
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Fiatalok a nagyvilágban:  a madridi konzul, 
dr. Baller Barbara Írásunk a 11. oldalon

Tud jobbat? Egy évre lakossági számlán 

lekötött betétjére a kamat nálunk évi 8% (EBKM: 8,00%) 

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

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

– Nálunk betétjének felvétele díjmentes 
– Nálunk a kamat összeghatártól független
– Nálunk a betétlekötéshez nem kell egyéb
szolgáltatást igénybe vennie

– Nálunk nem csak az újonnan elhelyezett
betétre jár a magas kamat
– Nálunk nem kell a betét mellé más 
befektetést eszközölnie

XVII. ÉVF. 14. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2008. JÚLIUS 18.

Aparlament fõtitkárát leszámítva õ áll leghosszabb ideje orszá-
gos hatáskörû intézmény élén, ami ritkaságnak számít, mai
gyorsan változó világunkban. Ugyan kilenc éve már a fõváros-
hoz köti munkája, mégis megmaradt Pakson, ahol – ha csak
ideje engedi – péntek délelõttönként a piacon találkozhatunk
vele. Ilyenkor a hétvégi fõznivaló mellett a város híreit is beszer-
zi, hiszen barátok eszmecseréjének is helyszíne az agora, ahol
sokan üdvözlik jó ismerõsként dr. Rónaky Józsefet, az Orszá-
gos Atomenergia Hivatal fõigazgatóját.       (Folytatás a 15. oldalon)

Pannoniák, Velorexek, s egyéb
ritkaságszámba menõ jármû-
vek lepték el Paks fõutcáját
nemrégiben. A veterán jármû-
találkozó szépségversenyét a fo-
tón látható Warsawa nyerte. Az
autó, mely a lengyel fõvárosról
kapta nevét, valaha igen nép-
szerûnek számított, sok testvére
futott az ötvenes években, ma
azonban már mindenki felkap-
ja fejét, ha egy ilyen oldtimerrel
találkozik az úton. 

(Írásunk a 20. oldalon)

JÓ NAPOT, MI ÚJSÁG?
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Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2008. augusztus 1.
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Paksi Hírnök

A három település iskolái már az elõzõ tanév-
ben is együttmûködtek, de a tavaly nyáron alá-
írt megállapodás csak egy évre szólt. Az
egyezmény szerint a két kistelepülés általános
iskolája a paksi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola tagintézményeként mûködik tovább. Az
alsó tagozatok mindkét esetben a településen,
tehát Pusztahencsén és Németkéren oktatnak,
a felsõ tagozatos gyerekek viszont már bejár-
nak a városba.

Horváthné Gál Erika, Németkér polgármes-
tere elmondta: a diákok szempontjából elõnyt
jelent, hogy tanulásukat szaktanárok segítik,
ami egy kistelepülés esetében nem mindig
megoldható. Tavaly 39 diák utazott naponta a
városba. Paks és az iskola vezetése is maximá-
lisan partner volt a feladat megoldásában. 

Péterné Iker Ivett, az oktatási és kulturális
csoport vezetõje tájékoztatott arról, hogy a
költségvetési törvény szigorítása vonta maga

után az intézményfenntartó társulások megala-
kítását. A kistelepüléseken olyan alacsony a
gyerekek száma, hogy az állami támogatás
szempontjából szükséges osztálylétszámot
nem tudták kialakítani. A közös intézmény-
fenntartás segített ezt a problémát megoldani.
A következõ tanévtõl Németkér már az óvodá-
ját sem tarthatja fenn önállóan, ezért kérte fel-
vételét a társulásba.

Pusztahencsén már jelenleg is mûködik az
óvodai társulás, mely nem jelent változást a
mindennapi életben sem a szülõk, sem a gye-
rekek számára. Az intézmény ugyanott funkci-
onál tovább helyileg, ahol korábban, csak a
paksi Napsugár Óvoda tagintézményeként. 

Mindkét település esetében a dolgozók a
paksi intézmények alkalmazásában állnak,
Pusztahencse és Németkér pedig anyagilag
hozzájárul a közös óvoda és iskola fenntartá-
sához.                                   Horváth Margit

Határozatlan idõre hosszabbította meg a Paks-Pusztahencse-Németkér is-
kola és óvoda intézményfenntartó társulási megállapodást a paksi képvise-
lõ-testület. A szerzõdést Németkér vezetése is jóváhagyta. Pusztahencse jú-
lius végén dönt az egyezményrõl.

Folytatódik az együttmûködés

Faller Dezsõ, az MSZP kép-
viselõje elmondta, tanárok,
szülõk is szóvá tették: az al-
só tagozatos gyerekek az in-
tézményi társulásban részt
vevõ településeken marad-
hatnak, ugyanakkor Pakson a
beiskolázási körzethatárokat
módosítják, így csökkentvén
az indítható osztályok szá-
mát, ami pedagógus státu-
szok megszûnését eredmé-
nyezi. Véleménye szerint
meg kellene vizsgálni: mit
lehet tenni, hogy a társult in-
tézmény is meg tudjon felel-
ni saját településének, illetve
Paks se szenvedjen hátrányt.
Hozzátette: nem rendkívüli
testületi ülésen kellene ilyen
horderejû kérdést tárgyalni,
hanem idõt hagyva a döntés-
re, szakmai vélemények
megalapozásával. 

Nem csak a város érdekei-
nek kell érvényesülni, hanem

a környezõ településekének
is, válaszolta Hajdú János
polgármester, aki szerint nem
csak anyagi, hanem erkölcsi
felelõsség is van a testületen
e kérdésben. Paks nem teheti
meg, hogy olyan döntést hoz,
melynek eredménye a kiste-
lepülések iskoláinak felszá-
molása. Amíg van rá lehetõ-
ség, támogatják, hogy leg-
alább az alsó tagozat megma-
radjon, ugyanakkor az ellehe-
tetlenülõ felsõ tagozatosokat
szívesen fogadják, õk a Pak-
son lévõ intézmények létszá-
mát gyarapítják. Egyébként a
környezõ településeken is jó-
részt paksi pedagógusok taní-
tanak, tette hozzá. 

Végül a testület a szocialis-
ta képviselõk tartózkodása
mellett 13 igennel fogadta el
az intézményi társulásról
szóló elõterjesztést.                

-dávid-

Vita a társulás körül
Átadták a forgalomnak a la-
kótelepi elkerülõ út mellett
futó kerékpárutat. A Jedlik
Ányos utcától a 6-os útig tar-
tó 1,4 km-es szakasz mintegy
30 millió forintból valósulha-
tott meg, a Dél-dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Ügynök-
ség támogatásával. A kivite-
lezést a Duna Center Therm
Kft. végezte. 

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
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Gépkocsifeltörõt, átutazó bû-
nözõt is azonosítottak már a
térfigyelõ kamerák segítségé-
vel, meséli dr. Kuti István,
Paks rendõrkapitánya. A ka-
merák jelenleg a Kossuth utca
fõutcára nyíló végén, a Tán-
csics utcánál, a lakótelepen az
Építõk útja elején, valamint a
Tolnai út–Kölesdi utca ke-
resztezõdésénél pásztázzák a
terepet. A monitorok a kapi-
tányság ügyeleti helyiségében
láthatóak. A felvételeket 72
óráig õrizhetik meg, kivéve
ha bûncselekményt rögzíte-
nek, a felvétel ezen részét ké-
sõbb a bizonyítás során fel-
használhatják.

Az M6-os megépülésével vál-
tozni fog a bûnügyi struktúra,
véli a kapitány. Az utazó bûnö-
zõk az autópályáról lekanyarod-
va más irányból közelítik majd
meg a települést, s gyorsabban
elérik, majd el is hagyják azt.

Székesfehérvári, budapesti, pé-
csi lakásbetörõket is fogtak már
a városban, akik azt remélték:
hamarjában tovább is állnak a
tett helyszínérõl. Paksról elter-
jedt, hogy jómódú város, csábí-
tó lehet a bûnözõk számára.
Ezért lenne fontos, hogy min-
den városba bevezetõ utat szem-
mel tartsanak. – Legyen az a
köztudatban: nem tudnak úgy
bejönni Paksra, hogy a városban
ne tudjanak róla – hangsúlyozza
a kapitány. 

A nyolc új kamera annak az
optikai kábelnek a nyomvona-

lán helyezkedne el, amelyet az
atomerõmû épített ki az Erzsé-
bet szállóig, lehetõvé téve az
ingyenes kommunikációt és a
gyors adatátvitelt az erre csat-
lakozó városi intézmények
között is. A tervek szerint a to-
vábbi nyolc kamerával már
minden városba vezetõ utat
szemmel tartanának, sõt még
a leendõ, Gesztenyés utat Fe-
hérvári úttal összekötõ elkerü-
lõ utat, továbbá az ASE csar-
nok környékét is. A tervek ké-
szen állnak – egyvalami hát-
ráltatja a kivitelezést. Ugyan

az áramszolgáltató E.ON elõ-
zetesen hozzájárult, hogy a
kamerák a villanyoszlopokon
legyenek elhelyezve, ám idén
új elõírást léptettek életbe a
cégnél, s e szerint – mûszaki
okokra hivatkozva – nem en-
gedélyezik az eszközök telepí-
tését. Pedig a kijelölt villany-
oszlopokon már ott az optikai
kábel csatlakozása, s anyagi-
lag nem mindegy, hogy másik
tartóoszlopot kell ezért felállí-
tani, s ahhoz áramforrást, va-
lamint a csatlakozást biztosí-
tani. A 15 millió forintot a ki-
építésre, a kamerákra és a
diszpécserközpontra szánták,
ám ha változik a terv, az jelen-
tõsen megnövelheti a költsé-
geket. Jelenleg is tárgyalnak
az áramszolgáltatóval, tudtuk
meg Hum Ferenctõl, a polgár-
mesteri hivatal mûszaki osz-
tályvezetõjétõl, hátha mégis
sikerül megegyezni az elhe-
lyezést illetõen. 

Amennyiben kiépül a kame-
rarendszer, a következõ feladat
ennek üzemeltetése. Ahhoz
ugyanis, hogy hatékonyan mû-
ködhessen, külön figyelõszol-
gálat szükségeltetne, akik irá-
nyítják is a kamerákat, s ki-
használják azok mûszaki adott-
ságait, ha kell, ráközelítenek a
gyanúsnak vélt eseményre, s
azonnal reagálnak rá. 

Dávid Ildikó
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Referenssel az esélyegyenlõségért

A kormány oktatáspolitikája jogszabályi
és pályázati eszközökkel szorgalmazza
az integrációt, azt, hogy a magatartási és
beilleszkedési nehézségekkel küzdõ
gyermekek ne elkülönült intézményben,
hanem a többi diákkal egy osztályban ta-
nuljanak. 

Ennek egyértelmû jele, hogy egyre ke-
vesebb gyerek kap az óvodából olyan
minõsítést, hogy gyógypedagógiai isko-

lába javasolják. Ezt mutatja az is, hogy
városunkban alig sikerült megtölteni a
Gazdag Erzsi Általános Iskola leendõ
elsõ osztályát tanulókkal. Ennek az le-
het a következménye, hogy az osztá-
lyokban a kiemelt figyelmet igénylõ
gyerekek száma emelkedni fog; a peda-
gógusok és a szülõk között pedig fe-
szültség alakulhat ki, annak következté-
ben, ha a gyerekek lemaradnak a tanu-

lásban, mert nem tudnak az osztály
többségével lépést tartani. 

Ilyen, az országban több helyen tapasztal-
ható helyzetnek a megelõzésére hozta létre
Paks önkormányzata az esélyegyenlõségi
referens státust. A referens feladatai közé
tartozik többek között a települési esély-
egyenlõségi program megvalósításában va-
ló aktív részvétel. A halmozottan hátrányos
helyzetû és roma tanulók nyilvántartása, ál-
talános iskolai életének nyomon követése,
felzárkóztatása, valamint kapcsolattartás a
roma tanulók szüleivel, problémakezelés a
tanulók, szülõk és az intézmény között. 
Az esélyegyenlõségi referens az õszi tan-
évnyitáskor kezdi meg munkáját.

Horváth Margit

Az országos híradások naponta beszámolnak a halmozottan hátrá-
nyos helyzetû és roma családokat érintõ feszültségekrõl. A foglalkoz-
tatást, segélyezést, oktatást érintõ ellentétek egyre több településen
jelennek meg. Paks el akarja kerülni, hogy ezek a konfliktusok a vá-
rosban is kialakuljanak.

Vigyázó szemek a város határában
Jelenleg négy térfigyelõ
kamera mûködik Pak-
son, melyek számát to-
vábbi nyolccal bõvítené
a város képviselõ-testü-
lete. Erre tizenötmillió
forintot különítettek el
az idei költségvetésben. 
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A Dózsa György út elejét is kamera pásztázza



Utóbbi eset elkövetõinek kilétét egyelõre
homály fedi, a Kishegyi úton azonban si-
került a FEFE Paks Kft. nemrégiben ala-
kult járõrszolgálatának tetten érnie egy vi-
rágtépkedõt.

Bajor Gábor, a szolgálat vezetõje arról
beszélt, hogy egy vasárnap hajnalon, szo-
kásos járõrözése közben feltûnt neki a
Kishegyi út tetején egy négyfõs társaság
egyik tagja, amint kezét a virágládába
lógatja… Aztán, ahogy húzta a kezét, úgy
tépte végig a virágokat. 

– Amikor meglátott, a virágokat a földre
dobta. A társaság többi tagja addig elment,
míg ezzel az eggyel foglalkoztam, de a ne-
vüket tudjuk, németkériek. A fiú arra hivat-
kozott, hogy összeveszett a barátaival, és
nem tudta másképp levezetni a feszültsé-
get. Szóltam a rendõrjárõrnek, aki megtet-
te a megfelelõ intézkedést és a fiatalembert
feljelentettük. A többi ládát is megnéztem,
az elõtte levõbõl is hat virág hiányzott,
széttépve a földön hevert. Sok fiatal szóra-
kozása abból áll, hogy elmennek a diszkó-
ba és teleisszák magukat. Rajta is látszott
az illuminált állapot, és sajnálatos módon a
vele levõ három személy sem tett meg
semmit annak érdekében, hogy a virágokat
ne tépkedje le, passzív szemlélõk voltak,
ami ugyanolyan káros. A fiatalember ellen
– aki nagykorú – mindenképpen eljárás in-
dul majd. Szerintem igazán visszatartó erõ
az lenne, ha a rongáló egy virágültetéses
akcióban részt venne. Sajnos erre nincs
jogalap, tudomásom szerint, csak ha közér-
dekû munkát kap büntetésül, akkor vehet-
ne részt ilyen akcióban. Szeretném elérni,
hogy ez legyen a közérdekû munkája, mint
mindenki másnak, akit hasonló tevékeny-
ségen kapnak, és közmunkára ítélnek. Erõ-
szakkal nem jutunk semmire, ha viszont a
többi érintett szerv is együttmûködik ve-
lem ebben, akkor talán lehet eredményt el-
érni – mondta el Bajor Gábor.

