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Hitelek 5,5% éves
hiteldíjtól (THM 6,07%-tól)

Kedvezõ devizahitelek
szabad felhasználásra is!

Önt is kiemelkedõ betéti 
kamatokkal várjuk! 

Évi 8% kamat 
(EBKM 8,24%) a 3 hónapra
lekötött számlabetétekre!

PAKS, VILLANY UTCA 4.
75/511-240

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

tartalmazzák!

PAKSIHÍRNÖK

Paksra látogatott a Virágos Magyaror-
szág verseny zsûrije. Döntés még nem
született arról, milyen minõsítést kap a
város, erre õsszel kerül sor. – Korántsem
csak a kiültetett virágok számát nézzük
– emelte ki a zsûri elnök. Kokics Tibor el-
mondta, több mint tíz szempontot vesz-
nek figyelembe, a város arculatára, az itt
folyó környezetszépítõ munka eredmé-
nyére kíváncsiak. Hozzátette, szerinte a
város tartja a korábbi színvonalat. Paks
– mint a fõkertész tájékoztatott – 2001-
ben megnyerte az országos versenyt, a
következõben nemzetközi színtéren
ezüst diplomát kapott. Klézl Terézia hoz-
zátette, azóta minden évben neveznek.
Idén közel ötszáz résztvevõ van város és
falu kategóriában. A zsûrit Herczeg Jó-
zsef kalauzolta Pakson. – Megmutattuk a
kandelábereken elhelyezett virágokat, a
gesztenyesort, a Táncsics utcai körforgó
ágyásait, a lakótelepet – sorolta a tanács-
nok. Hozzátette, nagyon büszke arra,
hogy pozitív volt a vendégek véleménye,
s fõként nem a virágok, hanem az utcák
tisztasága miatt. A zsûri – mint elmond-
ta – nagyra értékelte a gesztenyesor vé-
delmében tett lépéseket.                tünde

Paks ismét

versenyben



Másodszor lesz civil nap Pak-
son. A tervezett dátum szep-
tember 8-a, amikor is a tava-
lyihoz hasonlóan lesz felvo-
nulás és színpadi mûsor. A
szervezõ változatlanul egy
Féhr György irányította csa-
pat. Õ ugyan nem így tervez-
te, csak hát rajta maradt,
mint azon a bizonyos szamá-
ron a fül… 

– Az elsõ civil nap óta az idõ
azzal telt, hogy engem a kol-
légák, más civil szervezetek
képviselõi folyamatosan kér-
dezgettek, hogy mikor lesz a
következõ, mikor csinálom
már. Részemrõl pedig azzal
telt, hogy kértem a kollégá-
kat, csinálja más – mondja
Féhr György, aki az elsõ civil
napot mint az akkor jubiláló
Roger Schilling zenekar tag-
ja, német kisebbségi elnök

szervezte. Akkor tényleg az
volt az elképzelés, hogy eb-
bõl hagyomány lesz, de min-
den esztendõben más veszi
nyakába a szervezés terhét.
Ez – legalábbis az elején – ja-
varészt Féhr Györgyre ma-
radt, de – mint mondja –
most már jönnek a segítõk,
és úgy látszik, sikerül jelen-
tõs segítségre szert tenni a
szervezésben. A program
nagyrészt ugyanaz lesz, de
egy kicsit faragni kell rajta.
Ennek fõként anyagi okai
vannak, hiszen az elsõ civil
napot jórészt a tizenöt éves
fennállását ünneplõ együttes
finanszírozta, s például meg-
hívott három másik zene-
kart. Erre most nem kerül
sor, így „csak” a Roger Schil-
ling zenél. A felvonulás idén
is a Szent István térrõl indul,

s a piactérig tart, ahol
megint csak felállítják a szín-
padot. Itt bemutatkozik min-
den olyan egyesület, szerve-
zet, mely színpadképes pro-
dukcióval bír, a többiek –
mint például a Kertbarátok –
más módját választják a be-
mutatkozásnak. A szervezõk
– élükön Féhr Györggyel –
várják azon civil szervezetek
jelentkezését, melyek így
vagy úgy szeretnének csatla-
kozni. Az egyesületeknek,
csoportoknak nem csak a be-
mutatkozást kell vállalniuk,
hanem a költségek egy ré-
szét is. Közösen finanszíroz-
zák a technikai berendezések
biztosítását például, ezért
mindenkinek hozzá kell já-
rulnia a költségekhez, illetve
ki kell vennie részét a szpon-
zor keresésbõl.                   -vt-
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Fotó: Szabó Péter

Idén is meghívást kapott a
város küldöttsége Reicherts-
hofenbe, a Paarfestre. Her-
czeg József szerint érdekes
volt a mostani látogatás, hi-
szen utoljára voltak a paksi-
ak Anton Westner vendégei.
A német testvérváros pol-
gármestere bejelentette,
nem indul tavasszal a válasz-
tásokon, így új vezetõje lesz
a városnak. Anton Westner
meghatározó szereplõje volt
a két város közötti testvér-
kapcsolatnak, hiszen 1989-
ben akkor még alpolgármes-
terként õ volt, aki elõkészí-
tette a testvérvárosi szerzõ-
dést megkötését. Paksi part-
nere az akkori tanácselnök-
helyettes Herczeg József
volt, aki most tanácsnokként
bábáskodik a nemzetközi
kapcsolatok felett. 

– Anton Westner megígér-
te, ha nyugdíjba megy is, se-
gítségünkre lesz, s találkoz-
tunk a polgármester-jelöl-
tekkel is, akik kivétel nélkül
azt mondták, nem kívánnak

változtatni a jól mûködõ vi-
szonyon – mondta Herczeg
József. A tanácsnok elmond-
ta, nagyon hangulatos volt az
út, melyen Hajdú János pol-
gármester, Barnabás István
alpolgármester és a képvise-
lõ-testület, illetve a német
önkormányzat képviselõi
vettek részt. Legnagyobb él-
ményt számára egy különle-
ges evezés jelentette. A Paar
folyón teknõversenyt ren-

deztek, melyen a paksiak
ugyan nem voltak ott, de
vendéglátóik lehetõvé tet-
ték, hogy kipróbálják a nem
mindennapi vízi túrát. A
paksi különítményt Hajdú
János evezõs és Herczeg Jó-
zsef kormányos alkotta. – A
Kolonics–Kozmann páros
megirigyelhette volna a tel-
jesítményünket – tette hozzá
Herczeg József. A tanácsnok
elárulta ez annyit jelentett,
hogy sikerült borulás nélkül
teljesíteniük a távot. 

A két város közötti kapcso-
lat következõ állomása októ-
berben lesz, amikor a paksi
teniszezõk utaznak Rei-
chertshofenbe. A tervezett
pedagóguscsere – mint
Herczeg József mondta –
idén már nem jön létre, a ta-
nárok tavasszal találkoznak
majd, még a mostani polgár-
mester regnálása idején.
Hogy hogyan tovább, arról
majd az utódjával tárgyal
Paks város vezetése.               

-vt-

Egy hajóban eveznek

Utcára készülnek a civilek

Az országos és a megyei
sajtóban elképesztõ adatok
jelentek meg a szociális in-
tézmények – elsõsorban a
fogyatékosokat és idõseket
ápoló otthonok – meg-
növekedett térítési díjairól.
Nem ritka a 100%-os eme-
lés, de akadt  400%-os is.

A paksi helyzetrõl a polgár-
mesteri hivatal szociális osz-
tályának vezetõjét, Badics
Istvánnét kérdeztük, aki elõ-
ször a korábbi szabályozással
kezdi a jelenlegi helyzet ma-
gyarázatát: – Az idõsek ottho-
nában fizetendõ intézményi
térítési díjat minden évben a
képviselõ-testület (mint fenn-
tartó) állapítja meg. Az ellá-
tottak által fizetett személyi
térítési díjat az intézményi té-
rítési díj és az ellátott rend-
szeres jövedelemének figye-
lembe vételével az intézmény
vezetõje állapítja meg. Ez tar-
tós bentlakásos intézmények
esetén az ellátott rendszeres
havi jövedelmének maximum
80%-a lehet. Amennyiben az
így megállapítható személyi
térítési díj nem egyezik meg
az intézményi térítési díjjal,
úgy a fenntartó az ellátott jö-
vedelme, készpénz- és ingat-
lanvagyona, valamint a tar-
tásra köteles és képes hozzá-
tartozók körülményei figye-
lembe vételével állapítja meg
a személyi térítési díjat – ma-
gyarázza az osztályvezetõ,
majd folytatja: – Idén válto-
zott az intézményi térítési díj
megállapításának módja. A
szociális törvény alapján a
személyes gondoskodás köré-
be tartozó szociális ellátások
intézményi térítési díja a szol-
gáltatási önköltség  és a nor-
matív állami hozzájárulás kü-
lönbözete. Paks önkormány-
zata már a megváltozott sza-
bályok alapján számította ki
az intézményi térítési díjat,
mely jelenleg 65.490,-Ft, míg
az elmúlt évben 53.000,-Ft
volt.                                      -s-

Emelkedõ díjak



Várhatóan októberben elkez-
di mûködését az egynapos se-
bészet a paksi rendelõben. A
képviselõ-testület rendkívüli
ülésén született döntésével
adott zöld utat a program-
nak. Az elõzetes elképzelés az
volt, hogy a Norvég Alapból
finanszírozzák majd a rende-
lõintézet szükséges átalakítá-
sát, illetve a mûszerbeszer-
zést, de egy nyertes pályázat
átszabta a terveket. Az Or-
szágos Egészségbiztosítási
Pénztár pályázatán sikerrel
szerepelt az önkormányzat, s
mintegy ezer beavatkozás fi-
nanszírozását nyerték el. En-
nek feltétele azonban az,
hogy októberben induljon az
új ellátás, így rohamléptek-
ben kell megtenni a szüksé-
ges lépéseket. Elsõként – a
megfelelõ gazdaságossági és
egyéb számítások, tervezé-
sek után – az önkormányzat a
norvég alapos pályázathoz el-
különített harmincmillió fo-
rintot kiegészítette 75 millió-
ra. A különbözetet az útépíté-
sekre szánt közel kétszázmil-
lió forintos keretbõl csoporto-
sították át. A pénzbõl a ren-
delõintézetben átalakításokat
végeznek, kialakítanak egy
olyan mûtõblokkot, ahol hat-
ágyas megfigyelõ helyiség is
lesz. Itt végeznek majd olyan
sebészeti beavatkozásokat,
melyek nem igényelnek több-
napos kórházi ápolást. Hajdú
János elmondta, az épület bõ-

vítésére nem lesz szükség. A
legjelentõsebb változás az
lesz, hogy a nõgyógyászat és
a sebészeti részleg helyet
cserél. Az új ellátás nem okoz
többletköltséget, egy vállal-
kozói csoport veszi bérbe,
üzemelteti. A polgármester
úgy véli, az egynapos sebé-
szet elindítása több elõnnyel
is jár, jelentõsen javítja a kör-
nyékben élõk egészségügyi
ellátásának színvonalát, nem
kell utazniuk a paksiaknak,
helyben elvégzik a kisebb
mûtéteket. Másik elõny, hogy
csökken a várakozási idõ. 

– A kormányzat olyan hely-
zetet teremtett, hogy például
Szekszárdon az új mûtõblokk-
ban, ahol egy idõben tíz mûtét-
re van lehetõség, tervezetten
csupán öt mûtétet végeznek
hetente. A sürgõsségi beavat-
kozások folynak, de iszonyú
hosszúra nyúlik a várakozási
idõ a tervezett mûtéteknél,
amit mi csökkenteni tudunk –
tette hozzá Hajdú János. 

