
Idén többek között a
Yardbirds, a Colosseum, a
Ghymes, valamint gasztro-
nómiai újdonságként szar-
vasgombával készült ételek
versenye gyönyörködteti a
XV. Gastroblues Fesztiválra
látogatók érzékeit. A buda-
pesti Darshan udvarban
megrendezett sajtótájékoz-
tatón a fõszervezõ Gárdai
György és a fõtámogatók
adtak rövid ízelítõt az idei
eseményekbõl. Hajdú János
polgármester a Gastroblues
idején beköszöntõ politikai
békét, valamint a város tör-
ténelmi és gazdasági jelen-
tõségét hangsúlyozta, Ne-
mes Nagy Péter rádiós a ze-
nei paletta sokszínûségét
mutatta be. A fesztivál borá-
sza, ifj. Takler András a bor-
kultúra és a borászati ága-
zat jelenlegi helyzetét di-
csérte, a kiváló mestersza-
kács, Benke László pedig a
gasztronómia fontosságát
hangsúlyozta, illetve az új
versenyeket ismertette a je-
lenlevõkkel. A fesztiválon

sport is lesz, méghozzá foci.
A hagyományos bajnokság
mellett tizenegyesrúgó ver-

seny is lesz, a kapuban pe-
dig NB I-es paksi focisták
védenek majd.  A fesztivált

július 6–8. között rendezik
meg az ESZI sportcsarnok-
ban.                                 ms
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Hitelek 5,5%
éves hiteldíjtól

(THM 6,07%-tól)

Kedvezõ deviza-
hitelek szabad 

felhasználásra is!
PAKS, VILLANY UTCA 4.

75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok
tartalmazzák!

PAKSIHÍRNÖK
Remek zenék, zamatos ételek



Négy ismert céget hívott
meg Paks Város Önkor-
mányzata arra a pályázatra,
melynek keretében a városi
mûvelõdési központot övezõ
közterület felújítási terveit
elkészítõ céget keresték. A
bírálat már meg is történt, a
pályázatokat lakossági fó-
rum keretében ismertette az
érdeklõdõkkel Barnabás Ist-
ván alpolgármester, Horváth
András városi fõépítész, va-
lamint a nyertes cég képvi-
selõje. – Építészetileg kor-
rektül megfogalmazott tére-
gyüttesrõl van szó, de tudo-
másul kell venni, hogy az idõ
eljárt felette, az újonnan fel-
merült igényeknek már nem
tud eleget tenni. Ma már el-
várható egy ilyen jellegû te-
rülettõl, hogy akadálymen-
tes legyen és sokoldalúan
hasznosítható – szögezte le
Horváth András, majd el-
mondta, hogy a négy beérke-
zett pályázat egyike sem fe-
lelt meg maradéktalanul az
elvárásoknak, de mivel
mindegyikben találtak hasz-
nosítható elemet, ötvözni
fogják a pályázók ötleteit:
három tervet megvásárolt az
önkormányzat. Ezeket bárki
megtekintheti a VMK nagy-
kiállítójának külsõ falán.
Akadt közöttük olyan, ame-
lyik nem sok új elemet vo-
nultatott fel, koncepciója sok
hasonlatosságot mutat a je-
lenlegi lépcsõs megoldással,
viszont tetszetõs elképzelést
mutatott be a pavilonsor
megújítására. A legtöbb fej-
törést az a terv okozta a bi-
zottság számára, amelyik
egységes, tájba simuló bur-
kolatrendszert alkalmazott
az egész területre, melyet a
lépcsõk teljes mellõzésével,
enyhén lejtõsre képzelt el.
Nem töri meg a gyõztes pá-
lyázat szerint sem a lépcsõ
azt az utat, amely a Barátság
úti buszmegállót a VMK
elõtti térrel köti össze, pedig
ennek magasságát megemeli

a parkoló mellé. – Szeret-
nénk úgy átalakítani a térfel-
színt, hogy a lakosság által
használt terület növekedjen,
alkalmas legyen szabadtéri
rendezvény számára is akár,
esetleg szabadtéri színpad
formájában is – fogalmazott
Rádóczi László, a nyertes
Pécsépterv Kft. munkatár-
sa. – Ezen kívül a mûvelõdé-
si ház déli oldalán elterülõ
park sokkal intenzívebb bú-
torozást érdemelne. – A má-
sik, amit mi idegen szemmel
vettünk észre: hasznos volna
az egykori „Márvány” ven-
déglátó komplexum épületé-
nek két részre osztása köz-
vetlenül a buszmegállóval
szemben, ahol jelenleg áru-
feltöltés folyik. A buszmeg-
állóba érkezõ közönség ezen
az útvonalon is elérhetne a
VMK elõtti térre, az új útvo-
nal mellett pedig új – valószí-
nûleg igen értékes – üzletek
nyílhatnának – mutatta be a
tervezõ munkájukat, mely-
nek számos apró ötlete okoz-
hat megvalósulás esetén örö-
met a tér használóinak. Pél-
dául a gasztrosétány, mely
ehetõ, valamint a susogó út,
mely hangot adó növények-
bõl állhatna. De szóba került
egy természetes képzõdmé-

nyekbõl létrehozott élmény-
park ötlete is, ennek kapcsán
a jelenlevõk hozzá is tették,
hogy régi álom volna egy
megvalósuló skate park a
görkorcsolya és a kerékpár
szerelmeseinek.

Az elképzelések megvalósí-
tásának azonban nem kis ára
van, Barnabás István szerint
a beruházásra fordítandó
összeg elérheti akár az 1 mil-
liárd forintot is:  

– Az önkormányzat pályá-
zatot nyújtott be a Duna-
Mecsek Alapítványhoz az
engedélyezési tervek elké-
szítéséig felmerülõ mintegy
20 millió forintnyi  költség-
re. – Az engedélyezett ter-
vek birtokában azonnal el-
kezdhetünk pályázni a kivi-

telezés forrásaira. Az ön-
erõt az önkormányzat bizto-
sítani fogja – szögezte le az
alpolgármester.

A továbbiakban Horváth
András arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy mindenkép-
pen szerencsés volna, ha a
tér átépítése párhuzamosan
zajlana a körülötte álló in-
gatlanok felújításával. Egy-
részt azért, hogy egységes
koncepció alapján készüljön
például a féltetõk és a közvi-
lágítás. Másrészt a vállalko-
zók is pályázhatnának a for-
rásokra, így az önkormány-
zati és az ingatlantulajdono-
sok pályázata akár erõsíthe-
ti is egymást. – Nincs össze-
kapcsolva az ingatlanok és a
tér felújítása, de ez utóbbi
kellemesebb környezetet
teremt, így az üzletek szá-
mára is hasznos lesz. – Az
önkormányzatnak nem cél-
ja, hogy a zsebekben turkál-
jon vagy erõszakosan ve-
gyen rá bárkit a felújításra
– hangsúlyozta Barnabás
István – lassú folyamat elin-
dítására törekszünk – szö-
gezte le.

A terveket bemutató fóru-
mon jelenlevõ vállalkozók a
tervekkel kapcsolatban né-
hány apróbb kérdést vetet-
tek fel, és azt kérték, hogy a
városvezetés minél gyorsab-
ban és részletesebben lássa
el õket konkrét informáci-
ókkal.

-s-
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Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

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

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
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Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
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Címlapfotó: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu
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Újraálmodják a lakótelep központját
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Fotó: Molnár Gyula

Helyzetjelzõ

A képviselõ-testületi ülé-
sek vezérszónoka jobbol-
dalról Barnabás István,
baloldalról Faller Dezsõ.
Miként többnyire másban
sem, e kérdésben sem
egyezik a véleményük.
Barnabás István szerint
nincs feszültség a testület-
ben. – Mi nem haragszunk
senkire, igényt tartunk az
ellenzék munkájára. Amit
õk tanúsítanak, az viszont
obstrukció. Minden kér-
désben a szembenállást vá-
lasztják – összegzi az alpol-
gármester, aki napokkal
ezelõtt még a Fidesz helyi
elnöke volt. Hozzátette, a
tavaly elhangzott ígéretek-
kel szemben nem érkezik
az országba hatalmas
mennyiségû uniós támoga-
tás, így hát nem tapasztal-
tak részrehajlást az elosz-
tásában sem, amire pedig
számítottak. Véleménye
szerint a többnyire jobbol-
dali önkormányzatokat,
megyéket úgy zárják ki a

források felhasználásából,
hogy azokat kiemelt állami
beruházások, tárcaközi
programok keretében
használják fel a szocialista
kormány elképzeléseivel
összhangban.

– A választásokon bebizo-
nyosodott, hogy értékelik
az eddigi eredményeket,
ezért kapott bizalmat a Pol-
gári Összefogás. Azzal,
hogy a korábbi ciklus ele-
jén hogy volt, illetve az el-
múlt két és fél évben mi-
ként mûködött a testület,
nem érdemes foglalkozni,
mert minden helyzet más –
fejtegeti az alpolgármester.
Hozzáteszi, egyébként pe-
dig nem pártokat, hanem
Paksot akarják szolgálni. A
frakciójukban – mint rámu-
tatott – jól tudnak együtt
dolgozni, egy-egy testületi
ülés elõtt többször is meg-
vitatják a kérdéseket. A
Paksi Lokálpatrióták
Egyesületével meglévõ
együttmûködésük szerinte

töretlen, a legfontosabb
kérdésekben, mint a költ-
ségvetés és gazdasági
program, teljes volt az
összhang, a harmadik ko-
moly horderejû kérdésben
viszont érzelmi okok is sze-
repet játszottak, ami Bar-
nabás István szerint érthe-
tõ. Az alpolgármester ki-
emelte, azért nem vállal a
jövõben a pártban elnöki
szerepet, hogy az önkor-
mányzati munkára tudjon
koncentrálni. 

Faller Dezsõ szerint vi-
szont elszomorító a hely-
zet, soha ilyen rossz nem
volt. – Törekvést sem lá-
tunk arra, hogy ezen vál-
toztatni szeretnének –
mondja. Szerinte semmifé-
le párbeszéd nincs, mint
ahogy arra sincs igény,
hogy együtt dolgozzanak
vállvetve, mint az elmúlt
két és fél év alatt. – Semmi-
nemû döntési helyzetben
nem veszünk részt. Április
11-én addig fajult a szemé-
lyeskedés, hogy felhívtam
Hajdú János polgármes-
tert, hogy nem gondolko-
dott-e azon, hogy beszél-
nünk kellene. Azt mondta,
már õ is fontolgatta. Azóta
nem jutottunk elõrébb. 

A mostani feszült légkör
kialakulása az MSZP paksi
elnöke szerint a szeptem-
beri tüntetésekre vezethe-
tõ vissza, akkor az utcára

vonulók jelentõs bátorítást
kaptak. A paksi testület-
ben, teszi hozzá, mindent
erõbõl oldanak meg, komp-
romisszumra nincs szük-
ség, megvan a szükséges
többség a döntésekhez.
Faller Dezsõ szerint semmi
sem történik a városban, a
tavaly indított képtárépíté-
sen kívül semmilyen beru-
házás sincs arra hivatkoz-
va, hogy nem állnak ren-
delkezésre pályázati forrá-
sok. Az MSZP frakcióveze-
tõje szerint az 1,3 milliár-
dos saját fejlesztési forrást
kellene kiaknázni. Faller
Dezsõ a legelhibázottabb
döntésnek a kötvénykibo-
csátást tartja, illetve azt,
hogy a Kereszt utcai óvoda
bezárása mellett tették le
voksukat a képviselõk. Vé-
leménye szerint az is elfo-
gadhatatlan, hogy a költ-
ségvetés elõterjesztésekor
nem részletezték a tétele-
ket. – Ilyenre még nem volt
példa – mutat rá. – Ilyen
gyenge képviselõ-testülete
nem volt még a városnak,
egy-két ember végzi az ös-
szes munkát. A frakcióve-
zetõ szerint számos telepü-
lés vezetése már felismer-
te, hogy jobb- és baloldal-
nak együtt kell dolgoznia,
szerinte szomorú, hogy
Pakson erre még nem ke-
rült sor. 

Vida Tünde

Lapunk új rovata nem csak döntésekrõl, hanem azok
hátterérõl, a közvéleményt foglalkoztató prob-
lémákról igyekszik képet adni. Egy aktuális témát
illetõen szeretnénk bemutatni a városvezetõk, helyi
politikusok véleményét, illetve megkérdezzük,
miként vélekednek olvasóink. Elsõként azt vetettük
fel, egyetértenek-e azzal a vélekedéssel, hogy a
szokottnál nagyobb a feszültség az országban, s bár
rég túl vagyunk a választásokon, kemény kampány-
hangulat uralkodik. S, miként látják mindezt helyi
szinten.

Bíróné Nyers Tünde

Országosan rosszabb a
helyzet, de levetítõdik he-
lyi szintre is. mindenki a
saját érdemeit helyezi elõ-
téve és nagyítja fel, ahe-
lyett, hogy megpróbálná-
nak együttmûködni. Nem a
torzsalkodásra kéne kon-
centrálni, hanem a felada-
tokra. Helyben talán nem
olyan nagy a feszültség,
mûködik a képviselõ-testü-
let, bár nem követem fi-
gyelemmel a közéletet. Zamics Józsefné

A választások óta még rosz-
szabb a helyzet. Nem csak a
pártok között van ellentét, ha-
nem a családokban is. Min-
denki a saját érdekeit nézi, és
azt, hogy másnak hol tud árta-
ni. Helyben nem olyan rossz a
helyzet, de néha látom, hogy a
testületi ülésen vágják egy-
mást. Ami minket még kelle-
metlenebbül érint, hogy szü-
letnek olyan döntések is, amik
fájó pontot jelentenek, így
például egy óvoda bezárása.
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Fotó: TelePaks Városi Televízió

Június elsõ vasárnapja pe-
dagógusnap. Ebbõl az alka-
lomból köszöntötték váro-
sunk oktatási intézményei-
nek dolgozóit a mûvelõdési
központban rendezett ün-
nepségen, ahol Barnabás
István alpolgármester
mondott köszöntõt, rámu-
tatva a pedagóguspálya
szépségére, értékeire és
napjainkban tapasztalható
nehézségeire. Az ünnepi
beszédet követõen a „Gyer-
mekeinkért” díj idei kitün-
tetettjeit szólították a szín-
padra. Az elismerést az el-
múlt tíz évben huszonhá-
rom díjazott vehette át,
most csatlakozott körükhöz
Köntös Gyuláné és Poórné
Heizler Györgyi. Az ünnep-
ségen ezt követõen a Pécsi
Tudományegyetem Illyés
Gyula Fõiskolai kara által
adományozott rubindiplo-
mát vehetett át Farkasfalvi
Terézia, gyémántdiplomát
Kakstetter Ferencné, illet-
ve aranydiplomát Kern
Györgyné. A nyugdíjba vo-
nuló pedagógusokat is kö-
szöntötték, Fodor Árpádné,
Gangel Margit, Iker
Istvánné, Zamics Józsefné,
Aradi Imréné, és L. Né-
meth Erzsébet a Magyar
Köztársaság oktatási mi-
nisztere által adományozott
Pedagógus Szolgálati Em-
lékérmet kapott. Az elisme-
rések sora ezzel nem ért vé-
get, hiszen itt adták át a
Napsugár Óvoda újonnan
alapított Napsugár Díját.
Az erkölcsi elismerést az
óvoda érdekében végzett
színvonalas, eredményes,
közmegbecsülésre érdemes
munkájáért elsõként
Zamics Józsefnének, a
dunakömlõdi tagóvoda ve-
zetõjének ítéltek, aki pályá-
ja során külön figyelmet
fordított a részképesség-
zavarral küzdõ kisgyerme-
kek fejlesztésére. Az ünne-
pi perceket követõen aján-

dékmûsorral lepték meg a
vendégeket, a „Piaf két ar-
ca – sanzonok és pillanatok
Edith Piaf életébõl” címû
elõadást tekinthették meg.
A mûsort követõen pezsgõs
koccintásra és állófogadás-
ra invitálták az ünnepelte-
ket, akiket diákok köszön-
töttek egy-egy szál virág-
gal, pohárköszöntõt mon-
dott dr. Potoczky Iván, az
oktatási és kulturális bi-
zottság elnöke.     

