Fotó: Szaffenauer Ferenc

Teljesen mindegy, hogy az építész egy melléképületet tervez vagy a balneológiai központot. Mindkettõhöz egyforma gondosság, tervezõi pontosság, elkötelezettség szükséges. Portré Klenk Csabáról
15. oldal
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Az írás megmarad.
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Az önkormányzat által alapított Gyermekeinkért díjban azok részesülhetnek,
akik valami kiemelkedõt tettek az oktatás-nevelés terén. A két díjazott két teljesen más korosztály, más egyéniség,
egyvalami azonban közös bennük: hivatásuk a pedagóguspálya és öröm õket
arról hallgatni, hogy mennyire jó is
gyerekek között lenni. Szabó Istvánné a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanítója és Molnár József a Bezerédj Általános Iskola tanára.
Írásunk a 2. oldalon.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Gyermekeinkért
díjasok

Fotó: Kövi Gergõ

Pakson
nem döntött
rekordokat az
idei áradás
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

2

Paksi Hírnök

2010. június 18.

Gyermekeinkért díjasok
Szülõtárs – így szólítja, tiszteli Szabó Istvánné a kicsik
szüleit, akikkel mindig is
igyekezett szilárd alapokon
nyugvó szövetséget kötni,
úgy nyújtott segítõ jobb kezet, hogy az viszonzásra találjon. A kisgyerekeket pedig
partnerként elfogadni, és
megpróbálni megtanítani arra, hogy az életünk alkalmazkodásból áll és tisztelnünk
kell embertársainkat. A lehajolást az elesettekhez nem
csak szóban tették magukévá
tanítványai, hiszen ha felhívást hallottak, hogy valahol
segítséget várnak tõlük, egy
emberként mozdult az éppen
aktuális osztály, ahol – bármilyen háttérrel is érkezzenek – a padsorokban egyenlõvé váltak. Mikor elsõáldozásra készült valaki, akkor
az egész osztály készült: izgultak társukért, hogy minden jól sikerüljön, a családi
ünnepre jó idõ köszöntsön.
Elfogadó légkör uralkodott.
Nem volt szabad megérezniük, hogy más környezetbõl
jöttek: mindig azon igyekezett, hogy egyforma füzet
sorjázzon az asztalokon, néptánchoz egyforma öltözet dukált – családja mindenben
mellette állt, hogy azon az
úton haladhasson, amit 36
éve kezdõdõ pályáján kitûzött magának.

Gáborka egy alig látó kisgyermek volt, mikor a szülõk kérésére az osztályába került. Nem
csak a szülõtársak álltak készségesen a kihívás elé, hanem az
osztálytársak is: mindenki tudta
mi lesz a dolga, ki hova kíséri,
miben segíti társát. Gábor ma
fõiskolás, zenél és külföldi csereúton van. Megtanult látni…
Mint meséli, nem érzett különösebb nehézséget, mikor nap
mint nap belépett az iskolába,
mindig úgy érezte: egy szolgálat kezdõdik. Semmiféle terhetgondot nem vitt magával, onnantól kezdve csak a gyerekeké
volt. Sõt az iskolakapun túl is,
hiszen nyári szünetben az udvara hangos a gyerekzsivajtól, hiszen ilyenkor is szívesen keresik fel Margit tanító nénit.
Legtöbb tanítványáról tudja:
kivel mi van, milyen pályát futott be. Jönnek locsolni, megírták, ki vonult be katonának, ki
házasodott meg, esetleg kinek
nem úgy alakult az élete,
ahogy kellett volna. Van olyan
tanítványa, akit 30 éve mindössze két hónapig tanított, de
aki a mai napig, minden családi ünnepen köszönti, sõt az esküvõjére is meghívta. Sok-sok
ilyen elszakíthatatlan szál kötõdik Margit tanító nénihez,
aki valaha földespusztai szülõházában állt elõször „katedrán”, mikor húgával gyakorta
iskolást játszottak…

Nagyapja a példaképe, meséli
a másik díjazott. Sokszor sétáltak a Duna-parton vagy a városban, és sokszor hangzott el a
„Tiszteletem, Tanár Úr!” köszöntés, az akkor már idõs tanár
embernek. Molnár József minden nap úgy érkezik a Szentháromság téri iskolába, hogy legalább tucatnyian veszik körül,
és az elválásuk óta eltelt idõrõl
kérdezik: „Mi történt, hogy tetszik lenni?” Jóska bá’ – ahogy a
gyerekek hívják – jó kedélyû
ember és tanóráin dinamikus
személyiségével lehengerli diákjait. A történelem mellett óriási lelkesedéssel mesél a technikaóráról, olyannyira, hogy az
ember maga is kedvet kap a
számtalan furfangos eszköz elkészítéséhez. Mint mondja, a
pedagógusok kezében nagyonnagy hatalom van, hogy milyen
értéket adnak át, mire nevelnek,
mit visznek aztán tovább a gyerekek. Amit adsz a gyerekeknek, a környezetednek, azt kapod vissza. Ha pozitívan állsz
hozzájuk, akkor valószínûleg
azt – vallja. Persze mindenkinek vannak rosszabb napjai – a
diákoknak is –, ám ez csupán
egy adott helyzet, amin az ember túllép. Az, hogy rossz egy
gyerek, nem azt jelenti, hogy
rosszindulatú vagy mindenképp
gyenge teljesítményt nyújt
majd a jövõben, hiszen hányan
vannak, akik nehezen indultak,

Kedvcsináló fizikakönyv
„Gondolkodtál már azon, miért dõlünk elõre a jármûvekben hirtelen fékezéskor? Kíváncsi vagy arra, hogyan képes felemelkedni a rakéta?
Szeretnéd megérteni, hogy mi
tartja a Holdat Föld körüli, a
Földet pedig Nap körüli pályán? Érdekel, hogy az energiafelhasználás miért vált napjaink egyik legfontosabb megoldandó problémájává? Fe-

dezd fel a világot!” Ezekkel a
mondatokkal igyekeznek felkelteni a fizikatanárok, diákok
érdeklõdését Csajági Sándor,
az ESZI fizikatanára és dr. Fülöp Ferenc tankönyve iránt. A
kötetet a szakma már felfedezte, sõt el is ismerte: az Ünnepi
Könyvhét nyitónapján Szép
Magyar Könyv díjat kapott.
A tankönyv a „Fedezd fel a
világot” sorozat keretében a

Nemzeti Könyvkiadó gondozásában jelent meg. A középszintû érettségire készülõ 9.
évfolyamos középiskolásoknak készült tankönyv a fizika
szépségeit és hasznosságát érdekesen, színesen, sok képpel
illusztrálva mutatja be.
A Szép Magyar Könyv a
könyvszakma legrangosabb elismerése, a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztõk Egyesülése

mégis értékes tagjai lettek a társadalomnak, taglalja. Valaha õ
is a Bezerédj padjait koptatta, s
bizony nem tartozott a legjobbak közé… Emlékszik ezekre
az idõkre, s az egyik titka, hogy
meg tudott maradni gyereknek,
talán ezért is keresik ennyire
társaságát. Hozzá azok is járnak
délutánonként, akik nem is napközisek. A tanulás mellett olyan
is elõfordul, hogy halászlevet
fõznek, amit maguk készítenek
el, s mindig van idõ beszélgetésekre is. Ebben a rendkívül felgyorsult világban nagyon fontos, hogy megálljunk egy kicsit,
figyeljünk arra, mit szeretnének
mondani, s a másikat is hallgassák meg – így talán egy olyan
társadalmat tudunk kialakítani,
ahol egymást is tisztelni fogják,
meséli.
Annak idején nagyapja elõtt
nem pusztán illemtudásból emelték meg kalapjukat a járókelõk:
belülrõl jövõ tisztelet volt az.
Mint mondja, ha ezt eléri a következõ évtizedek során, akkor
érdemes dolgozni, érdemes pedagógusnak lenni…
A beszélgetés során mindkét
pedagógust faggattam arról:
hogy milyenek is ezek a mai fiatalok… Nem mondták, hogy
jobbak vagy rosszabbak, mint régen, végtelen odaadással meséltek róluk. Egyikük határtalan
lendülettel, másikuk sok-sok bölcsességgel a háta mögött. -pré-

adja át minden évben két évtizede. A kiadók – határon innen és
túl – legszebb kiadványaikat
méretik meg. Idén 64 kiadó 109
könyve került a bírálók elé, akik
két körben zsûrizték, majd öszszesen nyolc kategóriában díjazták a kiadványokat. A Nemzeti Tankönyvkiadó elsõ ízben
nyerte el a rangos kitüntetést
Csajági Sándor és dr. Fülöp Ferenc könyvének köszönhetõen.
A tankönyv szerkesztõje Bognár Erika, mûszaki szerkesztõje
Marsik Ildikó.
-vida-
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A paksi körzetbõl 35 rendõr dolgozott a gátakon Észak-Magyarország árvíz sújtotta területein június 5. és 9. között. A paksi rendõrkapitányság és a nagydorogi, valamint a dunaföldvári rendõrõrs
munkatársai Mérén, Hernádmocsolán, Hernádcécén, Nagykinizsen
és Kesznyéten segédkeztek a gátak megerõsítésében.

Fotó: Molnár Gyula

Adománygyûjtés

Levonulóban az ár
Körülbelül 840 centiméteren
tetõzött a Duna Paksnál. Ez a
vízállás alacsonyabb volt a
vártnál, de megközelítette az
eddigi legmagasabb szintet.
Hat ingatlan védelmét kellett
ideiglenesen biztosítani, ezért
több mint ezer homokzsákból
építették meg a városban három
helyszínen az ideiglenes gátakat. Szerencsére nem volt szükség a gát biztosította védelemre,

hiszen a vártnál alacsonyabb
vízállással ért a Duna Paksra. A
vízügyi hatóság elõrejelzése 860
centiméteres vízszintet jósolt városunknál, de a folyó budapesti
tetõzése után már látható volt,
hogy kisebb lesz az ár 100 kmrel lejjebb is. 2002-ben és 2006ban volt nagyobb tavaszi árhullám, az eddigi legmagasabb vízszint 870 centiméteren állt meg.
Az idei nem érte el ezt a csúcsot,
de az árvíz elleni védekezés a

Ismét a víz volt az úr
Hiába hitték a Kosár utcában
élõk, hogy a megoldódott régi
gondjuk, szerdán reggel megint
elöntött néhány udvart, kertet az
esõvíz. Nemcsak a Kosár utcában, hanem a többi – sajnos –
már megszokott helyszínen, a
Táncsicsban, a volt konzervgyárnál és a Vak Bottyán Gimnáziumban is vízben álltak a mélygarázsok, szuterének. Hol 60, hol

300 köbméternyit kellett kiszivattyúzniuk a tûzoltóknak.
A Kosár utcában az is borzolta
a kedélyeket, hogy tudván a város által tett lépéseket – az automata szivattyúk telepítését – abban bíztak, hogy nem fordul elõ
többet az, ami legutóbb tavaly
húsvétkor. Akad, aki most állt
neki az udvar térkövezésének, és
az most odalett. Van, aki épp túl

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: július 9.

Tárgyi adományokat várnak
Pakson az árvízkárosultakat segítendõ. Bútort, ágynemût, háztartási eszközöket, gyerekjátékot gyûjtenek Szabó Jánosnénál, a Zsíros köz 11. szám és
Molnár Imrénénél, a Dózsa
György út 39. szám alatt (a postával szemben). A héten kezdõdött gyûjtés során ajánlottak

már fel tévét, mosógépet, gáztûzhelyt és bútort is, az elszállításnál pedig paksi vállalkozók
segédkeznek majd és általuk az
is megoldható, ha valaki nem
tudja a fentebb megadott címekre vinni adományát. Június
23-ig várják a felajánlásokat, érdeklõdni az alábbi telefonszámokon lehet: 06 (30) 351 24 77,
06 (20) 285 23 22, 06 (30) 440
77 87.

helyi tetõzés elõtt egy héttel elkezdõdött Paksnál is. Lezárták a
várost és a Dunát összekötõ zsilipeket, az árvíz által veszélyeztetett hat ingatlan köré pedig
1200 homokzsákból ideiglenes
gátakat emeltek az Árvíz utcában, az Anna utca alatt és a vízirendõrségnél. Az árhullám kb.

egy hét alatt levonult, de a szakemberek továbbra sem „pihenhetnek”, hiszen a 600 centiméter
körüli vízszint néhány napig állandósul a Dunán, ezért a város
alacsonyabban fekvõ területeinek védelme érdekében a zsilipek továbbra is zárva maradnak.
Dallos Szilvia

van a kert- és udvarrendezésen –
kezdheti elölrõl.
– Azt gondoltam, hogy soha
nem kerül már erre sor – fogalmazott Ulbert Sándor képviselõ.
Elmondta, hogy a zsilip 60 centire fel volt húzva. Hogy emiatt,
vagy a rossz beállítás miatt nem
indultak idõben a szivattyúk,
nem tudja, de keresik az okát. Az
viszont felháborítja, hogy a volt
konzervgyárnál azért úsztak
megint, mert az üzem területén a
tulajdonosok nem tisztítják az
aknákat, nem tud lefolyni a víz. –
Eddig nem tudtuk rákényszeríteni a tulajdonosokat – mondta,
hozzáfûzve, hogy ennek is megkeresik a módját.
Kovács István, a Paksi Vízmû
Kft. mûszaki vezetõje arról tájékoztatott, hogy számítottak a
nagy intenzitású csapadék érkezésére. Szerdán reggel fél hétkor
végigjárták a helyszíneket és
megállapították, hogy felkészültek a fogadására. A víz azonban
olyan nagy mennyiségû volt,
amit a városi rendszer nem tudott
kezelni. Ezt bizonyítja az is,

hogy az Újtemplom utcán aknafedeleket emelt fel és sok pincébe, mélygarázsba betört a víz.
A Páli ároknál az egyik szivattyú 12, a másik 23 percet mûködött. A zsilipben szinte nem
volt víz, miközben úszott a Kosár utca. Ennek meg kell keresni
az okát, mondta a mûszaki vezetõ. A szivattyúk üzemeltek, még
azelõtt adódott probléma, hogy
odaért a víz. Vagy a keresztmetszet kicsi, vagy eldugult a rendszer, latolgatta Kovács István.
Arról is beszámolt, hogy amikor
Pakson kiépült a vízelvezetõ
rendszer, a tervezési irányelvek a
négyévente elõforduló csapadékmennyiséget vették figyelembe,
az utóbbi tíz évben azonban gyakori az extrém mennyiségû csapadék. 25 mm egy óra alatt például tízévente fordul elõ, szerdán
reggel körülbelül 50 mm esett.
Megeshet – mondja a szakember
–, hogy a Páli árok vízgyûjtõ területét, ami most 380 hektár,
csökkenteni kell, hogy tehermentesítsék a vezetéket és elkerüljék az elöntéseket.
-vida-
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Megszavazták az önrészt Közéleti hírek

letti területet is – hogyan alakíthatók ki telkek úgy, hogy a családi házas lakótelep közlekedését ne terheljék túl – tájékoztatott Hajdú János polgármester.