A rendkívüli ülésen szüle-
tett meg a döntés arról, hogy
Paks városa kilép a kaposvári
központú, százhatvan telepü-
lést tömörítõ hulladékgazdál-
kodási társulásból, melyhez
2004-ben csatlakozott. Mind-
ezt – miként Hajdú János tá-
jékoztatott – a szakminiszté-
rium javaslatára tették meg.
A területi egység hiányában
ugyanis az önkormányzati
társulás elesett volna az uni-

ós támogatásoktól. A testüle-
ti ülésen elhangzott, a város a
Környezetvédelmi Miniszté-
rium javaslatára minipro-
jektben gondolkodik. Né-
hány környékbeli település
már jelezte csatlakozási szán-
dékát. Velük együtt miniszté-
riumi útmutatás alapján dol-
gozzák ki az új hulladékgaz-
dálkodási programot a követ-
kezõ hetekben. 

A képviselõ-testület hozzájá-
rulását adta, hogy létrejöjjön
az intézményfenntartó társu-
lás Németkérrel és Puszta-
hencsével közösen. Az iskolák
közül a II. Rákóczit, az óvodák
közül a Napsugár tagóvodát
jelölték ki mint befogadó in-
tézményt. Ez utóbbi csak
Pusztahencsét érinti, mivel
Németkér önállóan mûködteti
továbbra is óvodáját. A felsõ
tagozat azonban mindkét is-
kolában megszûnik, a gyere-
kek többsége Paksra jár majd
iskolába. A döntés azért nem
jelenti automatikusan azt,
hogy a kijelölt intézményekbe
kerülnek a gyerekek, mert
szabad választása van a szü-
lõknek, illetve nem egy eset-
ben már korábban más iskola,
óvoda mellett döntöttek. A lé-
pés kényszerû, emelte ki a
polgármester. A kistelepülé-
seknek tízmilliós megtakarí-
tást hoz, illetve megmenekül-
nek a csõdtõl, hiszen rövide-
sen egyetlen fillér finanszíro-
zást sem kap az a település,
mely nem felel meg a kor-
mányzati elõírásoknak. Paks
számára a polgármester sze-
rint két elõnye van: kistérségi
normatívát jelenthet, illetve
nem kell csökkentenie az al-
kalmazotti létszámot. A cso-
portbeosztások majdnem tel-
jes mértékben megmaradnak,
mivel hogy itt korosztályon-
ként, iskolánként 6-8 gyerek-
rõl van szó, akik minden ne-
hézség nélkül bekerülhetnek
egy-egy osztályba. – Nem lesz
több osztály, csak nõ a feltöl-
töttség és jobb lesz a finanszí-
rozás – indokolta a döntést a
polgármester. Mezõsi Árpád
képviselõ felvetette, hogy a

befogadó iskolákban szükség
lenne pedagógiai asszisztens
alkalmazására, aminek szük-
ségességét megvizsgálják.

Módosította a Gazdag Erzsi
Általános Iskola alapító ok-
iratát a képviselõ-testület. A
változásra azért volt szükség,
mert az intézmény keretei
között mûködik szeptember-
tõl az autista gyerekekkel
foglalkozó speciális csoport.
Velük megnõ a létszám, így az
alapító okiratban meghatáro-
zott 90 fõs keretet 110-re kel-
lett emelnie az önkormány-
zatnak. A Benedek Elek Óvo-
da alapító okiratán még ennél
is kisebb korrekciót hajtottak
végre a képviselõk. 

A költségvetést is módosí-
totta a testület, mivel egy be-
ruházás csúszása miatt 17,2
millió forint kötbért kapott a
város a kivitelezõtõl, s így
nem várt bevételre tett szert.
A pénz nagy részét – több,
mint 15 millió forintot – a
Paksi Sportegyesület most
elkészült klubházának beren-
dezésére fordítják.

Lakossági megkeresés nyo-
mán módosította a helyi épí-
tési szabályzatot az önkor-
mányzat. Három igény érke-
zett, ezeket elfogadta a testü-
let, egyiküket a jogi és ügy-
rendi bizottság kifogásolta. A
Petõfi utca sarkán a volt kul-
túrház tulajdonosa kereste
meg az önkormányzatot, kér-
ve az épület átsorolását, mert
tizenkét lakásos társasházat
szeretne építeni. A jogi és
ügyrendi bizottság az elnök
szerint nem lát rá garanciát,
hogy a környezetbe illõ ter-
vek készüljenek. Szinger Fe-
renc szerint megváltozik a
helyi védettséget élvezõ épü-
let jellege, mérete. – Oda leg-
feljebb hatlakásos változatot
tartanak elfogadhatónak.
Hum Ferenc a hivatal mûsza-
ki osztályának vezetõje hoz-
zátette, megvizsgálják a ter-
vezõk, szakhatóságok a lehet-
séges variációkat, s ezek is-
meretében döntenek a végle-
ges szabályozási elemekrõl.

Vida Tünde

Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2007. augusztus 24.

Címlapfotó: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu
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Sokat változtak a határon túl élõ fiatalok,
konstatálta Fodor Melinda. A Paksi Köz-
mûvelõdési Kht. munkatársa hatodszor
szervezte a cseresznyési tábort, ami
egyébként a tizennegyedik volt a sorban.
Népes csapat érkezett idén: Erdélybõl,
Felvidékrõl, Kárpátaljáról és a Vajdaság-
ból verbuválódott a társaság, illetve sokat
vendégeskedtek esténként paksi fiatalok is
a táborban. Fodor Melinda úgy véli, kezd
elhalványodni a különbség, ami a hazánk-
ban élõ, illetve a határon túli fiatalok kö-
zött oly szembetûnõ volt még néhány éve. 

A program ezúttal a gróf Batthyány La-
jos emlékév jegyében zajlott, ez adta az
elõadások többségének apropóját. Hall-
gatva a korábbi véleményekre, ezúttal
több szabadidõt biztosítottak a táborozók-
nak, akik amellett, hogy fõként egymással
ismerkedtek, különbözõ kiscsoportokban

munkálkodtak. A televíziós társaság pél-
dául Polgár Tamás irányítása mellett fil-
met készített, az újságírócsapat hagyomá-
nyosan lapot, Kövi Gergõ hathatós segítsé-
gével. A zenei csoportot Nemes András ve-
zette. A színjátszók a záró esten mûsorral
örvendeztették meg társaikat, a tábor tá-
mogatóit, vendégeit. 

A táborozóknál járt Paksról többek közt
Tell Edit és Bodroghalmi László, õk Lázár
Ervin-esttel készültek. Elõadást tartott
Batthyányról Katona Tamás, Töttõs
Gábor, Decsi Kiss András és Sarlós István
is. A fiatalok egyik nap Székesfehérváron
jártak, és a Balatonban is megmártóztak,
de a lényeg – mint Fodor Melinda mondta
– változatlanul a nyelvi és kulturális ha-
gyományok ápolása, a magyarságtudat
erõsítése volt.

-vt-
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Fotó: Molnár Gyula (fent), Vida Tünde (lent)

Barátság határok nélkül
Elkészítette számvetését az
elsõ félév munkájáról a német
önkormányzat. Az összegzés
szerint négy munkaterv sze-
rinti és két soron kívüli ülést
tartottak. Sikeresen megren-
dezték február 17-én a hagyo-
mányos sváb báljukat. Ezt
követte az országos elektori
választás, majd a Tolna Me-
gyei Területi Német Kisebb-
ségi Önkormányzat megala-
kulása. A paksi német nemze-
tiségi önkormányzat egy-egy
ülnököt választott, illetve de-
legált a Tolna Megyei Munka-
ügyi Bíróságra, illetve a Paksi
Városi Bíróságra. Május kö-
zepén közmeghallgatással
egybekötött testületi ülést
tartottak, majd a pünkösdi
fesztivál keretében a Paksi
Közmûvelõdési Kht.-val kö-
zös szervezésben sikeres Né-
met Nemzetiségi Napot. 

Megalapították a „Német
nemzetiségi kultúra és embe-
ri kapcsolatok ápolása fejlesz-
tése érdekében végzett köz-
életi tevékenység elismerésé-
re” az Arany Rozmaring dí-
jat, amely évente egyszer
adományozható. Gyermek-
napra vendégszereplésre hív-
ta a német önkormányzat a
Holló Együttest a mûvelõdési
házba. A német nyelvtanulás
érdekében tanfolyamot szer-
veztek, mely két csoportban
zajlott 15 fõ részvételével. 

Idén ballagáskor minden
városi iskolában emléklapot
adtak át azon tanulók részére,
akik kiváló eredményeket
mutattak a német nemzetisé-
gi nyelv elsajátítása terén. El-
határozták, hogy ebbõl ha-
gyományt teremtenek.

Hetzmann Albert elnök ösz-
szegzése szerint az év elsõ fe-
lében hozzájuk érkezett igé-
nyek közül a Deák Ferenc, a
Bezerédj és a II. Rákóczi Fe-
renc általános iskolák, a Vak
Bottyán Gimnázium, a Vörös-
marty úti Óvoda és a Német
Zenebarátok Egyesülete ké-
rését támogatták.              -vt-

Féléves mérleg

Forró bitument szállító kamion borult
az árokba kedden Dunakömlõd határában.
A teherautó 23 tonnányi veszélyes anyag-
nak minõsülõ aszfalttal a tartályában dõlt
az oldalára a hatos frissen épült szakaszán.
Míg a mentés elõkészületei zajlottak a Tol-
na Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
irányításával egy újabb teherautó borult az
árokba. Ezúttal egy hûtõkamion szenvedett
balesetet három és fél tonna rakománnyal a
rakterében. A két kamiont darusautók és a
tûzoltóság segítségével emelték ki, s meg-
kezdték a talajcserét, ahol azt az aszfalt
szennyezte. A mûszaki mentés idejére több
órán át teljes szélességében lezárták a ha-
tos utat. 



Az elismerést 1992 óta har-
mincnégyen kapták meg
Pakson. A város gazdasági,
kulturális és társadalmi fej-
lõdésében kiemelkedõ sze-
repet játszó személyeknek
és szervezeteknek adomá-
nyozható. A kitüntetett ré-
szére a polgármester emlék-
érmet adományoz „Pro
Urbe” felirattal, Paks címe-
rével, a város történelmi fo-
lyamatosságára utaló ábrá-
zolással. A képviselõ-testü-
let naptári évenként legfel-
jebb három kitüntetést ado-
mányoz.

Megkérdeztünk néhány dí-
jazottat. Õk valamennyien
kiemelkedõ eseményként
tartják számon azt, hogy eb-
ben az elismerésben része-
sülhettek:

– Abban az évben kaptam
meg az elismerést, amikor

nyugdíjba mentem a városi
könyvtár élérõl. Életem
egyik legszebb napja volt –
idézi fel Herczeg Ágnes. –
Gyönyörû rendezvény kere-
tében történik a díj átadása,
nagy publicitást is kap ma
már ez a dolog. Egyszóval
nagyon megható, és aho-
gyan a kollégák és a család
együtt örül az emberrel, az
még örömtelibbé teszi az al-
kalmat. Korábban is kaptam
kitüntetéseket, mindegyik
nagyon jólesett. De a helyi
elismerésnek rendkívüli va-
rázsa és súlya van egy em-
ber életében. Én azt hittem,
hogy amit teszek, az a szak-
mai hivatásomból adódó
munka, és sosem jutott
eszembe, hogy ez mások
szemében több is lehetett
ennél. Ma sem tudom, hol a
határ a szakma és a plusz te-

vékenység között. Szeren-
csére ez az elismerés Pakson
nem csak azt jelenti, hogy az
életmûve végén nyugdíjba
vonulókat jutalmazzák, mert
a díjazottak névsora kor és
tevékenység tekintetében is
sokrétûségre utal.

– A Paksi Képtár létreho-
zásában végzett munkámat
értékelték az elismeréssel,
és ez nagyon jólesett – fogal-
maz Halász Károly. A képtár
egykori vezetõje szerint a
rendszeres nyári alkotótá-
borok során gyarapodó
gyûjtemény az alapja a kép-
tárnak, mely hamarosan új
dimenzióba lép: a szakmai
munka kerül elõtérbe, nem a
fennmaradásért folytatott
küzdelem.