Köntös Gyuláné 1969-ben
szerzett tanítói diplomát.
Németkéren tanított, majd
a szekszárdi szakmunkás-
képzõben, miközben peda-
gógia–történelem szakos
diplomát szerzett. 1979-tõl
a paksi városi tanács mûve-
lõdési osztályán tevékeny-
kedett. 1990-tõl az I. István
Szakképzõ Iskola dolgozó-
ja, ahol igazgatóhelyettes-
ként és osztályfõnökként is
kiváló munkát végzett.
Nyugdíjazása elõtt az isko-
la könyvtárának kialakítá-
sában, a könyvtári órák, a
múzeumlátogatások szer-
vezésének részese volt.
Köntös Gyuláné elmondta,
ennyi év után is úgy érzi,
jól választott, amikor a pe-
dagógus pálya mellett dön-
tött. Ahogy visszaemlék-
szik, a legnehezebb talán az
alsó tagozaton végzett
munka volt. Számára az a
legnagyobb öröm, amikor
látja, hogy egykori tanítvá-
nyai kiegyensúlyozott, si-

keres és boldog felnõttek
lettek. Útravalóul sok ki-
tartást kíván pályájukat
most kezdõ kollégáinak,
hangsúlyozva, hogy az apró
sikereknek is örülni kell. 

Poórné Heizler Györgyi
1980-ban szerzett diplomát
történelem-népmûvelés
szakon, majd késõbb könyv-
tár, illetve közoktatás veze-
tõi képesítést. Pályáját
Nagydorogon kezdte a mû-
velõdési ház igazgatója-
ként, majd a paksi mûvelõ-
dési intézményben volt nép-
mûvelõ. 1988 óta a Deák Fe-
renc Általános Iskola peda-
gógusa, volt napközis tanár,
osztályfõnök, 1996-tól pedig
egy évtizeden át az iskola
igazgatója. Poórné Heizler
Györgyi elárulta, elégedett
eddigi pályafutásával, veze-
tõi mindig hagyták dolgozni
és elismerték munkáját. Ki-
emelte, hogy az elismerés
nem csupán õt minõsíti, hi-
szen egy intézményvezetõ
önmagában nem lehet sike-
res, mindig kell hozzá egy
olyan kollektíva, ami veze-
tése tíz éve alatt náluk meg-
volt. Úgy érzi, a pedagógus-
okra nagy kihívások vár-
nak. A gyerekeket változó
társadalmunkban sok nega-
tív hatás éri, egyre nehe-
zebben kezelhetõek, így fel
kell készülniük az egyéni
bánásmódra, ebben pedig
még gyerekcipõben járunk,
fogalmazott.

-gyöngy-

Elismerések pedagógusnaponInformációt
cserélnek

Egy újonnan kifejlesztett
szoftver segíti a jövõben a
zökkenõmentes információ-
cserét a kistérség önkor-
mányzatai és a paksi munka-
ügyi kirendeltség között. A
program használatával minap
ismerkedtek meg a jegyzõk
és a szociális területen tevé-
kenykedõ szakemberek. A
kistérség önkormányzatait és
a munkaügyi központ paksi
kirendeltségét összekötõ
rendszer kiépítését a munka-
ügy kezdeményezte. Feilné
Szombat Csilla elmondta, ed-
dig levélben értesítették a hi-
vatalokat arról, ha valaki be-
vagy kikerült a regisztrált
munkanélküliek körébe. Ez
hosszadalmas volt a kiren-
deltség vezetõ szerint, illetve
azzal járt, hogy nem tudtak
idõben reagálni a történtekre,
s a rendszeres szociális segély
utalását nem azonnal szüntet-
ték meg vagy indították el.
Ezért elõfordult, hogy vissza
kellett fizetni az ellátást. A
Paks Többcélú Társulás meg-
bízásából és költségén kifej-
lesztett közös adatbázis segít-
ségével azonban azonnali in-
formációhoz juthatnak a fe-
lek. A hivatalokban a munka-
ügyi központ érintett telepü-
lésre vonatkozó adatai érhe-
tõek el, míg a központ minden
települést „lát”. A bemutatón
az érintett felek a fejlesztés
lehetõségét és igényét is meg-
fogalmazták. Jó lenne – hang-
zott el –, ha felhagyhatnának
a papíralapú közléssel, hiszen
okafogyottá vált. Ez azonban
ma még elõírás, hiszen az em-
lített közös adatbázist csak a
paksi térségben használják.
Szeretnék másutt is javasolni
bevezetését, ezért igyekeznek
másokkal is megismertetni.
Felmerült még igényként,
hogy a családsegítõ szolgála-
tokat is be kellene vonni, hi-
szen az ügyfélkörben sok
esetben fordul elõ átfedés. 

-vt-
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Fotó: Molnár Gyula (balra), Szaffenauer Ferenc (jobbra)

Új elnöke van a Fidesz-
Magyar Polgári Párt paksi
szervezetének. Az öttagú el-
nökségben történt változá-
sokról sajtótájékoztatón szá-
moltak be. Barnabás István
elmondta, tizenöt évi elnök-
ség után úgy döntött, nem
jelölteti magát újra – Na-
gyon sok tisztségem van,
úgy gondolom, felelõsen, tel-
jes erõbedobással ezeket
együtt nem lehet ellátni – fo-
galmazott. Hozzátette: ez
nem jelenti azt, hogy nem
vállal munkát a párt vezeté-
sében, alelnökként tevé-
kenykedik tovább. Utódjára
maga tett javaslatot, ezt a
közgyûlés elfogadta és
Bordács József 35 éves épí-
tésvezetõt választotta elnök-

ké. Barnabás István azt is el-
mondta, hogy az elõzõ elnök-
választáskor még egymás ki-
hívóiként szerepeltek, de fe-
szültségmentesen, eredmé-
nyes dolgoztak együtt. Be-
számolt arról is, hogy arra a
kritikára válaszolva, misze-
rint nem indult nõi jelöltjük
a helyhatósági választáson,
erõsítettek ezen a fronton.
Az új elnökségben ugyanis
két hölgy is van, Kalu-
zsnyiné Galajda Györgyi és
Víghné Hajdú Gizella. Raj-
tuk kívül Ulbert Sándor dol-
gozik még a vezetõségben.
Beszámoltak a Fidesz veze-
tõi arról is, hogy a megyében
is megtartották a tisztújí-
tást, többen kaptak paksiak
közül különbözõ posztokat.
Kern József a párt munkás-
tagozatát, Nagy-Kollár
Gyuláné a nõtagozatot veze-
ti. Kaluzsnyiné ugyanitt alel-
nök. Barnabás István pedig
az önkormányzati tagozat al-
elnöke lett. A paksi szerve-
zet változatlanul dr. Mészá-
ros Györgyöt, a PA Zrt. ko-
rábbi igazgatósági elnökét
delegálja az országos vá-
lasztmányba.

Vida Tünde

Elnökváltás a Fidesznél

A Paksi Hatvannégy Várme-
gye Ifjúsági Mozgalom tagjai
a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány Magyarok Nagyasszo-
nya Kollégiumát látogatták
meg a gyermekek napján. A
paksi fiatalokat közel kétszáz
árva gyermek várta. A hosz-
szú úttól fáradtan, a szüntele-
nül szakadó esõtõl leverten
érkeztek meg, s mint beszá-
molójában Fájth Zoltán írta,
egyszerre volt hátborzongató
és csodálatosan szép látvány,
ami fogadta õket. A felhõk
egészen a hegy csúcsára ül-
tek, hogy hófehér függöny
mögé rejtsék Déva várát,
melynek megmaradt falai
mintha szégyenlõsen ki-ki ku-

kucskáltak volna a köré vont
fátyol mögül, fogalmazott.

Kátsik László fogadta a
paksiakat, jóvoltából megnéz-
hették Vajdahunyadon azokat
az áldatlan és borzasztó kö-
rülményeket, ahonnét ezek-
nek a gyerekeknek egy jelen-
tõs része az alapítvány házai-
ba kerül. A kollégiumban vi-
szont, mint megtudták, na-
gyon jó a légkör és színvona-
las az oktatás. A HVIM paksi
szervezete versenyeket, játé-
kokat szervezett, filmvetítést
tartott. A foglalkozások alatt
tombolajegyeket osztottak
szét, majd azokat az adomá-
nyokat, amelyeket itthon
gyûjtöttek.                         -vt-

Segítség a dévai árváknak

Vegyes sikerrel zárult a
Könyves hetek Paks 2007
rendezvénysorozat kereté-
ben megrendezett könyvvá-
sár. Gutai István, a Pákolitz
István Városi Könyvtár igaz-
gatója elmondta, hogy idén is
sok paksi vonatkozású kiad-
vány volt kapható – ám a le-
hetõséggel csak módjával él-
tek a paksiak: - Azért tesz-
szük évrõl-évre a könyv vá-
sárt a városi könyvtár mellé,
hogy a piaci forgatagba il-
lesszük. Az idén is valóban
nagy volt az érdeklõdés. So-
kan hallgatták a Kalinkó
együttest, amely a nagy ér-
deklõdésre való tekintettel

meg is hosszabbította mûsor-
idejét. Sikeres volt az idén
elõször jelentkezõ utcaszín-
ház is, mely a mûvészeti isko-
la drámatagozatos növendé-
keinek közremûködésével
állhatott a közönség elé. Jól
mûködött a Csiga-biga ját-
szóház is, melyben fajátéko-
kat készíthettek a gyerekek.
Viszont azt nem gondoltam
volna, hogy az új Pákolitz
könyvbõl Pakson, ahol renge-
tegen emlegetik „Pista bácsi-
ként” a neves költõt, még öt
sem fogy el. Könyvheti szer-
zõnk, a dedikáló Gálosi János
tanár úr is nagyobb érdeklõ-
dést érdemelt volna.

Közel hatszázan vettek részt
a negyedik csámpai Nosztal-
gia Találkozón. A program
népszerûsége töretlen, ezút-
tal is reggelig tartott és jó
hangulatú volt a találkozó.
Futballbajnoksággal kezdõ-
dött az összejövetel, majd
ünnepi szentmisét tartottak.
A kulturális mûsor vendég-
fellépõje a németkéri kórus
és a Roger Schilling Zenekar
volt. Ott volt a csámpai ta-
gokkal kiegészült Örökifjak
Táncegyüttes és „hazai pá-
lyán” elõször mutatkozott be
a csámpai Country Road

Club.  Feil József kihasznál-
va az alkalmat, hogy együtt
vannak a csámpaiak, s az on-
nan elszármazottak, bejelen-
tette, hogy emlékparkot hoz-
nak létre. A részönkormány-
zat helyi tagja örömmel
konstatálta, hogy mint min-
den évben, most is megteltek
a felsõcsámpai egykori iskola
udvarán felállított sátrak,
azokkal, akik valaha család-
jukkal éltek ott, s olyanokkal
is, akik „csak” a rendezvény
jó híre miatt látogattak el a
találkozóra.

-tünde-

Negyedszer nosztalgiáztak



Az atomerõmûben tartott
együttes ülést a Parlament
Gazdasági és Környezetvé-
delmi Bizottsága. A Paksi
Atomerõmû Zrt. fejlesztési
elképzeléseit megismerve
megállapították – összhang-
ban van az energiastratégia
téziseivel. 

A két bizottság tagjai meg-
állapították, a jelenleg mûkö-
dõ erõmûvek többségének
élettartama lejár, ezért a kö-
vetkezõ 13 évben minimum
5000 MW-nyi termelés esik
ki. Ezért az atomenergiának
nem csak ma, hanem hosszú
távon is jelentõs szerepet kell
kapnia. Azaz a tervezett
üzemidõ-hosszabbításán túl
számolni kell új nukleáris
blokkok 2030 elõtti létesítésé-
vel is. – A kiesést mindenkép-
pen pótolni kell, annál is in-
kább, mert a gazdasági fejlõ-
déssel párhuzamosan a lakos-
ság és a gazdaság villamos-
energia-igénye is folyamato-
san növekszik. A paksi atom-
erõmû területén létesíthetõ
új blokk vagy blokkok több
szempontból is megfontolan-
dó alternatívát nyújtanak a
kiesõ energia pótlására – fo-
galmazott a jelentés.

A bizottság tagjai konstatál-
ták, hogy az atomerõmû nem
bocsát ki környezetet szeny-
nyezõ anyagokat. – Ha a Pak-

son termelt villamos energia
mennyiségét fosszilis ener-
giahordozók felhasználásával
kellene helyettesíteni, akkor
Magyarországon évente 5,6
millió tonna szén-dioxid, 650
ezer tonna kén-dioxid, 60 ezer
tonna nitrogén-oxid, valamint
100 ezer tonna toxikus nehéz-
fémeket tartalmazó por és
hamu keletkezne. Nem elha-
nyagolható az sem, hogy az
urán felhasználásával termelt
villamos energia alacsonyan
tartja a villanyszámlákat – áll
a közleményben.

A paksi atomerõmû a kör-
nyezetvédelmi kutatásokat
végzõ, a környezetvédelem
ügyéért tenni kívánó intéz-
mények elkötelezett támoga-
tója. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy a 2006-
ban az erõmû több százmillió
forinttal támogatott különféle
környezetvédelmi tevékeny-
ségeket és kutatásokat. 

Mittler István kommuniká-
ciós fõosztályvezetõ a látoga-
tás kapcsán rámutatott, a
nukleáris energia társadalmi
elfogadottsága hazánkban ki-
emelkedõ, de fontos a politi-
kai támogatás is. Éppen ezért
nagy jelentõséggel bír, hogy a
parlament szakbizottságai
foglalkoznak az atomerõmû
jelene mellett a jövõbeni bõví-
tés lehetõségével is. 
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Fotó: Vida Tünde

Atombiztos jövõ Lengyel diákok gyakorlaton

Tíz lengyel diák tölti három-
hetes gyakorlatát az Energe-
tikai Szakközépiskolában. A
krakkói mûszaki szakközépis-
kolával két éve vette fel a kap-
csolatot az ESZI, látogatások
követték egymást, s közben a
lengyel iskolának lehetõsége
nyílt a Leonardo program ke-
retében pályázni. Témául a
nukleáris energiát, partnerül
a paksi iskolát választották. A
program ötéves, elsõ lépése-
ként érkeztek Paksra a fiata-
lok Malgorzata Radzid kísé-
retében. A pedagógus el-
mondta, a legjobb diákok jöt-
tek, olyanok, akik érdeklõd-
nek az atomenergia iránt.
Atomerõmû ugyan nincs Len-
gyelországban, de a fiatalokat
érdekli az atomenergia, össze-
gezte Adam Wilkosz paksi
vendégségük hátterét. A
krakkói diák elmondta, iskolá-
juk kevésbé jól felszerelt,
mint a paksi, de vannak isme-

reteik a nukleáris energiáról,
ami szerinte környezetbarát
mivolta miatt jó. Beszélt arról
is, hogy hazájában tervezték,
de elvetették egy atomerõmû
építését, viszont Litvániában
épülnek reaktorok, mégpedig
hozzájuk közeli vidéken. 