Hamarosan megkezdi a város az
atomerõmû bõvítésével összefüggõ feladatainak elõkészítését. A tényleges munka akkor
indulhat el, ha már látható, milyen nagyságú bevándorlás várható. Az elõkészítés egyik lépcsõje, amelyrõl a héten tárgyalt
a képviselõ-testület, a telekkialakítási lehetõségek felmérése.
A helyi településrendezési terv
módosítása elõtt szakértõ bevonásával vizsgálják, hogy a város
bõvítése mely területen oldható
meg. A szakember többek
között arra kap megbízást, hogy
térképezze fel az északi irányú
fejlesztési lehetõségeket, hogy
például a Malomhegyen milyen
további beépítési lehetõségek
vannak – beleértve a Prelátus fe-

Újabb fordulójához érkezett
az új szennyvíztisztító telep
létrehozását célzó munkafolyamat. Az önkormányzat –
mint arról már beszámoltunk
– sikerrel szerepelt az Új
Magyarország Fejlesztési
Terv KEOP 1.2.0. pályázat
elsõ fordulóján, és megkezdõdhettek az elõkészületek,
amelyre több mint 35 millió
forintot nyert a város. Az
óriásberuházáshoz szükséges
további összegrõl a második
fordulóban születik döntés.
A pályázat második fordulójához szükséges dokumentációk közül elkészítette a város a részletes megvalósítha-

tósági tanulmányt, amelyet
elfogadott a képviselõ-testület. A tervezõi költségbecslés
szerint a beruházás egymilliárd forintból valósítható
meg, ehhez elengedhetetlen
205 millió forint saját erõ
biztosítása. Az összeghez a
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány
önerõkiegészítési pályázatán 30
millió forintot nyert a város.
Így a jelenlegi tervek alapján
175 millió forintjába kerül
Paksnak az új szennyvíztisztító telep megépítése. A testület döntése alapján ezt vállalja a város a következõ
költségvetés terhére.
-d-

TelePaks

Kongresszusra készülnek

Angol gazdasági és
mûszaki nyelvvizsga
felkészítés
20/25 13 339
Franciaórák
30/911 58 45

Fotó: Molnár Gyula

Június 25-én jelentkezik elõször a Víkend híradó, a
TelePaks Kistérségi Televízió
mûsora, majd ezt követõen
minden pénteken új hírekkel,
eseményekkel várja a nézõket
a képernyõk elé a nyári hónapokban. A hét eseményeit feldolgozó félórás magazinmûsort este 7 és 8 órakor láthatják majd. Az adást hétfõtõlcsütörtökig a fenti idõpontokban megismétlik.
Több magazint és filmet is
újra nyomon követhetnek a
csatornán, a közéleti, vallási,
oktatási és kulturális mûsorokat hétköznap 19.30-kor tûzi
ismét mûsorára a televízió.
Aki nyáron is szeretne hirdetni a tévé képújságjában, az
az Erzsébet Szálló mögötti
Poligon hirdetési irodában teheti ezt meg.

Simon Pétert nevezte ki a testület a Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójává. A Deák Ferenc utcai intézmény vezetõi státusza mellett
a képviselõk határoztak a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ igazgatói posztjáról is, mindkét intézményben
a korábbi vezetõ folytatja munkáját. Az általános iskolát a következõ öt évben is Till
Józsefné, míg a szakszolgálatot
Király Gabriella irányítja. -dal-

Az MSZP 2. számú választókerületi társulása küldöttértekezletet tartott a szervezet paksi
irodájában, ahol határoztak a
jövõbeli elnökség összetételérõl: az elsõ ember Faller Dezsõ,
a körzet elnökhelyettese Horváth Zsolt lett. Az MSZP helyi
szervezetének elnöke ismertette a helyhatósági választásokkal kapcsolatos változásokat is,
amely szerint 2010-ben 17 helyett 11 tagú lesz a paksi képviselõ-testület, 8 egyéni és 3 listás helyért versengenek majd a
jelöltek és az alpolgármester
akár „az utcáról is behívható”,
tette hozzá a paksi szervezet elnöke. – Mi ennek nem örülünk,

sõt tiltakozunk ellene, mert sérül az a mozgástér, ami az ellenzéknek, illetve a civileknek
az arányos megjelenést biztosította a képviselõ-testületekben
– mondta azzal kapcsolatosan,
hogy a helyi közélet irányítóinak 70 százalékát választják és
csak 30 százalék lesz a kompenzációs listáról bekerülõk
száma.
Rendhagyó módon az ülésen
részt vett Mesterházy Attila, a
párt országgyûlési frakcióvezetõje is, aki szerint nagyon
fontos, hogy a jövõben minél
több, lehetõleg fiatal jelenjen
meg a pártban, fontos azonban
a generációs együttmûködés is,

hiszen a lendület és a tapasztalat együtt kell, hogy járjon.
Olyan új emberekre van szükség, akik már bizonyítottak helyi, regionális vagy országos
szinten. A kormány gazdasági
akcióterve kapcsán arról beszélt, hogy a minimálbér adóztatása és a 16 százalékos egykulcsos adó sérti a társadalmi
igazságosság elvét. – Nekem
magasabb a fizetésem, 32 százalékos kulccsal adózom ma, s
nem értem, miért ad a kormány
egy ekkora plusz jövedelemtöbbletet, míg a bérbõl-fizetésbõl élõk 90 százaléka ma is 17
százalékos kulccsal adózik, õk
pedig egy „forradalmi” 1 százalékot kapnak majd – taglalta.
Ez ugyanaz mint 1998 és 2002
között: a kormány a szegényebbektõl vesz el és ad a gazdagoknak. – A kétharmad-egyharmad társadalmában õk az
egyharmadot képviselik, s ez
számunkra elfogadhatatlan –
hangsúlyozta.
A szocialisták kongresszusra
készülnek, melyet júliusban
tartanak Budapesten, a paksi
körzetet Faller Dezsõ képviseli.
-f-
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Városháza

Jegyzõi titkárság
A polgármesteri, illetve jegyzõi titkárság a polgármesteri
hivatal szerves része. Tevékenységüket dr. Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõ és Tell
Edit kommunikációs referens mutatta be.
A jegyzõi titkárság munkatársainak alapvetõen a képviselõtestületi munka elõkészítése a
feladata. Emellett a jegyzõi titkárságon történik többek között
az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos szerzõdések, a köztisztviselõkre vonatkozó munkáltatói intézkedések valamint a helyi továbbképzési terv elõkészítése, a helyi
rendeletek kezelése, hirdetése,
valamint ellátják a kimenõ és
bejövõ postai küldeményekkel
kapcsolatos feladatokat.
Dr. Blazsek Balázs címzetes
fõjegyzõ kiemelte, hogy a hivatalban is érzik a gazdasági
válság hatását, egyre többen
fordulnak hozzájuk azzal,
hogy nem tudják fizetni törlesztõrészleteiket, legyen szó
lakásvásárlásról, felújításról
vagy áruhitelrõl. Ezzel kapcsolatban a fõjegyzõ elmondta,
hogy egyelõre nem kívánnak a
bérlakássá átalakítással élni.
Hozzátette, hogy a városban
jól mûködik a szociális háló,
ha valakinek segítségre van
szüksége, a szociális osztályon
kaphat felvilágosítást a támogatási lehetõségekrõl.

Az emberek ügyes-bajos
dolgaikkal sokszor közvetlenül a polgármesterhez szeretnének fordulni, akinek napirendje igen feszes, nem tud
minden percben fogadókész
lenni. A lehetõség a találkozásra viszont adott havi fogadóóráján, ahova titkárnõjétõl
lehet idõpontot kérni. Egy
másik lehetõség a polgármesteri zöld telefonszám, ahova
egyéni és csoportos bejelentéseket lehet tenni, ezek kezelése, továbbítása az illetékes
osztályra vagy szolgáltatóhoz
a polgármesteri titkárság feladata. Gyakoribb hogy valamilyen problémát jelez a lakosság, de arra is van példa,
hogy köszönetüket, elismerésüket fejezik ki a város vezetésének. Visszatérõ panasz,
hogy a kora reggeli fûnyírás
zavarja a lakosságot, az útburkolattal kapcsolatos bejelentés sem ritka, télen pedig,
ha leesik a hó, többen azonnal
felemelik a telefonkagylót,
pedig kellene egy kis türelem,
hiszen az utak megtisztításával az ütemtervnek megfelelõen mindig a legforgalmasabb területektõl kell haladnia
a szolgáltatónak a kevésbé
forgalmasak felé. Gyakran
elõfordul, hogy közérdekû témában hirtelen megszaporodnak a hívások, erre volt példa
a közelmúlt nagy esõzése,
foglalta össze a tapasztalato-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Oktatási csoport

kat Tell Edit. A kommunikációs referens kiemelte, elõfordulhat, hogy a válasz nem érkezik meg hetvenkét órán belül, aminek az oka nem az,
hogy nem intézkednek azonnal, csak tovább tart az adott
probléma kivizsgálása. A polgármesteri titkársághoz tartozik a külsõ városrészek ügyfélszolgálati irodáinak munkatársa, a sajtóreferens, két
munkatárs feladata pedig a
pályázatok figyelése, a pályázati támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, a pályázatírók segítése.
Mindemellett a rendezvényszervezés – elsõsorban Editnek – egész évre ad munkát, a
városi megemlékezések nemzeti ünnepeinken, a szakmacsoportok napjaira szervezett
ünnepségek, konferenciák,
szerzõdéskötések, a határon
túli testvértelepüléseinkrõl érkezõ delegációk fogadása, illetve gyakran fordulnak hozzá segítségért a településrészek, civil szervezetek. Ha röviden kellene megfogalmazni
a titkárság szerepét, talán azt
mondhatnánk, hogy ez az osztály a hivatal vérkeringésének
központja.
Kohl Gyöngyi

KONSTRUKTIV KONKRET
címmel a berlini magyar
nagykövetségen nyílt kiállítás június 14-én, a Paksi
Képtár kortárs magyar alkotókat felvonultató gyûjteményébõl. Mint azt Prosek Zoltántól, a képtár vezetõjétõl
megtudtuk: a nagykövetség

meghívása nyomán jöhetett
létre a kiállítás, amely a németországi fõvárosban öregbíti a város hírnevét. A tárlat
– melynek megnyitójára dr.
Peisch Sándor nagykövet invitálta a meghívottakat –
egész nyáron Berlinben marad.
-dávid-

Fotó: Molnár Gyula

Berlinben a Képtár

A hivatal oktatási és kulturális csoportja önállóan mûködik a titkársági osztály részeként. Kilenc közoktatási és
két kulturális intézménnyel
folyamatos kapcsolatban állnak, feladatuk a közoktatással kapcsolatos jogszabályok
figyelemmel kísérése, az intézmények mûködésének segítése, támogatása. Emellett a
két ágazatot érintõ témákban
õk készítik elõ a testületi
anyagokat, valamint a csoport vezeti a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek
nyilvántartását, amelybe csak
a szülõk önkéntes nyilatkozata alapján kerülhetnek az
érintettek. A lakosság jellemzõen tanulói jogviszonnyal
kapcsolatos ügyekben fordul
hozzájuk, mint például a magántanulói státusz vagy a fegyelmi ügyek. A munkatársak
irodájában a tanév idején igazán nagy a nyüzsgés, az általános iskolai és óvodai beíratás különösen nagy feladatot
ró rájuk. Ám ha nyár, akkor
sem tétlenkednek, a következõ hetekben például az oktatási és kulturális bizottság pályázatával, valamint a mindennapos testnevelés és az enapló kötelezõ bevezetése
kapcsán lesz sok munkája
Péterné Iker Ivett csoportvezetõnek, aki az oktatási és
kulturális bizottság referense
is, és Debreczeniné Polgár
Eszter oktatási és kulturális
referensnek.
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Atomerõmû

Régi barátság születik újjá
Dr. Phan Bich Thien megerõsítette, az
emlékmû csak részben kötõdik a múlthoz,
a jövõbeni jó kapcsolatok reményét is kifejezi. Hozzáfûzte, a régi barátság újjászüle-