Dr. Széchenyi Attila nem
szívesen beszél errõl az ese-
ményrõl annak ellenére,
hogy nagy örömöt okozott
számára. – Úgy hiszem,
hogy amit tettem, azt nem
kitüntetésért végeztem, ha-
nem azért, mert úgy érez-
tem: végeznem kell a felada-
tomat. Harmincöt éve dolgo-
zom orvosként Pakson. Ele-
inte fõként a hivatásomhoz
kapcsolódóan szerepeltem a
közéletben, majd az önkor-
mányzat tagjaként, két cik-
luson át alpolgármesterként
is. Nagy megbecsülésnek
tartom, hogy a díjat meg-
kaphattam.

Idén is az október 23-ai
nemzeti ünnep alkalmából
tartott ünnepi ülésen kíván-
ja átadni a „Pro Urbe em-
lékérem” kitüntetést Paks
Város Önkormányzati Kép-
viselõ-testülete. Adományo-
zására augusztus 22-ig tehet
javaslatot minden paksi la-
kos. Az indítványt, mely tar-
talmazza a jelöltnek azon
teljesítményét, mely a ja-
vaslat szerint méltóvá teszi
az elismerésre, dr. Blazsek
Balázs címzetes fõjegyzõnek
kell eljuttatni.

-s-
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Pro Urbe – a városért Készül a képtár

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

Javában dolgoznak a szak-
emberek az új képtár épüle-
tén. A munkálatokat tavaly
év végén kezdte a Dunacen-
ter Therm Kft. A belsõ mun-
kák 90%-a elkészült. Jelen-
leg az épület külsõ burkola-
tán és a tetõszigetelésen dol-
goznak, hátravan a parko-
lóépítés, parkosítás, tájékoz-
tatott Kövesdi Lajos, a cég
ügyvezetõje. Az elõtérben
lesz egy fogadórész, lift, illet-
ve késõbb büfé. A földszinti
kiállító terület a képtár leg-
nagyobb része. Mindemel-
lett lesz vizesblokk, illetve
raktárak, közöttük például
szobor- és festményraktár.
Hum Ferenc úgy tájékozta-
tott, hogy az emeleten lesz
könyvtár és iroda a kiállító-
tér felé nyitott térelrende-
zéssel, teakonyha, illetve ka-
marakiállítások rendezésére
alkalmas galéria. Kialakíta-
nak egy sötétszobát is, ahol
vetítéseket tarthatnak, és
egy szakköri termet teljes
rálátással a kiállító térre. A
mûszaki osztály vezetõje ar-
ról is beszámolt, hogy nem
volt zökkenõmentes a mun-
ka, a bontás során elõre nem
látható akadályokkal talál-
ták szembe magukat. Két te-
tõpanelt meg kellett erõsíte-
ni, illetve a falpanelek erede-
ti rögzítésével is voltak prob-
lémák. A közmûfektetés so-
rán az egykori konzervgyár-
ban használt, félig elbontott,
kicsempézett velõtárolókra
bukkantak a föl alatt, ezért
újra kellett tervezni, engedé-
lyezni a  vezetékek nyomvo-
nalát. Így lett a kivitelezés új
határideje szeptember 20. A
beruházás költsége közel
bruttó 250 millió forint,
amelybõl 95 millió forint álla-
mi támogatás nyert az ön-
kormányzat. A képtárat a
versenyeztetési eljárásban
kiválasztott, budapesti illetõ-
ségû Kiss és Járomi Építész-
iroda tervezte.               -kgy-
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Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Paksi Hírnök archív (lent)

Újabb öt modullal bõvült,
így már több mint hétezer
férõhelyes a Kiégett Kazet-
ták Átmeneti Tárolója. A lé-
tesítményben helyezik el a
paksi atomerõmûben kelet-
kezõ elhasznált fûtõeleme-
ket, miután öt éven át a re-
aktor melletti pihentetõ me-
dencében tartották õket. A
bõvítés most fejezõdött be a
Vegyépszer Zrt. és a Pintér
Mûvek kivitelezésében. Az
atomerõmû szomszédságá-
ban lévõ Kiégett Kazetták
Átmeneti Tárolója bõvítésé-
nél a legfontosabb szem-
pont, hogy legyen három év-
re elegendõ beszállítási le-
hetõség. Miként az üzemel-

tetõ Radioaktív Hulladéko-
kat Kezelõ Kht. ügyvezetõ
igazgatója elmondta, ennyi
idõ szükséges az újabb mo-
dulok engedélyezéséhez, ki-
vitelezéséhez. Dr. Hegyháti
József rámutatott, a létesít-
mény világszínvonalú, s a fû-
tõelemek ötven évig tartó
tárolására alkalmas. Hozzá-
tette, a kazetták végleges
sorsát illetõen több elképze-
lés van. Szóba kerülhet nem-
zetközi tároló, illetve a Pécs
közeli Boda. Kiemelte, az ott
lévõ agyagkõ alkalmasságát
a geológusok szerint semmi
nem kérdõjelezi meg. 

Dr. Hegyháti József úgy
tájékoztatott, hogy a Ki-

égett Kazetták Átmeneti
Tárolójánál a bõvítés 2005.
május 31-én kezdõdött, s
ütemezés szerint haladt. Ez
volt a második fázis az 1997-
ben üzembe helyezett átme-
neti tárolóban. Az építészeti
feladatokat a Vegyépszer
Zrt., a technológiai munká-
kat a Pintér Mûvek végezte.
Most a 12-16-os kamrák ké-
szültek el. Ezek közül az
utolsó terveit idõközben mó-
dosították. – Felmerült an-
nak kérdése, hogy miként
tudjuk lehetõvé tenni adott
esetben a sérült, újratoko-
zott kazetták elhelyezését,
illetve a Magyarországon
mûködõ tan- és kutatóreak-

tor kiégett fûtõelemeinek el-
helyezését – indokolta az
ügyvezetõ. A módosítás azt
jelenti, hogy az egy kamrá-
ban lévõ 450-bõl 106 csõ na-
gyobb lett, mégpedig annyi-
val, hogy adott esetben egy
újratokozott kazetta is be-
férjen. A 2003-ban megsé-
rült fûtõelemek is hermeti-
kus tokba kerültek. A beru-
házás dr. Hegyháti József
tájékoztatása szerint 6,6
milliárd forintba került, és a
Központi Nukleáris Pénz-
ügyi Alapból finanszírozták.
Ennek „befizetõje” a paksi
atomerõmû, mely évente fi-
zet azért, hogy a radioaktív
hulladék elhelyezést, illetve
a késõbbi leszerelést tudják
finanszírozni.

-vida-

Bõvült az átmeneti tároló

Elvégezték az atomerõmû
kettes blokkján az évente
esedékes karbantartási
munkát és fûtõanyagcserét.
Mittler István úgy tájékoz-
tatott, hogy a reaktort júni-
us 30-án állították le, egy hó-
nappal késõbb, július 30-án
történt meg a párhuzamos
kapcsolás és lapzártánkkor
terhelték fel a reaktort. Az
ütemezés szerint augusztus
elsején este érte el a száz
százalékos teljesítményt. A
kommunikációs fõosztályve-
zetõ arról is tájékoztatott,
hogy idén még egy blokk – a
hármas – karbantartása van
hátra. Ezt a reaktort az
ütemterv szerint augusztus
18-án állítják le. 

Mittler István azt is el-
mondta, hogy befejezõdött a
teljesítménynövelés az egyes
blokkon, így ez már a máso-
dik olyan reaktor, mely emelt
teljesítménnyel üzemel. A

paksi atomerõmû 4. blokkja
2006. szeptember 28. óta
termel áramot biztonságo-
san, eredeti teljesítményé-
nek 108%-án, emlékeztetett
a kommunikációs vezetõ.
Hozzátette, a blokk összes
paramétere megfelel az Or-
szágos Atomenergia Hivatal
által engedélyezettnek. A 4.
blokki eredményeket, ta-
pasztalatokat figyelembe vé-
ve folytatják a teljesítmény-
növelést a többi blokkon is.
Az egyesen az idei fõjavítás
alatt végezték el a szükséges
átalakításokat a nukleáris
hatóság engedélyének meg-

felelõen. A fõjavítás után
kezdõdött egy háromlép-
csõs, nukleáris hatóság által
elfogadott felterhelési prog-
ram. Száz és száznégy száza-
lékos teljesítményszinten
méréseket, vizsgálatokat vé-
geztek, melyek alátámasz-
tották, hogy a blokk stabi-
lan, kellõ tartalékokkal és az
elõírások szerint üzemel.
Ezek után július 16–19-e kö-
zött napi 1%-kal növelték az
értéket, és július 19-én a re-
aktor teljesítménye elérte
az engedélyezett 108%-os
értéket. Ezáltal már a máso-
dik reaktor érte el az ötszáz
megawattos névleges érté-
ket.

Mittler István rámutatott,
zajlanak már a 2-3. blokki
teljesítménynövelés elõké-
születei is. – A szükséges át-

alakításokat követõen a
blokkokon 2008-ban elkez-
dõdik a teljesítménynövelés
megvalósítása, és 2009-ben a
tervek szerint már mind a
négy paksi blokk névleges
villamos teljesítménye 500
MW lesz – mondta. 

Az elmúlt hetek szélsõsé-
gesen meleg idõjárása nem
járt fennakadással, korláto-
zással az atomerõmûben, de
több megelõzõ intézkedés is
történt. Az egyes berende-
zések ellenõrzését gyakorib-
bá tették, s az automatikus
mérések mellé kézi mérése-
ket iktattak be. A külsõ te-
rületen dolgozóknak órán-
ként biztosítanak frissítõt, a
többség pedig légkondicio-
nált helyiségekben dolgozik. 

Az atomerõmû mûködésé-
hez a feltételek – ami a hûtõ-
vizet jelentõ Duna vízét
érinti – megfelelõek. Az úgy
nevezett kisvizes intézkedé-
si terv a Balti tenger felett
mért 85 méter alatt lép élet-
be, a Duna Paksnál szerdán
85,71 méter volt. Fontos pa-
raméter a bemenõ és kime-
nõ víz hõmérsékletkülönbsé-
ge, mely nem lehet több 11
foknál. Szerdán ez az érték
8,5 fok volt.                     -vt-

Már két blokkon emelték a teljesítményt
Véget ért a kettes blokk éves karbantartása, a paksi
atomerõmûben ismét négy reaktor termel áramot. Ezek
közül kettõ emelt teljesítményen, hiszen a négyes után
az egyesen is befejezõdött a teljesítménynövelés. A káni-
kula fennakadást nem okozott az áramtermelésben.

Miroslav Lipar, Nemzetközi Atomenergia-ügynökség
(NAÜ) Nukleáris Létesítmények Biztonsága osztályának
vezetõje látogatott az atomerõmûbe. A NAÜ szakemberét
Kovács József, a Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója fo-
gadta. Miroslav Lipar a 2003. évi üzemzavar következmé-
nyeinek helyreállításával kapcsolatban tájékozódott, illet-
ve látogatást tett az 1-2. blokki reaktorcsarnokban.



Az idei a hatodik nyár, hogy
a Duna hûs habjai közé lehe-
tett csobbanni a Daróczy vir-
tus-úszáson. A rendezvény
egy 1886. augusztus 16-i ese-
mény emlékére kapta nevét,
amikor is nemes Király-
daróczi Daróczy Isván fiai,
István és Zsigmond orszá-
gos evezõs bajnokok baráta-
ikkal leúsztak hét kilométert
a Dunán Uszódig, egy újon-
nan épített csárdához. Mai
követõik jó néhány kilomé-
terrel megtoldották ezt a tá-

volságot, 15 kilo-
méteren át szelik
a vizet Kalocsáig. 