A krakkóiak ismerkednek a
hagyományos energiahordo-
zókkal is, de a hangsúly a nuk-
leáris áramtermelésen van.
Az iskola tanmûhelyeiben fog-
lalatoskodnak, de jártak, s
mennek is még az atomerõ-
mûbe, a Kiégett Kazetták Át-
meneti Tárolójába és
Bátaapátiba, a leendõ hulla-
déktároló helyszínére, hogy
mind szélesebb körû tájékoz-
tatást kapjanak az iparágról.
Nem csak munkára jut ide-
jük, hanem az ország megis-
merésére is, jártak Balatonfü-
reden, Budapesten, Pécsett,
meglátogatják Szekszárdot és
Dunaföldvárt is.                  -vt-Hosszas vajúdás után

megszületett az erõmûben az
idei bérmegállapodás, meg-
szûnt a konfliktushelyzet. A
szakszervezetek, miként
Berkes Sándor elmondta, elé-
gedettek a megállapodással,
különösen annak nyugdíjaso-
kat érintõ elemével. A mun-
kavállalói oldal tárgyalódele-
gációjának vezetõje kiemelte,
a nyugdíjba vonulóknak járó
juttatások jelentõs tételt kép-
viselnek, de nem terhelik a
bérfejlesztési keretet.  Mitt-
ler István kommunikációs fõ-
osztályvezetõ tájékoztatása

szerint az évi bruttó átlagke-
reset-növekedés 7,5%, a fix
pótlékok 5%-kal emelkednek
április elsejétõl visszamenõ-
leg. Mindez a határozatlan
idejû szerzõdéssel rendelke-
zõkre vonatkozik. Számukra
június elsejétõl átlag 1,4%-os,
differenciált alapbéremelést
is biztosítanak. A vezérigaz-
gató és a négy szakszervezet
által aláírt megállapodás rög-
zíti, hogy a munkáltató idén a
korkedvezményes nyugdíja-
zások nagyszámú engedélye-
zésével jelentõs többlet anya-
gi terhet vállal.     Vida Tünde

A hõségriadó nem igényel
gyakorlatilag semmilyen
intézkedést a paksi atom-
erõmûben. Hamvas István
elmondta, az irodák, illetve
azok a helyiségek, ahol ko-
moly szellemi tevékenység
folyik, szinte kivétel nélkül
klimatizáltak. A vezérigaz-
gató-helyettes hozzátette, a
technológiai épületek, így
például a reaktorcsarnokok
hõmérséklete szinte telje-
sen független a külsõ körül-
ményektõl. A szellõzés

mesterségesen megoldott,
a rendszer hûtése, tisztítá-
sa folyamatos. A dolgozók
számára nem csak most a
rendkívüli melegben, ha-
nem máskor is biztosítanak
megfelelõen hûtött folyadé-
kot. Hamvas István szót ej-
tett arról is, hogy a hûtésre
használt Duna vizet illetõen
sincs ok aggodalomra, s
nem kell semmilyen óvin-
tézkedést tenni. A folyó
hõterhelése nem közelíti a
határértéket.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

A tanév végén nem meglepõ
látvány a hálás tanítványok
virágaival körülölelt peda-
gógus. Java részük csupán
szeptemberig vesz búcsút a
katedrától. A kivételek közé
tartozik idén Horváthné
Szûcs Marianna, aki 22 év
után döntött úgy, hogy vál-
toztatni szeretne, és búcsút
vesz a dunaföldvári általá-
nos iskolától, ahol az intéz-
ményvezetés tagja volt.
„…Ha nyelvtanórákon nem
is nyújtottam a legjobb for-
mát, biztosan tudom, hogy
Marianna néni a legjobb ta-
nár, remélem, hogy még so-
kat fogunk találkozni” – ol-
vassa az egyik képeslapról,
majd sorra mutatja az apró
figyelmességekkel díszített
virágcsokrokat, melyek
mind arról tanúskodnak,
hogy a diákok bizony hiá-
nyolni fogják Marianna néni
óráit. Az apró kártyák közül
kiemel egyet, hogy megmu-
tassa: idén kapta egy tanít-
ványától pedagógusnapra,
akit húsz évvel ezelõtt taní-

tott. Büszkén emeli fel az
Eötvös József emlékplakett
bronz fokozatát is. – Ilyen
hosszú idõ alatt nagyon sok
élménye van az embernek,
és inkább jó. Mindent meg
tudtam oldani a gyerekek-
kel. A magyar–orosz–német
szak nagyon szép pálya, le-
hetõségünk nyílott sok be-
szélgetésre, ezt mindig ki is
használtam – mosolyodik el
a szép emlékek hatására.
Kollégáinak is hiányozni fog
a tapasztalt, lendületes
munkatárs, aki nagy öröm-
mel szervezte az iskolai és a
városi ünnepségek mûsorát,
a színházlátogatásokat és a
nyelvi tábort. – Többször
megfogalmazták a kollégá-
im most, hogy búcsúzom: az
optimizmusom fog hiányoz-
ni mindenkinek – meséli a
tanárnõ, majd egyre na-
gyobb értetlenségem láttán
nagyot sóhajtva belekezd el-
határozásának történetébe:

– Családi döntés volt. Úgy
láttuk a férjemmel, hogy
egy családban egy vezetõ
elég, Õ a PA Zrt. karbantar-
tási igazgatója, és egy má-
sik céget is vezet – magya-
rázza Mariann. – Azt szok-
ták mondani, hogy a sikeres
személy mögött mindig ott a
biztos családi háttér. Én a
pályámon 22 évig teljes erõ-
bedobással dolgoztam, és
ezt már így ott nem tudom
folytatni. Nagyobbik fiam
Pécsre került, a kisebbik
még általános iskolás. Sok-
szor sajnáltam õket, hogy
telefonon kell értekeznünk,
mert anyjuk épp a saját
gyerekeivel nem tud annyit
foglalkozni, amennyit sze-
retne – teszi még hozzá a az
indokok sorához, majd ösz-
szegzi a helyzetet: – Az em-
bernek megújulásra van
szüksége. A változás pedig
te magad vagy, és ezt ma-
gadban kell kezdeni. Ná-

lunk nagyon jól mûködik a
család, sok barátunk, isme-
rõsünk van. Most úgy érez-
tem, hogy a munkámban
kell, lehet változtatni. Eddig
voltam dunaföldvári-paksi,
és most igazán paksi leszek!

Marianna pedig – mint ed-
dig is – a tettek embere, te-
le ötletekkel és elképzelé-
sekkel. Idén már létreho-
zott egy tolmácsolással és
fordítással foglalkozó céget,
a következõ idõk tevékeny-
ségei azonban csak ezután
körvonalazódnak. Van, ami
mégis biztosnak látszik: 
– Ezután nyugodtabb tem-
póban fogok élni. Nem mon-
dom, hogy biztosan nem le-
szek pedagógus, mert az az
embernek a vérében van.
De többet foglalkozom
majd a családommal, és ma-
gammal is. Például nagyon
szeretnék már megtanulni
angolul, erre soha nem ju-
tott idõm. Újabban hobbim
lett a tánc, a csámpai coun-
try klubba járok Végre
magtaláltam azt a mozgás-
formát, ami levezeti az
energiát, átmozgat, és mel-
lette örömet is ad. A szelle-
mi megterhelés után a ker-
tészkedés az, ami még ki-
kapcsol. Természetesen ez-
után is mindig szakítunk
idõt a családi kerékpártú-
rákra, és sokat fogok olvas-
ni, mostanában Wass Albert
a kedvencem.                  

-s-
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Korai búcsú a katedrától

ELADÓ INGATLANOK

Pakson a lakótelep mellett a Nádor utcá-
ban tetõtér beépítéses családi ház (5 szo-
ba, 2 fürdõszoba, konyha, étkezõ, gázfû-
tés) garázzsal eladó. Irányár: 25,5 M Ft.

Pakson a Virág utca végében 2996
m2-es, 2529 m2-es építési telkek el-
adók. Irányár: 5,2 M Ft, 5 M Ft.

Pakson a Tavasz utcában 180 m2 terü-
leten 40 m2-es családi ház (étkezõ +
nappali, fürdõszoba, szoba, kamra) el-
adó. Irányár: 5,6M Ft.

Pakson a Szent István téren a mozi
udvarban lakás eladó (2 szoba, fürdõ-
szoba, konyha, egyedi fûtés) Irányár:
6,4 M Ft.

Pakson a Kápolna utcában 130 m2

alapterületû húsz éve épült gázfûtéses
családi ház eladó. Irányár: 23,5 M Ft.

Pakson a Fehérvári úton, kétszintes
központi fûtéses,garázsos 4 szobás
családi ház eladó. Irányár: 16,8 M Ft.

Pakson a Kossuth l utcában 3 lakásos
társasházban 2,5 szobás felújított gáz-

fûtéses lakás eladó. Irányár 11,5 M Ft
vagy 3 szobás óvárosi családi házra
cserélnénk.

Németkéren Kassai utcában 5 szobás
igényesen kialakított gázfûtéses csalá-
di ház, garázzsal eladó.

Pakson az Arany János utcában 4 szo-
bás, nappali + étkezõs családi ház,
nagy garázzsal 800 m2-es telken eladó.

Pakson a Pollack utcában 1 emeleti 2
és fél szobás, teljes belsõ felujítású
lakás eladó. (erkély nincs) Irányár:
8,9 M Ft.

Pakson a Táncsics M utcában Máso-
dik emeleti 2 szobás lakás eladó.
Irányár: 8,4 M Ft.

Pakson a Kodály Z utcában elsõ eme-
leti 3 és fél szobás 85 m2-es erkélyes
lakás eladó. Irányár: 14,2 M Ft.

Ingatlanok eladás 
elõtti értékbecslése. 

Részletes felvilágosítás: 
Fonyó Lajos 

ingatlan értékbecslõ-közvetítõ 

Tel: 70/310-8374 
Fax: 75/314-119 

E-mail fonyolajos@freemail.hu
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Fotó: Molnár Gyula

Õ is a hajdan országos hírû,
ám méltatlanul  elfeledett
paksi származású tanítók kö-
zé tartozik, akiknek emlékét,
tevékenységét mára csak a
lexikonok õrzik. A kettõs név
magyarázata, hogy a Tihanyi
Ágost nevet írói álnévként, fõ-
ként mint zeneszerzõ hasz-
nálta, pedagógiai cikkeit aho-
gyan anyakönyvezték, Lut-
tenberger Ágostonként  je-
gyezte.

A paksi evangélikus népis-
kolai tanító, Luttenberger Já-
nos Ágoston nevû fia 1846. jú-
lius 23-án született Pakson.
Az elemi iskola osztályait és a
gimnázium elsõ két osztályát
Pakson, édesapja irányításá-
val végezte el, majd a soproni
evangélikus líceum diákja
lett. A líceum 6. osztályát el-
végezve a soproni tanítóképzõ
intézetben tanult tovább, és
1865-ben kitûnõ eredménnyel
tett tanítói képesítõ vizsgát.
Még ebben az évben segédta-

nítói állást kapott Répcela-
kon, a következõ évben Iván-
egerszegen, majd Rév-Komá-
romban lett az evangélikus is-
kola tanítója. 1873-tól Pesten
dolgozott, elõször a Klauzál
utcai, majd pedig 1877-tõl ha-
láláig a híres Deák téri evan-
gélikus nép- és polgári iskola
tanítójaként. A korabeli peda-
gógiai folyóiratokban: a Nép-
nevelõk Lapjában, a Tanító-
képzõben, a Kisdednevelés-
ben rendszeresen jelentek
meg cikkei, melyekben a leg-
modernebb külföldi pedagó-
giai módszerek leírását, alkal-
mazását ismertette. Munka-
társa volt a Nemzeti Nõneve-
lés címû folyóiratnak is. 

Több olvasó- és számtan-
könyvnek is társszerzõje volt,
és szerkesztõje több tan-
könyv zenei részének. Az õ
nevéhez is kapcsolódik a
többször is kiadott Képes Ma-
gyar-német olvasókönyv a
népiskola II.-VI. osztályai

számára (1883. 1889. javított
kiadása 1890.), Magyar olva-
sókönyv a népiskola II. osztá-
lya számára (1883.), ABC és
olvasókönyv (1889.). A szá-
zadforduló évtizedeiben az or-
szág valamennyi evangélikus
elemi iskolájában ezeket a
tankönyveket használták.

Országos hírnevét zeneszer-
zõi munkásságának is köszön-
heti, megzenésített gyermek-
versei megtalálhatók a Zengõ
arany abc és a Verseskönyv
kisdedóvó intézetek, mene-
dékházak és családok számá-
ra. (Ez utóbbi 1893-ban Pósa
Lajossal, Péterffy Jenõvel kö-
zös kötetben, bõvített kiadás-
ban is többször megjelent.)
Gyermekdalai közül többet
ismernek és tanítanak ma is,
például az Elvesztettem zseb-
kendõmet, a Sárgul már a ku-
koricaszár, Gyertek lányok,
játsszunk! címûeket. Az
Evangélikus Énekeskönyv-
ben is olvasható a neve a Térj

magadhoz drága Sion c. dal
zeneszerzõjeként (263. ének).

Bontakozó hírnevének, köl-
tõi, dalszerzõi munkásságá-
nak súlyos betegsége, majd
korai halála vetett véget 1899.
augusztus 9-én.

Források: Szinnyei József
Magyar írók élete és munkái
c. lexikonjában még két kü-
lön szócikkben (Lutten-
berger Ágoston és Tihanyi
Ágost) ismerteti munkássá-
gát, ám Gulyás Pál Magyar
írók c. munkájában már
összekapcsolja, és egy sze-
mélyként azonosítja a két
nevet, és közli a tevékenysé-
gét méltató polgári iskolai
évkönyvek könyvészeti ada-
tait is. Zeneszerzõi tevékeny-
ségének elismerése, hogy
Szabolcsi Bence –Tóth Ala-
dár Zenei Lexikonja (Zene-
mûkiadó V. 1965.) népies
gyermekdalok szerzõjeként
és zenetanárként említi.

