
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

A költõ és a kékruhás lány
Portrénk Pákolitz István özvegyérõl a 15. oldalon

XVIII. ÉVF. 18. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. SZEPTEMBER 25.

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

kínálunk. Egyszeri lekötésû, pénzintézetünknél újnak
minõsülõ számlabetétekre vonatkozó ajánlatunk 

visszavonásig érvényes.
Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240

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

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Fo
tó

: 
M

ol
ná

r 
G

yu
la

Útfelújítások 
városszerte             2. oldal

Fo
tó

:M
ol

ná
r 

G
yu

la

Fo
tó

: 
Kö

vi
 G

er
gõ

Itták és bírálták
a hegy levét           10. oldal



Évrõl évre a költségvetés elfo-
gadásakor határoz a képviselõ-
testület arról, hogy adott évben
melyik utakat újítják fel. Min-
den alkalommal a külsõ város-
részeken is megvalósul egy-egy
beruházás, idén Cseresznyés-
ben és Dunakömlõdön. 

A cseresznyési út 

felújítása már régóta szerepel a
tervek között. A településrész
központjától indulva 1,4 kilomé-
teres hosszban újul meg az útpá-
lya, és az autópálya-építésnek
köszönhetõen a pálya két oldalán
rövidebb szakaszokon. Az épít-
kezés a településen szeptember
elején kezdõdött meg és három
ütemben valósítja meg a kivitele-
zõ. Az egyes ütemek alatt a beru-
házás miatt idõlegesen szünetel a
forgalom, ilyenkor a környezõ
földutakon közelíthetik meg in-
gatlanjaikat a tulajdonosok. Az
útpálya a buszmegállótól indulva
kap új aszfaltburkolatot, s az
építkezésnek köszönhetõen több
mint 30 cm-rel szélesebb is lesz,
mivel 15-15 cm-en szegélykõ
épül. E mellett 50 cm-es nemes
padka készül az út két oldalán,
így biztosítva a kétirányú forgal-
mat. Az út teherbírása is jelentõ-
sen megnõ, ennek eredménye-
ként a helyi állattartó és fatelepek
mûködése miatti tehergépjármû-
forgalom nem rongálja majd az
új útfelületet. Az 1,4 kilométeres

szakasz felújítása csak elsõ üte-
me az egészen Paksig tervezett
útrekonstrukciónak. A második
szakaszban, várhatóan jövõre, az
autópályáig folytatódik a felújí-
tás, majd ha az anyagi források
ismét rendelkezésre állnak, a
Györkönyi utcáig lehet közle-
kedni korszerû aszfaltburkola-
ton. Dunakömlõdön 

a Csárda utca 

felújítása történik meg az idei
esztendõben. A Soltút Kft. az út-
építés mellett elvégezte a köz-
mûvek korszerûsítését is. Kicse-
rélték a vízvezetékeket és a csa-
padékvíz-elvezetõ rendszer is
megújul. Eddig nagyobb zivatar
esetén a Sánchegyrõl lezúduló
csapadék az utcán keresztül a 6-
os útra ömlött. A beruházásnak
köszönhetõen már rendezett for-
mát ölt a vízelvezetõ hálózat, így
nem csupán a településrész mel-
letti fõúton szûnik meg a baleset-
veszély, a házak alá sem folyik
be a víz. 5,5 méter széles lesz az
új aszfaltburkolatú út, mindkét
oldalon járda épül, emellett régi
probléma oldódik meg azzal,
hogy az utca végi temetõ mellett
parkolókat alakítanak ki az oda-
látogatók számára. Pakson 

a Jókai utcában 

válik kényelmesebbé és biz-
tonságosabbá a közlekedés az

új útburkolattal. Szûk két hó-
nap alatt készül el a beruhá-
zás, szeptember végén át is
adják a forgalomnak az új
köntösbe öltözött utcát. A
közmûvek föld alá kerültek,
megújult az ivóvíz- és az
elektromos hálózat. Mutatós
kandeláberek biztosítják már
a  közvilágítást, és a csapa-
dékvíz-elvezetést is korszerû-
sítették. Ez utóbbit oly mó-
don, hogy a burkolat végén
lévõ nyílt árok felújításával az
ingatlanok veszélyeztetése
nélkül tud elfolyni az útról az
esõvíz. 

Az évek alatt feltöredezett és
balesetveszélyessé vált az út a
Táncsics Mihály és 

a Kosárutcát összekötõ 

szakaszon. Az utca rekonstruk-
ciója is idén készül el, két sza-
kaszban végzik el a szakembe-
rek, így a Báthory utcán keresz-
tül a beruházás ideje alatt is be-
járást biztosítanak az otthonok-
ba. Az út melletti gyephézagos
betonelemekbõl épült parkoló-
kat is újraépítik, és szegélykõ
kerül az aszfaltburkolat mellé. 

A parkolóhelyek nem csak
ebben az utcában változnak
meg. A volt Sánc étterem mö-
götti területen is átépítették az
autómegállókat. A Váci Mihály
utcára merõlegesen 14 darab
parkolót adtak át, amelyek tér-

kõ burkolatúak, csakúgy, mint
a környezetükben felújított
járda és gazdasági bejáró. A
város ezen részén nagyon
megnövekedett a forgalom,
amióta a Pollack Mihály úti el-
kerülõ elkészült. Az út mellett
parkoló gépjármûvek akadá-
lyozták a kétirányú közleke-
dést és a társasházban élõknek
is gyakran kellemetlenséget
okoztak, mivel gátolták a gará-
zsok megközelítését. Mindkét
problémát orvosolták 

a parkolók átadásával, 

amelyekbõl a tervek szerint a
lakóépületek mögötti területen
még harminc darab épül vár-
hatóan jövõre. Szerencsére a
jól elõkészített tervezés mel-
lett az idõjárás is a kivitelezõk
segítségére van idén, így vala-
mennyi beruházással a szerzõ-
désben vállalt határidõre vé-
geznek. 

Az utcák átadása folyama-
tos, legkésõbb a cseresznyési
út készül el október 15-re. És,
hogy a költségekrõl is szól-
junk: a Csárda utca 130, a Jó-
kai 56, a cseresznyési út 34, a
Táncsics és Kosár utcák kö-
zötti szakasz 9,5, a Váci utcai
parkoló pedig 12 millió forint-
ból újul meg. Az útprogram
jövõre is folytatódik, hogy
melyik utcák lesznek a „sze-
rencsés” kiválasztottak, ilyen-
kor még nem tudható, ami biz-
tosnak látszik, hogy folytató-
dik a Dózsa György út felújí-
tása.                 Dallos Szilvia
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Útfelújítások városszerte
Rövidesen befejezõdnek az idénre tervezett útberuházások. Két teljes rekonstrukció és két bur-
kolat-felújítás szerepel a város 2009-es költségvetésében. Új parkolók is épültek Pakson. A kivi-
telezést minden esetben a Soltút Kft. végzi.

Eltûntek a házak elõl a hosszában várakozó autók a Váci Mihály utcában, az új parkolóknak köszönhetõen mindkét sáv járhatóvá vált.
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Decemberre a város önkor-
mányzati iskoláiban és óvo-
dáiban minden udvari játék
megfelel majd az európai
uniós elõírásoknak. Átalakí-
tásukat a DC Dunakom Kft.
végzi el a várossal kötött köz-
szolgáltatási megállapodás
alapján. Az idei felújításokra
9 millió forintot biztosított a
képviselõ-testület.  

Áprilisban írták alá a szerzõ-
dést, ekkor kezdõdött meg az
elõkészítõ munka. Az udvaro-
kat, tereket felmérték a szak-
emberek, így terv alapján ha-
ladva korszerûsítik az önkor-
mányzati gyermekintézmé-
nyek udvarait. – Több helyen
balesetveszélyes, a normáknak
nem megfelelõ játékok voltak
felszerelve, így azok lebontása
volt az elsõ feladatunk – tájé-
koztatott Kudorné Szanyi Ka-

talin, a DC Dunakom Kft.
részlegvezetõje. A Gazdag Er-
zsi és a Deák Ferenc általános
iskolákban, valamint a Bene-
dek Elek óvodában szereltek le
játékokat, a többi intézmény-
ben csupán javításokra volt
szükség. A város minden óvo-
dájában elkészültek a gumila-
pos ütõfelületek, biztonságos-
sá téve a gyermekek udvari te-
vékenységét. Néhány helyen
új játékok is kerültek az intéz-
ményi terekre. A Deákban há-
lós mászókát, a Gazdag Erzsi
iskolában kombinált csúszdát,
illetve más mozgásos játéko-
kat, a Munkácsy óvodában
(képünkön) a szülõi közösség
anyagi segítségének köszönhe-
tõen új fajátékot állítottak fel a
DC Dunakom Kft. munkatár-
sai. A munkálatok nagy részét,
csakúgy, mint a fertõtlenítõ
felújításokat, a nyári szünet
alatt végezték el. Az intéz-
ményvezetõkkel történt egyez-
tetések után mindenütt, ahol
szükséges volt, megtörtént a
csoportszobák, tantermek, öl-
tözõk, melegítõkonyhák és
mellékhelyiségek tisztasági
festése, mázolása. Az intézmé-
nyek felülvizsgálata ezentúl
minden évben folyamatosan
zajlik. Az év végéig összeáll a
lista, hol milyen munkálatokra
lenne szükség. A rendelkezésre
álló források tükrében a képvi-
selõ-testület határoz a fejlesz-
tések ütemérõl.                -dsz-  
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Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2009. október 9.
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Újra Bursa
Hungarica
Rászorultságtól függõen 3–7
ezer forint közötti havi tá-
mogatást biztosít idén is a
paksi önkormányzat a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatban résztvevõ diákok
számára. A jelentkezéseket
október 30-ig várják a város-
háza szociális osztályán. 

Szeptemberi ülésén határozott
arról a képviselõ-testület,
hogy Paks 2010-ben is csatla-
kozik az Oktatási Minisztéri-
um települési és megyei ön-
kormányzatok közremûködé-
sével tíz éve mûködtetett ösz-
töndíjpályázatához. A lehetõ-
ség, amelynek keretében a he-
lyi önkormányzat által megál-
lapított havi juttatáshoz a me-
gyei önkormányzat is támoga-
tást adhat, majd az így megnö-
velt összeget a minisztérium
is kiegészíti, a felsõoktatási
intézményekben tanuló hátrá-
nyos helyzetû hallgatók részé-
re biztosít rendszeres anyagi
támogatást. Az ösztöndíjpá-
lyázatnak két típusa van. Az
„A” típusúra a már felsõokta-
tásban tanulók, míg a „B” tí-
pusúra az érettségi elõtt álló,
vagy már érettségizett, de fõ-
iskolára, illetve egyetemre fel-
vételt nem nyert diákok pá-
lyázhatnak. Újdonság az idei
kiírásban, hogy már a katonai,
illetve rendvédelmi felsõokta-
tási intézményben tanuló civil
hallgatók is jelentkezhetnek,
tájékoztatott Bagdy László ta-
nácsnok. Tavaly 104 jelentke-
zõt támogatott az önkormány-
zat tíz hónapon keresztül biz-
tosítva havi ösztöndíjat. Az
idei pályázatokat, amelyre 4,5
millió forintot különített el a
képviselõ-testület, október 30-
ig lehet eljuttatni a szociális
osztályra, ahol a szükséges
adatlap is átvehetõ vagy le-
tölthetõ a www.paks.hu hon-
lapról, tudtuk meg Badics
Istvánné osztályvezetõtõl. 

-dal-

Fûtési 
támogatás
Még lehet igényelni a fûtési
támogatást Pakson. Az elbírá-
lás folyamatos, a támogatást
egy összegben folyósítják. Az
önkormányzat minden évben
500 igénylõvel számol, tavaly
366-an kérték a segítséget.  

A fûtés költségeit enyhítendõ,
harmadik éve ad fûtési támoga-
tást az önkormányzat azoknak,
akik megfelelnek a feltételek-
nek. A segítséget csak azok kér-
hetik, akik villannyal, szénnel
vagy fával fûtenek, a távfûtés-
hez és a gázfûtéshez ugyanis
központi támogatás igényelhe-
tõ. A kérelem feltétele, hogy a
családban az egy fõre jutó jöve-
delem nem haladja meg a
85.500 forintot, egyedülállók
esetén ez a határ 99.750 forint.
A támogatás jövedelemtõl füg-
gõen hat- vagy kilencezer forint
az egész idényre, amelyet októ-
ber 15-e után, egy összegben
folyósítanak. Az igényléshez
szükséges formanyomtatványt
a polgármesteri hivatal szociális
osztályán lehet kérni, csatolni
kell jövedelemigazolást vagy
nyugdíjszelvényt, a fûtés típu-
sától függõen villanyszámlát,
illetve, ha van a kérelmezõnek,
akkor fa vagy szén vásárlásáról
szóló számlát. Ha valaki ezeket
magával viszi, helyben ki lehet
tölteni a nyomtatványt. Eddig
224 kérelmet bíráltak el, az
igénylõkhöz csatlakozni szep-
tember 30-ig lehet.      -kgy-

EU-konform az óvodaudvar is

Fotó: Szaffenauer Ferenc



Húszmillió forintot nyert
TÁMOP pályázaton a Paks
Térségi Pedagógiai Szolgál-
tató Központ. A forrásból
képzéseket, továbbképzése-
ket valósítanak meg a sajá-
tos nevelési igényû (sni)
gyermekek együttnevelése
érdekében.

A sajátos nevelési igényû
gyermekek integrációja azt je-
lenti, hogy fogadják õket az
oktatási intézmények. Ennél
magasabb szint az inklúzió,
azaz a befogadás, amikor az
iskola mindent megtesz a si-
keres együttnevelés érdeké-
ben, a pedagógusok a szüksé-
ges módszertan birtokában
vannak. Ennek megvalósításá-
ban segít a Paks Térségi Peda-
gógiai Szolgáltató Központ
azzal a közel kétéves prog-
rammal, amelyre húszmillió
forintot nyertek TÁMOP pá-

lyázaton. Bázis intézmény-
ként feladatuk egy olyan tá-
mogató rendszer kiépítése,
amely az sni gyermekeket be-
fogadó intézmények munkáját
segíti, a konkrét pedagógiai
gyakorlat szintjén. Képzése-
ket, továbbképzéseket szer-
veznek egyrészt saját munka-
társaiknak, akik így jogosult-
ságot szereznek tudásuk to-
vábbadásához, másrészt a pe-
dagógusoknak, hogy elsajátít-
hassák az sni gyermekekkel
való foglalkozás módszerta-
nát, tájékoztatott Király Gab-
riella (képünkön) a központ
igazgatója. A program túlmu-
tat a paksi kistérség határain,
ugyanis a pályázati projektben
a központ partnere volt a len-
gyeltóti Fodor András Óvoda
és Általános Iskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézet és
Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat, így a pogányvölgyi

kistérség is részt vesz a pályá-
zat megvalósításában, illetve
együttmûködnek a régióban
szintén nyertes pályázó, ka-
posvári és pécsi intézmények-
kel. A program elsõ lépése egy
projektindító nap lesz, ame-
lyet októberben tart a szolgál-
tató központ.                        