A távúszást, illet-
ve lebonyolítását
elõször 2001-ben,
baráti körben pró-
bálták ki, majd a
sikert látva meg-
született az elha-
tározás, hogy ha-
gyományt terem-
tenek. Mint min-
den alkalommal,
az úszókat most is

ladikokban, csónakokban kí-
sérték a vízi rendõrség mun-
katársai és tapasztalt dunai
emberek, hiszen a megfelelõ
biztosítás elengedhetetlen.
Az engedélynek megfelelõen
az indulás helye a buszpálya-
udvar vonalában lévõ csó-
nakleeresztõnél volt, innen
átúszták a folyót, majd a bal
parton, 100 méteres sávban
tempózhattak, legfeljebb
egy kilométer hosszú kon-
vojban. Ami a Duna vizét il-
leti, kellemes, közel 25 Celsi-

us fokos volt. A levegõ vi-
szont ennél sokkal mele-
gebb, így a nap égetõ suga-
rai ellen kimondottan jó szol-
gálatot tett a naptej. A tava-
lyinál kevesebben, kilenc-
vennégyen regisztráltak,
ami annak tudatában nem
meglepõ, hogy ugyanezen a
napon tartották az idõjárás
miatt korábban elhalasztott
Balaton-átúszást, illetve az
öbölátúszást is ekkor ren-
dezték. A legidõsebb úszó
Horváthné Raffai Pálma volt
Kalocsáról, illetve Németh
Bálint Paksról, a legifjabb
pedig az 1996-ban született
Györkõ Bence Duna-
földvárról. Ebben az eszten-
dõben külföldrõl nem érke-
zett nevezõ, viszont az or-
szág számos pontjáról jöttek
virtuskodni, így többek kö-
zött Budapestrõl, Fótról,
Nagykanizsáról, Békésrõl és
Füzesabonyról. A két-három
órás úszótúra végén minden-
ki épségben partot ért. He-
lyezetteket nem hirdettek,
hiszen itt nem versenyrõl
van szó. A kiadós lubickolás
után emblémás pólóval aján-
dékozták meg, illetve a ha-
gyományoknak megfelelõen
jóféle pörkölttel kínálták a
résztvevõket, majd komppal,
illetve busszal tehette meg a
társaság a visszautat. Gyulai
János szervezõ elmondta, a
virtus-úszás nem csupán egy
kellemes élmény, feltöltõdés
a résztvevõknek, hanem más
hozadéka is van, igazolja az
atomerõmû környezetbarát
üzemét azzal, hogy az erõmû
mögött a Dunában úsznak. 

A Balaton-átúszás szerve-
zõbizottsága társrendezvé-
nyének tekinti a virtus-
úszást, amelynek megrende-
zéséhez az atomerõmû, az
Atomix Kft., Hajdú János
polgármester, a Vilkesz, az
Ovit, a PADOSZ, a Dekoten
Kft. és az Olajterv nyújtott
támogatást.               

-gyöngy-
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Jobbágy Gyuláné elõször
jött el a virtus-úszásra. A
Balatont már sokszor átúsz-
ta, ezért most úgy döntött,
itthon marad és kipróbálja
ezt a vízi rendezvényt.
Csobbanás elõtt alaposan
bemelegített, illetve taná-
csokat kért olyanoktól, akik
már máskor is itt voltak. El-
árulta, hogy egy kicsit fél,
mert számára még ismeret-
len ez a próba, de abban biz-
tos volt, hogy ha csak rajta
múlik, akkor végigcsinálja.  

Felhõsi László is elõször
vett részt a virtus-úszáson,
kollégákkal, barátokkal érke-
zett. Nyáron rengeteget
úszik, de télen sem hanyagol-
ja a sportágat. Egyébként na-
gyon szereti a Dunát, ahogy
ideje engedni, csónakba ül.
Kiemelte, hogy a folyónak
nem csak adományait élvezik
barátaival, hanem óvják is.
Szeretnék, ha eljutnánk odá-
ig, hogy mindenki így tesz,
hogy megmaradjon az utó-
kornak ez a csodálatos kincs.

Pakstól Kalocsáig virtuskodtak
Meglepõ, hogy a tomboló ká-
nikulában viszonylag kevesen
hûsítették magukat a stran-
don. Artim András, a Paksi
Vízmû Kft. ügyvezetõje el-
mondta: a napi belépõk száma
600 fõ körül mozgott, a forga-
lom a csúcshõmérsékletek
idején is csak 800 fõ körüli
volt. Hétvégén emelkedett
csupán a vendégszám kétezer
fölé. Tetemesen megnõtt vi-
szont a vízigény Pakson. Az
átlagos érték kétszeresére
emelkedett fogyasztás a szol-
gáltatónak nem okozott gon-
dot. Átmenetileg az esti órák-
ban, locsolás idején a Fecske
és a Mezõ utca környékén ta-
pasztalhattak a lakók nyo-
máscsökkenést, de a hibát ha-
mar korrigálták a vízmû
munkatársai, a paksiaknak
nem kellett korlátozás beve-
zetésétõl tartaniuk.             -s-

Kánikula

Népszerû a környéken a
Csámpai Country Road Club.
A januárban alakult együttes
tucatnyi fellépésen van már
túl. Az elsõ lovasbálon történt
bemutatkozás óta megfordul-
tak már jótékonysági rendez-
vényen, nemzetiségi és falu-
napon, jártak júliálison és
fesztiválokon. Azon túl, hogy
próbálnak, új koreográfiák-
kal bõvítik repertoárjukat, az
ország más klubjaival is is-
merkednek. Nemrégiben Ba-
latonfüreden vettek részt egy
country találkozón, majd ma-
guk vállalkoztak egy hasonló
megszervezésére. A német-
kéri Beanett Panzió adott ott-
hont a country víkendnek,
ahova Balatonfüredrõl, Sze-
gedrõl, Budapestrõl és Ma-
gyarhertelendrõl érkeztek a
linedance hívei, sõt Németor-
szágból is fogadtak vendéget.
A találkozón lehetõség volt
tapasztalatcserére, régi kore-
ográfiák csiszolására, újak ta-
nulására.                           -vt-

Country víkend
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Fotók: TelePaks Városi Televízió

SIMON PÉTER
Némi szorongással költöz-
tem ide 1992-ben. Féltem,
hogy unatkozni fogok egy
kisvárosban, de aztán meg-
találtam a barátaimat, az
emberi kapcsolataimat.

Gyakorolhatom a hivatáso-
mat és támogatást is kapok
hozzá. Jól érzem itt magam.
Nagyon szerencsés helyzet-
ben vagyok a kollégáimmal
együtt az új mûvészeti isko-
lában, hisz maga az épület, a
felszereltsége rendkívüli le-
hetõségeket kínál tanárnak,
diáknak egyaránt.

Úgy látom, hogy a város-
nak, az itt élõ embereknek
befogadóbbnak kellene
lenniük. Fõleg kulturális
téren beengedni az újdon-
ságot, a másságot. Erre
nagy szükség van és lesz,
mert különben elmegy
mellettünk a világ.

HEIZLER JÁNOS
Gyerekkoromban, ha egy

srácot dicsértek, akkor azt
mondták, hogy „ez egy jól
köszönõ gyerek”. Itt min-
denki mindenkit ismert.
Ahogy múltak az évek, ez a

hagyomány egy kissé letû-
nõben van, de azért a tõs-
gyökeres paksiak között
még fellelhetõ. Szeretem,
hogy bármerre járok, min-
dig, mindenhol ismerõs-
ként, barátként fogadnak.

Hatalmas ütemben fejlõ-
dik ez a város, épül-szépül
minden. Amit egy kissé hi-
ányolok, az egy kávéház
vagy szabadidõpark, ahol
az ember elmerenghet,
megpihenhet egy órá-
cskát…

Kovács Tibor

Az én városom

Két estén át táborozott
Pakson a Caravan Stage
Company. A vándortársu-
lat nem a szokásos helyen,
az Ürgemezõn vert sátrat,
sõt mi több, egyáltalán
nem vert sátrat. A színé-
szek hajón érkeztek a Du-
nán, s a vízi színpad mel-
lett horgonyoztak le. Már
érkezésüknek is híre
ment, hiszen egy harminc-
méteres vitorlással érke-
zett a színes társaság. A
Caravan Stage Company
egy húsz-huszonöt fõs tár-
sulat, mely vízen járja a
világot, látványos produk-
cióját eljuttatva annak
számos pontjára. A szín-
házat harminchét éve a
kanadai Paul Kirby és
Adriana Kelder toborozta
azzal a céllal, hogy azokba
a kis Vancouver-szigeti vá-
rosokba, falvakba is vi-
gyen kultúrát és elõadó-
mûvészetet, ahova az rit-
kán jut el. Huszonhat évi
vándorlás után cserélték

kocsijaikat hajóra, s azóta
az Amara Zee vitorlással
járják a világot. – Euró-
pán már jártunk, de Ma-
gyarországra most érkez-
tünk elõször – mondja a
számos nációt felvonultató
társulat New York-i tagja,
Renee Benson, aki szerint
Paks a gesztenyesor alatti
nézõterével kiváló adott-
ságokkal rendelkezik.
Mint mondta, az atomerõ-
mû közelsége cseppet sem
befolyásolta, nem is zavar-
ta õket. Õt különösen nem,
hiszen Brooklyn környé-
kén, ahonnan õ jött, több
nukleáris erõmû is van.
Renee elmondta, az év hat
hónapjában utaznak. Ez-
úttal Bécsbõl indultak a
Dunán, s Törökországig
visz az útjuk. Ennek során
meg-megállnak, hogy be-
mutassák a közönségen
Úszó utópiák címû pro-
dukciójukat. A paksi kö-
zönség két alkalommal lát-
hatta a mûsort.             -tV-

Színház kötött ki a Dunán
Walesben vendégszerepelt
a közelmúltban a paksi
Tûzvirág Táncegyüttes. A
paksiak koreográfusi kate-
góriában neveztek, s kap-
tak negyedik díjat. Mádi
Magdolna mûvészeti vezetõ
elmondta, nem volt más le-
hetõségük, ezért neveztek
ebben a kategóriában. A
versenyen egyébként elõ-
írás volt az élõzenei kíséret,
a gálán viszont, ahol hatal-
mas sikert aratott a Tûzvi-
rág, a szokásos körülmé-
nyek között léptek fel. A
llangolleni fesztivál zsûrije
elõtt madocsai és györgy-
halmi legényessel lépett
színpadra a paksi együttes.
A gálamûsorban ezeken kí-
vül már a szászcsávásit is
táncolták négyezer fõs kö-
zönség elõtt. Maga a feszti-
vál is monumentális volt, s
igen nagy múltú. Eleinte
csak zenei seregszemle
volt, az elmúlt években vi-
szont már kórusok, tánc-
csoportok is bemutatkoz-

hatnak, megmérethetik
magukat, mondta el Mádi
Magdolna. A tûzvirágosok
mindebbõl három napnyi
programot láttak, de a le-
hetõségekhez mérten igye-
keztek megismerni Wales s
a környék nevezetességeit,
és az út során Londonba is
ellátogattak. A mûvészeti
vezetõ elmondta, természe-
tesen nem utazhatott az
együttes minden tagja, mi-
vel számos korosztály tán-
col a Tûzvirágban. Mádi
Magdolna hozzátette, lehe-
tõségük lenne jövõre is
részt venni a llangolleni
fesztiválon, de úgy gondol-
ja, egy programra egyszer
érdemes elmenni, ezért va-
lószínûleg jövõre más meg-
mérettetésre nevezi együt-
tesét. A Tûzvirágot egyéb-
ként a közeli hetekben szá-
mos alkalommal láthatja a
paksi közönség, így a Du-
na-parti Családi Napokon,
a Villamos Napokon és a
szüreti fesztiválon is. -vida-

Walesben járt a Tûzvirág
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Hollywoodi filmekbe illõ módon, egy
alagúton keresztül készültek kirabolni
egy moszkvai bankot (azt hiszem, tavaly
történt), ám az akció meghiúsult, mert a
földrengésvédelem leleplezte a „vakon-
dokat”. 

