédülés), amelyek pár nap múlva is
elláthatóak. Ezen a szakrendelésen nagyon
rövid, 1-2 nap az elõjegyzési idõ. Erõsen
túlterhelt volt a rendelés, s az új gyakorlat
óta a forgalom jelentõsen, megközelítõleg
25 százalékkal csökkent – ez azt jelenti,
hogy az esetek negyedében indokolatlan
volt a szakrendelés igénybevétele, hisz, ha
az 1-2 napos várakozás helyett valaki a háziorvosához megy, aki el tudja õt látni és
utána már nem indokolt a szakrendelés,
akkor valószínûleg elsõ körben sem lett
volna az. A szakorvosi ellátás nem emelt
szintû háziorvosi ellátást, hanem speciális
szakellátást kell, hogy jelentsen, hangsúlyozta az igazgató fõorvos, majd így folytatta: – Ha valakinek a hasa fáj, nem biztos, hogy a szakorvost kell elsõként megkeresnie. Ha a háziorvosánál jelentkezik a
panaszával, ott megállapítják, hogy melyik szakterülethez tartozhat. Lehet urológiai, nõgyógyászati, gasztroenterológiai
probléma egyaránt a háttérben. Nem a betegnek kell tudnia, hova tartozik, ezért kell
betartani a lépcsõket: elsõként elmenni a
háziorvoshoz, õ ad iránymutatást, és ha
sürgõsnek minõsíti az esetet, arra is lehe-

Éjszaka van, alszom. Majd velõtrázó, kétségbeesett sikításra,
halálra vált, félelmet ordító segítségkérésre ébredek. Nem
gondolkodom, ösztönbõl cselekszem. Mire az ablakhoz
érek, a rendõrségen már fel is
veszik a telefont, elmondom,
hogy egy fiatal nõ kér kétségbeesetten segítséget, egyre halkuló, elfúló hangon. A gyomrom a torkomban, remegek…
félek!
Rögtön jönnek, mondják, miután behatárolom a területet. A
lakótelep visszhangzik, tehát

Fotó: Kövi Gergõ

Eltûnt a tömeg a várótermekbõl

tõsége van, hogy beszéljen az illetékes
szakorvossal a beteg fogadásáról, vagy
kórházba utalja õt.
Pakson is vannak olyan rendelések, amelyek csak akkor látnak el sürgõs eseteket,
ha itt, vagy az intézet közelében lett roszszul a beteg (ilyen például a kardiológiai
szakrendelés); a sebészet, fül-orr-gégészet, a szemészet, nõgyógyászat azonban
akut esetekkel is foglalkozik.
Az elõjegyzési rendszer elõnye a fõorvos szerint, hogy sokkal kiszámíthatóbb a
betegellátás, kevesebbet kell egy adott
napon várni, programozottan lehet bizonyos vizsgálatokat végezni, kiegyensúlyozottabb a személyzet is, és jobban tud
koncentrálni feladatára. Hátrány, hogy,

ha valakinek problémája van, nem azonnal kerül az itteni orvos elé, de vannak
halasztható kórképek, amelyekkel lehet
várakozni. Megtudtuk: nem kuriózum ez,
hisz a megyében, országosan, sõt, nemzetközileg is ez a tendencia érvényesül.
Dr. Bodnár Imre az elõjegyzési idõrõl is
beszélt:
– A mi várakozási idõink nem különlegesek, törekszünk arra, hogy ezek elfogadható és belátható idõpontok legyenek. A leghosszabb elõjegyzési idõ most
a diabetológiára szól, orvostól függõen
akár fél év is lehet, de Szekszárdon is hasonló az elõjegyzési helyzet, ott 7-8 hónapot is kell akár várni. Nem mi vagyunk
tehát a legrosszabb helyzetben, igyekszünk az elõjegyzések idejét csökkenteni. A kardiológián volt, hogy hat hónapot
meghaladóan kellett várakozni, most 4
hónapnál tartunk, próbáljuk ezt még lejjebb szorítani, de nulla elõjegyzési idõ
szinte soha nem lesz. Nem ritka tõlünk
nyugatabbra fekvõ államokban, hogy néhol még ennél is többet kell várni.
Elõfordul: akivel közlik, hogy csak néhány hét múlva kerülhet szakorvos elé, az
kétségbeesésében inkább külön fizet az ellátásért.
– Bizony, az is megesik, hogy a hosszú
várakozási idõ miatt türelmetlenné válik a
beteg és privát orvost keres. Az OEP által,
a betegbiztosítás terhére finanszírozott
szakellátás határa mind az óraszám, mind
a betegszám tekintetében véges, s a jelenlegi színvonalat is csak jelentõs önkormányzati támogatással tudjuk biztosítani –
zárta beszélgetésünket az igazgató fõorvos.
Sólya Emma

Álmatlanul
bárhonnan jöhetett a rettegõ
hang.
Figyelek még néhány percig,
félelmetes a csend… jön a járõrautó.
A fejemhez kapok, az enyémek itthon vannak? Rohanok
végig a lakáson, közben gondolkodom… persze, hétköznap
van, kedd van, vagyis már
szerda, hiszen hajnali kettõ.
Aztán eszembe jutnak a barátaim, a gyermekeik, vajon õk ott-

hon vannak? Magamban rettegek reggelig…
Reggel hívom a rendõrséget,
tudom, felvilágosítást nem adhatnak, de mondják meg, megtalálták a lányt? Nem, sajnos
nem találták meg és másik bejelentés sem érkezett.
Most félek csak igazán! Senki nem hallotta? Vagy benéztek
a szobába a békésen pihenõ
gyermekre és azt gondolták, az

enyém itthon van, alszik, akkor
a máséval történt baj, az nem
az én dolgom?
Azt tanítottam a gyermekeimnek, amikor önállósodtak,
hogyha bajban vagy, megtámadnak, akkor ordíts, ahogy
tudsz, mert vagy elriasztja a támadót, vagy meghallja valaki
és a segítségedre siet, vagy
hívja a rendõrséget. Most mire
tanítsam?
Végezetül: remélem, kislány,
nem esett bántódásod, csak nagyon megijedtél!
Gazdag Erzsébet
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Mûködik a nukleáris szakosztály
munkának. Nukleáris energetikával foglalkozó szakemberek
is régóta vannak a kamara tagjai között, sõt, a Tolna megyei
kamara alapító tagjai között is,
de a nukleáris energetikai
szakosztály csak most jött létre
– tájékoztatott a megalakulás
elõzményeirõl Katona Tamás,
majd így folytatta: – Szakosztályok rendszerint akkor alakulnak, ha van erre vonatkozó
ambíció, illetve ezt kiváltó
helyzet. Az utóbbit a Parlament 2009 tavaszi döntése adta, amely az új atomerõmûvi
blokkok megépítése mellett
szólt. Ez döntõ „lökést” jelentett azon – a nukleáris ipar különféle területein dolgozó –
szakemberek számára, akik a
szakosztály létrehozását már

korábban tervezték. Ötvenegy
mérnök alakította meg végül a
szakosztályt. A szándékot és az
elõkészületeket a Magyar Mérnöki Kamara vezetése és az érdekelt cégek vezetõi is támogatták. Elsõsorban a nukleáris
energetikában tevékenykedõ
tervezõk, atomerõmûvi hatósági szakemberek alkotják a
szakosztályt; nem véletlen ez,
hisz az új blokkokkal kapcsolatos munkák a tervezéssel
kezdõdnek – tárta fel a hátteret
Katona Tamás.
A szakosztály tervei közé tartozik, hogy megfeleljen a jelen
helyzet elvárásainak: a jogosultsági rendszer kidolgozása,
a szakemberek minõsítése és
jogosultságokkal
ellátása,
szakmai továbbképzése az el-

Ifjú szakemberek határon innen és túl
Felvidéki és erdélyi magyar
egyetemistákat fogad ezekben
a hetekben szakmai gyakorlatra a Paksi Atomerõmû Zrt.,
hagyományosan két tizenkét
fõs csoportot. A fiatalok pályázat útján nyerték el az ösztöndíjat, amely a szakmai programok mellett egy hét üdülést
is jelent számukra.

Az idei elsõ csoport kéthetes
látogatásának derekán jár. A
szakmai hetet üzemlátogatással kezdték, majd jártak a
szimulátorközpontban,
az
atomerõmû tûzoltóságnál, a
Karbantartó Gyakorló Központban ahol gyakorlati bemutató foglalkozásokon vettek részt, a két utolsó napon

