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Hideg fejrõl, csapatról és filmbe illõ jelenetekrõl
mesél Kiss Attila. Portré a Neutron Bevetési Osztály
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Sillerfesztivál

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Lapunk megjelenésével egy idõben több helyszínen is zajlik a III. Országos Sillerfesztivál. A Sárgödör térre kilátogatókat szombat délután játszóház, egészségsátor,
kézmûves foglalkozás, kirakodóvásár várja. A sillerek mellett pálinkát és sillerhez illõ ételeket is kóstolhatnak majd. Délután a néptáncegyütteseké a színpad, fellép többek között a Tûzvirág Táncegyüttes és Csikó Szabolcs. 18.30-tól következik a
Nemjuci, 20.20-tól pedig a Hooligans. A fesztiválozók kedvét az esõ sem veheti el, a
programnak rendezvénysátor ad helyet. Mindeközben Dunakömlõdön, a sportpályán
halászléfõzõ versennyel, citerazenével és bordalokkal várják az érdeklõdõket. Délután helyi együttesekkel folytatódik a program, fellép a nyugdíjasklub férfikara és a
dunakömlõdi néptánccsoport.
Vasárnap német nemzetiségi nappal folytatódik a fesztivál a Sárgödör téren, színpadra lép többek közt a Roger Schilling Zenekar, a Millich Familie és Pecze István.
A nemzetiségi napon adják át az „Arany Rozmaring” díjat is.

Fotó: Molnár Gyula

Paks város
Sportjáért
díjas:
Kacsó Tibor
Írásunk a 2. oldalon

NYUGDÍJAS HITEL
49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt 75 éves korig!
Felvehetõ összeg 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, futamidõ max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében
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Kacsó Tibor – a kitüntetett teniszedzõ

Többnyelvûre
bõvült
a turisztikai
honlap
Már három nyelven elérhetõ a város turisztikai honlapja,
a
www.utazaspaks.hu. Az oldal fejlesztését a Paksi Turisztikai Információs Iroda készítette.
A honlap két éve mûködik
és a mai kor elvárásainak
megfelelõen mostantól már
angol és német nyelven is
tájékozódhatnak az érdeklõdõk a városunkban található látnivalókról, szálláshelyekrõl, vendéglátó-egységekrõl és programlehetõségekrõl. Az iroda munkatársai négy nyelven (magyar, angol, német, francia)
tudnak segítséget nyújtani
a városunkban megforduló
turistáknak. Az iroda (ahol
a város turisztikai kiadványai és a Paks könyv megvásárolható) címe és nyitva
tartása: Építõk úti üzletsor. H-P: 8-17, Sz: 9-12.

viselõ-testület döntése alapján
a nagyszebeni születésû Kacsó
Tibor vehette át a kitüntetést.
Kacsó Tibor tanár úr az 1990es évek közepén települt át feleségével Székelyföldrõl Paksra.
A tornatanár-teniszedzõ hamar
alkalmazkodott a helyi sajátosságokhoz, s szinte azonnal beilleszkedett a teniszezõ paksiak
közé, s ezzel egy idõben a városi közösségbe. Az egykor asztalosnak készülõ, késõbb testnevelési egyetemet végzett tornatanár szülõföldjén tanított elemi
iskolában, középiskolában, vezetett sportiskolát, minden szerepében és feladatában kiváló
teljesítménnyel. Kacsó Tibor
1995 óta meghatározó alakja a

önként, önzetlenül, ellenszolgáltatatás nélkül vállal tevékenységet:
sportigazgatói,
szakmai tapasztalatait megosztja edzõpartnereivel, aktív
segítõje a tenisz szakosztály
vezetésének. Elismerésre méltó érdemei közé tartozik, hogy
az elmúlt években a paksi tenisz szakosztály Tolna megye
sportéletének meghatározó
csoportjává vált.
A mindig kedves, jókedvû és
rendkívül udvarias tanárember
ma is irigylésre méltó erõvel és
akarattal dolgozik. Az egészséges életmód iránti elkötelezettsége, kitartása, a sport iránti
alázata minden testi-lelki problémán átsegíti.”
-te-

paksi sportéletnek. Naponta tart
edzéseket öttõl hetven éves korig – több generációnak, így
vált meghatározó személyiségévé a Paksi Sportegyesület
utánpótlás nevelésének is.
S most következzen egy részlet a felterjesztésbõl, melyben
javaslat érkezett a tanár úr kitüntetésére: „Pedagógiai képességei, emberismerete, gyermekszeretete segíti õt a városi
sportélet alakításában. Hetente
több mint ötven gyermeket
mozgat, futtat, üttet és ami a
legszebb: mosolyogtat. Méltán
öregbíti a Paks, a Sport városa
kitüntetõ címet.
A sportegyesület életében,
feladatvállalásaiban sokszor

Caissa lovagjai Pakson

Fotó: Molnár Gyula

Paks a kitüntetések városa.
Minden nemzeti ünnepen és
jeles napon átadásra kerülnek
azok az elismerések, melyek a
szakmacsoportok, civilszervezetek képviselõit, kiválóságait
gazdagítják, legtöbb esetben
nem csupán erkölcsi elismeréssel. 2005-ben Paks Város
Képviselõ-testülete a város
sportéletében dolgozó azon
személyek részére, akik a város sportjáért, a város hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak, Paks
város Sportjáért kitüntetést
alapított. A kitüntetõ címet kétévente egy személy kaphatja.
Az elismerést elsõ alkalommal
2006-ban adták át. Idén a kép-

Tíz éve áll a városi mûvelõdési
központ melletti parkban Pauer
Gyula Kossuth-díjas mûvész alkotása, a sakkolimpiai emlékmû. A szobor állításában való
közremûködést ismerte el így
tíz év távlatában a Sakk-kultúráért Alapítvány és a Magyar
Sakkszövetség azzal, hogy az
önkormányzatnak és az atomerõmûnek adományozta a
Caissa lovagja kitüntetést. Az
elismerésben – mint elhangzott
– természetesen az is benne van,
hogy a paksi sakkcsapat, támogatóinak köszönhetõen rendkí-

vül eredményes. Marti György,
a Magyar Sakkszövetség szervezési igazgatója szerint 2000
óta Paks annyit tett a magyar
sakkozás asztalára, hogy nem
volt kérdés, érdemes-e a kitüntetésre. A paksi csapat feljutott
az NB I-be, mindig a bajnoki
cím egyik várományosa, ifjúsági sakkozóik rendszeresen megnyerik a csapatbajnokságot,
olimpikonjaik vannak, tette
hozzá. Ezek az olimpikonok ott
voltak a május 14-én tartott ünnepségen is. Az olimpiai bajnok
Csom István nagymester szót is

kért ugyanúgy, mint Portisch
Lajos, aki szintén tagja volt az
1978-as olimpia bajnok sakkcsapatának. A nemzetközi sakkszövetség (FIDE) 1924-ben alakult, az elsõ olimpia az említett
’78-as játék volt Buenos Airesben. Ezt is, a következõt is Magyarország nyerte. A magyar
sakksport nagyjainak nevét a
paksi sakkszobor gránitba vésve
õrzi. Ennél az emlékmûnél ütötték Caissa lovagjává mint a
sakk-kultúra támogatóit Hajdú
János polgármestert és Süli János vezérigazgatót.
– Paks városa minden értelmes tevékenységet, minden
sporttevékenységet támogat,
mert a sport nemesíti a lelket és
edzi a testet – mondta lapunknak Hajdú János. Süli János pedig arra emlékeztetett, hogy a
sakk a nagy elõdök szellemiségéhez – Marx Györgyhöz és
Teller Edéhez – is kötõdik, ezért
az atomerõmû akkori vezetése
szívesen vállalta fel, hogy a
sakkcsapat és az emlékmû létrehozását támogatja. A lényeg –
mutatott rá Süli János –, hogy a
fiataloknak lehetõséget nyújt arra, hogy testük mellett szellemüket is eddzék.
-vt-
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Tömbbelsõ és utca újul meg

– Tavasszal és télen ide nem lehet személygépkocsikkal bejönni, térdig érõ sár van – panaszkodik a tömbbelsõrõl Péri
Péter, aki a Váci Mihály utcában lakik. A városközpont e részén az év nagy részében tehát
lehetetlen volt a közlekedés. A
városvezetés korábban már próbálta orvosolni a problémát, a
zúzott köves megoldás azonban
nem járt sikerrel. A körzet képviselõje, Kern József elmondta:

Paks belvárosi része több ütemben újul meg, a folyamat már
tavaly kezdõdött. – Elõször a
külsõ parkolókat építettük meg,
idén a tömbbelsõ következik. A
harmadik ütem a Rákóczi utcai
oldal rekonstrukciója lesz, remélhetõleg a jövõ évben, de
legkésõbb 2012-ben – tájékoztatott a képviselõ. A Váci Mihály utcai tömbbelsõben 85 méter hosszú, szegéllyel ellátott
aszfaltos burkolat készül, vala-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szaffenauer Ferenc

mint 21 parkoló, a lakóépületek
bejáratainál pedig díszburkolat
lesz. A kivitelezési munkálatok
várhatóan a nyáron kezdõdnek.
Szintén ekkor indulhat egy
másik jelentõs útfelújítás a városban, mégpedig a Kurcz
György utcában. – 2006-ban
adták át az említett utca hoszszabb szakaszát, akkor a rövidebb rész nem készült el. Itt is
teljes körû, úgymond faltól falig átépítés lesz – tette hozzá

Kern József. Az utca aszfaltos
útburkolatot kap, a rossz állapotban lévõ járdákat is felújítják, valamint lefedik az árkot és
a csapadékvíz-elvezetést is
megoldják majd a szakemberek. A Pollack Mihály utcai csomópontnál is megszûnik az eddigi áldatlan állapot. Az útkeresztezõdést is új aszfalttal látják el, továbbá az alatta lévõ
közmûvek apróbb problémáit is
megoldják majd. Jelenleg
mindkét felújítási programnál a
közbeszerzési eljárás zajlik.
Faller Gábor

Sok fa esett áldozatul a viharnak
matosan dolgozott a terepen,
volt úgy: reggel héttõl éjjel kettõig, amit csak úgy gyõztek,
hogy a szabadnapjukat töltõk
közül is berendeltek egy egységet.
A tûzoltókkal együttmûködve
a DC Dunakom Kft. is kivette a
részét a faeltávolításból, a kivágás és elszállítás folyamatos
volt, de az iszapeltakarítás vagy
a közterületek megtisztítása is

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: június 4.

adott feladatot bõven. 25-30
ember takarított megállás nélkül, és amint az idõ engedte, a
seprõgépek is munkába álltak.
A gigászi küzdelembõl a Paksi
Vízmû Kft. sem maradt ki: folyamatosan járták a területet,
hol van dugulás, mûködnek-e a
szivattyúk és átemelõk. Két nap
alatt mintegy 110-130 mm csapadék zúdult a városra, amit
nem vagy csak alig gyõztek a
csatornák. Kömlõdön két helyen vonultak ki a szakemberek
kárelhárításra, ahol udvart és
fürdõt öntött el a víz. A paksi
szennyvíztelepre egy átlagos
napon mintegy 2200 m3 víz érkezik, az elmúlt hétvégén ez
összesen több mint 16 ezer volt!
Akadt tennivalója bõven mindenkinek, amit néhány esetben
a lakosok is szaporítottak: mint
Puskás Jánostól, a DC Dunakom részlegvezetõjétõl megtudtuk, sok olyan bejelentés is érkezett, amit maguk az ott élõk is
megoldhattak volna, de köny-

Fotó: Kövi Gergõ

Sokaknak helyt kellett állni a
múlt hétvégi vihar idején, hogy
elhárítsák a károkat – bár ez a
térség, még szerencsésen megúszta a természeti erõk tombolását. Csak hétfõn 66 esetben vonultak ki a tûzoltók. Személyi
sérülés nem történt, ám rengeteg fa veszélyeztetett épületet,
elektromos kábelt egyaránt, sõt
a PSE mûfüves pályájára is rádõlt egy. Négy csapat is folya-

nyebb volt a közmûveket hívni,
s nem gondoltak bele, van jócskán olyan helyszín is, ahol valóban nagy a baj…
Volt azonban olyan is, aki levélben köszönte meg a tûzoltók
gyors segítségnyújtását: egy 12
méter magas fenyõ dõlni kezdett a villanyvezetékre az udvarában, s miután jelzett az ügyeletnek, a szolgálatot teljesítõk
perceken belül kivonultak és
szakszerûen kivágták a félig
már kidõlt fát.
-dávid-
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Városháza

Okmányiroda

Pakson, illetve körzetközponti feladatként
a kistérség további tizenkét településén látja el feladatait az okmányiroda. Az irodához kell fordulnia a lakosságnak személyiés lakcímkártyával, útlevéllel, vezetõi engedéllyel, mozgáskorlátozottak parkolási
engedélyével kapcsolatos ügyekben,
személyiadat-, illetve lakcímváltozás esetén, hozzájuk tartozik a vállalkozói ügyekkel, valamint a közlekedés igazgatás területén a jármûvekkel kapcsolatos ügyintézés,
továbbá az Ügyfélkapu regisztráció az
elektronikus ügyintézéshez, ami egyre nagyobb hangsúlyt kap. Mindezek mellett a
választásokhoz kapcsolódóan el kell készíteniük a választási névjegyzéket, nyilvántartásba venni a jelölteket, a választás napján pedig Tolna megye kettes számú választókerületében a paksi okmányiroda a „fõhadiszállás”. Az okmányiroda ügyszáma éves
szinten meghaladja a harminckétezret, átlagosan húszezer okmányt állítanak ki, ami
azt jelenti, hogy minimum ennyi ügyfél keresi fel õket. Érdekesség még, hogy évente

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Évente több ezer ügyfél, illetve kiadott
okmány, tizenhárom település, tíz ügyintézõ. Számokban így foglalható össze
röviden a paksi okmányiroda munkája,
amely a polgármesteri hivatal egyik
osztálya, az irodaház földszintjén, illetve elsõ emeletén mûködik. Az okmányirodai rendszer országosan a közigazgatás legfiatalabb területe, idén tízéves.