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Luttenberger Ágost (Tihanyi Ágost)

Szokatlanul nagy gyermek-
sereglet érkezett a városi
mûvelõdési központ könyvtá-
rának legutóbbi kötetbemu-
tatójára. A könyv szerzõje az
egykor Pakson élt Suhai Pál
volt, akire eddig leginkább
volt iskolatársai emlékezhet-
tek, mert érettségi után a fõ-
városba repítette sorsa, ma-
gyar nyelvet és irodalmat ta-
nított. Kollégái is számon
tartják, mert tankönyvcsalád
is jelent meg neve alatt kö-
zépiskolások számára. Ezút-
tal – nem elõször – verses kö-
tettel jelentkezett. A könyv a
Gyermekrajzok címet kapta,
így nem véletlenül várta a
költõt a paksi gyerekek raj-
zaiból összeállított – június
végéig látogatható – kiállítás.
A rendkívül színvonalas
anyag Jäger Jakabné, Acsádi

Rozália és Pinczési Ágnes
irányításával készült. Az al-
kotók közül Klenk Réka és
Nikl Ágnes szavalásra is vál-
lalkozott, csakúgy, mint a mû-
sorban közremûködõ felnõt-
tek, Tell Edit és a költemé-
nyeket megzenésítõ Bodrog-
halmi László. Az elõadásból a
kötet azon darabjait ismer-
hette meg a – nagyrészt pe-
dagógusokból, szülõkbõl és
gyerekekbõl álló – közönség,
amelyeket a jövõben bizonyo-
san hallhatunk majd a kicsik-
tõl, hisz remek ritmusuk, já-
tékos rímeik és fantáziakeltõ
mesealakjaik egyértelmûen
arra érdemesítik ezeket a da-
rabokat.

Az S.Szabó Gabi által veze-
tett beszélgetés azonban a
mûsor ellenpontja volt: A kö-
tet azon költeményeire hívta

fel a figyelmet, melyeket – a
mûsorvezetõ szerint – nem
elsõsorban a gyermekek ke-
zébe szánhatott a költõ. A be-
szélgetés így aztán nagyrészt
a körül a kérdés körül for-
gott, hogy létezik-e gyermek-
vers, és ha igen, mi különböz-
teti meg a többitõl. – A verse-
imnek több „rétege” van –
fejtette ki Suhai Pál. Termé-
szetes, hogy a rímek, a rit-
mus, a karakteres szereplõk,
a sok állatfigura felkelti a

gyerekek figyelmét. Nagyon
sokszor akkor is örömmel
skandálják a versikéket, ha
fel sem fogják a jelentését.
Ugyanakkor valóban vannak
a költemények között olyan
mélyebb értelemmel bíró so-
rok, amelyeket a gyerekek –
koruknál fogva – még nem
értékelhetnek – tette hozzá a
költõ, aki messzemenõkig
tiszteletben tartja az olvasók
véleményalkotási jogát. 

-s-

Gyermekrajzok a tékában
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Szent Iván napja talány nekem. Többek
között azért, mert a nyári napforduló
idejét ünnepelték ekkor, pedig az, köztu-
dottan, 21-én és nem 24-én következik
be. Ezt pogány szokás szerint tûzgyúj-
tással tették emlékezetessé. A keresz-
ténység terjedésével az egyház nem
akart szembekerülni ezen õsi szokással,
inkább alkalmazkodott hozzá, így június
24-én emlékezett meg Keresztelõ Szent
Jánosról, akit – és itt van az újabb talány
– Ivánnak hívunk. (Állítólag ez még a bi-
zánci hatást bizonyítja.)    

Az ünnep lényeges mozzanata a tûzug-
rás és a hozzá szorosan fûzõdõ éneklés,
mindkettõnek egészség- és szerelemva-
rázsló célja volt. A tüzet általában a leá-
nyok – néhol a legények is – átugrálták,
miközben párosító és kiházasító dalokat
énekeltek. Volt, hogy a legények közül,
akinek nem tetszett az a leány, akivel ki-
énekelték, szétrúgta a tüzet. (A perna-
hajder!) A leányok a tüzet megigazítva
tovább folytatták az éneklést mindaddig,
amíg az összes fiatalt ki nem énekelték.

Általában estig tartott a szórakozás, a
tüzet pedig mezítláb taposták el, mert

azt tartották, hogy így egy évig sem tüs-
ke, sem szög nem megy az illetõ lábába.
(Persze hogy nem, amikor a sok szeren-
csétlen összeégett talppal lábra sem tu-
dott állni!) 

A hajnal a gyógyfüves asszonyoké,
ilyenkor kell meztelenre vetkõzve meg-
kerülni a portát, harmatot és aranyospa-
trác nevû gyógyfüvet szedni, ez utóbbi –
mint ismeretes – elárulja a többi növény
titkát. De  szakaszthatunk kendert is,
hogy kilenc nap múlva kiderüljön, kié
lett magos, kié pedig virágos. Elõbbi öz-
vegyet, utóbbi legényembert kaphat
még ezen a nyáron. 

Õsi ünnep a június 29-i Péter-Pál is.
Bár itt már a munkáé és nem a szórako-
zásé a fõszerep, ez ugyanis az aratás kez-
dõnapja! A néphit szerint ilyenkor „a bú-
za töve megszakad”, tehát tovább már
nem fejlõdik, kezdõdhet hát az aratás. A
munkát fohászkodással kezdték, néhol
egyházi énekeket, de volt, ahol a Him-
nuszt is elénekelték. Egyes vidékeken az
elsõ aratókat „megzökkentették”. Két
markos legény kezénél, lábánál megfog-
ta az újoncot, s hozzáütögették egy régi

aratóhoz (de kedves!), mondván: „kelé-
ses nem legyél”.

Számos hagyomány kapcsolódott az
aratás végéhez is. 

Volt, ahol az elsõ marokszedõket bekö-
tötték egy-egy kévébe, de úgy, hogy az-
tán alig tudtak belõle kikeveredni. (Ez is
kedves.) Mindemellett Péter-Pál a halá-
szok ünnepe is, ugyanis Szent Péter a
patrónusuk, ezért a víz menti tájakon
nagy ünneplésben részesült. A nap elõ-
estéjén a halászok rúdra kötött ponttyal
járták végig a falut, másnap pedig a víz-
parton halpaprikással, túrós csuszával
folytatták az ünneplést. 

Mára már feledésben merültek ezek a
szokások, s csak elvétve, egy-egy folklór
rendezvény kapcsán elevenednek meg.
A „változás” azonban nem csak hagyo-
mányaink megfakulásában mutatkozik
meg. Hogy mire gondolok? Nos, a kalen-
dárium szerint június 29-én van a leg-
jobb íze az epernek, ezért kell ekkor tar-
tani az eperszüretet! Hála a globális fel-
melegedésnek, ezen mi már réges-rég
túl vagyunk!

Hahn Szilvia

Kalendárium: Szent Ivántól Péter-Pálig

Nem is tudom, melyik évben volt nálunk
olyan magas a belvíz, talán ’94, vagy ’95-
ben. Akkoriban a nyarat exkluzív ürge-
mezei kulipintyónkban töltöttük, a panel
4. emeletén ugyanis – klíma híján – elvi-
selhetetlen volt a meleg. Szóval abban az
évben a sok csapadék miatt komoly gon-
dot okozott a belvíz, a hétvégi házak pin-
céjében például bokáig állt a víz, melyet
tapasztalatlanságunknak köszönhetõen
rendszeres szivattyúzással állandósítot-
tunk. (Minél többet szivattyúztunk, an-
nál több lett a víz.) A másik problémát az
okozta, hogy az átnedvesedett talajból –
kölyökkutyánk hathatós segítségével –
felszínre kerültek olyan dolgok is, me-
lyek jobb lett volna, ha lent maradnak.
Egy alkalommal Bukfenc egy nejlontás-
kába csomagolt, orrfacsaróan büdös dö-
göt kapart ki, majd miután szétcincálta a
szatyrot, boldogan belehempergett. A
feladat, mely rám hárult, meghaladta ké-
pességeimet, ezért a szomszédot hívtam
segítségül. Pisti dolga a dög (fénykorá-
ban csirke lehetett) elásása, az enyém a

kutya távoltartása volt. (A „büdös a
munka” szállóige szerintem tõlünk
ered.) Házi kedvencünk rossz szokásai-
ról nem, a belvízrõl, annak kialakulásáról
azonban érdemes többet tudni. 

A belvíz az ország 45%-át, fõként az Al-
földet érinti. (Térségünk mérsékelten
veszélyeztetett terület.) Meghatározói
egyrészt a természeti adottságok, más-
részt az emberi tevékenységek. Külterü-
leteken a helytelen mezõ- és erdõgazda-
sági mûvelés, belterületeken a mély fek-
vésû területek beépítése okozhat belvíz-
károkat. A szennyvízcsatornázás elma-
radása un. „talajvízdombok” kialakulá-
sához vezethet, ami szintén növeli a bel-
vízveszélyt. 

Csapadékos években a talaj a meg-
növekedett vízmennyiséget nem tudja
befogadni, ezért a mélyebb fekvésû terü-
leteken a felszínen kisebb-nagyobb víz-
felületek keletkeznek. Ezek a hirtelen
keletkezõ tavak az intenzív mezõgazdál-
kodás számára ellenségek, káros vizek-
nek is nevezik õket. A belvízvédelem so-

rán belvízcsatornák segítségével az
adott területen összegyûlõ vizet a befo-
gadó vízfolyásba vezetik. Ehhez gyakran
belvízvédelmi szivattyúkra van szükség.
A védekezéssel kapcsolatban azonban
egyre gyakrabban merül fel a kérdés:
biztos-e, hogy ma nagy energiabefek-
tetéssel belvízmentesítést kell végezni?
Nem lenne-e célszerûbb a jelenlegi föld-
használati rendszert megváltoztatni?
Némi egyszerûsítéssel: ott kell gabonát
termeszteni, ahol nincsenek belvizes te-
rületek, a mélyebb fekvésû földeket vi-
szont olyan növényzetnek kell átenged-
ni, amely képes alkalmazkodni az idõle-
ges vízborításhoz. A jelenlegi szántóte-
rületeket visszaalakítani például legelõk-
ké, erdõsíteni, vagy az arra alkalmas he-
lyeken halastavakat létesíteni, ha egyéb-
ként e tavak folyamatos vízellátása meg-
oldható. Természetesen egy ilyen jelen-
tõs termékszerkezet átalakítás csak
megfelelõ társadalmi egyetértés mellett
lehetséges. A terület-átrendezés – mivel
tulajdont érint – rendkívül bonyolult
kérdés, hiszen erõteljesen befolyásolja
az adott falu, vidék életlehetõségét és
életvitelét.

Hahn Szilvia

Kész katasztrófa!
Belvíz
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Különleges családi napot
tartott a Paks Térségi Peda-
gógiai Szakszolgálat és a
Puszta Lovasudvar. Ezzel a
rendezvénnyel zártak le egy
harminckét alkalomból álló
lovasterápiás foglalkozásso-
rozatot, amelynek megvaló-
sítására pályázaton nyert
negyedmillió forint támoga-
tást a Cseresznyési Lovas
Baráti Kör Egyesület az Or-
szágos Lovasterápia Szövet-
ségtõl. A foglalkozásokat a
lovasudvar tulajdonosa,
Scheffer István és a szak-
szolgálat munkatársa, Nagy
Mariann pszichológus tar-
totta. A sorozatot megelõzõ-
en képzésen vett részt a két

szakember Sarlóspusztán,
amelyre szintén pályázat út-
ján nyertek támogatást a
paksi önkormányzattól. A
képzésen lovasterápiás segí-
tõkké váltak, ami Mariann
szaktudásával és István lo-
vas múltjával, oktatói ta-
pasztalatával ötvözve jó ala-
pot jelentett a gyerekek ha-
tékony fejlesztéséhez. Nagy
Mariann érdeklõdésünkre
elmondta, hogy a lovas-
terápiának három fõ ága
van, az egyik a mozgássérül-
tek esetében alkalmazott
gyógylovagoltatás, emellett
létezik a gyógypedagógiai,
illetve a pszichoterápiás jel-
legû lovagoltatás. Ami in-

kább meghonosodott ná-
lunk, az a gyógypedagógiai
módszer, a szakszolgálat is
ezzel foglalkozik. Ezt a for-
mát a szakemberek elsõsor-
ban pszichés problémák,
kommunikációs, viselkedés-
beli, tanulási zavarok, autiz-
mus, értelmi fogyatékosság
esetén javasolják. Már az is
segít, hogy a gyerekeket ki-
mozdítják a négy fal közül, a
természetben már eleve
olyan ingerek érik õket, ami
segít a fejlesztésben, oldot-
tabban, játékosabban végez-
hetik a feladatokat. Mindeh-
hez pedig még hozzájárul az
állat mozgása, ritmusa, a ló-
val való foglalkozás pedig

erõsíti például a szabálytu-
datot. Ha lesz lehetõsége a
szakszolgálatnak, szeretnék
a lovasudvarral karöltve
folytatni, fejleszteni ezt a te-
vékenységet. A most lezaj-
lott sorozat esetében még
nem lovasterápiáról, inkább
fejlesztésrõl beszélhetünk,
szögezte le Nagy Mariann.
A továbblépéshez szükséges
egy terápiás csapat felállítá-
sa, kell egy gyógypedagó-
gus, aki vállalja a lovaster-
apeuta képzésen való rész-
vételt, tagja a csoportnak
lovasoktató, segítõ, gyógy-
tornász, háziorvos, pszicho-
lógus. Emellett folyamato-
san figyelni kell a pályázati
lehetõségeket a szükséges
forrás elõteremtéséhez. A
lovas baráti kör vállalta,
hogy biztosítja a lehetõséget
a sérült gyermekeknek, tet-
te hozzá a pályázatot készítõ
Scheffer Nóra.

A szakszolgálattól egyéb-
ként nem idegen az állat-
asszisztált terápia alkalma-
zása, kutyák segítségével
már egy ideje rendszeresen
dolgoznak a kistérség né-
hány óvodájában.          -kgy-

Lóháton a gyógyulásért

Gyermekzsivaj töltötte
meg a Pálma Lovasudvart
a minap, ugyanis ott töltöt-
te családi napját a Mun-
kácsy utcai óvoda Csicser-
gõ csoportja és hozzátarto-
zóik. Ez már a hatodik
ilyen alkalom volt, bár a
helyszín mindig más, ta-
valy például a gemenci er-
dõ volt az úti cél. Ezeken a
találkozókon rengeteg él-
ményben van része a gye-
rekeknek, annál is inkább,
mivel arra törekednek a
felnõttek, hogy szép termé-
szeti környezetbe helyez-
zék a programot. Az össze-
jövetelek jó alkalmat ad-

nak arra is, hogy jobban
összekovácsolódjon a kö-
zösség, megismerjék egy-
mást a családok, így haté-
konyabban tudnak óvónõk
és szülõk együtt munkál-

kodni a gyermekekért. Ar-
nold Adél, a szülõi munka-
közösség vezetõje elmond-
ta, gyermekei révén már
évek óta részese ennek a
programnak, amelyrõl na-

gyon kellemes élményeket
õriz. Fontosnak tartja,
hogy ilyen körülmények
között is együtt töltenek a
családok egy kis idõt, a
kedvezõ hatás az óvodai
hangulaton is érezhetõ. Az
idei találkozón hatalmas
edényben finom ebéd ro-
tyogott, amelynek elké-
szültéig sem volt hiány íny-
csiklandó ételekben, hiszen
sütemény és friss gyümölcs
is csalogatta a gyerekeket,
ebéd elõtt pedig egy kiadós
kocsikázással lepték meg
õket. És hogy a nagyokról
is ejtsünk szót, õk a gyere-
kek körüli teendõk mellett
csicsergéssel, azaz hosszas
beszélgetésekkel fûszerez-
ték a napot.            -gyöngy-

Közösségformáló piknik
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Fotó: Molnár Gyula

Elsõ ízben rendezett extrémsport-napot
a városi mûvelõdési központ. Mint igaz-

gatója, Darócziné Szalai Edit elmondta,
korábban a kihívás napjára szoktak
programmal készülni, de miután Paks
már nem csatlakozik az akcióhoz, szeret-
ték volna pótolni valahogy ennek hiá-
nyát. A gördeszkásoknak, görkorisok-
nak, bmx-kerékpárosok nem lévén saját
pályája, parkja, így a mûvelõdési ház
parkolójában gyakorolnak többnyire,
õket látva vetõdött fel a gondolat a ház
munkatársaiban, hogy rendezzenek egy
napot, melyen megmutathatják tudásu-
kat. Szakértõ segítségre találtak
Solymos Attila építészben, aki hét éve
szorgalmazza egy skate-park megépíté-
sét. – Én nem mûvelem, de szeretem
ezeket a sportokat – mondta, hozzátéve:
nem teljesen kívülállóként szemléli
mindezt, mivel két gyermeke is bmx-es.
Az õ segítségével építettek a parkolóban
raklapokból, kábeldobokból pályát, ahol

három szekszárdi triálkerékpáros –
Hartmann Tamás, Papp Gábor és Máté
Tamás káprázta el a közönséget hajme-
resztõ produkciókkal. A fiúk elmondták,
nekik sincs nagyobb szerencséjük, Szek-
szárdon sincs megfelelõ hely hobbijuk
ûzéséhez. Általában nem nézik õket jó
szemmel, ha csak nem egy paksihoz ha-
sonló bemutatón, ahol megcsillanthatják
évek alatt szerzett rutinjukat. A
triálosok méteres magasságokba ugrat-
tak fel, majd egyik akadályról át a má-
sikra a levegõben. Mindezt speciális ke-
rékpárjukon.