Kohl Gyöngyi
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Elõtakarékos és szociális bérla-
kást is üzemeltet a város, szám
szerint 174-et. Ezek a lakások
szinte minden városrészben fel-
lelhetõk, 80 százalékuk össz-
komfortos. – Az országban talán
egyedülálló a paksi bérlakásál-
lomány minõsége. Igénylõ min-
dig több van, mint amennyi fel-
szabaduló bérlakás, de a legna-
gyobb probléma mégsem ezzel
van, hanem az összetételükkel.
Jóval több komfort nélküli bér-
leményre lenne szükségünk, hi-
szen több, a nyomor szélére ju-
tott család számára tudnánk
ilyen módon ideiglenesen segít-
séget nyújtani – mondta el
Kudorné Szanyi Katalin, a DC
Dunakom Kft. részlegvezetõje.
Mindkét bérleti formában öt év-
re szóló szerzõdést köt a város
az igénylõkkel, a szociális típus-
ban ez további öt évvel meg-

hosszabbítható. Az érdeklõdõk
az önkormányzat igazgatási
osztályát keresik fel, majd a tár-
sadalmi és szociális bizottság
vizsgálja a kérelmeket. Minden,
a helyi rendeletben foglalt felté-
telnek meg kell felelnie a maj-
dani bérlõknek, így vállalniuk
kell a rendszeres lakbér- és köz-
üzemidíj-fizetést, valamint azt,
hogy a lakást rendeltetésszerûen
használják. 

– Évekig nem tudtuk mindeze-
ket nyomon követni, sokszor a
szerzõdés lejárta után szembe-
sültünk a bérlemények leromlott
állagával. Ezt megszüntetendõ
2002 óta rendszeres évenkénti
felülvizsgálatot tartunk a laká-
sokban, így, ha problémát észle-
lünk, azonnal tudunk intézkedni
– tájékoztatott az üzemeltetõ
cég munkatársa. Talán ennek is
köszönhetõ, hogy a legtöbb bér-

lakásban példamutatóan teljesí-
tik a vállalt kötelezettségeiket a
bérlõk, de van, ahol gondokat,
nagy összegû tartozásokat ész-
lelnek. Ilyenkor a családsegítõ
szolgálat felveszi a kapcsolatot
a díjhátralék miatt bajba jutott
családokkal, és adósságkezelési
szolgáltatással vagy egyéb a
szociális törvényben biztosított
módon segítenek rajtuk. 

Paks bérlakásállománya akkor
bõvült jelentõsen, amikor az
atomerõmû lehetõséget biztosí-
tott az önkormányzatnak arra,
hogy ilyen célra a lakótelepen
összkomfortos lakásokat  vásá-
roljon. Ezek a lakások viszony-
lag jó állapotúak voltak, és azóta
is folyamatosan karbantartja a
DC Dunakom Kft. Két lépcsõ-
ház az energiatakarékos korsze-
rûsítésre kiírt úgynevezett panel-
program keretében teljesen meg-

újult. A város más részein lévõ
bérlakások egy részét pedig a
Széchenyi tervnek köszönhetõen
modernizálta az önkormányzat.
ADankó és Síp utcákban találha-
tó 9 darab bérlakásban, pályázati
lehetõségek hiányában évtizede-
kig nem történt felújítás, 2007-
ben döntött korszerûsítésükrõl a
város. Az elsõ évben egy, 2008-
ban három, és idén is három ház
épül újjá. A bérlakásokban az
építkezés szeptemberben indult,
egy-egy hónapot vesz igénybe,
addig ideiglenesen másik önkor-
mányzati lakásokba költöztetik a
lakókat. – Ezek a házak annyira
leromlott állapotúak, hogy van,
ahol a nyílászáró vagy az ablak-
üveg hiányzik, de elõfordul,
hogy padló sincs, szükséglakás-
szerûen üzemeltek. Felújításuk
19,3 millió forintból valósul meg
– mondta el Pál József, az önkor-
mányzat mûszaki osztályának
munkatársa. A beruházást köve-
tõen a bérlõk visszaköltözhetnek,
de az évenkénti lakás-felülvizs-
gálatok során itt is ellenõrzik
majd a rendeltetésszerû haszná-
latot a szakemberek.           -dal-

Ellenõrzik a bérlakásokat
A lakbérfizetést és a rendeltetésszerû használatot is vizsgálják a szakemberek az önkormányzati
bérlakásokban tartott évenkénti ellenõrzéseken. A tapasztalatok felemásak: a legtöbb bérlõvel
nincs probléma, de elõfordult már, hogy díjhátralék miatt az áramot is kikapcsolta a szolgáltató. 

Pályázati pénz továbbképzésreNem fognak fázni a hívek
a paksi református templomban
télvíz idején, ugyanis korszerû-
sítették a fûtést. A munkálatokat
a templom tavaly megvalósult
külsõ felújításával együtt kíván-
ták elvégezni, ám a költségvetés
akkor nem bírta el. Most a gyü-
lekezet tagjai és az egyház hoz-
zájárulásának köszönhetõen a
másfélmillió forintos beruházás
megvalósult,  az elavult fûtési
rendszert korszerû, nagyobb tel-
jesítményû váltotta fel, mondta
el Lenkey István lelkész, aki há-
rom programról is beszámolt.
Harmadszor hirdetik meg az
Alpha kurzust, ahol a hit alapjait
ismerhetik meg az érdeklõdõk.
Új kezdeményezés a gyermek-
megõrzés, amelyre elõzetes be-
jelentkezés alapján van mód
szombat délelõttönként, illetve a
baba-mama klub, ahol a szülõk
megoszthatják egymással a
gyermekgondozásról, nevelésrõl
szerzett tapasztalataikat. Bõvebb
információ a 75/310-331-es szá-
mon.                           -gyöngy-
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Pakssal ismerkedtek kicsit másképpen
azok a környezetvédelemmel foglalkozó
szakemberek, akik részt vettek a Ma-
gyar Környezeti Nevelés Egyesület
XVII. országos, városunkban tartott ta-
lálkozóján. A rendezvény megnyitóján
Szabó Imre környezetvédelmi miniszter
köszöntötte a vendégeket.

16 évvel ezelõtt kezdte meg munkáját a
Magyar Környezeti Nevelés Egyesület. A
szervezõdés a védett madarak, növények,
élõhelyek megóvása mellett a környezeti
nevelõk segítését tûzte ki célul. Szakköny-
vek megjelentetésével, továbbképzések és
táborok szervezésével, folyamatos tanács-
adással támogatják közel ezer fõt számlá-
ló tagságuk munkáját. Évenkénti szakmai

találkozójukat minden alkalommal más-
más településen tartják, idén Paks volt a
házigazda. – Városunkról szinte minden-
kinek, aki nem járt még itt, az atomerõmû
jut eszébe. Mi településünk másik arcát is
szerettük volna megmutatni, hiszen Paks
gyönyörû természeti környezetben, a Du-
na, a Natura 2000-es védett Ürgemezõ és
az Európában egyedülálló kilenc rétegzõ-
désû sánchegyi löszfal ölelésében fekszik
– mondta el a programot szervezõ
Jantnerné Oláh Ilona, az ÖKO Munkacso-
port Alapítvány elnöke, aki hozzátette:
büszkék lehetünk arra is, hogy Paksnak
van a minisztérium által minõsített „zöld”
óvodája, öko iskolája és környezettechni-
kus-képzõ szakközépiskolája. Így a paksi
gyerekek az óvodába kerülésüktõl környe-

zeti nevelésben részesülnek és akár hivatá-
suknak is választhatják a környezet védel-
mét. A környezeti neveléssel foglalkozó
szakemberek kiránduláson tekinthették
meg természeti értékeinket és megismer-
kedtek az e területen dolgozó oktatási in-
tézmények és civil szervezetek munkájá-
val. A rendezvényen Szabó Imre környe-
zetvédelmi miniszter arról tájékoztatta a
résztvevõket, hogy a nehéz gazdasági
helyzet ellenére elegendõ forrást biztosíta-
nak környezetvédelmi célokra. Mûködési
támogatás igényelhetõ a Nemzeti Civil
Alap pályázatain, és idén is megjelent a
hagyományos „Zöld forrás” pályázat,
amely programok finanszírozására biztosít
lehetõséget.

Dallos Szilvia  
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Különbözõ hulladékvizsgálatok
szerint 100 kilogramm háztartá-
si hulladékból 30-40 kg szerves
eredetû, amelyet komposztálni
lehet. A módszer alkalmazásá-
val jelentõsen csökkenthetõ a
szemét mennyisége, ugyanak-
kor az egyébként egyszerû eljá-
rással a kertekben felhasználha-
tó, kiváló humuszanyag állítha-
tó elõ. Erre hívta fel a lakosság
figyelmét a szekszárdi székhe-
lyû, elsõsorban Tolna megyé-
ben tevékenykedõ Zöldtárs
Környezetvédelmi Közhasznú
Alapítvány komposztláda akci-
ójával, amelyet kétmillió forint-
tal támogatott a megyei önkor-
mányzat, mondta el Baka
György, a szervezet elnöke. A
programban a megye öt kistér-
ségében ötven-ötven egy köb-

méteres keményfa komposztlá-
dát osztottak szét helyi szerve-
zetek segítségével, a paksi terü-
leten az ÖKO Munkacsoport
Alapítvány vállalta ezt a felada-
tot. A kistérség településein mû-
ködõ oktatási-nevelési intézmé-
nyek és a lakosság körében egy-
aránt meghirdették a lehetõsé-
get, összesen 61 igénylés érke-
zett. A jelentkezõket elõadásra
hívták, ahol a komposztálás mi-
kéntjérõl kaptak tájékoztatást,
majd mivel túljelentkezés volt,
nyilvános sorsoláson döntötték
el, hogy ki vihet haza ládát. A
gyermekintézményeket a Nim-

fea Egyesület jóvoltából meg-
lepték egy kiadvánnyal is,
amelynek segítségével játékos
formában taníthatják a kicsiket
a komposztálásra, tájékoztatta
lapunkat Jantnerné Oláh Ilona,
a munkacsoport alapítvány ve-
zetõje. A szakemberek elmond-
ták, hogy az akció megyeszerte
a paksi kistérséghez hasonló si-
kerrel zárult, összességében
másfél-kétszeres túljelentkezés-
sel. Ez mutatja, hogy van érdek-
lõdés, tehát érdemes keresni ha-
sonló programok lehetõségét,
pályázni, támogatókat találni.     

-kgy- 

Sószobát rendeztek be a paksi
Benedek Elek Óvoda Hétszín-
virág tagóvodájában, elsõsor-
ban prevenciós céllal. A szoba
kialakításához kétszázezer fo-
rintot nyert az intézmény ala-
pítványa az önkormányzat
egészségügyi bizottságának
pályázatán. Ebbõl sótéglákat
és sóoldatot vásároltak, a táro-
ló edényeket saját forrásból
szerezték be, illetve szülõk is
segítették a megvalósítást. A
szoba kialakításához egy meg-
felelõ méretû helyiségre volt
szükség – ami rendelkezésre
állt –, a felsorolt eszközökre,
illetve szakmai tanácsokra a
forgalmazótól. Hatósági enge-
dély nem kellett, csupán az
ÁNTSZ felé volt bejelentési
kötelezettsége az intézmény-
nek. A gyerekek meghatáro-
zott rendben, kúraszerûen
használják a sószobát, amely-
nek jótékony hatása már is-
mert légúti megbetegedések,
asztma, allergia esetén, illetve
a megelõzésben. A szoba leve-
gõjében keringõ mikroszkopi-
kus méretû sókristályok belé-
legezve megtapadnak a légzõ-
szervek felületén, így segítve
öntisztulásukat és minél haté-
konyabb mûködésüket.             

-gyöngy-

Sószoba az oviban
Nem minden hulladék szemét!
– erre kívánta felhívni a lakos-
ság figyelmét a Zöldtárs Kör-
nyezetvédelmi Közhasznú
Alapítvány akciója, amelynek
keretében Tolna megye öt kis-
térségében összesen kétszázöt-
ven darab komposztládát osz-
tottak szét, helyi szervezetek
segítségével. A program a Tol-
na megyei Önkormányzat két-
millió forintos támogatásával
valósult meg.

Sokan érdeklõdtek a komposztláda iránt

Megmutatták a város másik arcát
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A láthatatlan hallás 
élménye önre is vár!

Szabaduljon meg 
hallásproblémáitól és ezentúl 
töltse idejét szeretteivel!

Tegye meg az elsõ lépést 
és jelentkezzen INGYENES 
HALLÁSVIZSGÁLATRA!

Városi Rendelõintézet, I. emelet Audiológia, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Bejelentkezés rendelési idõben: H, K, 8–12-ig

06-75/519-425; 30/213-37-17
WWW.VICTOFON.HU

A nyárnak vége van és elkezdõdött
egy lehetõségekkel teli, gyönyörû
õsz. Lehetõségekkel teli, mivel
olyan dolgokra jut majd idõnk, ami-
ket a kánikulában mindig elhalasz-
tottunk. Gyönyörû pedig, mert csak
egy lépés választ el bennünket at-
tól, hogy a hallásunk újra szinte a
régi legyen, hiszen már mindenki
számára elérhetõ a korszerû és ké-
nyelmes hallásgondozás. 

A halláskárosodás kezdetben alig észreve-
hetõ, és sokszor nem is mi magunk, hanem
a család, barátok figyelnek fel rá. Árulkodó
jel lehet, ha a beszélgetésekben egyre gya-
koribb, hogy visszakérdezünk és mások is
úgy érzik, túl sokat értetlenkedünk. Akinek
kisebb gyerekei vannak, az általában hama-
rabb értesül a problémájáról. Ez azért van
így, mert a kisgyerekek – mint mindenki tud-
ja – a legõszintébbek, és nem félnek elmon-
dani, ha észrevesznek valami furcsát. Példá-
ul, hogy anyu vagy apu nem hallja meg, ha
kiabálnak neki a másik szobából, vagy a
nagyival nem tudnak játszani, mert sokad-

szorra figyel csak rájuk. A felnõttek – õsze-
rintük – tapintatosságból inkább nem szól-
nak az ismerõsnek, családtagnak, pedig ez-
zel többet ártanak, mint használnak. Akinek
halláskárosodás gyanús ismerõse van, ne
várjon és mondja el neki, hogy valami nincs
rendben, és el kellene mennie egy hallás-
vizsgálatra. Lehet, hogy elsõre csak viccként
fogja fel az illetõ, de valószínûbb, hogy ko-
molyan elgondolkodik. Fõleg, ha elmagya-
rázzuk, miért is gondoljuk azt, hogy problé-
ma van a hallásával, és megnyugtatjuk,

hogy ezt gyorsan ki lehet deríteni. Aki odafi-
gyel, az önmagán is észlelheti a jeleket. Pél-
dául ha régebben a tévét vagy a rádiót csak
félig hangosította fel, mostanában viszont
már majdnem teljesen, elgondolkozhat,
hogy lehet, hogy nem a mûszer romlott el.  