Mûködésének kezdete óta lehetõséget teremt a paksi atomerõmû szakmai gyakorlatra, mind közép-, mind fõiskolás fiatalok
számára. Idén – mint Mittler István kommunikációs igazgatótól
megtudtuk –180-200 fiatalt fogadnak. Akad köztük, aki egy hetet,
mások akár fél évet is eltöltenek az erõmû különbözõ osztályain.
Tulajdonképpen minden igazgatóság minden osztálya fogad diákokat. A fiatalok zöme – körülbelül háromnegyed része – mûszaki területen tanul, de vannak leendõ gazdasági és humán szakemberek is köztük. A fiatalok mintegy fele valamelyik felsõfokú intézményben tanul, a többiek középiskolákban, elsõsorban az
Energetikai Szakközépiskolában. Mittler István kiemelte, hogy a
diákok magas mûszaki-technikai felszereltségû gyakorlati helyeken, jól felkészült szakemberek segítségével szerezhetnek elméleti tudásuk mellé gyakorlati ismereteket. Hozzátette, hogy nemcsak a diákok, hanem a munkahelyi vezetõk számára is hasznos a
gyakorlat, hiszen megismerve a fiatalokat, kiválaszthatják leendõ
munkatársaikat. Az igazgató hozzáfûzte, hogy a gyakorlati idejüket náluk töltõ fiatalok 80-90 százaléka hagyja ott önéletrajzát
bízva abban, hogy az erõmûben vagy az MVM valamelyik vállalatánál munkahelyet talál.
-vida-

pedig a szakirányuknak megfelelõ területen egész napos
szakmai gyakorlaton voltak. A
szabadidõ tartalmas eltöltésérõl is gondoskodtak a vendéglátók, a palettán szerepelt többek között pécsi kirándulás,
tárlatvezetés a Városi Múzeumban, látogatás az Ökoparkba, illetve borbemutató a Sárgödör téren. A második héten
a helyszín Balatonfüred, ahol
egyebek mellett strandolásra,
sportolásra és vitorlázásra van
lehetõségük a fiataloknak. A
csoport július 28-án utazik haza, akkor érkezik a második
turnus, akikre hasonló program vár. Olyan felvidéki és erdélyi magyar diákoknak
nyújtja ezt a lehetõséget az
atomerõmû, akiknek tanulmányaihoz illeszkedik a program, szakmai elõmenetelük
szempontjából fontosnak tartják a gyakorlati képzést. Jellemzõen mûszaki profilú,
például gépész, villamos, irányítástechnika, automatizálás
vagy anyagmérnök, illetve fizika, kémia, környezetvédelem szakos hallgatók.

Fotók: TelePaks

Elsõ közgyûlését tartotta nyár
elején a Magyar Mérnöki Kamara közelmúltban megalakult
Nukleáris Energetikai Szakosztálya. A paksi atomerõmûvet a tagozatban dr. Katona Tamás, a PA Zrt. tudományos tanácsadója képviseli, akit a közgyûlésen a hattagú elnökség
tagjai közé is megválasztottak.
– A Magyar Mérnöki Kamara
a többi szakma kamaráihoz hasonlóan köztestület, számos jogosítvánnyal rendelkezik. A
kamara az egykori céhek tisztes tradíciói nyomán a mérnöki
munka minõségi, magas szintû
elvégzését garantálja és érdekvédelmet is ellát. A klasszikus
szakmákban – mint például az
építészet – nagy múltja és fejlett gyakorlata van a kamarai

sõdleges feladat. Hiszen bármely cégnek, amely a nukleáris energetika terén tevékenykedik, különleges szakmai és
minõségi elvárásokat kell teljesítenie. Erre akkor képes, ha
megfelelõen képzett és minõsített, hiteles jogosultsággal rendelkezõ dolgozói vannak, hisz
nem a cégtábla jegyzi a céget.
El kell kerülni, hogy bárki, aki
referenciák nélkül szakértõnek
hiszi magát, elfogadtassék –
ezért fontos bevezetni, hogy a
mérnök demonstrálja a jogosultságát a munkára. A kamarának, s az új szakosztálynak
elõ kell segítenie a nukleáris
ipari szabványok bevezetését,
s ezek alkalmazására való felkészülést hazánkban, mivel ez
a jogosultságok rendszerének
bevezetése mellett a másik
fontos feltétele a minõségi
mérnöki munkának.
-sólyaGyörgy Tamás,
a Kolozsvári
Mûszaki Egyetem villamosmérnöki karán
harmadéves
hallgató. A Paksi Atomerõmû
Zrt. ösztöndíjáról a Kolozsvári
Magyar Diákszövetség felhívásából értesült. Elmondta,
hogy a nyári gyakorlat fontos
tapasztalat volt számára, nagyban hozzájárul szakmai fejlõdéséhez. Mind szakmai, mind
szabadidõs programok tekintetében tartalmas két hétre emlékezhet vissza.
Forró Barnabás
Felvidékrõl,
Vágsellye mellõl
érkezett
Paksra, Brünnben tanul elektroenergetikát. A szakmai gyakorlat kitûnõen kiegészítette az
elméleti oktatást, de ez a látogatás azért is fontos volt számára,
mert segít eldönteni, hogy a késõbbiekben milyen tantárgyakat
vegyen fel. Kiemelte, hogy az
atomerõmû környezete gyönyörû, mindenki nagyon kedves és segítõkész volt.
Kohl Gyöngyi
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A vörösnek kedveznek a paksi lankák

Péter-Pál napi Sárgödör téri
bormustrára várta az érdeklõdõket a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete,
ám most nem az aratók kortyolgatták a hideg fröccsöket, hanem maguk a borkészítõk egymás nedûit a
Brenner présházban. – A tavaszi borversenyek után lássuk, hova fejlõdtek boraink –
vezette elõ a rendezvényt
Kovács Mihály fõpohárnok.
A mustrára jeligével ellátott
fehér és vörös fajborokat vártak, amelyeket szakavatottak
és „mûkedvelõk” egyaránt
bírálhattak, a hosszú asztalok
mellett helyet foglaló társaság bármely tagja értékelhette az ízlelteket, s tanácsokat
is adtak inkognitóban maradt
gazdájának.

A szakavatott vonalat többek
között Tóth Péter, a szekszárdi
Merfelsz Pince borásza képviselte, amely egy kis, ám nemzetközi sikereket magának tudó pincészetnek számít. A
mustrát egyébként a borász
elõadása vezette be, amelybõl
hozzáértõ fülek néhány praktikát elsajátíthattak, kevésbé
hozzáértõk pedig (mint e sorok
írója is), megtudhatták: ha betegségeknek ellenálló, így kevés permetezést igénylõ, jó ízû
szõlõt szeretnénk az udvarunkba (akár nyári naptól védõ hûs
lugast), akkor a pölöskei muskotály az ideális választás.
Tóth Péter szerint a jó bor 90
százalékban a szõlõn múlik, és
10 százalék írható a pincetechnológia „rovására”. Mint mondta: a metszõolló a pince kulcsa
is egyben, hiszen nem a minél
több mennyiség a cél, hanem a
minõség, amihez elengedhetetlen a terméskorlátozás (olyan
zweigelttel nyert ausztriai nagyaranyat, amihez mindössze
négy fürtöt hagyott egy tõkén).
A paksi klíma és talaj egyébként

határozottan a vörösbornak kedvez. Kadarka és kékfrankos, ezt
keresik a vörösnél, a más országban honos cabernet sauvignon-nal magyar változata nem
veheti fel a versenyt, ecsetelte a
perspektívák kapcsán.

joggal pályázhatna dobogós
helyre. A receptet kéretik a
szerkesztõségben leadni, továbbá az osztatlan sikert aratott, Pocok jeligével ellátott
fehérbor gazdáját sem zavarnánk el.)

Egyébként a mustra jól sikerült: a nyári este folyamán
szinte kivétel nélkül ízletes,
jó borokat kortyolgathattak
az egybegyûltek, némi harapnivaló társaságában. (Ez
utóbbi esetében, amennyiben
versenyre nevezné tulajdonosa a felkínált házi szalámit,

Nehéz idõszakot tudhatnak
maguk mögött a szõlõtermelõk, az idõjárás nem kímélte a
bornak valót sem, ezért ha lehetne egy kívánságunk: a hátralévõ hónapokban kellemes
napsütést és éjjeli frissítõ esõt
kívánunk – már a jövõ évi bormustrára gondolva.
-dávid-

Fotó: Molnár Gyula

Akinek Péter-Pálról az aratás kezdete jut eszébe, az
most megtoldhatja azzal is,
hogy nem csupán a „búza töve hasad” ez idõ tájt, hanem
a pincék mélyén hûsölõ borok is beértek már.

Paksra tart a Fortuna roadshow
Évfordulók évét éli a Fortuna
Rádió idén. Tizenöt éve „bitorolja” az étert, öt éve gyarapodott a bonyhádi és cecei frekvenciákkal, népszerû programja
a Fortuna Road Show pedig tízéves lett. Ez utóbbiról
Schuckert József fõszerkesztõ

elmondta, hogy nem szakítanak
a hagyományokkal, idén is
négyállomásosra tervezték a sorozatot, amelyet azért indítottak
útjára, hogy alkalmuk nyíljon
személyes kapcsolatot teremteni a hallgatókkal. – A hallgatók
nem ismernek minket, csak a

hangunkat jobban – fogalmazott. Hagyomány, hogy nemcsak a Duna Tolna megyei, hanem Bács-Kiskun megyei oldalán is állomásozik a Fortuna
utazó programja, így volt ez
idén is. Az elmúlt idõszakban
Ordason és Simontornyán járt a
csapat. Simontornya városa, hasonlóan a Fortunához, tizenöt
éves, a roadshow az ebbõl az alkalomból rendezett városi ünnepségbe ékelõdött be. Még
egy „hagyományos” állomása
lesz a sorozatnak, augusztus 20án, Dunaföldváron. Itt szintén a
városi rendezvényhez csatlakozva Erik, Kovácsovics Fruzsina és Bon Bon koncertet
szervez a rádió.
Egy tematikus roadshow-t is
tartanak. Ez a múlt év újdonsága, akkor Németkéren mulatós

programot tartottak, idén – augusztus 7-én –, Pakson, pontosabban Cseresznyésben a Puszta
Lovasudvar és Vendégház countryt. A helyszínt és vendéglátást
biztosító vendégház mellett
partner a szervezésben a Csámpai Country Road Club. A csapat országos tánctalálkozót
szervez, érkeznek táncklubok
Budapestrõl, Balatonfüredrõl,
Dunaújvárosból és még sok más
településrõl. A fõszerepet játszó
country muzsika tolmácsolásában Kaszab Tibor, a Blue Birds
Band és a 100 Folk Celsius zenekar jeleskedik majd. A koncertek, így a 100 Folk Celsius
élõ koncertje is, ingyenesek. Ehhez a roadshow-hoz társul majd
minden, ami a country mûfajához közel áll: lesznek lovasbemutatók, kirakodóvásár, sõt
még a mûbikán is kipróbálhatják magukat a Fortuna meglévõ
és leendõ hallgatói.
-vida-
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Hogy volt…?