Ezt követõen a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola udvarára költözött a ki-
sebb nézõsereg, hogy lássa a többi ext-
rém sportág képviselõit. A pályán szinte
kivétel nélkül paksi tizenévesek mutat-
ták be tudásukat görkorcsolyán, gör-
deszkán és bringán.                            -vt-

Hajmeresztõ mutatványok

Szeretetben, barátilag együtt
lenni és az egyházközségben
az emberi kapcsolatokat el-
mélyíteni. Ez volt a paksi ró-
mai katolikus egyházközség
második alkalommal megren-
dezett közösségi napjának
mottója. Tavaly akinek kedve
volt, halászléfõzésben jeles-
kedhetett, az elkészült étke-
ket szakértõ zsûri ítéletére
bízták. Akkor a vendégek hiá-
nyolták a rendezvényrõl a ze-
nét, ezért ebben az esztendõ-
ben a tombola mellett muzsi-
ka is szerepelt a programkí-
nálatban. A menü is módosult
némileg, 150 kilogrammnyi
kakashús rotyogott a bográ-
csokban négyszáz vendégnek,
és talán kevesebb izgalom
övezte a fõzés óráit, hiszen
most nem volt zsûrizés. A ta-
lálkozóra nagyon sok ajándé-
kot ajánlottak fel résztvevõk
és támogatók, a több kilo-
gramm pontytól a társas uta-
zásig, így érdemes volt besze-
rezni néhány tombolaszel-
vényt, hátha kedvez a szeren-
cse. A találkozó a közösség
összekovácsolásának szándé-
kával indult, de emellett más

is megfogalmazódott, mégpe-
dig a segítségnyújtásé. Tavaly
a rendezvényen befolyt 350
ezer forintból 200 ezret fel-
ajánlottak az épülõ gyer-
gyószentmiklósi templom ja-
vára, 150 ezer forinttal pedig
a székelylengyelfalvi plébánia
rendbetételéhez járult hozzá
a közösség. Az idei találkozó-
val kapcsolatban is van ilyen
elhatározás, a 300 ezer forint-
nyi bevételt Székely-
lengyelfalva templomának
felújítására adományozzák.
Dr. Keresztes Pál plébános el-
mondta, hogy pünkösdkor 49
fõs küldöttség vendégeske-
dett a háromszáz fõt számláló
erdélyi településen, ahol nagy
szeretettel fogadták õket. Ak-
kor látták, hogy a templom fa-
lai elég rossz állapotban van-
nak, ráfér a felújítás. A tervek
szerint jövõre is megrendezik
a közösségi napot, amelynek
idõpontja változatlanul a Jé-
zus szíve ünnepéhez legköze-
lebb álló vasárnap, mivel a he-
lyi templom is ezt a címet vi-
seli, ekkor tartják a templom
búcsúját.    

-kgy-

Erdélyi templomnak gyûjtenek

Június elsõ hétvégéjén tel-
jesen benépesült a gyapai
sportpálya és környéke. A
gyerekeknek játékos-
ügyességi sorversenyeket
rendeztek, mellyel párhuza-
mosan sakk- és fõzõverseny
zajlott, de természetesen a
kispályás labdarúgótorna
sem maradhatott el. Kilenc
csapat nevezett, az elsõ há-
rom kupát kapott, a többiek
oklevélben részesültek.
Csámpáról, Cseresznyés-
bõl, Dunakömlõdrõl és
Paksról is érkeztek együtte-
sek, a mérkõzések nagyon
színvonalasak és küzdelme-
sek voltak, összegzett Frics
István szervezõ. A kispá-
lyás focit végül a Hangulat
SC nyerte a Gyapa és a Pak-
si Mentõsök elõtt. A
Lányok-Asszonyok gála-
meccset utóbbiak 2:1-re
nyerték, míg a sakkverse-
nyen Benedeczki Máté dia-
dalmaskodott. A fõzõver-
seny legfinomabb ételét
Gungl Csaba készítette.
Szombaton délután már

kulturális programokkal
várták az érdeklõdõket.
Hiezler Zoltán, a külsõ vá-
rosrészek településrészi ön-
kormányzatának gyapai
tagja elmondta, mezõgazda-
ságigép-kiállítást rendez-
tek, majd a mûsorszámok
következtek. Fellépett töb-
bek közt a paksi zeneiskola
harmonikazenekara, a
dunaföldvári Ördögszekér
Táncegyüttes és a csámpai
country klub is. Este jó han-
gulatú bál zárta a napot.
Másnap egész napos búcsú
volt Gyapán. Ennek tiszte-
letére ünnepi szentmisét is
tartottak a kápolnában, me-
lyen a Frics Istvánné vezet-
te kórus több énekkel ked-
veskedett a résztvevõknek.
Egy éve alakultunk, gitárkí-
sérettel éneklünk, egyre
szélesebb a repertoárunk.
Szeretnénk havonta egy-
egy alkalommal próbálni és
karácsonykor is fellépni a
gyapaiaknak, fogalmazott
Frics Istvánné.

röné

Kétnapos ünnep Gyapán
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

A biskói rév fekete napja

Azon a baljós szombat regge-
len a város még az elõzõ napi
képviselõválasztás fáradal-
mait pihenve éledezett, ami-
nek eredményeként Szeni-
czey Ödönt csekély szavazat-
többséggel Szluha István el-
lenében a paksiak országgyû-
lési képviselõvé választották.
A paksi hívek közül azonban
már sokan korán felkeltek,
mert búcsúba készültek.

A Lourdes-i csoda híre, a
kis Bernadette 1858-ban tör-
tént látomásairól hazánkba
is eljutott, Európa-szerte
megerõsödött az Istenben
való hit. A kalocsai jezsuiták
1883-tól, Jézus Szent Szíve
ünnepét követõ vasárnapon
rendszeresen szerveztek bú-
csút Kalocsára, amely min-
dig sok hívet vonzott, nem
volt ritka, hogy egy-egy bú-
csúra 7-8 ezer ember gyûlt
össze. Különösen Pest me-
gyébõl, Bács, Fejér és Tolna
vármegyébõl jöttek a legtöb-
ben, kik közül számosan már
17-én pénteken megérkez-
tek. A Duna túlsó partján lé-
võ Paksról a hívek már ötö-
dik éve szervezetten indul-
tak Kalocsára. A búcsújárók
szombaton kora reggel a Fõ-
utca és a Kápolna utca sar-
kán álló Szent Vendel kápol-
nánál gyülekeztek, majd on-
nan egy rövid ima után
Spiesz János apátplébános
és Varga Károly segédkán-
tor vezetésével 7 óra tájban
lassú menetben vonult le a
töltésen a mintegy 400 (!) fõ-
nyi zarándok, a város déli
határán lévõ biskói révhez.
Kellemetlen hideg, szeles idõ
fogadta a révnél búcsúsokat,

akik egyszerre tódultak fel a
kompra – amely 150 embert
még biztonsággal elbírt vol-
na. Mindenki az apátplébá-
nossal együtt akart átmenni
a túlpartra, aki Büttli Antal
fiákeres kocsijáról irányítva

képtelen volt két részre osz-
tani a csoportot. Nem hall-
gatható el, hogy a révészek
az elõzõ napi követválasztás-
tól terhelten nem voltak tel-

jesen józanok. Miután a rév-
bérlõ megnyugtatta a plébá-
nost, hogy a komp még több
embert is elbír, a révészek
eloldották a köteleket és a
komp elindult 400 utasával.
Nincs toll, ami az ezután tör-
téntek leírására képes. Mi-
közben hirtelen erõs hullám-
zás és szél támadt, az imbo-
lyogva megindult hajó a
parttól alig néhány méterre
süllyedni kezdett a túlsúly
alatt. A megrémült hívek a
hajó másik végébe tüleked-
tek, mire az is süllyedni kez-
dett, közben a viharos szél

egyre beljebb vitte a kom-
pot. Az emberek egymást
lökdösve kapaszkodtak fel a
hajón lévõ kocsira. Ekkor a
plébános is felállt, megáldot-

ta a sikoltozó híveket és õ is
a vízbe ugrott. Két kislány
azonnal a reverendájába
kapaszkodott és a plébános
nekifeszült úszással kime-
rülten, de partot ért, meg-
mentve a gyermekek életét.
Ezalatt leírhatatlan borzal-
mak színhelye volt a Duna.
A felborult komp mellett
artikulátlan ordítozás,
szívet tépõ jajveszékelés
hangja töltötte be a folyót.
Százak lógtak az elsüllyedt
komp szélén, deszkákon, de
sokaknak nem jutott hely.
Az emberek tépték, harap-
dálták, szaggatták egymást,
a nõk haját kitépték, a küz-
dõk még a húst is letépték
egymásról. Rémületében
senki nem ismert a másik-
ra: barátok, rokonok har-
coltak egymás ellen a saját
életükért, az erõsebb gyõ-
zött a gyengébb felett. Var-
ga Károly jó úszó lévén
könnyedén kijutott a part-
ra, de tanítványai segélyki-
áltását hallva, beúszott és
elkapva a két gyereket elin-
dult vissza. Ekkor azonban
seregestõl tapadtak rá az
élet-halál harcot vívó embe-
rek. Görcsösen kapaszkod-
va csüngtek kezén, lábán,
úgy, hogy képtelen volt ma-
gát a vízen taratani. Õ is a
habokban lelte halálát, sírja
ma is megvan a Kálvária-te-
metõben. Egy Vicainé nevû
asszony úgy menekült meg,
hogy a kompvontató ló far-
kába kapaszkodott, amely
ösztönétõl hajtva a part felé
úszott.

A községben 10 óra után
terjedt el a szerencsétlenség
híre és mindenki sietett hoz-
zátartozói keresésére. A csó-
nakok már csak néhány fulla-
dozót mentettek meg. Köz-
ben már folyt a tetemek kiha-
lászása, a parton sorban fe-
küdtek eltorzult arccal, kité-
pett hajjal férfiak, nõk, gyer-
mekek és öregek egyaránt. 

(Folytatás a 13. oldalon)

1887. június 18.– tragikus nap Paks történetében. A dunai
kisváros legnagyobb katasztrófája történt, mikor a kalo-
csai Jézus Szíve búcsúra igyekvõ közel 400 fõs tömeg
alatt elsüllyedt a komp. A tragédiának 224 halálos áldo-
zata volt, zömmel asszonyok és gyerekek. Az áldozatok
megdöbbentõen nagy száma még a ma emberét is elbor-
zasztja, a tragikus történet pedig máig ható tanulságok-
kal szolgál, s megérdemli, hogy megõrizze az emberi
emlékezet…

”Vannak mulasztások, mi több katasztrófák, melyek talán se-
hol sem fordulnának elõ, mint éppen csak a magyar admin-
isztráczió mellett. Ilyen a kis-tiszai zsilip szakadása, s ilyen a
paksi szerencsétlenség is. Ebben az országban, hol Széche-
nyi szavai szerint, fajunk csekély száma miatt, még az apa-
gyilkosoknak is meg kellene kegyelmezni, nincs olcsóbb az
emberéletnél! Pusztulhat, veszhet azoktól, kiknek elsõ sor-
ban lenne kötelessége a személybiztonságra ügyelni. Egy
rozzant komp, ki tudja, mióta közlekedhetik a Dunán a nél-
kül, hogy valamely hatósági közegnek eszébe jutott volna
egyszer is megvizsgálni…” 

(Duna Vidéke – Paksi Lapok – 1887. június 26.)
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

(Folytatás a 12. oldalról)
Alig volt olyan katolikus

család, akinek ne lett volna
halottja. A források eltérõek,
egyesek szerint 216-an, má-
sok szerint 224-en, megint
más adatok szerint 210-en
vesztek oda. A temetések na-
pokig tartottak, a papok és a
kántorok reggeltõl estig te-
mettek. A korabeli sajtó (Du-
na Vidéke – Paksi Lapok) két
ember felelõsségét vetette
fel a tragédia kapcsán:
Müllerét, a komp bérlõjéét,
azért, mert a túlsúly ellenére
elindította a hajót, és Spiesz
apátplébánosét, mert képte-
len volt a híveket két cso-
portra osztani és a szükség
pillanatában magára hagyta
híveit. A baleset után elme-
nekült révészeket a csend-
õrök elfogták és a megyei
törvényszék vizsgálatot in-
dított.

A tragédia emlékét a katoli-
kus templom elõtti emlékmû
(1987), az említett Szent Ven-
del kápolna melletti felújított
kereszt, és a biskói révben ál-
lított Jézus-szobor õrzi. A
szobor bal kezében keresztet
tart a jobb kezével pedig a
Duna felé mutat. A korábbi,
1903-ban állított, homokkõ-
bõl készült erõsen lepusztult
állapotban volt, de az atom-
erõmû támogatásával új
bronzba öntött szobormást
állítottak az eredeti talapzat-
ra, melynek ünnepélyes fel-
szentelésére 2000. június 16-
án került sor. Az emlékmû
azóta is mementóként figyel-
meztet a Duna veszélyeire.
Az öreg folyó gyakran csak a
szelíd arcát mutatja, de elég
egy röpke figyelmetlenség, a
veszély figyelmen kívül ha-
gyása, és a látszólag békés
folyó azonnal megmutatja
haragvó arcát is…
Forrás: Duna Vidéke –
Paksi Lapok, 1887. június
26.
Bors József: A paksi búcsú-
sok dunai nagy szerenc-
sétlenségének története,
1937.

