Fotó: Szaffenauer Ferenc

Disputa egy pohár bor mellett. Jó napot, mi
újság? – kérdeztük Kovács Mihálytól 15. oldal

Paksi Hírnök

Az írás megmarad.
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Felújítások
a városban:
tömbbelsõ és
utca újul meg
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Hová folyik
az esõvíz? –
hamarosan
kiderül
Cikkünk a 10. oldalon
Fotó: Kövi Gergõ

Összefoglalónk a 3. oldalon

Írásunk a 20. 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

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Lasszóval
fogott
Európabajnoki arany
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A rendrõl Szent István ünnepén

Együtt és külön-külön is gazdáinak kell lennünk ennek az
országnak és annak a helynek,
ahol élünk. Eljött az idõ, hogy
az ország minden szegletét birtokba vegyük, õrizzük, gondozzuk. Tegyünk rendet magunkban és magunk körül.
Szent Istvánra, elsõ nagy királyunkra emlékezve a rend, rendezettség jut eszünkbe, tért

Fotó: Molnár Gyula

A hagyományokhoz hûen
szentmisével kezdõdött a
Szent István napi városi ünnepség, majd Hajdú János
polgármester mondott beszédet a Jézus Szíve templom
elõtti téren. Ezt követõen a
történelmi egyházak jelenlévõ képviselõi megáldották az
új kenyeret. Az ünnepségen
közremûködött a Paksi Városi Vegyeskar.

vissza többször is e gondolatkörre augusztus 20-án tartott
ünnepi beszédében Hajdú János polgármester. A ma embere rendre, nyugalomra, harmóniára vágyik – vagyis helyesen
szeretne élni. A város vezetése
évek óta erre törekszik, ez az

egyik legfontosabb célkitûzése, tette hozzá. Nyugalmat akar
és tisztaságot, tisztaságot a városba, tisztaságot a törekvésekbe. Tiszta szándékot és tiszta
kezeket. – A rendet kívánjuk
szolgálni, azt, hogy az egyéni
törekvések ne oltsák ki egy-

Kesznyéteni gyerekek Pakson
Árvíz sújtotta településrõl érkeztek gyerekek Paksra táborozni. Sokak összefogása nyomán valósulhatott meg, hogy
a héten vendégül lássanak
mintegy 40 fiatalt.
Egyetlen ház sem dõlt össze,
komoly károk sem keletkeztek,
életek nem lehetetlenültek el,
de megszenvedtük az árvizet,
fogalmazott a Miskolchoz közeli Kesznyéten polgármestere.
Kecsõ Imre paksi látogatása során beszélt arról, hogy náluk
nincsenek – illetve eddig nem
voltak – gátak, mert nem volt
rájuk szükség, idén azonban meg
kellett tanulniuk, hogy milyen
az, ha a víz az úr. Az ár-, illetve
belvízzel hétszer kellett szembenézniük. Az, hogy nem jutottak a szomszédos Felsõzsolca
és Edelény sorsára, a hatékony
védekezésnek köszönhetõ, ebben a munkában vettek részt
paksi rendõrök. Ezzel kezdõdött Paks és Kesznyéten kapcsolata. A védelmi munkákban
résztvevõ paksi rendõrök haza-

térve többekben felébresztették
a segítõ szándékot. Gyûjtöttek
ruhát, némi pénzt, miegyebet és
elvitték a közel kétezer lelkes
borsodi faluba. Aztán úgy döntöttek Jantnerné Oláh Ilona
kezdeményezésére, hogy Paksra hívják feledni a kesznyéteni
gyerekeket. – Az ilyen természeti katasztrófáknak köszönhetõen tapasztalhatjuk az emberi segítõkészségnek, összefogásnak, szolidaritásnak a megnyilvánulását – fogalmazott
Kecsõ Imre. Hozzátette, ha házak nem is dõltek romba, sok
kárt okozott az ár- és belvíz,
tönkrementek a kertek, a termõföldek. Kárpótlást mindeddig sehonnan sem kaptak, éppen ezért nagyra értékelik a
paksi segítséget.
Hajdú János, amikor fogadta a
kesznyéteni polgármestert, elmondta, hogy segélyszervezeteken keresztül más településeknek is segítettek. – Paks kicsit
jobb helyzetben van, a lehetõségeivel úgy próbál élni, hogy másoknak is jusson – mondta.