A Deák Ferenc utca egyik legtitokzatosabb és legszebb épülete az egykori Novák kúria, a
Pongrácz ház. „A ház félig zárt
sorú, hangsúlyos tömege barokk jellegû, klasszicista és romantikus átépítéssel”– olvasható Paks monográfiájában.
Ebben a házban rendelt dr.
Pongrácz Sándor. Az egykor
köztiszteletben álló orvos tiszteletére a képviselõ-testület
Pongrácz Sándor-díjat alapított, mellyel azok munkáját ismeri el, akik jelentõsen hozzájárultak a város egészségügyi
ellátásának fejlesztéséhez. Az
ünnepségen – amennyiben ideje engedi – minden évben részt
vesz ifjabb dr. Pongrácz Sándor
és felesége. Mosonmagyaróvárról érkeznek, ahol hosszú
ideje élnek családjukkal, onnan, ahol idõsebb Pongrácz
Sándor a halála elõtti utolsó
éveket töltötte.
– A szüleim éjjel-nappal dolgoztak – meséli Pongrácz doktor úr. – Édesanyám édesapámnak segített ingyen, bérmentve.
A Pongrácz Sándor-díj lehetett
volna közös díj, hiszen rendkívül sokat dolgoztak mindket-

Élet a Pongrácz házban

ten. A belgyógyászati feladatokat inkább édesanyám végezte,
édesapám sebészeti beavatkozásokban volt gyakorlott szakember. Hogy mi mindent csinált? Mondjam? A mai ember
számára szinte lehetetlen, talán
hihetetlen is. Volt, hogy nyaki
verõeret varrt össze, nyílt lábszártörést tett a helyére, fület
szúrt, nõi emlõdaganatokat, tályogokat tárt fel, miután édesanyám elaltatta a beteget. És
természetesen a fogorvosi fel-

adatokat is ellátta, gyomorröntgent is készített. Soha nem felejtem el, hiszen én is segédkeztem néha a rendelõben,
amikor egy cigányember fejszével vágta át az összes inát a
kezén, és édesapám szépen,
sorban mindet összevarrta…
Munkájuk miatt velem nagyon
keveset foglalkoztak a szüleim,
testvérem nem volt, a nagymamám és a nagynéném vigyázott
rám. Aztán volt nálunk egy
csodálatos házvezetõnõ, és

Légiósok vonultak át Pakson
születésnapját. Úgy döntöttek,
hogy korhû ruhát öltve magukra végigjárják a római limes
magyarországi szakaszának
egy részét. A tizenkét fõs csapat Komáromtól Dunaszekcsõig gyalogolt, mit sem törõd-

A komáromi Legio Brigetio
története a kilencvenes évek
elején kezdõdött. Egy római
evezõs hajó megépítése volt az
eredeti elképzelés, majd azzá a
gondolattá formálódott, hogy
elevenítsék fel az egykor
Brigetióban állomásozó római
katonák életét. A 2000 óta hivatalos formában mûködõ társaság valami különlegességgel
kívánta megünnepelni tizedik

ve a lábukon egyre gyarapodó
vízhólyagokkal. Embert próbáló menetelésük egyik állomása
Paks volt, ahol a Városi Múzeum udvarán vertek sátrat egy
éjszakára. Ekkor a valamivel
több mint háromszáz kilométe-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Nem mindennapi vendégek
jártak a közelmúltban a Városi Múzeumban. A komáromi
Legio Brigetio Hagyományõrzõ Egyesület tagjai vertek sátrat egy éjszakára az intézmény
udvarán. A társaság arra vállalkozott, hogy végiggyalogol a
római limes magyarországi
szakaszának egy részén, mégpedig korhû öltözékben.

A rekkenõ hõség miatt úgy döntöttek, hogy a páncélzatot, pajzsokat és miegyebet kísérõik gondjaira bízzák, és tunikában
folytatják útjukat, ami így sem ígérkezett kéjutazásnak.

Paksi Hírnök

négy évig nálunk lakott Szentesi Alajos bácsi felesége, Sisa
néni, aki akkoriban nem tanulhatott tovább, mert osztályidegennek számított. Sisa néni tulajdonképpen a második édesanyám volt…
Édesapámnak
édesanyám
asszisztenciája, segítsége mellett könnyebb volt ez a szakmát
magas szinten mûvelni. Apám
még abból a korból való volt,
amikor a kezdõ orvosoknak a
kórházban kellett lakniuk a betegekkel, éjjel-nappal a rendelkezésükre állva. Kötelességtudó, fáradhatatlan orvosember
volt.”
Az egykori orvosi eszközökbõl a szülõk mikroszkópját õrzi
ifjabb Pongrácz Sándor Mosonmagyaróváron, de a lakás
tárgyainak nagy része Pakshoz,
a család történetéhez kötõdik.
A doktor és felesége meghívott,
menjek el hozzájuk még ezen a
nyáron – amennyiben idõm engedi, meglátogatom õket. Ha
szerencsém lesz, találkozhatok
Sólyom Karcsi bácsi – az egykori paksi evangélikus lelkész
– fiával is, aki szintén Mosonmagyaróváron él.
Tell Edit
res táv kettõszázharmincadik
kilométerénél tartottak. Nem
mondják, hogy senki nem vetett rájuk furcsa pillantásokat,
de a legtöbb helyen nagyon
kedvesen fogadták õket. Kulcson például egy férfi, akitõl
árnyékos hely felõl érdeklõdtek, vendégül látta õket. Az átlagosan napi harminc kilométeres gyaloglás és a forróság
mellett a monotóniát is nehéz
elviselni, ahogy egyikük, Kiss
Gábor fogalmazott, ilyen helyzetben idõvel már az is óriási
élmény, ha egy gyíkocska átfut
elõttük. Mindezek ismeretében
nem meglepõ, hogy amikor
menet közben valaki felvetette,
hogy mit szólnának egy limes
ötszázhoz, elég csúnyán néztek
rá a többiek. Ám elcsigázottságuk ellenére is érezték, hogy
érdemes volt belevágni ebbe az
útba, másfél millió lépéses limes túrájuk felejthetetlen élmény lesz.
-gyöngy-

12

Paksi Hírnök

Üdvözlet Paksról

A Szentháromság Gyógyszertár és a Hangya
A képeslapon látható impozáns
sarokházban, a Szent István tér
12.-ben 1942-ig mûködött a
Szentháromság Gyógyszertár,
Paks elsõ patikája, amit 1787ben Ágyelli István kalocsai
gyógyszerész alapított. Ez volt
a megye második gyógyszertára. Ismerjük 1812-bõl Hérig
Antal patikárius nevét, ekkor a
gyógyszertár a lakosságon túl a
katonák ellátását is szolgálta.
Õt követte 1823-tól Orzovenszki Sámuel Márton, aki a híres
paksi születésû balatonfüredi
fürdõorvos, Orzovenszky Károly édesapja volt. (Nevét dr.
Németh Imre munkáiban tévesen Ozzovenszkyként említi.) A
római katolikus plébánia házassági és születési anyakönyveinek több bejegyzésében olvasható Orzovenszki Sámuel
Márton patikus neve, akinek elsõ felesége, Budai Anna negyedik gyermekük születésekor
1819-ben meghalt. A négy apró
gyermekkel özvegyen maradt
férfi ismét megnõsült, s második feleségével, Rehák Katalinnal a két házasságából hét gyermeket nevelt 1832-ben bekövetkezett haláláig. Az XIX. század elsõ évtizedének kolerajárványai következtében jó forgalmú patikát Orzovenszki örökösei eladták Farkas Józsefnek,
aki keveset törõdött a szakszerû
üzletvitellel, s az egyre fogyatkozó bevételét másféle, nem
gyógyászati áruk eladásával pótolta. Tõle Ringenbach János
paksi kereskedõ 1844-ben vásárolta meg és korszerûsíttette,
majd igyekezett lelkiismeretes
és szakképzett gyógyszerészeket megbízni a vezetésével,

vagy eladni a felújított üzletet.
Többekkel kötött szerzõdést,
Hoffmann Károly, Garai Soma,
Zsellér János nevét olvashatjuk
köztük, mígnem 1863-ban
Malatinszky Sándor, majd
1901-ben Gründl Tivadar vette
meg és mûködtette a patikát,
ami az elsõ világháború alatt a
Paksi Takarékpénztár Rt. tulajdonába került. 1914-tõl tõlük
vette bérbe dr. Abay Nemes
Gyula okleveles gyógyszerész,
akit Pakson közéleti tevékenységéért, ismeretterjesztõ-mûvelõdéstörténeti cikkeiért, a Paksi
Polgári Körben végzett tevékenységéért is számon tartottak
a városban. Az õ tulajdonlása
idejébõl ismerünk egy fényké-

kezeti mozgalom legsikeresebb
vállalkozása lett, a XX. század
elsõ évtizedének végére a hálózat szinte az egész országra kiterjedt, s népszerûsége tovább
nõtt az elsõ világháborút követõ
évtizedekben. Feladatául a vidéki lakosság, a falusi gazdák,
iparosok jó minõségû, olcsó
áruval való ellátását vállalta:
„Hangyabolt van több ezernyi!
Gyerekek, oda kell menni!
Olcsó áron finom holmi!
Ott lehet jól vásárolni!
Jutalmadat majd megkapod.
Jutalom van mindenféle
Boldogok is lesztek véle!”
– csábította a vevõket a korabeli reklámversike egy visszavásárlási lapon (ami ingyenes

pet, melyen patikája Az irgalmas szeretethez nevet viselte.
Az üzletet 1930-tól vették át és
vezették új gyógyszertáruk felépítéséig dr. Pálvölgyi Ferenc
és felesége, Szili Mariann
gyógyszerészek.
Az épületet 1939-ben vásárolta meg a Hangya Szövetkezet.
Az 1898 januárjában gróf Károlyi Sándor vezetésével a Magyar Gazdaszövetség által alapított Hangya a magyar szövet-

ajándékokat is ígért bizonyos
számú vásárlás után).
A Hangya Szövetkezet Pakson 1919-ben 530 taggal alakult
meg Klein Antal és Erdélyi Aladár paksi földbirtokosok kezdeményezésére és támogatásával.
Az igazgatóság elnöke Kovács
Sebestyén Endre földbirtokos,
az elsõ ügyvezetõ igazgató Németh Mihály tanító volt, s a Duna utca sarkán egy bérelt helyiségben kezdték meg mûködésü-