A vizsgálat egyébként nem jár sem fájdalom-
mal, sem kötelezettséggel. Ezen kívül ingyen
van és összesen körülbelül 30 percet kell az
idejébõl rászánnia. Amennyiben nincs gond a
hallással, a család és ismerõsök is megnyug-

szanak. Ha pedig kiderül a halláscsökkenés,
a szakemberek tanácsokkal látják el õt, és a
neki legmegfelelõbb készüléket ajánlják. Sze-
rencsére a mai készülékek egyáltalán nem
kényelmetlenek és nem jelentenek kellemet-
lenséget a mindennapokban sem, hiszen a
viselõnek és a külvilágnak is szinte észrevétle-
nek maradnak. Mindez pedig nem jelenti azt,
hogy elérhetetlen áruk lenne. Aki eddig azért
nem ment el hallásvizsgálatra, mert bár belül
érezte, hogy valami tényleg nincs rendben a
hallásával, de félt, hogy hogyan fog készülék-
kel élni, annak ez az õsz jelentheti az elsõ lé-
pést. Akár interneten is bejelentkezhet hallás-
vizsgálatra a www.victofon.hu oldalon, vagy
akár családtagját, ismerõsét is bejelentheti. A
készüléket a megvétel elõtt ki is próbálhatja,
hogy lássa, milyen könnyû kezelni és milyen
gyorsan megszereti a rég elfeledett hangok-
kal teli, sokkal szebb világot. Aki egyszer
megtapasztalja, hogy lehet az élet minden
napját – készülék segítségével – teljesebbnek
és sikeresebbnek érezni, többé nem mond le
róla.

LCA
(X)

Õsszel idõt szánhatunk az egészségünkre is
Rajtunk múlik, hogy megváltoztatjuk-e a saját, vagy családtagunk, ismerõsünk életét
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A prosztataszûrés több, egymást kiegé-
szítõ vizsgálatból áll, amelyekkel nagy
biztonsággal megállapítható, hogy fel-
merül-e a daganatos betegség gyanúja.
Az egyik a prosztata végbélen keresztü-
li tapintása, amely pontos, közvetlen in-
formációkat ad az orvosnak. Emellett
alkalmazzák a vérvizsgálatot, amely an-
nak megállapítására szolgál, hogy a
prosztata specifikus antigén (psa) nem

emelkedett-e kórosan. Ez a fehérje kizá-
rólag a prosztatára jellemzõ, más szer-
veket érintõ esetleges kóros folyamatok
nem befolyásolják. A két módszer mel-
lett általánosan alkalmazott az ultrahan-

gos vizsgálat, mondta el dr. Papp Fe-
renc. A szekszárdi Balassa János Kór-
ház urológiai osztályának vezetõje ki-
emelte, hogy a szûrésen a prosztata jó-
indulatú megbetegedései is felismerhe-
tõk, mint például a jóindulatú prosztata-
megnagyobbodás, illetve a krónikus
gyulladás, amelyek kezelendõk. Na-
gyon fontos, hogy akkor is elmenjenek
a szûrésre a férfiak, ha nincsenek pana-
szaik, ugyanis sok urológiai betegség
tünetmentesen alakul ki, és mire érezhe-
tõ problémát okoznak, már igen korláto-
zottak a gyógyítás lehetõségei – húzta
alá a fõorvos. A prosztatarák is lassan
növõ, sokáig panaszmentes betegség,
éppen ezért kiváló eszköz a megelõzés-
re a rendszeres, évenkénti szûrés, hi-
szen az idejében felfedezett kór jól gyó-
gyítható, a páciens életkilátása nagyon
jó. Elõrehaladott betegségnél már csu-
pán a túlélés megnyújtására van mód,
ami átlagosan 36 hónap. Az urológiai
szakrendelésen bármikor lehet idõpon-
tot kérni szûrésre, ami különösen ötven
éven felülieknek ajánlott.          

-gyöngy- 

Életet menthet a rendszeres vizsgálat
Évente 1300 férfi hal meg
prosztatarákban Magyaror-
szágon, aminek nem kellene
így lennie, hiszen az idõben
felfedezett kór jól gyógyítható!
A megelõzés fontos eszköze a
szûrés, amire a Prosztata Na-
pok 2009. kampánnyal hívták
fel a figyelmet. Országszerte
szûrésre invitálták a férfiakat,
a paksi Városi Rendelõintézet-
ben két napon keresztül. 

Iskolai szûrés
Megváltozott a kötelezõ iskolai szûrõ-
vizsgálatokról szóló rendelet. Eddig az
általános iskola elsõ osztályától a közép-
iskola végéig a páratlan évfolyamokon
végezték az iskolavédõnõk a vizsgálato-
kat, szeptember elsejétõl a páros évfo-
lyamokon kell. – A vizsgálatok köre to-
vábbra is a testmagasság-, testsúly- és
vérnyomásmérést, a látásélesség, színlá-
tás, valamint hallás vizsgálatát, illetve az
ortopédiai szûrések egy részét tartalmaz-
za – mondta el Molnárné Haholt Zsu-
zsanna. A kistérségi vezetõ védõnõ ki-
emelte: egy teljesen új elemet is bevezet
a rendelet, az általános, komplex záró ál-
lapotvizsgálatot tizenhat éves korban.
További változás, hogy ezen túl az
újszülöttek új formátumú egészségügyi
könyvet kapnak. Az iskolai szûrések
eredményérõl tájékoztatást kapnak a szü-
lõk, akiknek abban van felelõsségük,
hogy ezeket ismerjék, illetve ha beutalót
kap a gyermek, eljusson a szakrendelés-
re. A kötelezõ iskolai szûrõvizsgálatok-
hoz szükséges eszközfeltételek minden
paksi oktatási intézményben rendelke-
zésre állnak.                                    -kgy-

Pakson nincs H1N1 járvány
Az új típusú influenza vírusára szinte a
teljes lakosság fogékony, ezért az Egész-
ségügyi Világszervezet egy esetleges vi-
lágjárványtól tartva a legmagasabb fo-
kozatra emelte a készültségi szintet.
Magyarországon már jelen van a vírus,
Pakson és környékén egyelõre nincs jár-
vány. A megelõzésrõl, a betegség to-
vábbterjedését, megfékezését érintõ te-
endõkrõl a Nemzeti Influenza Pan-
démiás Terv rendelkezik. 

A betegség hirtelen kezdõdik, általában
szövõdmény nélkül, magától gyógyul, lap-
pangási ideje 1-4, legfeljebb 7 nap. Tüne-
tei általában a szezonális influenzáéhoz
hasonlók, csakúgy, mint a kockázati cso-
portba tartozók köre. Az eddigi nemzetkö-
zi tapasztalatok alapján ezt tudjuk az új tí-
pusú influenzáról. A fertõzõdés esélye a
kézhigiénia, illetve a tüsszentés-köhögés
etikett betartásával, a megszokott üdvözlé-
si formák mellõzésével, a zsúfolt helyek
kerülésével csökkenthetõ. Ha valaki meg-
betegszik, maradjon otthon, telefonon
konzultáljon orvosával, ha állapota rosz-
szabbodik, ismételt láz jelentkezik, fülfá-

jást, nehézlégzést tapasztal, azonnal hívja.
Az új influenza elleni oltóanyag hamaro-
san megjelenik, amelyhez a lakosság re-
cept ellenében a patikákban, a rizikó cso-
portba tartozók pedig ingyenesen házior-
vosuknál juthatnak hozzá, összegezte a la-
kosságot érintõ legfontosabb tudnivalókat
Frits Adrienn járványügyi felügyelõ. Az A
H1N1 megjelenése az alapvetõ szolgálta-
tások és a kritikus infrastruktúra területén
is felkészülést igényel, hiszen magas lehet
a munkából kiesõk száma, a mûködést vi-
szont biztosítani kell. Ilyen terület többek
között a villamosenergia-ellátás, amiben a
paksi atomerõmûnek kulcsfontosságú sze-
repe van. Bana János a baleset-elhárítási
csoport vezetõje elmondta, hogy a cég inf-
luenza pandémiás tervének két fõ pillére a
villamosenergia-termelés, valamint a nuk-
leáris biztonság fenntartása. Az intézkedé-
sek részeként beszerezték a szükséges esz-
közöket, például védõmaszkokat, vala-
mint gondoskodnak a dolgozóiknak oltó-
anyagról. Az új típusú influenzáról folya-
matosan friss információk olvashatók a
www.antsz.hu honlapon. 

Kohl Gyöngyi
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Egy délelõtt elvégzett alkal-
massági vizsgálat eredményeit
már délután a saját számítógé-
pükön olvashatják az atomerõ-
mûben dolgozók. A lelet fény-
képes, és nemcsak a pillanat-
nyi állapotot tükrözi, hanem
grafikonok segítségével a kór-
történetet is vázolja. Ez csak

egy elõny a sok közül, amely
annak a számítógépes szoftver-
nek köszönhetõ, amelyet idén
vezettek be a paksi atomerõmû
üzemorvosi szolgálatán. Dr.
Ótos Miklós fõorvos (képün-
kön) elmondta, hogy 1985-tõl
van számítógépes rendszer az
erõmû üzemorvosi szolgálatán.
Az új szoftvert saját erõbõl és a
Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ségtõl elnyert nyolcmillió fo-
rintos támogatásból sikerült
bevezetni. Év eleje óta hasz-
nálják, s bár az általa nyújtott
lehetõségek mindegyikét még
ki sem aknázták, nagyon jók a
tapasztalatok. A fõorvos úgy
tájékoztatott, hogy a korábbi
adatokat az új szoftver beveze-
tésekor adaptálták. Miután az
erõmû és az ott dolgozó cégek
számítógépes rendszerével
kompatibilis az üzemorvosi

szolgálaté, mód van az adatát-
vételre, szabályok szerinti be-
tekintésre. A nyilvántartásban
fényképpel szerepelnek a páci-
ensek, így természetesen a ki-
adott lelet is fotóval ellátott.
Dr. Ótos Miklós kiemelte: a
rendszer lehetõvé teszi, hogy
az alkalmassági vizsgálatok
eredményeit évekre visszame-
nõleg összehasonlítsák. Az eb-
bõl készült kimutatások, grafi-
konok pillanatok alatt elké-
szülnek, így segítséget jelente-
nek az orvosnak ahhoz, hogy
kövesse az állapotváltozást.
Szintén gyorsan, gombnyo-
másra készülnek különféle ki-
mutatások, akár személyesek,
akár egyes osztályokra, terme-
lési egységekre vonatkozóak,
vagy teljes állományt jellemzõ
adatsorok. Ilyeneket korábban
is készítettek, bár kissé fáradt-

ságosabban. – Nagyon gyor-
san, nagyon praktikusan, a
legkülönbözõbb meggondolá-
sok alapján készíthetünk sta-
tisztikát, megnézhetjük, hány
ember tartozik egy-egy kóros
csoportba, akiket – miután a
rendszer név szerint listázza –
figyelmeztethetünk, hogy mit
kell tenniük – vázolta a fõor-
vos. Hozzátette, hogy miután
az õ feladatuk elsõsorban a
diagnosztika, a páciens kész
leletekkel megy a háziorvos-
hoz, akinek ez komoly segít-
séget jelent. Dr. Ótos Miklós
arról is beszélt, hogy mindig
feladatának tekintette, hogy
egyes vádakra válaszul vizs-
gálja a paksi adatokat az or-
szágos átlaghoz viszonyítva.
Eszerint az atomerõmû mun-
kavállalói körében az orszá-
gos mutatókhoz képest lénye-
gesen alacsonyabb, 66%-os a
halálozási arány.

Vida Tünde
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Atomerõmû

Kórtörténet gombnyomásra

Nukleáris baleseti helyzetet
szimuláltak a Fejér megyei
Alapon. A több szervezet be-
vonásával végzett program az
Országos Nukleárisbaleset-
elhárítási Intézkedési Terv
egyes elemeinek gyakorlását
szolgálta. A védelmi gyakorlat
teljes körû volt. Azt modellez-
ték, hogy egy, a paksi atomerõ-
mûben bekövetkezett nukleáris
baleset után milyen intézkedé-
sekre lenne szükség. A gyakor-
laton mintegy 350-400 ember
részvétele mellett bemutatták
és tesztelték a döntési mecha-
nizmusokat: az alapi lakosság
riasztását, elzárkózását, majd
kimenekítését a kijelölt befo-
gadó településre.

A lakosság – ez esetben az ala-
pi hetedik-nyolcadik osztályos
diákok és tanárok – riasztása és
tájékoztatása után a sugárfertõ-
zések esetén alkalmazott „jód-
profilaxist” modellezték. 

Méhes Lajosné, Alap polgár-
mestere elmondta, hogy a gya-

korlat, amelyrõl több nappal
korábban részletesen tájékoz-
tatták a lakosságot, olajozottan
zajlott. Hozzátette, hogy az
Alapon élõk mindennapjainak
része az atomerõmû közelsége,
minden hónap elsõ hétfõjén ta-
núi a szirénapróbának, rend-
szeresen kapnak tájékoztatást
az erõmûtõl egyebek között
éppen a modellezett helyzetek-
re hasznos tanácsokat adó nap-
tár formájában. 