– Régóta érkeznek bejelentések a rongá-
lásokkal kapcsolatban, bár mostanában
több jelzést kaptunk a szokásosnál –
mondja dr. Péger János, a városi rendõrka-
pitányság bûnügyi osztályvezetõje. A
rendõrség az efféle károkozások gócpont-
jainál fokozza az ellenõrzést, gyalogosan
is. Hétvégen, az éjszakai órákban többször
tartottak olyan akciókat, melyeknek az
volt a célja, hogy a fiatalok jogellenes ma-
gatartását megelõzzék. 

– Mindig a megelõzésre helyezzük a
hangsúlyt, hogy olyan viselkedési formák
alakuljanak ki a fiatalokban, hogy ne ron-
gáljanak, más jogellenes cselekményeket
ne végezzenek – összefügg ez a közterüle-
ten történõ italfogyasztással, hangosko-
dással, csendháborítással is. A polgárõrök-
kel is szerveztünk közösen eredményes
akciókat.

Az esetek egy részében 14 éven aluliak,
gyermekkorúak az elkövetõk, akik nem
büntethetõk. Ilyenkor a szülõknek jelzik a
problémát, amennyiben pedig a gyermek
újból a rendõrség látóterébe kerül, a
gyámhatóságnak, vagy a családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálatnak szólnak, akik a
továbbiakban intézkednek. 

A Kishegyi úti virágtépkedõ már nagy-
korú. Rá mi várhat?

– Van, ami szabálysértés, van, ami már
bûncselekmény kategória, a paletta na-
gyon széles – mondja dr. Péger János. –
Mindig egyedi esetben tudjuk eldönteni,
milyen eljárást kezdeményezzünk, mi le-
gyen a szankció. A központi parkban több
száz tõ virágot pusztítottak el. Ezt követõ-

en jutott az a tudomásunkra, hogy máshol
is virágokat téptek ki. Ilyenkor vizsgál-
nunk kell, hogy van-e összefüggés a két
cselekmény között. Több rendõri jelentés
is készült, azok között a fiatalok között
kell keresni az elkövetõket, akik ezekre a
városrészekre járnak. A rongálásnak ezt a
formáját a törvény egy évig terjedõ sza-
badságvesztéssel bünteti, vagy közérdekû
munkával, pénzbüntetéssel. 

A város parkjainak gondozását végzõ
DC Dunakom Kft. ügyvezetõje, Saáry
Miklósné  felháborodását fejezte ki a park-
rongálókkal kapcsolatban. Elmondta: évi
1,5-2 milliós kárt okoznak hasonló csele-
kedetekkel.

– A Kishegyi úton elültetett palántáknak
például 80 Ft darabja, de ehhez még nem
számoltuk az ideszállítás, a fenntartás (ga-
zolás, locsolás stb.) költségeit. Próbáljuk
elérni, hogy a város minél szebb, virágo-
sabb legyen; de nem csak a növényeket
rongálják, hanem a padokat, csikktartókat
is. Abból az összegbõl pedig, amivel a
parkrongálók évrõl-évre megkárosítanak
minket, új játszóteret lehetne építeni, azt
javításra, vagy akár szociális segélyezésre
lehetne fordítani.

Az ügyvezetõ évek óta szorgalmazza:
adják ki a kft.-nek a tetteseket, ha õ öt na-
pig közmunkásként foglalkoztathatná
õket, és virágot ültethetnének, vagy akár
utcát söpörhetnének, biztosan elmenne a
kedvük a rongálástól…

Erre azonban az önkormányzat rendeletei
nem adnak jogalapot. A tettesek önkéntes
felajánlása lehet csak megoldás, de ezt a
módszert mint kvázi kártérítést nem részesí-
tik elõnyben a rongálók… Sólya Emma
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Aki a virágot nem szereti
Paks a nyugalom és a béke szige-
te – is lehetne, ha nem borzolnák
a kedélyeket rendszeresen a meg-
gyalázott virágoskertek, kitépke-
dett palánták. A közelmúltban a
központi parkban, a Városi Mû-
velõdési Központ mellett keletke-
zett 134 ezer Ft-os kár a rongálók
keze nyomán, akik több száz pa-
lántától „szabadították meg” az
anyaföldet.

Bejárást tart Pakson július 23-án a Virá-
gos Magyarország környezetszépítõ ver-
seny zsûrije, a versenybírákat Siófok vá-
ros fõkertésze vezeti. Az értékelés során
kiemelt figyelmet szentelnek a város par-
kosítására, tisztaságára és parlagfû-mente-
sítésére. Paks város költségvetése ebben
az évben a virágágyak fenntartására 7,7
millió forintot különített el. 
A verseny támogatója, a Magyar Turiz-
mus Zrt. idén külön hangsúlyt fektet a
turisztikai látványosságok fejlesztésére
is. A városba érkezõ zsûri tagokat a házi-
gazdák elkalauzolják többek között a
Lussonium erõdhöz is.
A Virágos Magyarország verseny zsûri-
jében a paksi fõkertész is részt vesz.
Klézl Teréz a Kaposvár és környéki tele-
pülések környezetét és fejlõdését értéke-
li július 21-én.               hm
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Az eligazító táblákat követve
könnyû megtalálni a Barta Ép-
Ker Kft. paksi telephelyét az
ipari parkban. Februárban itt
még nyoma sem volt a vállalko-
zásnak. Akkor kezdték az enge-
délyek beszerzését, a telep ki-
alakítását, az épületek kivitele-

zését, ma pedig már vevõkre vár
az építõanyag-kereskedés, meg-
rendelõre a fuvarozó cég. Barta
Ferenc Dunaföldváron mûköd-
tet hasonló telephelyet, s miután
sok a paksi vevõje, úgy gondol-
ta, érdemes fontolóra venni egy
paksi telep megnyitását. Meg-

kereste a Paksi Ipari Park (PIP)
Kft.-t tudván, hogy itt segítségé-
re lesznek a letelepedésben.
Nem csalódott. Mint lapunknak
elmondta, kedvezõbb áron vásá-
rolta meg a tízezer négyzetmé-
teres területet, mintha a város
más pontján tette volna. Itt köz-
mûvesített területet és az ügyek
intézésében komoly segítséget
kapott. Azon túl, hogy nem kel-
lett a gáz-, villany- és vízvezeté-
kek kiépítésére idõt és pénzt ál-
dozni, Barta Ferenc szerint nagy
segítséget jelentett az is, hogy a
szükséges hatósági engedélyek

beszerzésében és egyéb hivatali
ügyintézésben támaszkodhattak
a PIP Kft.-re. 

A kft. ügyvezetõje rámutatott,
nekik ebben nagyobb a rutinjuk,
hiszen a többi cég esetében már
végigjárták a szükséges utakat,
a helyismeretük is jobb. Dr.
Sztruhár Sándor aláhúzta, a
Paksi Ipari Park Kft. nemcsak
az ügyintézésben rutinosabb, a
vállalkozói szférát tekintve is
elõny, hogy régóta a „piacon”
van, állandó megrendelõként
jobb ajánlatokat tud elérni és az
üzletfelek hosszú távú partner-
ként számítanak rá, ezért kedve-
zõbb feltételeket tud kiharcolni
a parkban letelepedõknek, pél-
dául egy beruházás során. 

Aprónak tûnõ, de nem elha-
nyagolható: van néhány szol-
gáltatás, ami nem a letelepe-
dést, hanem a kényelmes ipari
parki létet szolgálja: egy vál-
lalkozás nem kell, hogy maga
gondoskodjon a területrende-
zésrõl, parkgondozásról, õrzés-
védelemrõl, ezt megoldja a PIP
Kft. 

Barta Ferenc szerint a paksi
parkban valóban segítségükre
voltak, kulturált a környezet,
jól érzik magukat. Jelenleg va-
lamivel több mint tízen dol-
goznak a Barta Ép-Kernél, de
nem zárja ki, hogy nõ a lét-
szám, hiszen az ipari parkban
van lehetõség a telep bõvítésé-
re, ami a kiválasztásnál szintén
fontos szempont volt.

Vida Tünde
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Gyarapodik az ipari park

A tervezettnél késõbb fejezõ-
dik be a Tavasz és az Árok ut-
ca felújítása. A közbeszerzési
eljárásban nyertes Soltút Kft.
március 17-én vette át a mun-
katerületet. A Tavasz utcában
azonnal, az Árok utcában két
héttel késõbb vonultak fel a
munkagépek. Az eredeti átadá-
si határidõ július 17-e volt, de
az utcák egyike sem készül el
erre az idõpontra, néhány hét
csúszással tudják csak azokat
átadni. Hajdú János polgár-

mester szerint egyrészt a csa-
padékos idõ hátráltatta a mun-
kát, másrészt egy illetéktör-
vény-változás. Utóbbit még
mindig nem sikerült megnyug-
tatóan rendezni, de olyan áthi-
daló megoldást találtak, ami-
nek jóvoltából folytathatják a
beruházást. A polgármester el-
mondta, az áramszolgáltató
csak akkor hajlandó biztosítani
a szolgáltatást, ha a felújított
vezetéket a város átadja neki.
Ám az új jogszabályok szerint

az E.ON-nak vagyonszerzési
illetéket kellene fizetnie, ami
értéktõl függõen változik, de
körülbelül harminc százalékra
rúg, azaz a jelenlegi esetben
milliós nagyságrendû. Hogy
meg tudnak-e egyezni, nem
tudni, de a hálózatkiváltást en-
nek ellenére be tudják fejezni –
mindkét utcában földkábelt
fektetnek – és egy-két héten
belül készre jelentik a Tavasz
utcát. Az Árok utca mûszaki-
lag nagyobb kihívást jelent, és
mivel a házak a korábbi nyílt
csapadékvíz-elvezetõ árokhoz
nagyon közel feküdtek, óvato-

san dolgoznak a kivitelezõk,
mondta Hajdú János. Itt – mint
a körzet önkormányzati képvi-
selõje, Ulbert Sándor tájékoz-
tatott – augusztus 11-re módo-
sították az átadási határidõt.

A Rókus utca felújításának
elsõ lépése a szervizút meg-
építése. Ez a feladat annak
köszönhetõen, hogy a víz- és
szennyvíz-hálózat felújítása
néhány éve megtörtént, ke-
vésbé lesz komplikált, mint a
másik két utca felújítása. Itt
az EuroAszfalt Kft. a kivitele-
zõ, az átadási határidõ októ-
ber 9-e.                Vida Tünde

Csúszós utak

Újabb vállalkozás kezdte meg mûködését a Paksi
Ipari Parkban. Az építõanyag-kereskedés már
megkapta a használatba vételi engedélyt. Tulajdo-
nosa Barta Ferenc dunaföldvári vállalkozó, ottani
telepét nem számolta fel, Paksra azért jött, hogy
helyben szolgálhassa ki paksi vevõit.

Barta Ferenc paksi telephelye elõtt, és dr. Sztruhár Sándor, a Paksi Ipari Park Kft. ügyvezetõje.
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Atomerõmû

Megújuló energia: behatárolt lehetõségek

A megújuló energiák szerepét
hol fel-, hol leértékelik, ösz-
szegzi az e téren kialakult
helyzetet Bohoczky Ferenc, a
Magyar Tudományos Akadé-
mia megújuló energiaforrások-
kal foglalkozó albizottságának
tagja. Az uniós csatlakozáskor
vállaltaknak hazánk jelen pilla-
natban eleget tesz, a villamos
energia tekintetében 4-5% kö-
zött van a megújuló energiák
aránya. A csatlakozáskor ez fél
százalék volt, 2010-re egyéb-
ként 3,6%-ot kell produkálni. 

Az, hogy eleget tudunk tenni
az elvárásoknak, Bohoczky Fe-
renc szerint annak köszönhetõ,
hogy több erõmû átállt fára, il-
letve 110 megawattnál több
szélturbina van, s terjednek a
különbözõ kis biogázos rend-
szerek is. A szakember egyéb-
ként nem túl derûlátó a megúju-
ló energiafajták terjedését illetõ-
en. Legnagyobb problémaként a
vízgazdálkodási program hiá-
nyát jelölte meg. – Magyaror-
szágon van egy rossz szemlélet,
nem számolunk vízenergiával, a
bejövõ mennyiség 5%-át hasz-
nosítjuk, ami egy fejlett ország-
ban 50-60%. 

A bõs-nagymarosi
kudarc 
miatt senki nem tervez vízi
erõmûveket, miközben itt kéne
tartani a vizeket – fogalmazott
a szakember, aki szerint óriási
duzzasztókat és nagy tározókat
kellene építeni, így nem csak
az energiatermelés lenne meg-
oldott, hanem a biomasszához
szükséges öntözés és az ivó-
vízbázis utánpótlása. 

A magyarok a napenergiát
sem használják ki eléggé. 

Hetvenezer négyzet-
méter napkollektor
van,
szemben Ausztriával, ahol
több mint hárommillió négy-
zetméter. A szélerõmûvi kapa-
citást 330 megawattban hatá-
rozták meg, amire a Magyar
Energia Hivatal kiadta az en-
gedélyeket. Akinek van enge-
délye, telepíthet szélkerekeket,
akinek nincs, nem, hiába az or-
szágszerte tapasztalható neki-
buzdulás, teszi hozzá az MTA
tagja. 

Rámutatott, nem szabad elfe-
lejteni, hogy sem a szél, sem a
nap „teljesítménye” nem állan-
dó, az ingadozást ellensúlyozni
kell, amihez tározó erõmûvekre
van szükség. Az elõrelépést –
miként úgy tûnik az energiater-
melés ágazatában sok helyütt – 

a környezetvédõk
akadályozzák. 