111 millió forint fut át az irodán keresztül
az államkasszába. Az elmúlt tíz esztendõ
alatt mindig kiemelkedtek a személyi igazolvánnyal és a jogosítvánnyal kapcsolatos
feladatok, mindkét területen évente háromezer fölött van a kiállított okmányok száma,
valamint az objektív felelõsség bevezetése
óta a közlekedésigazgatás területén a hatósági ügyintézés, ami gépjármûvek forgalomból történõ kivonását, jogosítványok
bevonását takarja. A többi területen a jogszabály-változásokból eredõ kampánymunka miatt emelkedhet az ügyszám, ilyen volt
például az új útlevél bevezetése vagy a vállalkozói igazolványok adószámváltozás
miatti cseréje. Az ügyfélforgalmat folyamatos szervezéssel tudják kézben tartani. Ezen
a téren nagy elõrelépés volt, mikor az ön-

kormányzat segítségével 2005-ben bevezették az elektronikus ügyfélhívó rendszert.
Az is nagy segítség, hogy lehetõség van
idõpontot kérni, amivel egyre többen élnek,
naponta húsz körül van azok száma, akik
elõre bejelentkeznek. Az ügyfelek fogadását jelenleg úgy oldják meg, hogy minden
óra elsõ fele a bejelentkezõké, a másik fél
órát pedig fenntartják a betérõknek. Mivel
az okmányirodában azonnali ügyintézés folyik, külön figyelmet kell fordítani a szabadságolás, betegség miatti helyettesítésre,
az ügyintézõknek több területen is járatosnak kell lenniük. Az országban háromszáz
okmányiroda mûködik, amelyek mindegyike egy zárt számítógépes hálózaton közvetlen összeköttetésben van a központi nyilvántartó hivatal adatbázisával, ahonnan lehívhatják a munkájukhoz szükséges adatokat a gépjármû nyilvántartásból, illetve a
népesség-nyilvántartásból, mutatta be munkájukat Nyiratiné Nász Rózsa. Az okmányiroda vezetõje elmondta, gyakran elõfordul,
hogy nem minden iratot visz magával az
ügyfél, amikor felkeresi az irodát, ebbõl
adódnak kellemetlenségek. Ezért arra hívja
fel a figyelmet, hogy személyi igazolvány,
útlevél, vezetõi engedély ügyekben az elõzõ okmányt és a születési anyakönyvi kivonatot feltétlenül vigye magával az érintett,
illetve, hogy gépjármû-átíratás esetén a tulajdonjog megszerzését igazoló dokumentumok esetében csak az eredeti iratokat
vagy közjegyzõvel hitelesített másolatukat
fogadhatják el. Az ügyfelek figyelmébe
ajánlja a földszinti portagalériát, ahol egy
kivételével bemutatkoztak már a kistérség
települései, illetve több civil szervezet.
Kohl Gyöngyi

Kiemelt figyelem a két keréken száguldókra
Májusban a motorkerékpárral
közlekedõk számíthatnak fokozott ellenõrzésre az ország útjain. A rendõrségi akció célja a
baleset-megelõzés, mivel a jó
idõ bekövetkeztével egyre többen ülnek kétkerekûre. – Április végéig 11 motorkerékpáros
vesztette életét Magyarország
útjain – tudtuk meg Herman
Gábortól, a Paksi Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti
Alosztály vezetõjétõl. A paksi
kistérségben is történtek már
motoros balesetek a sebességtúllépés következtében. Az M6os autópálya március végi átadását követõen a paksi rend-

õrök új jelenségre figyeltek fel:
a 6-os fõút terheltsége lecsökkent, ezt kihasználva nagyobb
sebességgel közlekednek a sofõrök. A jövõben erre is kiemelt
figyelmet fordítanak majd.
– A Paksi Motorsport Egyesület támogatja a versenyszerû
technikai sportokat, de nem a
közúton – mondta el Pajer
László, az egyesület elnöke.
– Tagjaink évente többször zárt
pályán gyakorolhatnak, így többek közt a Hungaroringen is.
Részt veszünk oktatásokon,
melyek során életszerû rutinfeladatokat kell megoldanunk, ellenõrzött körülmények között.

Ilyen a hirtelen irányváltás, fékezés, biztonságos elõzés. Az
utóbbi idõben megnövekedett a
nagykategóriás motorok száma,
ez a baleseti statisztikában is
megmutatkozik. Sajnos mindenkiért mi sem felelhetünk –
tette hozzá Pajer László.
A biztonsági elõírásokat a motorosok nagy többsége betartja,
de jellemzõen a kistelepüléseken
elõfordul egy-két eset, hogy a
kétkerekûvel közlekedõ nem
vesz fel bukósisakot vagy ittasan
pattan nyeregbe. A rend õrei a
klasszikus hármas intézkedéssel
szankcionálnak, vagyis figyelmeztetnek, helyszínen bírságol-

nak, végsõ esetben pedig feljelentik a szabályszegõket. efgé

Földmunkák,
családi házak
kivitelezése,
felújítása,
bővítése,
épületek bontása
Nyikos Tibor
kőműves
vállalkozó
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„Esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem, a Magyar Köztársaságnak hû állampolgára leszek, alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és
megtartom.”
Ez a mondat hangzik el állampolgári eskütételek alkalmával. Azok, akik magyar
anyanyelvûek, akik a környezõ országok
egykor Magyarországhoz tartozó területeirõl érkeznek hazánkba, hibátlanul mondják
az eskü szövegét: a más vidékrõl érkezett
tájszólásával, ünnepélyesen, meghatódva.
Így történt Jilling Mártával is, aki a májusi
állampolgársági eskütételre már nem egyedül, hanem férjével és négyhónapos kislányukkal érkezett. A kis Anna, mintha érezte volna az ünnepi alkalom jelentõségét,
mindent jól megfigyelt, éberen nézte a
történéseket…
Takaros, barátságos otthonukban kerestem fel õket. Márta szülõföldjérõl, korábbi
életérõl, megismerkedésükrõl beszélgettünk.
Márta a romániai Bihar megyébõl,
Margittáról érkezett Paksra. A kisváros
alig harminc kilométerre fekszik a magyar-román határtól. (Nagymamája születésekor a terület Magyarországhoz tartozott.) A valaha többségében magyar
lakta településen ma jórészt románok élnek. Márta magyar nyelvû általános iskolába járt, ahol kötelezõ tantárgy volt a
román a nyelv, így aztán késõbb nem
okozott gondot románul érettségizni. A
magyarországi költözésig a kereskedelemben dolgozott, szüleivel és húgával
töltötte mindennapjait…

A fiatal pár a világháló segítségével ismerkedett meg, 2007 decemberében. Az
események ezután gyorsan követték egymást. (Azt mondták, már nem „fiatalok”,
ebben a korban az ember már gyorsan
felismeri, ha társra talál.) A kölcsönös látogatásokat követõen 2008 õszén házasodtak össze. A paksi polgári esküvõ
után Margittán, baptista szertartás szerint tartották meg az egyházi esküvõt és
Márta Paksra költözött…
Márta úgy meséli, eleinte nehéz volt tájékozódni a városban és erõs honvágyat
érzett. De a hónapok múlásával munkát talált, ismerni kezdte a város apró részleteit,
1989-ig évente átlagosan ezer állampolgársági kérelem érkezett a Belügyminisztérium Állampolgársági Fõosztályára. A következõ évtõl azonban robbanásszerûen megnõtt a beadványok száma. 1990 és 1993 között évente több
mint tizenháromezer család nyújtott be
honosítási kérelmet, ami példátlan a hazai állampolgársági ügyintézésben.
1994-tõl napjainkig a beadott kérelmek
száma évi néhány ezer.
A kérelmezõk többsége magyar ajkú.
Nagy többségük román, illetve egykori
jugoszláviai állampolgár. Az ukrán és
szlovák kérelmezõk aránya jóval alacsonyabb. A Közép- és Kelet-Európa más
államaiból érkezettek beadványai 6-7
százalékot, az Európán kívüli államokból hazánkban letelepedni kívánók száma 1-2 százalékot tesz ki.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Már itthon is otthon van

a honvágy is csitulni kezdett, bár gyakran
gondolt (és gondol ma is) édesanyjára, aki
nehéz szívvel engedte el lányát…
A hivatalos dokumentumok intézése gyorsan történt. Márta bizonyítványait, anyakönyvi kivonatát az Országos Fordító Iroda
magyarra fordította, a hatóságok így elfogadták azokat…
A kis Anna érkezését nagyon várták,
ahogy a májusi állampolgársági eskütételt
is (csak talán más érzelmekkel). Márta otthonra talált Pakson. Férjével, a hajléktalanszállón szolgálatot teljesítõ, utcai szociális munkát is ellátó Jilling Gáborral
nagycsaládosként képzelik el a jövõt.
Rendszeresen járnak a paksi baptista gyülekezetbe. Itt áldották meg Annát és itt
kapnak segítséget, amikor szükséges, a
gyülekezeti tagoktól….
Márta boldogan meséli, nemsokára Margittára utaznak, meglátogatják a családját.
Hazautaznak, majd hazatérnek Paksra, az
otthonukba.
Tell Edit

Sajátjuknak érzik Paksot
Volt egyszer egy Erõmû Beruházási Vállalat – rövidebb nevén ERBE, amely elnevezés ismerõsen cseng Pakson. A 60
éve alapított cég a magyarországi erõmûépítéseken tette le
névjegyét, s egy olyan, mai napig egyedülálló beruházáson is
dolgozott, mint a paksi atomerõmû. Az ERBE irányította az
építés-szerelési, valamint az
üzembe helyezési feladatokat
1985-ig. Csúcsidõben tízezer
ember munkáját koordinálták,
egy teljesen más társadalmigazdasági környezetben, egy
olyan gigantikus építkezésen,

amelyhez fogható talán azóta
sem volt az országban. Sok
egykori erbés most is az atomerõmûben dolgozik, a cég
egyébként ma is jelen van Pakson, s azok, akik egykoron
részt vehettek a létrehozásban,
ám szétszóródtak a levonulás
után, ma is jó szívvel és büszkén emlékeznek azokra az
idõkre. Olyannyira, hogy mikor Zsarnai Sándorné szervezõ
találkozóra invitálta õket, engedtek a hívó szónak, s jöttek,
hogy felidézzék a régi éveket.
Legfeljebb archív felvételek
alapján próbáljuk meg elkép-

zelni, milyen is lehetett a földmunkától a szállításon át a lakótelep építéséig cégek hadának munkáját összefogni egy
olyan korban, amikor még nem
volt mobiltelefon, s ma már
furcsa belegondolni: mekkora
szervezést igényelt, hogy utolérjenek valakit, aki éppen a felvonulási területen volt… S
nem csupán a teljesen új építési technika jelentett kihívást,
hiszen tízezer embert kellett elhelyezni és gondoskodni ellátásukról.
A paksi találkozón a baráti
beszélgetések és filmvetítések

mellett arra is lehetõségük volt
az egykori és jelenlegi erbéseknek, hogy ismét testközelbõl láthassák a mûvet: a csoportokat az üzemi területen kalauzolták. Volt, aki belépve felkiáltott: újra itthon vagyunk!
Ma ismét atomerõmû-építésre
készül az ország. Ahhoz, hogy
ez megtörténhessen, jó alapok
kellettek. Olyanok, amiket még
a 70-es években raktak le azok,
akik nem rettentek meg a teljesen új és ismeretlen feladattól,
s akik egy hõskornak lehettek
tanúi, itt Pakson.
Dávid Ildikó

6

Paksi Hírnök

2010. május 21.

Atomerõmû

Garázsba vonul a paksi atomerõmû utazó látogatóközpontja.
A tájékoztató kamion nem végleg, csak átmenetileg áll le, felújítják. Süli János vezérigazgatótól megtudtuk, hogy az elmúlt
hétvégét a Magyar Mûszaki és
Közlekedési Múzeum elõtt töltötte a mozgó kiállítás, Budapestre országjáró körútja után
érkezett.
A kamion megnyitása elõtt
„Jövõ energiája” címmel tanácskozást rendeztek a múzeumban, ahol nemcsak az atomenergiáról esett szó, hanem
más energiafajtákról is. A paksi atomerõmû szakemberei a
záró elõadást tartották. – A
XXI. század energiája lehet
többfajta, de abban meghatározó elemû lesz az atomenergia. Mi nem vitatkozni szeretnénk másokkal arról, hogy mi
oldja meg az emberiség prob-

Fotó: Molnár Gyula

Pécsre tart a tájékoztató kamion

lémáját, csak azt mondjuk,
hogy egy szeletet ebbõl fel tudunk vállalni – fogalmazott
Süli János. A program része
annak a mûszaki múzeumokat
érintõ társadalmi elvárásnak,
hogy a múzeum a múlt bemutatásán kívül a jelenben folyó,
jövõbe mutató kutatásokra is
reagáljon.