Fotó: Molnár Gyula

Lapunk megjelenésének idején tartják a vietnámi-magyar barátság emlékmû avató
ünnepségét Pakson. Fusz György,
Ferenczy Noémi-díjas képzõmûvész alkotása az Erzsébet szálló mögött áll. Létrejöttében a Paksi Atomerõmû Zrt. is szerepet
vállalt. Mittler István kommunikációs
igazgató emlékeztetett rá, hogy 1950-ben
vette fel Magyarország Vietnámmal a diplomáciai kapcsolatot. Ennek a 20. évfordulóján avatták Pakson a vietnámi-magyar
barátság parkot. Az atomerõmû felújíttatta
az Erzsébet szállót, ezzel együtt a környezetét is átalakította, a parkból a szállodát
kiszolgáló parkoló lett. A Magyar-Vietnám
Kapcsolatért Közhasznú Alapítvány elnöke, dr. Phan Bich Thien, aki szállodát üzemeltet Simontornyán, az atomerõmû vezetésével találkozván vetette fel, hogy a megszûnt parkot pótolják valamilyen módon.
Ez, illetve a vietnámi magyar kapcsolatok
megélénkülése, Vietnám nukleáris fejlesztési tervei, amely részeként szeretnék átvenni a paksi tapasztalatokat és együttmûködni az oktatás, képzés terén, ösztönözte
a paksi atomerõmûvet, hogy ne zárkózzon
el a kezdeményezés elõl, fogalmazott
Mittler István.

tett, élénkül a kapcsolat a két ország között, amelynek újabb teret adhat az, hogy
eredeti hazájában atomerõmû-építést terveznek. A parlamenti döntés – tette hozzá –
még nem született meg. Az alapítvány elnöke azt is elmondta, hogy a szobor ritkaságszámba megy, a rendszerváltás óta
ilyen tematikájú emlékmûvet nem állítottak, sõt a Ho Si Minh szobrok száma is
csökken, tudomása szerint egy áll csak,
Zalaegerszegen. Vietnámi-magyar barátság emlékmû viszont egyáltalán nincs.
A paksi emlékmûvön a két ország szimbólumai láthatóak. Ilyen Vietnám esetében
a Dong Son bronzdob, amelyet a régészeti feltárások alapján körülbelül 600 évvel
Krisztus születése elõtt kezdtek készíteni.
A bronz dobokat, amelyek kultikus tárgyként és hangszerként is szolgáltak, geometriai motívumokkal, mindennapi életbõl vett képekkel, háborús jelenetekkel, és
hajók, állatok, madarak képeivel díszítették. A dob középpontjában mindig a Napisten ábrázolása szerepel. Magyar szimbólumként a mondavilágunkból vett aranyszarvas motívum, illetve a faragott, vésett,
növényi ornamentikák kerültek az emlékmûre.
Vida Tünde

Jubileumot ünnepelt a fegyveres õrség

Fotó: Molnár Gyula

Az atomerõmû fizikai védelmének egyik
igen fontos eleme a fegyveres õrzés-védelem, ezen három szervezet is dolgozik. A
„legöregebb” az atomerõmû fegyveres
biztonsági õrsége, alapításának harmincadik évfordulóját ünnepelte minap. A fegyveres biztonsági õrségek minden olyan
eszközzel, fegyverzettel és felszereléssel

rendelkeznek, mint a rendõrség, a jogosultságaik is hasonlóak. Egy jelentõs különbség azonban van: csak a védett objektumon belülre – esetünkben a paksi atomerõmûre – terjed a hatáskörük. Fegyveres
biztonsági õrségeket az állam számára
stratégiailag fontos objektumok védelmére hoznak létre, mûködésüket hatósági
elõírások szabályozzák.
Az erõmûben mûködõ fegyveres biztonsági õrség – és ezt minden ott dolgozó tudja – fontos szerepet játszik a nukleáris
üzem mûködésében, hiszen, ha nincs fizikai biztonság, nincs nukleáris biztonság
sem. Miként vezetõjük, Végh Csaba kifejtette, fontos az erõnlét, az állóképesség
munkájuk során, épp ezért van jelentõsége
a felmérésnek. A parancsnok attól nem
tart, hogy kollégái nem felelnek meg a
vizsgán, hiszen a képzés és önképzés nagy
szerepet kap. Arról is beszélt, hogy válogatott csapattal dolgoznak, amelybe csak
úgy, az utcáról senki sem kerülhet be. Az
atomerõmû biztonsági szolgálata dolgozik

az úgynevezett külsõ körön, és mintegy
szûrõként funkcionál. Csak az ott megismert és bevált kollégákat veszik át.
Az állomány tagjai között csupán egyetlen
olyan van, aki három évtizede, alapításkor
csatlakozott a csapathoz. Juhász István
Csámpán született és nõtt fel, ahol maga az
erõmû is mûködik. Elsõ feladata a Paksra
érkezõ üzemanyag biztosítása volt. Azóta
nem csak uránt, hanem minisztereket, más
magas rangú személyeket is kísért. Ma váltásparancsnokként dolgozik, s mint elárulta,
büszke arra, hogy ilyen hosszú ideje ilyen
felelõsségteljes munkát végezhet. Ezt a
munkát neki és minden kollégájának azzal
köszönte meg az atomerõmû vezetése, hogy
nekik ajándékozták a szolgálati fegyvereket. Természetesen elõtte hatástalanították,
díszdobozba foglalták a pisztolyokat. Az
ünnepségen jutalmakat is adtak át, illetve
Köllõ Imre, a rendészeti osztály vezetõje
bemutatta azt a könyvet, ami a fegyveres
biztonsági õrség harminc évének legfontosabb momentumait tárja az olvasó elé. -vt-
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Megemlékezést tartott a Magyarok Világszövetsége, a Fidesz és
a KDNP helyi szervezete és a
városvezetés Pakson, a Kálvária
temetõben álló emlékkeresztnél
június 4-én, amelyet az országgyûlés néhány nappal korábban
a nemzeti összetartozás napjává
nyilvánított. Kilencven évvel
ezelõtt ezen a napon írták alá az
I. világháborúban vesztes Magyarország és a gyõztes antant
szövetség hatalmainak képviselõi a békeszerzõdést a versaillesi Trianon-kastélyban. A történelmi Magyarország határait kíméletlenül átrajzolták, területét 293

Fotó: Molnár Gyula

A nemzeti összetartozás napján

Hol vannak a sírok?
A kérdést Teleki Júlia tette fel
nemrégiben a városi könyvtárban, ahol e címmel mutatta be
könyvét, ami a második világháború során – válaszul Magyarország revizionista lépéseire – a Vajdaságban tomboló magyarirtás áldozatainak állít emléket. A történelem ezen sötét
foltját érzékletesen – de nem érzelgõsen – elbeszélõ író ennél
többet is akar: hogy mások elé
tárhassa mi történt, hiszen aki
nem ismeri a múltját, annak
nem lesz jövõje sem. Minderrõl
a TelePaks kamerája elõtt a

Hárompont magazinban mesélt
a sokat megélt szerzõ, aki a 90es évek délszláv háborújában
már katona fiaiért aggódott.
– Van aki azt mondja: vissza
kell csatolni a Vajdaságot Magyarországhoz. Soha nem kívánnám, hiszen ezt békességben
soha nem lehet. Nekünk ott jó,
mert az a hazánk, ott születtünk.
'44-ben elvesztettem az apámat,
45-ben pedig a falumat. Mindent átéltem már, ami rossz és
nem szeretnék még egy háborút.
Éljünk békében, ismerjük meg
és tiszteljük egymást. Nekem

Jótékonysági
koncert
A Szaggató zenekar vár minden érdeklõdõt
június 24-én, 18 órakor a VMK színháztermébe, „Muzsikaszó a megkopott hangokért”
címû jótékonysági koncertjére. Mûsoron:
dunántúli, rábaközi, felvidéki, székelyföldi,
bonchidai, széki, bukovinai, szatmári népzene, valamint népzenei feldolgozások. A
résztvevõknek lehetõségük lesz daltanulásra
és közös éneklésre is. A koncert teljes bevételét felajánlják a paksi református templom
orgonájának felújításához. Jegyek elõvételben a református lelkészi hivatalban, vagy a
koncert napján a helyszínen vásárolhatók.

soha nem az volt fontos, hogy
milyen nemzethez tartozik valaki, hanem hogy milyen ember.
Hiszen minden nemzetnek van
mindenféle tagja. De más nemzet tiszteletét, a toleranciát elvártam a többségi nemzettõl és
elvárnám itt a magyar nemzettõl, hogy minket is tartsanak
olyan nemzettársnak, mint akik
itt élnek, mert magyarok vagyunk – mondta. – Épp Pécsen
kérdezték tõlem: minek nekünk
a kettõs állampolgárság, ha már
úgyis vízummentesség van Magyarországgal. Nem azért kell,
hogy utazhassunk. Azért, hogy
érezzük: a magyar nemzet elfogad bennünket – fejtette ki. -d-

ezer négyzetkilométerrõl 93
ezerre csökkentették. Az elcsatolt területekkel hárommillió
magyar nemzetiségû ember került más országokba. Hazánk
szétszakításának elõzményeit és
következményeit idézte fel a
megemlékezésen beszédében dr.
Nagy Tibor, a Fidesz paksi szervezetének alelnöke és L. Németh Erzsébet, a Magyarok Világszövetségének
alelnöke,
hangsúlyozva a békediktátum
igazságtalanságát, amely máig
feldolgozhatatlan nyomot hagyott a magyarság lelkében.
Ahogy annak idején az aláírás
perceiben, most is megkondultak a harangok világszerte minden magyar közösségben. -kgy-

Tisztújító taggyûlést tartott a
KÉSZ paksi csoportja. A tagság egyhangúan újabb öt évre
szavazott bizalmat a régi elnökség tagjainak. Gangel
Margit elnök – megköszönve
a szavazást – elmondta, hogy
a paksi szervezet csak egy
csepp a tengerben, de nagy
szárazságban minden cseppre
szükség van. A paksi KÉSZ
rendezvényei az elmúlt 15 évben sok helyi embert megmozgattak. Különösen sikeresek voltak a kerekasztal beszélgetések az országos politika alakítóinak részvételével.

Váratlan segítség
A legtöbb vállalkozó, így Barta József ajtaján is naponta kopogtatnak a támogatást
kérõk. Nem utasítja el õket „csípõbõl”,
mert úgy gondolja, hogy a vállalkozóknak kötelessége a mecénási tevékenység.
Segíteniük kell a rászorulókon, támogatniuk kell közösségeket lehetõségeikhez
mérten. A vállalkozó tapasztalatai szerint
a különféle szervezeteken keresztül adott
összegnek sokszor csak a töredéke jut el
oda, ahova szánták, ezért õ szívesebben
nyújt közvetlen támogatást. Legutóbb is
ezt tette, mégpedig kérés nélkül. Lapunknak Szabó János madocsai rokkantnyugdíjas számolt be a vele történt nem mindennapos esetrõl. Mint mondta, a Fortuna
Rádióban adott fel hirdetést, hogy felesle-

gessé vált hordozható oxigénadagoló készüléket vásároljon, mert betegsége miatt
szüksége van rá. Az otthoni ellátása biztosított, de a szerkezet a hozzátartozó 20 literes palackkal ágyhoz köti, azzal bizony
nem lehet jönni-menni. Oxigénpótlás nélkül viszont hosszabb ideig nem tud távol
lenni otthonától. A mobilkészülék új ára
viszont százezer forint, nagy összeg egy
rokkantnyugdíjas számára.
Szabó János ajtaján egy ilyen készülékkel kopogtatott be Barta József, aki felfigyelt a rádióban elhangzott hirdetésre, és
ismeretlenül a beteg segítségére sietett.
Szabó Jánosnak nagy örömet okozott ezzel. – Nem is tudom elhinni, hogy vannak
még ilyen emberek – mondta.
-vida-
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Sok feladatot ad a „híresség”

Minden probléma okozója a talajszerkezet lazasága. A lösztalaj érzékeny a nedvességre, de
ugyanígy a szárazságra is.
Nedvességtartalmának váltakozása miatt omlik, emellett a
löszön megtelepedett növényzet is jelentõsen károsítja a laza talajszerkezetet, hiszen a
gyökérzet mélyen a talajba vezeti a csapadékvizet és szétfeszíti a finom homok- és agyagszemcsébõl álló löszt. Emberi
beavatkozás nélkül megállíthatatlan folyamat a partfal pusztulása. A löszpartfal Paksnál
közel 20 km-en húzódik, ez a
szakasz szinte végig omlásveszélyes. Formája, ahogy szinte
merõleges falként tornyosul,
részben természetes folyamat
eredménye, hiszen a Duna alakította ki völgyét, de ugyanilyen jelentõs hatást gyakoroltak a mesterséges beavatkozások: a 6-os út és a vele párhuzamosan kialakított vasútvonal
létesítése. De településünk lakói is ott sorakoznak a löszfalformálók sorában, hiszen nagyon sokszor elõfordult, hogy
azért, hogy kissé megnövelhessék termõterületüket, bizony megfaragták a partfalat,
emellett hosszú pincéket építettek, ami szintén károsította
az amúgy is törékeny szilárdságú, laza talajt.

tervezett csapadékvíz-elvezetéssel. Vannak azonban olyan
szakaszok, ahol csak épített
mûtárggyal, támfalszerkezetek
építésével lehet a partfalat
megtámasztani – tudtuk meg
Solymos Attila mûszaki ellenõrtõl, aki hosszú évek óta foglalkozik e kérdéskörrel az önkormányzat megbízásából. A
város rendelkezik egy hosszú
távú partfal-stabilizációs programmal, vannak szakaszokra
szóló tervek is, de a teljes, még
védelem nélküli paksi löszfal
megerõsítésének befejezését a
finanszírozási problémák és a
tulajdonosi viszonyok miatt
nem lehet meghatározni. A
szakemberek már évtizedekkel