Az alapihoz hasonló, bár szû-
kebb tartalmú gyakorlatot
1998-ban tartottak Gerjenben.
A tervek szerint idén Tolna me-
gyében, pontosabban Csámpán
lett volna teljes körû országos
gyakorlat, de gazdasági okok
miatt ez elmaradt, emlékezte-
tett Nagy Zoltán, a Tolna Me-
gyei Védelmi Bizottság titkára.
Hozzátette, hogy novemberben
törzsvezetési gyakorlatot tarta-
nak majd az atomerõmû bal-
esetelhárítási gyakorlatához
kapcsolódva.                   -vida-

Védelmi gyakorlat
A Paksi Atomerõmû Dolgozói-
nak Szakszervezete úgy ítélte
meg, hogy jogsértõ a vezetõi
bérek nyilvánosságra hozatalá-
ra vonatkozó kormányrendelet.
Az érintettek körét kifogásol-
ják, ami – mint Lõrincz László,
a PADOSZ elnöke nyilatkozta
– nem jelenti azt, hogy nem ér-
tenek egyet a kormánynak azon
szándékával, hogy a köztulaj-
donban lévõ cégeknek a gaz-
dálkodása átlátható legyen. A
szakszervezet szerint a jogal-
kotónak nem lehetett az a szán-
déka, hogy például egy paksi
karbantartási csoportvezetõ bé-
rét is nyilvánosságra kelljen
hozni. A mostani meghatározás
szerint egyébként a paksi atom-
erõmûben ez hatszáz embert
érintene. Miután a szakszerve-
zet kérdésére Süli János vezér-
igazgató azt a tájékoztatást ad-
ta, hogy eleget tesz az elõírtak-
nak, és az egyeztetés sem járt
eredménnyel, a PADOSZ a
Szekszárdi Munkaügyi Bírósá-

gon kifogásolta a munkáltató
intézkedését. Lõrincz László
elmondta, azzal tisztában van-
nak, hogy a vezérigazgató nem
tehet mást, hiszen jogalkalma-
zó. A szakszervezetnek viszont
joga és kötelessége, hogy a
rendelkezésre álló eszközökkel
megakadályozza, ha jogsértõ
intézkedést lát, vagy úgy véli,
hogy erre sor kerülhet.

A vezérigazgató a döntésig
felfüggesztette a kifogásolt in-
tézkedés végrehajtását. A szak-
szervezet viszont ezzel párhu-
zamosan Bajnai Gordon mi-
niszterelnöknél, Kiss Péter tár-
sadalompolitikai miniszternél
és az adatvédelmi biztosnál is
kifogást emelt. 

A PADOSZ elnöke úgy tájé-
kozatott, hogy Kiss Péter vá-
laszlevelében azt közölte, hogy
megkeresésük egybevág több
jogász szakvéleményével, s úgy
látja, hogy pontosítani szüksé-
ges azt a kört, amelyre a kor-
mányrendelet kiterjed.         -vt-

Jogsértõ a rendelet?
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Rendkívüli közgyûlést tartott a
Paksi Polgárõr Egyesület, ahol
a vezetõség saját feloszlatásá-
ról döntött. A szervezet októ-
ber elejére újabb közgyûlést
hívott össze, ahol szándékaik
szerint új elnökséget választa-
nak. Kun Sándor, az elnökség
egyik tagja már korábban beje-
lentette lemondását, s az egye-
sületbõl is távozott. A városhá-
zán tartott rendkívüli ülésen
Feil József titkár is lemondott.
Ezek után Horváth Zoltán el-
nök azt mondta, a legjobb
megoldás az, ha a teljes „ve-
zérkar” feláll, s megadja a le-
hetõségét annak, hogy új em-
berek vegyék át az irányítást. A
gondokat illetõen kifejtette,
hogy nem megválasztása után,
azaz az utóbbi egy évben je-
lentkeztek, már korábban is
problémát okozott a fogyó lét-
szám. Ma már csak harminc-
öten vannak – volt, hogy száz
fölött volt a létszám –, a köz-
gyûlésre pedig a kétszeri meg-
hívás ellenére is csak tizenki-
lencen mentek el. Horváth Zol-
tán szerint a létszámgondok
mellett legalább olyan nagy hi-
ba, hogy sokan nem tudják,
hogy mire terjed ki a hatáskör-
ük, azaz mit tehetnek, mit nem.

A közgyûlésen is kiderült,
hogy akadnak polgárõrök, akik
ezt zokon veszik, s úgy gon-
dolják, hogy az elnök túl szigo-
rú, túlságosan magasra teszi a
mércét, ezzel szemben, ha va-
lakit atrocitás ér, nem áll ki
mellette. 

Azzal is meg kell küzdenie a
paksi polgárõrségnek, hogy ez
egy jó közbiztonságú kisváros,
hatékony rendõrséggel, ami
kevesebb feladatot és sikerél-
ményt jelent a polgárõröknek.
Az sem tesz jót hangulatuknak,
hogy a városi rendezvényeket
– ahol szintén vállalnak felada-
tot a polgárõrök – ma már sok
esetben nem „kalákában”, tár-
sadalmi munkában biztosítják,
hanem biztonsági magáncégek

vállalkozói alapon, így a pol-
gárõrség sem érzi magáénak a
feladatot. Ennek ellenére a la-
punk által megkérdezettek
mindegyike úgy gondolja,
szükség van a polgárõrségre
Pakson.

Dr. Kuti István paksi rendõr-
kapitány szerint nem szabad
általánosítani, a polgárõrség
általában nincs válságban, de
az tény, hogy Pakson újra kell
gondolni az egyesület mûködé-
sét. Az vitathatatlan, hogy a
nagyobb településeken nincs
meg az az élmény, amit példá-
ul a járõrözés a falvakban
nyújt. A kistelepüléseken – el-
lentétben városunkkal – nincs
állandó rendõri jelenlét, ezért
erõsebb a társadalmi összefo-

gás iránti igény. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy ne lenne
létjogosultsága a polgárõrség-
nek, húzta alá a kapitány. Sze-
rinte Pakson is van feladat, hi-
szen fontos lenne, hogy ott le-
gyenek, figyeljenek például a
külterületeken, a tanyák kör-
nyékén és a külsõ városrésze-
ken. A rendezvénybiztosítás te-
rén is akadhat teendõ, hiszen a
város nem nyereségorientált
programjain sokkal inkább van
helyük a városukért tenni aka-
ró, hely- és személyismerettel
rendelkezõ civileknek, felesle-
ges biztonsági cégre költeni,
vélekedett. Mint mondta, egy
téveszmét viszont szeretne el-
oszlatni, a polgárõrök nem a
rendõröknek segítenek, hiszen
a rendõrség nem önmagáért,
hanem a lakosságért dolgozik.

Vida Tünde
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Válságban a polgárõrség

Több kutatás is folyt, illetve kezdõdik
Pakson, a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) égisze alatt. Az idõmérleg-vizsgá-
lattal a lakosság idõfelhasználását kutat-
ják; a KSH-ban több évtizedes hagyomá-
nya van már ennek, tájékoztatott Grábics
Ágnes, a statisztikai hivatal fõosztályveze-
tõ-helyettese. Gyakran kiegészülnek a
vizsgálatok, és van, amikor kifejezetten az
idõfelhasználásra fókuszálnak: egy napról
készül interjú, hajnali 4 órától másnap haj-
nali 4 óráig. Mindebbõl kiderül egyebek
között az, mennyi a fõmunkával, közleke-
déssel töltött idõ, mennyi idõt szánnak
kulturálódásra; milyen a napi idõritmus,
mennyit töltenek holtidõben (várakozás-
sal, sorbanállással).

– Az adatgyûjtés október 1-jével indul és
2010. szeptember 30-ig tart. Az elõzetes

mintatervekben Paksról 22 cím szerepel,
országosan, éves szinten pedig tizenkétez-
res a minta. Széles a korsáv: 10-tõl 84 éve-
sig terjed. Ezt a fajta gyûjtést – amely név
nélküli – szeretik az adatszolgáltatók, hisz
többnyire szívesen gondolják végig elõzõ
napjukat. 

Egy másik vizsgálat kapcsán Szabó Ist-
ván, a KSH osztályvezetõje elmondta, az
Európai Unió statisztikai szerve, az
Eurostat pályázatot hirdetett a tagállamok
statisztikai hivatalai részére egy vikti-
mológiai kérdõív tesztelésére, amelybe
paksi minta is került. (A viktimológia az
áldozattá válással foglalkozó tudomány.) 

– A megszokottól eltérõ kérdések voltak
ezek, nem csak a klasszikus bûncselekmé-
nyekre vonatkoztak. Nemi, érzelmi erõ-
szakról is érdeklõdtek. Erõszaknak minõ-

sült az is, ha disznó vicceket meséltek a
megkérdezett elõtt. Tíz bûncselekmény-
fajtára kérdeztünk rá az elmúlt öt évre vo-
natkozóan, hogy mikor történt, milyen
károk keletkeztek, tett-e az érintett felje-
lentést, foglalkozott-e vele a rendõrség és
az áldozatban milyen pszichikai hatást
váltott ki a cselekmény. Az unióban azt is
áldozatnak tekintik, akit becsapnak, átver-
nek a boltban vásárlás közben, de azt is tu-
dakolták, hogy az adatszolgáltató számító-
gépére került-e vírus, „belenyúltak-e” a
gépébe. 

Az Eurostat a közeljövõben szeretne
egységes társadalomstatisztikai kérdõívet
az unió 27 tagországára összeállítani, en-
nek egyik blokkrendszere lenne a vikti-
mológia. Abban kérték ki a tagországok
véleményét, hogy melyek azok a kérdé-
sek, amelyekbõl megfelelõ eredményeket
lehet leszûrni valamennyi tagállamban.

Sólya Emma

Idõbeosztásunkra kíváncsi a KSH
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Az idei Paksi Õsz programso-
rozatot szüreti hangolóval
nyitották, ahova a német
nemzetiségi kisebbségi ön-
kormányzat várta a vendége-
ket színpadi mûsorral, többek
között német nyelvû színi
elõadással, illetve ezen a na-
pon tartotta a Sárgödör téri
egyesület a II. Országos Sil-
ler Fesztivál keretében a bor-
versenyre benevezett nedûk
szakmai bírálatát, valamint a
tréfás borászvirtus vetélke-
dõt. Másnap már a paksi szü-
reti napra ébredt a város,
amelyre népzenével, néptánc-
cal, vásári komédiával és nó-
taesttel készült a mûvelõdési
központ, emellett kézmûves
foglalkozás, fafaragó kiállí-
tás, pálinkakóstolás, népes
szüreti felvonulás, valamint
pogácsasütõ verseny és utca-
bál színesítette a palettát.
Ezen a napon a siller fesztivál
keretében a közönség vehette
górcsõ alá a versenyre neve-
zett borokat, délelõtt pedig a
hegy levéhez illõ étkek fõzõ-
versenye zajlott. A borver-
senyre 32 településrõl 95
mintát mustráltattak a gaz-
dák, határainkon túlról is ér-
kezett nevezés. A bírálat so-
rán 12 arany, 32 ezüst és 22
bronzminõsítés született. A
legtöbb pontot Tomolik János
érte el Bölcskérõl, a paksi ne-

dûk közül pedig Heiszler Ist-
ván. A közönségbírálaton a
nagydorogi Dévényi János
bora lett az elsõ, amelyet Gál
Lajos egri gazdáé követett, a
harmadik helynek pedig a
Budapesti Borászati Iskola
örülhetett. A paksi sillerek
közül Hirci Ferenc nedûje
ítéltetett a legjobbnak. A sil-
ler borokhoz illõ ételek fõzõ-
versenyében a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára
Szintai Mária, a másodikra a
Reform Fõzõklub, a legfelsõ-
re pedig Százúj István állha-
tott fel. A pogácsasütõ ver-
senyre 17 jelentkezõ volt,
harmadik Kern Jánosné, má-
sodik Szedmák Istvánné, a
gyõztes Vincze Istvánné lett. 

Versenyeket az egy héttel
késõbb megrendezett duna-
kömlõdi szüreti napon is hir-

dettek, madárijesztõ-készítõ
pályázatot, „Szüret sütemé-
nye” próbát, illetve a Virágos
utca kitüntetõ cím birtokosai-
nak köre is bõvült. A hat ma-
dárijesztõ közül Borbély Já-
nos, Lacza Zsolt és Kovács

Gábor közös munkája nyerte
el leginkább a zsûri tetszését.
Az édes sütemények kategó-
riájában Szurovecz Istvánné,
a sósakéban Kiss Virág gyõ-
zött. Az egésznapos, változa-
tos programokkal hívogató
mulatságot bállal zárták, ahol
megválasztották a Szüret szé-
pét, aki Fritz Ramóna lett,
udvarhölgyei Cserenyecz Ka-
talin és Juráncsik Klára. Idén
16 „virágos udvar rendezett
ház” cím talált gazdára Duna-
kömlõdön.   

Kohl Gyöngyi

Itták és bírálták a hegy levét
Szüreti felvonulás, kiállítások, versenyek, színpadi mûsorok. Ezt kínálta az idei Pak-
si Õsz rendezvénysorozat, amelynek szervezését a Paksi Közmûvelõdési Nonprofit
Kft. nyerte el az oktatási és kulturális bizottság pályázatán. A program kibõvült a
Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete II. Országos Siller Fesztiváljával és a
Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat Szüreti Hangolójával.   

Kéréssel fordult a Paksi
Hírnök szerkesztõségéhez
Brenner Mártonné. A paksi
szüreti mulatság után hiába
kerestek pincéjükben egy
muzeális értékû kapukul-
csot. Arra kéri a becsületes
megtalálót, hogy juttassa
vissza hozzá. Tel.: 75/310-
703 vagy 20/409-39-36 

A paksi szüreti napra Viskrõl érkeztek vendégek Szajkó
Károly polgármester vezetésével. A nyolcfõs delegáció kétna-
pos programjában az õszi mulatság mellett kalocsai és kiskun-
majsai kirándulás szerepelt, valamint paksi városnézés és
atomerõmûves látogatás, hiszen többen még nem jártak váro-
sunkban. A viszontlátogatásra nem kellett sokat várni, egy hét-
tel késõbb Paksról utaztak vendégek a viski falunapokra. A ta-
lálkozások alkalmával tárgyaltak a paksi Deák Ferenc Általá-
nos Iskola és a viski Kölcsey Ferenc Általános és Középiskola
közötti együttmûködési szerzõdésrõl, amelyet várhatóan de-
cember 5-én írnak alá az intézményvezetõk, Pakson.  