Állítólag másfél évig építették a 30 mé-
ter hosszú, majdnem két méter magas,
profi módon megerõsített vágatot, mint-
egy 90 tonna földet kitermelve. (Azt
hogy szállították el feltûnés nélkül?!) 

Hogy a vállalkozás mégsem sikerült,
annak a földrengésvédelem az oka. Egy,
a bank alapjait figyelõ szeizmográf fur-
csa rezgéseket mutatott ki, és az õrség
értesítette a rendõrséget mondván, itt
valaki ás. Ám a bandának nyilvánvalóan
voltak belsõ informátoraik, mert a les-
ben álló rendõrök néhány nap után dol-
guk végezetlenül elvonultak. Nos, ha
másért nem is – Magyarország nem tar-
tozik a kiemelkedõen földrengésveszé-
lyes területek – a bankrablók miatt, úgy
tûnik, érdemes a témával foglalkozni…

No, de fordítsuk komolyra a szót!
Erõs rengések idehaza is elõfordulnak,
és a távoli országok is mindinkább elér-
hetõvé válnak a magyar turisták számá-
ra is, ajánlatos tehát a földrengéssel
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat

megismerni. A földrengések elõrejelzé-
se a tudomány mai állása szerint nem le-
hetséges. Azt tudjuk megbecsülni, hogy
egy bizonyos idõszakban milyen valószí-
nûséggel fog egy adott méretû rengés
kipattanni a vizsgált területen.

Az intenzitás a földrengésnek egy
adott helyen az emberekre, illetve az
emberi építményekre gyakorolt hatásá-
nak mértéke, melynek mértékét a 12 fo-
kozatú EMS (Európai Makroszeizmikus
Skála) skálán szokás megadni.

Hipocentrum a földrengés kipattanási
helye, mélysége néhány km-tõl egészen
700 km-ig terjedhet. 

Epicentrum a földfelszínnek közvetle-
nül a hipocentrum felett elhelyezkedõ
pontja, az okozott károk általában itt a
legjelentõsebbek. 

Utórengések a nagyobb földrengése-
ket követõ kisebb magnitúdójú rengé-
sek, számuk elérheti akár a több százat,
vagy ezret is. Kisebb méretük ellenére a
fõrengés által megrongált építmények-
ben komoly károkat okozhatnak.

Mit tegyünk földrengés esetén?
Amíg tart a rengés:
– Ne hagyjuk el az épületet, ne próbál-

junk meg ki- vagy bejutni, ugyanis a leg-
több sérülés ilyenkor történik. (Például

ledõlõ kémény, lehulló vakolat, üvegcse-
rép miatt.)

– Az épületen belül igyekezzünk minél
távolabb kerülni ablakoktól, üvegektõl,
és olyan tárgyaktól, amelyek sérülést
okozhatnak. Keressünk menedéket az
asztalok alatt, ajtókeretben, a sarokban! 

Ha autóval közlekedünk:
Álljunk meg az út szélén, távol hidak-

tól, felüljáróktól. Maradjunk az autóban.
A rengést követõen:
– Elemlámpával ellenõrizzük, majd

zárjuk el a gáz- és elektromos készülé-
keket, az elektromos fõkapcsolót. A gáz-
vezeték fõkapcsolóját csak szivárgás
gyanújakor szabad elzárni, visszakap-
csolni pedig csak szakembernek lehet!

– Ha feltételezhetõen sérült a vízveze-
ték, ne használjuk a WC-t.

– Készüljünk fel az esetleg bekövetkezõ
utórengésekre. Az erõsen megsérült épü-
leteket minél hamarabb el kell hagyni. 

– Még véletlenül se használjuk a liftet.
– Vegyük fel a kapcsolatot a szomszé-

dokkal, lehet, hogy segítségre szorul-
nak, vagy segítséget nyújthatnak.

– Nyugtassuk meg a riadt állatokat.
Ha lehet, õket is menekítsük ki.

– A szabadban kerüljünk minél mesz-
szebb az építményektõl, fáktól, elektro-
mos vezetékektõl. 
De ami a legfontosabb, legyen az bármi-
nemû katasztrófa: õrizzük meg nyugal-
munkat és ha lehet, segítsünk másokon!

Hahn Szilvia

Kész katasztrófa!
Szeizmográffal a bankrablók ellen

Sikeres mûsorral képviselte
hazánkat a Csillag Show Tánc
Egyesület  Makrigialoszban a
Kagyló Fesztiválon. A kétna-
pos görög rendezvényen elsõ-
sorban hagyományõrzõ cso-
portok szoktak színpadra lép-
ni, a modernebb mûfaj megje-
lenítése új szín volt a palettán.

Az egyesület nagy várako-
zással indult elsõ külföldi útjá-
ra. Tarsolyukban a hastánc,
hip-hop, show tánc és divatbe-
mutató mellett két néptánc-
koreográfia is rejtezett. Bár
utóbbi nem tartozik a profil-
jukba, úgy gondolták, valami
magyarosat is visznek, mond-
ta el dr. Czárné Nagy Ildikó.
Olyannyira elnyerték a kö-
zönség tetszését, hogy a ter-

vezett egy fellépésbõl három
lett. Ildikó elmondta, hogy
rendkívül kedvesek voltak a
görögök, a polgármester
meghívta a csoportot, az or-
szágos televízió pedig riporto-
kat készített velük. Már szep-
temberben szerették volna új-
ra látni õket Görögországban,
de jövõre mindenképpen szá-
mítanak a csapat visszatéré-
sére, tette még hozzá az egye-
sület vezetõje. Egyelõre azon-
ban hazai fellépéseikre kon-
centrálnak. Az utazáshoz a
polgármesteri hivataltól kap-
tak segítséget, illetve önerõ-
bõl finanszírozták az utat, va-
lamint a vendéglátók is hozzá-
járultak a költségekhez.

-gyöngy-

Kagyló Fesztiválon a Csillag
A cseresznyési erdei iskolá-
ban rendezett nyári táborok
sorában befejezõdött a Paksi
Közmûvelõdési Kht. komplex
tábora is, amelyet már ötödik
alkalommal hirdettek meg.
Eredetileg nomád, környezet-
ismereti tábor volt, majd kö-
vetve az igényeket folyamato-
san változott az évek során. A
környezetvédelem után be-
építették a programba a kéz-
mûves foglalkozásokat, és
zsaru altábort is hirdettek.
Utóbbit a nagy sikerre való
tekintettel tavaly túlélõvé bõ-
vítették. A résztvevõk köre is
változott, hiszen míg elõször
dunakömlõdi gyerekeknek
szólt a lehetõség, a második
évtõl már Paksról, illetve a

kistérség többi településérõl
is vártak fiatalokat.

A Horváth Zoltán vezette
túlélõ csoport tagjai erõnléti
próbákon vettek részt, illetve
túlélési és tájékozódási tech-
nikákat tanultak. Mellettük
három csoport mûködött: a
kézmûves Lampert Mariann,
az ökocsoport Bodó Katalin
vezetésével, és teljesen új
kezdeményezésként a Tücsök
csoport, ahova öt-kilenc éves
gyerekek jelentkezését vár-
ták. A csoportvezetõk munká-
ját két fiatal önkéntes, Takács
Ida és Kincses Csilla is segí-
tette. A tábor a Nemzeti Kul-
turális Alap és a Paksi Köz-
mûvelõdési Kht. támogatásá-
val valósult meg.              -kgy-

Sokrétû tábor 



Az egészségügynek a XX.
századra kialakult egyik
fontos szakterületén dolgo-
zott, a magyar közegész-
ségügy egyik jelentõs egyé-
nisége volt, olvasóim az
alábbi sorokban az õ életút-
jával ismerkedhetnek. So-
mogyi Zsigmond az orszá-
gos hírû bõrgyógyász, ven-
erológus Pakson, 1888. ok-
tóber 2-án született. (A
venerológia az orvostudo-
mánynak a nemi betegsé-
gekkel foglalkozó ága, a
venerológus értelemszerû-
en e terület szakorvosa.) 

Diplomáját 1911-ben a bu-
dapesti orvosi egyetemen
szerezte, majd az egyetem
bõr- és nemikórtani klini-
káján lett gyakornok, majd

tanársegéd. A klinikán töl-
tött évek, a laboratóriumi
kutatómunkában szerzett
tudományos ismeretei és
tapasztalatai tették lehetõ-
vé, hogy 1926-tól 1945-ig az
újpesti Szociálpolitikai In-
tézet orvos-igazgatójaként
dolgozzon. Somogyi Zsig-
mond szakorvosi pályájá-
nak meghatározó értéke az
ebben az intézetben végzett
majd' húszévnyi tudomá-
nyos kutatómunka eredmé-
nyeinek közzététele. Az
egyes szakkönyvek eredeti
címe sok, a laikus olvasó
számára ismeretlen jelen-
tésû latin szakkifejezést
tartalmaz, ezért csak meg-
közelítõ, tartalmi pontos-
sággal említem ezeket, de a

forrásként megadott lexi-
kon szócikkében megtalál-
ható a szabatos, könyvtár-
ban kereshetõ könyvcím.
Közülük csak a legfonto-
sabbakat említve, írásaiban
foglalkozott a bõrtuberku-
lózissal, e betegség okainak
és lefolyásának leírásával, a
heveny fertõzõ kiütéses be-
tegségek leírásával, az ivar-
szervek mûködésével, azok
betegségeivel és gyógy-
módjával, a szifilisz jár-
ványtani megjelenésével és
kezelésével. Publikációi
magyar és német nyelven
jelentek meg. 

1946-tól a budapesti orvo-
si egyetemen a nemi beteg-
ségek kórtana és szociális
higiénéje c. tárgykör egye-

temi tanára volt, 1952-tõl
lett az orvostudomány kan-
didátusa.

1945-ben szervezte meg
az Újpesti Bõr- és Nemibe-
teg-gondozó Intézetet, az
intézetnek 1956-ig egyben
igazgatója is volt.  1956-ban
kinevezték a fõváros, a Bu-
dapesti Bõr- és Nemibeteg-
gondozó Intézet igazgató-
fõorvosának, ezt a feladatát
1965-ig, nyugdíjazásáig lát-
ta el.  Nyugdíjazása után
haláláig az intézet tudomá-
nyos szaktanácsadójaként
dolgozott. Élete utolsó éve-
iben fontos szerepe volt az
üzemegészségügy fejleszté-
sében is.

Budapesten halt meg,
1970. december 14-én.

Forrás: Új Magyar Élet-
rajzi Lexikon, V. k.
Fõszerk.: Markó László,
Bp. 2004.

Kernné Magda Irén
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Fotó: Csahóczi Fotó

Egyszer egy
hazai sztárocs-
ka azt nyilat-
kozta, hogy egy
kisbabát ellátni
olyan megter-
helõ, mint
nyolc órát dol-
gozni egy bá-
nyában. Hogy a
fent említett

hölgyemény komoly fizikai munkát még soha
életében nem végzett – nem hogy bányában
de még a kiskertben sem – az tuti, azt az
azonban el kell ismerni, hogy egy újszülött
gyermekkel nem egyszerû… 

A kórházból, mit sem sejtve, boldogan cuc-
colunk haza, ahol majd – gondoljuk naivan –
nyugodt körülmények között babázhatunk.
Akkor még fogalmunk sincs arról az õrület-
rõl, ami a következõ pár hónapban vár ránk!
Például csak otthon derül ki, hogy az újszü-
löttnek senki nem mondta meg, hogy az
anyukáknak az elsõ hat hétben sokat kellene
pihennie, ergó, a baba állandóan sír, de fõleg
éjszaka.