Hanol János

Még hangsúlyosabb fel-
adatként szerepel a jövõ-

ben a környezettudatos ne-
velés a Deák Ferenc Általá-
nos Iskola pedagógiai
programjában. Az intéz-
mény ugyanis három évre
elnyerte a Környezetvédel-
mi és Vízügyi, valamint az
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium által kiírt pályá-
zaton az Öko Iskola címet.
– Abban reménykedünk,
hogy jobb lehetõségeink
nyílnak a pályázati forrá-
sok megszerzésére – mond-
ja Schmidt Klára igazgató.
Az intézményben termé-
szetesen már eddig is fon-

tos szerepet játszott a ter-
mészet- és környezetvéde-
lem. Rendszeresen szer-
veznek a városkörnyéki is-
kolák számára is termé-
szetvédelmi vetélkedõt a
Föld napja alkalmából,
mely az idõk során csak-
nem kistérségi, rangos ta-
nulmányi versennyé nõtte
ki magát.  – Folytatjuk a jól
bevált hagyományainkat,
de törjük a fejünket, ho-
gyan lehetne frissíteni eze-
ket a vetélkedõket. Szintén
hagyományosnak mondha-
tó a szelektív gyûjtésbe va-
ló bekapcsolódásunk, arra
gondoltunk, hogy az iskolá-
ban is lehetne egy gyûjtõ-
szigetet kialakítani – teszi
hozzá az igazgató, mert ar-
ra számít, hogy ennek is
nagy sikere lenne a gyere-
kek körében. Mindkét ta-
gozaton mûködik ugyanis
egy komposztáló, és az a
tapasztalata, hogy a gyere-
kek nagyon szívesen kísé-
rik figyelemmel, közremû-
ködnek a körülötte való te-
endõkben.

Ezen kívül célkitûzésük,
hogy az iskolában eltöltött
nyolc év alatt minden diák-
juk legalább egyszer jus-
son el erdei iskolába, ahol
különös hangsúlyt fordíta-
nak a természet szépségei-
re és védelmére, ahol a
gyerekek élményszerû ta-
pasztalatokat szerezhetnek
ezen a téren. Természete-
sen mit sem ér mindez a
felnõttek példamutatása
nélkül. Ezért hétköznapjait
is mindinkább a környezet-
védelmi szempontokhoz
igazítja az intézmény: a
gyerekeknek is észre kell
venniük, hogy milyen fon-
tos az energiával való taka-
rékoskodás: hogy minél ke-
vesebb villamos energia és
víz fogyjon. De még az ad-
minisztrációban is töreked-
ni kell a takarékosságra.

-s-

Öko Iskola lett a Deák

Lezárult a „Zöld alma”
program, amelyet ötödik al-
kalommal hirdetett meg az
„Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány. A környezet
szeretetére és védelmére
ösztönözõ, egész tanéven át
tartó vetélkedésre az öt
paksi, illetve a németkéri is-
kola jelentkezett. A kilenc
forduló után legeredménye-
sebb a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola volt, ahol a
programmal azonos néven
évek óta mûködik egy szak-
kör, jelenleg tizenkét diák-
kal. Vezetõjük, Gangel Mar-
git elmondta, hogy a gyere-
kek alkották a csapat bázi-
sát, de ha szükséges volt,
akkor a többi diákot is be

tudták vonni a játékba. Má-
sodik helyen a Bezerédj,
harmadikként pedig a Deák
iskola zárta a vetélkedõt. A
jutalom serleg és oklevél
volt, valamint értékes sport-
szervásárlási utalványok, il-
letve sportszer-ajándékcso-
magok. A díjakat Tuba Ág-
nes, az alapítvány felügyelõ
bizottságának tagja és
Faller Dezsõ, a képviselõ-
testület környezetvédelmi
és mezõgazdasági bizottsá-
gának elnöke adta át. Az
alapítvány a következõ tan-
évben is szeretné meghir-
detni a programot, néhány
állomás frissítésével, illetve
együttmûködve más civil
szervezetekkel.       -gyöngy-
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Fotók: TelePaks (fent), Csahóczi Fotó (lent)

Az a nap is
úgy kezdõdött
mint a többi,
Lackó korát
meghazudtoló
ügyességge l
(azon a nyáron
töltötte a kilen-
cet) öltözött
fel, s bár a ga-
tyát, és a pólót

fordítva húzta magára, az büszkeséggel
töltötte el, hogy a sötétzöld zoknihoz ezút-
tal sikerült egy hasonló színû pár t találnia.
Kiballagott a konyhába, belenyámnyogott
az asztalra kikészített reggelibe, majd út-
nak indult, hogy becserkéssze a többieket. 

Nem kellett messzire mennie, a kapu
elõtt már ott toporgott az egész csapat. A
„Banda” tagjai – mindenre elszánt hat kis-
kölök – a nap jórészét, fõleg így nyáron
együtt töltötték. Fociztak, bringáztak, vagy
az utca túloldalán lévõ temetõben bújócs-
káztak. (Hulla jó búvóhelyek, síri csend,
kell ennél több egy jó bújócskához?) De az
is elõfordult – nem ritkán –, hogy valami-
lyen csínytevést eszeltek ki. 

Mint mondtam, az a nap (1988-at írunk)
is úgy kezdõdött, mint a többi, bár Lackó
ébredéskor apró bizsergést érzett a bal fü-
le cimpájában, ami tapasztalata szerint
mindig különleges kalandot jelez! Megér-
zése ezúttal sem csalta meg, a csapat fe-
negyereke a nyurga Bandi ugyanis azzal
állt elõ, mi lenne, ha tojásdobó versenyt
rendeznének… A csapat szétrebbent,

majd tíz perc múlva, mely hol méltatlanko-
dó, hol pedig felháborodott kotkodácso-
lással telt, két zsebre való tojással jelent
meg mindenki.

Lackóéknál az elõzõ napi meszelés miatt
üres volt a nyári konyha, így a helyszín ad-
ta magát. A feladat meglátásuk szerint
nem volt nehéz: az ajtóból a szemben lévõ
kisablakot kellett megcélozni, s hogy ne
vesszen kárba a muníció, a másik oldalon
hárman álltak, hogy a kirepülõ tojást el-
kapják. Nos, nem sok dolguk akadt. A
hangos csattanásokból és az ablakon ki-
kifröccsenõ tojásokból mindössze annyi
derült ki, hogy a túloldalon valaki kevés si-
kerrel ugyan, de próbálkozik. Egy szó mint
száz, a tojások java a falon landolt, ke-
gyetlenül összerondítva a tisztára meszelt
kiskonyhát.  

Sikerélmény híján más elfoglaltság után
nézett a kis csapat. Kerékpárra pattantak,
hogy a Vörösmalomnál bizonyítsák ráter-
mettségüket méghozzá úgy, hogy a mere-
dek lejtõn kontra (gyengébbek kedvéér t
fék) nélkül guruljanak le! A gyerkõcök
könnyedén oldották meg a feladatot, bár a
göröngyös, meredek lejtõ, és a rizige-
rozoga kempingbicikli miatt néhányan el-
harapták a nyelvüket, nagy esést egyedül
– vadi új bringájával – Lackó produkált.
Hõsünk néhány tiplivel megúszta ugyan a

dolgot, a kerékpár viszont totálkáros lett!
Ebbõl baj lesz – gondolta –, a tojásokkal
kibatikolt kiskonyhát még csak megússza
valahogy, de a ripityára tör t bringa már
sok… Hazafelé menet végig azon tör te a
fejét, hogyan tehetné jóvá a dolgot. És
láss csodát, mire hazaér t, megvolt a men-
tõ ötlet! Füvet kell szedni a tyúkoknak! A
csapat nekilódult a munkának, õ azonban
úgy vélte, nem elég hatékonyak, úgyhogy
berontott a pajtába, hogy elõkeresse a ka-
szát! A szerszám – apja elõrelátó bölcses-
ségének  köszönhetõen – magasra volt
akasztva, ez azonban csak apró akadályt
jelentett Lackónak. Addig ugrált, még el
nem ér te a nyél végét, majd egy nagyobb
lökéssel leakasztotta, lelökte a szögrõl a
félelmetes szerszámot. Már ez a jelenet
horrorba illõ, hát még az, amit az anyja lá-
tott hazafelé jövet. Egyetlen magzata, kint
az utcán hat csipás gyerek között egy ha-
talmas kaszával kalimpál! Gázt adott a kis-
motornak, melynek következtében a jármû
közel 30-as tempóval száguldott végig az
utcán. (Az „õrült motoros” legendájáról a
szomszédok még ma is beszélnek.) Lackó
az utolsó elõtti pillanatban vette észre a
közeledõ veszélyt, felkapta a kaszát, s az
anyja idegeit tovább borzolva futni kezdett
vele. A tettenérés pillanata az udvar köze-
pén következett be. 

A folytatásról nem szívesen beszélek, le-
gyen elég annyi, hogy hõsünk – a verés
folyományaként – még ma, meglett em-
berként is összerezzen, ha kaszát lát…  

Hahn Szilvia

Plörõ

Kölyökcsíny

BODÓ KATALIN

Nagyon szeretem Paksot. 20
éve élek itt, s rögtön az elején
megfogott az emberek nyi-

tottsága, segítõkészsége. Em-
beri léptékû, élhetõ kisváros
Paks. Az emberek ismerik
egymást, sok a civil szervezet,
ami jó közösségformáló erõ.
Nem tudom, van-e még olyan
hasonló nagyságú város az or-
szágban, ahol ilyen színes kul-
turális és sportélet van, mint
itt. Persze mindig van, amit
szebbé, jobbá lehetne tenni.
Szeretném például, ha lenne
egy ifjúsági centrum, ahol a fi-
atalok szórakozhatnának, és
azt is szeretném, ha a Dunát
ismét a város szerves részévé
lehetne tenni.

ÉGER LÁSZLÓ

Itt nõttem fel. Gyerekko-
romban folyton focizni, bi-
ciklizni jártunk a baráta-

immal, és ez meghatározta
késõbbi életemet. Bár na-
gyon sokat voltam távol
Pakstól, de mindig haza
húzott a szívem. Jó, hogy
másutt is éltem, hisz sok
embert megismerhettem.
Dunaújvárosban, Debre-
cenben, és Spanyolország-
ban is jól éreztük magun-
kat a családommal, de én
ragaszkodtam hozzá, hogy
hazajöjjünk. És ez most
megvalósult.

Kovács Tibor

Az én városom
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Fotók: Molnár Gyula

Hubert István szerint a spor-
tot semmi mással nem lehet
helyettesíteni. Erre a felisme-
résre egészen fiatalon szert
tett, így már általánosban ké-
zilabdázott és atletizált. Majd
néhány évig az esztergomi
Hell József Károly Bányaipari
Technikumban koptatta az is-
kolapadot, s közben kosara-
zott. Mivel rájött, hogy õ nem
akar bányász lenni, az egri Ho
Shi Min Tanárképzõ Fõiskola
biológia–testnevelés szakán
tanult tovább. Közben „hiva-
talból” kosárlabdázott, és rá-
jött, hogy õt az Isten is kosár-
labdaedzõnek teremtette. Az
életmód, a csapatformálás le-
hetõsége, a gyõzelem íze nél-
kül nem tudta elképzelni az
életét. Végzõsként megnõsült,

feleségével együtt Kistere-
nyén kaptak munkát. Néhány
hónap múlva az oroszlányi ko-
sárcsapathoz hívták utánpót-
lásedzõnek. Tíz évig dolgozott
itt, legnagyobb sikerének tart-
ja, mikor tanítványai magyar
bajnokok lettek. 

Idõközben két gyermeke
született, Ádám és Ágnes. Az
élet furcsa fintora, hogy az
oroszlányi sportélet végét a
bányaipar hanyatlása okozta.
Hubit tárt karokkal várták
Pakson, a váltás zökkenõmen-
tes volt. Rövid ideig a felnõtte-
ket is irányította, majd vissza-
tért a fiatalabb korosztályhoz.
Összesen négy évet dolgozott
a paksi kosarasokkal, majd
botrányos körülmények kö-
zött távozott. Akkoriban peres

eljárás is folyt ellene, és Hubi
ma is elismeri, hogy megpró-
bált spórolni a befizetendõ
adóval, de ebbõl legfeljebb az
egyesületnek származott
haszna, neki nem. Nem bánta
meg, amit tett, ma is ugyan-
úgy cselekedne, mint akkor.
Más kérdés, hogy az ügy na-
gyon megviselte, egy ideig
nem járt meccsekre és az sem
volt kellemes, hogy a szolgála-
ti lakást rövid idõn belül el kel-
lett hagynia. Nincs mit szépí-
teni: a nulláról kellett felállnia.
Akadt persze olyan is, aki a
bajban mellette volt. Sokat kö-
szönhet például Szinger Feri

bácsinak, aki segített lakást
szerezni, illetve egy volt tanít-
ványnak, aki átmeneti munkát
biztosított számára. Ez elég
volt a túléléshez, de a hosszú
távú boldoguláshoz kevés. Ah-
hoz az kellett, hogy ismét vala-
mi újba fogjon, hogy ismét
hinni tudjon valamiben. Rá-
adásul olyasvalamiben, ami
addig igen távol állt tõle. Elsõ-
re nemet mondott, majd úgy
gondolta, nincs vesztenivalója,
belevág. Ami pedig a fejtörést
okozta, egy álláshirdetés volt,
amirõl kiderült, hogy biztosí-
tási szakembereket keresnek.
Az elsõ évet ímmel-ámmal dol-
gozta végig, rangon alulinak
érezte újdonsült hivatását. Az
általa képviselt biztosító egy
konkrét ügyben tanúsított
nagyvonalúsága kellett ahhoz,
hogy büszkén vállalja: igen, õ
ehhez a csapathoz tartozik.
Azóta sok víz lefolyt a Dunán.
Három egymást követõ évben
platina fokozatot ért el, vagyis
behozott szerzõdéseinek szá-
ma meghaladta a százat. Telje-
sítményét jutalmazták már za-
fírgyûrûvel, külföldi utazással.
Sokan kíváncsiak a titkára. Õ
azt mondja, nincs titok. Ele-
gancia, jó modor és egy kis
plusz. Adni valamit másoknak,
amitõl jobban érzik magukat.
Jó szót, figyelmességet, bár-
mit. Aki látta már õt, tudja,
hogy a nyakkendõ és a kalap
nem maradhat ki a ruhatárá-
ból, s általában egy szál virá-
got is szorongat a kezében.
Eközben széles mozdulatok-
kal üdvözöl valakit. Na õ a
Hubi. Életének csúcspontja
egy a biztosító által rendezett
kongresszus volt, ahol kétezer
kolléga elõtt beszélt sikerének
titkáról, melyet õ szerényen
csak „hubikumnak” hív. Az
elõadás után 17 különbözõ
igazgatóságra hívták elõadni.
Egyébként megint rendszere-
sen látogatja a kosármeccse-
ket, ezen kívül sárkányhajó-
zással is foglalkozik. Hetente
kétszer kondizik, háromszor
fut. Kiegyensúlyozott párkap-
csolatban él, imádja kedvesét
és imádja az életet.       -gyuri-

Ma is imádja a sportot, egykor õ is kosarazott, késõbb
utánpótlás-neveléssel foglalkozott. Innen négy év eltelté-
vel távozott, s a biztosítási szakmában vetette meg a lá-
bát. Egy vezetõ biztosító képviselõjeként számtalan szak-
mai sikert mondhat magáénak, az ügynökök közötti öl-
döklõ versenyt majd’ minden évben megnyerte. Az öltöz-
ködésben, legalábbis Pakson, egyedi stílust teremtett. 