Nyári nyitva tartások
A Pákolitz István Városi
Könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként, illetve

július 13-tól augusztus 6-ig
zárva tart. Nyitás: aug. 10-én
8.30-kor.

A Városi Mûvelõdési Központ augusztus 2-ától 22-ig tart
zárva, az utolsó mozielõadás
augusztus 4-én, szerdán lesz.
A Paksi Képtár július 19-tõl
július 25-ig tart zárva.

2010. július 23.

ket. A sikeres üzletmenet következtében a szövetkezet hamarosan saját házzal, s négy fióküzlettel rendelkezett.
Pálvölgyiék pedig a régivel
majdnem átellenben, a Fõ utca
túloldalán, a Kossuth Lajos utca
sarkán felépítették és 1942-ben
megnyitották új, korszerûen felszerelt gyógyszertárukat, ami
az államosítás után is még évtizedekig az õ szakmai irányításukkal mûködött. Ma már ezt a
patikát is hiába keresnénk, a képeslapon a Templom téri oldalon látható épületekkel együtt
lebontották. Helyén ma park található. Ide került Vass György
1981-ben készült Extenziv forma címû szobra, ami eredetileg
a Lengyel-Magyar Barátság
emlékparkban állt, s a Képzõmûvészeti Lektorátus javaslatára került jelenlegi helyére. (Úgy
vélem, a park gondozóinak
ügyelniük kéne a térplasztika
mellett terebélyesedõ bokrok
erõteljesebb nyírására, mert az
ágak ránõnek, már szinte el is
borítják a köveket.) Szintén ebben a parkban található a II. világháború paksi áldozatainak
emlékmûve, Halász Károly alkotása, melyet ökumenikus istentisztelet keretében 1991. október 27-én szenteltek fel.
Forrás: Dr. Németh Imre-Dr.
Koch József-Somogyi György:
Paks nagyközség monográfiája,
Paks, 1976; Dr. Braun
Sándorné: Adatok a Hangya
Szövetkezetek mûködésérõl Tolnában. Tolna Megyei Levéltári
Füzetek 11. Szekszárd, 2006;
Vass György szíves közlései;
Gábor Józsefné: Tolna megye
gyógyszertári hálózatának kialakulása 1767-1950. Bp,
1982; doktori disszertáció kézirat.
A képeslap a szerencsi Zempléni Múzeum tulajdona.
Kernné Magda Irén
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992
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A feltûnõen szép Kiss Alexandra édesanyjával érkezik beszélgetésünk helyszínére. A
talpraesett, tájékozott, energikus édesanya,
aki a Paksi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselõje, büszkén, fáradhatatlanul kíséri (kísérné) lányát bárhová – ha tehetné.
De a húszéves Alexandra saját maga alakítja életét a Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Háza Dunaújváros Táncszínházában.
Néhány héttel ezelõtt lépte át a színház kapuit, több színdarabban kapott szerepet,
szorgalmasan jár a próbákra és csupán hétvégén haza.
Alexandra már négyévesen balett órákra
járt. Az elsõ ijedtség, megszeppenés után,
majd késõbb a fáradtságtól elgyötört kislányt látva a szülõk szerették volna, ha véget érnek a táncórák. Ám a kislány kitartása, konok elhatározása, az óvó néni (Rauth
Ildikó) biztatása átsegítette a családot a kezdeti nehézségeken. A Bezerédj Általános Iskolában született meg az életre szóló elhatározás: Alexandra úgy döntött, a tánc lesz a
legfontosabb feladata a tanulás mellett. Sajnos késõn, tizenhárom éves korában táncolhatott elõször a balettintézet mesterei elõtt,

akik ugyan megdicsérték a kislányt, de sajnálkozva utasították el az életkora miatt.
Ekkor úgy látszott, a csalódás eltávolítja
Alexandrát eredeti elhatározásától, ám

édesanyja nem hagyta magára: tartotta benne a lelket, újraélesztette a lelkesedést. Az
általános iskolai évek alatt Alexandra kipróbálta a távolugrást, a magasugrást, a futást.
Atlétikai versenyeken vett részt (kiváló
eredménnyel), táncolt a Csillag Show Táncegyesületben, énekkarba, színjátszó körbe
járt és furulyázni tanult. Ezek után az elõzmények után úgy tûnt, a Pécsi Mûvészeti
Gimnázium és Szakközépiskola nem okoz
gondot a kamaszlány számára, ám a szerény, csendes Alexandra az elsõ tanévben –
az újfajta szigor, oktatás-nevelés miatt – nehezen állta a sarat. A küszködés, a szorgalommal társult kitartás végül elhozta számára a sikert: érettségi után azonnal szerzõdtették a dunaújvárosi színházba, ahol hat darabban kapott szerepet.
Alexandra elsõ fellépése augusztus 21én, Móron lesz. Szeptember elején indítja
Pakson, a Kereszt utcai óvoda épületében
táncóráit – balett és modern tánc – ahová
gyerekeket és felnõtteket is vár. Tervei
szerint Dunaújvárosban marad és a következõ évben felvételizik a Táncmûvészeti
Fõiskolára.
Tell Edit

Tárgy/Történet
60–80 cm. A 20. században
már többfelé használtak a szarukürt szerepében annál kissé
hosszabb, egyenes, iparossal
fémlemezbõl készíttetett bádogkürtöt is. A múzeum történeti adattárában, a Telkes Gazdaság számlái alapján megtudhatjuk, hogy 1907-ben már
„bádogból készült türök” volt
használatban a paksi állatok kihajtásakor.
A pásztorkürt hangképzése
hasonló a többi, tölcséres fúvókájú hangszerhez: hangforrása
a használójának a fúvókához

Fotó: Kövi Gergõ

A most bemutatott tárgy kiválasztásához a futball-világbajnokság adta az ötletet, pontosabban az ott megszólaló szurkolói
hangszerek.
A
vuvuzeláról legalább annyi szó
esett a magyar sajtóban, mint a
mérkõzésekrõl. Megtudhattuk,
hogy tölcséres fúvókájú, kúpos
furatú, B hangolású, általában
60-65 cm hosszú, de az egy
métert is elérheti. A kuduantilop szarvából készült, ünnepeken, háborúban, vadászatnál
használt
eszköz
üzletiesített változata. Szerepe
a stadionokban ugyanaz maradt, mint a harci összecsapásoknál: a saját csapat erõsítése,
az ellenfél ijesztgetése.
A hangszer magyar változatának is lehetett hasonló funkciója a honfoglalás korában, de a
most bemutatott darabot már
jelzõhangszerként használták.
A pásztor- vagy kanászkürt természetes anyaga a magyar
szürke szarvasmarha szarva. A
jól fejlett szarv hosszúsága

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A színpadon képzeli a jövõt

szorított, rezgésbe hozott ajkai
között átpréselt levegõ. Meghatározó szerepe van a hangszín kialakulásában a fúvóka
formájának, belsõ kiképzésének. Csöve rövid, ezért alaphangja elég magas, g és c' közötti. A pásztorkürtön csak a
természetes hangsor elsõ néhány hangjából álló jeleket lehet játszani, ezek tempója Bartók Béla szerint leginkább a
parlando elõadásmódhoz hasonlít. Zenei formájuk nincs,
„inkább afféle improvizációk,
vagyis néhány motívumnak

teljesen szabad, rögtönzött keverése.” A kürt hangja – bár
egy idõ után az állatok is hallgattak rá – elsõsorban a gazdának szólt, kihajtáskor figyelmeztette, hogy a jószágait engedje ki az utcára. A pásztorok
a kürtöt mesterségük jelképének tekintették, nagy becsben tartották.
A múzeumban található
hangszer hangját nem ismerjük, többen próbálták már
megszólaltatni, de nem sok sikerrel. A paksi pásztorok saját
jeleit sem ismerjük, hiszen
nem maradtak felvételek. A legeltetés rendjérõl különbözõ
dokumentumokból tudhatunk
meg részleteket, de szívesen
megismernénk az Önök viszszaemlékezéseit is, hogyan
változtak az állattartás lehetõségei. Kérjük írjanak a
muzeum.paks@gmail.com email címre, vagy a Városi Múzeum, 7030 Paks, Deák F. u. 2.
címre. Köszönjük eddigi történeteiket! Kövi-Ónodi Gyöngyi