Hogy miért, azt biztosan nem lehet tudni,
de több variáció közül választhatunk, úgy
mint; éhes, tele van a hasa, bekakilt, kakil-
nia kell, fázik, melege van, álmos, vagy ki-
aludta magát és éppen unatkozik. Magza-
tunkat a kórházban hányaveti módon arról

sem tájékoztatták, hogy négyóránként illik
éhesnek lennie. (Az én idõmben így volt.)
Tudatlanul persze, hogy össze-vissza eszik.
Napközben akár hatóránként is, éjszaka pe-
dig mondjuk minden páros órában. Tudom,
tudom, vannak olyan eminens babák is, akik
nem törõdve a nagy átlaggal, végigalusszák
az éjszakát. Ha azt gondoljuk, hogy ez jobb,
hát nagyon tévedünk! Az ilyen csecsemõ
édesanyja (tisztelet a kivételnek) félóránkét
oson a kiságyhoz, hajol a baba fölé, hogy
meghallgassa, lélegzik-e csemetéje. Pihe-
nésre, ne adj’ isten alvásra megpróbálha-
tunk napközben is idõt szakítani, persze
csak akkor, ha nincsenek élõ rokonaink. A
kedves jó nagyszülõk, nagynénik és unoka-
testvérek ugyanis általában a lehetõ leg-
rosszabbkor állítanak be babanézõbe. Ezek
a látogatások, az ajándékok begyûjtésén kí-
vül még arra is jók, hogy kiderüljön, kire ha-
sonlít a pici. Ez, a legtöbb esetben teljesen
egyértelmû; a gyerek kiköpött apja, illetve
anyja, attól függ, melyik részrõl jöttek láto-
gatók…! A legrosszabb azonban az, amikor
egyöntetûen állítják; „Nahát, ez a gyerek
tiszta Szabó nagypapa!” Ilyenkor napokig
csak azt fürkészi az ember, hogy a mi gyö-

nyörû kisbabánk tényleg hasonlít-e arra a
lokátor fülû, nagy orrú, dülledt szemû, csúf
vénemberre.

De ne ugorjuk át ilyen könnyedén az etetés
témakörét! Ott tartottunk, hogy az én idõm-
ben, súlytól függõen három vagy négyórán-
ként illett a babának ennie. Barátnõm gon-
dos anyuka révén betartva a használati uta-
sítást, minden alkalommal frissen, vagyis
háromóránként készített tápszert a picinek.
Hónapokon át, éjjel, nappal! Miután mindkét
csemetéjével végigcsinálta ezt a tortúrát,
árulta el neki egy védõnõ, hogy nyugodtan
elkészíthette volna az egészet elõre, egész
napra…

A szoptatós anyukák élete sem fenékig tej-
fel! Elõfordul ugyanis, hogy a sok tejtõl be-
gyullad a mell, ilyenkor az ember csupa láz,
a mellei helyén hatalmas dudák, melyekhez
képest a szilikonos extra keblek csak vacak
kis szivacslabdák, nyomorúságunkat pedig
csak tetézi, férjünk kéjsóvár, majd pedig csa-
lódott tekintete… (Miután megtudja, hogy
nem marad ekkora.) 

Szóval nem egyszerû kisbabát gondozni,
ugyanis még a legodaadóbb anyukával is
elõfordul, hogy kiborítja picit a babakocsiból,
vagy beleejti a fürdõvízbe, de nem is rago-
zom tovább, hiszen mindenkinek megvan a
saját  – átélve ijesztõ, visszagondolva moso-
lyogtató – babás sztorija.

Hahn Szilvia

Plörõ

Baba

Híres paksiak, paksi hírességek

Dr. Somogyi Zsigmond
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Szegény családban nõtt fel
Szolnokon, ezért gyermek-
ként úgy döntött, õ vízveze-
ték-szerelõ vagy építészmér-
nök lesz, hogy sok pénzt ke-
ressen. A mûszaki pályának
mégis hamar hátat fordított,
mivel a zenei óvoda után az ál-
talánosban is a hangszereket
és a Kodály-módszert tanul-
mányozta. Néptáncra járt, fu-
rulyázott, klarinétozott. Heti
hat nap iskola mellett az ének-
karra, a zenekarra és a spor-
tolásra is szakított idõt. Tanul-
mányait a Verseghy Ferenc
Gimnáziumban folytatta. To-
vábbra is sportolt, sõt a kézi-
labda és a kosarazás mellett
atlétikával is próbálkozott.
Véleményét soha nem rejtette
véka alá akkor sem, ha az má-
soknak nem tetszett. Például,
amikor az osztálytársai álkér-

désekkel igyekeztek lekötni a
tanár figyelmét, addig õ fi-
gyelt és hallgatott. Csak ak-
kor szólt, mikor passzivitása
miatt le akarták rontani a je-
gyét. El is mondta az igazat:
neki bizony megvan a magá-
hoz való esze, és miután olvas-
ni is tud, a tananyagot is ké-
pes önállóan megtanulni.
Nem fél a feleltetéstõl sem,
így nincs szüksége arra, hogy
az elõadót lefoglalja. Ennek
persze a diákok nem örültek
és figyelmeztették is: egy
fecske, nem csinál nyarat. Õ
viszont ekkor döntötte el,
hogy elveihez hû marad, és a
jövõben másokat is arra tanít,
hogy legyenek szorgalmasak,
bátrak és õszinték. Abban bí-
zott, hogy sok kis fecske már
képes elhozni a “nyarat”. Így
került a Jászberényi Tanító-

képzõbe. Rajz–pedagógia sza-
kon végzett és egykori iskolá-
jába ment vissza tanítani. Ek-
kor már korábbi osztályfõnö-
ke volt az igazgatója, akitõl
így nagyobb megértésre szá-
mított. Judit õszintesége nem
változott az évek folyamán, a
konfliktusokba bevont igazga-
tónõ felé hathatós érve volt:
„Te tanítottál szókimondás-
ra.”. Szóval továbbra sem en-
gedett szigorú elveibõl, és
meg akarta váltani a világot,
több-kevesebb sikerrel. Ked-
vesével, aki szintén pedagó-
gus, egy Nyíregyházán tartott
szakmai továbbképzésen is-
merkedett meg. Késõbb az õ
kedvéért hagyta ott Szolnokot
és költözött Paksra. Három

gyermekük született,
Árpád, Judit és Ráhel.
Itt egy ideig kérdezõbiz-
tosként dolgozott, majd
a Deák Ferenc Általános
Iskolában kapott mun-
kát. Ma is ebben az isko-
lában tanít magyart és
rajzot. Emellett nyári
kézmûves tábort vezet,
mely egyre népszerûbb
a diákok körében. Tanít-
ványai számtalan sikert
értek el a különbözõ

rajzversenyeken. Van ezek
között nemzetközi arany-,
ezüst-, és bronzérem, s van or-
szágos elsõ helyezés is. Judit
tehát elmondhatja magáról:
hagyott némi nyomot maga
után. Mégsem dõlhet hátra
elégedetten, s több a dolga,
mint eddig bármikor. A rend-
szerváltás számára ugyanis
óriási csalódás volt. Már ak-
kor sem értett egyet azzal,
hogy minden rossz és elveten-
dõ, most pedig úgy véli, az az-
óta történt események õt iga-
zolják. „A mai ember számára
a pénz az egyetlen értékmérõ.
A közösségi élet szinte meg-
szûnt, s az életünk tele van
igazságtalansággal.” A kom-
munista eszmét ma is jónak
tartja, de azt elismeri, hogy
megvalósíthatatlan. Ennek el-
lenére lélekben ma is úttörõ-
nek vallja magát. Ez a kijelen-
tés önmagában is elegendõ
ahhoz, hogy belássuk: nem
hétköznapi emberrel állunk
szemben. Ez az érzés csak fo-
kozódik, mikor Judit saját kü-
lönleges képességérõl beszél.
Édesanyja halála óta nem jár
orvoshoz, csak ha lázas. Fizet-
ni sem hajlandó a gyógyítá-
sért, a pénzt inkább önmaga
képzésére fordította. Megta-
nulta közvetíteni a kozmosz
energiáit, s képességének bir-
tokában sok emberen segített
már. Jóslással, masszírozással
foglalkozik, csontkovácsolást
végez, és állítása szerint az
energiával több sikeres mûté-
tet hajtott végre. Szeretne mi-
nél több emberen segíteni,
hogy a világ ezáltal is jobb le-
gyen egy kicsit.             Gyuri

A Deák Ferenc Általános Iskolában tanít magyart és
rajzot. Az alternatív gyógyítás híve, e téren széles körû
tapasztalatokkal rendelkezik. Zavarba ejtõ õszin-
teséggel beszél úttörõ mozgalmi múltjáról, s a kommu-
nista eszmérõl, melyhez a mai napig hû maradt. 

Jó napot, mi újság?

Szekeres Judit

A Korcsoportos Magyar
Sakkbajnokság miskolci or-
szágos döntõjében öt csoport-
ban játszottak a versenyzõk,
köztük hat ASE sakkozó. A ti-
zenhat éves fiúk között Balázs
Gábor a második lett – írtuk
legutóbbi számunk sportolda-
lán. Gábor Uszódról költözött
három éve Paksra, azóta az
ASE sakkcsapatának tagja,
és a Vak Bottyán Gimnázium
magántanulója. A sakkjáték
alapjait édesapja tanította
meg, amikor fia elsõ osztályos
lehetett. Hamar kiderült,
hogy van érzéke, tehetsége a
sakkhoz. Ezért hozta a család
azt a nehéz döntést, hogy ke-
rüljön Paksra, ahol a sportnak

szentelheti minden szabadide-
jét. Ez szó szerint így van, ta-
nuláson kívül csak a sakk léte-
zik számára. Kitûnõ tanuló a
gimnáziumban és kitûnõ ver-
senyzõ. Mesterei: Molnár Bé-
la és Vidéki Sándor. Molnár
Béla szerint a fiú nagy teher-
bírású, szorgalmas, kiváló
eredményeket hoz, ebben az
évben „érett be”. Májusban
magyar bajnok lett a 16 éves
fiúk csoportjában. Gábor el-

árulta, ezzel egyik kitûzött
célja teljesült. További ered-
mények: júniusban ezüstérem
országos diákolimpián, veret-
len hazatérés nemzetközi
sakkversenyrõl. A miskolci az
év legnagyobb versenye volt,
eredményének köszönhetõen
Gábor az Európa-bajnoksá-
gon is bizonyíthat. Felkészülé-
si állomás volt az Aggteleki
Cseppkõ Open, melyen felnõt-
teket is legyõzve végzett az
élen holtversenyben. A siker,
mondja, napi többórás gya-
korlás eredménye. A közeledõ
Paksi Openen szintén táblá-
hoz ül. Bár egymás követik
Gábor sikerei, mestere szerint
a sakkozók számára nem csak
ez a cél, hanem hogy a játék
összetettségének köszönhetõ-
en intelligens, mûvelt, tanult
emberekké váljanak.          bzs

Tehetségesek, fiatalok

Balázs Gábor
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Elkészült az MLSZ által, az
élvonalbeli csapatok számá-
ra kiírt új kupa sorozat, az
Élcsapatok Kupájának cso-
portbeosztása. A 16 csapa-
tot területi elvek alapján a
következõ négy négyes cso-
portba osztották: 1. csoport:
DVSC-TEVA, Diósgyõri
VTK, Nyíregyháza, Vasas.
2. csoport: FC Sopron, FC
Tatabánya, Gyõri ETO FC,
MTK Budapest. 3. csoport:
Fehérvár FC, Paksi FC,
Budapest Honvéd, Újpest
FC 4. csoport: Gabona
Trans Kaposvár, REAC,
ZTE FC, Siófok.

A csoportokban a csapa-
tok körmérkõzéses formá-
ban kétszer-kétszer játsza-
nak egymással. Csoporton-
ként az elsõ két-két helye-
zett jut be a negyeddöntõ-
be, ahonnan oda-visszavá-
gós, egyenes kieséses rend-
szerben folytatódik a baj-
noksággal párhuzamosan
futó sorozat. Tavasszal ha-
sonló lebonyolítással ismét
megrendezik a fordulókat.
Az õszi és tavaszi sorozat
legjobbja játssza egymás-
sal a döntõt, melynek gyõz-
tese viheti haza a kupát. 