Jó napot, mi újság?

Hubert István

A tanévnek ugyan vége, de
vannak diákok, akik még
nem pihennek. Papp Márk, a
Deák Ferenc Általános Isko-
la ötödik osztályosa az elsõ
vakációs héten városi kosár-
labda-edzõtáborban vesz
részt. Edzõje, Nagy Gábor
kiemelte Márk óriási munka-
bírását, akaraterejét, s gyõz-
ni akarását. Hajt edzésen és
meccsen egyaránt, és jellem-
zõ a fiatal játékosra, hogy ké-
pes „meghalni” a pályán, csa-
patának állandó frontembe-
re. Két éve kosarazik intenzí-
ven, kiváló adottságaival si-
keres felnõtt játékos válhat
belõle. Ritka, hogy védõ- és
támadójátékban egyaránt te-

hetséges valaki, s ezenkívül a
„fejét” is használja, mondta
edzõje. Volt már dobógálán
harmadik legjobb, ahol közel
kétszáz gyerek versengett.
Idén egy Kenguru-bajnoksá-
gon korosztályában az ötven
legjobb közé válogatták, tár-
saival nyári országos tovább-
képzõ-táborban vehet részt.
A tanévben Márk több iskolai
sportversenyben képviseli is-
koláját, számíthatnak rá röp-

labdában, atlétikában, floor-
ballban, grundbírkózásban is.
Mindemellett kitûnõ tanuló,
kedvence a matek, számos ta-
nulmányi versenyen szere-
pelt kiválóan, a matekon kí-
vül német, természetismeret
tárgyakból is. Hétéves kishú-
ga, Veronika elsõs volt szin-
tén a Deákban, egy éve kez-
dett twirlingre járni, õ is te-
hetséges a sportban. Édes-
anyjuk atletizált, édesapjuk
tizenöt évig aktívan kézi- és
kosárlabdázott. A kisfiúnak
bérlete van az ASE felnõtt
bajnoki kosármeccseire, ál-
landó szurkoló. A szülõk min-
den erejükkel támogatják a
gyerekek sporttevékenysé-
gét, s õk is bíznak abban,
hogy Márk álma megvalósul-
hat egyszer, a fiú szeretne vá-
logatott játékos lenni.    -bzs-

Tehetségesek, fiatalok

Papp Márk



Kajak-kenu

Kozmann kettõ, Boros egy
számban indul a június 28. és
július 1. között Spanyolország-
ban rendezett síkvízi kajak-
kenu Európa-bajnokságon. Az
Atomerõmû SE kiválóságai
közül a kenusoknál Kozmann
György csepeli párjával,
Kolonics Györggyel mindhá-
rom távon kivívta az indulás
jogát. Azonban az ezres és az
ötszázas olimpiai szám mellett

kétszázon már nem õk indul-
nak, ugyanis a sprint táv selej-
tezõit az 500 méteres döntõk
elõtt rendezik. Helyettük Für-
dök Gábor és Horváth Gábor
kap lehetõséget. A kajakos
Boros Gergely Molnár Péter-
rel az oldalán a kajak kettesek
200 m-es számában szerepel.
A szegedi színekben verseny-
zõ Gyökös Lajos K4 1000 m-en
indul, társai Kökény Roland,
Vereczkei Ákos és Horváth
Gábor lesznek.

Horgászat

Negyedik alkalommal ren-
deztek horgászversenyt a Fü-
zes tavakon a villamos iparági
dolgozók részére. A Paksi
Atomerõmû Horgászegyesü-
let fennállásának 30. évfordu-
lóján a 21 villamos ipari társa-
ság 42 csapatának 126 ver-
senyzõje a három nap során
összesen egy pisze híján 311
kg halat fogott. A társaságok
versenyét a PA Zrt. nyerte,

második a Mátrai Erõmû,
harmadik az OVIT Zrt.  A
csapatok között az elsõ a PA
Zrt. I. 34090 gr, 2. PA. ZRt.
III. 31030 gr, 3. ÉDÁSZ ZRt.
26400 gr. kifogott hallal. Az
egyéni versenyben az elsõ
Magyar Gábornak (ÉDÁSZ
Zrt.) 16610 gr, a második Ko-
máromi Gergõnek (PA Zrt.)
14950 gr, míg a harmadik
Strasszer Attilának (PA Zrt.)
9450 gr súlyú hal akadt a hor-
gára. (joko)
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Fotó: Molnár Gyula (balra), Szaffenauer Ferenc (jobbra)

Sabáli Balázs edzõ kétéves
szerzõdést írt alá az Atom-
erõmû SE együtteséhez. A
fiatal, harmincéves szakem-
ber a 2005/2006-os idényben
bronz-, a most véget ért
2006/2007-es sorozatban pe-
dig ezüstérmet szerzett a
Körmend csapatával. La-
punknak elmondta, 18 éves
koráig kosárlabdázott Kör-
menden, majd Szombathely-
re került a tanárképzõ fõis-
kolába. Tanulmányai befe-
jeztével visszatért szülõváro-
sába, és 1999-tõl testneve-
lést, majd angol nyelvet taní-
tott. Az NB I-es csapat mel-
lett masszõrként dolgozott,
késõbb segédedzõ, majd ve-
zetõedzõ lett. Zsoldos And-
rás szövetségi kapitánysága
alatt a válogatottnál segéd-
edzõként tevékenykedett.
Nõs, kislánya kétéves.
Sabáli Balázs megtisztelte-
tésnek és egyben kihívásnak
tekinti az ASE kosárlabda-
csapatának irányítását. –
Mindig maximalista voltam,
tavaly bronzot, idén ezüstöt
nyertem, jövõre aranyat sze-
retnék. A rövid távú célom,
hogy a csapat a bajnokság-
ban és a kupában is legalább
az elsõ négy közé kerüljön,
és feledtesse az idei, kudarc-
nak számító ötödik helyet.
Már tanulmányozom az ügy-
nökök ajánlatait, ki kell vá-
lasztani 3-4 légióst, akikkel
kiegészülve a magyar játé-

kosok ütõképes csapatot al-
kothatnak. Nagyon fontos a
megfelelõ csapatmorál kiala-
kítása, a most leigazolt Gu-
lyás Robi alappillér lesz,
mellé kell rakni azokat az
embereket, akikkel a kitû-
zött célokat elérhetjük. A ki-
hívásoknak állok elébe – fo-
galmazott. 

Gulyás Róbert ugyancsak
két évre kötelezte el magát
az Atomerõmû csapatához,
így 8 év után ismét a Geszte-
nyés úton szurkolhatnak ne-
ki a paksi kosárlabda szerel-
mesei. A július 28-án 33. szü-
letésnapját ünneplõ játékos
elmondta, elege volt a légiós
életbõl, és családja is nagyon
örül, hogy itthon folytatja. –
A napokban találkoztam az
új vezetõedzõvel, Sabáli Ba-
lázzsal, de komolyabb be-
szélgetésre nem volt lehetõ-
ségünk. Úgy gondolom, ko-

moly szerepet szán nekem a
csapatban, számomra egyér-
telmûen csak a bajnoki cím
elfogadható! A következõ he-
tekben nyaralunk, augusztus
elején kezdjük a felkészü-
lést, reményeim szerint fizi-
kailag és szellemileg maxi-
málisan kipihenve – mondta.
A 213 cm magas center az
1999-es Európa-bajnoki sze-
replés után vett vándorbotot
a kezébe, elsõ külföldi csapa-
ta a francia Pau-Orthez volt,
majd a Chalon-sur-Saone és
az Asvel következett. Galliá-
ból Oroszországba, a Dina-
mo Moszkva Regionhoz iga-
zolt. A zord orosz tájakról
mediterrán országokba vitte
az útja, Görögországban az
Olympiakosz, és a Panel-
liniosz, Törökországban az
Ülker, míg Spanyolország-
ban a Málaga csapatában
játszott. Eddigi utolsó kül-
földi állomáshelye az ukrán

Azovmas Mariupol együtte-
se volt. Légiós éveinek ter-
mése nemzetközi kupa-
ezüstérmek, és a törökök-
nél, valamint az ukránoknál
szerzett bajnoki címek. A
magyar férfi kosárlabda vá-
logatott 1955-ös Európa-
bajnoki gyõzelmének félév-
százados évfordulója alkal-
mából a 2005 decemberében
lebonyolított szakmai és kö-
zönségszavazás alapján a
magyar kosárlabda legen-
dájává választották.

Tóth Jánostól, az ASE ko-
sárlabda szakosztályelnöké-
tõl megtudtuk, hogy Czigler
László távozott a csapattól,
Pécsett folytatja. A külföldi
játékosok ugyancsak távoz-
tak, közülük Jure Balaziccal
tárgyal a klub az esetleges
visszatérésrõl. A magyar já-
tékosok közül Horváth Zol-
tánnak és Mészáros
Zalánnak élõ szerzõdése
van, Kiss Zsolt és Panta Ist-
ván is újra elkötelezte ma-
gát, Lõrincz Viktorral még
tartanak a tárgyalások.
Bikádi Zoltán és Tóth Viktor
továbbtanulás miatt nem
folytatja a kosárlabdát az
ASE-ban. Elképzelhetõ,
hogy a 16 éves Morgen Fer-
dinánd is a nagycsapathoz
kerül. A szakosztályelnök el-
mondta, az augusztus elején
kezdõdõ felkészülésig 3-4
külföldi játékost kívánnak
szerzõdtetni.                 (joko)

Gulyás itthon akar bajnok lenni



Az Osztermájer Gábor ve-
zette U 15-ös korosztályú
labdarúgócsapata 11 pont
elõnnyel megnyerte az NB
II. Délnyugati csoport baj-
nokságát. A PSE edzõje el-
mondta, a 2006-2007-es baj-
nokságra hét új játékost kel-
lett beépíteni, és új játék-
rendszerben négy védõvel,
három középpályással és há-
rom csatárral álltak fel. – A
támadó szellemû együttes
gyorsan rátalált a sikerhez
vezetõ útra. Az õsszel 13
mérkõzésen 12-szer gyõzött,
egyszer döntetlent ért el a
gárda. A gólkülönbségünk
ekkor 69-3 volt, és természe-

tesen vezettük a tabellát. Té-
len sem állt le a csapat. Fo-
lyamatos teremedzések mel-
lett az enyhe tél miatt a sza-
badban is gyakorolhattunk –
összegezte az edzõ. Elmond-
ta, a hazai teremtornák mel-
lett nemzetközi kupákon is
elindultak. Tavasszal tovább
menetelt a gárda, és ezúttal

minden összecsapást meg-
nyert. Végül 26 mérkõzésen
25 gyõzelemmel és egy dön-
tetlennel zártak, a gólkü-
lönbség pedig 164-8-ra mó-
dosult. Az egyéni értékelé-
sek során Osztermájer Gá-
bor elmondta, mindenki ki-
válóan teljesített. Kotroczó
Róbert 40, míg Feil Máté 33

góllal zárt, õk mindenképp
kiemelkedtek, de a tréner
Bors Mártonnal, Heizler
Ákossal, Kern Dáviddal,
Adorján Tamással, Juhász
Viktorral, Haraszti Zoltán és
Höss Bencével is elégedett.
A sikernek köszönhetõen ez
a korosztály jövõre a kiemelt
bajnokságban szerepelhet.
Osztermájer Gábor együtte-
se viszont „kiöregszik”, ezért
õk az U17-ben szerepelnek.
A következõ szezonban is-
mét a másodosztályban
játszhatnak. A felmenõrend-
szer folytán az U15-ös kor-
osztályban Jenei Ferenc ed-
digi U13-as együttese képvi-
seli majd a Paksi SE-t.

efgé
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Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Paksi Sportegyesület (lent)

Lengyel tovább erõsítené a játékoskeretet
Az elõzõ szezonban újonc
gárda 11. helyen végzett a
Borsodi Ligában. Az összes-
ségében remek évadban,
mint minden csapat életé-
ben, kisebb-nagyobb hullám-
völgyek akadtak ugyan, de
Zováth János szerint a kö-
vetkezõ szezonban egyenle-
tesebben teljesíthet a PFC.
– A teljesítményingadozást a
rutintalanság számlájára
írom, jövõre kiegyensúlyo-
zottabban szerepelhetünk
majd – értékelt a paksi kö-
zéppályás. A csapat játéko-
sai rövid pihenõt kaptak, hi-
szen május 28-án zárult az
elõzõ bajnokság. A három
hét szünetet mindenki igye-
kezett tartalmas pihenéssel
eltölteni, hogy utána újult
erõvel készülhessen az új
idényre. – Az elmúlt héten a
fiúknak már háromszor fut-
niuk kellett, ezért különö-
sebb ráhangolódás nem lesz.
Napi két edzéssel készülünk,
a jövõ héttõl 14 napig Tatán
edzõtáborozunk, a bajnoki
rajtig 5-6 edzõmérkõzést
tervezünk – mondta el Len-
gyel Ferenc a Paksi FC veze-
tõedzõje. Nagy játékos-
mozgás eddig nem volt a Fe-

hérvári úton, az érkezõk ro-
vatba egyedül Éger László
neve került. Természetesen
az együttes vezetõi folyama-
tosan tárgyalnak, próbálják
még jobban megerõsíteni a
paksi csapatot. – Az optimá-
lis az lenne, ha már kész len-
ne a keret, de ez közel sincs

így. Roppant fontos lenne,
hogy tudjunk még erõsíteni,
fõleg a támadójátékunk és
ezen belül a góllövés volt na-
gyon gyenge az elõzõ idény-
ben. Ha ebben nem tudunk
minõségben lépni, akkor ez
az év sem lesz könnyû. Éger
László átigazolását óriási
eredménynek tartom, vele
mentálisan is sokat erõsöd-
tünk. Az átigazolási piacon 5-
6 olyan játékos van, akikbõl

egyet szívesen látnék, de
legalább ugyanennyi, erõ-
sebb anyagi kondíciókkal
rendelkezõ csapat van. Na-
gyon bízom a vezetõkben –
fogalmazott a tréner. A honi
elsõ osztályú pontvadászat
július 21-én veszi kezdetét. A
PFC-nek több csapattal el-
lentétben elfogadták a neve-
zését, a pénzügyi háttérrel
tehát a következõ idényben
sem lesz probléma.        efgé

Lengyel Ferenc, a Paksi FC vezetõedzõje mindenképp szeretné az elõzõ szezon
25 fõs keretét 22-esre csökkenteni, valamint minõségi igazolásokat eszközölni. Két váloga-
tott játékos érkezett a Fehérvári útra. Az FC Fehérvártól négy fordulóval szezon vége
elõtt elküldött és a Paksi FC-hez igazolt Horváth Ferenc újabb egy évvel meghosszabbí-
totta szerzõdését. A paksi Éger László is hazaigazolt. A Dunaújvárossal és a Debrecennel
is bajnok labdarúgó egyéves spanyol másodosztályú szereplést követõen négyéves
szerzõdést írt alá a Fehérvári úti együttesnél. Bita László és Vizdár Zsolt távozik a PFC-
tõl, de hogy melyik csapatban szerepelnek majd, még nem tudni. Haraszti Zsolt, a Paksi
FC ügyvezetõje szeretné, hogy a tatai kéthetes edzõtáborba már komplett csapattal men-
jen a Lengyel Ferenc irányította együttes. Ezért a még függõben lévõ tárgyalások a
napokban bizonyosan lezárulnak. 