Ismét itt a nyár, ismét filmet forgat a Babai-Kövi szerzõpáros. A
romantikus minimál sci-fi,
ahogy készítõi tréfásan aposztrofálják, azaz a Konstans egy
hónapja még ötlet szintjén sem
létezett. Kövi Gergõ és Babai
István csupán abban volt biztos,
hogy ismét ott kíván lenni az
AXN rövidfilmfesztiválon. Az
alapötlet végül egy este alatt
megszületett. Hatalmas hajrá,
három hetes szervezõmunka
után igen feszített tempójú forgatás eredményeként vágóasztalon a film. Sokat köszönhetünk azoknak, akik biztosították

Do you
speak English?
Angol nyelvû tábort szervezett
Paks és az amerikai Chapin református gyülekezete. A délkarolinai településrõl érkezett
csoport Dan Ratchford lelkész
vezetésével arra vállalkozott,
hogy a tábori programmal segít
az angol anyanyelvi szintû elsajátításában a magyar diákoknak. A lehetõséget tíz és tizennyolc év közötti fiataloknak
hirdette a helyi gyülekezet,
Paks mellett környezõ településekrõl is voltak jelentkezõk. Az
ötnapos táborban minden reggel közös énekléssel és a napi
téma felvezetésével kezdtek,
majd angolórák következtek,
de játékos programok, sport,
városnézés és szabadfoglalkozás is szerepelt a kínálatban. A
Bibliából József történetét dolgozták fel. Hasonló tábort két
esztendõvel ezelõtt már szervezett a két gyülekezet, melynek
tagjai egy amerikai származású, budapesti lelkész közremûködésével találtak egymásra. A
vendégek elmondták, hogy jól
érezték magukat Pakson, szép a
város, finom a halászlé és a
fagylalt, az emberek nyitottak
és vendégszeretõk. A táborról
fotógalériát
találnak
a
www.vilagvilagossaga.hu oldalon.
-gyöngy-

a helyszíneket, és nagyon jól
dolgoztak színészeink is, fogalmazott a forgatókönyvíró, Kövi
Gergõ. Nagyon más az új film,
más történet, más mûfaj, sokkal
személyesebb, mint a Menedék
– ezek már az elõzõ filmben
megismert Váncsa Gábor szavai. A színész hozzátette: – Jó
filmre mindig vevõk az emberek. Jósolni nem tudok, de érzem, hogy jó lesz, érdekes és izgalmas. – Partnere, Kátai Kinga
elárulta, hogy nem volt könnyû
megfelelni az elvárásoknak hiszen egy személyben hét nõt
kellett alakítania, nem szólván

Atom és energia
Mi az üvegházhatás? Van
elegendõ nukleáris energiahordozó? Milyen Magyarország energiahelyzete? – ilyen
és ehhez hasonló kérdéseket
is feltesz a most megjelent
könyv, ami Atom és energia
címmel látott napvilágot.
Nem ez az elsõ, energetikával foglalkozó mû a szerzõ
Komáromi János tollából, aki

„Az atomenergia kultúrtörténete” címmel CD-n dolgozta
fel a témát jó néhány évvel
ezelõtt. A most megjelent
könyv nemcsak kérdésekre
keresi a választ, hanem egy
adatbázist tár az érdeklõdõ
olvasó elé: tisztázza a témában használatos fogalmak jelentését az aranyfóliától a
Volta-oszlopig; a következõ
részben ábécé-sorrendben

Jól hangzik majd
Teremakusztikai felújítások
kezdõdtek a Paksi Képtárban. A
beruházás 6,6 millió forintba
kerül, amit az önkormányzat pályázati pénzekbõl finanszíroz. –
2007-ben vettük birtokba a képtár új épületét, ami kiállításokra
kiválóan alkalmas, de ipari
múltja miatt bizonyos dolgokra
nem használható. Eleinte próbálkoztunk kortárs táncelõadásokkal, de már ekkor is sok
probléma adódott a zenei háttér
hangosításával. Felmerült koncert- és konferenciaszervezés
ötlete is, de a hanghatások olyan
rosszak voltak, hogy sokszor a
beszélgetõk sem értették egymást – tárta fel a fejlesztés hátterét Prosek Zoltán, a Paksi
Képtár vezetõje. A nyári hóna-

pokban nincsenek nagyobb rendezvények az intézményben,
ezért az év ezen idõszakában
nyugodtan dolgozhatnak a fúrógépek. – Három részbõl állnak a
munkálatok: a bejárati falfelü-

Fotó: Tóth András – zomfoto.hu

Felvétel indul!

az ágyjelenetekrõl, ami minden
színésznek komoly feladat.
– Kíváncsian vártam, hogyan
tudom a gátlásaimat feloldani,
határaimat feszegetni – fogalmazott. Majd hozzátette, rengeteget tanult a forgatáson és bárhova jut, büszke lesz arra, hogy
a Konstansban dolgozott.
Kövi Gergõtõl megtudtuk,
hogy végül mégsem lesznek ott
az AXN fesztiválon, mert ott hét
perc a limit, a Konstans pedig
ennek duplájában meséli el Péter történetét, aki akárhányszor
megtalálja és ágyba viszi a számára ideális nõt, mindig elveszíti õt – a szó szoros értelmében – és a világ távoli pontján
eszmél. A tervek szerint az
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újabb alkotással az õszi filmünnepen találkozhatnak a paksi
nézõk.
Vida Tünde
mutatja be az e területen
ténykedõ tudósokat, szakembereket; majd végül idõrendben tárja elénk, az energia –
benne az atomenergia – kutatásának, felhasználásának
történetét.
A könyv – ami a PA Zrt. támogatásával jelent meg – nem
szakemberek számára íródott
elsõsorban, hanem az érdeklõdõ laikusokat célozza meg,
nyelvezete is ennek megfelelõ,
bárki számára befogadható.
-dávidlet, a födém és az ablakok is
speciális burkolatot kapnak. A
belsõ felújítás július elején kezdõdött, amit egy budapesti cég
végez és várhatóan még ebben a
hónapban befejezõdik – fogalmazott Pál József, a polgármesteri hivatal mûszaki osztályának
munkatársa.
-faller-

Fotó: Molnár Gyula
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Jó napot, mi újság?

Amikor Hefner Erikát megismertem, felnõttekkel alakított színjátszó társulatot –
Erika és Vajda Tibor – Korzó Színkör néven. Jó volt akkoriban játszani. Minden alkalommal kaptunk valami egészen újat,
amivel addig soha nem találkoztunk, pedig
mindannyian, akik odajártunk, fiatal felnõttek, szülõk voltunk.
Erikát a gyermekkoráról faggatom. A
gerjeni nyarakról, a szûkebb családjáról…
– Szerettem egyedül lenni – meséli. Csak
ültem nagyszüleim vastag falú házában a
két ajtó között és egy elképzelt világban
kalandoztam naphosszat. Vagy sorba ültettem a babáimat és tanítottam õket az általam ismert énekekre, versekre. Szerettem
hallgatni, és csak néztem, értelmeztem a
történéseket, a tárgyakat, amelyek körülvettek engem. Hatéves voltam, amikor a
szüleim elváltak. Számomra nagyapám lett
a férfipélda, a modell, bölcsességével, humorával, becsületességével… Egészen kicsi, talán hároméves lehettem, amikor elõször szerepeltem színpadon. Feltettek egy
hokedlire Gerjenben a május elsejei ünnepségen és határozottan, bátran mondtam
a verset… A paksi általános iskolás évek
után Szekszárdra kerültem, a Garay János
Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolába. Talán másodikos szakközépiskolás
lehettem, amikor hely- és értékrend-keresõ, lázadó kamaszként megszenvedtem a
világot.
– Csupán udvariasságból kérdezem:
mindig pedagógusnak, népmûvelõnek készült? A válasz meglep…
– Orvos szerettem volna lenni. Mégpedig
sebész, mert szeretem a radikális dolgokat.
Két pont hiányzott a sikeres felvételihez.
De nem keseredtem el vagy gondolkodtam
sokáig, Pécsre költöztem, beiratkoztam az
egyetemi elõkészítõre és dolgozni kezdtem
az egyetem baleseti sebészetén. Érdekelt,
mi történik a lélekkel, amikor egészséges
emberbõl egyetlen pillanat alatt beteg,
rosszabb esetben nyomorék ember válik.
Meghatározó tapasztalatokat hoztam magammal. Egy évig dolgoztam itt, közben
elnéztem a barátnõmet, akit felvettek az orvosira, és elriasztott a mindennapos magolás. A különbözõ családi körülmények aztán hazaszólítottak. Dolgoztam a rendelõintézetben és verseket mondtam a családi
iroda által szervezett esküvõkön, majd rövid idõ múlva férjhez mentem, Budapestre