A siller fesztiválon a kósto-
lás mellett elõadásra is invi-
tálták az érdeklõdõket, ahol
dr. Pásti György (képünkön),
a Budapesti Corvinus Egye-
tem docense beszélt e külön-
leges borfajtáról. Mint el-
mondta, a vörösbor és rozé
között álló nedû készítésének
tudományát a betelepített né-
met lakosság hozta magával
Magyarországra a 17-18.
században. A siller természe-
tes, praktikus bortípus,
amelynél a lényeg nem a ci-
zellált, finom zamatokon, il-
latokon, hanem a könnyedsé-
gen, a frissességen, a jól fo-
gyaszthatóságon van. Évszá-
zadokkal ezelõtt fehér és kék
fajták együttes feldolgozásá-
val készülhetett, ma már hi-
vatalosan csak kék szõlõket
használnak a gazdák. A paksi
siller fesztiválon is jól látható
volt, hogy színében a lazac-
pirostól a mély cseresznye-
vörösig jelenik meg, ami an-

nak köszönhetõ, hogy a ké-
szítõk különbözõ idõpontok-
ban szakították meg a héjon
erjesztést – tudtuk meg a
szakembertõl. Pásti György
kiemelte, örvendetes, hogy a
paksiak ráébredtek arra, hogy
van egy olyan különleges
színfoltja a városnak, beleért-
ve a Sárgödör teret is, amibõl
egyedi, turisztikai szempont-
ból is jelentõs értéket lehet
létrehozni. 
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A béke szigete lehetne, mond-
ja a Duna-partról Ulbert Sán-
dor. Az önkormányzati képvi-
selõt elkeseríti, hogy a vízi
rendõrség mellett létrehozott
csónaktároló kapcsán rendre
fellobbannak a viták. Õ is, a
Paksi Evezõs és Vízisport
Egyesület vezetõje is jogtalan-
nak érzi a vádat, hogy bárkit
akadályoznának a Duna hasz-
nálatában. Lapunk legutóbbi
számában olvasói levelet ad-
tunk közre a csónaktárolás és
a dunai élet kapcsán. A levél
címzettjeit megkerestük, hogy
reagáljanak erre.

A Paksi Evezõs és Vízisport
Egyesület elnöke, Molnár Jó-
zsef azt kérte lapunktól, hogy az
olvasói levélre írt sorait változ-
tatás nélkül adjuk közzé. Íme a
levél: „Egyesületünk Paks Vá-
ros Önkormányzata által felkért
követelményeknek megfelelve
létrehozott egy korlátozott mére-
tekkel rendelkezõ, 50 négyzet-
méter alapterületû csónakházat,
amit rendeltetésnek megfelelõen
használ. Az egyesület a feltétele-
zést is kikéri magának, hogy a
paksi polgárokat elzárja illetve
kirekeszti a Dunától. 

Az egyesület saját költségén
biztosítja és biztosította a 2009-
es szezonban is a kajakok, kenuk
csónakok vízrebocsátását a ke-
zelésében álló csónakcsörlõ se-
gítségével. A csörlõ használata
a helyi médiában meghirdetett
idõpontokban, egyéb esetekben
telefonos egyeztetéssel felügye-

let mellett mûködik a csörlõház
oldalán felfüggesztett mûködés
alapján. Egyesületünk gondos
gazdaként az épületet felújította,
környezetét megszépítette, tisz-
tán tartja, a csónakcsörlõt mun-
kavédelmi és érintésvédelmi
szempontból levizsgáztatta. Az
egyesület tagfelvétel ügyében
úgy döntött, hogy amíg nem tud
azonos feltételeket biztosítani
minden tag számára, a tagfelvé-
telt szünetelteti. A jelentkezõk-
nek felajánlottunk pártoló tag-
ságot, de ezt egyértelmûen el-
utasították. Polgármester úrral
való konzultáció után az egyesü-
let felmérte az igényeket misze-
rint a jelentkezõknek mi lenne a
kívánságuk, pl.: motortárolás,
kenu, kajakelhelyezés. Ez 25 fõt
jelent. Természetesen ennek tu-
datában az egyesület célja a jö-
võben a bõvülés lehetõségeinek,
forrásainak keresése lesz. Ami-
ben Paks város és a vízisport
egyesület maximálisan partnere
az egyesületbe jelentkezõ Duna-

kedvelõ embereknek. A jelentke-
zõknek, csónaktároló nélkül ma-
radt sporttársaknak talán ideig-
lenes megoldásként, azért úgy
gondolom, lehetne más lehetõ-
ségük is, mint lugas alatt tárolni
a szeretett vízijármûvet. Paks
városában még rajtunk kívül
mûködik más egyesület, vízijár-
mûvek tárolásával foglalkozó
társulás, bt., akik rendelkeznek
tárolóhelyekkel, pl. Atomerõmû
Sportegyesület kajak-kenu csó-
nakháza, vagy a Charon Bt. Az
említett létesítmények, cégek il-
letékes vezetõivel én nem tár-
gyaltam, de személyesen isme-
rem õket és úgy gondolom, hogy
biztosan találnának ideiglenes
vagy végleges megoldást a ked-
ves Duna-kedvelõ sporttársak
problémájára.” 

Ulbert Sándor képviselõ la-
punk megkeresésére elmondta,
hogy szerinte nem utólag kelle-
ne kifogásokat keresni, hanem
be kellett volna kapcsolódni az
egyesület alapításába, a csónak-

tároló kialakításába. Hozzátette,
hogy Hajdú János polgármester
õt bízta meg a múlt év végén az-
zal, hogy koordinálja a csóna-
kok kiköltöztetését a vízi rend-
õrség épületébõl. Akkor „lakó-
gyûlést” hívtak össze a bent lé-
võk és létrehozták az egyesület.
Azzal kapcsolatban, hogy ez az
egyesület nem vesz fel új tago-
kat, mert nincs hely a tárolóépü-
letben, jogilag semmilyen kifo-
gása nincsen, az erkölcsi oldal
az más kérdés, teszi hozzá. Sze-
rinte nem ez az egyetlen egye-
sület, amely feltételhez köti a
tagfelvételt. Aki emiatt kima-
radt, lehetõsége van más, új
szervezetet keresni, mondta. A
terület nem, az épület viszont az
önkormányzaté. Ezt – húzta alá
– az egyesület nagyon szépen
rendbe hozta, a környezet is ren-
dezett és biztosítják a csónakle-
eresztést is. A város év végéig
díjmentesen biztosította az
egyesület rendelkezésére az
épületet, év végén ezt újragon-
dolják. A döntést – mint rámuta-
tott – mindenképpen befolyásol-
ja az, hogy végre-valahára meg-
szûnik-e a békétlenkedés.

Azt, hogy az önkormányzat
bárkit is gátolna a Duna adta le-
hetõségek kihasználásában,
Ulbert Sándor is visszautasítja. A
város lehetõségeihez mérten
igyekszik fejleszteni is. Ötletek
vannak, pályázati lehetõség híján
azonban ezek megvalósulására
még várni kell. Példaként emlí-
tette az Erzsébet szálló melletti
lejáró és a gesztenyesor közötti
terület felújítását, amire a város
sajnos sikertelenül pályázott.

Vida Tünde

Csónakház: válaszol az egyesület

Tisztelt jelenlegi és egykori csámpai polgárok! Tisztelt Paksiak!
Ez év õszére készül el Csámpán a II. világháborúban elhunyt csámpai katonák em-
lékhelye, a Ne felejts! Emlékpark. Az emlékhely, ahol kövek õrzik az áldozatok ne-
veit, elkötelezett támogatók adományainak és munkájának segítségével épül. Tisz-
telettel kérek minden, családi-történelmi emlékeit õrzõ, a vidékért, a vidék múltjá-
nak és jelenének megõrzéséért tenni akaró csámpai és paksi polgárt – amennyiben
lehetõsége van rá – támogassa az emlékhely létrehozását a parkban elültetett fával,
mely az adományozó nevét õrzi majd.
Így válhat az októberben átadásra kerülõ emlékpark az egykori és jelenlegi csám-
paiak, paksiak közös, történelmi múltat idézõ emlékhelyévé.
A faültetéssel kapcsolatban az alábbi telefonszámon lehet érdeklõdni: 30/986-98-05.
Tisztelettel és köszönettel: Feil József
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Balogh Antal nem a távoli
múlt, majdhogynem napjaink
hõse. Nevét iskola õrzi Pakson,
de valahogy mégsem él emléke
elég élénken a köztudatban. Az
egykori paksi papról a Balogh
Antal Katolikus Általános Is-
kolában és Nyolcosztályos
Gimnáziumban osztályfõnöki
óra keretében beszélnek a pe-
dagógusok diákjaiknak. A plé-
bánosról, akit bár élete is alkal-
mas lett volna rá, halála emelte
a példaképek közé. 

Harminckét éve, hogy 1977.
július 13-án Balogh Antal oda-
veszett a Dunába. Bár vannak
szemtanúk, mégis többféle
verzió él arról, hogy mi történt,
mondta el lapunknak dr. Király
Istvánné. Balogh Antal Judit
néniék szomszédjában élt, és
jó barátságot ápolt a férjével,
illetve egész családjukkal, me-
sélte. Mint elmondta, aznap
reggel õt is hívta, hogy csatla-
kozzon hozzájuk, mert a mi-
nistráns gyerekekkel kerékpá-
ron Gerjenbe mennek a Fati-
mai búcsúra. Délután azonban
hiába várta a többi gyerek a
plébános urat focizni, csak a
rossz hír jött, amelyre a szom-
szédasszony szó szerint emlék-
szik. Azt, hogy „Dunába halt”,
nem akarta senki elhinni. Dr.
Király Istvánné maga is utána-
járt a történteknek, s a plébá-
nos sógornõje által papírra ve-
tett emlékeket itt-ott kiegészí-
tette, pontosította. A gépelt so-
rok szerint a mise után a plébá-
nos ministránsaival focizni
ment, majd fürdeni a derékig
érõ vízbe. Semmilyen veszélyt
jelzõ tábla nem utalt arra, hogy
tavasszal a kotróhajó a medret
mélyítette. Itt merült el egyes
hírek szerint egy fiú, más for-
rások szerint egy testvérpár,
akit vagy akiket Balogh Antal
a csónakba segített, õ azonban
elmerült. 

„A hír tûzvészként terjedt, de
senki nem akarta elhinni, hogy
egy ilyen jó úszó és egy ilyen
csodálatos ember nincs
többé.”… „Mindenki szerette

és becsülte. Nem hívõk is érez-
ték és fájlalták, hogy Paks sze-
gényebb lett egy nagyon nemes
szívû közéleti emberrel. A hí-
vek pedig, akik igen buzgó lel-
kipásztori munkáját már három
év óta ismerték, pótolhatatlan-
nak érezték elvesztését.” – áll a
visszaemlékezésben. Hogy nem
csak a rokoni szálak nemesítet-
ték Balogh Antalt, azt Judit néni
történethez fûzött néhány mon-
data is megerõsíti. Mint elárul-
ta, megesett, hogy saját szemé-
vel látta Balogh Antalt egy idõs
asszony házának udvarán mos-
ni. Nemcsak lelki támaszra volt
szüksége a beteg asszonynak, a
pap pedig nem volt rest a kétke-
zi segítségre…

Balogh Antalt sógornõjének
feljegyzése szerint 180 pap
és 7-8 ezer hívõ kísérte utol-
só útjára.

A paksi katolikus általános is-
kola és nyolcosztályos gimná-
zium az önzetlen, hívek által
nagyon szeretett pap nevét ala-
pítása, 1993 óta viseli.

Vida Tünde

Ki volt a katolikus iskola névadója?

A katolikus iskola alapításá-
nak tizenötödik évfordulójára
tavaly rendezett programok
egyik eleme volt, hogy a diá-
kok és tanárok kenuval elmen-
tek Gerjenbe, ahol a névadó
vízbefúlt. Nyisztor Ákos pe-
dagógus elmondta, hogy már
tavaly eldöntötték, hogy a vízi
túrát megtartják minden év-
ben, mert úgy gondolják, aki
egyszer végigevez a Dunán

Gerjenig, biztosan jobban
megjegyzi azt, hogy milyen
ember volt az iskola névadója.
Balogh Antal halálának évfor-
dulója a nyári szünetre esik,
ezért nem pontosan a napjára
szervezik a vízi túrát, hanem a
tanév elején. Idén is nekivág-
tak szeptember 18-án a gerjeni
távnak, ahol gyertyagyújtással
és koszorúval emlékeztek a
paksi plébánosra.

Korábbi számunkban beszá-
moltunk a kiváló paksi eve-
zõs eredményekrõl, amelyek-
ben többször feltûnt egy név
kenu négyesben és párosban
is, aranyéremmel és értékes
4. hellyel gazdagítva Paksot.
Ez utóbbi helyezésnek kö-
szönhetõen a szlovákai ifjú-
sági világversenyen párosban
a nagyon szép 7. helyet is
összelapátolta Rohn Richárd.
Az ESZI 11. évfolyamos gé-
pész tanulója négy éve kenu-
zik hat év judo után. Testvére
egyik edzésén csak próba-
képpen térdelt hajóba, és ak-
kor eldõlt a fiatalember
sportjövõje. Kitartó munká-
val országos és világverse-
nyeken is bizonyít. – A né-
gyes hibátlan összhangot kí-

ván, a páros teljes egymásra
utaltságot, egyéniben csak
magára számíthat az ember a
versenyeken – mondja Ri-
chárd. A nyár heti 11 edzéssel
telt, szombaton is vízre ment
a csapat, és versenyek voltak
nyár végéig.  Edzõje kezdet-
tõl Bedecs Ferenc, csapattár-
sai egyben osztálytársai is.
Augusztus utolsó két hetében
pihenhettek az evezõsök, Ri-

chárd is többször horgászha-
tott, ami egyik kedvenc hob-
bija, a rövid nyaralás után
kezdõdött az iskola, ami mel-
lett szintén napi két edzésen
kell megdolgozni az izmokat.
A leendõ gépésznél nem
meglepõ, hogy kedvenc tan-
tárgya a matek és a fizika.
Amíg lehet, Pakson tanul és
sportol, de a továbbtanulás
idején is folytatná a kenuzást,
a versenyzést. Múlott már
egyetlen helyezésen Eb-re és
vb-re válogatottsága, ezt a
célt nem adja fel, és szívesen
szerepelne olimpián. A szor-
galmas, céltudatos munka, a
kiváló versenyeredmények
alapján erre komoly esélye
van. A szülõk odaadó támo-
gatása mellett, ha valakinek
Kozmann György a barátja és
segítõtársa, az álmok valóra
is válhatnak.

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Rohn Richárd
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Örvös Ferenchez, a Paksi
Konzervgyár egykori igazga-
tójához a Birka Csárda he-
lyén és a konzervgyárban mû-
ködõ pálinkafõzde elbeszélé-
séért mentem, de végül édes-
apjáról, Osztermayer Ferenc-
rõl, s a pékmesterségrõl be-
szélgettünk.