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Európa-hírû a téglagyár mögött húzódó löszpartfal. Érdekességét és értékét annak köszönheti, hogy az országban egyedülálló módon itt nagyon jól elkülönülnek egymástól a
rétegzõdéseken a különbözõ földtörténeti korok, végigkövethetõ ezen a szakaszon a löszfal kialakulásának folyamata. A paksi partfal
ezen részérõl több tudományos értekezés
megjelent már, számtalan földtani kutató, valamint iskolai és szakmai csoport utazott
azért városunkba, hogy tanulmányozhassa a
különleges természeti képzõdményt, amely
híressé teszi ugyan Paksot, de állandó veszélyforrást is jelent a környezetében élõk
számára.

rát, Pakson pedig a Rókus utcát
és a Dunaföldvári utcát is stabil támfalak védik, illetve a Petõfi és a Bástya utcákban is
több ponton történtek már kisebb és nagyobb beavatkozások. Az építkezés helyszínének
kiválasztásánál az dominált,
hogy mennyire veszélyeztetett
a terület és a környezet. Az alkalmazott technológiáról több
szempontot figyelembe véve
döntöttek a szakemberek. Készült már Pakson 3-6 méter
magas szögtámfal, amely fölött talajhorgonyokkal biztosították a területet, alacsonyabb
löszfal esetén súlytámfal építésérõl született döntés, illetve
ha városképi szempontokat is
figyelembe kellett venni, akkor
nem sima betonfelületû támfalat készítettek, hanem egy betontégla kiselemes mûtárgyat,
ez látható például a Rókus utca
alatt. Készült már úgynevezett
gabion fal is, amely egy speciális acélhálóból szerkesztett,
egymásra rakott „dobozokból”
áll, és rendezetten kövekkel
van feltöltve. A partfal program pályázati támogatottsága
2004-ben megszûnt, az év elején azonban egy

A közelmúlt
rendkívüli esõzései
több helyen okoztak partfalomlást. A további omlásokat
azonnali beavatkozással igyekeztek megelõzni a szakemberek: a fõút mentén több helyen
kivágták a felázott talajon veszélyessé vált fákat. A partfal
végleges védelmét azonban
csak alapos mûszaki elõkészítés utáni támfalépítés jelentené, amely hatalmas költséggel
lenne megvalósítható. – Az
egyszerûbb és olcsóbb megoldás a terület úgynevezett lépcsõs lerézsûzése lenne, amelynek párosulnia kell tudatosan

ezelõtt felismerték az omlásveszélyes partfalak veszélyét. A
60-as, 70-es években elindult
egy országos program, amelynek keretében az állam biztosított forrást a települések számára a biztonságot jelentõ
támfalak építésére. Pakson is
ebben az idõben készültek el a
felmérések és indult meg a tervezés, amelyek megalapozták
a késõbbi hatékony beavatkozásokat. Az elsõ támfalak még
a 70-es években épültek, ma
már a város minden területén
megtalálhatók. Dunakömlõdön
a Csárda és a Sánchegy utca
közötti ingatlanokat, a hatos
utat több helyütt, több kilométer hosszan, a volt iskola udva-

régóta várt jó hírrõl
kapott értesítést az önkormányzat: Paks sikeresen szerepelt a Dél-Dunántúli Operatív Program partfal-stabilizációra kiírt pályázatán. Közel
300 millió forintot nyert településünk a Deák Ferenc utca
30. és 42. számú ingatlanok
közötti löszfal védelmének
megvalósítására. A beruházás
keretében, várhatóan még az
idén egy csapadékvíz-elvezetéssel biztosított szögtámfal
épül majd, megoldva a magántulajdonú ingatlanok és a
közterület védelmét. Az építmény elkészülte után megszûnik az omlásveszély a Gárdonyi kilátó és a Gárdonyi utca
alatt, így további telekkialakításokra is lehetõség nyílik
majd városunk egyik legszebb
panorámájú területén.
Dallos Szilvia
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Lezárták a Kereszt, Keskeny,
Rosthy utcát; rendõrlámpa
irányítja a forgalmat a Dózsa
György út felújítás alatt álló
szakaszán, ahol egyirányú lett
a közlekedés. Ezek a legjelentõsebb változások, amelyek
bevezetését követõen elkezdõdött a fõutca felújításának
második üteme.
A Kereszt és a Keskeny utca lezárása miatt a Gyapa felõl közlekedõk a Kossuth Lajos utcán
keresztül érhetik el a Dózsa
György út felújítás alatt álló szakaszát. Az errõl, az északi irányból érkezõket rendõrlámpa irányítja, a forgalom egyirányú
lett. A délrõl, a Táncsics Mihály
utcai körforgalmi csomópont fe-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Tartják az augusztusi határidõt

vábbra is tilos megállni a Kossuth Lajos, a Báthory utcákban
és a Dózsa György út építés
alatt álló szakaszán.
A fõutca felújítása a második
üteméhez érkezett, ez várhatóan
július végéig tart majd. Dolgoznak a munkagépek, már a
Rosthy utcát is lezárták, így
folytatódhat a kivitelezés a
Hattyú utcáig. A tervek szerint a
felújítás harmadik üteme alatt,
augusztusban készül el a Dózsa
György út a Hattyú és a Rákóczi
utcák között. Ezen a szakaszon
már gyorsabban haladhat a munka, mivel a járda felújítása folyamatban van. – Munkaerõ-átcsoportosítással és a hétvégeken is

lõl érkezõ forgalmat a Hattyú
utcán keresztül a Báthory utcába terelik, majd a Villany utcán
át rendõrlámpa irányítása mellett térhetünk vissza a Dózsa
György útra. A változás a buszmegállókat nem érinti, és to-

A KRESZ változása nyomán módosul a város parkolási rendelete. Az idõkorlátos parkolási övezetekben a mozgáskorlátozottak
számára csupán 60 perc várakozási idõt biztosít az új KRESZ elõírás, a testület azonban úgy döntött, hogy a parkolási igazolvánnyal
rendelkezõk továbbra is korlátozás nélkül használhatják a zónák
megállóit, akárcsak a betegszállítók. (Eddig ez csak a mentõkre volt
érvényes.) Megváltozott az üzemképtelen vagy üzemen kívül helyezett gépkocsik közterületi tárolására szóló helyi elõírás is. Ezentúl csak a KRESZ-ben engedélyezett 10 napig parkoltathatók ezek
a jármûvek engedéllyel Pakson is, az eddigi 30 nap helyett.

Ciao pizzéria: folytatódik a vizsgálat
a napokban megérkezett, s a tûzoltóság átadta a rendõrségnek.
Novák János tûzvizsgáló elmondta, hogy az általuk felkért
igazságügyi elektromos szakértõ
szerint az ok: elektromos zárlat.
Hozzátette, hogy az oltást követõen a rendõrséggel közösen
mintákat vettek, amelyeket igazságügyi toxikológiai laborba
küldtek elemzésre. Ennek során
„oda nem illõ” anyagmaradványt
találtak. Egy további, rendõrségi
vizsgálatnak kell kideríteni, hogy
ez hogyan és miért került oda és
szerepet játszott-e a tûzben. Lapunk kérdésére elmondta, hogy
felvetõdött a szándékos károkozás gyanúja, mivel rendkívül
gyorsan terjedt tovább a tûz. Dr.
Kuti István rendõrkapitánytól

megtudtuk, hogy nem új momentum felmerülése miatt folyik
büntetõeljárás, ezt még a tûzeset
napján indították, de a tûzvizsgálat idejére felfüggesztették.
– Sem az elsõdleges adatok, sem

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Szeretnék újjáépíteni a februárban leégett Ciao pizzériát, de
még nem zárult le a vizsgálat,
nincsenek engedélyezett tervek.
Mint Kern Zoltán, az étterem vezetõje mondja, elképzeléseiket és
a lehetõségeket igyekeznek összhangba hozni. A bontási engedélyeket megkapták, a tulajdonukban lévõ épületrészt le is bontották, de az épület másik két tulajdonosa ezt nem tette meg. Kern
Zoltán szavai szerint a vizsgálat
eredményére várnak.
A Ciao tulajdonosai azt tervezik, hogy még idén az új épületbe költöznek. Ehhez azonban júliusban el kellene kezdeni az
építkezést. A biztosítótársaság
sem fizetett még, szintén a tûzvizsgálat eredményét várták. Ez

tartó szinte folyamatos munkával próbáljuk lefaragni azt a
mintegy kéthetes csúszást, amelyet a májusi esõzések okoztak –
tájékoztatott Guttyán József építésvezetõ. A rendkívüli idõjárás
nem csak hátráltatta a munkát,
hanem károkat is okozott – tudtuk meg a kivitelezõ cég képviselõjétõl, hiszen a viharok idején
egyáltalán nem tudtak dolgozni,
és elõfordult, hogy az esõ az elõzõ nap befejezett fugázást kimosta a szegélykövek közül, így
kezdhették elölrõl a munkát.
Emellett félnapos leállást okozott a gázcsõtörés is, és néhány
órás csúszást egy vízvezeték
megsértése. Nem könnyítette
meg a kivitelezéssel megbízott
PORR konszern szakembereinek tevékenységét az sem, hogy
a burkolat felbontása után többször is azzal kellett szembesülniük, hogy a föld alatti állapot nem
egyezik a tervek alapján várttal,
ezért a kiviteli terveket jó néhányszor módosítani kellett.
Guttyán József szerint a beruházás szerzõdés szerinti végsõ átadási határidejét mindezektõl
függetlenül tartani tudják.
A kivitelezõk kérik a lakosság további türelmét és azt, ha
tehetik, kerüljék ki a Dózsa
György utat.
-dala nyomozás során eddig beszerzett adatok nem támasztják alá,
hogy idegenkezûség játszott volna közre a tûzeset kialakulásában, de amíg egy-két százalék
esély van erre, nekünk azt is figyelembe kell venni a megalapozott döntésünkhöz – fogalmazott
dr. Kuti István.
Vida Tünde
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Fentrõl minden más
Erre a megállapításra jutottam a város felett repülve. A Paks légterében dolgozó szúnyogirtó gép pilótája mellé szálltam be, hogy az
AN-2-es szûkös fülkéjébõl fotózzam a várost. A felszállás az utolsó pillanatig kétséges volt, a légi szúnyogirtás ugyanis csak szélcsendben hatásos. Mikor végül a levegõbe emelkedtünk, pár perc
múlva meg is jelentek Paks és az atomerõmû összetéveszthetetlen
kontúrjai. Elõször teleobjektívet csavartam a fényképezõgépre, ám
olyan alacsonyan repültünk, hogy hamar átcseréltem normál látószögûre. Kinyitottam a kis oldalablakot, és a csillagmotor gyomorig hatoló dübörgése közepette kattintgani kezdtem…
Kövi Gergõ légifelvételei Paksról a www.paksihirnok.hu oldalon!
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Égen-földön védekezünk a szúnyoginvázió ellen

A szúnyoglárvák és kifejlett
példányok ritkítására külön-

bözõ módszert alkalmaznak a
szakemberek. A földi kémiai,
a kifejlett példányokra van
hatással. Ilyenkor géppel füstködöt képeznek, amely 20-30
percen keresztül lepi el az utcákat. A légi, biológiai irtás a
lárvák ellen eredményes,
ilyenkor nem vegyszert alkalmaznak, hanem egy baktériumot, amelyet nagyon finom
kvarchomokkal juttatnak a vizekbe. A baktérium bekerülve
a lárvák szervezetébe roncsolja bélhámsejtjeiket, és gyakorlatilag éhen pusztulnak,
tájékoztatott Veiczi Veronika.
A DC Dunakom Kft. környezetvédelmi referense kiemelte, hogy a szúnyoggyérítést
szélcsendes, csapadékmentes
idõjárás esetén tudják elvégezni, illetve megfelelõ hõmérséklet szükséges, ugyanis

A mai cikk témáját ismét a természet ihlette. A folyamatos esõzés, az elmosott utak és
az áradások juttatták eszembe a „Paksfaddi duna védgát társulat” iratait. A szervezet alapszabályában rögzített célja a
„Pakstól–Faddig elvonuló árterületet a jelenleg már kiépített védtöltés által a duna
áradásai ellen biztositani és a biztositott
árterületen természetes belvizeinek lefolyásáról gondoskodni.”
A társulat 1837-ben alakult, majd 1878ban újraalakult. A képen látható két alapszabály keltezése 1886. november 6. illetve 1888. május 3. Tartalmazzák a szervezeti felépítés és a mûködés rendjét, a tagok pontosan meghatározott feladatait és
azok elmulasztásának következményeit.
Megtudhatjuk, hogy a társulathoz
19438,163 négyszögöl terület tartozott,
melyet 27,93 km hosszú töltés védett. A
tagok „mindazok, akik az adott területen
ingatlannal rendelkeznek, vagy a társulat
mûködése által közvetlenül érdekelve vannak”. A töltésvonal „két szakaszra osztatik”, Pakstól Galgócz nyakig és
Galgócz nyaktól Faddig. Megismerhetjük
a védelmi rendszer jól felépített rendjét és
a mindig készenlétben tartott védekezõ
eszközöket: 1000 kéve rõzse, 4000 karó,
20 lénta, 160 deszka és palló, 15 talicska,
15 sulyok, 30 tömõfa, 8 csákány, 10 lám-

a földi irtáskor használt vegyszert a meleg levegõ lebegteti. Egy alkalom nem elég egy
szezonban, mert az idõjárástól és a csapadék mennyiségétõl függõen a vérszívók ismét
megjelennek. Ha 20-25 Celsius fok közötti a hõmérséklet,
a lárvák két hét alatt kikelnek,
hûvösebb idõben ez a ciklus
négy hét. Magas vízállásánál,
erõs sodrásnál a szúnyogok
szaporodása lassúbb, míg a
sekély, gyorsan átmelegedõ
víz kedvez a csípõs rovarnak.
Az elõzõ évekhez hasonlóan
az idén is hat alkalomra biztosít forrást az önkormányzat a
szúnyogirtáshoz. Emellett támogatást nyújt a Magyar Turizmus Zrt. azzal a feltétellel,
hogy a szúnyoggyérítés idõpontjainak meghatározásában
entomológus segít. A rovarta-