Fotó: Molnár Gyula

A dráma tanít

kerültem. Ott egy módszertani bölcsõdében dolgoztam – tanulságos idõszak volt –
majd óvodában helyezkedtem el, közben
elvégeztem az óvónõképzõ fõiskolát. Közben két fiam született, így már négyen jöttünk „haza” a nyolcvanas években. Mert
hiába szerettem a munkámat, gyerekeimet
– én akkoriban végtelenül egyedül éreztem
magamat és hazavágytam.
– Nem a megfelelõ életkorban és élethelyzetben, de a társ megérkezett…
– Igen. Szerencsém volt. Megismerkedtem Vajda Tiborral, akivel közel húsz éve
élünk együtt, szerelemben-szeretetben, közös érdeklõdéssel, közös munkában. Megismerkedésünkkor édesanyám csodálkozott,
hogyhogy nem ismerem ezt a fiút, hiszen a
nagyapáink a legjobb barátok voltak „annak
idején”. Én azt gondolom, a két öreg az égben felhõn ülve, borozgatva, jó kedvvel rendezte eggyé a sorsunkat. Tiborral közösen
neveltük fel a fiainkat, akik ma már mindhárman felnõttek. Együtt végeztük el a debreceni egyetem mûvelõdési és felnõttképzési menedzser szakát, majd Gyõrben a dráma- és tánctanár szakot. Közben sokféle
közmûvelõdési feladatot láttam el különbözõ intézményekben: mozit vezettem, népfõiskolát szerveztem, hosszan sorolhatnám –
állandóan újító, alkotó munkát kaptam. Szerencsésnek is érzem magam, szép feladatok
voltak… De folyamatosan úgy éreztem, tanítanom kell. Így kezdtem drámát tanítani
elõször a mûvészeti iskolában, jelenleg az
Energetikai Szakközépiskolában…

– Szinte minden korosztályt – a bölcsõdéstõl a felnõttig – tanított. Melyik a legkedvesebb korcsoport?
– A középiskolás korosztállyal szeretek
a legjobban dolgozni. Nem annyira az én
szempontomból. Nagyon kreatívak, lendületesek és olyan minõségben, ami csak
erre a korosztályra jellemzõ. Úgy érzem,
itt vagyok a legfontosabb. Nagyon keresik önmagukat ezek a gyerekek és talán a
legkritikusabb idõszakot élik meg életüknek ebben a szakaszában. A gyerek sorsát
néhány mondattal el lehet dönteni – résen
kell lenni, milyen üzeneteket továbbít nekik a felnõtt a megtapasztalt világból…
Amikor egy gátlásos gyerek néhány hónap alatt színpadi szereplõvé válik – számomra nagyszerû érzés. Szerepjátékokkal tanulnak meg élethelyzeteket, melyeket nem a saját bõrükön kell megtapasztalniuk. A drámapedagógia nem színjátszás, hanem felkészülés arra, hogy bármilyen életszerepbe be tudjanak illeszkedni a tanítványaink. A színház csupán
melléktermék ebbõl a szempontból… Létezik egy dán iskola, mondhatom iskolapélda: érettségizett, fiatal felnõttek számára – akik még nem választottak életpályát maguknak – mûvészeti iskolát hoztak létre, ahol a központi téma: a színházcsinálás. A fiatalok – miközben színdarabot állítanak színpadra – az összes szakipari munkát is elvégzik, melyek az elõadás technikai részéhez tartoznak: asztalos, fénytechnikus, szabó-varró, hangosító stb. feladatokat látnak el, belekóstolnak néhány szakmába s a végén berendezik a színpadot és bemutatják a színdarabot…No, ennek a dán iskolának a
magyarországi változatában lenne kedvem dolgozni, alkotni…
– Beszélgetésünk végén érdekes tárgyat
fedezek fel az egyik polcon: egy elegáns
üveg, szalaggal átkötve, benne apró
papírtekercsek…
– Az évzárón kaptam a tanítványaimtól –
virág mellé, mindenkitõl külön-külön, „tõlem–neked”. A legszebb ajándék, amit
kaphattam…
Minden papírtekercsen néhány mondat
szerepel, egyet idézek:
„Nekem a dráma mindig erõt ad és bátorságot, mert tudom, hogy a drámára mindig
számíthatok. Megtanította nekem Erika
néni, hogy minden helyzetben merjek beszélni és megvédeni magam. Erika néni
mindig õszinte hozzám, és tudom, hogy
csak jót akar nekem. Köszönöm, hogy drámás lehetek.”
Tell Edit

16

Paksi Hírnök

2010. július 23.

Sport

Magyar állampolgárként játszana már a
2010/2011-es bajnoki idényben az ASE
kosárlabdacsapatában Jan Pavlik. A 85szörös cseh válogatott az elmúlt években
két bajnoki címet, Magyar Kupa aranyat
és ezüstöt nyert a piros-kék együttessel,
majd egy sérülés miatt elváltak útjaik.
Felesége Till Regina, az ASE egykori kiváló judósa, aki hétszeres korosztályos
magyar bajnok, 1995-ben Bath-ban
ezüst-, 1997-ben Lisszabonban aranyérmet nyert az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválon. Két gyermekük van, Botond
és Benjámin.
– Jan, az állampolgársági kérelmed
hogy áll?
– Egyszer már kérelmeztem 2008-ban,
vizsgát is tettem, azt mondták, minden
rendben, mégsem kaptam meg. Akkor
Csehországban játszottam, nem laktam
Magyarországon, és nem volt itt munkahelyem. Júniusban ismét beadtam, most
már Pakson lakunk, és egyéves szerzõdést kötöttem az ASE-val, bízunk benne,
hogy megkapom az állampolgárságot.
Már érkezett visszajelzés a minisztériumból, hogy minden rendben, csak a köztársaságielnök-váltás miatt nem tudni, mikor írják alá. Bízom benne, október elejére, mire kezdõdik a bajnokság, meglesz.
– 32 éves vagy, meddig szeretnél még
versenyszerûen sportolni?
– Hosszú távra tervezek, ha a térdem is
engedi. Bennem van még 4-5 év. Lekopogom, másfél éve nem volt a lábammal
semmi probléma, ezért is sikerült megegyeznem az ASE-val. Legutóbb két évet
játszottam a BC Kolin csapatában, õk három éve kerültek fel az elsõ osztályba. Az

Fotó: Molnár Gyula

Jan Pavlik visszatért az ASE-hoz

elõzõ idényben tizedikek voltunk, most
nyolcadikak lettünk úgy, hogy a bajnokság alatt végig a hatodik helyen álltunk,
de az utolsó meccsünkön az utolsó másodpercben kapott kosárral kikaptunk, és
így visszacsúsztunk a nyolcadik helyre.
Iskolai végzettségem egyébként közgazdász, öt nyelvet beszélek, ha majd abbahagyom a sportot, szeretnék a szakmámban elhelyezkedni.
– Mennyire ismered a jelenlegi paksi
csapatot?
– Amikor itthon voltunk, és Pakson játszott a csapat, mentünk meccset nézni.
Kovács Ákost és a két új játékost, Tóth
Pétert és Faragó Pétert személyesen nem
ismerem. A bajnoki ezüst szép eredmény.
– Õsztõl az új szabályok miatt távolabbról kell célozni, ha triplát akarsz dobni.
Okozhat ez gondot?
– Az a fél méter nem olyan sok. Meg
kell szokni, de nem kell újratanulni.
Amint kipakolják a csarnokot, megyek
gyakorolni, dobálni. A sarokban úgyis
marad a hely, és én onnan szeretek dobni.

Lehet hogy ott fogok állni egész mecscsen!
– Hogy érzed magad Pakson?
– A várost szeretem, és a szurkolók is
egészen mások, mint például Brnóban.
Ott inkább „edzõk” ülnek a lelátón. Ami
itt, Pakson van, ez a szurkolás más, ez jó
nekem, fontos és sok erõt ad. Amikor sérülten elmentem Paksról, a Micusnál az
étteremben volt egy búcsúbuli, amin ott
volt 50-60 ember. Kaptam tõlük egy kupát, amire az volt írva: „Ugye eljössz
még…”
– Regina, sok szép eredmény után 18
évesen hagytad abba a judót, mi történt?
– 1999-ben egy rossz esés után megsérültem. Már elõtte is fájt, fájt, de a sérülés után nyaki gerincmûtétet kellett rajtam elvégezni.
– Azért maradt a sport?
– Igen. Gimnázium után a TF-re mentem tanulni. A fõiskola után pedig a
Bezerédj általános iskolában judo-testnevelés órákat tartottam. Szó van róla, hogy
visszamegyek dolgozni, szóba került az
ovis judo is. Egyébként mindig sportolunk valamit közösen, futunk, biciklizünk. Amikor délután a gyerekek alszanak, akkor szobabiciklizek, de konditerembe is járunk. Kolinban Botond
már járt kosárlabdaedzésre, az apja volt
az edzõje. Jan ott már edzést is tartott,
gyerekeknek.
– Hogy bírod a két ördögfiókával?
– Botond az idõsebb, most lesz augusztusban 4 éves, már óvodás. Beni még
csak kettõ lesz, de általában õ kezd ki a
bátyjával, mindketten nagyon elevenek.
Most úgy érzem, kellene nekik egy kistestvér, ha tudnám, hogy lány lenne a harmadik…
Kovács József

Kezd csapattá érni a Kis-gárda
Végéhez közeledik a Paksi FC
élvonalbeli labdarúgó csapatának nyári felkészülése. A bajnoki rajton július 30-án a Ferencváros otthonában lép pályára
Kis Károly együttese. A formába hozás idõszakában nem tétlenkedtek a játékosok és csapatvezetõk, legutóbb Bükfürdõn edzõtáborozott a gárda. A
három találkozón a Sopront
2:0-ra legyõzte, a román

Ploiesti-vel 1:1-et játszott, míg
a Polonia Warszawa-tól 2:0-ra
kikapott a zöld-fehér gárda.
– Ami egyértelmûen megmutatkozott a Bükön eltöltött hét
alatt: kezdünk igazi csapattá érni. Nagyon egységesek vagyunk, és mindenki kifejezetten becsületesen tette a dolgát.
A három mérkõzésen szervezetten játszottunk, és az új játékosok beépítése is jó úton ha-

lad, csakúgy, mint a legjobb
összeállítás megtalálása a rajtra. Az edzõtábor arra is rávilágított, hogy milyen hiányosságaink vannak. A következõ tíz
napban hibáink felszámolása
nagyon fontos dolog lesz az
eredményesség szempontjából
– értékelt Kis Károly, a Paksi
FC vezetõedzõje az edzõtábort
követõen.
-röné-