– Minden hegy védett, min-
den domb mögött vannak vi-
rágok, amik megsínylik, ha
erõmûvet építünk, vizet duz-
zasztani se lehet, mert a par-
ton lakó gyíkok életterét káro-
sítjuk – mondja némi iróniá-
val Bohoczky. A biomassza
ellen is felemelik hangjukat a
zöldek, mondja. A vád, hogy
kivágják az erdõket, egysíkú-
vá teszik a növénytermesz-
tést. Ezek – mint az is, hogy a
fakitermeléssel megölik az er-
dõket – alaptalan vádak a
szakember szerint. Azt a fát,
amely eléri a vágásérettséget,
ki kell vágni, mert utána leg-
feljebb fûtésre használható, a
korhadó ágak pedig több me-

tánt termelnek, mint amennyi
széndioxidot megkötnek.

Bohoczky Ferenc vélemé-
nye szerint a hulladékfeldol-
gozás terén is számos teendõ
van, nem a szeméttelepek szá-
mának növelését kellene tá-
mogatni, hanem a hulladék-
égetést és gázosítást. Keve-
sebb helyet foglalnának a te-
lepek, az így nyert energiát
pedig lehetne hasznosítani.

A megújuló energiák térnye-
résének elõsegítése érdekében
rengeteg a teendõ, húzta alá a
szakember. Hozzáfûzte,
mindezen túl nem szabad el-
felejteni, energiatakarékosság
nélkül hiábavaló minden tö-
rekvés.

Vida Tünde

Nõ az energiaigény, elöregszenek az erõmûvek. Pótlásukat egyes vélemé-
nyek szerint megújuló energiaforrásokkal lehet megoldani. A magyar hely-
zet e téren nem éppen példaértékû. A szakember szerint nem használjuk ki
a rendelkezésünkre álló forrásokat.

Egy energiaforrást akkor nevezünk megújulónak, ha a
hasznosítás során nem csökken a forrás, a késõbbiekben ugyan-
olyan módon termelhetõ belõle energia. Például a Nap ugyan-
úgy fog sütni a késõbbiekben, függetlenül attól, hogy most
hasznosítjuk-e a napenergiát vagy sem. Ellenben az autók által
elégetett benzin nem termelõdik újra, elõbb-utóbb elfogynak a
világ olajkészletei. 
Példák megújuló energiaforrásokra: napenergia, szélenergia,
biomassza (növényi és állati eredetû szerves anyagok), geoter-
mikus energia, vízenergia. A geotermikus energia kivételével a
felsoroltak közvetlen vagy közvetett módon a Nap energiájából
származnak. A geotermikus energia a Föld mélyében zajló ra-
dioaktív folyamatokból származik. 
Példák nem megújuló energiaforrásokra: fosszilis energiafor-
rások (olaj, földgáz, szén), atomenergia.

Két éve nem volt INES ese-
mény a paksi atomerõmûben.
A napokban egy nyitva felej-
tett ajtó miatt kapott egyes be-
sorolást a Nemzetközi Nukle-
áris Eseményskálán.  A kar-
bantartók egy olyan munkára
kaptak megbízást az egyes
blokkon, amit a reaktor mû-
ködése közben is el lehet vé-
gezni. A dolgozók nem a
tényleges munka közben hi-
báztak, hanem a helyiség zá-
rásáról nem gondoskodtak
megfelelõen. 

Mittler István, a Paksi
Atomerõmû Zrt. kommuni-
kációs fõosztályvezetõje
hozzátette, az ellenõrzés so-
rán fedezték fel a hiányossá-
got, s leállították a munkát.
A blokk mûködését nem be-
folyásolták az események,
veszélyt a mulasztás nem je-
lentett. Az Országos Atom-
energia Hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatóság
szakemberei úgy ítélték
meg, hogy a történtek rend-
ellenességnek minõsülnek,
és a nemzetközi esemény-
skálán a legkisebb, egyes fo-
kozatba sorolták.            -vt-
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Már korábban is felmerült a
paksi képviselõk körében,
hogy megtekintenék a
bátaapáti beruházást, hol és
hogyan történik a radioaktív
hulladékok elhelyezése. Ezt
karolta föl Bagdy László ta-
nácsnok, a Radioaktív Hulla-
dékokat Kezelõ Kft. korábbi
fõmunkatársa, aki megszer-
vezte a látogatást. Már a
nyolcvanas évek óta húzódik
a kis és közepes aktivitású
hulladékok végleges tárolójá-
nak megvalósulása, s ez íme
most megoldódik, emelte ki
Bagdy László a projekt kap-
csán. 

Faller Dezsõ, aki az atom-
erõmû igazgatóságának is
tagja, több ilyen tárolót látott
már Európa-szerte. Az itteni a
finn megoldást tükrözi, ám a
francia példa is követendõ,
véli. Ott egy erdõ közepén tá-

rolják ugyanilyen módszerrel
ezeket az anyagokat, és senkit
nem zavar. – Itt a föld alá le-
vitt rengeteg pénz elgondol-
kodtatja az embert, vajon
szükség volt-e ilyen mennyi-
ségben költeni rá. Máshol a

világban felszínen tárolják és
nincs vele semmi gond –
mondja a képviselõ. 

Vajon milyen feladat vár a
paksi képviselõ-testületre,
kell-e bármilyen szerepet vál-
lalnia a mostanság napirenden

lévõ új atomerõmûvi blokkok
építése kapcsán – merül fel a
kérdés, hiszen Paks neve ösz-
szeforrt az atomenergiával.
Faller Dezsõ elmondta: ugyan
az országgyûlésnek kell ezt a
döntést meghoznia, ám egy
népszavazás esetén a paksi
testületnek is van módja és le-
hetõsége segíteni. Azt tapasz-
talta: minél messzebb me-
gyünk Pakstól, annál inkább
félnek az atomenergiától, mi-
közben az itt élõk mindennap-
jainak része. Széles körben
propagálni kell ezt a lakossá-
gi elfogadottságot, mondta. 

Az önkormányzatnak állást
kell foglalnia a bõvítés kérdé-
sét illetõen, tájékoztatott a rá-
juk váró feladatról Hajdú Já-
nos. – Nem fog sokat hezitál-
ni a testület, alapkérdésekben
egyetértünk – mondta a pol-
gármester. Ahhoz azonban,
hogy érvelni tudjanak a dön-
tés mellett, ismerniük kell az
atomerõmûhöz kapcsolódó
technológiai folyamatokat,
így a biztonságos hulladéktá-
rolás kérdését is. Ezért volt
fontos a bátaapáti látogatás,
fûzte hozzá.  

Dávid Ildikó

A paksi hordók nyomában
Bátaapátiba látogatott szinte teljes létszámban a paksi képviselõ-testület. A
Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló telephelyén tájékozódtak a kivitelezési
munkálatokról, valamint arról: hova kerülnek szeptemberben a kis és köze-
pes aktivitású hulladékot tartalmazó paksi hordók. 

Alábbi összeállításunk mottójá-
ul a „sok kicsi sokra megy” szó-
lást választhatnánk. Megszüle-
tését egy sárga papírfecni ihlet-
te, amit hivatalosan biztosan
másnak, de a köznyelvben vég-
számlának hívnak. Ki ne ismer-
né az érzést, amikor megérke-
zik a hosszúkás boríték, amiben
lapul a csekk. Én legutóbb ab-
ban a biztos tudatban nyitottam
ki, hogy nekünk nem kell ráfi-
zetnünk, hiszen a villanyszám-
lánk így is horribilis: havi húsz-
ezer. Csalódnom kellett. A szám
többszöri átnézés és a helyi ér-
tékek vizsgálgatása után is ötje-
gyû maradt és hatossal kezdõ-
dött. Azóta a villanyszámlánk
sem húszezer. Huszonhat… De
vettem magamnak a fáradságot
és utánajártam, mitévõ lehet-

nék, hogy csökkentsem. Ennek
tapasztalatait osztom meg alább
Önökkel. 

Szakembert hívtam, aki
módszeresen végigvizsgálta a
házat és kizárta annak lehetõ-
séget, hogy valaki lopja – par-
don – engedély nélkül vétele-
zi az áramot. Ezek után meg-
mérte a pillanatnyi fogyasz-
tást, hogy tisztázza, tényleg
ilyen magas-e a fogyasztás.
Miután erre sor került, ellátott
néhány jó tanáccsal: elsõk kö-
zött azzal, hogy érdemes fon-
tolóra venni a régi, energiafa-
ló gépek, például fagyasztólá-
dák cseréjét. Komoly megta-
karítást jelenthet, ha a hagyo-
mányos villanykörtéket és a
divatos, de sok energiát fel-
emésztõ spotlámpákat ener-

giatakarékosra cseréjük. Meg-
éri jó minõségû, „A” és „B”
energiacímkéjû kompakt
fénycsövet vásárolni, hiszen
6-8-szor tovább bírja, és ne-
gyedét fogyasztja, mint egy
hagyományos izzó. Ezeket ott
érdemes használni, ahol huza-
mos ideig tartózkodunk, a
gyakori kapcsolgatástól
ugyanis tönkremegy. A vil-
lanyszámlát meglepõ módon
„megnyomják” azok a fõként
elektronikai és informatikai
eszközök – tévé, videó, hifi,
számítógép –, amelyeken ké-
szenléti üzemmód van. A táv-
irányítós televízió átlagosan
évi négyezer forintot vesz ki a
zsebünkbõl, a számítógép
monitorján lévõ led 2500, a
nyomtató 1600 forintba kerül.

A pénzkidobásnak véget
vethetünk, ha használat után
lekapcsoljuk ezeket a készü-
lékeket, vagy egyszerûen ki-
húzzuk a vezetékeket a kon-
nektorból. 

Apropó konnektor: az ab-
ban felejtett – esetleg tartott
– mobiltelefon- vagy akku-
mulátortöltõ is igen alatto-
mos. Az úgynevezett üresjá-
rati áramfelvétel évenként és
darabonként 1500 forint tel-
jesen felesleges kiadást ered-
ményezhet.

Ha tehát takarékoskodni sze-
retnénk, és nem az áramszol-
gáltató zsebét tömni, ne éges-
sük feleslegesen a lámpát, ne
hagyjuk bekapcsolva a külön-
bözõ készülékeket, ha kime-
gyünk a helyiségbõl, s elalvás
elõtt kapcsoljuk ki a tévét, szá-
mítógépet.

Vida Tünde

Benyújtják a számlát
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Nem mindennapi zenei pályafutás az övé:
a Bezerédj iskola egykori diákja 14 évesen
még azt hitte a szaxofonról, hogy trombi-
ta, de édesanyja biztatására beiratkozott a
paksi zeneiskolába. Szerelmes lett a sza-
xofonba, mondja, s az érzelem tartósnak
bizonyult. Ugyan építész technikumot
végzett, ám a zenetanulást ezzel párhuza-
mosan Szekszárdon folytatta. Nem annyi-
ra más a két foglalatosság, mint hinnénk, a
határtalan képzelet, a kreativitás az, ami
összeköti számára a két hivatást. Végül
aztán maradt a zene, ahogy õ mondja: az
igaz hangok játéka. 

Alig néhány év elteltével már olyan jazz
nagyságokkal játszhatott együtt, mint

Szakcsi-Lakatos Béla vagy Hamid Drake
– a sor azonban ennél sokkal hosszabb.
Huszonegy évesen felvételt nyert a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem jazz sza-
xofon szakára. A bekerülés nehézségérõl
csak annyit: évente mintegy tíz embert
vesznek fel összesen a jazz tanszakra, eb-
bõl egy-két szaxofonost. Bár az egyetemet
elvégezte, saját zenekarokat alapított, s
nincs híján felkéréseknek sem, a tanulás-
nak soha nincs vége. – Csak állomások
vannak, sehol nem vagyok ahhoz képest,
amit szeretnék – mondja a halk szavú fiú
az ESZI udvarán ücsörögve. Pedig nekem
úgy tûnik, sínen van az élete. Képviselte
már hazánkat a londoni Magyar Intézet-

ben, beszélgetésünk elõestéjén ért haza
egy stockholmi fellépésrõl, több nemzet-
közi turné van már idén mögötte, de vár rá
még Bécs, Olaszország, Berlin, New York.
Most pedig a paksi fellépés, ahol egyéb-
ként egy másik paksi zenésztársával,
Weisz Gáborral együtt fújták. 

– A zene ugyanaz, mint az emberi fejlõ-
dés, próbálok haladni az úton – meséli.
Sok idõt tölt a természetben, ahol magába
szívja az „õsi rendet”, azt a harmonikus
rendezõ elvet, amire zenéjében is törek-
szik. Számára a zenélés nem pénzkereset,
nem szakma, ahogy õ mondja, küldetés,
ami soha nem ér véget. Bár rétegzenét ját-
szik, s nevét elért eredményei ellenére
nyilván kevesebben jegyzik, mint a ma-
napság megsokasodott „sztárokét”, Viktor
nem elégedetlen. Meggyõzõdése, hogy az
embereket az érdekli, õszinte-e a játéka,
amit számukra nyújt. 

Nincs tévéje, nem foglalkozik politiká-
val, s ha fel akar töltõdni, egy tanyára vo-
nul el. Mindeközben járja a világot, és so-
kat tanul azoktól, akikkel fellép. Bár be-
szélgetésünk alatt sokszor emlegeti a sze-
rencsét, számára a hit a legfontosabb. Hin-
ni magában, a világban, az emberekben. A
hit a tudás maga, mondja, ha elhiszed,
hogy képes vagy rá, sikerülni fog. – A vi-
lág olyan, amilyennek megteremtjük.
Nem lehet semmit elrontani, holnap fel-
kelsz és újrakezded – feleli arra, hogyan
viseli a nehézségeket. 

Viktor két leküzdhetetlen hiányossága:
nem amerikai és nem fekete, írták egyszer
róla. Európa néhány ezer éves kultúrája
olyan többletet ad, hogy örülök, mert ide
születtem, mondja erre. Itt boldogul, köz-
tünk. Hallunk még róla.        Dávid Ildikó

Gastroblues

Úton
Tizennégy éves koráig hangszer
sem volt a kezében, mégis öt év-
vel késõbb már élvonalbeli ma-
gyar pop és funk zenekarok tag-
ja, lemezfelvételek közremûkö-
dõje. A fiatal magyar jazz ze-
nészgeneráció egyik legtehetsé-
gesebb muzsikusaként tartják
számon a szakmabeliek a har-
mincadik évét épp csak átlépett
Tóth Viktort, akit az amerikai
LMT Connection vendégfúvósa-
ként hallhattunk a Gastroblues
fesztivál színpadán. Paksra nem
vendégként jön: édesanyja várja
haza a ma már Budapesten élõ
szaxofonost.