Tárgy/Történet
pa és lámpás, 20 fáklya, 200 zsák, 2 ladik,
100 istráng, 10 saráglya.
Az alapszabályok mellett levelek, fõkönyvi kivonatok, fizetési meghagyás és
nyugták találhatóak a múzeum dokumentumtárában a társulat iratanyagából, melyek szintén sokat elárulnak nem csak a
társadalmi szervezetek mûködésérõl, ha-

Fotó: Kövi Gergõ

Az árvíz levonultával
különösen megkeserítik életünket a szúnyogok. A csipkelõdõ
rovarok ellen a város
légi és földi szúnyogirtással védekezik, a
feladatot az önkormányzattal
kötött
megbízási szerzõdés
alapján a DC Dunakom Kft. szervezi. A
szúnyoggyérítés idõpontjainak meghatározását idén entomológus segíti.

ni szakember a Duna vízállását, a pangó vizeket, a lárvafejlõdés stádiumát folyamatosan figyeli, javaslatot tesz az
irtás legideálisabb idõpontjára, azt megelõzõen, illetve
utána rögzíti az állapotot.
Az elsõ légi és földi szúnyoggyérítést elvégezték a város
közigazgatási területén, ez alkalommal kémiait, amelyhez
már vízbázisú irtószert használtak, a gázolaj bázisút
ugyanis betiltották. Az új
módszerrel nincs füstköd, de
ugyanolyan hatékony, emelte
ki a cég környezetvédelmi referense. Ha marad a jelenlegi
idõjárás, akkor egy hét múlva
várható a következõ szúnyoggyérítés, ami a vizek visszahúzódásával valószínûleg biológiai lesz.
Kohl Gyöngyi

nem a társadalmi érintkezés szabályairól
is. Ezek közül az egyik sokat mondó szófordulat a „van szerencsém értesíteni…”
egy olyan levél kezdõ kifejezéseként, ami
az éves tagdíj emelését közli és az elõzõ
év elmaradt tagdíjainak befizetésére szólítja fel a címzettet.
Ezeket a dokumentumokat a Telkes Gazdaság feliratú ládával és a benne tárolt 1400
darabból álló iratanyaggal 1997-ben ajándékozta a paksi Városi Múzeumnak Pach
Ferencné, gyakran azonban az iskolai papírgyûjtés és a lomtalanítás alkalmával találunk hasonlóan érdekes és múltunk megismerése szempontjából értékes iratokat. Az
elsõ pillantásra szemétnek tûnõ papírokból
a kutatók sok fontos információt szerezhetnek, ezért kérjük, ha tudomásuk van hasonlóakról, jelezzék a múzeum munkatársainak. Vannak azonban olyan kérdések is,
melyek csak a papírok alapján nem válaszolhatóak meg. Hol volt a Galgócz nyak,
milyen elnevezései voltak még a Duna különbözõ szakaszainak? Hogyan változott a
társulat, kik és milyen tisztségeket töltöttek
be benne?
Válaszaikat, történeteiket a muzeum.
paks@gmail.com e-mail címre, vagy a Városi Múzeum, 7030 Paks, Deák F. u. 2. címre várjuk. Köszönjük eddigi visszajelzéseiket!
Kövi-Ónodi Gyöngyi
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Meleg nyári vasárnap délután
sétálok végig a Hidegvölgy utcán, egészen a végéig, Gelencsér Mihály házáig, az ajtóban
felesége, Erzsi néni fogad, akivel nagyapjáról beszélgetünk
majd. Aprócska dombon át vezet az út a bejárathoz, fentrõl
messze ellátni, a határba. Fehér
anyamacska fekszik a kispad
mellett, amire leülünk. Elnyújtózik a meleg kövön, amikor
megsimogatom
„Azért ilyen szürke, mert felhordta a kölykeit a padlásra,
odajár hozzájuk, ott eteti õket,
így csupa por lesz mindig...”
Aztán szó esik mindenrõl: a
tájról, a kertrõl, a városról, de
utam igazi okáról csak sokkal
késõbb kezdünk beszélgetni.
Látogatásom eredeti célja: Erzsi néni nagypapájának, Benke
Lajosnak megismerése (sokkal
többet tudok meg róla, mint
ahogy azt gondoltam), aki 1880ban Cseresznyésben született, és
ahogy a múlt század elején ké-
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Hogy volt…?

Az útkaparó:
Benke Lajos
szült képen olvashatom, állami
útkaparó volt, és akirõl a legtöbbet Erzsi néni öccsének leírásából ismerhetek meg.
„Benke Mihály elõször a Hidegvölgy utca 33. szám alatt
lakott, a múlt század negyvenes éveiben költözött családjával a Bástya utca 20. számú
házba, innen halt ki 1957-ben.
Három szõlõterülete volt Paks
határában: Disznócsapáson,
Közép-Csámpán, Hátsó Páskomban.” (Különösen Középsõ-Csámpán termett jó szõlõ:
kadarka, hamvas otelló, de
szüreteltek szlankát, vörös dinkát, hárslevelût, rizlinget is.)
Benke Lajos állami útkaparó
tehát amellett, hogy rendben

tartotta Pakson az árkok melletti padlatokat, eltávolította a
makadám útról a nem odavaló,
nagyobb szennyezõdéseket, leengedte a tócsába gyûlt vizet,
mentesítette a kátyúktól az utakat, árvízvédelmi partfalakat
épített és javított, ha a szükség
úgy kívánta, szõlõt mûvelt és
bort készített. Segédkezett a
paksi siller Budapestre szállításában, hozzá fordultak a
borosgazdák, õt kérték meg:
egyeztessen a fuvarosokkal a
borszállítás idõpontjáról.
Szegénység volt akkoriban –
meséli Erzsi néni – de abban az
idõben más volt a segítségre
való hajlam: a nagygazdák
megvették a kisebb, szegé-

Könyvrõl könyvre
A frissességet és mozgalmasságot tartották
szem elõtt a Pákolitz István Városi Könyvtárban és a mûvelõdési központ könyvtárában az
idei könyvhét programjának összeállításánál.
A közönség megismerhette Ékes László
„Apám kenyere” címû könyvét, Hatvani Szabolcs „Rotation” címû multimédiás DVD-jét,
a mûvelõdési központ könyvtárának csoportjai kirándultak a Sárközbe, a városi könyvtárban megemlékezést tartottak „Trianon a magyar irodalomban és az emlékezetben” címmel. Csupán a szabadtérre tervezett utcazenével és játszóházzal egybekötött könyvárusításról kellett lemondani az esõ miatt. A sorozatot könyvbemutatóval zárták, ahol az „Üdvözlet Tolna vármegyébõl II.” címû albumot
ismerhették meg az olvasók, amelyet Pakson
a Péger Galérában kereshetnek. A könyv kiadója, Vitéz Attila még 2000-ben kezdett
1945 elõtt megjelent képeslapokat gyûjteni
Szekszárdról. Késõbb álmodta meg a várost
bemutató könyvet, amelyhez partnerre talált
Viliminé dr. Kápolnás Mária történész, muzeológus és Erky-Nagy Tibor tipográfus személyében. Közös munkájuk gyümölcseként
2004-ben megjelent az „Üdvözlet Szekszárdról” címû kötet, majd továbbgondolva az ötletet a Tolna megye településeit bemutató kétkötetes könyv elsõ darabja 2007-ben, idén pe-

dig a második, amelyben Paks több mint húsz
oldalon szerepel. Sok település van Magyarországon, amelyekrõl már jelent meg képeslapos könyv, de egy egész megyét bemutatóra ez idáig nem volt példa, emelte ki Viliminé
dr. Kápolnás Mária, a kísérõszövegek írója.
Vitéz Attila elmondta, könyvük hatására

nyebb gazdálkodók borait, így
segítették õket pénzhez jutni.
Az útkaparónak is akadt segítsége a mellé beosztott dolgozókon kívül is: telente napszámosok álltak a lovaskocsi vontatta, gerendákból készített hókotrón, és lapáttal segítették a
hóeltakarítást.
Így élt és dolgozott Pakson
Benke Mihály állami útkaparó,
a „szigorú, józan életû ember,
akinek a római katolikus templomban fizetett ülõhelyet tartottak fenn.” S aki az emlékezõk szerint keménylelkû, büszke ember volt.
Tell Edit

Bonyhádon megjelentetnek a településrõl egy
hasonlót.
A paksi városi könyvtár igazgatója is kacérkodik a gondolattal, a könyv munkacíme
„A régi Paks képeslapokon”. Az album mellett napirenden van a könyvtár Hiador sorozatának újabb darabja, Palágyi Menyhért
1901-ben, Lipcsében megjelent „A tér és idõ
új elmélete” címû tanulmányát szeretnék
megjelentetni magyarul.
Kohl Gyöngyi

Az alábbi képeslap mellett Vitéz Attila könyvében számos kuriózum található. Ha kíváncsiak arra, hol volt Pakson a „Florián-Park” vagy a „Bun-Villa”, lapozzák fel az „Üdvözlet Tolna vármegyébõl!” második kötetét!
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Üdvözlet Paksról

Az Emlékkönyv név szerint felsorolja a
templom építésére hirdetett közadakozás
adományozóit is, a képeslap árusításának
haszna is feltehetõen ezt a bevételt hivatott
kiegészíteni.
A templomot Streicher József plébános
építtette, aki 1850. április 1-jén született
Hõgyészen. Szülei Streicher János és Amma
Anna, egyszerû iparos emberek voltak, akik
fiukat a pécsi gimnáziumban taníttatták, ahol
kitûnõ tanulmányi eredménnyel végzett, s
ezután a hittudományi pályát választotta.
1873-ban szentelték pappá, majd káplánként
mûködött több kisebb-nagyobb tolnai, baranyai faluban (az 1880-as években
Stallenberger József esperes-plébános mellett Pakson is), s fiatal papként az ifjúság nevelése lett a legfontosabb feladata. 1896-ban
jelent meg a katolikus iskolások számára írt
Der Schutzengel címû kötete. 1887-ben nevezték ki Németboly plébánosává, ezután,
1898-ban került ismét Paksra, immár plébánosnak. Itteni munkálkodásához köthetõ a
templomépítés lebonyolításán kívül a katolikus temetkezési egyletek, a katolikus kör, a
katolikus legényegylet megszervezése, s azt
is elérte, hogy a nõnevelés kibontakoztatására apácák kerüljenek városunkba, s számukra elkészüljön a zárda épülete. Streicher József 1912-ig szolgált Pakson, ezután 1917-ig
Pécsett kanonok, majd 1923-ig a Pécsi Fõszékesegyház plébánosa volt.
Forrás: Emlékkönyv. A paksi Szent Szív
templom 1901. évi november hó 24-én tartott szentelése alkalmából szerkesztették
Müller Lajos és Bors József; Magyar Katolikus Lexikon (a Pécs-Székesegyház címszóban); Szinnyei József: Magyar írók élete és
munkái.
A képeslap a szerencsi Zempléni Múzeum
tulajdona.
Kernné Magda Irén

Az épülõ római katolikus templom
A XIX. század második felében hatalmas
lendületet vett a postai levelezõlapok forgalma, amelynek késõbb terjedt el a különlegesebb, illusztrált változata: a képes levelezõlap, vagyis a képeslap, ami mára a gyûjtõk
egyik legnépszerûbb vadászterülete lett. De
a képeslapok gyûjtése nemcsak magánszemélyek passziója, hanem fontos és különleges forrása a történettudomány, a mûvelõdéstörténet, a néprajz tudományának, nélkülözhetetlen az épített környezet, az építészet
alakulásának dokumentálásában, az egyes
települések arculatának megõrzésében, a
változások nyomon követésében. Természetes hát, hogy az egyes közgyûjtemények számos, a gyûjtõkörük területéhez tartozó képeslapot is õriznek, ám Magyarország legnagyobb képeslapgyûjteménye a szerencsi
Zempléni Múzeumban található, a kollekció, amely dr. Petrikovics László adományozása alapján jött létre, meghaladja a 900 ezer
darabot. Az anyag Pakshoz köthetõ 100 képeslapjának elektronikus másolata kutatásfeldolgozás céljából megismerhetõ a paksi
Városi Múzeumban is. Üdvözlet Paksról címû sorozatomban szeretném bemutatni a
Zempléni Múzeum gyûjteményének néhány
számomra különleges darabját is.
Ezen a képeslapon az épülõ katolikus
templom ceruzarajza látható. A rajzot Gadó
Ignácz készítette 1901. június 12-én, s a tervezõ, Schlauch Imre építész nevét is feltüntette. A lapot Pécsett Fischer Ferenc adta ki
1901-ben, a templom építésének nyarán forgalmazták, amikor a régit, amely 1776-ban
épült, már lebontották, de az új még nem készült el.