A Paksi Atomerõmû Zrt.
igyekszik széleskörûen tájékoztatni a lakosságot a magyar villamosenergia-termelés jelenlegi
helyzetérõl, az atomenergia szerepérõl, a jövõbeni feladatokról,
ezek között is elsõsorban az új
blokkok építésével kapcsolatos
tudnivalókról. Ezt szolgálja a
kamion, amely tavaly október-

Kalandra hív az energiapark
Legkésõbb jövõ év végére megépülhet
Pakson az az energiapark, amelynek építését több éve tervezik, különféle felállásban.
A mostani elképzelések és egy nyertes pályázat szerint a Paksi Ismeretterjesztõ
Energiapark Kft. beruházásában épül meg
a Közép-Európában egyedülálló létesítmény. A nettó 800 millió forintos fejlesztéshez a Dél-dunántúli Operatív Programból 400 millió forint támogatást nyert el a
kft., amely önerõvel és hitellel kívánja kiegészíteni az uniós forrásból származó támogatást. A megvalósítást a kiviteli tervek
elkészítése és a közbeszerzési eljárás lebo-

nyolítása után még idén szeretnék elkezdeni. Az, hogy mikor készül el az energiapark, attól függ, hogy ezek az elõkészületek mennyire lesznek gördülékenyek,
mondta el Kováts Balázs, a pályázat egyik
elõkészítõje. Számításai szerint jó esetben
már jövõ õszre kinyitja kaput a komplexum, amely azt ígéri, hogy látogatói bepillantást nyernek az energia világába. Kováts
Balázs aláhúzta, hogy nem az atomenergia
lesz a fókuszban, az csupán akkora teret
kap, amelyet szerepe indokol. Különösen
azért, mert a leendõ parktól néhány száz
méterre lévõ látogatóközpontban e témá-

Ifjú fizikusok
A Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás tagtelepülésein mûködõ általános iskolák
számára megszervezett fizikaversenyt három hónapos felkészülés elõzi meg minden esztendõben, ami nem véletlen, hiszen a részvétel egyik feltétele,

hogy a diákok alaposan tájékozódjanak az atomenergia alapfogalmairól, az atomerõmû mûködésérõl. A szervezõk célja is
elsõsorban ez: a nukleáris mûveltség alapjainak megteremtése minél fiatalabb korban. A
rendezvény életrehívója, dr.

ben Bodáról indult el. Feladata,
hogy a személyes találkozás lehetõségét kihasználva a lakosságot tájékoztassa, valamint lehetõséget teremtsen a felmerülõ
kérdések megválaszolására, interaktív párbeszédre. Az utazó
tárlat a nukleáris létesítmények
körzetében létrejött társulások
tagtelepüléseit járta körül. Budapestre érkezése elõtt 93 településen fordult meg, több mint
17 ezer ember látta.
Most a tapasztalatok tükrében
átdolgozzák, nagyobb szerepet
kap az interaktivitás. A jármû a
kiállítás felfrissítése után, még
idén nyáron Európa kulturális
fõvárosába, Pécsre érkezik
majd. Azt tervezik, hogy a nagy
érdeklõdésre való tekintettel a
következõ néhány évben a kamion az egész országot bejárja,
hogy tájékoztassa a lakosságot
az atomerõmû békés célú felhasználásáról, illetve az atomerõmû jelenérõl és jövõjérõl.
-vt-

ban rendkívül sok információt kap az érdeklõdõ. Az energiaparkot az atomerõmû
és a hatos által határolt területen, az északi
és déli bejáró között szeretnék tájba illõen
megépíteni. A központ az energia sokak
számára ismeretlen, titokzatos világát tárja
majd a látogatók elé a modern technika látványos és vonzó eszközeinek segítségével.
Szórakoztatva tanít és közvetít üzeneteket
miközben a kalandparkokhoz hasonló élményt nyújt, ismertette Kováts Balázs. Az
energiapark megálmodói arra számítanak,
hogy évente 50-60 ezer vendég fordul
majd meg a kalandparkban, amire Kováts
Balázs szerint jó esély van, hiszen a parkhoz hasonló sem hazánkban, sem a szomszédos országokban nincs.
-vida-

Szûcs József nyugalmazott
egyetemi tanár elmondta, hogy
mivel a csökkentett óraszámok
miatt az általános iskolai tananyagban nem szerepel az
atomenergia oktatása, a diákok
az internet segítségével készülnek fel a versenyre. Az atomerõmû honlapján található adatok felhasználásával kitöltenek
egy feladatlapot, az itt szerzett

pontokkal kezdik meg a versengést a látogatóközpontban. A
megmérettetésre két paksi és öt
Bács-Kiskun megyei csapat nevezett. Valamennyi résztvevõ
munkáját díjazták: teljesítményükért ajándékcsomagok és
oklevelek vártak az ifjú fizikusokra. Elsõ helyen a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola csapata
végzett.
-dallos-
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Jézus Mária! – mondta a fizikaverseny egy szervezõje,
amikor megérkezett – versenyzõként – Takács Hajna. Szó mi
szó, valóban kissé kirí a sorból
csõfarmerjával, raszta hajával.
Az ELTE Trefort Ágoston
Gyakorlóiskolájának tizedik
évfolyamos diákja Bodó Kinga
Sára társaságában egy napot
töltött a paksi atomerõmûben a
WIN Magyarország vendégeként. A nukleáris területen dolgozó nõket tömörítõ szervezet
már másodízben ajánlott fel
atomerõmû-látogatást a Szilárd
Leó Fizikaversenyen legjobban szereplõ lányok számára.
Szucsán Marina kalauzolta
õket az erõmûben.
– A szimulátor volt a nap
fénypontja, annyira attraktív és
szórakoztató – összegezte
Szucsán Marina, aki azt is elmondta, céljuk, hogy újabb támogatókat – fõként nõket –
nyerjenek meg az atomenergia
szimpatizánsainak táborába.

Fotó: Kövi Gergõ

Az élete a tudomány

Hajna és Saci esetében nem
volt nehéz dolguk. Elárulták,
hogy eddig is a nukleáris energiatermelés támogatói voltak.
– Nagy élmény volt – állították
egybehangzóan. Hajnának az
tetszett, hogy nem betonkomplexum, hanem élhetõ munkahely, Sacinak pedig az, hogy
nagyon jól szervezett.
– Az atomenergia tiszta energia, nincs ennél jobb megol-

dás, ez egy átmeneti állapot a
fosszilis és valami nagyon
tiszta, új energia között, aminek felfedezésében, remélem,
nekünk is lesz részünk – fogalmazott Takács Hajna, aki azt is
elmondta, hogy már nagyon
régen vágyott arra, hogy vitába
szálljon egy Greenpeace-essel,
de eddig nem érezte magát
eléggé felkészültnek. Ez a versennyel és a látogatással meg-

változott, hiszen, ahogyan Saci
mondta, a versenyre készülve
és a látogatás nyomán elmélyült a tudásuk. A középiskolás
lány figyelme a kémiáról terelõdött a modern fizika felé, saját magát úgy képzeli el, hogy
a kettõ határát érintõ kutatásokat végez majd. Hajna is kutató szeretne lenni, de õ részecskefizikával szeretne foglalkozni. Mindig az elméleti dolgok
érdekelték, s a dolgok logikáját igyekezett átlátni. Azt,
hogy ez került érdeklõdése fókuszába, egyrészt fizikatanárának, Varga Györgynek tulajdonítja, másrészt a KFKI részecskefizikusa, Horváth Dezsõ elõadásának. Azt, hogy
nem tipikus „tudós diák” alkata miatt meglepetést okoz, már
megszokta, mint ahogyan barátai is, hogy õt ezek a dolgok
érdeklik. Míg Saci úgy fogalmazott, hogy fontos a buli, a
szórakozás, nem lehet egy tizenhét éves lány élete a fizika,
Hajna rákontrázott: – Nekem
az életem a fizika.
Vida Tünde

Öt éve, hogy létrejött a Vak
Bottyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesület. Elnöke nincs a
szervezetnek, csupán egy választmány áll az élén, ami nem
gátolta abban, hogy színes
programokkal rukkoljon elõ
alapításának ötödik évfordulójára. Úgy határoztak, hogy egy
nyitott öregdiák találkozót rendeznek, lehetõséget biztosítva
arra, hogy bárki megismerhesse, mivel foglalkoznak a volt
és jelenlegi diákok. Majd’ az
egész épületet belakták: egyik
teremben origamikat, a másikban festményeket, kerámiákat
állítottak ki. Megint másikban
azoknak a sportolóknak az érmeit, kupáit, akik valamikor a
gimnázium padjait koptatták.
Sokan böngészték szívesen a
fotókiállítást, ami kaphatta
volna a Régen és most címet is,
hiszen az iskola életébe nyújtott bepillantást úgy, hogy a

Fotó: Molnár Gyula

Nosztalgiáztak az öregdiákok

napjainkban készült képek
mellé rendre odatették azokat,
amelyek az iskola életének hasonló szegmensét mutatták
meg – csak évekkel korábbról.
Szívesen látogatták az egykori
gimnazisták azt a termet, ahol
a borversenyt tartották. Ez jelentõsen eltért a többi kiállítástól, nem szerepelt rajta a „min-

dent a szemnek, semmit a kéznek” felirat, jó szívvel kínálták
az öregdiákok társaiknak boraikat. Az egy-egy pohárka elfogyasztása pedig csak segített
az emlékek felidézésében.
Többnyire igencsak messzire
kellett visszanyúlni az idõben,
hiszen rengeteg olyan egykori
diák érkezett a találkozóra, aki

több évtizede búcsúzott el az
iskolától. Marosi Éva és Bellák
Isvánné Erdõs Panni több mint
ötven esztendõ távlatából idézte fel a közös emlékeket. Szavaikból kiderült, remekül teltek a diákévek. Elárulták azt is,
hogy azoknak, akik 55 éve
érettségiztek, az öregdiák találkozón nem ért véget a hétvégi
program, õk másnap osztálytalálkozót is rendeztek. Nem õk
voltak ezen a hétvégén az
egyetlenek.
A jubileumi összejövetelt zenés összeállítás zárta, ám elõtte még átadták a tavaly alapított Tarisznyás Györgyi-díjakat. Ezt minden évben olyan
diákoknak ítélik, akik nemcsak
egy tantárgyban jeleskednek,
hanem összességében érdemesek társaik, tanáraik elismerésére. Idén Kirchkeszner Csaba
és Tereki Máté neve került fel a
„dicsõségtáblára”.
-tünde-
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Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Gazdájukat várják a jármûvek

A hagyományos idõszemlélet
szerint Pünkösdkor vége a tavasznak, s kezdõdik a nyár. A
tavasz a természet újraéledését, a nyár a kiteljesedést hozza. A tavaszi zsongás azonban
manapság nemcsak a virágba
boruló fákat, a csicsergõ madarakat juttatja eszünkbe, hanem
az utakon megnövekvõ vadveszélyt, a szúnyogok, legyek hadát, a rágcsálók üregeit, a gyomokat a kertekben, amelyek
mindig gyorsabban nõnek,
mint a termények. Védekezünk, ahogy tudunk – vadriasztóval, vegyszerekkel, házi
és gyári eszközökkel – hogy a
természet minél kisebb területet tudjon visszahódítani életterünkbõl.
A ma bemutatott eszköz is
ilyen célt szolgált. Az elsõ látásra lõfegyvernek látszó tárgy
valójában egy úgynevezett íjas
csapda, melynek különbözõ típusai a szibériai népeknél, a
finneknél, a baskíroknál, a tatároknál is használatosak voltak. Leginkább a kis testû, nemes prémû állatok elejtésénél
alkalmazták. Hazánkban ez a
csapda csak a Dunántúl keleti
részén és az Alföldön ismert.

Tilos engedély nélkül közterületen tárolni az üzemképtelen
vagy üzemen kívül helyezett
gépjármûveket. Az engedély 30
napra kérhetõ a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályán. Ha
ez lejár, vagy meg sem kérik,
akkor a helyi rendelkezés alapján a DC Dunakom Kft. felszó-

lítja a tulajdonost autója elszállítására. – Városi járõrtevékenységünk során 19 engedély nélkül parkoltatott, üzemképtelen
gépkocsira bukkantunk. A tulajdonos felkutatása és felszólítása
után 16-ot elszállítottak vagy újra forgalomba helyeztek. Három autó maradt, amelyeknél az
elõzetes intézkedések és a személyes beszélgetés sem vezetett
eredményre. Ezek elszállítását
elrendelte az önkormányzat –
tájékoztatott Cseh Tamás városgondnok. A jármûvek elszállítása elõtt a helyszínen az önkormányzat és a rendõrség képviselõi, valamint igazságügyi mûszaki szakértõ részvételével
megvizsgálták az autókat és biztosították az eljárás jogszerûségét. Az autók a városi hulladéklerakó telep egy erre a célra el-

Tárgy/Történet

Fotó: Kövi Gergõ

Akár félmillió forint költség is terhelheti azoknak az
engedély nélkül közterületen tárolt gépkocsiknak a
tulajdonosait, amelyeket
egy évig a szeméttelepen
õriznek, miután elszállíttatta az autókat az önkormányzat.

különített részére kerültek. Itt
24 órás õrzés mellett egy évig
tárolhatók. Ez idõ alatt folyamatosan egyeztetnek a tulajdonossal, hogy döntsön gépkocsija további sorsáról: vigye el, dolgoztassa fel vagy helyeztesse újra
forgalomba. Ha ez nem történik
meg, akkor az autót elárverezteti a város. Ha az ebbõl befolyó
összeg nem fedezi az õrzés, a
szakértõ és az elszállítás díját,
akkor a fennmaradó költségeket
adó formájában behajtják a tulajdonoson. A költségek egy év
alatt akár félmillió forintot is jelenthetnek, ennél jóval olcsóbb
megoldás, ha a jármûvet kivonják a forgalomból. Az üzemképtelen gépkocsik közterületi parkoltatására vonatkozó helyi rendelkezés betartását folyamatosan ellenõrzik a DC Dunakom
Kft. munkatársai. Jelenleg három autó tulajdonosát keresi a
városgondnok.
-dal-

Az utóbbi idõszakban fõleg ürgét fogtak vele, korábban
azonban itt is értékes prémes
állatok elejtésére szolgált. Legfontosabb része az íj, melyet
egy hosszúkás, keskeny dobozon vezetnek keresztül. Ebben
egy lapos, gyakran a végén
szögekkel kivert falap jár,
mellyel az íjat felhúzzák, és
egy kis pecekkel kikötik. A
csapdát ráteszik az ürgelyukra.
Az állat megérinti, amire könnyen felszabadul a pecek, és a

rugalmas erõ következtében
elõrecsúszó fadarab megfogja,
megöli az ürgét.
A huszadik század közepéig
az ürgét komoly kártevõként
tartották számon, és kíméletlenül irtották. Bõrét kevéssé
használták, legfeljebb bélésnek, szegélyezésre, vagy pénzés dohányzacskók készítésére.
Sok helyen azonban hagyományos ételnek számított, húsáért
vadászták. Paks nagyközség
monográfiája még így ír: „Irtá-

suk nemcsak megengedett, hanem szükséges is. A nyúl kivételével valamennyi (ürge, pocok, hörcsög, patkány, egér)
egész évben pusztítható.” Az
elmúlt évtizedekben azonban
annyira lecsökkent számuk,
hogy az ürgét 1982-ben védetté nyilvánították.
Ez a csapda 1983-ban került a
múzeum gyûjteményébe. Rendelkezünk néhány fotóval is,
melyek az 1970-es években ürgeöntésrõl készültek. Több adat
bizonyítja, hogy a tavaszi, nyár
eleji idõszakban a kártevõk elleni védekezés különbözõ módjaihoz különbözõ szokások kötõdtek. Például csak férfiak vagy
csak nõk végezhették, nem lehetett közben beszélni, vagy éppen
meghatározott szöveget kellett
elmondani. Ezekrõl szeretnénk
most többet megtudni Önöktõl.
Emellett örömmel vesszük, ha
élményeiket, történeteiket, tárgyi vagy képi emlékeiket osztják meg velünk. Írjanak a
muzeum.paks@gmail.com email címre, vagy a Városi Múzeum, 7030 Paks, Deák F. u. 2.
címre. Köszönjük eddigi viszszajelzéseiket és történeteiket!
Kövi-Ónodi Gyöngyi
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Hogyan lesz a szennybõl érték?