Pakson lenni ma nagyon jó,
akad egy kis sör, bor meg en-
nivaló – foglalta dalba hajda-
nán Török Ádám paksi élmé-
nyeit, amelyeket idén is to-
vább gyarapított. Nem csak a
színpadon, hiszen évek óta
már a vasárnap délelõtti fõzõ-
verseny résztvevõje (sõt több-
ször nyertese) is, ahol a titkos
recept alapján készülõ lecsójá-
val hódít. 

A galántai küldöttség is oszlo-
pos tagja a fesztiválnak, akik
most nem csak a focimeccseken

bizonyítottak: idén elõször faka-
nalat is ragadtak. – Minden
alapanyagot otthonról hoztunk,
még a sót is – tudtuk meg a fõ-
szakács Pallya Gábortól,
Galánta jegyzõjétõl (képünkön).
Marha, sertés, bárány, vaddisz-
nó rotyogott a kondérban, s mint
kiderült, szlovákiai testvérváro-
sunk csapatának a fõzõ felszere-
lést – feladatköréhez illõen –, a
nemzetközi kapcsolatokért fele-
lõs tanácsnok, Herczeg József
biztosította. 

-dávid-

Mindent bele!
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Amikor 1886 augusztusában
Daróczy báró barátaival együtt
hírét vette, hogy egy új csárda
nyitotta meg kapuit Uszódon,
az oda vezetõ utat úszva tették
meg, hét kilométeren át szelve
a Duna habjait. Erre emlékez-
nek az immáron hetedik alka-
lommal megrendezett „Da-
róczy virtus-úszással”.  Más
cél is vezérli azonban a szerve-
zõket: megmutatni, hogy az
atomerõmû környezetbarát
üzem. Az idei virtuson verõfé-
nyes napsütés és 23 fokos víz
várta a csobbanni vágyókat. A
kísérõ ladikokban és motorcsó-
nakokban tapasztalt „vízi em-
berek” ültek ásványvízzel, szõ-
lõcukorral felszerelkezve, ké-
szen arra, hogy szükség esetén
segítsenek a megfáradtaknak.
Volt kire vigyázni, hiszen száz-
tizenöten vállalkoztak a táv le-
úszására, közülük ötvenen
most elõször szereztek tapasz-
talatokat a tömegsportok vilá-

gában kuriózumnak számító
úszáson. Komolyabb segítség-
re csupán egy esetben volt
szükség, egy fiatalember a táv
körülbelül háromnegyedénél
jelezte a kísérõknek, hogy
zsibbad, õt ellátták. Valószínû-
leg elfáradt, ami nem csoda,
hiszen kerékpárral érkezett az
úszásra Szegedrõl, ahonnan

egyébként egy ausztrál férfi is
jött, de az úszók között volt
egy japán nõ is Kalocsáról,
mondta el Gyulai János szerve-
zõ. A legidõsebb virtuskodó
idén az 1941-es születésû Szé-
kely Ferenc volt Kalocsáról, a
legifjabb pedig a paksi illetõsé-
gû Flaisz Bence, aki 1998-ban
látta meg a napvilágot, õket

egy-egy serleg fogja emlékez-
tetni a vízi túrára. Ez a virtus
tehát végrehajtható, ám fontos,
hogy a résztvevõk betartsák a
szabályokat, mint például,
hogy a konvoj biztonságában
maradnak, lehetõleg nem úsz-
nak ki a partra, de ha mégis
úgy alakul, jelzik társuknak,
vagy valamelyik kísérõ hajó-
nak. Elõfordulhat, hogy gör-
csöt kap az úszó, ezért az is
fontos, hogy a konvojbiztosí-
tók mellett a vízben lévõk is fi-
gyeljenek egymásra. Ha leg-
alább párban úsznak, akkor a
társ még az esetleges szívgör-
csöt is jelezni tudja, amit az
érintett nem. Nagyon fontos
egy ilyen hosszú távon az erõ-
beosztás is, ehhez pedig nem
árt, ha észben tartják: a
„Daróczy virtus-úszás” nem
verseny, hanem 2–2,5 órás úsz-
va kirándulás gyönyörû kör-
nyezetben, családias hangulat-
ban, amelyet minden alkalom-
mal, jóízû beszélgetéssel fû-
szerezett, közös ebéddel koro-
náznak meg.               -gyöngy-
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Jöttek, úsztak, ettek

Felújíttatta templomorgonáját a paksi
evangélikus egyházközösség, melyet
egy vasárnapi ünnepi istentiszteleten
hallhatott elõször a gyülekezet. A temp-
lomi orgonákat 10-20 évente ajánlatos
teljesen szétszerelni, kitisztítani, a hibá-
kat kijavítani. A paksi egyházközösség
júniusban bízta meg Diósi Tamás orgo-
namûvészt és társait a feladat elvégzé-
sére. 

– Ez az orgona magyarországi vi-
szonylatban a kis és közepes méret kö-
zötti. A legkisebbek egy-két sípsorosak,
a paksi tizennégy, míg a legnagyobbak
száz felettiek. A munkálatok a helyszí-
nen három hetet vettek igénybe. Csak az
eltartott egy napig, mire az összes sípot
kiszedtük. Ezt követõen sorban kipucol-
tuk õket, a forrasztásokat kijavítottuk,
illetve megragasztottuk. Ezután követ-
kezett az anyagkezelés, végül a vissza-
pakolás. A felszabályozás után beszerel-
tünk egy új, zajtalan fújtatómotort, és

behangoltuk a sípokat – árulta el a ku-
lisszatitkokat az orgonamûvész. 

A hangszert az ünnepi istentiszteletkor
maga Diósi Tamás szólaltatta meg, a je-
lenlévõk Bach és Vivaldi mûveket hall-
gathattak. A templom felújítási munká-
latai ezzel nem értek véget. 

– A templom is olyan épület, mint egy
családi ház, állandóan gondoskodni kell
róla. Korábban a templomablakokat ja-
víttattuk ki. Az elmúlt ötven év alatt
annyira elavult a gitt, hogy pont egy
elõbbi orgonaverseny folyamán már
rezgett az ablak. Ahhoz hogy a gyüleke-
zeti élet zavartalanul mûködjön, szinte
naponkénti karbantartás szükséges –
mondta Szabó Vilmos Béla esperes. 

Az orgona-felújítási munkálatok a
Paksi Atomerõmû Zrt. támogatásával és
a felekezeti tagok adományaiból befolyt
összegbõl valósultak meg. A beruházás
2 millió forintba került.              

Faller Gábor

Az orgonamûvész keze alatt
újult meg a hangszer
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Komoly múltja van Pakson a
modern mûvészeti alkotások
nyári megszületésének: még
1979-ben hozta létre a mûvész-
telepet a Munkácsy Mihály-
díjjal kitüntetett Halász Károly
Vizuális Kísérleti Alkotótelep
néven. Már a kezdetektõl ki-
alakult az a késõbb hagyo-
mánnyá váló szokás, hogy az
itt alkotók egy-egy mûvüket
Pakson hagyták. Tulajdonkép-
pen az így összegyûlt alkotá-
sok jelentették az 1991-ben
alapított Paksi Képtár magját.

A képtár megújulása és új
helyre költözése egyrészt azt
jelentette, hogy az építkezés
évében a mûvésztelep alkotó
munkája is szünetelt, másrészt
azt, hogy idén ideális körülmé-
nyek várták az érkezõket. 

Az alkotótelep mûködésében
a legfontosabb szerepet a kép-
tár gyûjteményének gyarapítá-
sa kapja, a mûvészek meghívá-
sát és legfõképpen az alkotá-
sok válogatását is elsõsorban
ez határozza meg. Ezután min-
den évben nyolcan kapnak
meghívást a képtárba, mondta
el Prosek Zoltán, a képtár ve-
zetõje. Négyen a már ismert-
nek számító nevek közül kerül-
nek ki, míg négy hely vár a fi-

atal, formálódó alkotókra. Az
elõbbiek esetében, ismerve ed-
digi munkásságukat tudható,
hogy milyen mûvek születnek
majd, és azok mennyire illesz-
kednek városi gyûjteményünk
törzsanyagába. A fiatal mûvé-
szek a Pécsi Tudományegye-
tem Mûvészeti Karáról vala-
mint a Magyar Képzõmûvé-
szeti Egyetemrõl érkeznek és
ezen intézmények vezetõinek
ajánlása alapján kapnak meg-
hívást. Esetükben, mivel sza-
badon alkothatnak, nem tudni,
hogy a létrejött mû mennyire
illik a képtár irányvonalába.
Amennyiben az a helyzet áll
elõ, hogy nem illeszkedik az
elképzelésekhez, akkor a gyûj-
temény számára a képtár veze-
tõje a mûvész más munkái kö-
zül választ olyan alkotást,
amely tematikailag is alkalmas
a gyûjtemény gazdagítására.

Már az érkezés elõtt mind a
nyolc résztvevõ elképzelése is-
mert az itt végzendõ munkáról.
Így biztosítható egyrészt, hogy
a rendelkezésre álló tíz nap
alatt elkészüljenek az alkotá-
sok, másrészt ez alapján adják
le a szükséges anyagokra is a
megrendeléseket. A képtár vá-
sárolja meg mindenki számára

azonos nagyságú pénzügyi ke-
retbõl a kellékeket, az anyago-
kat, valamint gondoskodik
szállásukról és ellátásukról.  E
mellett bemutatják Paksot és
környékét, sõt az idei idõpont
sem véletlenül esett egybe a
Gastroblues fesztivál idejével.
A mûvésztelep célja nem csu-
pán annyi, hogy alkotásokkal
bõvüljön a gyûjtemény, hanem
az is, hogy a mûvészek megis-
merjék és megkedveljék a vá-
rost, s akár látogatóként, isme-
rõseikkel térjenek vissza. 

Az alkotótelep ebben az év-
ben is nyitott volt mindenki
számára: bárki bármikor besé-
tálhatott, megnézhette a formá-
lódó mûveket, elbeszélgethe-
tett a mûvészekkel. Ebben az
évben Bortnyik Éva, Haász Ist-
ván, Tubák Csaba és Vincze
Ottó kaptak meghívást a már
ismert mûvészek közül, és
Csábi Ádám, Knyihár Bence,
Szakál Éva és Tóth Anna kép-
viselték a figyelemre érdemes
fiatal alkotókat. (Haász István
egészségügyi okok miatt nem
tudott részt venni a telep mun-
kájában. A támogatást termé-
szetesen ettõl függetlenül meg-
kapja és a képtár is az alkotást
a gyûjtemény számára.) Az el-

készült anyag ebben az évben
is igen gazdag, az olajképtõl a
fényinstallációkig sokféle tech-
nikával készültek alkotások,
melyekbõl kiállítás nyílott,
amit július 29-tõl augusztus 31-
ig láthat az érdeklõdõ közön-
ség.  Mint azt a résztevõk el-
mondták, a jó alkotói légkört
egyáltalán nem zavarta, hogy a
meghívottak három generációt
képviseltek, és gondolkodás-
módjuk is meglehetõsen sok-
színû. Nem csak azért látogat-
nak szívesen a mûvésztelepre,
mert itt biztosítottak az alkotás
anyagi és egyéb feltételei, ha-
nem azért is, mert megtisztelõ
egy ilyen meghívás, hiszen kö-
zel három évtizedes hagyo-
mányról van szó és egy olyan
képtárról, amelynek a gyûjte-
ménye felveszi a versenyt ran-
gos fõvárosi gyûjteményekkel
is.                 Komáromi János

Ismét bõvült a paksi gyûjtemény

A képtár nem csak az alko-
tótelepre meghívottak vo-
natkozásában tervez együtt-
mûködést mûvészeti oktatási
intézményekkel, hanem pak-
si diákok mûvészeti képzé-
sével kapcsolatban is. Ennek
fontos pontja a Pro Artis
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményben a következõ
tanévtõl beindítandó képzõ-
és iparmûvészeti alapképzés.
Két korcsoportban, 6-10 és
11-14 éves tanulók ismer-
kedhetnének a képzõmûvé-
szet eszközeivel, anyagaival,
technikáival, a mûvészi lá-
tásmóddal és mûvészettörté-
nettel. Helyet kapna az
anyagban a fotó, videó és a
számítógépes alkotás is. A
képtár helyet biztosít kiállí-
tásoknak, de alkotómunká-
nak és a mûvészettörténeti
óráknak is. A képzés segítsé-
gével biztosítható, hogy a
paksi gyerekek ugyanolyan
eséllyel próbálkozzanak a
mûvészeti iskolák felvételi-
jein, mint fõvárosi vagy
nagyvárosi társaik.
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Mint minden évszaknak, a nyárnak is –
bûnözõi szempontból – megvannak a sajá-
tosságai. A hõmérséklet még éjszaka is
gyakran marad 20 Celsius fok fölött, ezért
sokan nyitva hagyott ajtóknál, ablakoknál
alszanak. Az elkövetõknek ez jócskán
megkönnyíti az ingatlanokba való beju-
tást. A legtöbb esetben ilyenkor a könnyen
megszerezhetõ értékeket viszik el a betö-
rõk, mivel nem tartózkodnak sokat a hely-
színen. Készpénzt, ékszereket és értékpa-
pírokat keresnek és rendszerint találnak az

elkövetõk, ezért ha tehetjük, még éjszaká-
ra se hagyjuk tárva-nyitva a nyílászárókat,
hívta fel a figyelmet Kiszlné Kern Márta,
a Paksi Rendõrkapitányság sajtóügyelete-
se. A nyaralni, utazni készülõk a lakásuk
biztonsága érdekében elindulás elõtt ellen-
õrizzék, minden be legyen zárva, ha van
riasztó, megfelelõen mûködjön. Ha tehe-
tik, kérjenek meg egy szomszédot, rokont,
hogy idõnként ellenõrizzék az ingatlant.
Ez azért is jó lehet, mert a bûnelkövetõk
látják, hogy van mozgás a lakásnál, tette

hozzá a rendõrhadnagy. A nyaralás, stran-
dolás alatt is könnyen válhatunk bûncse-
lekmény áldozatává. A vízpartra ne vi-
gyenek magukkal értékeket, ne hagyják
azokat õrizetlenül. A gépkocsikban ne
hagyjanak jól látható helyen táskát, irato-
kat; figyeljenek arra, hogy a gépkocsit
minden esetben lezárják. Motorkerékpár-
jukat, kerékpárjukat is lezárt állapotban
hagyják hátra. Természetesen, ha bármi-
lyen gyanús mozgást, autót, vagy embere-
ket látnak utcájukban, környezetükben, je-
lezzék azt a legközelebbi rendõrjárõrnek,
vagy a kapitányság 75/510-640-es telefon-
számán elérhetõ ügyeletét tárcsázzák.