„A múlt század harmincas évei-
ben harminc pék volt Pakson.
Édesapám péksége a mai rend-
õrség helyén volt, oda hozták az
asszonyok szakajtóban – veknis
vagy gömbölyû kosárban – a
dagasztott tésztát, hetente két-
szer. A kanász, a csõsz, sok
esetben a napszámosok is búzá-
ban kapták a járandóságukat,
így kenyérnek való akadt, de
elõfordult, hogy a kenyérsütés-
ért járó két fillér kifizetése ne-
hézséget okozott. Válságos, ne-
héz idõk voltak, nagy volt a
szegénység. De a nagy sze-
génységben is dolgos, szigorú
rendben éltük az életünket,
mindenki tette a dolgát, igyeke-
zett megteremteni a megélhe-
tést a családja számára. 

A pékség – sütés idején – az
asszonyok közösségi életének
színterévé változott. Sokan kö-

zülük megvárták, amíg kisül a
kenyér, melyet papírcímkével
jelöltek meg, nehogy összeke-
veredjenek a kemencében, s ez
idõ alatt mindent megtudtak
egymástól a közösség életérõl, a
legújabb községi történé-
sekrõl… 

Amikor együtt volt a kemen-
cére való jól megkelt tészta, a
vetõ lement a kemence elõtti ve-
tõgödörbe. A kemence hõmér-
sékletének mérését és szükség

szerinti hûtését a vetõ a bögré-
vel, vödörrel locsolt vízzel ol-
dotta meg. A megfelelõ hõmér-
séklet elérésekor késsel felvágta
és bevetette a kemencébe a ke-
nyeret. A kenyerek méretüktõl
függõen fél-két óra alatt sültek
meg.

A kenyeret sütés után vízzel
kentük meg, és polcokra raktuk.

A kemencét rõzsével, kóróval,
venyigével fûtöttük, sokat segí-
tettünk édesapámnak. Cseh Jani

bácsi volt Pakson a kemence-
építõ mester, a mi kemencénket
is õ építette, ami persze nem ha-
sonlított a mai sütõkemencék-
hez – agyagból döngölték, sa-
mottal rakták ki a kemence alját. 

Késõbb, kettõs, emeletes ke-
mencére cseréltük az egyterû
kemencét, ahol karácsony és
húsvét elõtt kalácsot is sütöt-
tünk, csirkét is, lakodalmak elõtt
kuglófot.

A kemence úgynevezett sütés
utáni „hulladékmelegében” reg-
gelre jóízûre fõtt az este bera-
kott sólet. 

A nagy számú pékmester miatt
nagy volt a konkurencia, így
sokszor az utcán álltunk és igye-
keztünk betessékelni az asszo-
nyokat a pékségbe, hogy nálunk
süttesse a kenyerét. Az 1952-es
államosítás után édesapám al-
kalmazottként dolgozott az egy-
kori pékségben, ahol az idõ mú-
lásával megszaporodtak a fel-
adatok – kifli, zsemle került a
polcokra…”

S azután eljött az idõ, amikor
megszûnt az otthoni dagasztás,
a süttetni járás. A mesterség
iparrá változott s ezzel a válto-
zással új fejezet kezdõdött a pé-
kek életében.               Tell Edit

Osztermayer pékség
Hol volt…?
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Sok paksi családot felkerestem az elmúlt év
során. Szerencsés vagyok, mert rengeteg
emléket sikerült felfejtenem a családok se-
gítségével. Akiknél jártam, tudják, hogy az
emlékezéseket diktafonon rögzítem és ha a
családi fényképalbumból fényképeket is
társíthatok hozzájuk, akkor igazán teljes az
emlék. 

Rengeteg fénykép került így hozzám, de
biztosan vannak még a városban olyan fo-
tók, amelyekkel nem találkoztam. 

Szeretnék létrehozni – a paksi polgárok,
az Önök segítségével – egy közös fotóalbu-
mot, természetesen a családok hozzájárulá-
sával, amely a város régmúltjáról és közel-
múltjáról készült képeket tartalmazza és a
késõbbiekben az internet segítségével min-
den paksi számára elérhetõvé, láthatóvá
válna.

Így arra kérem Önöket, amennyiben lehe-
tõségük van rá és szívesen rendelkezésre
bocsátják az egykori város – és családi ké-
peket, keressenek – az esti órákban – 316-
248-as telefonszámon.                    Tell Edit

Uborkaszezon a konzervgyárban

Életkép a 60-as évekbõl: éppen uborkát válogatnak az asszonyok

Sorakoznak a kenyerek az Osztermayer pékségben
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A „helyzet drámai” – jellemezte
a szín- és bábmûvészeti, nép-
szerûbb nevén a dráma tanszak
sorsát Simon Péter, aki egy évre
kapott megbízást a Pro Artis
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény vezetésére. Idén már
nem indul az elõzõ években
népszerû, sok sikert megért
szak, amely Vajda Tibor és
Hefner Erika nevéhez fûzõdött.
Megszûnése mögött a mûvésze-
ti iskolákra vonatkozó jogsza-
bályok állnak. A színjátszás sze-
rencsére nem szûnt meg, a drá-
matagozat hamvából életre kelt
a Korzó Színtársulat és – bár
még nincs pontos neve – az
ESZInpad.

Simon Péter a Paksi Hírnök
kérdésére elmondta, hogy a tan-
év kicsit döcögõsen, de elindult,
mûködik minden. A tanszako-
kat, létszámot illetõen – elte-
kintve az említett kivételtõl –
nincs jelentõs változás. A tanu-
lólétszám nagyságrendileg ma-
radt a tavalyi, ami eredmény-
ként értékelhetõ, hiszen a fogyó
gyermeklétszám miatt nem egy-
szerû tartani. A dráma tagozatot
viszont nem sikerült elindítani.
Az iskola Vajda Tiborral állt
szerzõdésben, õ és Hefner Erika
foglalkoztak a gyerekekkel, ám
annak ellenére, hogy mindegyi-
küknek van egyetemi és dráma-
pedagógiai végzettsége is, a jog-
szabály-értelmezés szerint nem
taníthatnak mûvészeti iskolá-
ban. – A magyarországi állapo-
tokat jól jellemzi, hogy egy
olyan pedagógus, aki egyete-
men szerzett magyar tanári dip-
lomát, taníthat, aki pedig drá-
mapedagógus, nem – fogalmaz
a megbízott igazgató. Pedagó-
gus egyébként lett volna, mond-
ta el Simon Péter, csak diák
nem, mivel a színjátszás-tanulás
személyfüggõ is, a diákok zöme
nem akart más tanárnál tanulni.
Összesen heten jelentkeztek, két
régi és öt új növendék, ekkora
létszámmal pedig nem lehet
csoportot indítani. Így szûnt
meg a paksi Pro Artis drámata-
gozata röpke három év után.

A Vajda-Hefner házaspár vi-
szont – úgy tûnik – nem tud él-
ni „jelenetek” nélkül. A szüreti
nap stáblistáján már ott volt az
általuk jegyzett Korzó Színtár-
sulat, és hétfõn az új diákszín-
pad is megtette elsõ lépéseit. 

A paksi színjátszás sorsát
Hefner Erika attól a perctõl szí-
vén viseli, amikor 1988-ban
népmûvelõként visszatért Buda-
pestrõl a városba, ahol gyermek-
korát töltötte, s úgy gondolta, itt
kamatoztatja drámapedagógusi
tudását. Az elsõ formáció a Vá-
rosi Kölyök Színpad volt. A kis
színjátszók felnõttek, szerte a vi-
lágban élnek, de még ma is meg-
lepik Erikát egy-egy levéllel,
amiben nem mulasztják el meg-
említeni, micsoda élmény volt
számukra a színjátszás. Amikor
ezek a diákok belenõttek a kö-

zépiskolás korba, fuzionált a
Kölyök Színpad a Vajda Tibor
vezette ESZInpaddal. A Városi
Diákszínpad ’92-tõl ’98-ig mû-
ködött, ez egy nagyon sikeres
idõszak volt, minden rendezvé-
nyen ott voltak, versenyeken in-
dultak, többször voltak Heliko-
non, a környezõ településeken
léptek fel. A Városi Diákszínpad
után némi szünet következett be,
egyrészt azért, mert Erika a me-
gyei kulturális intézethez került,
másrészt elkerültek fõiskolára
azok a fiatalok, akik együtt dol-
goztak éveken át.

Miután Hefner Erika rengeteg
tehetséges gyerekkel találkozott
jártában-keltében, megegyeztek
Hartmann Józseffel, a mûvészeti
iskola akkori igazgatójával,
hogy elindítják a tagozatot. A
drámatagozat 2006-ban indult:
szeptemberben kezdtek, novem-
berben már önálló esttel álltak
színpadra. Apaksi rendezvények
elmaradhatatlan szereplõi lettek.
Az, hogy végül búcsút mondtak
az iskolának, alapjában véve a
képesítésekre vonatkozó szabály
rovására írható. Erika, akinek
egy sor diplomája van, köztük
egyetemi és drámapedagógusi
is, aki tanít-tanított fõiskolán,
középiskolában, méltatlannak
érezte azt, hogy ez esetben nem
mehet fel a színpadra megkö-
szönni a tapsot, mert nem hiva-
tott a diákokat tanítani.

„Volt egy próbálkozás, eddig
mûködött” – összegzi egyszerû-
en Vajda Tibor a helyzetet, ami
„csak” a drámatagozat és nem a
paksi színjátszás végét jelentette.
Életre keltették a Korzó Színtár-
sulatot, ahol azokkal a fiatal fel-
nõttekkel lépnek színpadra, akik-
kel évek óta együtt dolgoznak, az
ESZI-ben pedig egy régi-új diák-
színpad létrehozásába fogtak,
ami majd azt a nevet viseli, amit
a társaság választ neki, s ami
nem zárja be kapuit azok elõtt a
diákok elõtt sem, akik esetleg
más iskolában tanulnak. -vida-

Paksi színjátszók: újabb felvonás

Pillanatkép a Lónak vélt menyasszony címû darabból

Utca és könyvtár õrzi a nevét,
szobor és emlékszoba állít em-
léket a város szülöttének,
Pákolitz Istvánnak. A költõ ha-
gyatéka más módon is tovább
él, hiszen évrõl-évre megele-
venednek versei a Városi Mú-
zeumban rendezett Pákolitz
versenyen. Bár verseny, elsõ-
sorban mégsem a versengés a
fontos a hagyománnyá vált
eseményen, hanem hogy meg-
ismerjék Pákolitz István élet-
mûvét, hogy kedvet kapjanak
és továbbra is olvassanak ver-
seket, hívta fel a figyelmet
Kernné Magda Irén múzeum-
pedagógus, a rendezvény szer-
vezõje. A költõ születésének
90. évfordulója alkalmából a
versenyzõk nemcsak verseket,
hanem prózarészleteket is be-
mutattak. A háromfõs zsûri vé-
gül Bodó Viktória elõadását
értékelte a legjobbnak, aki a
Vak Bottyán Gimnáziumból
érkezett. Az elõadások végez-
tével a résztvevõk megkoszo-
rúzták a költõ sírját a Kálvária
temetõben.

Pákolitz-verseny

A tragikomédiától a vígjáté-
kig több mûfajba elkalauzol-
ja a közönséget az öt elõ-
adásból álló programsorozat,
amit a Paksi Közmûvelõdési
Nonprofit Kft. hirdetett meg.
A Móricz és Latinovits szín-
házi bérlet mellett hangver-
senyeket is szerveznek fel-
nõtteknek és az ifjabb kor-
osztálynak egyaránt, továbbá
ifjúsági színházi elõadásokra
várják a diákokat, a legkiseb-
bekre pedig a gyermekbérlet
vár. Bérletmegújítás: szep-
tember 28-tól október 1-ig,
újak váltása pedig október 5.
és 8. között. A gyermekbérle-
teket október 12-tõl 22-ig
árusítják. Bõvebb felvilágo-
sítás a 75/519-154-es tele-
fonszámon.                  -dávid-

Színházbérlet
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…Gabi néni sürög-forog a paksi könyvtár-
ban, mindenkit üdvözöl, aki a Pákolitz est-
re érkezik. Az ünnepi megemlékezés ven-
dégei, az emlékezõ barátok és pályatársak,
az érdeklõdõ paksiak nem a megszokott
rendben gyülekeznek. Jókedvû ölelkezé-
sek, beszélgetések csendes zajával telik
meg elõször a gyermekkönyvtár, majd az
emelet, ahol nem marad üresen egyetlen
ülõhely sem. Gabi néni boldog, örül min-
den egykori barátnak és ismerõsnek. Né-
zem õt, ahogy fiatalos lendülettel mesél el
mindent, ami az utóbbi idõben történt ve-
le. Nagyokat nevet, mosolygós-érzékeny
szemmel beszélget mindenkivel. 

Én az emlékest másnapján, Herczeg Ág-
nes otthonában keresem fel.

– Hogyan kezdõdött közös életük törté-
nete Pákolitz Istvánnal? A sokszor hallott
elbeszélés a kékruhás kislány fényképérõl,
az elsõ „találkozásról” igaz történet?

– Igaz, bizony. A Kossuth Lajos utcai há-
zunk egy részét kiadtuk egy bizonyos
Dobis nevû fényképész mesternek. A Kis
Pál boltja mellett, egy kapuban hirdette
magát és megkérte édesanyámat, engedje
meg, hogy én legyek a „reklámarc” a kira-
katban. Én felvettem az édesanyám által
varrt gyönyörû, kék ruhámat és modellt
álltam a fényképésznek, így kerültem én, a
harmadikos polgárista a kirakatba, ahol
aztán minden járókelõ találkozhatott ve-
lem.