Megkapta a vízjogi létesítési engedélyt az elõkészítés szakaszában lévõ új paksi szennyvíztisztító telep, ami elengedhetetlen
ahhoz, hogy az elsõ fordulóban
már támogatott uniós projekt
nekifuthasson a második pályázati körnek. Az egyik legfontosabb dokumentumról van szó,
ami már tartalmazza a mûszaki
paramétereket, s a pontos technológiát. Járjuk hát végig – ha
csak gondolatban is – a szennyvíz jövõbeni útját, onnantól,
hogy a telepre érkezik.
Elsõként a félcentis pálcasûrûségû ráccsal találkozik, amelynek feladata, hogy felfogja a szilárd hulladékot a papírtól az almahéjig, amit aztán víztelenítenek, összepréselik és irány a
szeméttelep. Ezzel azonban
nincs vége a fizikai tisztításnak,
következõ állomásként a homokfogóba hömpölyög a
szennyvíz, ahol „leteheti terhét”, ami után már csak a lebegõ
anyagokat
tartalmazó
szennyvíz marad. (2-3 naponta
összejön egy konténernyi homok, ami, ha innét továbbjut,
azért nagy baj, mert elkoptatja
például a szivattyút.) Ez a homok víztelenítés után ugyancsak a szeméttelepre kerül. Jö-

Fotó: Kövi Gergõ

Ritkán tûnõdünk el egy WC lehúzásakor vagy a mosogatóvíz
leengedésekor azon, hogy mi is
lesz szennyvizünk sorsa. Viszszakerül a környezetbe, addig
azonban hosszú utat tesz meg.
Lássuk, miként zajlik ez majd,
az új tisztítótelepen.

het a víz biológiai tisztítása,
amely során a számtalan
szennyezõdést (zsír, cukor, kátrány, vitaminok, vírusok – és
még sorolhatnánk) tartalmazó
áradat egy betonteknõbe kerül,
ahol baktériumok csoportjai
bontják le a különféle szennyezõdéseket, mielõtt a víz a környezetbe jut. Hálás a paksi
szennyvíz, tudjuk meg Gaál
Zoltántól, a Paksi Vízmû Kft.
ügyvezetõjétõl, hiszen itt nincs
óriási szennyanyagot termelõ
gyár, például egy tejüzem, ami
lényegesen megnehezítené a
szervesanyag lebontását. Az új

telepen egy további folyamat is
lezajlik majd: a tápanyag eltávolításra is lehetõség nyílik, ami
azt jelenti, hogy kevesebb nitrogén és foszfor kerül az élõvízbe,
és ezek a – mint nevükben is
benne van – tápanyagok a
szennyvíziszapban maradnak.
Ez az iszap átmegy egy víztelenítõ berendezésen, ezáltal sûrûbbé válik – jöhet a komposztáló telep. Ahhoz, hogy a nitrogénben és foszforban gazdag
anyag trágyává váljon, szén
kell, amit Pakson szalma hozzáadásával biztosítanak. A komposztálás néhány hónapos ideje

A kõolajhoz hasonlóan a gazdaságosan kitermelhetõ foszforkészletek is fogyóban vannak, egyes elõrejelzések szerint 60-70 év
után kimerülhetnek. Mivel a mûtrágya alapvetõ alkotóelemérõl
van szó, a jövõben még inkább elõtérbe kerülhet az ember által
„termelt” (lakosonként évente akár egy kg) foszfor kinyerése a
szennyvízbõl. Ez kettõs haszonnal jár: a folyókba jutó foszfor
ugyanis hozzájárul az algásodáshoz, ami halpusztuláshoz vezethet, így minél kevesebb kerül az élõvízbe, annál inkább kíméljük
a környezetet – a földeken viszont jó szolgálatot tehet.

Több teherautónyi szemét a Duna-parton
A Paksi Sporthorgász Egyesület
tagjai nem csak élvezik a természetet, hanem vigyáznak is környezetükre. Idén is megrendezték hagyományos környezetvédelmi napjukat, ahol az eddigiektõl eltérõen több egyesület és
civil szervezõdés összehangolt
akcióban szabadította meg az
eldobált szeméttõl a város víz-

parti részét. Több mint ötvenen
gyülekeztek a Duna-parti sétány gesztenyefái alatt, legnagyobb létszámban az ASE kajak-kenu szakosztály és a
LaDIK KE, azaz a Legyen a
Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület tagjai, de
képviseltette magát az ÖKO
Munkacsoport Alapítvány, a

Hulladék-kommandó, valamint
az akciót az önkormányzat mellett támogató DC Dunakom
Kft. is. A társaság egy része déli irányba indult és a vízparttól a
6-os út széléig tartó sávban, a
Táncsics Mihály utca alatti
partszakaszig szedte össze az
„ottfelejtett” szemetet. A csapat
másik fele ellenkezõ irányba in-

alatt folyamatosan figyelemmel
követik a bomlási folyamatot,
aminek végeredménye a morzsalékos, földszerû trágya, amit
a mezõgazdaságban hasznosítanak, annak terményei pedig ismét a mi asztalunkon végzik –
így valósul meg tulajdonképpen
a szervesanyag körforgása.
Nem árt tudni: a trágyában nem
lehet szennyezõ anyag, igen szigorúan ellenõrzik, sõt visszatérõen azt a földet is, ahova kerül.
Már most is értékállóbb az a
föld, aminek szervestrágyával
tartják meg termõképességét,
hiszen ez – a mûtrágyával ellentétben – humusszá válva tovább
javítja a föld szerkezetét, s eljöhet az az idõ is, amikor nem marad más út. (Ezzel kapcsolatban
lásd keretes írásunkat.)
A jelenlegi szennyvíztisztítás a
fentiekhez hasonló módon zajlik. Ami többek között újdonság
lesz, hogy az a bizonyos rács,
aminek feladata felfogni a szilárdhulladékot, most egy centiméteres pálcaközû, azaz, jóval
többet enged tovább. A homokfogó is korszerûsödik, így kevésbé kerülhet „homokszem a
fogaskerekek közé”, ami kíméli
a gépeket. A teljesen új elemnek
számító tápanyag-eltávolítás pedig azt eredményezi, hogy még
tisztább víz kerül a Dunába, a
komposzt pedig még inkább
tápanyagban gazdagabbá, ezáltal a természetnek hasznosabbá
válik. Az új szennyvíztisztító telep kapcsán további érdekességeket tudhatnak meg következõ
cikkünkbõl.
Dávid Ildikó
dult és a kompkikötõhöz vezetõ
autólejáróig, a parton és a sínek
mentén takarított. Az eredmény
három teherautónyi hulladék,
amit zsákokba gyûjtöttek és a
Dunakom elszállított a szeméttelepre, azaz ismét azt tapasztalták, hogy míg sokan egy tiszta Duna-partért fáradoznak,
vannak, akik rendre szeméttel
csúfítják el a területet. A szervezõk õszre tervezik a következõ
környezetvédelmi napot. -gy-
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repmegosztás a jellemzõ a családban, miszerint a férfira elsõsorban fenntartójaként tekintünk, a házimunka és a gyermekek nevelése pedig elsõsorban a nõ vállán nyugszik akkor
is, ha keresõ. A harmónia érdekében meg kell találni a családi munkamegosztásban az
egyensúlyt, szem elõtt tartva,
hogy a gyermek elsõ éveiben
változatlanul az anya szerepe a
meghatározó, igenis neki kell
topon lennie „baba fronton.”
Az apuka dolga ebben az idõszakban elsõsorban a családfenntartás. Ha az anyuka késõbb a család boldogulása érdekében vagy belsõ indíttatásból munkába áll, akkor újra lehet gondolni a feladatokat a
házimunkában, gyermeknevelésben, de erre nincsenek sémák, minden családnak magának kell kialakítania szokásait.
Nem könnyû feladat, de valahogy úgy kellene csinálni,
hogy az új élet érkezése ne
„terhes” legyen, hanem „áldott
állapot”.
Kohl Gyöngyi

Nem kell túlmisztifikálni
Azt olvastam valahol, hogy
régebben azt mondtuk a
gyermeket váró nõre, hogy
„áldott állapotban” van,
majd azt, hogy „várandós”
napjainkban pedig a „terhes”
a legelterjedtebb kifejezés.
Ennél a gondolatnál talán
semmi nem tükrözi jobban az
anyaszerep értékének változását, amirõl a születés hetén
beszélgettünk
Molnárné
Haholt Zsuzsanna vezetõ védõnõvel.
A nõk tömeges munkába állásával, a dolgozó nõ megjelenésével megváltozott a gyengébbik nem szerepe. Régen elsõsorban arra voltak hivatottak a
nõk, hogy anyák és háziaszszonyok legyenek, ma már a
munkaerõ-piacon is meg kell
állniuk a helyüket, csakhogy
így csorbul az anyaszerep, kevesebb idõ jut a családra. Megfelelni a társadalom elvárásainak, ugyanakkor nõként kitel-

jesedni manapság nem könnyû
feladat, fejtette ki Molnárné
Haholt Zsuzsanna. A kistérségi
vezetõ védõnõ kiemelte, fogyasztói társadalomban élünk,
ahol a legfõbb érték a pénz, a
családok meghitt együttlétének
ideje csökken, pedig a gyermek egészséges lelki fejlõdésének alapja a harmonikus családi élet, az anyához való kötõdés megléte. A nemi szerepek
tanulhatók, aminek elsõdleges
forrásai a szülõk, segítségükkel készül fel a gyermek arra
is, hogy egyszer családja lesz,
ám a gondolkodásra a környezet és a tömegkommunikáció
is hatással van. A védõnõk azt
tapasztalják, hogy ma már inkább olyan személyiségjegyek
fejlesztésére helyezõdik a
hangsúly, amelyekkel a társadalomban lehet sikeres az
egyén. Talán ennek is szerepe
van abban, hogy amikor arról
beszélgetnek a fiatalokkal az
iskolákban, hogy egyszer szü-

lõk lesznek, a lányok közül
többen kijelentik, hogy nem
mennek férjhez és nem fognak
gyermeket szülni. Ez idõvel
sokuknál megváltozik, de tény,
hogy egyre késõbbre tolódik a
gyermekvállalás, a születések
száma a nagycsaládokéhoz hasonlóan csökken. A nõk gondolkodásmódja is változott:
lassan már maguk is elhiszik,
hogy gyermeket vállalni áldozat, pedig anyává válni az élet
természetes velejárója, s bár
csodálatos dolog, nem kell túlmisztifikálni, mondja Molnárné Haholt Zsuzsanna. A szakember nagyon fontosnak tartja,
hogy a babavárás idején ne elsõsorban a babaholmi beszerzése kapjon hangsúlyt, sokkal
fontosabb a lelki felkészülés a
változásra, arra hogy érkezik
valaki, akiért felelõsséggel tartozunk, akirõl gondoskodnunk,
akit szeretnünk kell. Érdekes,
hogy Magyarországon ma is a
klasszikus nemek közötti sze-

Kötélhíd és csúszda az Ifjúság úton

A Benedek Elek Óvoda Mesevár Tagóvodájának udvarán
lévõ pancsolómedencét nem
igazán tudták kihasználni, hiszen éppen a nyári idõszakban
van a takarítási szünet, amelynek idején a gyermekintézmény hosszabb ideig zárva
van, ugyanakkor a medence
vízgépészeti rendszere az elmúlt harminc esztendõ alatt
elavult, felújítása költséges
lett volna. Hasznosabbnak
ítélte az intézmény vezetése,
ha búcsút intenek a medencének, és helyére más kerül. Egy
nagy kombinált játék mellett
döntöttek, amelyen mászóka,

mászófal, kötélhíd és csúszdák vannak. A játékot tavaly
õsszel a Mesevár Alapítványhoz befolyt adó 1%-okból, az
azt megelõzõ évi pénzmaradványból és a nagyadózók felajánlásából vásárolták meg

közel másfélmillió forintért. A
játékot azonban használni még
nem tudták, mert az Európai
Unió elõírásainak megfelelõ
burkolatra nem maradt forrás.
Errõl egy baráti beszélgetés
során értesült Szabó Sándor, a

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Új játékkal bõvült a Benedek
Elek óvoda Mesevár tagóvodájának udvara. A közel 3,5
millió forintos beruházáshoz
szükséges forrást széles öszszefogással, támogatásokból
sikerült elõteremteni.

körzet képviselõje és keretébõl felajánlott 175 ezer forintot. Az óvoda vezetése további
támogatást az atomerõmû vezetésétõl kért és kapott, így a
közelmúltban birtokba vehették a gyerekek az új udvari játékot, összegzett Bosnyák
Zoltánné. A Benedek Elek
Óvoda vezetõje hozzátette,
van egy udvari játékuk, amelyet el kell bontani, az újat
már úgy választották, hogy azt
is pótolja. Még néhány vas
mászóka van, amit le kell cserélni, a mérleghintáknál pedig
az aljzatot kell rendbe tenni,
amit az intézmény éves költségvetésébõl, illetve alapítványának segítségével már meg
tud oldani. Ha ezek a munkák
is megvalósulnak, korszerû,
minden elõírásnak maradéktalanul megfelelõ udvari játéktárral fog rendelkezni a Mesevár óvoda.
-gyöngy-

11

2010. május 21.