Faller Gábor 
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Fiatalok a nagyvilágban

Mindezt a madridi konzul vallja, aki nem
más, mint dr. Baller Barbara innen,
Paksról… 

– Az egyetemen döntöttem el, milyen
irányban tervezem az életem, hiszen sze-
rettem a nemzetközi jogot és nyelveket is
szívesen tanultam. Hamar világossá vált,
hogy e kettõt ötvözni csak a külügyben
lehet. Szerettem volna konzul lenni.
Évente pályázatokat írnak ki külszolgá-
latra, én is megpályáztam a madridi he-
lyet, és elnyertem. A lehetõség némileg
tervezetten jött: elõtte öt évet ledolgoz-
tam a külügyben, megszereztem a má-
soddiplomám (európai szakjogász), letet-
tem a jogi szakvizsgát, s csak utána pá-
lyáztam, de csak erre az egy helyre, mert
ide szerettem volna jönni. 

Barbara „hivatalosan” a Külügyminisz-
térium köztisztviselõjeként külszolgála-
ton tartózkodik a mediterrán országban, a
nagykövetségen konzul és beosztott dip-
lomata. A magyar állampolgárok érdek-
védelmét látja el Spanyolországban,
amely a bajba jutottak (bûncselekmény
áldozatainak, letartóztatottaknak, kira-
boltaknak) védelmébõl, közjegyzõi fel-
adatokból (fordítások, aláírások hitelesí-
tése; útlevelek kiadása, állampolgársági,
anyakönyvezési ügyek) áll. Konzuli jó ta-
nácsa azoknak, akik rovatunk eddigi ala-
nyaihoz hasonlóan külföldön szeretnék
jövõjüket megalapozni, a következõ: A
leendõ külföldi munkavállalók csak ala-
pos elõkészítés, többszöri kiutazás, a fel-
tételekrõl való alapos tájékozódás, a
munkaszerzõdés írásos megkötése birto-
kában vállaljanak mindenkor munkát
külföldön. Elsõdleges a személyes talál-

kozás, munkaközvetítõkkel ne lépjenek
kapcsolatba. Anyagi háttérrel is kell,
hogy rendelkezzenek a kiutazók a mun-
kakezdés idején, és arra az esetre is, ha a
munkavállalás nem jön össze és haza kell
térni.

– A munkabeosztásom ugyanolyan mint
otthon, mintha a minisztériumban dol-
goznék; ettõl függetlenül más az életrit-
mus, más az életminõség.

A spanyol társadalom egy igazi jóléti
társadalom, jól élnek és tudnak is jól élni.

Õk nem a mindennapi megélhetésükért
küzdenek, s ez nagy különbség a magyar
társadalomhoz képest.

A szolgáltatások színvonala is kiemel-
kedõen magas. Hátrány, hogy bürokrati-
kus állam, elintézni valamit nagyon ne-
héz, körülményes, ragaszkodnak a szigo-
rú hierarchiához. Ettõl függetlenül mégis
minden mûködik; a társadalom sokkal
szolidárisabb, s szociálisan érzékenyebb,
mint a magyar. A sztereotípia ellenére a
spanyol zárkózott nép, nehezen fogadnak
be, illetve el bevándorlókat belsõ köreik-
ben, nyitottságuk tehát csak pár lépés tá-
volságig érvényes. De egymás közt is jel-
lemzõek a felszínes kapcsolatok, õk úgy-
mond az utcán élnek, éttermekben, bá-
rokban, személyes problémáikat nem vi-
szik kívülre, azokat a családban oldják
meg. Alapjaiban konzervatív társadalom
a spanyol, nehezen nyílnak meg az új
dolgokra.

Barbara nem szándékozik itt leteleped-
ni, bár, mint mondja, nem lehet tudni, mit
hoz az élet. Ha lejár a külszolgálata, visz-
szatér Magyarországra, és továbbra is a
Külügyminisztériumban szeretne dolgoz-
ni. Évente két-háromszor látogat Ma-
gyarországra, bár inkább azt mondja csa-
ládtagjainak, barátainak: ha látni szeret-
nék õt, látogassák meg… 

S, hogy mit jelent a Duna-menti város a
konzul számára?

– Paks a szülõvárosom, ott él a csalá-
dom, ha hazamegyek, oda megyek haza.
Hiába van lakásom Budapesten, sosem
leszek pesti... Mindig vidéki lány mara-
dok.

Sólya Emma

Mindig vidéki lány maradok

Nyáron jönnek a besurranók



A reumatológia a mozgásszervi
betegségekkel, csontok, izüle-
tek, izmok, inak, nyáktömlõk
betegségeivel foglalkozik. A re-
umának körülbelül kétszáz faj-
tája van, de a két nagy csopor-
tot, az izületeket érintõ gyulla-
dásos, illetve az „elfajulásos” tí-
pusok alkotják. A gyulladásos
eset lehet akut vagy krónikus,
utóbbi folyamatos gondozást
igényel. Az „elfajulásos” ese-
tekben elsõsorban az izületi
porc, az izületi szalagrendszer,
késõbb a környezõ csontok kó-
ros elváltozása következhet be,
ami másodlagosan okozhat
gyulladást, torzulást, fájdalmat.
Bár elsõsorban az idõsebb kor-
osztály küzd reumás panaszok-
kal, sajnos a fiatalokat is érint-
heti a probléma, sõt gyermekek-
nél is elõfordulhatnak a beteg-
ség egyes esetei. A paksi reuma-
tológiai szakrendelésen, amely
beutalóval, illetve elõjegyzéssel
mûködik, naponta átlagosan
húsz beteget látnak el. Dr. Jávor
Mária, aki immáron húsz esz-

tendeje dolgozik a helyi szak-
rendelésen, elmondta, hogy en-
nél jóval több is lehetne, mert
sajnos rengeteg a reumás beteg,
de a pontos diagnózis felállítása,
az ehhez szükséges alapos ki-
vizsgálás igen idõigényes. 

A pácienssel való elsõ találko-
záskor fizikai vizsgálatot végez
a doktornõ, ami alapvetõen nem
fájdalmas, illetve kikérdezi a
beteget tüneteirõl, kórelõzmé-
nyérõl. Mindez akár fél órát is
igénybe vehet, és számolni kell
a megszaporodott adminisztrá-

cióval is, amelynek elvégzése
szintén idõt vesz igénybe. Na-
gyon fontos lenne, hogy a páci-
ens magával vigye a vizsgálatra
korábbi leleteit, illetve, hogy
pontosan tudja, milyen gyógy-
szereket szed. Ezt sajnos húsz
év alatt sem sikerült elérni, pe-
dig ezek az információk segítik
az orvos munkáját, ami végsõ
soron a beteg érdekét szolgálja,
emelte ki a doktornõ. A vizsgá-
lathoz egyébként nincsen túl
sok eszközre szükség, de amire
igen, az rendelkezésre áll. A

szakrendeléshez tartozó fiziko-
terápián, amely a Barátság úti
rendelõben mûködik, megyei
szinten is nagyon jó a felszerelt-
ség. A fizikoterápia alkalmazá-
sával a gyulladásos folyamat
csökkenthetõ, a kezelések töb-
bek között javítják a közérzetet,
és ami nagyon fontos, enyhítik a
vezetõ tünetet, a fájdalmat. Vi-
szont fontos tudni, hogy csak
olyan páciensnél alkalmazható,
akinek nincsen rosszindulatú
daganat a szervezetében. Fontos
kérdés, hogy tehetünk-e valamit
a megelõzés érdekében. A reu-
ma kialakulásában szerepet
játszhat a nem megfelelõ étrend,
a túlsúly, a mozgásszegény élet-
mód, bizonyos fizikai túlterhe-
lések, környezeti tényezõk, de
az örökletesség sem zárható ki,
hívja fel a figyelmet a doktornõ.
Az egészséges csontozat és a jól
fejlett izomzat lehet a kulcsa an-
nak, hogy elkerüljük a reumát,
amely bár nem szerepel közvet-
len halálokként a statisztikák-
ban, megkeseríti az érintettek
életét, sõt évekkel meg is rövi-
dítheti. Ha pedig már „baj” van,
azaz jelentkeznek a tünetek,
mint a kéz- és lábizületek vala-
mint csuklók fájdalma, duzza-
nata, izületi merevség, fontos,
hogy minél hamarabb fordulja-
nak orvoshoz a betegek, ezzel
nagyobb esélyt adva a gyógyu-
lásnak.                     

Kohl Gyöngyi
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A négy évvel ezelõtt kapott
Pongrácz Sándor-díj mellé

nemrégiben minisztériumi elis-
merés került Tóbiás Zoltánné
vitrinjébe. Marikát akkor bará-
tai felvetésére javasolták kollé-
gái a díjra. Most is hasonlókép-
pen történhetett, bár megint
csak akkor értesült a dologról,
amikor érkezett a meghívó a
díjátadásra. Fontos az elisme-
rés, még ha nem is jár anyagi
elõnyökkel, de ha nem lenne
ilyen visszajelzés, akkor is ten-
né a dolgát, mint eddig, mond-
ja Marika, aki a központi orvo-
si ügyelet ápolójaként dolgo-
zik. Miután 1979. december

11-én Százhalombattáról Paks-
ra érkeztek, az atomerõmûben,
az üzemorvosi rendelõben he-
lyezkedett el. Amikor lehetõsé-
ge volt rá, nyugdíjba ment, de
nem búcsúzott el hivatásától,
eleget téve a hívó szónak, el-
szegõdött az orvosi ügyeletre.
Legnagyobb örömöt éppen az
jelenti számára, hogy mindig
hívják. Õ pedig – miután
egészsége lehetõvé teszi – szí-
vesen dolgozik. – Ha ügyelet-
be készülök, nem számít sem-
mi más, az a legfontosabb – fo-
galmaz. Szereti a munkáját,
amit közel ötven év óta nem
tudott megunni. Mellette ma-
radt ideje mindig a családra,

barátokra, a vöröskeresztes te-
vékenységre és az olvasásra,
ami része a mindennapjainak. 

A fehér köpenyt 1961-ben öl-
tötte magára Szolnokon. Érett-
ségi után kezdett baleseti sebé-
szeten ápolóként dolgozni,
mellette esti iskolába járt, ami
szerinte nagyon jó volt, hiszen,
amit egyik nap elméletben
megtanult, másnap már a gya-
korlatban is kipróbálhatta. A
kérdésen, hogy hol volt a leg-
jobb, elgondolkodik, aztán
meggyõzõdéssel mondja, min-
denhol szívesen dolgozott, sze-
rették, és õ is szerette a munka-
társakat, s ez most is így van.    

-vida-

Nyugdíjban is ügyel

RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN
Fájdalmak és kórok tengere. A sokarcú betegség. Többek között így is hallottam
már emlegetni a reumát. Maga a szó görög-latin eredetû orvosi kifejezés, amely
a kötõszövet elfajulásával járó, rendszerint gyulladásos ízületi vagy izombeteg-
ségek összefoglaló neve. A reumával küzdõ betegek száma egyre növekszik, ma
Magyarországon csaknem minden harmadik embernek van valamilyen reuma-
tológiai panasza, így a szakrendeléseken nincs megállás.
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Essék néhány szó a paksi
szálláshelyekrõl, hiszen szá-
mos eset akadhat mikor szük-
ségünk lehet rá. Akár nagy-
szabású családi rendezvény
alkalmával, de lehet, hogy
egy osztálytalálkozó vagy ép-
pen valamilyen elõadás, okta-
tás, fesztivál megszervezése-
kor kerülünk olyan helyzetbe,
hogy néhány (vagy éppen
sok) embert el kellene helyez-
ni éjszakára. A lehetõségekrõl
Czink Dórával, az Építõk úti
üzletsoron található Paksi Tu-
risztikai Információs Iroda
vezetõjével beszélgettünk, aki
bõvebb felvilágosítással is itt
áll az érdeklõdõk rendelkezé-
sére. 

A lakótelepen található mû-
szaki szálló az egyetlen, amely
nagyobb csoportok fogadására
is alkalmas. Kollégiumi jellegû
elhelyezést biztosító épület,
mely leginkább baráti társasá-
gok, fellépésre érkezõ vagy
utazó csoportok számára ajánl-
ható, akiknek nem jelent prob-
lémát, hogy a fürdési lehetõség
nem a szobákban van. Árai:
1.800-3.000 Ft/fõ/éjszaka.

Vannak bérelhetõ szálláshe-
lyek: családi házban szoba, de
akár önálló lakás is. Jelenleg
hat ilyen hely közül választha-
tunk a város különbözõ pontja-
in, ezek 4-8 fõ részére biztosí-
tanak elhelyezést 1.500-2.000
Ft/fõ/éjszakás átlagárakon.

Van, ahol igény szerint akár
reggelit is biztosítanak. 

Két vendégház is várja a
Paksra érkezõket a város kül-
sõ területein. Mindkettõ 8-10
fõ számára biztosít kényelmes
és nyugodt éjszakai pihenést.
A szálláson felül akár külön-
bözõ programok (lovaglás,
horgászat, egyéb sportok, ki-
rándulások) közül is válogat-
hatnak a kikapcsolódni, szó-
rakozni vágyók. Az árak
1.500–4.000 Ft/fõ/éjszakáig
terjednek, attól függõen, hogy
étkezést is igénybe vesznek-e
a vendégek. 

Egy panzió is kínálja szolgál-
tatásait: itt természetesen étke-
zésre is van mód a szállás mel-

lett. A 2-4 ágyas szobákban,
4.500-8.000 Ft/fõ/éjszakai ára-
kon találhatunk nyugalmat. A
panzió a város minden részérõl
könnyen elérhetõ.