Kesznyétenbõl hétfõn 39 gyerek érkezett Paksra négy kísérõvel. Cseresznyésben szállásolta
el õket a Paksi Közmûvelõdési
Nonprofit Kft. Ellátásuk, tartalmas kikapcsolódásuk érdekében
rendkívül sokan összefogtak. A
város, annak intézményei, civil
szervezetek és vállalkozók járulnak hozzá különféle módon a
táborhoz. Kik az ételt, mások a
szállítást garantálták, megint
mások szórakoztatták a vendéggyerekeket. Hétfõn este a Csám-

mást, hanem képesek legyenek
közösségi erõvé válni. Hogy az
egymás megbecsülése, az
együvé tartozás, a szolidaritás
ne csak jeles ünnepeinken mûködjön, hanem hétköznapjainknak is részévé váljon – taglalta.
Kitért arra is, hogy mindenkinek el kell gondolkodnia saját
egyéni felelõsségén, s beszédének záró gondolataként arra is
figyelmeztetett, hogy ne térjünk ki a felelõsségvállalás
elõl. – Helyi választásokra készülünk. Október 3-án ne hárítsák át a felelõsséget, éljenek
választási lehetõségükkel és
jogukkal. Válasszanak jó vezetõket, adjanak nekik bizalmat,
de kérjék is számon rajtuk,
hogy éltek-e, netán visszaéltek
ezzel. Tiszta szép ünneplést kívánok, csendes õszi napokat,
hosszú estéket és nyugalmat. S
aztán új tavaszt, megvalósult
új reményekkel.
-dávidpai Country Road Club táncosai
segítségével oldották a kezdeti
feszültséget. Másnap az atomerõmû vendégei voltak, majd
strandoltak. A hét folyamán
megismerkedtek Pakssal, megfordultak a Lussoniumban, a
Városi Múzeumban, lovagoltak,
íjászkodtak, kézmûveskedtek.
Nagy Csaba, aki szeptembertõl
nyolcadik osztályos lesz, s hat
testvére van, azt mondta, soha
életében nem volt még táborban. Az autóbuszon az út hosszú
volt, de a fogadtatás Pakson és a
programok nagyon jók, mesélte
a táborozás kapcsán.
-vida-

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: szeptember 10.
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Jól zárnak majd
455 darab nyílászárót cserélnek ki hét önkormányzati intézményben a következõ hetekben. A munkálatokra több
mint ötvenmillió forintot fordít a város.
17 oktatási, egészségügyi és
közmûvelõdési
intézményt
mûködtet az önkormányzat,
csak a mûködési költségek fedezésére, az állami normatívát
kiegészítve 1,4 milliárd forintot költ a város évente. Emellett
az épületek állagának megõrzésére és korszerûsítésére minden esztendõben 2-300 millió
forintot különítenek el a költségvetésben. A nyílászárócsere
program következõ lépcsõjében idén hét intézmény energiatakarékos felújítása kezdõdik meg 50,2 millió forint értékben. A munkálatokra a köz-

beszerzési eljárás nyerteseként
a paksi referenciákkal már rendelkezõ gyomaendrõdi Németh
Kft. kapott megbízást. Minden
helyszínen megtörtént már a
kivitelezés elõkészítése. A
Munkácsy utcai tagóvodában
valamennyi homlokzati ablakot és ajtót, valamint a tetõ nyílászáróit korszerû mûanyagra
cserélik, csakúgy, mint a Kishegyi úti tagóvodában, a Hétszínvirág tagóvoda udvari szárnyán, az Eötvös utcai tagóvodában, a Bóbita Bölcsõdében
és a hajléktalanszállón. Hasonló feladat vár a kivitelezõre a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában is, ott a III. tantermi
szárny homlokzati nyílászáróit
újra cserélik. A munkálatok
szerzõdés szerinti befejezési
határideje október 20.
Dallos Szilvia

Paksi Hírnök

A másik fele is elkészül
Építési munkálatok zajlanak
a Kurcz György utcában,
amelynek eredményeként,
õsz derekára úgymond faltól
falig megújul a terület. A kivitelezõ a közbeszerzési eljárásban nyertes Soltút Kft.
Néhány esztendõvel ezelõtt a
Kurcz György utca északi részét már felújították, most a
déli oldal, azaz a Pollack Mihály utca és a Kishegyi út közötti szakasz újul meg teljes
egészében. A munkálatok része
a meglévõ betonút bontása, helyette aszfalt burkolatú út építése, kétoldalt kiemelt szegélyekkel és kapubejárókkal, illetve újraaszfaltozzák a Kurcz
György és a Pollack Mihály utcai csomópontot. Parkolókat is
kialakítanak, amelyek térkõ
burkolatot kapnak, csakúgy,

mint a járda. Ivóvízvezeték
építése, házi bekötések átépítése, mederburkoló betonelemekbõl nyílt árok építése,
valamint házi gázbekötések kiépítése is szerepel a munkák
között. Ezen kívül egy gyalogátkelõ helyet is kialakítanak, a
hozzá szükséges közvilágítás
átépítésével, illetve járulékos
munkákkal. Négy pályázó cég
közül a Soltút Kft. nyerte el a
munkát, akik az elmúlt években több alkalommal dolgoztak már a városban. Kiszli
László, a cég ügyvezetõje elmondta, hogy a vízvezeték építését alvállalkozóra bízták, a
többi munkát saját szakembereik végzik el. A beruházás értéke közel bruttó kilencvenhét
millió forint, a befejezés határideje november 16.
Kohl Gyöngyi

Kezdõdik a második ütem
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Teljesen felújítják a Hajnal és
a Váci Mihály utca által határolt társasházak közötti területet. Az építkezés a Váci Mihály utcai tömbbelsõ rekonstrukcióját célzó, négy ütembõl
álló munka második szakasza.
A beruházás értéke közel
negyvenkét millió forint.