Paksi Hírnök

tak pályázati lehetõségek.
Ezekkel Marcsiék ügyesen éltek, ennek köszönhetõen emlékezetes kirándulásokon vettek
részt. Arra viszont a nagy távolság miatt nem volt lehetõség, hogy kicseréljék gondola-

taikat, ezért elõbb a németkéri
csoporthoz csatlakoztak, majd
létrehozták a paksi csoportot.
Marcsi keresztény értékrendje
szerint a férfi a család feje, és
ez igaz egy egyesületre is,
ezért eleinte nem tört babérokra. Az egyesület jól is mûködött. Az utóbbi években azonban ellaposodott, kiüresedett
kissé. Neki viszont rengeteg
terve van… A tagságtól lehetõséget kapott ezek megvalósítására, elnökké választották. A
vezetõség többi tagja még nála
is fiatalabb, így bízik benne,
hogy nem hagy alább a lendület. Az eltelt két-három hétben
három pályázatot készítettek és
nyújtottak be az önkormányzathoz. Hagyományõrzõ napot,
sportprogramot szeretnének,
aszfaltrajz versenyt, aminek
már meg is van az idõpontja:
május 30-a. A rendezvényeket
nyitottá szeretnék tenni, nemcsak nagycsaládosokat várnak.
Az elnök úgy gondolja, hasznosak a találkozások, mert segítenek abban, hogy eloszlassák az elõítéleteket és megmutassák a nagycsaládos élet
szépségeit. Állandó programokat is terveznek, a retroaerobik
már el is indult. A Kereszt utcai
volt óvodaépületben – amelyet
az önkormányzat jóvoltából
használhatnak – kedden és csütörtökön 17 órától mozognak
együtt. Nagyon fontos, hogy
újraindítsák a szülõk fórumát,
ami újabb lehetõséget teremt
arra, hogy közös gondjaikról,
örömeikrõl beszélgessenek.
Vida Tünde

fogadnak, valamint arra is ígéretet tesznek, hogy másokért is
felelõsséget vállalnak ugyanebben az ügyben – tudtuk meg
Braun Mónikától. A mozgalom
elnöke azt is elmondta: nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy
üzenetüket olyan emberek
kommunikálják, akik hitelesek
a fiatalok számára. Sok sportoló és olimpiai bajnok csatlakozott már a programhoz, így

rendezvényeiken Kozmann
Györggyel és Kovács Antallal
is találkozhatnak a résztvevõk.
A mozgalom egyik fõvédnöke
az atomerõmû, Paks idén elõször szerepelt az állomások között. A paksi diákok az
Atomfitt Centertõl az Energetikai Szakközépiskoláig futottak
együtt a maratonistákkal. Egy
hirtelen jött égi áldás jóvoltából a távot nagyon gyorsan letudták, az esõ azonban a hangulaton egyáltalán nem rontott.
Dallos Szilvia

„Nálunk élet van”

Vámossy Marcsi elvált szülõk
gyerekeként egy testvérével
Budapesten nevelkedett. Már
akkor megfogadta, hogy õ
mindent elkövet majd, hogy a
házasságát egyben tartsa. Az is
régrõl eredeztethetõ, hogy
nagycsaládot szeretne. – Mert
az olyan buli – mondja mosolyogva és hiába a kétkedõ kérdések sora, állítja, hogy hátránya nincs, nem nyûg, nem
gond. – Az öt gyerek öröme
sokkal több, mint a vele járó
teendõ. El sem tudom képzelni
gyerekek nélkül az életemet –
mondja. – Hát mirõl kellett
volna
lemondanom,
az
Audiról? – kérdez vissza. Persze volt idõszak, amikor egyik
kezével pelenkázott, a másikkal uzsonnát készített. A harmadikkal, ha lett volna, szintén
akadt volna teendõje. A nagyszülõk nagyon sokat segítettek,
így maradt idõ az anyagiakat
elõteremteni és megépíteni egy
szép, tágas házat a Kornis utcában. Van egy telkük 43 gyümölcsfával, közötte vetemé-

Fotó: Molnár Gyula

Rendkívül nagy elánnal fogott hozzá munkájához a
Nagycsaládosok Paksi Egyesületének új elnöke. Feil
Ferencné Marcsi nem új a vezetõségben, eddig gazdaságisként segítette a szervezet
munkáját. Abban is kulcsszerepet játszott, hogy 2002-ben
megalakulhatott Pakson is a
szervezet.

nyessel, egy négyméteres fóliasátruk, õ maga eredetileg
könyvelõ, férje az erõmûben
irányítástechnikai mûszerész.
Az ötgyerekes édesanya szívesen megmutatná az életüket
másoknak, hogy lássák: a
nagycsaládos lét egy önként
vállalt fantasztikus dolog, és
nem egyenlõ a tudatlansággal
és szegénységgel. Ezekkel a
sztereotípiákkal mindig szembetalálkoznak. A Nagycsaládosok Paksi Egyesülete sem
arról szól, hogy szervezett formában próbáljanak másoktól
adományokhoz jutni. A Feil
család még a paksi egyesület
megalakulása elõtt csatlakozott
az országos egyesülethez, mert
nagyon jó lehetõségeket adott
és a közös érdek, életérzés hozzájuk kötötte õket. Egyes üzletek, kereskedõk kedvezményt
nyújtottak számukra, közös
programokat szerveztek, vol-

„Nem áldozat. Nem is szeretem ezt a szót. Nálunk élet
van. Zsuzsanna másodéves
védõnõ hallgató Budapesten,
Pircsi most érettségizik az
olasz gimnáziumban Pécsen,
Anna vendéglátó-ipariban tanul Dunaújvárosban, Dani
szeptemberben kezdi a középiskolát Bonyhádon az evangélikus gimnáziumban, Peti a
Bezerédjbe jár. Ha megkérdezem a gyerekeimet, hogy miért rossz nagycsaládban élni,
nem tudnak felhozni három
indokot. Legfeljebb azt, hogy
a Peti megeszi a nutellát…”

Kapitányi esküt tettek
2002-ben indult útjára az
Együtt egy drogmentes Magyarországért elnevezésû program, amelyhez évrõl évre egyre többen csatlakoznak – idén
Paks is. Ennek keretében minden esztendõben maratoni futást hirdetnek és 42 nap alatt
300 települést érintve 2100 kilométert futnak le, hogy felhívják a figyelmet a drogok okozta problémákra, valamint a

sport, a futás egészségmegõrzõ
szerepére. A mozgalom szervezõi április 17-én Budapestrõl
indultak országjárásra. – Célunk, hogy minél többen fussanak velünk és hallgassák meg
azt az elõadást, amit a szenvedélybetegségekrõl tartunk. Van
egy speciális programunk, a
drogmentes kapitányi eskü,
amely során a fiatalok hét ponton keresztül drogmentes életet
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máshoz ért, a szintén paksi
Ulbert Ferenccel kiadták elsõ lemezüket. A „Better Days and
Better Nights”-on saját dalok
vannak, de nemcsak ketten játszanak, hanem vendégzenészek
is. Ennek köszönhetõen rendkívül sokszínû a lemez zenei
anyaga, de az alapot a blues adja meg. Egy dal erejéig

Zenei találkozások
A kiindulópont – ahogyan Gyulai István mondja – Szabados
Laci bácsi, a gitártanár volt. Itt
kezdtek nagyjából egy idõben
tanulni Hesz Ádámmal. A Pro
Artis mûvészeti iskola zenetanára által alapított Rasguardo
gitárzenekarban, majd a gitár
kvartettben is együtt zenéltek.
Ez még az általános iskolás idõszakra esett. Pisti Dunaföldvárra
került gimnáziumba, itt léptek
fel közösen másfél éven keresztül egy kocsmában. Csupán néhány estrõl volt szó, ahol két fiú
két gitárral játszott és énekelt.
Egyiküknek a miegymás, másikuknak az egyáltalán név tetszett volna, így a duó a Miegymás és egyáltalán nevet viselte.
Slágereket, feldolgozásokat játszottak, mint kezdetben minden
zenész. A két fiú útjai ezek után
elváltak, Ádám a Böllér Blues
Bandben bontogatta szárnyait,
Pisti nem talált társakra
Dunaföldváron. Aztán jött Ruff
Ferenc és a Képzelt riport színpadra állítása. Itt mindketten
szerephez jutottak. Újabb közös
pontot jelentett, hogy ugyanahhoz a tanárhoz – Góczán
Gábornéhoz – jártak magán
énekórára. Ezek után más-más

Berta Alexandra is
Fotók: Molnár Gyula

csatlakozott

Gyulai István

Hesz Ádám

irányba indult el a két fiatal:
Ádám inkább a blues, jazz és
rock kedvelõje, Isti a magyar alternatív zenét szereti. Pistinek
zenekara nincs, egymagában,
egy szál gitárral szokott színpadra lépni. Eleinte a különféle
kiállításokon, rendezvényeken
mások mûveit tolmácsolta. Eddig nem igazán volt példa arra,
hogy saját szerzeményeivel mutatkozzon be. Ennek immár vége, útjára indította a Pistiesteket,
ahol olyan dalokat adott elõ,
amelyeknek szövegét és zenéjét
is õ szerezte.

Május 29-én a városi mûvelõdési központban lesz az utolsó
Pistiest, amikor is egy sorozat
zárásaként saját „dalcsíráit” mutatja be Gyulai István. Közremûködnek: Bodroghalmi László, Hatvani Szabolcs és – lám itt
az újabb találkozás – Hesz
Ádám. Ádám elmondta, hogy
egy saját szerzeményét hozza el
Paksra – mert, hogy most Budapestre jár egyetemre – és beszáll
majd régi zenésztársa mellé.
– Régen játszottunk együtt, izgatottan várom – tette hozzá. Az
õ pályafutása most jelentõs állo-

a lemez készítõihez. A cd – ahogyan mondani szokták – nem jött
volna létre, ha nincsenek támogatók, illetve olyan emberek,
mint a paksi Schmidt Attila, aki a
felvételek elkészítésében segített. Ádám elárulta, hogy azért
tartja mérföldkõnek a lemez
megjelenését, mert eddig már
nagyon sok formációban zenéltek, sokfelé megfordultak, de
nem volt kézzelfogható az eredmény. Egyébként megvan még a
Böllér Blues Band, amely öt éve
alakult Pakson, együtt játszanak
a fõvárosban a Sweethome-ban,
illetve Ádámnak van egy másik
pesti „bandája” is. – Így biztosan
nem unom meg a zenélést – tette
hozzá. Azt is megtudtuk, hogy
máris egy újabb lemezen törik a
fejüket.
Vida Tünde

Emellett Peti a S.U.C.K., azaz a Sosem Ugyanaz
Comedy Klub tagja is, ahol
legfiatalabbként „nyomja a
sódert”.
Saját maga is ír verseket,
novellákat, sõt, egy forgatókönyvbe is belekezdett.
– Lassan haladok vele, eddig
mindössze nyolc oldal van
kész, nagyobb falat, mint
gondoltam. Egyébként a szerelem és a háború sorsdöntõ
találkozásáról szól, és a jövõben játszódik. Mostanában elkezdtem irodalmi pályázatoknak is utánanézni.
Sajnos megadják a témakört,
ami behatárol, visszafog, de
várom, hogy kiteljesedjen az
elképzelésem. Éppen a fecs-

kék vándorlásáról próbálok
írni.
Peti – bármilyen meglepõen
hangzik – érettségi után, az
ESZI-ben szeretne hegesztõ
szakmát tanulni, majd hegesztõmérnök képzésre jelentkezne
a felsõoktatásban. Azt mondja,
bár teljesen humán beállítottságú, annak ellenére ez a szakma
is érdekli, és szívesen foglalkozna ezzel felnõttként.
Világnézetét kifejtendõ elmondja, szerinte abszolút
rossz az irány. – Az emberi
kapcsolatok zöme sajnos felszínes, nehéz igazi kötõdést
kialakítani. A Földdel pedig
úgy bánunk, mintha kifogyhatatlan éléskamra lenne, ami
óriási tévedés.
-ms-

Ezek a mai fiatalok…

Fotó: Kövi Gergõ

Szabó Péter

Szabó Péter 18 éves és a Vak
Bottyán Gimnázium 10. osztályos tanulója. Rajong a drá-

ma, az irodalom és a történelem iránt. 2006 óta a nemrég
Pikk-Dráma Színkör nevet
felvevõ társaság tagja, a csapattal számos versenyen, diákszínjátszó találkozón szerepelt. „Nagyon jó közösség,
a második családom. Tanáraink összetartó csapatot kovácsoltak belõlünk.” Legutóbb
a paksi rendõrkapitányság
felkérésére készült balesetmegelõzési filmben szerepelt, amit lapunk megjelenésének napján láthatnak a paksiak a mûvelõdési házban.
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Üdvözlet Paksról

Kiss Pál utóda üzletház
A képeslap egyik mozaikja a
Szent István téren álló elsõ
paksi „áruházat”, vitéz Kiss
Kálmán üzletét ábrázolja,
amely a település legnagyobb s
legkorszerûbb kereskedõháza
volt a múlt század két világháború közti évtizedeiben, s még
1945 után is évtizedekig a paksi Népbolt Vállalat elsõszámú
üzlete. Jelenleg üresen áll, bérlõi sorra bezárni kényszerültek, a vállalkozások sorsa hûen
példázza a hajdani városközpont pezsgõ kereskedelmi életének feltartóztathatatlan megszûnését.
A térnek ebben a sarokházában mindig nagyforgalmú boltok mûködtek, eleinte Flórián
János kereskedõ üzletei, majd
tõle vásárolta meg Kiss Pál kereskedõ, aki fiaival létrehozta a
Kiss Pál Utóda üzletházat, melyet halála után fia, vitéz Kiss
Kálmán a csendestársként közremûködõ testvéreivel együtt
mûködtetett. Az üzletház az
1930-as évek közepére Paks és
környéke legnagyobb és leggazdagabb választékát nyújtó
áruháza lett. Külsõ és belsõ berendezése, kínálata a fõvárosi
áruházak mintájára lett kialakítva: volt cipõ-, divatáru- élelmiszer-csemege-, fûszer és ve-

gyes-, háztartási-, játék-, rövidés kötöttáru, valamint üveg- és
porcelán osztálya. A hajdani
Flórián-ház több apró boltját
egybenyittatta, egységes, központi bejáratú portállá alakíttatta, amelynek az utcára nézõ hatalmas üvegkirakatai meg tudták jeleníteni az üzlet gazdag,
kitûnõ minõségû és különlegességeket is tartalmazó árukínálatát. Fûszer- és vegyesáru-nagykereskedelemmel is foglalkoztak, a cég a paksi járáson kívüli
községek kereskedõit is be tudta kapcsolni üzletfelei sorába.
Ezt nemcsak széles körû kínálatának, hanem kitûnõen képzett,
szakmájukat hivatásként ûzõ alkalmazottainak is köszönhette,
akiknek udvariasságát legendák