Az elmúlt évben újult meg
városunk jelenleg egyetlen
mûködõ szállodája. A három-
csillagos hotelben, elegáns, jól
felszerelt apartmanok és szo-
bák állnak a pihenni vágyók
rendelkezésére. Az árak:
6.000-15.000 Ft/fõ/éjszaka. 

Czink Dóra kiemelte, hogy
évrõl évre növekszik a fizetõ
vendéglátó helyek száma, saj-
nos azonban az országjáró ha-
zai és külföldi turisták körében
oly kedvelt kempingezési lehe-
tõséggel nem tudunk a váro-
sunkba érkezõk rendelkezésére
állni. Ez elengedhetetlen beru-
házás, ha a város turizmusának
fejlõdésére gondolunk.

Komáromi János
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Utazzon hozzánk!

Térjetek hát nyugovóra…

Jókedvû, lendületes énekszó
szûrõdött ki egy héten át min-
den reggel a református gyüle-
kezeti terembõl. Más volt, mint
az itt megszokott, sõt más, mint
a Magyarországon jellemzõ vi-
lági dalok. A belépõt fogadó kép
is szokatlan volt: a dalt széles
mozdulatokkal kísérték a terem-
ben lévõk. A dal után sem ko-
pott meg az önfeledt légkör, ami
a tábort mindvégig jellemezte.
Nyolcvanöt diák – paksiak és
környékbeliek – tölthettek itt
néhány napot a református egy-
ház angol táborában nagyon ju-

tányos áron – így nem meglepõ,
hogy komoly túljelentkezés
volt. A tábor idején csiszolhat-
ták nyelvtudásukat, gazdagít-
hatták hitbéli jártasságukat, és
testközelbe kerültek a világ má-
sik végén élõkkel, ami, mint el-
mondták, nagy élmény volt szá-
mukra. – Kedvesek, közvetle-
nek, nagyon nagy élmény volt
együtt lenni az amerikaiakkal –
sorolták a fiatalok, akik között
olyanok is akadtak, akik tol-
mácsszerepre vállalkozva csat-
lakoztak a csapathoz. Nemcsak
hívõk és nemcsak reformátusok

táboroztak együtt. A 17 eszten-
dõs Tóth Péter például katoli-
kus, de ez abszolút nem okozott
gondot. 

– Közelebb kerültünk Istenhez
is, és minket is közelebb hozott
egymáshoz ez a néhány nap –
ecsetelte a tábor elõnyeit. Fan-
tasztikus kis csapat kovácsoló-
dott össze, és ebbe az amerikai-
ak is beletartoztak. Õk – közel
húszan – Dél-Karolinából érkez-
tek. Az ottani Chapin gyüleke-
zetbõl négy család – köztük Dan
Ratchford lelkészé – utazott
Paksra, hogy segítse az itt élõ

gyerekek nyelvtudásának elmé-
lyítését. A tábor ötlete Lenkey
István lelkésztõl származik, aki
egy 25 éve Budapesten élõ ame-
rikai lelkész közvetítésével jutott
el a dél-karolinai gyülekezetig.
Mint Dan lapunknak elmondta,
korábban is vállaltak karitatív
munkát, Nicaraguában iskolát
építettek. Most is önként, saját
költségükre jöttek, lemondva a
nyaralásról. – Sokkal többet ér,
mint egy Hawaii út, ezt ugyanis
nem felejtjük el soha – hangsú-
lyozta a lelkész. Elmondta, hogy
naponta kétszer tartottak nyelv-
órát, ahol gyakorolhattak a gye-
rekek. Szerinte az alapok stabi-
lak, de a magyar fiatalok többsé-
ge gyakorlatban nem tudja alkal-
mazni tudását. Ezt az akadályt
hamar leküzdötték, és közvetlen
kapcsolat alakult ki. A tábor val-
lási jellege a reggeli közös áhí-
tatban nyilvánult meg. Itt min-
den alkalommal megismertek
egy tanulságos történetet. Ezek
témája – tekintve, hogy olimpiai
év van – a sport volt. S itt került
sor az említett közös éneklésre,
ami a nyelvi problémák áthida-
lásában és az együvé tartozás
erõsítésében is komoly szerepet
játszott.                     Vida Tünde

Welcome to Paks!
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Rovatom rendszeres olvasói
már találkozhattak a Daróczy
család tagjai közül a legis-
mertebb tudós és közéleti
férfiak tevékenységének be-
mutatásával. Az alábbi so-
rokban Daróczy István életé-
rõl olvashatnak, aki miután a
Paksi család 1662-ben fiú-
ágon kihalt, anyja, Paksy An-
na örökrészét Tolna, Fejér,
Solt és Pozsega vármegyék-
ben a török kiûzése után csa-
ládja számára visszaszerezte. 

Daróczy István Paksy Anna
és Daróczy Zsigmond fia, a
tatai várkapitány, tolnai alis-
pán, „császári és királyi õfel-
sége paksi fõkapitánya”, ki-
rályi postamester, 1676-ban
született, felesége Sokorai
Erzsébet volt. 

A török elõl elmenekült bir-
tokosok az akkori szokások-
nak megfelelõen a török által
megszállt területeken is fenn-
tartották földesúri jogaikat.
Az 1689-es összeírás szerint
Daróczy István Paks, Gerjen,
Madocsa és egy bölcskei bir-

tokrész földesurának tekin-
tette magát, az összeírás sze-
rint Gerjen és Vetle is fizetett
adót Daróczynak, de birtokai
kincstári kezelésben marad-
tak, míg sikerült megegyez-
nie az udvarral 1702-ben.
Ennek értelmében a Paksy
família leányága megkapta
Paks mezõvárosát és még 27
Tolna megyei birtokrészt, a
fegyverváltság (jus armoro-
rum) elengedésével, de a csá-
szári udvarnak 32 ezer forint
kártérítést megfizetve foglal-
hatták el Tolnában Paks kör-
nyéki birtokaikat. Daróczy
István paksi földesúrként a
megyei közgyûlések fontos
szereplõje lett, a megye leg-
tekintélyesebb tisztségvise-
lõje, õ iktatta be Radonay
Mátyás pécsi püspököt a vár-
megye fõispáni hivatalába
1693. január 25-én. 

Daróczyt elébb helyettes al-
ispánná, majd 1699-ben alis-
pánná választották. Az
1698–1703. közötti idõszak-
ban a megyében 33 megye-

gyûlést tartottak, ebbõl hetet
Pakson, az alispán paksi ille-
tõsége miatt Daróczy biritói
kastélyában. Bár Tolna vár-
megye központja ekkor még
Simontornya volt, de a me-
gye nem rendelkezett megfe-
lelõ épülettel, amelyben a
gyûléseket tarthatták volna,
ezért az alispán a saját bir-
tokközpontjába hívta össze a
megyegyûlést. Radonay fõis-
pán távollétében Daróczy Ist-
ván elnökölt, és vezette a me-
gyegyûléseket. 

Az itt született fontos dön-
tések közül érdemes kiemelni
az 1700. január 11-én és 12-
én Pakson megtartott megye-
gyûlés határozatát, mely ren-
delkezett egy 12 fõs megyei
katonai osztag felállításáról a
rác és más egyéb rablóban-
dák betöréseinek, fosztogatá-
sainak megakadályozására. A
csapat öt emberének állandó-
an az alispán rendelkezésére
kellett állnia, tehát annak tar-
tózkodási helyén, Pakson
kellett állomásoznia. A ren-

delkezés gyakorlatilag azt je-
lentette, hogy a nemesi gyû-
lés Tolna vármegyében paksi
állomáshellyel megalapította
a közrend biztosítására a
rendõrség õsének számító
alakulatot. 

A Rákóczi-szabadságharc
kitörésekor Daróczy István
1703-ban a kurucok elõl
kénytelen Paksról eltávozni.
Bár a felkelésben nem az ud-
vart támogatta, mint királyi
tisztségviselõ (õ a postames-
ter) nem tartotta illõnek be-
várni és fogadni a kuruc csa-
patokat.

Daróczy István a Rákóczi-
szabadságharc dunántúli har-
cai, a Bottyán vár építése és
ostroma alatt Budán tartóz-
kodott, és ott érte a halál
1709-ben. 

Forrás: - Németh Imre–
Koch József–Somogyi
György: Paks nagyközség
monográfiája, Paks, 1967. -
Várady Zoltán: Adatok Paks
1698–1703. közötti történel-
mébõl, Tolna Megyei Levél-
tári Füzetek 7. Szekszárd,
1999. 263-276. o. - Várady
Zoltán: Tolna vármegye köz-
gyûlési jegyzõkönyveinek
regesztái 1696-1703. Szek-
szárd, 1992.

Kernné Magda Irén
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Híres paksiak, paksi hírességek

Daróczy István

A Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Gimnázi-
um második évfolyamos
gimnazistája az elmúlt tanév
végén tíz tantárgyból is di-
cséretet kapott, kellemes
meglepetést szerezve ezzel
szüleinek, családjának. Flóra
ezért az eredményért példa-
értékû szorgalommal, vas-
akarattal dolgozik, önmagá-
nak állítva fel a mércét. A ki-
tûnõ tanuló kislány adottsá-
gai és a mérnök édesapától
kapott örökség alapján a reál
tárgyakban érzi igazán ott-
hon magát, legeredménye-

sebb tantárgya a matematika.
Csötönyiné Fodor Erika ta-
nárnõtõl tudjuk, hogy Flóra
az országos Curie Matemati-
ka Versenyen 6. helyezett
lett, ide a megyei döntõbõl 1.
helyezettként jutott. Logikai
készsége különösen fejlett, a

feladatokat szereti elemezni,
logikai úton megoldani. Sok-
oldalúságát bizonyítja, hogy
a sport területén is eredmé-
nyes – ezt édesanyjától örö-
kölhette –, úszásban szerzett
már két aranyérmet, rövid
ideje teniszezik, de elsõ ver-
senyén már szintén értékes
helyet ért el, nyaranta búvár-
kodik, és óvodás kora óta te-
lente síelni jár. A 12 éves kis-
lányról már ez is döbbenetes
eredménysorozat, de még
nincs vége, ugyanis a zene
területén is tehetséges, ötödi-
kes ütõ tanszakos lesz a Pro
Artis mûvészeti iskolában,
Tóthné Hanol Franciska ta-
nárnõnél. Flóra tagja annak
az ütõkvartettnek, amelyet a
tanárnõ állított össze, a két

fiú és két lány alkotta csapat
már számtalan bemutatón,
versenyen, fesztiválon vett
részt kimagasló eredmény-
nyel, zajos sikerrel. Flóra
egyaránt szereti a marimbát,
a xilofont, a dobokat, és nagy
kedvvel használja a seprût és
a kosárlabdát is az ütemjáté-
kokon, ami egyedi a kvartett
elõadásában. A család ifjabb
gyermeke a nyolcéves Le-
vente, akinél már most mu-
tatkoznak a sokoldalúság je-
gyei, hasonlóan jeleskedik a
matematikában, a teniszben
és a kosárlabdában. A szülõk
jogosan büszkék a gyerekek-
re, kísérik õket versenyekre,
fellépésekre, ahol a testvérek
egymásért is izgulnak.

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Lacza Flóra
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Jó napot, mi újság?

Száz százalékos életforma- és
szakmai váltás volt, mikor Pak-
sot választotta új lakhelyéül,
meséli dr. Rónaky József, aki 33
évesen kezdte újra pályafutását.
Döntésében több dolog is moti-
válta: nehéz anyagi körülmé-
nyek között, egy olyan városban
élt, amit nem szeretett, ezért a
budapesti létet paksira cserélte
fel, ahova nem csak az ígéretes
jövõ, hanem az érdekesnek tûnõ
munka is hozta. – Életem leg-
szebb periódusa volt az elsõ tíz
év, valami nagy mûvet hozott
létre egy lelkes kollektíva – em-
lékszik vissza a kezdetekre. Ma
már ezek nagy szavaknak tûn-
nek, de akkor egy egyedülálló
nagyberuházás közremûködõje-
ként, valami megismételhetet-
lent élhetett át a „csikócsapat-
ként” emlegetett fiatal szakem-
bergárda. Az üzembe helyezés-
sel a hõskorszak lezárult, ám ez
természetes, véli. Az üzemelte-
tés, a napi feladatok közben a
csikócsapat is felnõtt. S hogy
lesz-e még másik? Talán, ha új
atomerõmûvi blokkok épül-
nek… Ma már, ha kezébe kerül
egy szervezeti felépítés tablója,
a vezetõk hetven százalékát
nem ismeri – s ez így van jól,
mondja. Most zajlik az erõmû-
ben az a generációváltás, amire
szükség van, hiszen a csikócsa-
pat nem csak felnõtt, hanem las-
san nyugdíjba is megy. 

Egy másik izgalmas kihívás-
nak is részese lehetett Rónaky
József, aki az önkormányzatiság
elsõ kilenc évében a város kép-
viselõ-testületének is tagja volt.
Akkor még nem volt „kétpárt-
rendszer”, meséli, s éjszakába
nyúlóan dolgoztak azon, hogy a
politikai paletta sokszínû sze-
replõinek elképzelései egy kö-
zös akarattá formálódjanak. Rá-
juk hárult az a feladat, hogy le-

fektessék az új szervezet mûkö-
désének alapjait, kidolgozzák a
város irányításának folyamatát.
Általában a képviselõség nem
túl hálás feladat, hiszen ami
megvalósul, azt természetesnek
veszik, elvárják, s szóvá teszik,
ha valami nem jön létre. – Sok
kritika ért bennünket az elsõ
négy évben, amikor a látványos
fejlesztések helyett a „föld alá”
ruháztunk be, infrastrukturális
fejlesztéseket vittünk véghez –
emlékszik vissza. A második
ciklus már látványosabbra sike-
redett, ekkor kezdõdött el példá-
ul a védett épületek felújítása.
Mára sokat változott a város ar-
culata, Magyarország egyik leg-
élhetõbb városa lett Paks. Bár
ezt leginkább az látja, aki el-
megy innét, aki itt lakik, annak
sokszor nem tûnik fel, céloz két-
lakiságára a fõigazgató. Ma már
nem lenne képviselõ, a létreho-
zás izgalma után, a napi „iszap-
birkózás” már nem neki való,
mondja. 