Müller Lajos és Bors József tanítóknak a
templomszentelésre megjelent Emlékkönyvébõl tudjuk, amely az építkezés folyamatáról is részletesen beszámolt, hogy a régi
épület a századfordulóra már annyira szûknek bizonyult, hogy a hívek többször is csak
az ajtókban állva, gyakran az utcára szorulva tudtak részt venni a szertartásokon.
Az építkezés imponálóan rövid ideig tartott: a tényleges bontás 1901. március 26-án
kezdõdött, az alapkõ ünnepélyes letétele április 27-én történt, s még ugyanebben az évben, november 24-én már felszentelhették
az új, jóval nagyobb épületet.

A napokban tartotta a paksi római katolikus egyházközség fõtemploma búcsúját,
aminek napja mindig a templom titulusához kapcsolódik. Minden katolikus
templom valamelyik szenthez vagy Jézushoz kapcsolódó esemény, tárgy címére van felszentelve, a paksi a Jézus Szíve
titulust viseli. A búcsú elõtt kilenc napon
át Jézus Szíve litániát tartottak, majd elérkezett az ünnepi szentmise ideje. Hagyomány szerint ezen a napon – mint a
fotón látszik, többen gyalogos menetben
– felkeresték az 1887. június 18-án történt biskói komptragédia áldozatainak
emelt emlékmûvet, ahol lerótták tisztele-

tüket. Másnapra kelve közösségi napra
invitáltak, amelynek hatéves hagyománya van, dr. Keresztes Pál plébános hívta
életre, amikor Paksra jött. A paksi hívek
mellett az ország több pontjáról érkeztek
vendégek, családtagok, ismerõsök, barátok, kétszázötven fõre terítettek. A találkozót zenével és tombolával színesítették. A bevételnek mindig van helye, az
egyik esztendõben például a gyergyószentmiklósi templom építésére ajánlották fel, idén pedig úgy tûnik, itthon
lesz rá szükség, ugyanis a negyvenéves
plébánia épület vizesblokkjait sürgõsen
fel kell újítani.
Kohl Gyöngyi

Fotó: Molnár Gyula

Jézus Szíve búcsú
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Az utóbbi években egyre gazdagabb a Gastroblues Fesztivál vasárnapi, ingyenesen látogatható programja, amivel a
szervezõk célja az, hogy a ma
még nem bluesrajongó paksi
közönséget is kiszolgálják,
megnyerjék.
Az ESZI udvarán, a focipálya
szomszédságában színpadot állítanak, amit sátrak sora ölel
körül. A levegõt megtölti az
ínycsiklandó ételek illata, és a
zene. A kapukat reggel nyolckor nyitják, a fõzõverseny és a
fesztiválfoci – amely nem a kiemelkedõ sportteljesítményekrõl, hanem sokkal inkább a barátságról szól – 10-kor kezdõdik. Az elsõ akkordok a Király
M. Duónak köszönhetõen félórával késõbb hangzanak fel.
A fõzõversenyen nevezési díj
nélkül korlátozott számban
biztosítanak sátrat, asztalt, padot. Díjat hat kategóriában
osztanak, a közönségnek is lehetõsége van kóstolójegyekkel
szavazni. Ez nemcsak azért
fontos, mert a legjobb étel készítõjét jutalmazzák, hanem
azért is, mert – ahogyan Gárdai
György szervezõ kiemelte – a
bevétel idén is jótékony célokat szolgál. Az összeget a viski

Fotó: Molnár Gyula

Boszorkánykonyha jön Paksra

óvoda befejezésére, berendezésére ajánlják fel. Gárdai
György elmondta, hogy járt a
kárpátaljai településen, látta a
ma még üresen kongó épületet
és azt is tudja, hogy kétszáz
magyar kisgyermek várja,
hogy odajárhasson. Az ügy
fontosságára tekintettel Jenei
Károly viski református lelkész eljön a paksi fesztiválra és
tagja lesz a zsûrinek. Várják a
szervezõk Pécs polgármesterét, Páva Zsoltot mint az Európa Kulturális Fõvárosa program képviselõjét, de bekapcsolódnak az értékelésbe neves
szakácsok, borászok és zenészek is, így például Ken
Hensley, aki különösen érdek-

lõdik a gasztronómia és a magyar ételek iránt, hiszen feleségével saját éttermet tart fenn. A
fesztivál a zene mellett gasztronómiai szempontból is egyre
nagyobb rangot vív ki magának. Tavaly 149 fajta boros
étellel hitelesített magyar rekordot állítottak fel, amely talán Guinness rekord is. Az idei
év nagy dobása Panyik Imre
boszorkánykonyhája lesz. Ez
egy világon egyedülálló, hatalmas többfunkciós sütõ-fõzõ alkalmatosság, amely szlovákiai
testvérvárosunkból, Galántáról
érkezik. A dolog látványnak
sem utolsó, de praktikus is: van
benne bográcshely, kemence
és forgatható grill is. Ahogy

A drámafészek országos sikerei
Önálló esttel lépett színpadra az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
PIKK Dráma Színköre. A
Hefner Erika és Vajda Tibor
vezette társulat bemutatta a
„Vágyak szigete, avagy
Odüsszeusz boldogságos szigetjárása” címû groteszk
oratóriumot, amellyel szép
sikereket értek el, majd
örömdráma következett.
– Bárcsak egyszer megadatna,
hogy nem a függöny mögött
vagy az ügyelõpultnál izgulom végig az elõadást, hanem
a közönség soraiban ülve gyönyörködhetem a játékotokban

– hangzott el a tanári kívánság
a PIKK Dráma Színkör egyik
próbáján. Próbáljuk meg, javasolta a társaság, amelynek
tagjai közül többen 2006 óta
drámások, elsõ növendékei
voltak a Pro Artis mûvészeti
iskola
drámatagozatának,
majd 2009 õszétõl csatlakoztak hozzájuk ESZI-s diákok,
akik kedvet kaptak Hefner
Erika és Vajda Tibor drámajáték óráin. Megbízva tanítványaik felkészültségében a drámapedagógusok hagyták szárnyalni õket. Így történt, hogy
Gyulai István vezetésével
önálló rendezésben léptek
színpadra vidám jelenetekkel,

verssel és zenével évzáró estjükön, amelyet Németh Szabolcs kacagtató konferanszszövege, valamint az ESZI
táncos formációjának fellépése fûszerezett. Az est elsõ részében azért még maradt Erikának az ügyelõpult, ugyanis
bemutatták a „Vágyak szigete,
avagy Odüsszeusz boldogságos szigetjárása” címû groteszk oratóriumot. A darabbal
a Helikon Ünnepen, amely a
dunántúli középiskolások kétévente megrendezett legnagyobb mûvészeti fesztiválja,
ezüstminõsítést értek el,
Gracza Leventét játékáért különdíjjal jutalmazták, a közel-

hírlik, négy szakács egy nap
alatt 1500 adagot tud vele elkészíteni. A paksi fesztivál gasztronómiai kínálatához elválaszthatatlanul hozzátartozik a
felcsúti kecskesajt és a majsi
házirétes, de lesz alkalom Rideg kisüsti pálinkát is kóstolni.
A zenéért tehát vasárnap elsõként a Király M.Duó felel,
majd a Garda & Benkõ és a
Filip Gyuri Band. Õket a Tûzkerék xT követi, akik idén is
Hendrix-, Radics Béla-, valamint saját szerzemények bemutatásával készülnek. A fõzõverseny eredményhirdetése
után még Keresztes Ildikó,
majd 17:30-kor zárásként a
rockabillyt játszó Tom White
és csapata lép színpadra. Ezután egy szusszanás, és irány
az ASE csarnok, amelynek kapui 19 órakor nyitnak, 20 órakor pedig elkezdõdik a világhírû Jethro Tull zenekar koncertje, amely iránt már most
nagy az érdeklõdés, a legtöbb
jegyet elõvételben erre adták
el. Gárdai György elmondta,
hogy belépõket, bérleteket a
Ticket Expressnél lehet venni,
de õt is megkereshetik a rendezvényt megelõzõen. A 18.
Nemzetközi Gastroblues Fesztivál július 1-jétõl 4-éig várja a
vendégeket.
Vida Tünde
múltban pedig a Magyar Mûvek Szemléjén, amely a Magyar Szín-Játékos Szövetség
minõsítõ szemléje, szintén
ezüstösen csillogott az oklevél, és a paksi csapatnak ítélték a „Legjobb drámamûhely”
címet. A megméretések mellett a PIKK Dráma Színkör lépett fel az ESZI október 23-ai
ünnepségén, illetve õk adták a
mûsort a március 15-i városi
ünnepségen. Ahogy az egy iskolai színjátékos csoportnál
lenni szokott, vannak, akik a
tanév végével elköszönnek. A
színkör abban bízva folytatja a
következõ tanévben a munkát,
hogy ismét megtelik a „drámafészek” szárnyalni vágyó
fiatalokkal.
Kohl Gyöngyi
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Jó napot, mi újság?

Klenk Csaba építész március 15-én vehette át az építészeti tevékenységért kapható
legrangosabb szakmai kitüntetést, az Ybl Miklós-díjat, amely a hazai környezet
építése, alakítása és értékmegõrzése érdekében huzamosan kifejtett kimagasló
építészeti alkotó tevékenység
elismeréséül és csak egyéni
teljesítmény alapján adományozható.
A Kern és Klenk Építészeti Bt.
tervezõirodájában, a Duna utcában kerestem fel Klenk Csabát. Mérnöki rend fogadott. Hatalmas, az asztallapnál nagyobb tervrajzokat láttam – a
készülõ gyógyfürdõ terveit…
„A balneológiai központ tervezése izgalmas feladat és
folytatás, több szempontból is.
Ahhoz a szakorvosi rendelõhöz kell igazítani, ami a „saját
házunk”, az a ház, amellyel
együtt terveztük meg a gyógyfürdõ épületét 2000-ben, de –
anyagi megfontolásból – 2003ban „csupán” a szakorvosi rendelõ került átadásra. Eltelt néhány év és újra elõkerültek a
korábbi tervek. Mondhatom,
sok változat készült, mire kialakult a mai, értelmes végeredmény – a tervezési program tekintetében. Bízom benne, hogy legalább akkora elfogadottsága, sikere lesz, mint a
szakorvosi rendelõnek.”
Klenk Csaba alázattal beszél építész feleségérõl és társáról, Kern Andreáról, felelõsségrõl, feladatról, munkáról. A kötelességrõl, a szakmáról, a középületekrõl, a
családi házakról, melyek tervezése a nevükhöz fûzõdik.
Formai, tartalmi jegyekrõl
faggatom, melyek megjelentek
és jelen vannak ma is Paks
arculatában, az általuk tervezett épületeken – szelíden
visszautasít…

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Mûvész és mérnök

„Azt gondolom, hogy a direkt
formai jegyek messze nem
olyan fontosak, mint a ház egésze, noha kétségtelen, hogy
nem választható el forma és tartalom és minden, ami az épület
megjelenéséhez, funkciójához
tartozik. Ezek nagyon szubjektív dolgok. Azért nehéz errõl
beszélni, mert sajnos – és most
nem panaszkodom, hanem egy
helyzetrõl beszélek – az építészetet, az építész szakmát a magyar közgondolkodás szinte kizárólagosan mûszaki síkon kezeli, holott az építészet a zene
mellett a legõsibb mûvészeti
forma… A világ nagy részén az
építész szakma kétféle szerepvállalást jelent. Létezik az úgynevezett architekt képzés, ahol
magas szinten, kifejezetten a
mûvészeti ágakkal: irodalommal, zenével, képzõmûvészettel, iparmûvészettel, szociológiával, eszmeáramlatokkal ismerkednek az építészhallgatók (az
építészet mûszaki tartalma másodlagos) és létezik a mérnöki,
az ingenieur képzés, mely az
elõbbiek kiszolgáló része. Õk
azok a mérnökök, akik (leegyszerûsítve) megtervezik, megvalósítják, akik mûszaki tartalommal töltik meg a sokoldalú
kulturális megközelítés alapján
„elõrajzolt” elképzeléseket.

Mindez szoros együttmûködést
feltételez – ez az általános a világban. Az a ritkább, ami Magyarországon van, és szintén
nagyon jó modell: az építészek
együtt tanulják a kétféle ismeretet, nem különül el egymástól a
kétféle képzés.
Szerencsés történet, amikor
olyan emberek találkoznak
össze és dolgoznak együtt, akik
fogékonyak és befogadók voltak
mindkét képzés ismereteire,
akikben a szakma iránti elkötelezettség hit kérdése, akik számára, ahogy a ma már Kossuth-díjas, egykori egyetemi tanáruk, Balázs Mihály fogalmazott: „Az építészet morális kérdés.”
„Teljesen mindegy, hogy az
építész egy melléképületet tervez vagy a balneológiai központot. Mindkettõhöz egyforma
gondosság, tervezõi pontosság,
elkötelezettség
szükséges.
Mindegy, hogy az adott épület
mekkora, milyen anyagból és
mennyi pénzbõl épül fel. A
megrendelõ bizalmát, az általa
a tervezõre bízott feladatot elsõsorban etikai szinten kell kezelni, majd ezután következhet a
szakma, a legjobb tudás szerint
megvalósítani, teljesíteni a kérést, a megrendelést. Igen, ez a
hozzáállás a legfontosabb.”