övezték. Belõlük kerültek ki az
államosítás utáni paksi kereskedelem legnépszerûbb kereskedõi, üzletvezetõi, akiket az én
korosztályom még ma is keresztnevük szerint ismer, emleget és hiányol. Csak a legismertebbek nevét hadd idézzem: Juliska néni (Tokaji Sándorné),
Cuni néni (Herczeg Józsefné),
Szabó Sárika néni. Az üzlet kulturáltságát jól jellemezte az a
tény is, hogy a Paks közeli és
távoli települések kereskedõi is
Kiss Kálmánhoz küldték inasnak gyermekeiket, mert így látták biztosítottnak a legalaposabb szakmai felkészítésüket.
Kiss Kálmán 1895. augusztus
2-án született Pakson régi kereskedõcsaládban, szülei Kiss

A város emlékezete
Akik átlapozzák ezt a kis kiadványt, bizonyosan meglepõdnek majd, mondván:
ezt az alkotást még nem is láttam – így
indul a Jámbor Pál Társaság legújabb
kötetének bevezetõje. És valóban: ha
az olvasó felüti a Paks köztéri szobrai és
emlékei címû könyvet, olyan kevéssé
ismert épített örökségeket is felfedezhet, amik nincsenek a városi köztudatban vagy éppen nap mint nap elhaladunk mellettük – és átnézünk rajtuk.
Járt-e már az olvasó a hõsi halált halt
második világháborús pilótáknak állított emlékmûnél? Tudja, hol található
Pakson Papachristos Andreas görög
szobrász Niké istennõt ábrázoló szobra?

Hol állt a vörös terror áldozatainak emlékére elhelyezett emléktábla? A válaszokat a Beregnyei Miklós szerkesztésében, Bencze Barnabás lektorálásával
készült könyvben találja meg. A Paks
köztéri szobrai és emlékei kötet kiadásának feltételeit a Paksi Atomerõmû
Zrt. biztosította.
A háromnyelvû képjegyzékkel és bevezetéssel, forrásjegyzékkel ellátott
könyv egy-egy példányát díjtalanul átvehetik az érdeklõdõk a Pákolitz István
Városi Könyvtárban és a mûvelõdési
központ könyvtárában, valamint június
4-én, a városi könyvtár melletti könyvárusítás alkalmával.
-kg-

Pál és Mauer Ida. Iskoláit a
családi hagyományoknak megfelelõen végezte: kereskedelmi
érettségi vizsgát tett, majd belépett apja üzletébe, és 33 féle
kereskedõi tevékenységre jogosító szakmai vizsgát szerzett, még ásványolaj-forgalmi
és fegyverkereskedõi engedélye is volt.
Hamarosan átvette a cég irányítását, s tevékeny szerepet
vállalt a város társadalmi, egyházi és kereskedelmi életében.
Elnöke volt az Evangélikus Ifjúsági Egyesületnek, a Paksi
Kereskedelmi Csarnoknak,
tagja a Vas Gereben Körnek,
volt tûzoltó fõparancsnok is.
Részt vett az elsõ világháborúban, érdemeiért kitüntették és
vitézzé avatták. Miután mint
tõkés nagykereskedõnek államosították, vagyis elvették az
üzletét, még rövid ideig eladóként dolgozott a paksi Népbolt
Vállalatnál, de hamarosan
Pestre költözött, ott is halt
meg.
Forrás: Keresztény magyar
közéleti almanach, Szerkesztette: Hortobágyi Jenõ, Bp. 1940;
Dr. Németh Imre- Dr. Koch József-Somogyi György: Paks
nagyközség
monográfiája,
Paks, 1976; Kiss Miklós szóbeli közlései. A képeslap dr.
Pesthy Endre tulajdona.
Kernné Magda Irén

Paksi Hírnök

14

2010. május 21.

Biztonsági õr estélyi ruhában
Gyõrben rendezték meg elsõ ízben a Miss Security versenyt,
amelyre több százan jelentkeztek a Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
hölgytagjai közül. Közülük
huszonketten jutottak a döntõbe, amelyre – hasonlóan a többi
szépségversenyhez – felkészítõ
táborban trenírozták a királynõjelölteket. A plasztikai sebészbõl, színésznõbõl és kamarai
tagból álló zsûri a szép mozgást, a kisugárzást és a kommunikációs képességet értékelte. A
királynõ mellett négy udvarhölgyet is választottak. A harmadik
udvarhölgy, Vetõ Kornélia paksi, ahogyan a különdíjas Cseh
Rózsa is.
Vetõ Kornéliát (képünkön)
kollégái beszélték rá az indulásra. Hálás érte, mert nagyon jól
érezte magát, a felkészítõ táborban remek volt a hangulat, nagyon jó a csapat. A kifutón –
ahol rövidnadrágban, topban,
formaruhában, illetve estélyiben vagy koktélruhában mutat-

Mit ajánl
olvasóinak
a városi téka gyermekkönyvtára?
A Micimackó-mesék sorozat
történetei most korosztályonként
más-más színben jelennek meg.
Sárga kötetek: 3-4 éves gyermekeknek szóló verses mesék és
mondókák, mókás ritmusok találhatók benne.
Zöld kötetek: 4-6 éves kalandvágyók izgalmas mesékkel találkozhatnak, melyek segítenek
képzelõerejük és szókincsük fejlesztésében.
Kék kötetek: 6 éves feletti gyerekekre hosszabb történetek várnak. Itt minden olyan helyzetet
felfedezhetnek Micimackóval,
ami velük is megtörténhet.
Piros kötetek: Karácsonyhoz
kötõdõ mondókákat, meséket
tartalmazzák kicsiknek és nagyobbaknak, korhatár nélkül.
Lázár Ágnes gyermekkönyvtáros

koztak be – szintén jól érezte
magát az Atomix Kft. 23 esztendõs biztonsági õre. Nelly elárulta lapunknak, hogy mindig
is ilyen munkára vágyott, vonzotta az egyenruha, a fegyver
sem idegen számára és nagyon
szeret emberekkel foglalkozni.
Közbiztonsági gimnáziumba
járt, utána végezte el a vagyonõr tanfolyamot. Amúgy sportos
típus, bár szereti a nõies holmikat is. A munka mellett igyekszik sok idõt tölteni a barátaival
és fontos szerepet játszik életében a sport. Korábban defendózott, újabban pedig a konditermet látogatja.
Cseh Rózsa a második legidõsebb volt a mezõnyben. Nem
titkolja korát, 48 éves. Soha életében nem indult szépségversenyen, mostanában azonban kacérkodik a szépségiparral, modelliskolába jár. A gyõri versenynél a „részvétel a fontos”
elvet követve indult, hiszen tudta, hogy jóval fiatalabb lesz a
mezõny és a korral versenyezni

nem lehet. Ennek ellenére remekül érezte magát. Rózsa eredetileg szakács, de felszolgálóként dolgozik és tavaly óta másodállásban biztonsági õrként.
Megszerezte a sportrendezvények biztosításához szükséges
képesítést és általában a PFC
mérkõzéseinek biztosításában
vesz részt. A gyõri verseny különdíjasának legidõsebb fia harmincéves. Sokan meglepõdnek
ezen, de leginkább azzal szokta
meghökkenteni az embereket,
ha elárulja, hogy öt gyermeke
van. Az, hogy ennek ellenére
remekül néz ki, szerinte alkati
kérdés. Ebben megerõsítette az
a plasztikai sebész is, aki átadta
neki Gyõrben a díjat. Azt
mondta, hogy ez genetika, és tíz
év múlva is szeretné viszontlátni Rózsát a versenyen.
A gyõri vagyonõr majálison,
ahol a Miss Securityt rendezték,
nem csak a csinos paksi hölgyek szerepeltek jól, más paksi
siker is született: Tombor
György ezüstérmes lett a lézer-

pisztolyos lõversenyen. És szintén õ – Gecse Lajos és Pataki
Rezsõ oldalán – negyedik helyen végzett a horgászversenyen.
-vida-

Táborozni jó!
A múzeum nyári táboraiban
különbözõ korokba kalauzolják el a gyerekeket. Elõször
június 14-18. között az „Élet
Pannonia provinciában” címûben megismerkedhetnek a
római korban élõ emberek
mindennapjaival, felelevenítik Pannonia lakóinak katonai
és hétköznapi életét. A következõ, „Hõs Rákóczi népe, kurucok, elõre!” turnusban a
Rákóczi kor emlékeit tanulmányozzák, majd az utolsó
júniusi héttel kezdõdõen a
„Nemesi élet a 19. században” program során a nemesi
házak lakóinak életkörülményeivel, a korabeli divattal,
táplálkozáskultúrával, és a
nemesség kedvelt idõtöltési
formáival ismerkedhetnek a
táborozók. Jelentkezés: Konkoly Lillánál a 20/883-0374es telefonon.

A mûvelõdési központ szünidõ tábora június 28-án kezdõdik és napközben kínál elfoglaltságot a 8-12 éveseknek, akikre kirándulás, strand,
játékos vetélkedõ és kézmûves foglalkozás vár. Hasonló
programokkal csábítják a kicsiket (6-12 éves korosztály)
az Erdei Manók Nyári Táborába, ám õk Cseresznyésben
állomásoznak majd július 19.
és 24. között. Ugyanezen a
helyszínen augusztusban a
Cseri Muri Nyári Tábor a nagyobbaknak szól (12-16 évesek), akikre már többek között éjszakai bátorságpróba is
vár. A részletekrõl az ifjúsági
irodában tájékozódhatnak a
75/519-155-ös számon.
Képzõmûvészeti alkotótelep
a VMK-ban június 28. és július
2. között. A gyermek- és ifjúsá-

gi csoportokban a kreativitást
fejlesztõ feladatok mellett a
legkülönfélébb képzõmûvészeti technikákkal ismerkedhetnek. Az alkotótelep témájául az érzéki csalódásokat választották. Jelentkezés: 70/
597-6582.
Bölcskei Tûzoltó Diáktábor
július 4-11-ig. A táborozás
alatt a gyerekek megismerkedhetnek a tûzoltóság munkájával, gyakorolhatják a
tûzoltó versenysport elemeit,
hogy a hétvégi tûzoltóversenyre kellõképpen felkészülhessenek. Emellett kirándulások, vetélkedõk várnak
az ifjú tûzoltókra, akik ellátogatnak majd az atomerõmûbe és a bonyhádi tûzoltómúzeumba is. További információ: Vácz János, 20/5700444.
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Jó napot, mi újság?

Aki nem adta fel az álmait
sökre van szükség. Itt mindenkinek megvan a helye a gépezetben. Ha kimegyünk egy helyszínre, mindenkinek nagyon jól
kell tudnia, mi a feladata. Van
egyes harcos, meg kettes harcos,
aki megfogja az elkövetõt, vagy
bilincselni fog. De nem lehet
mindenki az. És, aki a sor végén
van, annak tudnia kell, hogy
ugyanolyan fontos a munkája.”
Nincs olyan nap, hogy ne találna a bázison olyan komman-

dezni másnak a véleményét.
Utána a döntést nekem kell
meghozni, és nyilván én fogom
érte vinni a balhét, ha bármi
van.”
Kiss Attila soha nem tudta volna elképzelni magáról, hogy
reggel felkel, bemegy egy gyárba, és ugyanazt csinálja nap nap
után.
„Változatos, minden helyszín
más. Van egy csomó olyan feladat, amikor részinformációim

dóst, aki a szabadidejében bemegy, edz a többiekkel vagy
együtt fõznek. Pedig a parancsnok fegyelmet követel, mert azt
vallja, hogy a rendõrségnek ez
egy olyan területe, ahol erre
nagy szükség van. Nyugodt
szívvel ki meri jelenteni, hogy
ez a megye legfegyelmezettebb
állománya. És azt is, hogy ez
egy valóban jó csapat:
„Eligazításkor elmondom,
hogy ez a meló, ezt így fogjuk
végrehajtani, de megkérdezem,
van-e más vélemény. És lehet,
hogy a legfiatalabb õrmesternek
van jobb ötlete. Attól, hogy én
vagyok itt a parancsnok, nem én
vagyok a legokosabb minden téren, el kell fogadni, hogy vannak bizonyos szakterületek,
amelyekhez mások jobban értenek. Én ezt merem vállalni a
kollégáim elõtt, meg merem kér-

vannak, hogy hova megyünk, ott
dõl el, hogy mit kell csinálni.
Benne van a kockázat is. Ezt
igyekszünk mindig a minimálisra csökkenteni, mert az elsõ
szempont az eredményesség
mellett a biztonság. De ez egy
olyan hely, ahol benne van a
pakliban a kockázat, de ezt mindenki vállalta, amikor idejött.”
Vannak filmbe illõ jelenetek.
Nem egy, nem két bûnözõt kapcsoltak le.
„Megesik, hogy hajnali négykor arcrejtõben bezúzzuk az
ajtót… Nincs ezzel semmi gond.
Úgy megyünk be a helyszínre,
kézben a fegyverrel. Nem lehet
megadni az esélyt, itt csak mi
gyõzhetünk. Hideg fejjel kell
rendezni a dolgokat, nem dühbõl, bosszúból. A zsiványok között is akad, akiben van betyárbecsület, elfogadja, hogy elkap-