Van dolga e nélkül is: kilenc
éve vezeti az Országos Atom-
energia Hivatalt. – Akkor dol-
gozom jól, ha nem veszik észre,
hogy nem vagyok egy hétig –
mondja. A 80 fõs hivatalban
mindenki tudja, mi a hatásköre,
a fõigazgató a legfontosabb kér-
désekben dönt, s büszke arra,
hogy ritkán kell felülbírálnia
kollégái javaslatát. – Az atom-
energiával kapcsolatos bizton-
ság garanciái vagyunk – fogal-
mazza meg a hivatal feladatát,
amelyben a paksi erõmû fel-
ügyeletétõl az atomsorompó
egyezmény betartatásáig sok
minden szerepel. Egyvalami
azonban, a közhiedelemmel el-
lentétben nem: ahogy a hivatal
honlapján szerepel, „nem támo-
gatója és nem ellenzõje az
atomenergia alkalmazásának”.

Az atomerõmû bõvítése politi-
kai kérdés, mondja Rónaky Jó-
zsef, az OAH feladata akkor
kezdõdik ez ügyben, ha a kor-
mány új blokkok építésérõl
dönt majd. Van azonban egy
másik kérdés, ami ugyancsak
testközelbõl érinti a paksiakat:
az építési tilalom, ami immár
nem csak a csámpaiakat hátrál-
tatja, hanem az atomerõmû új
tájékoztató és látogatóközpont-
jának létrehozását is. A 25 éves
kormányrendelet megérett a
módosításra, az ügy meg fog ol-
dódni, árulja el szûkszavúan a
fõigazgató. 

Ha most nem kérdésekre vála-
szolna, akkor a paksi kertben
szöszmötölne, avat be szombat
délelõtti programjába. Valaha
versenyszerûen bridzsezett, ma

már új hobbinak hódol: fõzõka-
nalat ragadott. A mai menü
sörösdobozon ülõ csirke lesz,
sör van otthon, már csak a szár-
nyast kell beszereznie. A recep-
tet Eszter lánya küldte e-mailen,
s épp itthon lévõ Panni lánya
fogja megkóstolni – egyébként
mindkét gyerek Pécsen él, s
mindketten olasz nyelvet és iro-
dalmat tanítanak. – Már csak az
unokák hiányoznak – mondja a
nagypapa korba ért Rónaky Jó-
zsef, aki épp betöltötte a nyug-
díjkorhatárt. Nyugállományba
azonban még nem készül, 2013-
ig szól fõigazgatói megbízatása,
s mint mondja: akár nyugdíj
mellett is szívesen foglalkozna
majd az új blokkok létrehozásá-
val kapcsolatos feladatokkal. 

Dávid Ildikó

Pécsen született Rónaky József, aki 1970-ben végzett fizikus-
ként az ELTE-n, ahol három évvel késõbb egyetemi doktorrá
avatták. Pályafutását a Központi Fizikai Kutató Intézetben
kezdte, majd a Magyar Optikai Mûvek lézerfejlesztési osztály-
vezetõjeként folytatta. 1979-tõl a paksi atomerõmû fizikusa,
amelynek 1999-ben mond búcsút: hat éve dolgozott balesetel-
hárítási vezetõként, mikor elfogadta az Országos Atomenergia
Hivatal fõigazgatói megbízatását. E mellett több tisztséget be-
töltött már a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségben, ahol je-
lenleg a Nemzetközi Nukleáris Biztonsági Csoportban dolgo-
zik. Tagja a hazai Nukleáris Társaságnak és az MTA Sugárvé-
delmi és Környezetfizikai Bizottságának is. 

A csikócsapattól a
fõigazgatói székig
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Sport

Az Atomerõmû SE NB I-es fér-
fi kosárlabdacsapatához szerzõ-
dött egy évre az elmúlt idény-
ben a PVSK-Expo Center Pécs
színeiben játszó amerikai, Nick
Williams. (Fotónkon még pécsi
mezben.) A 192 centiméter ma-
gas, 85 kilogramm súlyú, 2-3-
as poszton is bevethetõ 26 éves
kosárlabdázó az ASE elsõ új
szerzeménye. Mint ismeretes,
Csaplár-Nagy Ervin, Gulyás
Róbert, Kiss Zsolt, Medve Má-
té, Mészáros Zalán, Morgen
Ferdinánd már korábban aláírta
a szerzõdését, így Williams-szel
már hét játékossal számolhat a
szakvezetés.  – Miután nem tu-

dott a Péccsel megállapodni, le-
szerzõdtettük, magyar viszony-
latban a legjobbak közé tarto-
zik. Most a legfontosabb, hogy
a 4-es posztra találjunk játékost.
Kívülrõl is jól dobót, de mind-
amellett jó lepattanózót
keresünk. Öt jelöltünk van, egy
európai és négy tengerentúli.
Van köztük újonc és európai ta-
pasztalattal bíró. Erre a posztra
nehéz megfelelõ embert találni.
Elkészült már a lista az egyes és
hármas helyen játszókról is, a
vezetõedzõ folyamatosan szû-
kíti a kiszemeltek körét – tudtuk
meg Tóth Jánostól, a szakosz-
tályelnöktõl.        Kovács József

Boros Gergõ: megy is, meg nem is
Gyõzött az ob-n, és nagyon szo-
ros küzdelemben az olimpiai
pótválogatón is a Sík Márton–
Beé István–Boros Gergely–Bo-
zsik Gábor összeállítású egység
K-4 1000 m-en. 

Csupán a célfotó döntött,
mindössze 11 századmásod-
perccel elõzték meg a válogatók
elsõ fordulójában gyõztes Gyö-
kös Lajos–Kökény Roland–
Vereckei Ákos–Horváth Gábor
alkotta négyest.

Ezzel egy nagyon faramuci
helyzet állt elõ, ugyanis a férfi
kajak szakág hét kvótát szerzett
az ötkarikás játékokra, így vi-
szont már nyolc versenyzõ kva-
lifikálta magát a csapatba.
Egyesben Vereckei Ákos (500
m) és Benkõ Zoltán (1000 m),
párosban pedig a Kammerer
Zoltán–Kucsera Gábor duó
(500 és 1000 m ) került be az
utazók közé.

Emiatt valakit ki kellett venni a
gyõztes négyes hajóból és
Vereckei Ákost ültetni be a he-
lyére. Angyal Zoltán szövetségi
kapitány azt a szakmailag indo-
kolt javaslatot tette, hogy a ve-
zérevezõs Sík Márton és a leg-
hátul ülõ Boros Gergely marad-

jon, és a Beé–Bozsik duó vívjon
meg egymással a fennmaradó
helyért. A szövetségi kapitány
még elmondta: elõzetesen kvó-
tacserét kértek a nemzetközi
szövetségtõl (a fel nem használt
nõi kajakos, illetve kenus indu-
lási jogokért), de elutasító vá-
laszt kaptak. Az elnökség azon-
ban nem fogadta el Angyal Zol-
tán javaslatát, és úgy döntött,
hogy csak Sík helye biztos, és a
másik három versenyzõ harcol-
jon a kiadó két helyért. A szétlö-
vésre 800 méteren került sor
egyesben, mivel ez a táv áll idõ-
tartamban a legközelebb az
1000 méter négyeshez. Az el-
nökség olyan határozatot hozott,
hogy az egységbõl kimaradó

versenyzõ is megkapja azokat a
szövetségi támogatásokat, mint-
ha vízre szállt volna Pekingben,
és kiutazik az olimpiára.

A szétlövés mielõbbi idõpont-
jában a három érintett egymás
között állapodott meg, és a har-
madikként célba érõ Boros
Gergely, az Atomerõmû SE
versenyzõje lett a szenvedõ
alanya a szövetség válogatási
elveinek. – Ugyanúgy készülök
tovább, mintha indulnék, ha ne
adj' isten valaki megsérülne,
akkor én vagyok a tartalék. Egy
héttel késõbb – augusztus 16-
án – utazok ki Pekingbe, mint a
négyes, nem leszek akkreditál-
va, ha jól tudom, VIP belépõm
lesz. A szövetségtõl ugyanazo-
kat a felszereléseket megka-
pom, mint a csapattagok, de az
állami juttatásokból nem része-
sülök. A történtek után elgon-
dolkodtam, lehet hogy az
egyesre és a párosra helyezem
a hangsúlyt a továbbiakban –
mondta el Boros Gergely, aki
ugyan a válogatási elveknek
megfelelõen kivívta a pekingi
olimpián való indulás jogát, de
csak a partról szurkolhat a tár-
saknak.                             (joko)

Harminchat éves korában
tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Kolonics György ke-
nus. A kétszeres olimpiai, ti-
zenötszörös világbajnok
edzés közben lett rosszul, a
kiérkezõ mentõk sem tudták
megmenteni az életét. A pe-
kingi olimpián párosban, C2
500 és 1000 m-en képviselték
volna a magyar színeket
Kozmann Györggyel, az
Atomerõmû SE versenyzõjé-
vel. Az esélyesek között tar-
tották számon õket. Lapzártá-
ig még nem érkezett arról in-
formáció, hogy Kínában ki
indul C2 500 és 1000 m-en,
tartalékként a Sáfrán testvére-
ket jelölte meg az MKKSZ
július 4-i határozata.                 

(joko)

Nick Williams Pakson
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Az esemény fõszervezõje a
szekszárdi UKSE nõi kézilab-
dacsapata volt. A megyeszék-
hely együttese tavaly indította
útjára az ürgemezei strandké-
zilabda tornát. A rekkenõ hõ-
ségben becsülettel küzdöttek
a felek, számos látványos ak-
ciót is láthattak az érdeklõ-
dõk. – Öt éve játszunk rend-
szeresen, egyre jobb eredmé-
nyeket érünk el. Több házi
bajnokságot is rendezünk a
régióban, ezáltal népszerûsít-
jük a sportágat – mondta el
Mizsák Dominika, az UKSE
játékosa. Természetesen nem-
csak vidéki, hanem paksi csa-
patok is megmérettették ma-
gukat a hazai homokon. Az
ESZI-DSE gárdája két együt-
test is indított a férfiak mezõ-

nyében. – A játékszabályok
furcsák még nekünk, mert mi
a teremhez szoktunk. Itt van
olyan lövés, melybõl, ha gól
lesz, duplán számít. Tavaly
indultunk elõször, most is el-
jöttünk, és már egy augusztu-
si dunaújvárosi tornára is van
meghívásunk – tette hozzá
Kiszli József, az ESZI- DSE
játékosa. 

A strandkézilabda tornát a
nõknél a szekszárdi UKSE I.
nyerte a Tolna I. és az UKSE
II. elõtt. A férfiaknál a szek-
szárdi Szurkolók II. diadal-
maskodott, másodikként a
Fadd, míg harmadikként a
Paks I. végzett. A különdíjak
közül egy jutott a paksiaknak,
a legjobb férfi mezõnyjátékos
Pach Dávid lett.               efgé

Homokban repült a labda
Még a megyeszékhely kéziseit is Paksra vonzza az
ürgemezei homok. Mostanság forgalmas a strand
sportpályája, ahol hol rúgják, hol dobják a gólo-
kat. Nemrégiben ez utóbbi sportág képviselõi küz-
döttek meg egymással.

Az Atomerõmû SE és a megyei
sakkszövetség közösen szervez-
te a 8 éven aluliak sakkbajnok-
ságát Pakson, mely egyben te-
hetségkutató verseny is volt. Az
ország minden pontjáról érkez-
tek versenyzõk, de a paksi régió
is 8 fõvel képviseltette magát. 
– Felnõtt egy generáció. Berkes
Ferenc és Ács Péter ma már
nemzetközi nagymesterek, szá-
mos sikert értek el. Az új re-
ménységek megtalálása érdeké-
ben elindítottunk egy tehetség-
kutató programot, melynek ne-
ve Mattolna Tehetségkutató
Alapítvány – mondta el Molnár
Béla, az Atomerõmû SE sakk
szakosztályának ifjúsági edzõje.
A kilencfordulós országos baj-
nokságon 70 gyermek hat kate-
góriában ült asztalhoz. A sakko-
zók zöme 5 évesen már ver-
senyszerûen játszik, ezért há-

rom év alatt már nagy ta-
pasztalatot szereznek. A
teljesen kezdõk természe-
tesen még csak most is-
merkednek a szabályokkal,
ezért a versenybírák sem
annyira szigorúak még. 
– Tanítványaim mindegyi-
ke egyetemet végzett vagy
végez. A gondolkodásban
és a problémák megoldásá-
ban nagyon sokat segít a
sakkozói múlt. A verseny-
szezonnak ezennel vége,
legközelebb augusztusban
tehetségkutató tábor lesz,
mely az õsszel induló Ta-
lentum program fontos ál-
lomása lesz – tette hozzá a
nemzetközi nagymester.  A
paksiak közül Dankházi
András szerepelt a legjob-
ban, aki kategóriájában el-
sõ helyen végzett.        efgé

A jövõ Ács Pétereit keresik

Iránytûvel Tatán
A Magyar Tájfutó Szövetség,
és a szegedi Vasutas Klub Tata
térségében rendezte a nemzet-
közi Hungária Kupa rangsoroló
versenyt. Az ötnapos viadalon
22 ország 1300 versenyzõje
(közel 130 szakosztály) állt
rajthoz. Az indulók népes tábo-
ra, a nagy érdeklõdés köszön-
hetõ a 2009-es miskolci tájfutó
világbajnokságnak, sokan a
tengerentúlról is eljöttek, hogy
ismerkedjenek a magyarországi
körülményekkel. A Paksi SE
F16, F18, F21, F50, és N21-es
kategóriákban 10 férfi és 2 nõi
versenyzõt indított. 

Az elsõ napon a kiemelt rang-
soroló versenyen Tarján–Pes-
kõ térségében F21 kategóriában
5,7 km-es távon Kiss Gábor,
F50 kategóriában Kürti István
6,2 km-en  bronzérmet szerzett.
A második napon normáltávú
6,1 km-es versenyre került sor,
amelyen F21 kategóriában Kiss
Gábor ezüstérmet szerzett, Kür-
ti István a negyedik helyen ért
célba. Kiss Gábor a többi távon

már nem indult, azonban Kürti
István a negyedik napon 3,9
km-en ezüstérmes lett, és végül
az összetett versenyben az elõ-
kelõ negyedik helyet szerezte
meg. A PSE tájfutói közül N21
kategóriában Feil Adrienn a
16., F21 kategóriában Dömötör
Balázs pedig a 14. helyen vég-
zett. A harmadik napon a tatai
edzõtáborban megrendezett
park verseny után Mittler Jó-
zsef tanítványai megnézték a
Paksi FC labdarúgóinak felké-
szülési mérkõzését. A tájfutó
csapatban ugyanis helyet kapott
két 16 éves PFC igazolt labda-
rúgó, Bors Márton és Adorján
Tamás is. – Szép eredményeket
értek el a versenyzõk, akiknek a
fizikai megterhelés mellett a
legnagyobb gondot a 34-35 fo-
kos hõség okozta. Most pihenõ
következik, legközelebb szep-
temberben az országos bajnok-
ságon állnak rajthoz sportoló-
ink – mondta el a tájfutók szak-
osztályvezetõje, Mittler József.