Molnár Zoltánt, a Nemzeti Sport szezon közben kiosz-
tott osztályzatai alapján az „Év csapatába” választották. A
jobb oldali védõ a posztonkénti rangsor elsõ helyén vég-
zett. Kovács Attila a kapusok között 5., Salamon Miklós
középsõ védõ 12., Kiss Tamás jobb oldali középpályás 4.,
Heffler Tibor „védekezõ” középpályás 5., míg Buzás Attila
irányító középpályás 9. helyen végzett. 

Végigverték az egész országot 



Hibátlanul teljesítette a
tavaszi szezont a Paksi SE
OB III A csoportjában sze-
replõ teniszcsapata. A Barta
Attila vezette együttes az
utolsó fordulóban idegenben
a Balatonföldvárt is könnye-
dén gyõzte le. A 6:3-as siker
ezúttal Dávid, Dalos,
Vécsey, Hornok és Lisztmá-
yer nevéhez fûzõdik egyes-
ben, míg párosban a Dudás-
Lisztmáyer duó is diadal-
maskodott. A gárda tehát
hatból hat gyõzelemmel zár-
ta az elsõ kört és az elsõ
helyrõl várhatja az õszi foly-
tatást.                            röné

Második alkalommal ren-
dezett önálló estet a Paksi
Twirling és Botforgató Kul-
turális és Sport Egyesület.
A városi mûvelõdési köz-
pontban négy korcsoport
közel 70 versenyzõje 33 mû-
sorszámot mutatott be. Ez-
úttal nemcsak a paksiak lép-
tek fel, hanem bemutatko-
zott a Madocsai Twirling és
Mazsorett Sportegyesület
is. Több sportághoz hasonló-
an a twirling esetében is
õszi-tavaszi rendszerben
zajlik az idény. – Az idei év
sikeres volt, két verseny-
zõnk, Sólya Erzsébet és
Meczker Bettina is meghí-
vást kapott a twirling Euró-
pa-bajnokságra, melyet júli-
us 4-e és 9-e között Hollan-
diában rendeznek, így õk
képviselik Magyarországot
freestyle senior kategóriá-
ban – mondta el Kalmár Lí-
via. Az edzõ hozzátette, a
nyáron két edzõtábor lesz,
egy itthon és egy külföldön,
míg novemberben Zágráb-
ban nemzetközi versenyen
szerepelnek majd a lányok. 

A kiváló szervezésnek, a
felkészült gyerekeknek és a
lelkes szülõknek köszönhe-
tõen nagyon jó hangulatban
zajlott a gála, mely idején
alig maradt üres szék a
VMK-ban.                          fg
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Fotó: Szaffenauer Ferenc 

Az I. Tolnai Sárkányhajó Fesztiválon több kategóriában
álltak rajthoz a hajók. Az iskolások számára rendezett Ne-
buló kupát a házigazda tolnaiak nyerték, akárcsak az ifjúsá-
gi magyar bajnoki címet. Az Elsõ Bálozók Kupáján amatõ-
rök indultak, míg a paksi csapat által megnyert „Házisár-
kányok” részére kiírt versenyben csak hölgyek ülhettek a
hajókba. A Maraton Kupát, amely egyben a magyar bajnoki
címet jelentette, a Rába SC nyerte, a Paksi Sárkányhajó
Club csapata az ötödik helyen ért célba.

Sporthírek

Megtartotta éves küldött
közgyûlését az Atomerõ-
mû Sportegyesület. Süli
János ismertette az egye-
sület 2006. évi egyszerûsí-
tett éves beszámolóját,
könyvvizsgálói jelentését,
beszélt a múlt esztendõ
sporteredményeirõl. – Egy
kicsit sikerült spórolnunk,
mert a kosárlabdacsapat az
idén gyengébben szere-
pelt. Amit terveztünk,
mindenre volt forrásunk, a
költségkereten belül ma-
radtunk – értékelt az
Atomerõmû SE elnöke.
Két hónappal ezelõtt két
díjat alapított az ASE ve-
zetõsége, melyet évenként
ítélnek oda. Az „ASE örö-
kös tagja” kitüntetést a ta-
valy elhunyt Balogi Jenõ
kapta, aki az egyesület el-
sõ elnöke volt. A posztu-
musz elismerést özvegye
és két fia vette át. – Nap
mint nap láttam, hogy örö-
mét leli munkájában. Pél-
dául az ASE csarnok meg-
nyitásakor, mely egyedül-
álló volt a megyében és az

országban is. Biztos meg-
könnyezné ezt a díjat –
mondta el Orbán Gyula. 

– Töméntelen relikviánk
van otthon. Számomra az
egyik legkedvesebb az az
apró méretû boxring, ami-
vel kis koromban sokat
játszottam – fogalmazott
Balogi Csaba. Az „ASE
örökös bajnoka” címet az
egyesület eddigi egyetlen
olimpiai bajnoka, Kovács
Antal vehette át. – Na-
gyon örülök ennek a díj-
nak is, mint mindegyik-
nek, amit eddig kaptam.
Remélem az unokám, déd-
unokám is büszke lesz ar-
ra, hogy a papa volt az el-
sõ – értékelt a cselgáncso-
zó. Az egyesület életében
a 2007-es esztendõ a jövõ
évi pekingi olimpiai felké-
szülés jegyében zajlik. A
kvalifikáción a cselgáncso-
zók és a kajak-kenusok is
jól szerepelnek, és a ko-
sárlabdacsapat újbóli sike-
rére is számítanak a 2007-
2008-as bajnokságban.

efgé

Posztumusz díj Balogi Jenõnek
Véget ért a „Fuss, ússz, ke-
rékpározz a gyermekedért”
programsorozat, melyet a
Paksi Sportegyesület szerve-
zett. Idén három általános is-
kola és két óvoda nevezett.
Márciusban futni, áprilisban
úszni, májusban kerékpároz-
ni várták a gyerekeket és szü-
leiket egyaránt. – Negyedik
éve fut ez a program, minden
évben emelkedik a résztve-
võk száma, idén majdnem
1400-an vettek részt az ese-
ményen. Célom, hogy jövõre
még többen legyünk. A legsi-
keresebb a futás volt, mely
számomra meglepetés volt –
mondta Horváthné Szeip Il-
dikó szabadidõsport-szerve-
zõ. Az Ürgemezõn több mint
600-an neveztek, de a kerék-
páron is 500 felett volt az in-
dulók száma. Az uszodába jöt-
tek a legkevesebben, fogal-
mazott a fõszervezõ. Az óvo-
dásokat és az általános iskolá-
sokat idén is külön díjazták.
Az elsõ 80 ezer, a második 60
ezer, míg a harmadik egy 40
ezer forintos sportszervásár-
lási utalványt vehetett át. A
nagyobbaknál a sorrend: De-
ák Ferenc, Balogh Antal,
Bezerédj, míg a kisebbeknél
Mesevár, Hétszínvirág. A
programsorozaton idén elõ-
ször vett részt a Balogh Antal
Katolikus Iskola, és mindjárt
második helyen végzett.
Sztanóné Körösztös Lívia
testnevelõ sokat dolgozott
azon, hogy ilyen szép sikert
érjenek el. – Amikor elõször
végigjártam az osztályokat,
mindenki lelkesedett az ötle-
tért, de aztán a futásnál keve-
sebben voltunk az általam
vártnál, ezért kissé elkese-
redtem. Viszont a program
végére a szülõk, gyerekek és
a kollégák is egyre nagyobb
számban jöttek. – összegzett
a pedagógus. Jövõ tavasszal
ismét lesz „Fuss, ússz, kerék-
pározz”. 

efgé

Gyermekükért
sportoltak
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Fotó: Molnár Gyula

Mozi

Június 27. (szerda)  20 óra
A KARIB-TENGER

KALÓZAI 3.
Szinkr. amerikai kalandfilm

Június 29. (péntek)  20 óra
NAPFÉNY

Feliratos amerikai sci-fi

Július 1. (vasárnap) 20 óra
PÓKEMBER 3.

Szinkr. amerikai akciófilm

Július 4. szerda
NORBIT 

am. vígjáték

TelePaks

Június 25-étõl nyári mû-
sorrendre tér át a városi
televízió. Friss híradóval
hetente egyszer, pénteken
19 órakor jelentkezünk.
Ha lemarad róla,  a követ-
kezõ héten hétfõtõl csü-
törtökig 19 órakor meg-
nézheti az ismétlést. 

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Fortuna Unikum

A Fortuna rádió beszélge-
tõs mûsorai nyári szabad-
ságra mentek, kivétel a va-
sárnap délelõtt hallgatható
Fortuna Unikum, melyben
aktuális témákról beszélget
az adás vendégeivel a két
mûsorvezetõ, Vida Tünde
és Schuckert József. A vé-

telkörzetekben történõ fon-
tos és kevésbé fontos ese-
mények háttérinformációi-
hoz juthat hozzá a hallgató,
melyrõl kötetlen formában
társalognak a stúdióban
ülõk. Június 24-én Gárdai
György ismerteti a jubileu-
mi, XV. Gastroblues Feszti-
vál programját. A beszélge-
tést a fesztiválon fellépõ
elõadók zenéivel teszik még
érdekesebbé az Unikum
résztvevõi. Tartsanak ve-
lünk a továbbiakban is
mindhárom frekvencián-
kon!

Kiállítás

A mûvelõdési központ kiski-
állítójában  Horváth Kálmán,
Borkó Mariann, Balogh Ti-
bor, Kiss Sándor és Vári
Zsolt cigány képzõmûvészek
kiállítását láthatják.

A Közmûvelõdési
Kht. táborai

ALKOTÓ KÉPZELET-
KÉZMÛVES TÁBOR: 

10-14 éves gyermekeknek 
Téma: különbözõ kézmûves
technikák, anyagok alkal-

mazása, egyéni és 
csoportos alkotás

GAIA – ÖKO TÁBOR: 
10-14 éves gyermekeknek
Ismerkedés a környezet és
természetvédelem hagyo-

mányos és új formáival, a
környék természeti és kör-

nyezeti értékeivel, a ter-
mészetközeli életmóddal

DUNAKÖMLÕDI 
RAJZTÁBOR 

7–18 éves gyermekek, 

fiatalok részére
Téma: képzõmûvészeti alap-
ismeretek, egyéni és közös
alkotómunka szakemberek

vezetésével.

ADJ JELET MAGADRÓL
címmel siket, nagyothalló
és ép gyermekek, fiatalok 
integrált táborát szervezi

az ifjúsági iroda. 

HATÁRON TÚLI 
MAGYAR KÖZÉPISKO-

LÁSOK TÁBORA
Július 23-31, Cseresznyés.

A táborban erdélyi, felvidé-
ki, kárpátaljai és vajdasági
középiskolások, pedagógu-

sok vesznek részt.

A programokról érdeklõd-
jön a VMK-ban, illetve a

kömlõdi faluházban!

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

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

Jubileumi hangversenyre
hívta rajongóit a magyar-
országi kórusok élvonalá-
ba tartozó Paksi Városi
Vegyeskar. Mint Simon
Péter karnagy mondta,
harminc éve arról szól
történetük, hogy hetente
találkoznak amatõr, éne-
kelni szeretõ emberek.
Útjukat sikerek kísérik,
nemzetközi versenyen
ezüst diplomát kaptak,
fesztiválkórus minõsítést
szereztek, megkapták a
várostól a Pro Urbe em-
lékérmet. Az évfordulóra
nem csak, sõt fõként nem
dalokkal készültek, ha-
nem minden kórustag az-
zal, amivel akart, tánccal,
verssel, musicallel. Eze-
ket Vajda Tibor a kórus
egyesületének elnöke
rendezte színpadra. 

vt

Németországi munkára
gyakorlattal rendelkezõ 
csõszerelõket keresünk.
Jelentkezni fényképes 

önéletrajzzal „Állás” jeligére
3301 Eger, Pf. 138.

A 45 perc
ifjúsági melléklet 

megjelenését
a Bau-Paks Kft.

támogatta.
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A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet 

a paksi piactéren 
56m2-es irodát (10,5 M Ft + áfa),

71 m2-es üzlethelyiséget (12,5 M Ft + áfa)

kínál eladásra. 
Az elõzõ összegek irányárak. 

Kedvezõ hitelfeltétel is lehetséges 
10% + az áfának megfelelõ önerõ 

rendelkezésre állása mellett. 

Futamidõ maximum 15 év. 
Forint és svájci frank alapú hitel is

igénybe vehetõ. 

RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS:
a paksi fiókban. Paks Villany u 4. 

Telefon: 75/511-240 vagy 
Fonyó Lajos ingatlanközvetítõtõl kapható.

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

DIOPTRIÁS 
NAPSZEMÜVEG

AKCIÓ!
Nyerjen tengerparti utazást 

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

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

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

Nehéz üres asztalt találni
délidõben a Topáz étterem-
ben, menükínálata kedvelt.
– Igyekszünk hagyomá-
nyos, magyaros ételeket
fõzni – mondja Benedeczki
János. Az étterem üzemel-
tetõje hozzáteszi, ez persze
nem csak a menüre igaz, az
étlapot is igyekeznek válto-
zatosan összeállítani, közel
húszféle sertés, ugyanennyi
szárnyas ételféle közül le-
het választani – Bõséges

a d a g o k a t
adunk, s
nem csak
hagyomá-
nyos készí-
tésû étele-
ket. Vannak
p é l d á u l
olyan ösz-
szeállítása-
ink, amit ki-
mondottan
h ö l g y e k

kedvelnek, illetve olyanok,
amelyek ízvilága inkább fér-
fias – teszi hozzá. Az ízlése-
sen berendezett étterem-
ben két helyiség van, ötven,
illetve hatvan személyesek,
de nem szabad megfeled-
kezni a két teraszról sem,
egyik befogadóképessége
hasonló nagyságrendû, a
másikon akár százan is he-
lyet foglalhatnak. Éppen
ezért kiváló a Topáz étterem
különbözõ rendezvények

lebonyolítására, legyen az
ballagás, osztálytalálkozó,
lakodalom vagy éppen cé-
ges rendezvény. Egyszerre
akár kétszáz vendéget is
asztalhoz tudnak ültetni
ilyenkor, persze nem egy
térben. 

A nyitva tartást a vendé-
gek szokásaihoz igazítot-
ták, így pénteken a leg-
hosszabb, akkor 23 óráig
várják a szórakozni vágyó
vendégeket. Ilyenkor nem-
c s a k
gaszt ro-
nómiai él-
m é n y r e
s z á m í t -
hatnak a
betérõk,
h a n e m
z e n e i r e
is. Min-
den pén-
teken élõ-
zene van

a bonyhádi Koktél duó jó-
voltából. Benedeczki Já-
nos terveirõl szólva el-
mondta, rövidesen beve-
zetik a vendégkártyát, mel-
lyel törzsvendégeiknek
szeretnének kedveskedni,
jövõ hónapban megnyílik
az elsõ terasz, július 13-án
estére pedig programmal
készülnek, 19 órától a
csámpai Country Road
Club tart nyílt napot.

(X)

Topáz étterem: Paks gasztronómiai ékköve