A Pista, aki a fõutcán sétált a barátaival –
elmondása szerint – meglátta a képet s ki-
jelentette: ezt a lányt pedig meg fogom is-
merni. Igen, ez volt az elsõ észlelése ve-
lem kapcsolatban… Emlékszem, a katoli-
kus iskola elõtt történt: valaki gyengéden a
sarkamra lépett én hátranéztem – õ volt –
s csak annyit mondott: szerbusz. Mire én
kijelentettem: utcán nem ismerkedem,
majd sarkon fordultam és továbbmentem.
Akkor csak annyit tudtam róla, hogy õ a
harangozó fia. De nem tetszett, mert ala-
csony volt, szõke volt – szóval elutasítot-
tam a barátságát, pedig nagyon igyekezett
minden alkalommal, amikor hazajött a ka-
locsai Jezsuita Gimnáziumból. Így – ké-
sõbb – a Zólyomi Mancikának kezdett
udvarolni…

Aztán egy húsvétkor locsolni jött a  bará-
taival, de õ hátramaradt. No, akkor arra
gondoltam: micsoda dolog, hogy ez a fiú,
aki olyan sokáig kereste a társaságomat,

nem jön közelebb, és odamentem hozzá.
Beszélgetni kezdtünk és én csodálkozva
láttam, milyen nagyszerû, okos fiatalem-
ber. Így kezdõdött szépen, lassan a baráti
érdeklõdés, majd lett belõle csendes
szerelem…

– S a folytatás?
– Házasság, boldog fiatalság, gyönyö-

rû-nehéz paksi évek, a gyerekek születé-
se, majd a költözés Pécsre. Igen, Pista el-
végezte a tanárképzõ fõiskolát és a na-
gyobb lehetõségek reményében Pécsre
költöztünk, 1954-ben. A legkisebb lá-
nyom egyéves volt, amikor bekerültünk
egy nyugdíjas házaspár otthonába –
mondhatom, hogy tulajdonképpen bete-
lepítettek minket a lakásukba. Nem örül-
tek nekünk, a háromgyermekes család-

nak, de szépen, lassan mégis belenyu-
godtak és végül megszerettük egymást a
háziakkal. Egyetlen szobában laktunk a
három gyerekkel, a konyha közös volt –
szóval nehéz körülmények között éltünk.
Hazajártunk Paksra, tartottuk a kapcsola-
tot az egykori barátokkal és ismerõsök-
kel – ide kötöttek minket a halottjaink
is… Pista dolgozott, én a gyerekekkel
foglalkoztam s készültem rá, hogy újra
munkába állok, bár Pécsen elfogyott a
szakmai önbizalmam. Óvónõ vagyok, és
azt gondoltam, nagyobb elvárásoknak
kell majd megfelelnem, mint Pakson, s
féltem, nem leszek képes a megváltozott
helyzetben helyt állni. De aztán minden
szépen alakult: saját lakásba költözhet-
tünk, dolgozni kezdtem. Három óvodá-
ban dolgoztam Pécsen, a gyakorló óvoda
vezetõjeként mentem nyugdíjba a nyolc-
vanas években… Pista dolgozott, írt,
semmit nem változott a személyisége az
évek múlásával, hiába jelentek meg sor-
ra a kötetei, s tartozott jó néhány irodal-
mi társasághoz. Szigorú, következetes,
családszeretõ ember maradt – szépen él-
tünk 1996-ig, haláláig.

– Gabi néni hosszú ideje Kalocsán él.
Újra férjhez ment…

– Egyedül maradtam Pista halála után
Pécsen. Egy barátnõmmel, talán tíz éve le-
hetett, jöttem Kalocsára, egy gimnáziumi
évfordulós megemlékezésre, és ott ismer-
tem meg a jelenlegi férjemet. Sok szép
emlék kötött Kalocsához, itt végeztem el
az óvónõképzõt, így szívesen fogadtam a
meghívást. S aztán levelezni kezdtem ve-
le, meglátogattuk egymást – és végül Isten
színe elõtt összekötöttük az életünket. A
családom mellé egy másik, egy nagyobb
családot kaptam: kilenc gyermeket, tizen-
nyolc unokát, rendkívül mozgalmas, szép
életet.

Szeretnek engem, jól érzem magam ve-
lük. A hétköznapokon sütök, fõzök, ün-
nepnapokon a gyerekek látnak el minket,
addig én óvodává alakítom az udvart és a
házat, s nagyokat játszom a kicsikkel.

A gyerekeim arra kértek, amikor újra
férjhez mentem, a nevemet ne változtas-
sam meg, maradjak Pákolitz Istvánné. S
én az maradtam, nem csupán a nevemben,
hiszen a mi közös múltunkat Pistával nem
lehet elfelejteni.

Tell Edit
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Jó napot, mi újság?

A költõ és a kékruhás lány

A kilencven éve született,
1996-ban elhunyt Pákolitz
István felesége, az egykori
kékruhás „futika bakfis”
ma is õrzi a gyönyörû, fia-
tal lány vonásait, akibe
egykor a költõ beleszere-
tett, amikor meglátta
fényképét egy paksi fény-
képészmûhely kirakatá-
ban. 
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Közeleg az október 3-i Salgó-
tarján elleni bajnoki rajt, az
Atomerõmû SE férfi kosárlab-
dacsapata nyílt edzésen várta a
szurkolókat és a helyi és orszá-
gos média képviselõit. Az
edzés elõtt és után lehetõség
volt beszélgetésre a játékosok-
kal és edzõkkel, valamint az
edzés egész ideje alatt a veze-
tõkkel. A nagyobb részt táma-
dásvariációk gyakorlásából ál-
ló edzést mintegy harminc-
negyven szurkoló nézte végig.
A kezdeményezésrõl  Tóth Já-
nos szakosztályelnökkel be-
szélgettünk.

– Honnan jött az ötlet? 
– Plézer Gábortól. Most itt

találkozhattak a szurkolók a
csapattal, az eddig megszokott
bajnokság elõtti fórum helyett
ezúttal kötetlen formában be-
szélgethettek bárkivel. 

– Minek köszönhetõ, hogy
ilyen hamar összeállt a keret?

– A célunk az volt, hogy
olyanokat hozzunk ide, akiket
már ismerünk. Így esett a vá-
lasztásunk a két dombóvári já-
tékosra, akik nem mellesleg az
anyagi lehetõségeinkbe is be-
lefértek. A magyar mag ma-
radt, Horváth és Körtélyesi
személyében pedig két – a fia-
talabb generációhoz tartozó –
válogatott játékost sikerült ide-
hozni. Õk úgy érezték a tavalyi
szereplésünket látva, hogy
Pakson kell folytatniuk. Igyek-
szünk több fiatalt beépíteni, ha
van bennük tehetség, az remé-
lem megmutatkozik. Nagyon
bízom benne, hogy ez a keret
megmarad.

– A vezetõedzõ személye kér-
déses volt?

– Az õ esetében nem sokat
gondolkodtunk, hogy hosz-

szabbítsunk-e. Dzunics nagyon
jó edzõ, bátran nyúl a fiatalok-
hoz, és mindenkit egyenlõ
mércével mér. Remélem, a len-
dülete tovább tart, és most egy
egész szezonban tudja megmu-
tatni, hogy mit tud. 

– Mit vár a csapattól?
– Cél a dobogó valamelyik

foka, de lehetõleg a bajnoki
cím megvédése, a Magyar
Kupában pedig a négy közé
jutás.

Kovács József
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Sport

Nyílt edzés a kosarasoknál

PAPP HORGÁSZBOLT
Paks, Rosthy u. 3.

Telefon: 75/311-060, 20/931-5261
e-mail: papphorgaszbolt@topmix.hu

Nyitva tartás: hétfõ-csütörtök 9–17 óráig, 
péntek 8–17. Szombat 8–12-ig.

Minden bot és orsó 10% engedménnyel, 
egyes zsinórok 40% engedménnyel, 

SHIMANO papucsok 30% engedménnyel
vásárolhatók meg.

5000 Ft feletti vásárlás esetén 5000 Ft-onként 
1 kg etetõanyagot adunk 1 Ft-os áron.

Horváth Ákos ( 1981. március
4., 194 cm, 92 kg, 2-3-as poszt,
2003 óta válogatott):

– Hol kezdõdött a pályafutása? 
– A Gödi SE-ben, majd meg-

fordultam a Honvédban, a
MAFC-nál, Sopronban, Szé-
kesfehérváron és Kecskeméten. 

– Meddig kötelezte el magát
az ASE-hoz? 

– Egy évre szól a szerzõdé-
sem, de folytatásról is lehet szó.
Gondolkodom külföldi szerzõ-
désben, de az a jövõ zenéje.

– Hogy érzi magát Pakson? 
– Nagyon jól! A kosárlabdán

kívül nekünk mással nem kell
foglalkozni, olyan szintû profi
háttér van. A város nagyon kel-
lemes meglepetés, korábban
csak keveset láttam belõle,
olyan, mint egy kis zöld sziget.

– Mit vár a csapattól? 
– A bajnoki cím megvédé-

sét, egy kupa gyõzelemmel,
és minél jobb nemzetközi sze-
repléssel megspékelve.

Körtélyesi Gergely (1983.
december 22., 203 cm, 96
kg, 3-4-es poszt) :

– Mióta válogatott? 
– Az idén lettem felnõtt válo-

gatott. Voltam már junior és ifi
válogatott is, a felnõtt váloga-
tottsággal nagy álmom teljesült.

– Hogy tetszik az új kör-
nyezet? 

– Nagyon jól érzem magam
Pakson, a vártnál jobban. Ki-
csit féltem, hogy nehezen fo-
gok beilleszkedni a csapatba,
de ezzel sem volt semmi
gond. A csapat erõs, a tavalyi
Sopronnál sokkal erõsebb, és
a menedzsment is egy klasz-
szissal jobb, mint a soproni.

– Meddig szól a szerzõdése? 
– Egy évre szerzõdtem

Paksra, jövõre majd meglát-
ják, hogy kellek-e még. Elõ-
ször le kell tennem valamit
az asztalra, úgyhogy szeret-
nék ebben az idényben baj-
nok lenni.

Remekeltek a paksi öklözõk a
kaposvári Nemzetközi Kapos
Kupán, ahol tíz egyesület 66
versenyzõje lépett ringbe. A
Paksi Sportegyesület fiatal te-
hetségei igazán kitettek magu-
kért, hiszen gyermek kategóri-
ában Kovács János és Györgye
Norbert, míg a serdülõknél
Horváth Patrik, Vidács István
és Lacza Mihály álhatott a do-
bogó legfelsõ fokára, utóbbi
korcsoportban még két ezüst is
született, amit Sárközi Tamás
és Gungl Bálint szerzett. A ju-
nioroknál Bogár Marcell egy
arannyal gazdagította az érem-
gyûjteményt. A verseny jó erõ-
felmérõ volt a rövidesen kez-
dõdõ serdülõ országos bajnok-
ság elõtt. 

Éremesõ

Nagymesterek
Pakson
Megkezdõdött a 7. Marx
György Sakk Emlékverseny. A
Paksi Atomerõmû Zrt. támoga-
tásával szeptember 24. és
október 5. között, az indiai
Surya Ganguly (hazája hatszo-
ros bajnoka), a német Georg
Meier (a német válogatott har-
madik táblása), az azerbajdzsáni
kétszeres korosztályos Európa-
bajnok Eltaj Safarli mellett a
2005-ös gyõztes Almási Zoltán,
valamint a két paksi sakkozó,
Berkes Ferenc és Ács Péter ül
asztalhoz. A sorsolást lapzártánk
után tartották, a játszmák, – me-
lyek nyilvánosak – minden nap
15 órakor kezdõdnek az Energe-
tikai Szakközépiskolában. A
mérkõzéseket tervek szerint
nyomon követhetik majd a
www.ase.hu honlapon is.    efgé   
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Több mint negyvenen álltak
asztalhoz a második alkalom-
mal megrendezett Asztalite-
nisz Atom Kupán Pakson, a
Gesztenyés úti sportcsarnok-
ban. Az amatõr versenyre jöt-
tek versenyzõk többek között
Székesfehérvárról, Budapest-
rõl, Mórról, Dunaszekcsõrõl
és Enyingrõl. A mezõnyben
voltak a szeptember végi or-
szágos bajnokságra készülõ
mozgássérült sportolók is. Öt
asztalon folyt a játék, a cél az
volt, hogy minden résztvevõ
minél több mérkõzést tudjon
játszani, ezért elõször négy
fõs csoportokban körmérkõ-
zésekre került sor, majd fõ-
táblára és vigaszágra vált szét
a társaság. A gyõztesek és he-
lyezettek is értékes díjakat
kaptak.                          -joko-
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Várják az iskolásokat a pingpongozók

Az ASE szabadidõ szakosztályában mûködik
az asztalitenisz szakcsoport, melynek 1999 óta
Szabó Sándor a vezetõje, aki amellett hogy ját-
szik is, vizsgázott versenybíró. Minden évben
szerepelnek a szekszárdi városi bajnokságban,
ami színvonalában megyebajnokságnak felel
meg. A 14-15 résztvevõ között más megyékbõl

is találni csapatokat, Bács-Kiskunból Baja, Ba-
ranyából pedig Dunaszekcsõ vesz részt a küz-
delmekben. Az ASE gárdája tavaly a 9. helyen
végzett az NB II-es és NB III-as játékosokkal
teletûzdelt mezõnyben.
– Az ASE csarnokban van az otthonunk, har-
mincan járunk edzésekre, két asztalon tudunk
gyakorolni. Hétfõn, szerdán és pénteken este 6
és 9.45 között vannak a foglalkozások, kedden
a szekszárdi bajnokságban szereplõk készülnek
együtt, csütörtökön pedig azok, akik nem ját-
szanak a bajnokságban. Szeretnénk az általá-
nos iskolásokkal is megismertetni ezt a sportot,
keressük a helyet, ahol hetente tudnánk foglal-
kozni a gyerekekkel. Az idén még két versenyt
tervezünk, az egyiket „Morgató Kupa” néven
az Atomerõmû 30 km-es körzetében található
települések részvételével, a másik pedig egy
egynapos paksi városi bajnokság lenne, remél-
jük sok-sok résztvevõvel – beszélt terveikrõl
Szabó Sándor.

Az már a júliusi sorsoláskor kiderült,
nem lesz könnyû a Paksi FC Soproni Li-
gában szereplõ labdarúgócsapatának. Az
elsõ hat fordulót követõen a gárda nyolc
szerzett ponttal a 10. helyen állt, ez a tel-
jesítmény megfelelt a várakozásoknak.
Szeptemberben azonban komoly sorozat
elé nézett a PFC. A bajnok, BL-fõtáblás
Debrecent hazai környezetben fogadta
ugyan Gellei Imre együttese, de a végén
a papírforma igazolódott, és Szakály
góljával 1:0-ra gyõzött a Fehérvári úton
a DVSC. A következõ játéknapon a Vi-
deotonhoz utazott a paksi együttes. A
Mezey György irányította székesfehér-
vári egylet ragyogóan kezdte a szezont
és listavezetõként várta a PFC-t. 1:0-s
félidõt követõen 3:0-s vereséggel távoz-
tak Égerék. – Nem indult jól a találkozó,
hiszen Tököli Attila belázasodott, nem
tudta vállalni a játékot, így nélküle vet-
tük fel a küzdelmet. A Videoton határo-
zottabban, erõszakosabban, gólra törõb-
ben játszott. Ugyanakkor, egy-nullnál
vagy akár kettõ-nullnál is voltak olyan
lehetõségeink, amelyekkel nem tudtunk
élni. Az a csapat, amelyik a kínálkozó al-
kalmakat nem tudja kihasználni, úgy jár,
mint most a Paks. A Videoton megérde-
melten nyerte meg a mérkõzést – értékelt
Gellei Imre a mérkõzést követõen a pak-

sifc.hu honlapon. Az elmúlt két forduló-
ban tehát nem sok babér termett a zöld-
fehér elsõ osztályú csapat számára, de
keseregni nincs idõ. Újabb két kõke-
mény mérkõzés vár a paksiakra. Szep-
tember 27-én 17.30-kor az Újpest FC lá-
togat a Fehérvári úti stadionba, míg a kö-
vetkezõ fordulóban Gyõrben vendégsze-
repel majd a Paksi FC. Mindkét össze-
csapást a Sport Televízió élõben közvetí-
ti. A két bajnoki meccs között a Magyar
Kupában a Kozármisleny ellen idegen-
ben játszott a Paks, mely találkozót 1:0-
ra megnyerte a Gellei csapat, így az MK-
ban a következõ körbe jutott.                  