Kovács József

Ismét Paksra figyel a sakkvilág
– az év egyik legjelentõsebb ha-
zai tornáján hat nagymester
küzd majd egymással. A két
paksi sakkozó – Berkes Ferenc
és a címvédõ Ács Péter – mellett
itt lesz az olimpiai bajnok ör-
mény Sargissian, a három évti-
zedes sakkmúlttal rendelkezõ
ex-szovjet bajnok Beljavszkij,
és két feltörekvõ ifjú, hazájának
bajnokai: a francia Vachier-
Lagrave és a holland Stell-
wagen.

A játszmák július 25. és au-
gusztus 4. között délután három
órakor kezdõdnek. A rendez-
vény helyszíne a hagyomá-
nyoknak megfelelõen az ESZI
fõiskolai épülete lesz. A partik
nem csak személyesen, hanem
a www.ase.hu/marxgy/2008
/index.html honlapon is nyo-
mon követhetõek lesznek.

Sakktorna

Fo
tó

: 
M

o
ln

á
r 

G
yu

la



2008. július 18.Paksi Hírnök 18

Ismét útjára indult a labda a
paksi homokon, ezúttal a tûzol-
tók mérkõznek egymással az
ürgemezei strandon. A Tûz-
kakas bajnokságot tizenhárom
évvel ezelõtt rendezték elõször,
az eseményt már mindenhol is-
merik az országban. 

– Idén 56 csapat nevezett, ez
rekord a Tûzkakas strandfoci
történetében. A résztvevõk
Nyíregyházától Szombathelyig
mindenhonnan jöttek, két új
gárdánk is van, akik
Mezõkovácsházáról és Sze-
gedrõl érkeztek. Hat napon ke-
resztül selejtezzük az együtte-
seket, a paksi gárda a házigaz-
da jogán már a 20 csapatos
döntõben van. Fiatal együtte-
sünk, reméljük, magasabbra jut
elõdeinél – mondta el Bán At-
tila, a Paksi Hivatásos Önkor-

mányzati Tûzoltóság parancs-
noka, a torna szervezõje. Július
második hétvégéjén már meg-
kezdõdtek a küzdelmek, me-

lyen többek közt Karcag láng-
lovagjai is pályára léptek. 
– Csapatunk teljesen megfiata-
lodott, csak ketten maradtunk

az öregek közül. Az együttes-
bõl mi már nyolcadik alkalom-
mal vagyunk Pakson, a többiek
most elõször. A homokos pálya
külön felkészülést igényelne,
de mindössze egyszer volt al-
kalmunk a közös gyakorlásra.
Ez meglátszott teljesítményün-
kön, mert sajnos nem jutottunk
tovább a csoportból, de jövõre
mindenképp azon leszünk – fo-
gadkozott Kovács Zoltán szá-
zados, a karcagi gárda vezetõ-
je. A Kiskunfélegyháza, Kecs-
kemét, Jászberény,  Tiszaúj-
város, Komló, Barcs és Szé-
kesfehérvár már a döntõbe ju-
tott, melyet augusztus 8-án és
9-én rendeznek az ürgemezei
strandon. A selejtezõk sora lap-
zártánk után tovább folytató-
dott. Július 16-tól 19-ig min-
den nap jobbnál-jobb mérkõzé-
sek várhatók, melyek eredmé-
nyeirõl következõ lapszá-
munkban olvashatnak. röné

Kakaskodnak a tûzoltók

Fo
tó

: 
M

o
ln

á
r 

G
yu

la

Hazatért a kéthetes tatai edzõtáborból a
Paksi FC élvonalbeli labdarúgócsapata.
Az együttes a fizikai és mentális felkészü-
lés végén jár. – Remek talajú pályákon
dolgoztunk az elmúlt idõszakban, a felké-
szülési mérkõzéseken is jól teljesítettünk,
a hozzáállás, szervezettség jó volt, bár
ezekbõl messzemenõ következtetéseket

nem szabad levonni – mondta el Gellei
Imre, a Paksi FC vezetõedzõje – Kár, hogy
a Trnava nem elsõ számú csapatával, ha-
nem vegyes együttessel állt ki ellenünk.
Idõközben megtudtuk a sorsolást is. Min-
denkivel játszani kell valamikor, és min-
denki ellen a három pontért lépünk pályá-
ra. A Kecskemét elleni összecsapás na-

gyon jó hangulatúnak ígérkezik, az ellen-
fél lelkes lesz és odaadó, nekünk is mini-
mum ezeket az erényeket kell felmutat-
nunk. Ezután a REAC következik hazai
pályán. Õk tavaly oda-vissza megvertek
minket, ezért azon az összecsapáson van
mit törleszteni. A keret még mindig nem
végleges. Márkus Tibor és Balaskó Iván
továbbra is szabadon igazolható, sorsuk
még nem tisztázott. A két érkezõ (Sipeki
István és Pandúr Péter) mellett egyelõre
nincs új igazolás a Fehérvári úti együttes-
nél. A csapat jelenleg Dunaszentgyörgyön
gyakorol, mert a PFC centerpályája jelen-
leg is felújítás alatt áll. Július 16-án szer-
dán a Barcs ellen lépett pályára a zöld-fe-
hér együttes, mely találkozó lapzártánk
után ért véget. 19-én a Pécsi MFC (a talál-
kozó helyszíne írásunkkor még kérdéses),
majd 23-án Bonyhádon zárul a felkészülé-
si mérkõzések sora. A bajnokság a Paksi
FC számára július 28-án kezdõdik. A
Kecskemét elleni összecsapást a Sportte-
levízió élõben közvetíti. További hír még a
Paksi FC háza tájáról, hogy megkezdõdött
a bérletek árusítása, melyek a PSE Büfé-
ben és a Café Bongóban már kaphatóak. A
2008/2009-es szezonra a felnõtt éves bér-
let 13.000 Ft, míg a diák és nyugdíjas be-
lépõ 10.000 Ft. A 12 év alattiak, valamint
a 70 év felettiek ingyen tekinthetik meg a
hazai mérkõzéseket.            

Faller Gábor

Július végén indul a bajnokság
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Mozimûsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Templomi koncert
Július 25. (vasárnap) 19 óra

SPEED RACER – 
TOTÁL TURBÓ

szinkronizált amerikai 
akciófilm

Július 27. (vasárnap) 19 óra
CSAK A TESTEDEN ÁT!

szinkronizált amerikai 
romantikus vígjáték

Július 30. (szerda) 19 óra
LEPATTINTVA

szinkronizált 
amerikai vígjáték

Augusztus 1. (péntek) 19 óra
SUPERHERO

feliratos amerikai 
paródia-vígjáték

Augusztus 3. (vasárnap) 19 óra
SZEX 

ÉS NEW YORK
szinkronizált 

amerikai vígjáték

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

Érettségizett 
fiatalokat 
keresünk 

MENTÕ-
ÁPOLÓNAK. 

Érdeklõdni 
hivatali idõben 

lehet 
a 74/315-355-ös 
telefonszámon.

Álláshirdetések
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (7030
Paks, Ifjúság útja 2.) igazgatója állást hirdet
egy fõ a nem szakrendszerû oktatásra felké-
szült matematika szakos általános iskolai
tanár számára, továbbá fél állást kémia sza-
kos általános iskolai tanár számára. 
Mindkét megbízatás 2008. augusztus 16-
tól  2009. augusztus 15-ig tart határozott
idejû szerzõdéssel.
A pályázatokhoz csatolni kell a végzettséget,
továbbképzést igazoló dokumentum fény-
másolatát. A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje a megjelenést követõ 15. nap. Elbí-
rálás határideje: 2008. augusztus 14.

Paksi állomása is van a Ma-
gyar Continental Singers or-
szágos turnéjának. Az evangé-
liumot a zene nyelvén közvetí-
tõ csoport koncertjét augusz-
tus 2-án, este hét órától hall-
hatják az evangélikus temp-
lomban, a rendezvényre a be-
lépés ingyenes. 

Idén valóban nomádra sikeredett az ezen a néven meghirdetett
tábor, hiszen a feladatok mellett a változékony idõjárás is próbá-
ra tette a Cseresznyésben nyaralókat. A mûvelõdési központ által
szervezett táborban a képzõmûvész szekciótól a kistérségünk ér-
tékeivel megismerkedõ honismereti csoportig több korosztály
számára kínáltak kikapcsolódási lehetõséget, a legnagyobb „túl-
élõk” még éjjeli õrséget is adtak. A diákok a kiscsoportos foglal-
kozások mellett ellátogattak a környezõ településekre is. Képün-
kön Nyisztor Zsolt biológiatanár épp a túlélõket okítja arra, mi-
lyen eledeleket kínál számukra a természet. A tábor a Nemzeti
Kulturális Alap, a Dél-Dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács, va-
lamint a Paksi Közmûvelõdési Kht. támogatásával jött létre.

Százéves a Nyugat
A fenti témában hallhatnak
elõadásokat a határon túli ma-
gyar középiskolások táborá-
ban július 22 és 25. között
Cseresznyéspusztán. Az ér-
deklõdõket a július 28-i
záróestre is várják, ahol a diá-
kok produkcióin túl táncházba
invitálják a paksiakat.
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REGISZTRÁLT MEZÕGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓKNAK 
BÁRMELY CÉLRA KEDVEZÕ FT VAGY CHF ALAPÚ HITEL!

AKÁR 20 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGIG, 
10 millió Ft-ig ingatlanfedezet nélkül !

Meglévõ hitelek kiváltására is, rendkívül rövid átfutási 
idõvel! A termék forgalmazója Baranya, Somogy, 

Tolna és Zala megyében 
A MECSEKVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. 

Kérje ajánlatunkat fiókjainkban, 

illetve a 40/200-900 telefonszámon !

FARMER-HITEL
ÖNNEK!!!

Negyedik alkalommal, Pakson
immár másodszor rendezett
veterán jármûtalálkozót a
PaRiPa, azaz a Pannoniás Ring
Család Paks, melynek tagjai (a
családfõ, felesége és két lánya)
egytõl-egyig „fertõzöttek” a
motorok, különösen a régi da-
rabok iránt.

A Városi Múzeum kertjében
a jármûszépségversennyel egy-
bekötött hivatalos megnyitón
bárki megcsodálhatta a jármû-
veket, sõt szavazhatott is rájuk.
Összesen 76 veterán gépkocsi-
és motortulajdonos regisztrálta
magát a paksi találkozóra az
ország különbözõ pontjairól,
30 évnél idõsebb járgányával.
A nyertes Nagy Károly
Mecsekpöröskérõl érkezett a
rendezvényre 50 éves Warsa-
wájával. Hat éve boldog tulaj-
donosa az autónak, mely két év
restaurálás után immár négy
éve rója az utakat. A leghosz-

szabb távot eddig Pécs és Bala-
tonfüred között tette meg. Al-
katrészeit a boltokban már nem
árulják, csupán az ismerõsök-
tõl tudja beszerezni a szüksé-
ges darabokat.

Egy másik résztvevõ, Privarics
Sándor, 1957-es évjáratú BMW
Isettájával érkezett Paksra. Négy
éve vásárolta az autót, majd egy
év restaurálás után vette haszná-
latba. A kiskocsi legnagyobb
vállalkozása egy körülbelül 150
km-es táv megtétele volt oda-
vissza Pécstõl Horvátországig.

Az alkatrészbeszerzés és a javí-
tás ez esetben is lényegesen ne-
hezebb, mint az új típusú autók-
nál. Német kereskedõ-vásáro-
kon, egyébiránt pedig ismerõ-
söktõl szerzi be a szükséges dol-
gokat. Elmondta, mivel nyugdí-
jas, sok az ideje, szereti a régi
jármûveket, így könnyen a vete-
rán gépek szerelmesévé vált.

Ring István, a rendezvény fõ-
szervezõje elmondta, a találko-
zónak családias jellege van, s
ezt az elnevezés is tükrözte:
PaRiPa és Barátaik Veterános
Családi Hétvége Pakson. Cél-
juk, hogy bemutassák, a köz-
véleményben kialakult általá-
nos kép, a sörözés és hangos-
kodás mellett másik oldala is
van a motoros találkozóknak, a
motorozásnak: Paks és környé-
kének megismerése, jármûki-
állítás, jármûszépségverseny,
gyerekek motoroztatása és ve-
télkedõk alkották a programot,
teljes kikapcsolódást nyújtva a
résztvevõknek.             

Kovács Gabriella

Szelíd motorosok
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Faültetéssel teheti még emlé-
kezetesebbé gyermeke születé-
sét az, aki jelentkezik az Ön-
zetlenül Környezetünkért, Ott-
honunkért Munkacsoport fel-
hívására. Azon paksi szülõk je-
lentkezését várják, akiknek
gyermekük 2007. október 1. és
2008. szeptember 30. között
született, illetve születik, és fel
tudják vállalni, hogy az alapít-
vány által biztosított fát elülte-
tik és gondozzák, hogy együtt
cseperedjen csemetéjükkel. (A
késõbb született gyermekek
szülei a jövõ évi akcióra jelent-
kezhetnek majd.)

A jelentkezéseket írásban
várják a következõ címre:
ÖKO Munkacsoport Alapít-
vány, Tolnai út 10., Paks. Az
alapítvány várja támogatók je-
lentkezését is, akik adománya-
ikkal hozzájárulnának a kezde-
ményezés sikeréhez. 

Tavaly a felhívásnak köszön-
hetõen 21 facsemetével gyara-

podott a város, tudtuk meg
Jantnerné Oláh Ilonától, az ala-
pítvány elnökétõl. 

-dávid-

Ültess fát, életfát!
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