Paksi Hírnök

Így vall önmagáról, a szakmáról Klenk Csaba építész, aki
eredetileg programozó matematikusnak készült, mégis a Budapesti Mûszaki Egyetem építész karára jelentkezett.
„A Jóisten nagyon jó irányba
terelt, egyetlen pillanatra sem
bántam meg soha, hogy építész
lettem. A feleségemmel az
egyetemen ismerkedtem meg,
amikor befejeztük, összeházasodtunk. Egyértelmû volt, hogy
Paksra költözünk. Elõször a
Városi Tanács – utólag megfogalmazva – rendszeridegen vállalkozási irodájában dolgoztunk, majd késõbb, a rendszerváltás után, a mûszaki osztályon. Sokat tanultam ott a kilencvenes évek elején, hiszen a
különbözõ osztályokon dolgozó
szakmacsoportoknak az átalakuló gazdasági-politikai rendszer új lokális tartalmait kellett
kidolgozni, megtanulni az új
rendet, ami a mi esetünkben azt
jelentette, be kell tartani a tervezésig tartó folyamat lépéseit:
egy projekt akkor kezdõdik,
amikor létrejön egy szándék,
van egy feladat, amit ki kell
szolgálni. Azt elõ kell készíteni
– önkormányzatnál a klasszikus értelemben vett beruházáselõkészítés rendszerében – és
csak a sokadik lépés a tervezési
megbízás kiadása. Büszke vagyok rá, hogy ebben az idõszakban bevezethettük a ma is
mûködõ tervpályázati rendszert. Kétségtelen, nekünk szerencsénk volt. Olyan idõszakban kezdhettünk el dolgozni,
amikor a változó rendszer miatt
minden átalakulóban volt körülöttünk. Minden pezsgett, forrt,
természetesen rengeteg buktató
volt, de az bizonyos, hogy volt
egy friss szemléletû, új lendület
és nem csak a szakmában, hanem az építõiparban is. Daliás
idõt élhettem meg a pályakezdés idején.”
A daliás idõk elmúltak (talán
nem visszahozhatatlanul), de itt
maradt jó néhány egyéniség abból az idõbõl, közöttük Klenk
Csaba, aki visszavonhatatlanul
beírta magát a város építészeti
történetébe.
Tell Edit
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Sport

mazzuk Jan Pavlik honosítását. Külföldi játékosokat ez
idáig még nem kerestünk
meg, Clark és Dill felé jeleztük, hogy a keret alakulásának függvényében esetleg
visszahívjuk õket. Látszik,
hogy a magyar játékospiac
eléggé szûk, az új szabály
miatt a hazai játékosok iránt
megnõtt a kereslet.
– Az új szabály szerint egy
adott mérkõzésre benevezett
tizenkét játékos között maxi-

Nagy mozgás várható a nyáron az Atomerõmû SE NB Ies férfi kosárlabdacsapatánál. Az ezüstérmes társaságból már hárman bejelentették
távozásukat. Horváth Ákos
Szolnokra, Kiss Zsolt Szegedre, Medve Máté pedig
Kaposvárra költözik. A szakmai stáb mellett eddig négy
játékossal állapodott meg a
szakosztályvezetés.
– Körtélyesi Gergely, Kovács Ákos, és Morgen Ferdi-

nánd marad az elõzõ keretbõl, és érkezik Tóth Péter,
aki Kecskemétrõl ment ki
Luxemburgba, és onnan jön
hozzánk – mondta el Tóth János. A szakosztályelnök hozzátette: – Nem dõlt még el,
hogy Mészáros Zalán, Horti
Bálint és Panta István sorsa
hogy alakul, velük még
egyeztetünk. Az egyik posztra két magyar játékost is kinéztünk, folyamatosan tárgyalunk, emellett szorgal-

Ezüstérem
Nyíregyházáról

Remekelt az U20 kosárcsapat

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai ezüstéremmel tértek haza Nyíregyházáról, a IV. korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpia országos döntõjérõl. A paksiak az
elõdöntõben az elõzõ bajnokcsapatot legyõzve mérkõzhettek az aranyért a szombathelyi Zrínyi Ilona Általános
Iskola kosarasaival. A végig
szoros mérkõzésen végül
négy ponttal maradt alul a II.
Rákóczi iskola csapata. A
torna All Star csapatába az
edzõk szavazatai alapján
Antóni Csanád is bekerült, a
csapat legjobb játékosa Braun Bence lett.
-kg-

Ringhíradó
Egerben, a 49. Bornemiszsza Gergely emlékversenyen 42 klub 158 versenyzõje lépett kötelek közé. Az
erõs mezõnyben a Paksi SE
öt versenyzõje közül a serdülõk között Gungl Bálint
(44,5 kg) a harmadik,
Sárosdi Attila (68 kg) a második, míg a juniorok között Lacza Mihály (70 kg) a
harmadik helyen végzett.

Minden idõk legjobb eredményét elérve, ezüstérmes lett az
Atomerõmû SE férfi kosárlabda U20-as csapata.
Schmidt Béla tanítványai az NB
I A csoportjában második helyen végeztek az alapszakaszban, így jutottak a négyes döntõbe, amelyet Székesfehérváron
rendeztek. Az elsõ mérkõzést az
„elég jó játékerõt képviselõ”
PEKOSI-Hegyvidékkel játszották a paksi fiatalok, akik remek
játékkal (73-63) jutottak a döntõbe, ahol az Albacomp várta
õket. – Azzal együtt, hogy az elsõ félidõben remek teljesítményt nyújtottunk, a hazai pálya elõnye és a valamivel
hosszabb kispadjuk révén megérdemelten szerezték meg a
gyõzelmet – értékelt az edzõ. A
végeredmény Albacomp–ASE:

85-74 lett, és Schmidt Béla legénységének nyakába ezüstérem került. Morgen Ferdinándot az All Star csapatba választották, a torna legértékesebbje
pedig Kovács Ákos lett.
A hozzáállással és a teljesítménnyel is elégedett az edzõ, de
– mint kiemelte – fontos, hogy
nagyon jó csapattá kovácsolódott a keret. A siker – az edzõ értékelése szerint – annak eredménye, hogy a meghatározó játékosokon kívül az úgynevezett
csereemberek is nagyon sokat
fejlõdtek, és rengeteget hozzáadtak a teljesítményhez. Nem
volt sérülés, az NB I-es keretben
lévõ játékosok is tudtak játszani,
így sikerült jó idényt zárni. A jövõt illetõen Schmidt Béla elmondta: Medve Máté elment,
Kovács Ákos túlkoros lett,
Morgen Ferdi pedig inkább a

Bejelentette visszavonulását
a makacs térdsérüléssel bajlódó Gulyás Róbert, érkezett
lapzártánk után a hír. Az
Atomerõmû SE kosárcsapatának 35 éves centere 101szeres magyar válogatott,
1998-ban az év játékosa volt.

felnõtt játékra koncentrál, ezért,
hogy pótolják õket, szeretnének
a felnõtt keretbe fiatalokat is leigazolni és számítanak a csapat
megmaradt tagjaira.
Tóth János, az ASE kosárlabda szakosztályának vezetõje is
elégedett az eredménnyel. Elmondta, hogy neki is az tetszett, hogy nemcsak a három
kiemelkedõ teljesítményt nyújtó játékos jutott szerephez. Kiforrott csapattá vált az U20. Az
utánpótlás az egyesületnél az
utóbbi néhány évben nagyobb
odafigyelést kap, komolyabb
játékos-kiválasztás
folyik
nemcsak Pakson. Az pedig,
hogy az idegenlégiósok számát
ismét csökkentették, még jobban elõsegíti azt, hogy a kosárlabda perspektívát jelentsen a
fiatalok számára, tette hozzá.
-vt-

Fotó: Molnár Gyula

Sok még a kérdõjel

mum három külföldi léphet
pályára. A klub alkalmazásában egyébként akár négy
vagy öt légiós is lehet – tudtuk meg Plézer Gábor technikai vezetõtõl.
Kovács József
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Az Eb-indulás a tét
Szegeden készül a hétvégi I.
Felnõtt Eb, Vb és II. Ifjúsági
Eb Kajak-kenu Válogatóra Boros Gergely, az ASE versenyzõje. Sík Mártonnal K2 500 és
200 m-en szeretnék kivívni az
indulás jogát a spanyolországi
Trasonában július 2-4-én megrendezésre kerülõ kontinensviadalon.
– Sûrû a programunk, tele a
versenynaptár. A II. MOL Világkupán Szegeden K-4 1000

m-en aranyat nyertünk, míg K2 200-on Sík Marcival legjobb
magyar hajóként ötödikek lettünk. Mivel ez a táv lett az
olimpiai szám az 500 m helyett, nem mindegy a rangsorban elfoglalt hely. Jelenleg másodikak vagyunk, de ez annyira
rövid táv, hogy bármi lehet egy
versenyen. 500-on a Kammerer-Kucsera párossal fogunk
harcolni az Eb- és vb-indulásért, a Világkupán megelõztek

Paksi Hírnök

bennünket. Július végén lesz a
felnõtt magyar bajnokság, ami
a második vb válogató is lesz
egyben. Szerencsére sérülés
nem nehezíti a felkészülésemet. Néha már foglalkoztat a
2012-es londoni olimpia, a jövõ évi franciaországi világbajnokság már kvalifikációs verseny is egyben, de hogy melyik
távon ki fogja képviselni a magyar színeket Angliában, az
úgyis csak elõtte nem sokkal
fog kiderülni – mondta el Boros Gergely, az Atomerõmû SE
versenyzõje.
(joko)

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Magyar sárkányok Domboriban

Június elején negyedik alkalommal rendezte meg a Magyar Sárkányhajó Szövetség,
valamint Tolna megyei társszerve a Fadd-Dombori Sárkányhajó Fesztivált, ami egyben a 8. magyar bajnokság futamainak is helyszíne volt.
Színes, szeszélyes forgatag. Így
jellemezhetnénk röviden a júniusi sárkányhajó fesztivált. Színes,
mert Gyõrtõl Vácon keresztül
szinte az ország minden szegletébõl érkeztek „sárkányok”, változatos és érdekes hajókülönlegességeket felvonultatva. Szeszélyes, mert az idõjárás és a légköri frontok befolyásolták a futamokat. Kezdjük az esõvel. A sok
csapadék nemcsak a pénteki Nebuló Kupa indulóinak életét keserítette meg, miután a hat rajtoló Tolna megyei csapat átszelte a
hullámokat, hanem a magas víz-

állás végig gondot okozott a ki és
beszállásnál egyaránt.
Folytassuk a kettõs fronttal:
szombatra beköszöntött az igazi
kánikula. Márpedig a hirtelen
jött hõmérséklet-emelkedés néhány csapatnál igazi versenylázat eredményezett, ennek köszönhetõen a 200 m-es távok
majd' minden kategóriájában izgalmas futamoknak tapsolhatott
az igazán szép számú nézõsereg.
A legösszeszokottabb flották
egyébként a gyõri és dunaújvárosi egységek voltak, míg a megyei, köztük több paksi beülõvel
rajthoz álló „dragonok” szépen
küzdöttek a dob ritmusára. Nagy
sikere volt a Házisárkányok futamának, ahol a lányok és asszonyok a fõzõkanál helyett kenulapátot ragadtak.
A hétvége érdekességei közé
tartozott, hogy itt alkalmazták az
idén bevezetett új rendszert, így

A és B csoportra bontva – elõzetes erõsségi besorolás szerint –
bonyolította versenyét az országos szövetség. A szombati és vasárnapi versenyek egyben magyar bajnoki futamok is voltak,
melyek jól szolgálták a felkészülést az augusztusi hollandiai Európa-bajnokság elõtt.
-TittiNagykanizsán rendezték a
II. Sárkányhajó Roadshow
regionális selejtezõit, ahol a
cégek versenyét a Paksi
Atomerõmû Zrt. csapata, a
települések versenyét pedig
Paks város csapata nyerte.
Augusztus 26-29. között a
Szegeden megrendezésre kerülõ sárkányhajó világbajnokság cégek és települések
közötti versenyére ezzel az
eredménnyel mindkét csapat
kvalifikálta magát .