Jubilált
az Atom Kupa
Pakson, július 16-18 között
került sor a XXV. Nemzetközi Junior Judo Atom Kupa
küzdelmeire. A viadalon 22
ország mintegy 400 versenyzõje lépett tatamira. Az ASE
színeiben kilencen indultak,
az erõs mezõnyben a magyar
versenyzõk 3 arany-, 2 ezüstés 3 bronzérmet nyertek.
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Az Atomerõmû SE sakk nagymestere a
szegedi országos bajnokságon a döntõben 1,5-0,5 arányban bizonyult jobbnak
Gyimesi Zoltánnál, és 2004, illetve
2007 után harmadszor is megnyerte az
országos bajnokságot. Az augusztusban
még csak 25. évét betöltõ olimpiai válogatott Berkes Ferenc veretlenül, az elõzetes várakozásnak megfelelõen végzett
az elsõ helyen.
– Kilenc partiból 5 gyõzelem, 4 döntetlen, veretlenül elsõ! Elégedett vagy?
– Ez a magyar bajnoki cím nagyon jó
eredmény, a játékom összetett volt és sikeres. Bevált a felkészülés. Már a verseny
elõtt én voltam a favorit, az elsõ kiemelt,
azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy
hiányzott a mezõnybõl Lékó, Polgár Judit,
Almási és Balogh Csaba. Gyimesi Zoli
négy éve az edzõtársam és barátom, nagyon jól ismerjük egymás játékát. Ez így
inkább pszichológiai párharc volt, ilyenkor már a szívósság és a fizikai kondíció is
dönt. Hathatós segítséget nyújtott Papp

Gábor szekundánsom, akinek ezúton is
köszönöm a segítséget.
– Elmondható, hogy idáig jó a 2010-es
év?
– Igen. A márciusi rijekai Eb-n bekerültem a legjobb 22 játékos közé, akik jövõre
a világbajnokságon a legjobb 124 között a
fõtáblán indulhatnak. Én valahol a mezõny közepén vagyok.
– Lehet még tovább fokozni?
– Szeptemberben Szibériában lesz az
év fõ versenye, az olimpia, amelyre jó
felkészülés volt a bajnokság, és jó felkészülés lesz a Marx György emlékverseny. A válogatott kapitánya Horváth
Tamás, és várhatóan a Lékó, Polgár,
Almási, Berkes, Balogh összeállítású
csapat fog szerepelni Oroszországban.
– 2670 Élõ-ponttal 65. vagy a FIDE
ranglistán. Mennyire nehéz feljebb lépni?
– Mondjuk hogy 2700 Élõ-pontom (jelenleg egy dán versenyzõ 37. a világranglistán 2700 ponttal) legyen, még nagyon
sok hiányosságomat kell leküzdenem. Ah-

Fotó: Molnár Gyula

Berkes Ferenc harmadszor lett magyar bajnok

hoz, hogy a legjobbak közé kerüljek, a
magam részérõl igyekszem ezért megtenni, amit kell.
– Nyaralás, pihenés?
– Most pihenés következik. Szeretek biciklizni, focizni, a barátokkal is bulizunk
egyet. Azonban az egész nem tart sokáig,
mert készülök az augusztus 5-én kezdõdõ
Marx György emlékversenyre.
(joko)

Újabb megye – kipipálva

Sikeres kalózok

Jász-Nagykun-Szolnok megye természeti
szépségeivel, nevezetességeivel ismerkedtek július második hetében az Atomerõmû SE Szabadidõ Szakosztály Természetjáró Szakcsoportjának tagjai. A közel
negyven fõ kerékpárral teljesítette a Gergely László túravezetõ által meghatározott 478 kilométert. – A megyetúrákat 13
éve szervezzük a piros-kék egyesület keretein belül. Minden év ezen idõszakában
egy megyét tekerünk körbe. Az esztendõk során számos egy-két napos túrát is
szervezünk, ekkor szûkebb hazánk, Tolna
értékeivel ismerkedünk – sorolja a túravezetõ. Az átlagéletkor az 50 évhez közelít, de a rettentõ hõség sem riaszt vissza
senkit attól, hogy nyeregbe pattanva két
keréken látogassa Magyarország legkülönbözõbb tájait. A vállalkozó kedvûek
többnyire alsóbb rendû, kevésbé forgalmas utakon közlekednek, a balesetek elkerülése ugyanis mindennél fontosabb. A
szállás többnyire kollégiumokban történik, meséli Gergely László. – A kerékpárutak tekintetében Jász-Nagykun-Szolnok
megye az egyik legelõkelõbb helyen áll,
így a közel 500 kilométer felét biztonsággal teljesíthettük. A domborzat nem volt
nehéz, hiszen sík vidéken haladtunk, éppen ezért jövõre Heves vagy Pest megye

Pályázik a 2011. évi Kalóz Európa-bajnokságra az Atomerõmû SE Vitorlás Szakcsoportja, ennek megfelelõen a klub versenyzõi
2010-ben is kiválóan teljesítenek. A piroskék egyesület kalózai a nyár eleji, meghívásos Burgmann Kupán szerepeltek. A 30 indulóból 10 ASE hajó volt, közülük a Lipták
Dániel–Varjú Gábor kettõs volt a leggyorsabb, õk 11-ként zártak. Késõbb a Paks Kupa
országos minõsítõ versenyen az ország legjobbjaival küzdöttek a paksiak. 33-an ültek
hajóba és ismét a 11. helynek örülhettek az
atomosok Nagy Róbert és Mészáros Miklós
jóvoltából. A legjobb ifjúsági duónak a paksi
Kormány-testvérek, László és Gábor bizonyultak. A balatoni nagyhajós versenyeken
az ASE VSC a Dolfin hajóosztályban szerepel. A Pünkösdi Regattán a Sárközi Béla,
Héjja László, Karszt János, Hackl Albert négyes elsõként ért célba. A Kékszalag tókerülõn ugyanebben a kategóriában 35 óra alatt
teljesítve a távot a Weisz-Szabó-GáspárSeres egység diadalmaskodott.
Az utánpótlás képzést továbbra is kiemeltként kezeli az ASE VSC. Domboriban
Stadler Csaba vezetésével folyik a vitorlásoktatás, míg a nyáron két alkalommal egyegy hétre várták – Nagy Jenõ és Boromissza
Tamás vezetésével – az érdeklõdõket Balatonfüredre.
efgé

lankáinak meghódítását tervezzük – tette
hozzá. Az ASE Szabadidõ Szakosztályának
programjait
megtalálják
a
www.ase.hu honlapon.
Faller Gábor
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Focidöntõ és szépségverseny a strandon
szervezõ Bán Attila. – A májusjúniusi árvizek, fakivágások és
természeti csapások miatt rendkívül sokat dolgoztak az ország
tûzoltói, ezért van mit kipihenniük. Kevés az olyan rendezvény, mint a paksi, melyen
orosházi, budapesti vagy sárvári kolléga megismerkedhet és

tapasztalatot cserélhet egymással – folytatta a Paksi HÖT parancsnoka.
A döntõ két napján a futball
mellett számos kísérõprogram
is lesz. A strand fahídja alatti
területen egész nap látható lesz
az az összeállítás, amely a
Tûzkakas 1996-tól íródó törté-

netével foglalkozik, valamint
az immár második Tüzes Csillagvarázs is – a Csillagshow
Táncegyesülettel közösen –
melyen „Strand szépe” választás, mell- és lábszépségverseny
lesz, továbbá nõi foci is színesíti a hétvégét, melyre várják a
szurkolókat.
Faller G.

Fotó: Molnár Gyula

Augusztus 7-én és 8-án rendezik a XV. Tûzkakas Strandfoci
Bajnokság döntõit az ürgemezei komplexumban. A selejtezõket már lebonyolították, ahol
hat napon át 51 csapat rúgta a
labdát. A 24-es fináléba a két
hazai egylet, a Paksi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság és
az Atomix – vagyis az atomerõmû lánglovagjai – is kvalifikálta magát, míg harmadik Tolna
megyeiként a Dombóvár is
résztvevõje az augusztusi megmérettetésnek. – A selejtezõ lebonyolításával és eredményével is elégedettek vagyunk. Az
idõjárás kegyeibe fogadta a
rendezvényt, a több mint ötszáz
játékos új élménnyel gazdagodott és az ÁNTSZ utasítására
(vagyis a dupla folyadékbevitelre) mindenki külön ügyelt –
fogalmazott mosolyogva a fõ-

Négy csapat részvételével
rendezték az Ürgemezei
Strandon a X. Jubileumi Városi Strandfoci Bajnokságot.
A körmérkõzéseket követõen a Fenyves Büfé csapata
gyûjtötte a legtöbb pontot,
így idén Ötvös Lajos együttese diadalmaskodott. A további sorrend: 2. C-60 Team,
3. Csõszer Paks, 4. Strand
Büfé.