(joko)

Paks a harmadik csoportban

Augusztus 4 és 15. között
Pakson, az ESZI-ben rende-
zik az V. Marx György sakk
emlékversenyt. Az indulók
között van a tavalyi gyõztes
indiai Harikrishna Pentala, a
2004-es emlékverseny elsõ
helyezettje, a 76 éves svájci
Viktor Korchnoi, Berkes Fe-
renc, Balogh Csaba, Ács Pé-
ter, és egy kínai versenyzõ-
nõ, Hou Yifan. A tornát a
FIDE szabálya szerint ren-
dezik, minden nap délután
15 órakor kezdõdnek a par-
tik, kivéve az utolsó napi
mérkõzéseket, amelyek dél-
elõtt 11 órakor kezdõdnek. A
játék folyamán nincs azon-
nali döntetlen ajánlat. Vár-
ják az érdeklõdõket, de aki
nem tud a helyszínen megje-
lenni, az interneten keresz-
tül, élõben követheti az ese-
ményeket.

A Marx György emlékver-
sennyel egy idõben rendezik
a XI. Paks Kupa nagymes-
terversenyt, melynek részt-
vevõi a kínai Yu Shaoteng, a
román Vladislav Neved-
nichy, Grószpéter Attila,
Flumbort András, Szabó
Krisztián, Papp Gábor, a ro-
mán Mihai Grunberg, az

ausztrál David Smerdon,
india nõi bajnoka Tania
Sachdev, és Pataki Gyõzõ.

Augusztus 12-én kezdõdik
a Paks Open sakkverseny, az
A csoportban az ukrán Juri
Dovzik, Molnár Béla, Balázs
Gábor, Mészáros András,
Kende György, Szurovszky
Elek, Berta Tibor, Mikó Va-
lér, Zilahi Gábor, Strau-
binger Dániel, Németh Mik-
lós, Nagy Lajos, Palencsár
János, Tóth Gergely, Szabó
Richárd, Sulyok Benedek,
Bogár Péter, Benedeczky
Lehel, Jagadics Arnold, Né-
meth Gergely, Rékasi Zsolt
és Tóth Sándor ül asztalhoz.   

(cseri)

Nagymesterek Pakson
A Magyar Kajak-kenu Szö-
vetség kijelölte az augusztus
9-12 között Duisburgban sor-
ra kerülõ világbajnokságra
utazó magyar válogatottat.
Az Atomerõmû SE két ver-
senyzõje tagja a nemzeti csa-
patnak, Kozmann György
Kolonics Györggyel 500 és
1000 m-en indul a kenu ket-
tesek között, Boros Gergely
Kadler Viktorral, Beé Ist-
vánnal és Babella Balázzsal a
kajak 4-esek 200 m-es szá-
mában száll harcba az érmes
helyezésekért és a pekingi
olimpiai kvalifikációért.

Rekkenõ, 40 fokos hõség-
ben rendezték a Veszprém
ralit, az országos ralibajnok-
ság ötödik futamát. A viada-
lon rajthoz állt az N/2 kate-
góriában, valamint a Suzuki
Ignis kupában Gyarmati
Ariel a paksi Bakos Dávid-
dal. A páros a bajnoki futa-
mot ezúttal a második helyen
zárta, a kupában pedig elsõk
lettek. Gyarmati és Bakos öt
forduló után továbbra is ve-
zet az N/2-es kategóriában,
és a Suzuki Ignis kupában is.

Pakson az ASE sportcsar-
nokban rendezték az év leg-
rangosabb hazai junior judo
versenyét, az Atomkupát. Az
A-kategóriás nemzetközi ju-
niortornán tizenhét nemzet
közel háromszáz, 18-20 év
közötti nõi és férfi verseny-
zõje állt rajthoz. A magyar fi-
atalok 11 érmet szereztek. A
házigazda ASE színeiben a
hölgyeknél Lajpold Judit, a
férfiaknál Kiss Norbert,
Csoknyai Ákos, Dobai Patrik
és Dusa Ákos mérettette
meg magát. A verseny utáni
napokban a sportolók nem-
zetközi edzõtáborozáson vet-
tek részt Pakson, amelyet a
juniorokon kívül négy ország
felnõtt válogatottja is beikta-
tott a szeptemberi riói világ-
bajnokságra való felkészülé-
sébe.

Az Atomerõmû SE NB I-es
férfi kosárlabdacsapata au-
gusztus elején kezdi meg a
felkészülést a 2007-2008-as
bajnoki évadra. A magyar já-
tékosok mellé három külföl-
dit igazoltak idáig. Balazics
helyére egy 24 éves szlovén
fiatalember, a 203 cm-es Sasa
Mucic érkezik, akinek játé-
kára négyes poszton számí-
tanak. Az egyes posztra iga-
zolták az USA-ból a 24 éves
186 cm-es Johnny Grayt, míg
a kettes posztra ugyancsak
az USA-ból szerzõdtették a
24 éves 193 cm magas Mile
Murry-t. A játékosok már
aláírták a szerzõdésüket.

Az S.T.L. Bt. nyerte meg a
Ketrec Kupát. Pakson az
Öreghegyen, az Erkel utcai
pályán rendezték meg a tor-
nát, melyen hat hatfõs csa-
pat vett részt, profi és ama-
tõr játékos egyaránt szere-
pelhettek. A nagy hõség rá-
nyomta bélyegét a játékra,
de a csapatok hõsiesen küz-
döttek. Meglepetésre az
újonc S.T.L. Bt. nyerte meg
a tornát. A kupa végered-
ménye: 1. S.T.L. Bt, 2. City
Strand Büfé, 3. Malomhegy,
4. Árvák Könnye, 5. Kópis,
6. Kreszpark. A gólkirály
szétlövés után a City Strand
Büfé játékosa Barabás Ti-
bor lett.                           (joko) 

Ebben az évben is útjára
indult a Nemzetközi Duna
Túra. Idén 52. alkalommal
vállalkoznak arra, hogy vé-
gighajózzák a folyót az ere-
dettõl a torkolatig. Akadnak
olyanok, akik a teljes 2080 ki-
lométeres távon a csapattal
tartanak, de szakaszonként
is lehet csatlakozni a túrá-
zókhoz. Ingolstadttól Silis-
tráig egy hónap alatt érnek
el a Duna szerelmesei. A tú-
rázók útjuk során hagyomá-
nyosan beiktattak egy paksi
állomást. 

(vt)

Sporthírek



Megkezdõdött a 2007–2008-
as elsõ osztályú labdarúgó
bajnokság. A Paksi FC csa-
pata két forduló után két ve-
reséggel, 2-7-es gólaránnyal
az utolsó helyen áll a bajnoki
táblázaton. Pedig minden na-
gyon jól kezdõdött… A nyitó
mérkõzésen az elõzõ bajnoki
idényben bronzérmes Zala-
egerszeg otthonába látoga-
tott Lengyel Ferenc gárdája.
A rekkenõ hõségben, mint-
egy ötezer nézõ elõtt már a
hatodik percben megszerez-
te a vezetést Márkus révén a
Paks (0-1). A gól után is
Hefflerék irányították a já-
tékot, és ha jobban összpon-
tosítanak, akár két-három-
gólos elõnyre is szert tehet-
tek volna. Az egerszegi Mol-
nár Balázs sajnálatos sérülé-
se inkább Égeréket zavarta
meg, harminc perc után fö-
lénybe került ZTE, és az el-
sõ játékrész végén egy vé-
delmi hibából Tóth fejesével
egyenlített (1-1). A második
félidõ elején tovább fokozták
az iramot a hazaiak, és
Waltner révén a vezetést is
megszerezték (2-1). Lengyel
Ferenc Horváth Ferenc he-
lyére becserélte Tökölit, aki-

vel ismét veszélyessé vált a
Paks, és a levegõben lógott
az egyenlítés. A Heffler he-
lyett be állt Balaskót három
percen belül utánrúgásért
kiállították, így a tíz fõre fo-
gyott vendégeknek már nem
sikerült az egyenlítés. A sok
ápolás és hõség indokolta

„üdítõ” szünet miatt 99 per-
cet töltöttek a pályán a csa-
patok, és az utolsó percben
tovább növelte elõnyét a
ZTE. Éger és Waltner ütkö-
zött a 16-oson belül, a hatá-
rozottnak éppen nem mond-
ható Arany játékvezetõ vé-
gül a hazaiak unszolására 11-
est ítélt, amelyet a sértett
biztosan lõtt a kapuba, beál-

lítva a 3-1-es végeredményt.
A paksi csapatból Kovács At-
tila, Márkus Tibor, az elsõ
félidõben Horváth Ferenc, a
csereként beállt Tököli Atti-
la, és Heffler Tibor nyújtott
jó teljesítményt.

A második fordulóban is-
mét „nagy falat” várt a csa-
patra, a 2006-2007-es baj-
nokság ezüstérmese, az
MTK látogatott a Fehérvári

úti stadionba. A szurkolók
bíztak benne, hogy a tavaszi
találkozóhoz hasonlóan is-
mét megveri Paks a kék-fe-
héreket. Nos, ez a meccs is
úgy kezdõdött, mint egy
álom, már a 2. percben tal-
pon volt a hazai publikum,
Tököli átadását Márkus lõt-
te Végh hálójába (1-0). A be-
kapott gól azonban cseppet

sem zavarta meg az MTK fi-
ataljait, bõ öt perccel ké-
sõbb Pátkai senkitõl sem za-
vartatva fejelte a labdát Ko-
vács hálójába (1-1). A két
gyors gól után jobbára a
mezõnyben folyt a játék,
egy Tököli-lövéssel szem-
ben a vendégeknek volt
több helyzete. A második
félidõ elején Zováth eresz-
tett meg egy nagy löketet,
majd újra átvette az irányí-
tást a budapesti csapat. A
74. percben Kanta jól elta-
lált lövésével megszerezte a
vezetést az MTK (1-2). Ez-
után mindent egy lapra fel-
téve, három csatárral táma-
dott a Paks, de a vendégek
jól állták a rohamokat, sõt
Zsidai révén tovább növel-
ték elõnyüket (1-3). A ke-
gyelemdöfést az utolsó
percben a csereként beállt
Hrepka vitte be, egy gyors
kontra végén lõtt a kapu bal
oldalába (1-4).

A Paks csapatából a gól-
szerzõ Márkus, és a – négy
kapott gól ellenére – kapus
Kovács Attila teljesítménye
dicsérhetõ. 

A harmadik fordulóban is-
mét idegenbe utazik a csa-
pat, Égerék augusztus 4-én
Kaposváron lépnek pályára.