Nosztalgiafutball
Pontosan két évtizede jutott fel
az NB II-be az Atomerõmû SE
labdarúgócsapata, melynek tiszteletére nosztalgia labdarúgó
mérkõzést játszott egymással az
ASE és a PSE együttese. Az akkori, 1989-90-es szezont Botos
Antal irányításával kezdte az
NB III-ban szereplõ csapat. A
cél a feljutás volt. – Itt volt akkoriban a PSE gárdája, mely az
elõzõ évben jutott fel a másodosztályba és ez nekünk kiváló
húzóerõ volt. A zöld-fehéreket
szerettük ugyan, de a különbözõ
bajnokságokban ellenfelek voltunk. Ez jót tett a városnak, jót
tett a futballnak, hiszen ettõl a rivalizálástól mindkét csapat jobb
és jobb lett. Az igazi eredménye
– úgy gondolom – most van, mivel a Paksi FC NB I-es – fogalmazott Kiss Zoltán, az ASE labdarúgó szakosztályának egykori
elnöke.
Az ASE vezetése – bár a gárda
jól szerepelt – edzõt cserélt. Botos Antalt Pusztai László váltotta
a piros-kék kispadon és toronymagasan nyerte a harmadosztályú bajnokságot. A korábbi edzõ
szerint az egylet akár a mai NB
I-ben is megállná a helyét. – Sokat és pontosan passzoló, minõségi társaság volt. Botos Antal
remekül összerakta a csapatot,
nekem csak egy-két helyen kellett változtatnom, így könnyedén valóra válthattuk álmainkat
és juthattunk egy osztállyal feljebb – mondta el Pusztai László,
az egykori vezetõedzõ.
A nosztalgia labdarúgó mérkõzést a még ma is aktív Nagy Lajos kezdeményezte. Az egykori
csapattársak az elsõ hívó szóra
újra összeálltak. – Nagyon sok
volt a megyei kötõdésû és a paksi játékos a gárdában, így hamar
egységesek lettünk, mindenki
elõtt ugyanaz a cél lebegett. Az
akkori játékoskeretbõl 13-14 az
erõmû kötelékében dolgozik, itt
telepedett le, a mai napig jó barátok vagyunk – értékelt a fõszervezõ.
Az összecsapást végül 3:1-re
az ASE nyerte.
efgé
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Cselgáncs

Szezonzáró horgászversenyt
szervezett az egy éve alakult
Atomic Boys Szurkolói Egyesület a Vörösmalmi tónál. A
szurkolás mellett több egyéni
kezdeményezés fûzõdik a csoport nevéhez: szemétszedés, a
kültéri palánkok és kosárpályák
rendbe tétele, közös disznóvágás. A pecaversenyre 35 halfogó
csapat nevezett, köztük az ASE
kosarasaival. – Az idei nagyon
jó szezon volt, a játékosok és a
szurkolók az idény végére ismét
egymásra találtak, ezért jókor
találtuk ki ezt a közös programot – fogalmazott Szegi Mihály, a szurkolói egyesület elnökségi tagja. Gulyás Róbert,
Horváth Ákos, Panta István és
Körtélyesi Gergely is részt vett
az eseményen, késõbb a tréner
Horváth Imre is megérkezett.
Közülük az utóbbi magas ember
volt a legaktívabb a halfogás terén. A Körte becenévre hallgató
ASE játékos szabadidejében
szívesen horgászik. – Az utóbbi

Ausztriában, Strasswalchenben
nemzetközi judo versenyen léptek tatamira az ASE versenyzõi.
Az U17-es korosztályban Pupp
Réka (48 kg), Kiss Vivien (57
kg) és Ádám Attila (73 kg) a
dobogó tetejére állhatott fel!
Az U20-as korosztály is kitett magáért, Õri Felicián (60
kg), Köller Milán (81 kg) és
Ömböli Renátó (+90 kg)
aranyérmet, míg Kiss Vivien
(57 kg), Haaz Levente (66 kg)
és Ádám Attila (73 kg) bronzérmet nyert. Imre Miklós (81
kg) az ötödik helyen zárta a viadalt.
A Cegléden rendezett országos diákolimpián az Atomerõmû versenyzõi diák A, B és C
korosztályban két arany- és két
bronzérmet nyertek.
A Budapesten rendezett országos ifjúsági diákolimpiáról két
arany-, három ezüst- és egy
bronzéremmel, valamint két
ötödik hellyel tért haza az ASE
küldöttsége.
joko

Fotó: Molnár Gyula

Kosárháló helyett szák

idõben nem volt lehetõségem
pecázni. Tavaly nyáron a válogatottal dolgoztam, télen megsérültem, megmûtötték a térdem. Ekkor a rehabilitáció és a
minél gyorsabb visszatérés foglalkoztatott. Remélem, idén lesz
egy kis pihenõ és foghatom a
halakat – mondta el.
A versenyt a Kern Ferenc–Kern Ferenc duó nyerte,
sõt az apa-fia kettõs fogta a legtöbb törpeharcsát is. Másodikként a Kiss Miklós–Czimmer

Péter, harmadikként az ifjabb
Wolf István–Haaz Péter páros
zárt. A legkisebb hal különdíját
Wolf Roland és Mészáros Péter
kapta, a legnagyobb példány –
egy ponty – Gáti Norbert horgára akadt, citromdíjban Bagladi
Zoltán részesült. Farkasdi Sándor sült keszegei és kárászai a
nap folyamán elsöprõ sikert
arattak, csakúgy mint a szürkemarhából készült pörkölt, melyet Ványi „Artúr” András készített a résztvevõknek.
efgé

Hajszál híján dobogón Az Ürgemezõn tájékozódtak
– Büszke vagyok a csapatra,
bár az általam felvázolt célt,
vagyis a dobogót nem sikerült
elérni – kezdte értékelõjét
Buzás Attila, az NB III Dráva
csoportjában szereplõ Paksi FC
II. vezetõedzõje. A második
számú zöld-fehér egylet hajszállal maradt le az érmekrõl,
negyedikként zárta a bajnokságot. A PFC elöljárói a fiatal játékosok fejlõdését, a sérült futballisták rehabilitációját követõ
visszatérést, valamint az elsõ
keretbõl kimaradók játékban
tartását szerették volna látni az
elmúlt hónapokban. – A visszajelzések mind pozitívak voltak,
panasz nem érkezett hozzám,
ezért úgy gondolom, az alapfeladatokat sikerült megoldanom. Tisztában voltam azonban azzal is, hogy ez a munka
nem teljes edzõt kíván, csak a

meccselést, mivel a több helyrõl érkezõ játékosokkal a közös
gyakorlás csak ritkán adatott
meg – fogalmazott a vezetõedzõ. Az NB III-as csapat öltözõjében a „Tisztelet, rend, fegyelem” hármasa uralkodott,
melyet megkövetelt a fiatal tréner. – Nagyszerû tanulóév volt.
A hozzám érkezõ játékosokkal
sokat beszélgettem, a játéktudás mellett számomra a hozzáállás rendkívül fontos. Próbáltam lelkiekben úgy felkészíteni
a fiúkat, hogy késõbb akár az
NB I-ben is vezéregyéniségek
lehessenek – tette hozzá Buzás
Attila. A fiatal edzõ szerzõdése
június 30-án lejár, a folytatásról
azonban még nem tudott nyilatkozni, a tárgyalások a Paksi
FC vezetésével a napokban
kezdõdnek.
Faller Gábor

A megyei középtávú tájékozódási futó bajnokságot idén a
Paksi Sportegyesület szervezte
és bonyolította le.
– A táv körülbelül 3-4 kilométer kategóriánként. Az Ürgemezõn a kilátónál van a rajt,
a terep gyakorlatilag egy nagy
nyílt terület, ahol kisebb mélyedések, egy-két jellegfa és
egy erdõrészlet található – tájékoztatott a verseny elõtt Kiss
Gábor, a PSE tájékozódási futó
szakosztályának edzõje. A megyei verseny egyben az országos középtávú bajnokság selejtezõje is volt. A hazaiak mellett
Szekszárdról érkeztek indulók,
így népes mezõny gyûlt össze
a különbözõ kategóriákban.
Kiss Gábor Lénárt Viktóriától
és Weisz Páltól mindenképp jó
eredményt várt.
– Két éve futok, egy testnevelés órán ismerkedtem meg a
tájfutással, megtetszett és a

versenyeken számos aranyérmet nyertem már – fogalmazott Viktória.
– Korábban túraversenyekre
jártam, azonban ott sétálni kellett. A futással lényegesen nehezebb és egyben érdekesebb
is egy-egy megmérettetés. A
legbüszkébb az elsõ versenyemen elért elsõ helyezésre vagyok, mely Pakson a Bottyán
Kupa volt – tette hozzá Pál.
A megyei bajnokságon öt
zöld-fehér tájfutó haladt át elõször a célvonalon. Lénárt Viktória és Weisz Pál mellett
Lénárt Dániel, Árki Viktória és
Kiss Péter is aranyéremmel
gazdagodott. A Paksi SE tájfutó szakosztálya legközelebb
nyílt parktájfutó versenyt rendez a paksi lakótelepen. Az
esemény június 24-én 18 órakor kezdõdik a VMK parkolójában, melyre mindenkit szeretettel várnak.
röné
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Mozimûsor
június 20. (vasárnap) 19 óra
BIBLIOTHEQUE PASCAL
magyar-német filmdráma
június 23. (szerda) 19 óra
MINDEN KÚT
RÓMÁBA VEZET
feliratos amerikai vígjáték
június 25. (péntek) 17 óra
SÁRKÁNYVADÁSZOK
amerikai animációs film

június 30. (szerda) 19 óra
VASEMBER 2
amerikai akciófilm

Koncert és
fürdõzés
holdfényben
Strand partira várja a zenét és
fürdõzést kedvelõket a Paksi
Vízmû Kft. A könnyûzenei
programsorozat a BMP Stúdió
szervezésében június 11-én indult a Barabás Lõrinc Eklektric koncertjével. A rendezvény a különbözõ mûfajok, zenei stílusok – jazz, alternatív,
blues, funky, afro – felvonultatásával kínálja a szabadidõ eltöltésének e nem mindennapi
formáját. Helyszín a strandfürdõ élménymedencéje és hangulatos környezete. Rossz idõ
esetén a koncerteket a strand
fedett játékcsarnokában tartják. Kapunyitás 20 óra, zárás
éjfélkor.
Július 9.
Something Special
& Fekete Jenõ
Július 23.
Jack-ki, Nemjuci akusztik
Augusztus 6.
Böllér Blues Band, Zagastic
Augusztus 27.
Erõs Pista avagy a magyar
Chili, Maszkura és a tücsökraj

Fotó: Molnár Gyula

június 27. (vasárnap) 19 óra
PERZSIA HERCEGE –
AZ IDÕ HOMOKJA
amerikai kalandfilm

A fotón még lázasan dolgoznak a 30. Mûvésztelep alkotói: Csontó Lajos, Haász Katalin, Keserue
Zsolt, Koronczi Endre, Nagy Barbara, Tolnay Imre és Vincze Ottó érkezett idén a Paksi Képtárba,
hogy alkotásukkal az intézmény gyûjteményét gyarapítsák. A záró kiállítás megnyitóját lapunk megjelenésével egy idõben tartották. A tárlat megtekinthetõ július 27-ig.

Reggel munkahelyem felé ballagván egy férfiba botlottam,
amint tõlem pár méternyire végezni kezdte kisdolgát. Azon az
úton, amin nap mint nap elhaladok, s ahol az is elõfordul,
hogy emberi ürüléket kell kerülgetnem. Mikor jelzem, hogy
nem köztéri illemhelyen vagyunk, a csapzott külsejû,
szemmel láthatóan részeg és
érezhetõen mosdatlan férfi néhány keresetlen szóval utasít

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

Együttélés –
de miként?
el, majd eltámolyog padon ülõ
társához. Utóbbi már megszokott látvány a városközponti
padon, ahol nyári melegben leírhatatlanul émelyítõ, orrfacsaró bûz lengi az egész terület
körül.
Hogy milyen út vezet idáig,
nyilván összetett kérdés. Azt is
tudom, hogy aki utcára kényszerül, az sincs magára hagyva, hiszen szociális munkás

Ingatlanközvetítõi,
de nem ügynöki munka.
Fix+jutalék
Tel.: 30/520-45-12
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:

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

75/315-983
20/9450-992

foglalkozik vele. Már akivel lehet.
Nemrégiben fülem hallatára
kérdezte egy arra haladó kislány: Anya, miért van a bácsi
bekakilva? Azt nem tudom,
hogy mi a megoldás. Mert a toleranciaküszöb egyszer túlcsordul, és már nem a szánalom és a megérteni akarás az
elsõ, amit érezni képes az ember. Mert nem csak azoknak
vannak jogaik, akik emberhez
méltatlanul tengetik mindennapjaikat, hanem azoknak is,
akik elfogadják az együttélés
elemi szabályait. Dávid Ildikó

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.
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AKCIÓ
7030 Paks
Dózsa György u. 20.
Telefon:
75/511-246
30/842-3330
felnõtt és
gyermek
szemvizsgálat

korkedvezmény
a szemüvegkeret
árából
Fényre sötétedõ
lencsék 20%-os
kedvezménnyel
HOYA normál
és polarizált
napszemüveglencsék
20% kedvezménnyel
HOYA munkaszemüveg
lencsék
20% kedvezménnyel

Az ÓVÁROSI BIZALOM PATIKA
tájékoztatja a lakosságot,
hogy nyugdíjba vonulás miatt
egészségügyi tevékenységét
befejezte.
Köszönjük,
hogy az elmúlt 13 évben
részesei lehettünk életüknek!
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Pakson
a TESCO
áruházzal
szemben
2194 m2 telek
ELADÓ/
BÉRBEADÓ
Érd.: +36308984706

ELADÓ
INGATLANOK
Pakson, a Bástya utcában összkomfortos, kétszintes, kiváló állapotú
családi ház eladó. 5 szoba, nappali, étkezõ, konyha, 2 fürdõszoba, garázs.
Gázfûtés.
Irányár: 33 M Ft
Pakson, a Kossuth Lajos
utcában 1 szobás, össz-

TEMPÓ
Autósiskola
Tanfolyam indul: „B” személygépkocsi
kategóriában 2010. június 23-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
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komfortos lakás eladó. Ár:
7,8 M Ft
Pakson, a Kossuth Lajos
utcában
3
szobás,
összkomfortos lakás kerttel, garázzsal eladó.
Ár: 16,8 M Ft
Részletes felvilágosítás:
Fonyó Lajos
ingatlanértékbecslõ,
közvetítõ
06-30/557-3645

TUD JOBBAT?
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%)

Befektetők, vállalkozók,
ingatlanpiaci szereplők,
összeköltözők, nagycsaládosok
figyelmébe:

kínálunk egyszeri lekötésû számlabetétekre összeghatártól függetlenül, meglévõ Ügyfeleinknek is.

Pakson a Kossuth Lajos utcában – az egykori gyógyszertár
épületében – több lakásra felosztható családi ház reális
áron eladó. Az épületben vállalkozás folytatható,
de lehetséges a társasházzá alakítás is.

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, Somogy és Zala megyei fiókjainkban, hívását
pedig a 06/40-200-900 telefonszámon.

Érdeklődni: +36-20/351-98-08

Szekszárd, Garay tér 14-16.
Bonyhád, Szabadság tér 8.
Paks, Villany u. 4.

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

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