Csapatformáló táboroztatás

Sokan adakoztak

Húsz hátrányos helyzetû gyermek táborozott július derekán a cseresznyési erdei iskolában a Társadalmi Megújulás Operatív
Program – 5.2.5. pályázatának köszönhetõen. Az uniós támogatást célzó pályázatot
Paks város önkormányzata nyerte, a program megvalósítója pedig a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat, amely a jelentõs,
19 millió forintos támogatási összegért cserébe komoly feladatokat vállalt, tájékoztatott Borbás László, a szolgálat vezetõje.
A 2009 február óta tartó, kétéves program
keretében többnyire olyan gyermekekkel
foglalkoznak, akiknek iskolai karrierje
problémás, igazolatlan hiányzásokkal terhelt – õk egyébként is a gyermekjóléti szolgálat látóterében vannak. Az év közbeni
foglalkozásokon, illetve a szünidei táborban
a szakemberek azt próbálják elérni, hogy a
gyerekek újra felvegyék az iskolai rendszerben a pozíciójukat, hisz köztudott: ha sikeres az iskolai teljesítményük, akkor majdan
a munkaerõpiaci versenyben is jobban helyt
tudnak állni és a társadalomba is sikeresen
integrálódnak.
A pályázat kiírója szerint a program sikerességének fokmérõje az, ha a résztvevõk
nem maradnak ki az iskolából, illetve, nem
buknak meg. Eszerint itt Pakson hatékony a
munka, fûzte hozzá a szolgálatvezetõ, hisz

Ahogy arról már beszámoltunk: július elején
a Paksi Rendõrkapitányság és a Hétszínvirág
Óvoda kezdeményezésében Kesznyétenre,
az árvíz sújtotta településre érkeztek paksi
adományok. Most több támogatónak köszönhetõen 40 iskolás korú gyermek tölthet el egy
hetet kísérõikkel együtt Cseresznyésben. A
felajánlások révén van már szállásuk, egésznapi ellátásuk. Szeretnének nekik egy-egy iskolatáskát is adni, hogy megkönnyítsék iskolakezdésüket, továbbá nagy szükség lenne arra is, hogy Cseresznyésbõl a paksi helyszínekre szállítsák hétközben a gyerekeket –
ezekhez várják a felajánlásokat, tudtuk meg
Jantnerné Oláh Ilonától, aki a 06 (20) 3543448-as számon, vagy a jantnerneoili@gmail.com címen várja a segítõket.

az érintett gyerekek bent maradnak az iskolában.
László Andrea iskolai szociális munkás arról beszélt: a tanévben hetente (hétvégenként is) – nyáron kéthetente – prevenciós
céllal felzárkóztató-korrepetáló foglalkozásokat tartottak pedagógusok közremûködésével, illetve a szolgálat szakembereinek
vezetésével személyiségfejlesztõ és közösségépítõ programokon vehettek részt a gyerekek, összességében mintegy negyvenen.
Ezek keretében jártak a Városi Múzeumban, a könyvtárban, a kommandósoknál,
kézmûveskedtek, zenés-táncos mulatságokat tartottak – néhány program a szülõk
részvételével zajlott.
A cseresznyési táboroztatás idén másodízben valósult meg húsz általános iskolás korú gyermekkel. Amellett, hogy a diákokat
rendre, rendszerességre, összetartásra motiválták, számos szórakoztató-fejlesztõ programmal is kecsegtették õket. Volt rendõrségi bemutató: elõadás a drogok, a nyár veszélyeirõl, a rendõrség munkájáról, lovaglás, lovaskocsizás, nyolc állomásból álló kalandtúra az erdõben, nagy sikert aratott a
Legyél te is tombolamilliomos címû kvízjáték és a Cseri Csillaga tehetségkutató verseny.
Sólya Emma

Sok a jó szándékú ember Pakson – ezt bizonyítja, hogy annyi felajánlás érkezett az árvízkárosultak megsegítésére, hogy még a napokban is indult egy szállítmány, tudtuk meg
Szabó Jánosnétól, aki – mint arról hírt adtunk
– többedmagával ugyancsak gyûjtést szervezett. Négy kamionnyi és két teherautónyi
adományt – bútorokat, háztartási eszközöket,
gépeket – juttattak el Felsõzsolcára és
Edelénybe. A gyûjtés egyelõre befejezõdött,
az eddigi felajánlásokat örömmel és hálával
fogadták mindkét településen.
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2010. július 25. (vasárnap)
MARMADUKEKUTYAKOMÉDIA
amerikai vígjáték
2010. július 28. (szerda)
TÚL JÓ NÕ A CSAJOM
am. romantikus vígjáték
2010. július 30. (péntek)
DRÁGÁN ADD
A RÉTEDET
amerikai vígjáték
2010. aug. 1. (vasárnap)
ILYEN A FORMÁM
feliratos am. rom. vígjáték
2010. aug. 4. (szerda)
NANNY MCPHEE ÉS
A NAGY BUMM
angol családi vígjáték

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)
Pakson, az Árnyas utcában
2,5 szobás, 57 m2-es,
4. emeleti, középsõ lakás eladó.
Panelprogramban felújított
lakás, új radiátorokkal.
Irányár: 8 700 000 Ft
Érd: 06-20/93 93 848

Pakson, az Újtemplom
utcában földszinti,
felújított, bútorozott lakás
legalább 1 évre kiadó.
Részletes felvilágosítás:
06-70/310-8374

Paksi Hirdetõiroda
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail: paksi-hirdeto@externet.hu

Pakson, az Öreghegy
és a Kálvária utca sarkán
Dunára nézõ, panorámás összkomfortos családi ház pincével
eladó, telekméret: 557 m2.
Irányár: 14,9 millió forint
Telefon: 06-20/468-4864

Le a kalappal a virtuskodók elõtt
Tizenöt kilométer. Nem túl
hosszú táv, ha valaki repülõn,
autón, netán vonaton utazik, de
tetemesnek tûnik kerékpáron,
gyalog – még inkább úszva.
Pedig erre vállalkoztak immár
kilencedik alkalommal mindazok, akik részt vettek a
Daróczy-virtusúszáson. És állítják – legalább is azok, akiket
megkérdeztünk –, hogy nem
nagy ügy. E sorok írója még
ma is kételkedik ebben, hiába
volt alkalma látni a könnyedén
tempózókat, víz tetejére fekvõket, jó kedvûen beszélgetõket.
A folyó sodrása segít, csak az
örvényekre kell vigyázni,
mondják. Meglehet. Mégiscsak le a kalappal mind a 152
úszó elõtt. Idén ugyanis ennyien vágtak neki Pakson, hogy
két-három órával késõbb Kalo-

Értesítés
A Gemenc Volán Zrt. értesíti az
utazókat hogy a 4-es számú helyi járat a július 1-tõl augusztus
31-ig terjedõ idõszakban is érinti az Ipari Parkot. Felhívják a távolsági busszal közlekedõk figyelmét, hogy július 18-tól menetrend változások léptek életbe:
a Bp. – Szekszárd vonalon ezentúl több járat sem áll meg a Szent
István téren, továbbá változások
vannak a harkányi járaton is.
Bõvebb tájékoztatás a 74/505020 telefonszámon, valamint a
www.gemencvolan.hu oldalon.

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni:
30/9372-668,75/511-252.

Fotó: Molnár Gyula

Mozimûsor

Paksi Hírnök

csán érjenek partot. A résztvevõknek egy póló, sapka, egy
tál étel a jussa, és elismerés,
mert – mi változatlanul úgy
gondoljuk – kijár nekik a nem
mindennapi teljesítményükért.
Az egyre nagyobb hírnévnek
örvendõ Daróczy-virtust Gyu-

Határon túliak
tábora

lai János, a paksi atomerõmû
nyugdíjasa szervezi minden
évben. A rendezvény azon túl,
hogy lehetõséget teremt egy
különleges próbatétel teljesítésére, azt hivatott hirdetni, hogy
az atomerõmû harmóniában él
környezetével.
-vt-

Nyári zenei esték

Nemzeti értékeink és jelképeink
a fõ témája a határon túli magyar
középiskolások cseresznyési táborának ebben az évben. Július
27-tel kezdõdõen számos elõadásra várják az érdeklõdõket,
de lesz többek között zenés-verses est és táncház a Szaggató zenekarral. Az augusztus 2-i
záróesten a paksiak látják vendégül a táborozókat, amihez várják
a hozzájárulásokat. A részletes
programról a VMK-ban érdeklõdhetnek.

Rockslágerek hangja szûrõdött
a panelrengetegbe múlt hétvégén: szabadtéri koncertre várták
a nyár este kikapcsolódni vágyókat a mûvelõdési ház elõtti
térre. A nyári zenei esték folytatódnak, július 31-én 18 órakor a
VMK-ban a Sosem Ugyanaz
Comedy Club 2. születésnapi
elõadására várják az érdeklõdõket, utána pedig a Jack-ki könynyed hangvételû, akusztikus gitárra épülõ country-s blues zenéjével lazíthat az, akit elkap a
szombat esti láz.

MEGHÍVÓ

Strand-party

„keressétek Isten
országát
és az Ő igazságát”
Művelődési Ház
klubterem
MINDEN VASÁRNAP
1700 órakor

Lapunk megjelenésével egy
idõben a Nemjuci csapott a húrok közé a paksi strandon, ahol
egész nyáron át hûsítõ élményt
nyújt az éjjeli strand-party,
ahol egyszerre hódolhatnak a
fürdõzésnek és a zenehallgatásnak az élvezeteket halmozók. Augusztus 6-án a Böllér
Blues Band és a Zagastic lép
fel a medenceparton. Kapunyitás este nyolckor.

Paksi Hírnök
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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 összeghatártól függetlenül, meglévõ Ügyfeleinknek is.
Szekszárd, Garay tér 14-16.
Bonyhád, Szabadság tér 8.
Paks, Villany u. 4.

74/510-115
74/550-818
75/511-240

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, Somogy és Zala megyei fiókjainkban, hívását
pedig a 06/40-200-900 telefonszámon.
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák.