Faller Gábor

Jó szelet fogtak
Taroltak a paksiak a vitorlás találkozón: a
kalózok és a nagyhajósok egyaránt elõke-
lõ dobogós helyekkel büszkélkedhetnek. 

Az MVM Zrt. rendezésében az Atomerõmû
SE Vitorlás Szakosztályának segítségével
bonyolították le a szeptemberi Villamos-
energiaipari Vitorlás Találkozót a Balatonon.
A megmérettetésen 45 kalóz és 23 nagyhajós
egység képviseltette magát összesen 210 ver-
senyzõvel a fedélzeten. A kisebb kategóriá-
ban hat, míg a nagyhajók közt két ASE VSC-
s egység küzdött az érmekért. A kalózok közt
taroltak a paksiak, az elsõ három hely mind-
egyike az atomosoké lett. A célvonalon elsõ-
ként a Lipták Dániel–Varjú Gábor, második-
ként a Nagy Róbert–Mészáros Miklós, míg
harmadikként a Bornemissza László–
Bornemissza Tamás kettõse haladt át. Így a
csapatversenyt is az ASE nyerte, az aranyér-
met Lipták, Varjú, Nagy és Mészáros nyaká-
ba akasztották. A nagyhajós kategóriában
második hely jutott az atomos egységnek. A
Gál Attila–Gál István–Fenyvesi Gábor–Ifj.
Fenyvesi Gábor–Gáspár Szilvia alkotta ötöst
csak a Magyar Energia Hivatal csapata tudta
megelõzni. Adobogó legalsó fokára az OVIT
gárdája állhatott. Idén több versenyt nem
szervez a paksi egyesület, októberben azon-
ban még két nagyhajós megmérettetésen
vesznek részt az atomos egységek. röné  

NB I.: kemény ellenfelek
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Hivatalosan is erdei iskola lett Cseresznyés
Erdei iskola minõsítést kapott a volt
cseresznyési iskola. Az épület eddig nyá-
ri táborként mûködött, ám ha az önkor-
mányzat az átminõsítésnek köszönhetõ-
en pályázati támogatást nyer a felújítá-
sára, egész évben látogatható lesz. 

Évek óta keresi a forrást az egykori cse-
resznyési iskola épületének felújítására az
önkormányzat. Több sikertelen pályázat
után, amelyekben a város próbálkozott di-
ákszállóvá vagy diáktáborrá minõsítéssel
is, találtak rá arra az országos pályázati le-
hetõségre, amely erdei iskolák felújítására
és az eszközállomány fejlesztésére biztosít
anyagi támogatást. Így született meg a
döntés: a város szakértõk bevonásával ké-
szítette el azt a pályázati dokumentációt,
amelyet elfogadott és támogatott az Erdei
Iskola Program Érdekegyeztetõ Tanácsa.
A döntésnek köszönhetõen Cseresznyés-
kert Erdei Iskola néven kibõvült funkció-
val fogadhatja már a paksi alsó és felsõ ta-
gozatos diákokat a cseresznyési intéz-
mény. 

Az egykori iskolát a Paksi Közmûvelõdé-
si Nonprofit Kft. üzemelteti, elsõsorban
nyári táboroztatásra használják a helyi in-
tézmények. Az épület téli kihasználása –
fûtés híján – nem volt megoldható. – Az

Erdei Iskolák Országos Központjához
komplett programokkal pályáztunk, a ter-
mészet megismertetését és a környezettu-
datos nevelés elõsegítését célzó projektek-
kel, amelyeket természetbe helyezett tan-
órák keretében kívánunk megvalósítani –
mondta el Cselenkó Erika, a mûvelõdési
központ ifjúsági irodájának vezetõje. A
munka nem fejezõdött be, hiszen már elõ-
készítés alatt van az újabb pályázat, ame-
lyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztériumhoz tervez benyújtani az önkor-
mányzat. Siker esetén az épület kívül-be-
lül megújulhat, és alkalmassá válik új
funkciójának magas színvonalú biztosítá-
sára is. – A felújítást is a környezettudatos-
ság jegyében kell megtervezni – mondta el
Tell Edit kommunikációs referens. Esze-
rint vizesblokkot, új ebédlõt és elõadóter-
met alakítanak ki az épületen belül, ahol a
jelenleginél több szoba várja a látogatókat.
Az elképzelések szerint tájszoba, az udva-
ron magasles épül, és eszközállományá-
ban is megfelel majd az épület a korszerû
erdei iskola elõírásainak.                   -DSZ-
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Az ország negyedik legjobb
csapata lett Tolna megye válo-
gatottja az Országos Kataszt-
rófavédelmi Fõigazgatóság
Kispályás Labdarúgó Bajnok-
ságának döntõjében. A szep-
temberi, 17 csapatos finálét
Gyõrben rendezték az ETO
Park mûfüves pályáin. Me-
gyénk válogatottjába Paks Vá-
ros Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóságáról öten vettek
részt, Hahn János, Morvai
György, Füredi Ferenc, Peti
Zsolt és Zsobrák János. A cso-
portmérkõzéseket vereség nél-
kül tudták le a Tolna megyei-
ek, két döntetlen után egy gyõ-

zelem következett, így a nyol-
cas döntõbe jutottak. A torna
végén az elõkelõ negyedik he-
lyen végzett megyénk csapata.
– Nagyon örülök, hogy része-
sei lehettünk ennek a sikernek,
ilyen elõkelõ helyen még so-
sem végzett a megyeváloga-
tott. Büszke vagyok arra, hogy
az öt paksi tûzoltó remekül
helytállt – értékelt Bán Attila,
Paks Város Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóságának pa-
rancsnoka. A megye labdarú-
gócsapatát a paksiak mellett öt
dombóvári és szekszárdi játé-
kos alkotta.

röné

Tüzes sikerek
Harmadik éve járja Európát
a Paksi Rendõrkapitányság
labdarúgócsapata. Az elõzõ
két esztendõben a hollandiai
Eibergen városában futsa-
loztak az egyenruhások, a
tornákon játéktudásukkal
felhívták magukra a figyel-
met. A baráti kapcsolatok-
nak is köszönhetõen idén
meghívást kaptak az olasz
csapatoktól a Crotone-i Vi-
lágbajnokságra, melyet
szeptember közepén rendez-
tek, közel 60 csapat részvé-
telével. – Hat csapatos cso-
portba kerültünk, a mérkõ-
zések a sok együttes miatt
egyszer 15 percesek voltak,
a pálya mûfüves volt. Öt
mérkõzésünk során három-
szor nyertünk és két döntet-
lent játszottunk, az ered-
ménysor csoportelsõséghez
vezetett. A második napon
az elsõ meccsünket 3:0-ra
megnyertük, s az elõdöntõbe

jutásért játszhattunk. Az
olasz gárda ellen 0:0-ra vé-
geztünk és büntetõkkel alul-
maradtunk, így ötödikként
zártuk a tornát. 

Az elõzetesen kitûzött célt,
vagyis a legjobb 16 közé ke-
rülést elérte a csapat, de utó-
lag elmondható, hogy az
éremszerzéstõl sem álltunk
távol, fogalmazott Simon
Szilárd, a Paksi RK csapat-
vezetõje a hazaérkezés után.
A körülmények kiválóak
voltak, az idõjárásra sem le-
hetett panasz, így összessé-
gében kellemes hetet töltöt-
tek el a paksi rendõrök az
1900 kilométerre található
olasz városban. A közös
gyakorlások azonban nem
fejezõdnek be, mivel az
olasz tornán már a jövõ évi
belgiumi világbajnokságra
kaptak meghívást az egyen-
ruhások. 

efgé

Tûzoltóság a gyermekek szemével címmel rajzpályázatot
hirdet a kistérség fiataljainak Paks Város Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltósága, amely novemberben ünnepli a város
szervezett tûzvédelmének 135. évfordulóját. Óvodások, alsós
és felsõs iskolások rajzait várják, maximum A/3-as méretben.
A beérkezett alkotásokból díjkiosztóval egybekötött kiállítást
rendeznek. A rajzokat október 16-ig várják, bõvebb felvilá-
gosítást a tûzmegelõzési osztály munkatársaitól kaphatnak. 



Szeptember 27. (vas.) 19 óra
KÖZELLENSÉGEK 

színes, feliratos, amerikai film

Szeptember 30. (szerda) 19 óra
KÉPLET

feliratos ausztrál akcióthriller

Október 2. (péntek) 19 óra
SZERELEM OLASZ MÓDRA

feliratos am. vígjáték

Október 4. (vasárnap) 19 óra
VAKSÁG

feliratos kan.-bra.-jap. dráma

Október 7. (szerda) 19 óra
BUNYÓ

feliratos amerikai akciófilm

Október 9. (péntek) 19 óra
POKOLBA TASZÍTVA
feliratos amerikai horror
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Mozimûsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

1%
A paksi Városi Múzeum ez-
úton köszöni meg a támoga-
tást mindazoknak, akik sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 %-
át 2008-ban a múzeumnak
ajánlották fel. Az ily módon
befolyt összeg 50.072 Ft,
melyet leltározó program
fejlesztésére fordítottuk.

Köszönettel: a paksi Városi
Múzeum munkatársai

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

www.ba-tu.hu
Telephely: Paks, Ipari Park

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

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

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

Nincs varrógépe? Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret? Nincs rá ideje?
Hívjon most, ha van a ruhatárában olyan, ami javí-
tásra, cipzárcserére, igazításra, átalakításra vagy fel-
újításra vár!

Tel: 70/528-5431, www. paksiruhaszerviz. hu
Keresse fel még ma lakóhelyéhez legközelebb lévõ átvevõhelyet!

Gyerekruha javítás 20% kedvezménnyel 2009 szeptember 30-ig. 

RUHATÁRBAN PROBLÉMA?  A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!

Óvárosban:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
(Molnárék)
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
Nyitva: H-P 8-17; SZO. 8-12

Lakótelepen:
PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
(MONTÁZS)
Paks, Gagarin u. 3  Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-18; SZO. 9-12

KIADÓ 
INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

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

Komp

Képzõmûvészeti iskola indul
gyerekek és fiatalok számára a
mûvelõdési központban. Je-
lentkezni a 70/597-65-82-es
telefonszámon, vagy az elsõ
foglalkozáson, október 5-én, a
VMK-ban lehet. 

Szakkör
Kitüntetett figyelemmel várják
az idõseket szeptember 28-tól
egészen október 10-ig a mûvelõ-
dési központba. Kiállítás, egész-
ségügyi felmérés és tanácsadás,
ünnepi mûsor – és még hosszan
lehetne sorolni a programokat,
amelyekbe a könyvtár is bekap-
csolódik. Sportrendezvény is
szerepel a kínálatban: séta az Ür-
gemezõ tanösvényén, vízi torna
az uszodában. Batyus bálba és
kistérségi nyugdíjas találkozóra
is invitálják a szépkorúakat, akik
a programról a 75/519-155-ös
telefonszámon érdeklõdhetnek. 

Szépkorúak hete

A Paks-Géderlak között üzeme-
lõ komp szeptember 21-tõl 7-tõl
12 óráig, majd 14-tõl 18 óráig
közlekedik óránként. A kompát-
keléssel kapcsolatban bõvebb
információ a 20/539-2617-es
számon kérhetõ.

Dunakömlõd északi határa –
Baracsi-legelõ – Õrsi-hegy –
Gabonás-völgy – Tanya-csár-
da – ezt a 10 km-es útvonalat
járhatja be az, aki benevez az
immár hagyománnyá vált,
gyaloglást népszerûsítõ túrára.
A Demeter Egyesület október
1-ig várja a jelentkezõket, akik
bõvebb felvilágosítást kaphat-
nak Jakab Évától a 20/31-44-
650-es számon. Az õszi túra
október 4-én, reggel fél 9-kor
startol a VMK parkolóból. 

Õszi Demeter
Gyalogló Nap
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NYUGDÍJAS 
HITEL

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

Szeretne kirándulni, üdülni?

Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt, 75 éves korig!
Felvehetõ összeg: 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, 

futamidõ: maximum 60 hónap

100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 
12 831 Ft a havi törlesztõ részlet
Kamat 16%, kezelési költség 2%.

THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
Paks, Villany u. 4. Tel.: 75/511-240

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

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

A LENS Optikában 
ingyenes 

látásellenõrzés 
a hónap folyamán.

(Elõzetes 
idõpontegyeztetés

szükséges)

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

PAKS 
Dózsa György út 20.

Tel.: 75/511-246

OKTÓBER 

A LÁTÁS HÓNAPJA!

Kul-túra és retróbuli
Folytatva a hagyományt, idén is
csatlakozott a Kulturális Örökség
Napjaihoz kapcsolódó „Kultúrhá-
zak éjjel-nappal” programhoz a
Paksi Közmûvelõdési Nonprofit
Kft. Az érdeklõdõket paksi, illet-
ve kistérségi Kul-túrára invitál-
ták, ahol bemutatták a város és a
környezõ települések szakrális
tereit, kulturális és épített értéke-
it, a mûvelõdési központnál pedig
retro bulit rendeztek. A paksi tú-
rával nyitottak, amelynek útvona-
lán a város templomait, a múzeu-
mot, a könyvtárat és a képtárat is-
merhették meg az érdeklõdõk, a
templomokban zenével kedves-
kedtek a csoportnak. Másnap a
kistérség több települését érintõ
buszos kirándulásra várták a ven-
dégeket, a „megállókban” temp-
lomokat, múzeumokat, tájházakat
tekintettek meg. Az itthon mara-
dottaknak retro bulit ajánlottak
szabadtéri filmvetítéssel és
Menthol koncerttel. Mindezek
mellett egy új kiállítás nyílott a

mûvelõdési központban, ahol több alko-
tó tájfilozófiai munkáit lehet megtekinte-
ni október 9-ig. Darócziné Szalai Edit, a
kft. ügyvezetõje elmondta, hogy a prog-
ramokon összességében közel négyszá-
zan vettek részt, amellyel elégedettek.      
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