(joko)
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Fotó: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

Rosszul sikerült a rajt

Strandpartit rendezett a
PADOSZ Ifjúsági Tagozata.
Az ötlet nem új keletû, negye-
dik alkalommal tartották meg
a rendezvényt, amelyre az or-
szág számos pontjáról vártak
vendégeket, akár családdal
együtt. A meghívás a Villa-
mosenergia-ipari Dolgozók
Szakszervezeti Szövetsége
tagszervezeteinek szólt. A
strandpartit már hagyomá-
nyosan július utolsó szombat-
ján tartják. Az alapgondolat
sem változott, hogy megmoz-
gassák az ifjúságot, amire mi
más lehet a legjobb módszer,
mint egy vidám buli. Évrõl-év-

re várakozás elõzi meg a na-
pot, mesélt az elõzményekrõl
Hanol Zsuzsa, a tagozat veze-
tõje. Az idei találkozóra mint-
egy 170 fõ jelezte részvételi
szándékát. A hagyományok-
nak megfelelõen sok játékkal
készültek a szervezõk, és
sport is bõven szerepelt a pa-
lettán, ügyelve arra, hogy a
kínálattal ne ismételjék az elõ-
zõ évet. Új kihívás volt a pók-
foci, most elõször  várták a
gyerekeket kézmûves foglal-
kozásokkal. Ugyanakkor vol-
tak elmaradhatatlan progra-
mok is, mint például az íjászat.
Akinek kedve volt, fürödhe-

tett is, közben pedig eldönt-
hette, hogy jelentkezik-e a
csapatba, amelyikre strand-
focimérkõzés várt a kihívott
helyi tûzoltók ellen. Az ötletet
az adta, hogy ha már rendsze-
resen egybeesik a tagozat
strandbulija a Tûzkakas Or-
szágos Strandfoci Bajnokság
döntõjével, miért ne csaphat-
nának össze egy barátságos
mérkõzésen. – Természetesen
nem csak a vidámságról, ki-
kapcsolódásról szól ez a nap,
hanem jó alkalom arra is,
hogy az ágazatban dolgozók
megismerjék egymást – emel-
te ki a tagozat vezetõje. Erre
nem csak napközben, hanem a
napot záró közös vacsorán is
lehetõség nyílott.  -gyöngy-

Vidám hétvége a strandon



Szõlõ, szüret, bor
A Paksi Hírnök fényképpályázatot hirdet amatõr fotósok
számára „Szõlõ, szüret, bor” címmel.  Pályázni lehet a té-
mában készült hagyományos vagy digitális képekkel. Egy
pályázótól legfeljebb öt képet fogadunk el. Csak minimá-
lis manipuláció (vágás, szintezés stb.) megengedett. Elfo-
gadunk több fotóból álló képsorozatokat is.

A névvel és jeligével ellátott képeket A/4 méretben ki-
nyomtatva és digitális formában (cd-n vagy dvd-n) várjuk
személyesen vagy postán szerkesztõségünkbe:
Paksi Hírnök, 7030 Paks, Dózsa György út 51–53. 

Leadási határidõ: 2007. szeptember 3.

A legjobb fotókat értékes díjakkal jutalmazzuk, kiállítás
készül belõlük, és megjelennek a Paksi Hírnök hasábjain,
honlapján.

Fotópályázat
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A 45 perc
ifjúsági melléklet 

megjelenését
a Bau-Paks Kft.

támogatta.

A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet 

a paksi piactéren mûködõ bankfiókja melletti
részen, teljesen felújított 56m2-es irodát 10,5 M Ft
+ ÁFA, 71 m2-es üzlethelyiséget 12,5 M Ft + ÁFA

kínál eladásra. Az elözõ összegek irányárak. 

Kedvezõ hitelfeltétel is lehetséges. 
10% + az áfának megfelelõ önerõ 

rendelkezésre állása mellett. 
Futamidõ maximum 15 év. 

Forint és svájci frank alapú hitel is igénybe vehetõ. 

Részletes felvilágosítás a Paksi Fiókban.
Paks, Villany u 4. Telefon: 75/511-240,
vagy Fonyó Lajos ingatlanközvetítõtõl

kapható. 

Tel:70/310-8374 
E-mail fonyolajos@freemail.hu 

DIOPTRIÁS 
NAPSZEMÜVEG

AKCIÓ!
Nyerjen tengerparti utazást 

a Hoya dioptriás napszemüveg lencsével. 
Az akció 2007. augusztus 10-ig tart. 

A részletekrõl érdeklõdjön
üzleteinkben. Paks, Dózsa Gy út 44.
Tel: 75/511-246. Széchenyi üzletház

Szekszárd, Széchenyi út 21. 1 emelet.
Telefo: 74/ 311-262

Pakson, a Táncsics u.
12. lépcsõházban 2.
emeleti, kétszobás lakás
eladó. Irányár: 8,3 M Ft. 

Pakson, az Arany János
utcában 10 éve épült
családi ház eladó (4 szo-
bás, garázsos).

Pakson, a Tavasz utcában
40 m2-es családi ház el-
adó. Irányár: 5,9 M Ft. 

Részletes felvilágosítás:
FONYÓ LAJOS 

ingatlan-értékbecslõ 
és közvetítõ. 

Tel.: 70/310-8374 
E-mail:

fonyolajos@freemail.hu

Dél-dunántúli
Regionális
Munkaügyi

Központ
Paksi

Kirendeltség

Felhívjuk tisztelt
ügyfeleink figyelmét,

hogy kirendeltségünkön 
az ügyfélfogadás

ideje
H–CS: 8–15 óra

P: 8–10 óra

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Kedves Olvasó!
A Paksi Hírnök

következõ száma
augusztus 24-én

jelenik meg.

Pakson, a lakótelep közpon-
tjában, a Barátság u. 3.

szám alatti üzletházban, az
Ádám Bútorház mellettt 71
m2-es üzlethelyiség kiadó.
Részletes felvilágosítás:

30/557-3645
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Mozi

Augusztus 5. (vas.)  20 óra
MR. BEAN NYARAL
Szinkr. angol vígjáték

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Duna-parti 

Családi Napok

Augusztus 18.
16:00 Helyi zenekar bemu-
tatkozása: Big Balls
17:10 Thai Chi bemutató
17:25 Capoeira bemutató
17:45 Sugárzó lányok – a
Vak Bottyán Gimnázium mo-
derntánc-csoportja
18:00 A Paksi Sárkányhajó
Klub bemutatója
19:00 Nyolc óra munka – a
Beatrice együttes koncertje
21:00 Duna-parti nosztalgia
táncest

Augusztus 19.
10:00 Duna átúszás
15:00 Dalok a döntõbõl –
Póka Angéla mûsora
15:40 A Mazsorett Együt-
tes Elevenek csoportja
16:10 Mamma mia – Abba
Singers show
16:50 Paksi Pattantyúkok
ugróköteles csoport 
17:20 Nem csak a húszéve-
seké a világ… – Aradszky
László mûsora
18:35 A Sentimento együt-
tes koncertje
20:00 The Shadow Hunga-
ry Band együttes koncertje
21:30 Utcabál. Játszik a
Horizont zenekar.

Augusztus 20.
9:00 Ünnepi szentmise a
Jézus Szíve templomban
10:00 Szent István napi vá-
rosi ünnepség
15:00 Paksi Country Klub
bemutatója
15:40 Ez az utolsó tánc –
Delhusa Gjon mûsora
16:50 Mona Lisa együttes 
17:30 Tûzvirág együttes 
18:30 Nem vagy király –
musical részletek. Közremû-
ködnek: Mahó Andrea,
György Rózsa Sándor,
Janza Kata, Bardóczy Attila
20:00 Swing, swing, swing –
a Budapest Jazz Orchestra
koncertje
21:30 Fáklyás felvonulás a
Dunán
21:40 Tûzijáték

Hétfõtõl péntekig:
Országos és helyi hírek:
6:00–17:00 óráig óránként,
illetve 12:45-kor.
6:00–9:00 Fortuna Dzsúz 
9:00–13:00 Fortuna Jam –
benne 11 órától Kívánság-
járat
13:00–17:00 Pepperoni 
17:00–20:00 Kívánságmûsor 
21:00–21:15 Helyi hírek
ismétlése. 
11.15–6:00 Nonstop zene

Szombat:
Országos hírek: 6,9,12,15,17
óra.Helyi hírek: 12:45.
6:00–9:00 Suki koktél 
9:00–13:00 Szombat délelõtt 
13:00–17:00 Szombati szieszta 
17:00-19:00 Kívánságmûsor

Vasárnap:
Országos hírek: 6,12,15.
6:00–9:00 Suki koktél 
9:00–10:00 Fortuna Unikum
10:00–12:00 Aktuális Közéleti
Térkép
12:00–15:00 Vasárnapi dessz-
ert
15:00–19:00 Kívánságmûsor

Nyár, pihenés, üdülés, tenger, pálmafák vagy
éppen hegyek, völgyek. Mindegy, merre jár
az ember, ha jó társaságban tölti a szabadide-
jét, akkor biztosan élményekkel telve, feltöl-
tõdve veti magát ismét bele a hétköznapok
robotjába. Az idei évben volt szerencsém kis
baráti társaságunkkal Horvátországban, Pag
szigetén tölteni pár napot. Bármerre is jár-
junk, igyekszünk mindig a helyi specialitáso-
kat megkóstolni, nem történhetett ez más-
ként most sem. Persze óriási mázlinkra házi-
asszonyunk, Graso Éva – aki egyébként bajai
lány, de két évtizede dalmát feleség – egy
rendkívül hangulatos éttermet is vezet a ten-
gerparton, ahol mindig szívesen látott vendé-
gek voltunk, és az elsõ travarica elfogyasztá-
sa után nem nagyon kellett noszogatni ben-
nünket, hogy elmerüljünk a dalmát kulináris
élvezetekben. Ebben nagy segítségünkre
volt Éva folyamatos jó tanácsaival: „gyere-
kem, te olyat nem akarsz enni”, „szerintem
ez az étel sokkal finomabb, ezt kóstoljátok
meg”, „azt ne rendelj, mert az neked kevés
lesz” és a többi. Mi pedig mindig szót fogad-
tunk, és be kell vallanom, soha nem bántuk
meg. Még májusi találkozásunkkor Éva meg-
ígérte, hogy a náluk töltött idõ alatt megtanít
nekünk néhány igazi dalmát receptet. A mû-
velet nagyon egyszerûen zajlott: este az étte-
remben megkóstoltunk mindenféle tengeri
herkentyût a halaktól kezdve a rákon át egé-
szen a kagylóig, másnap Éva lediktálta a re-
ceptet, majd harmadnap megfõztük. De nem
úgy ám, hogy elmentünk a piacra bevásárol-
ni! Abban nincs semmi élvezet! A fiúk a ten-
gerbõl elõvarázsolták a szükséges herken-
tyûket, mi lányok pedig megfõztük. A nagy
kedvenc a fekete kagyló volt. Régebben úgy

gondoltuk, hogy ennek az ételnek az elkészí-
tése rendkívül macerás dolog. Lesikálni a
kagylókat, órákig fõzni folyamatosan új
vízben… Tévedés! A titkos recept – „fekete
kagyló a’la sefica” – egyszerû, mint a pofon
és pillanatok alatt elkészíthetõ.

Ma már a fekete kagyló itthon sem számít
elérhetetlennek, hiszen bármelyik nagyobb
bevásárlóközpont friss halas részlegén meg-
található jégre téve. A bor esetében a száraz
fehérbort javaslom. Elsõ dolgunk az legyen
az elkészítéskor, hogy kicsit körömkefével si-
káljuk meg a kagylókat, biztos, ami biztos.
Aztán vágjuk apróra a vöröshagymát, dinsz-
teljük meg az olajon és mehet bele a kagyló.
Takarjuk le, így két-három perc után már ki
is nyílnak a kagylók. Amelyik nem teszi, azt
nyugodtan dobjuk ki. Közben a bort kever-
jük el a zsemlemorzsával, a petrezselyem-
mel, a fokhagymával és a paradicsommal.
Éva szerint a fokhagymát nem szabad sajnál-
ni belõle. Ahogy én észrevettem, szinte min-
den ottani étel elengedhetetlen összetevõje a
petrezselyem mellett. Hozzáteszem, mi nem
paradicsompürét, hanem meghámozott para-
dicsomot használtunk, az éppúgy megfelelt a
célnak. Ezzel öntsük nyakon a kagylókat,
fõzzük még néhány percig, és már lehet is tá-
lalni. A szaftot nem érdemes kiönteni, mert
kenyérrel kitunkolva felséges ráadás. Ha
szeretnék mindezt zeneszó, igazi vendégsze-
retet mellett egy travarica és néhány jó szó
kíséretében elfogyasztani, akkor feltétlenül
látogassanak el Pagra, és keressék Évát.

sete

Mit süt-fõz ma?

Egy dalmát háziasszony

Hozzávalók: olívaolaj, kis fej vöröshagyma,
1 kg fekete kagyló, 1,5 dl fehérbor, 1 nagy
kanál zsemlemorzsa, apróra vágott petrezse-
lyem, 4-5 gerezd fokhagyma, kis konzerv
paradicsompüré. 
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