Fotó: Molnár Gyula

Hatéves volt, amikor Budapestrõl Paksra került PAV-os család
gyermekeként. – Én már paksi
vagyok – mondja most, harminc
évvel késõbb kommandós parancsnokként. Kiss Attila fejében már gimnazistaként megfordult, hogy rendõr lesz, de otthon nem akartak hallani róla,
mûszaki pálya felé terelgették.
El is kezdte a fõiskola energetikai karát, de az elsõ félév végét
se várta meg, mert tudta, ez nem
az õ világa. Gyorsan bevonult
katonának, mert ez volt a feltétele annak, hogy rendõr lehessen. Elvégezte a rendõr szakközépiskolát és járõr, körzeti megbízott lett, majd a bûnügyön
dolgozott a paksi rendõrségen.
Másodéves volt a fõiskolán,
amikor Szekszárdra csábították.
Innen került vissza, Paksra a
Neutron Bevetési Osztályra
parancsnokhelyettesként. 2005
elejét írtuk akkor. Szûk két évvel késõbb válaszút elõtt állt.
Lengyel Róbert, az osztályvezetõ búcsút mondott a csapatnak.
Neki ajánlották fel az állást. A
döntés elõtt többször elgondolkodott, hogy alkalmas-e rá.
Leginkább az aggasztotta, hogy
sokan vannak, mindenféle
emberek…
„Ezekkel az emberekkel foglalkozni kell. Sok mindent meg
lehet oldani erõbõl, mert ez egy
hierarchikus szervezet. »Parancs« van, meg »Parancs, értettem«, de én azt vallom, meg
úgy gondolom, a kollégáim is:
ha nincs csapat, és az a csapat
nem érzi úgy, hogy egy célért
kell dolgozni, akkor megette a
fene az egészet.”
Ezt a csapatot egy olyan idõszakban kellett összekovácsolnia, amikor beindult a nyugdíjazási hullám. Volt, hogy a szükséges létszám harmadával kellett dolgoznia.
„Ez tipikusan olyan munka a
rendõrségen belül, ami csapatmunka. Itt nem egyéni hõ-
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tuk. Mások megpróbálnak minden kiskaput. A kollégáim tudják, ha én kiadok egy utasítást,
akkor én viszem érte a balhét.
Érezniük kell, hogy én ott vagyok mögöttük, nehogy elbizonytalanodjanak.
Nagy az elvárás, a figyelem
középpontjában van a rendõr.
Ki így, ki úgy vezeti le a feszültséget. Kiss Attila sportol. Nem
telik el nap, hogy ne mozogna.
Húsz éven át kenuzott, 1994ben magyar bajnok volt C4 junior 500 méteren. Néha-néha lejár, mert ezt nem lehet abbahagyni, nem lehet elfelejteni.
Három-négy alkalommal fut,
rendszeresen jár konditerembe,
és feljár bokszolni Feil Ádi bácsihoz. Most már csak stresszoldóként, kikapcsolódásként, de
abban az évben, amikor betöltötte a 34-et, ringbe szállt az
amatõr bajnokságban.
„Gyerekkoromban meg voltam õrülve, hogy bokszolni akarok, de anyám azt mondta, az õ
fiát nem fogják verni, szó se lehet róla. De mindig bennem
volt. Janecska Zoli mondta, ha
ennyit foglalkozom vele, miért
nem versenyzek. Az amatõr bajnokságban 34 év a felsõ korhatár. Gondoltam, miért ne. Volt
néhány meccsem, a magyar bajnokságon is elindultam. A
meccs elõtt két nappal jöttünk
haza az USA-ból. Rendesen elkalapáltak, kétség nem fér hozzá, ügyes gyerek volt, régóta
bokszolt. De megpróbáltam. Jó
érzés. Rengeteget tanultam, hihetetlen kemény, önfegyelemre,
kitartásra szoktatja az embert.”
Kiss Attila nemcsak arról álmodott, hogy egyszer majd ott
áll a ringben, bokszkesztyûben,
hanem arról is, hogy erdõben
fog élni, egy gerendaházban.
Ma Cseresznyésben él feleségével, Nórával és lányával, no
meg két drótszõrû vizslával és
egy komondorral. – Nagyon
szeretem – mondja a házra, de
kétségtelenül látszik, hogy az
egész életével elégedett. Persze
dédelget még gyerekkori álmokat. Szeretne eljutni, látni az
érintetlen természetet – például
Alaszkában.
Vida Tünde
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Sport

Kevesen hittek benne, de a csoda megtörtént! A férfi kosárlabda NB I. döntõjébe
verekedte magát az ASE. A rájátszásban a
negyeddöntõben a Falcót 3-0-val kisöprõ
Körmend következett. Jól összerakott, felszálló ágban lévõ, sikerre éhes együttesrõl
volt szó, élén az egykori ASE vezetõedzõvel, Sabáli Balázzsal, akit a bizonyítási
vágy is hajtott. Rögtön az elsõ mérkõzésen
elvette az ASE pályaelõnyét a vasi csapat,
hidegzuhany volt a 86-73-as körmendi
gyõzelem. Horváth Imre, az ASE vezetõedzõje a mérkõzés után azt nyilatkozta:
„Szombatra megpróbálunk sokat javulni a
kosárlabda alapelemeibõl.” Nos, Körmenden Horváth Imre óhaja teljesült, ugyan javuló játékot láthattunk, ám szoros küzdelemben ismét kikapott az ASE, ezúttal 7670-re. A harmadik találkozóra a Gesztenyés úti csarnokba legalább 300-400 körmendi szurkoló követte csapatát, bízva a
gyõzelemben és a döntõbe jutásban. A
meccs elején még hangos vendégtábor az
idõ elõrehaladtával egyre csendesebb lett a
paksi csapat játékának köszönhetõen. A vége sima 77-62-es ASE gyõzelem lett, és a
mutatott játék alapján újra felcsillant a remény, hogy még nincs lefutva az elõdöntõ.
A körmendi mérkõzést az egyik honi sportadó is közvetítette, így ország-világ láthatta, ahogy a cserepadról beszálló Kovács
Ákos utolsó percben dobott triplája eldönti
a mérkõzést az Atomerõmû javára. Az
Atom visszavette pályaelõnyét a 78-75-ös
idegenbeli gyõzelemmel. Az ötödik, mindent eldöntõ mérkõzésre Pakson került sor.
A vasárnapi idõpont ellenére a keddinél jóval kevesebb vendégszurkoló érkezett, az
egész országra kiterjedõ viharos idõjárás

Fotók: Molnár Gyula

Kiharcolta a döntõt az Atomerõmû

miatt sokan nem vállalták a több mint 200
km-es utat. A hangulatra ennek ellenére
nem lehetett panasz, mindkét tábor lelke-

Lapzártánk után már túl van a csapat elsõ, idegenbeli mérkõzésén. A bajnoki döntõ következõ állomásai, melyeket a Sport Klub Televízió élõben közvetít:
2. mérkõzés
május 22. 18 h ASE-ZTE
3. mérkõzés
május 25. 19 h ZTE-ASE
Amennyiben nem dõlt el a bajnoki arany sorsa:
4. mérkõzés
május 28. 20 h ASE-ZTE
5. mérkõzés
május 30. 18 h ZTE-ASE

Egy meccsre a végétõl
Egyre nehezebb helyzetbe sodródik a Paksi FC Soproni Ligában szereplõ labdarúgó csapata.
A kiesés elõl menekülõ zöld-fehér klub a 27. fordulóban Lisztes Krisztián góljával 1:0-ra legyõzte a sereghajtó Diósgyõrt,
majd a legutóbbi fordulóban
Éger László öngóljával 1:0-ra
kikapott Pápán. A PFC jelenleg
28 ponttal 14., a már kiesõ 15.

sen buzdította kedvenceit. A nagy tét talán
a paksi játékosokat nyomta jobban, 12 perc
után a vendégek átvették vezetést és a mérkõzés folyamán végig tartották 6-8 pontos
elõnyüket. Az ASE 38 másodperccel a
meccs vége elõtt Kovács Ákos két büntetõjével vette vissza a vezetést. Óriási izgalmakat hozott a hátralévõ rövid idõ, a körmendi Alekszejev dobása kiperdült a gyûrûbõl az utolsó másodpercben, így az
Atomerõmû 80-79-re nyerte a mérkõzést
és egyben a párharcot.
Tóth János szakosztályelnök: Az elsõ
mérkõzés után kilátástalannak látszott a
helyzet. A második meccsen Körmenden
már jól játszottunk, de hat ponttal kikaptunk. Ekkor a továbbjutás esélye nagyon
kicsinek tûnt, de nem lehetetlennek. Láttam a javuló tendenciát, ami a negyedik találkozón a gyõzelmet eredményezte idegenben. Az ötödik összecsapáson a szerencse is mellénk szegõdött. Már az is eredmény, hogy idáig eljutottunk, az akarat és a
szív viszi elõre a csapatot. A döntõben a
ZTE vár ránk, nagyon jól összerakott
együttes, sikerült megtartaniuk az elõzõ
szezonból a játékosokat. Nehéz lesz, de abban bízom, hogy nem fogunk alárendelt
szerepet játszani.
Kovács József

Nyíregyháza két ponttal gyûjtött eddig kevesebbet. Az utolsó
hazai bajnokin Kis Károly
együttese a Budapest Honvédot
fogadta, az összecsapás lapzártánk után ért véget. A záró körben a Haladás ellen idegenben
játszik a PFC május 23-án.
Lapzárta után érkezett: PFCHonvéd 2:1, a Nyíregyháza ikszelt, így nem esik ki a Paks.

Rangadót nyertek
4:0-ra gyõzte le a Paksi FC II.
a Szekszárdi UFC csapatát. A
megyei rangadón Nagy István
és Bohner Roland egyaránt
két gólt szerzett, de minden
paksi remekül játszott, a védekezés mellett a támadójáték
is kiváló volt. – Nagy várakozás elõzte meg a találkozót,
mivel az utóbbi idõben nem
voltunk eredményesek. A
meccsen nagyon jó csapattal
álltunk fel, mondhatnám azt

is, hogy annyi NB I-es tapasztalattal rendelkezõ játékos
volt a pályán, hogy a gyõzelem elvárás volt, nem lehetõség – értékelt Buzás Attila vezetõedzõ. Ismét rátalált a
gyõzelmi ösvényre a PFC második számú csapata, mivel a
legutóbbi fordulóban 5:0-ra
gyõzött Komlón. A Buzástanítványok jelenleg 5. helyen állnak a bajnoki táblázaton.
röné
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Sportolókat díjaztak

Fotók: TelePaks Kistérségi Televízió

2007 óta a küldöttközgyûlésen
adják át az „ASE örökös tagja”
és az „ASE örökös bajnoka”
elismeréseket. 2010-ben Nagy
János, az egyesület kosárlabda
szakosztályának alapítója, késõbbi játékosa, edzõje, valamint Braun Ákos vehették át
Farkas Pál szobrászmûvész alkotását. – Sokaknak mi tanítottuk a kosárlabdát a városban és
úgy érzem, nem vallottunk
szégyent. Amatõr szinten ûztük ezt a sportot munka és szabadidõ mellett. A sportnak is
ebbe az irányba kellene visszatérnie, nemcsak az eredménycentrikusságot támogatni. Jó
lenne, ha minél több ember minél hosszabb ideig élvezhetné
a mozgás örömét, legyen az
kosárlabda, vagy bármi más –
mondta el Nagy János.

– Két éve abbahagytam a versenyszerû sportolást, programozóként dolgozom. A cselgáncstól azonban nem szakadtam el, heti négy alkalommal
kicsiknek tartok edzéseket –
tette hozzá Braun Ákos. A közgyûlésen köszöntötték az egyesület jelenlegi kiemelkedõ
alakjait, így a két cselgáncsozót: Bor Barnát, aki a közelmúltban szerzett felnõtt Európa-bajnoki ezüstérmet, valamint Csoknyai Lászlót, aki
Barnával közösen lett csapat
világbajnok tavaly év végén.
Faller Gábor

Az elnökség négyéves mandátuma lejár, errõl is szavaztak a piros-kék klub tagjai. A régi-új
vezetés személyi összetétele változatlan maradt, Süli János 2014-ig elnököl az egyesület élén,
elnökségi tagok a következõ ciklusban: Kováts Balázs, Kovács Antal, Kövesdi Lajos, Ozsvárt D.
Péter és Szabó Zsolt. – Célunk az élsportot támogatni, abban sikereket elérni. Ha jól teljesítünk,
megmozdulnak a fiatalok, és így az utánpótlás-nevelés is biztosított. A tömegsport pedig azért
fontos, hogy az atomerõmûben munkát végzõk szabadidejüket hasznosan, kiváló körülmények
között tudják eltölteni – fogalmazott Süli János, az Atomerõmû SE elnöke.

Jól tájékozódtak a buckák között
Remekül szerepeltek a Paksi
SE tájfutói a tavaszi nemzetközi Postás Kupán, Tatárszentgyörgy térségében. A
jellegzetes alföldi, homokbuckás, nyílt terepen tíz ország résztvevõi álltak rajthoz.
A paksiak a kétnapos versenyen nyolc fõvel indultak és
két dobogós helyezést is elhoztak. Kurucz Bence az
F14-es és Lénárt Viktória az
N14-es kategóriában ezüstérmet szerzett.
A korábban a Vak Bottyán
Gimnázium diákjaira épülõ
szakcsoport már az általános

iskolák felsõ tagozatosait is
soraiban tudhatja, köszönhetõen a testnevelés órákon történt népszerûsítõ programnak, valamint a tavaly õsszel
az ürgemezei strandon lebonyolított Sportkóstolónak,
tudtuk meg Kiss Gábor vezetõedzõtõl. Jelenleg 20 aktív
felnõtt és utánpótlás korú
versenyzõje van a szakosztálynak, a szám azonban évrõl-évre gyarapodik.
– Elégedett vagyok az utánpótlás helyzetével, mivel nálunk sokkal nagyobb városokban, arányaihoz képest keve-

sebben választják a tájfutást.
A térképellátottságunk megfelelõ, anyagi hátterünk stabil.
Évi 30-35 versenyre utazunk,
ahol egyre jobban szerepelnek
versenyzõink, köszönhetõ ez a
sok gyakorlásnak. A PSE Tenisztelepe a központ, ott tudunk öltözni és az edzések is
az Ürgemezõn vagy a közeli
parkokban vannak – mondta
el Kiss Gábor. Az M6-os autópálya ugyan két részre osztotta az eddigi területet, de ezen
kívül a sztráda más gondot
nem okoz. A fiatalok közt
egyre népszerûbb a sportcsar-

Éremesõk
röviden

rettetése – azonban nem mindenkinek volt ellenfele. A jó
hangulatú versenyen gyermek
korosztályban két paksi arany
született, a serdülõk között
két elsõ és egy második helyezéssel tértek haza a PSE
sportolói. A junioroknál két
arany-, ifjúsági korcsoportban egy arany- és egy ezüstérem lett a mérleg. A felnõtt
mezõnyben két ezüstérmet
harcoltak ki, ezzel a csapat-

versenyben a PSE a második
helyen végzett.
Dombóváron, a Mándi Imre
Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyen 151 ökölvívó lépett
kötelek közé. A több válogatottat felvonultató viadalon a PSE
hat versenyzõje öt érmet nyert.

Ökölvívás
Balatonlellén, az I. Lelle Kupán tíz klub 80 versenyzõje
lépett kötelek közé. A Paksi
SE 15 ökölvívóval képviseltette magát, akik közül nyolcnak ez volt élete elsõ megmé-

Judo
Nemzetközi judo versenyen
mérették meg erejüket az

nokokban is ûzhetõ teremtájfutás, valamint az ismerõs közegben történõ parktájfutás,
utóbbinál a biztonságra is
ügyelni kell. – Büszke vagyok
arra, hogy két sportolónkat,
Lénárt Viktóriát és Kocsner
Pétert 2009-ben Tolna megye
legjobb tájfutójává választották. Weisz Pált is mindenképpen meg kell említenem, aki
ugyan még csak 10 éves, de az
idõsebbekkel is könnyedén
felveszi a versenyt – tette hozzá a tréner. A következõ verseny, melyen a paksi zöld-fehérek is rajthoz állnak, a Mecsek Kupa lesz, melyet pünkösd hétvégéjén Pécsett rendeznek.
-fallerAtomerõmû SE ifjú cselgáncsozói. Magyarkanizsán a mérleg két arany- és két ezüstérem.
Baján, a Junior B diákolimpián
a dobogó mindhárom fokán
állhattak atomos versenyzõk:
egy elsõ, egy második és két
harmadik helyet szereztek ASE
színekben.
Az ugyancsak Baján rendezett nemzetközi versenyen egy
arany született.
-joko-
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Gyereknappal nyit a megújult strandfürdõ
Június elsején nyitja meg
kapuit az ürgemezei strandfürdõ. A kellemes kikapcsolódást a létesítmény felkészítésével a Paksi Vízmû
Kft. garantálja, amihez remélhetõleg a nyári meleg is
hozzájárul majd. A fürdõzõk kényelmét biztosítandó
bõvül a játszótér és egy új
vizesblokk is épült az élménymedence melletti területen.
Az elõzõ évekhez hasonlóan
télen az ürgemezei strandon
csupán a felszín feletti létesítmények „pihentek”, a gépházban folyamatosan ment a
munka. Megtörtént a mûszaki, gépészeti berendezések
karbantartása, javítása és egy,
a nagymedencét kiszolgáló új
szivattyút is üzembe állítottak.
A vízminõség javítását és a
biztonságos üzemeltetést szol-

Ingatlanközvetítõi,
de nem ügynöki munka.
Fix+jutalék
Tel.: 30/520-45-12

gáló karbantartások már befejezõdtek, a nyitásig hátralévõ
idõben a kinti létesítményeket
készítik fel a szezonra. A
munkálatok alatt fertõtlenítik
a medencéket, megtörténik a
falak tisztasági festése, a terület virágosítása és a parkgondozás, valamint a térkõburkolatok javítása. – A nagymedence körüli taposólapok közül idén ismét sok felfagyott,
a burkolat folyamatos javítgatása egyenetlenné tette a terü-

Városi gyereknap
Május 30-án, 10 órától a következõ programokkal várják a
kicsiket a strandon: Roxínház, benne Vuk, Aladdin és a
Dzsungel könyve. Ekkor tartják a Fuss, ússz, kerékpározz!
eredményhirdetését. Lesz légvár, bohóc, habparti, íjászat,
lovas bemutató, kézmûves foglalkozás, Ökocsiga játszópark, rendõrségi és tûzoltókiállítás, valamint technikai bemutatók. A belépés ingyenes, jó idõ esetén a medence is
várja a családokat.

Ablak- és
Árnyékolástechnikai Kft.

tavaszi akció
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

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

10–50% kedvezmény
külön nyugdíjas
kedvezmény
Tel.: 70/249-5130
30/687-7747

TEMPÓ
Autósiskola
Tanfolyam indul: „B” személygépkocsi
kategóriában 2010. május 26-án 15.00-kor.

TANDÍJKEDVEZMÉNY
10.000,-Ft
VEZETÉSI ÓRÁK DÍJAI
MÉG A TAVALYI ÁRON
Jelentkezés: a fenti idõpontban Pakson, az
ESZI-ben, fsz. 42-es tanterem; vagy a
70/3868-797-os számon Nagy Lászlónál.
- Kamatmentes részletfizetés
- Ajándék DVD – oktatási filmsegédlet
- Számítógépes tesztgyakorlási lehetõség
- Online KRESZ-teszt térítésmentes használata
- Kedvezõ árak

www.tempo-autosiskola.hu OKÉV nysz.: 03-0071-02 Akkreditációs szám: AL-1449

Nyitva tartás:

letet. Ezért, hogy a balesetveszélyt elkerüljük, további felületen helyezünk le mûfûvet
– mondta el Ritter András, a
Paksi Vízmû Kft. üzemvezetõje. A szakember arról is tájékoztatott, hogy egy új vizesblokk épül az élménymedence
mellett. A 32 négyzetméteres
épület elõtt, amelyben férfi és
nõi mosdókat alakítottak ki,
zuhanyzókat is felszerelnek. A
hivatalos szezon június elsején indul, de a fürdõzõk jó idõ

Eladó,
bérelhetõ
ingatlanok
Eladó Paks óvárosában jelentõs havi forgalommal bíró
gyógyszertár, saját ingatlanban, lakással, igény esetén
több rendelõ vagy lakás kialakítása is lehetséges.
A Kossuth L. utcában 4 szobás, összkomfortos, gázfûtéses nagykertes családi ház
eladó. Irányár: 21,3 M Ft
A Kossuth L. utcában 3 szobás, földszinti, felújított lakás,
garázzsal, kerttel eladó.
Irányár: 16,8 M Ft
Dunakömlõdön, a Sánchegy
utcában 2,5 szobás, összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 11,5 M Ft

esetén már május 30-án, a városi gyermeknapon is strandolhatnak, hiszen akkor az élmény- és a pancsolómedence
üzemel majd. Az árak némileg
módosultak: a felnõttek 630
forintért, míg a tanulók 520
forintért vásárolhatják meg a
napijegyet. A belépõjegyek
árai még így, az emelést követõen is jóval alacsonyabbak,
mint a környékben üzemelõ
strandokon – tudtuk meg
Ritter Andrástól.
Idén ismét meghirdetik a
Strand Estéket, amely a Barabás Lõrinc Eklektric koncertjével indul június 11-én. -dalAngol gazdasági és
mûszaki nyelvvizsga
felkészítés
20/25 13 339
Franciaórák
30/911 58 45

Szekszárdon a Szüret utcában panorámás 5 szobás
sorházi családi ház, sok extrával eladó. Irányár: 32 M Ft
Dunaszentgyörgyön, a Malom utcában összkomfortos,
gázfûtéses családi ház eladó.
Irányár: 15,8 M Ft
Kiadó Pakson a Fenyves utcai
üzletsoron egy 25 m2-es üzlethelyiség
Pakson, a lakótelepen a
Tölgyfa utcában IV. emeleti,
2,5 szobás lakás eladó. Hõszigetelt nyílászárók, igényes
belsõ kialakítás.

Részletes felvilágosítás:
Fonyó Lajos
ingatlan értékbecslõ,
közvetítõ
Tel: 70/310-8372
E-mail:
fonyo.lajos@t-online.hu
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Mozimûsor

Felhívás

május 23. (vasárnap) 19 óra
EXFÉRJ ÚJRATÖLTVE
amerikai vígjáték

Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány ismét meghirdeti
az 5 héten át tartó családi parlagfû gyûjtési versenyét, mely
május 31-én indul. A gyûjtés
részleteirõl az alapítvány
Gesztenyés úti irodájában tájékozódhatnak, ahol védõkesztyût is igényelhetnek. Telefon:
75/510-413, 510-414.

május 26. (szerda) 19 óra
PÁRTERÁPIA
amerikai vígjáték
május 28. (péntek) 19 óra
TITÁNOK HARCA
amerikai akciófilm
május 30. (vasárnap) 17 óra
ÍGY NEVELD
A SÁRKÁNYOD
amerikai animációs film
június 2. (szerda) 19 óra
KEDVES JOHN
feliratos amerikai
romantikus dráma

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Paksi Hírnök

Megállni tilos!
A kétirányú közlekedést könnyítendõ ezentúl tilos megállni a Báthory utca Hattyú és Villany utca közötti szakaszán. Kérik a közlekedõk figyelmét, hogy ügyeljenek a megváltozott forgalmi
rend betartására!

Áramszünet
Áramszünet várható május 25én 8-16-ig az ipari parkban, a
Kölesdi út és a Vasút utca környékén.
Május 26-án 8-12-ig Dunakömlõdön a Radnóti, Sánchegy
és Csárda utcák egyes részein.
Május 27-én 8-13-ig a Dunamenti Zrt. egyes telephelyein.
Május 28-án 11-tõl 15-ig a
dunakömlõdi faipari telepen.
Bõvebb tájékoztatás a www.
eon-hungaria.com oldalon.

NEM VÁRT KIADÁS?
FELÚJÍTÁS? ÁTMENETI
PÉNZHIÁNY?

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz
nem kötött, forintban igényelhetõ „KOMBI” hitelünket.
Hitelösszeg: 100.000 Ft–5.000.000 Ft
Kamat mértéke:
- Jegybanki alapkamat + 8%, azaz jelenleg évi 13,25%;
- lakossági bankszámlával rendelkezõ ügyfeleink számára:
jegybanki alapkamat +6%, azaz jelenleg évi 11,25%
Futamidõ: 1-15 év
Elõtörlesztési díj: 0 Ft !
Pl.

Postaládánkból

Gondolatok a könyvtárból
Gratulálok Paks Város Önkormányzatának és Munkatársainak, és egyben szeretnék köszönetet mondani az „energiamegtakarítást eredményezõ,
nyílászárók cseréjét” támogató pályázathoz!
No nem csak az elnyert öszszeg miatt – bár az is nagyon
jólesett –, sokkal inkább a lebonyolítás módja okán.
A pályázatok megháborodott
tengerében ez volt az elsõ EMBERARCÚ pályázat, amit józan paraszti ésszel ki lehetett
tölteni. Nem kellett hozzá pro-

MEGHÍVÓ

*Jelen tájékoztatás nem minõsül ajánlattételnek. Bõvebb felvilágosításért kérjük forduljon kirendeltségeinkhez és fiókjainkhoz, vagy hívja a 75/541-510 központi telefonszámot!
Hitel elõkészítési díj 1 mó Ft-ig 2.000 Ft; 1 mó Ft felett 2‰, de min. 3.000,- Ft. Kezelési költség 1%. Egyenlegközlõ díja 300 Ft/év, zárlati díj 500 Ft/év amit a Takarékszövetkezet minden
év végén egyszer számít fel, mindaddig amíg az ügyfélnek az év utolsó munkanapján tartozása áll fenn. 1 mó Ft feletti kölcsönnél ingatlan fedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem
a Takarékszövetkezet részére megfizetendõ egyéb költség: adó és értékbizonyítvány, jelzálogbejegyzés.(3 millió Ft felett értékbecslést, jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is elõír a
Takarékszövetkezet!)

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paks, Táncsics M. utca 4.
Paks, Rákóczi F. utca 5-7.

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

jekt manager, pénzlenyúló
szakértõ. Különösen kedves
volt a lelkemnek az értesítõ levél, melyben nekem gratuláltak, hogy pénzt kapok tõlük!
…hát ezt is megértem, pedig
nem ma kezdtem a pályázatok
írását…
Bár e gondolatokat nem a
könyvtárban írom, azért vörösmartysan csak annyit fûznék
hozzá: „Ez jó mulatság, férfi
munka volt!”
Üdvözlettel:
Kovács Tibor
Paks, Babits M. u. 2.
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 10.A és
10.D osztályai május 1-5-ig
Erdélyben kirándultak 44 fõvel.
Az Apáczai Közalapítvány „Határtalanul!” programja keretén
belül 1.263.200 Ft támogatást
nyújtott, hogy ez a feledhetetlen
kirándulás megvalósulhasson.
KÖSZÖNJÜK!

Paksi Hírnök
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TUD JOBBAT?

AKCIÓ
HOYA dioptriás
és polarizált
napszemüveglencsék
20%-os kedvezménnyel
kaphatók.
Üzleteink:
7030 Paks
7100 Szekszárd
Dózsa György u. 20.
Széchenyi u. 21. I. emelet
Telefon: 75/511-246
Telefon: 75/311-262

Az akció 2010. augusztus 31-ig tart!

Forint megtakarításaira
2 hónapra évi 6% betéti kamatot (EBKM: 6,00%)
Euro megtakarításaira
3 hónapra évi 3% betéti kamatot (EBKM: 3,00%)
vállalkozói forint betéteire
2 hónapra évi 5,75% kamatot (EBKM: 5,75%)
kínálunk egyszeri lekötésû számlabetétekre összeghatártól függetlenül, meglévõ Ügyfeleinknek is.
Szekszárd, Garay tér 14-16.
Bonyhád, Szabadság tér 8.
Paks, Villany u. 4.

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

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