Megújuló tömbbelsõ
Folytatódik a lakótelepen a
tömbbelsõ felújítás, amelynek végeztével egy teljesen
megújult közteret vehetnek
majd birtokba az ott élõk.
Augusztus eleje óta dolgoznak
a DC Dunakom Kft. szakemberei a Szabó Erzsébet–Újtemplom utcai tömbbelsõben,
ahol a lakók kiértesítése után
felvonultak a munkagépek, jelenleg a földmunkák folynak.
A már elkészült Szabó
Erzsébet, Barátság utcák által
határolt területhez hasonlóan

faltól falig felújítás zajlik, tudtuk meg Puskás Jánostól, a DC
Dunakom Kft. mûszaki vezetõjétõl. Jelenleg a szennyvízhálózat renoválása folyik, de
megújul a növényzet, a közvilágítás, a vízelvezetés és térköves járda épül. Mindemellett
korszerûsödik a világítás, új
utcabútorokat helyeznek ki, a
gyerekeket játékok várják
majd, és hét parkolót is kialakítanak. Mindez mintegy 90
millió forintból valósul meg, a
befejezés határideje november
vége.
-dávid-

A beruházás keretében egy közel hat méter széles és nyolcvanhét méter hosszú utat, huszonegy térkõ burkolatú parkolót, lépcsõházi bejárókat, illetve
kapubejárókat, valamint ötvennégy méter hosszú térkõ burkolatú járdát építenek. Megoldják
a területen a csapadékvíz-elvezetést, a zárt csatornát a meglévõ Váci Mihály utcai csapadékvíz-hálózatra kötik rá, illetve
kiépítik a területen a közvilágítást. A közbeszerzési eljárásban
nyertes TEERAG-ASDAG Kft.
a munkaterületet átvette, a
munkálatok tervezett befejezése október 23-a. A csapadékvízelvezetés kiépítésével összefüggésben forgalomkorlátozás-

ra kell számítani, amelyrõl az
érintett lakosság levélben tájékoztatást kapott a polgármesteri hivataltól, tudtuk meg Takács
Lászlótól. A mûszaki osztály
beruházási ügyintézõje hozzátette, hogy a Váci Mihály utcai
tömbbelsõ felújításának elsõ
ütemében a városháza és a volt
Sánc étterem mögötti területen
tizennégy térkõ burkolatú parkolót, az üzletekhez gazdasági
bejárót, valamint közel ötven
négyzetméteren járdát építettek. A tervek szerint a harmadik
ütem a Hajnal és a Váci Mihály
utcát összekötõ út felújítása
lesz, negyedik ütemben pedig a
Rákóczi utcai sorház mögötti
területen folynak majd munkálatok: út- és parkolóépítés, közvilágítás-korszerûsítés, illetve a
társasházak ölelésében lévõ kis
parkot is rendbe teszik. A harmadik és negyedik ütem tervei
rendelkezésre állnak, csakúgy,
mint a szükséges engedélyek, a
megvalósításról a képviselõtestület az éves költségvetés
tárgyalásakor dönt.
-kgy-
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Önkormányzati választások 2010

Mezõsi Árpád a polgármesterjelöltje a Balközép Szövetségnek, amely múlt héten
mutatta be jelöltjeit az
MSZP Újtemplom utcai irodájában a sajtó képviselõinek. A nyolc képviselõi helyért induló – köztük a polgármesterjelölt – nem ismeretlen önkormányzati terepen. Közülük jelenleg is többen tagjai a képviselõ-testületnek, bizottságoknak, illetve korábban dolgoztak a városvezetõk között.
Széles rétegeket ölel fel a Balközép Szövetség, hangzott el
a jelöltbemutatón, hiszen mögötte áll az MSZP, a Városunkért Jövõnkért Egyesület dr.
Bencsik Lajos vezetésével, illetve civilek is helyet kaptak
soraikban. Kinyitjuk a városházát, meghallgatjuk az emberek véleményét, fogalmazott a

polgármesterjelölt, aki több
tervet is a nyilvánosság elé
tárt. Újra megnyitnák a Kápolna utcai bölcsõdét, építési
telkeket alakítanának ki Pakson és Dunakömlõdön is, kibõvítenék a szelektív hulladékgyûjtést és ingyenessé tennék a város lakói számára a
hulladékszállítást. Addig is,
amíg ez megvalósul, a 70 év

felettiek részére ismét díjmentessé válna a szemétszállítás,
ahogy az korábban is volt –
vázolt néhányat az elképzelések közül Mezõsi Árpád. Ám
– ahogy azt Faller Dezsõ, az
MSZP helyi szervezetének elnöke is kihangsúlyozta – döntéseikbe mindenképp szeretnék bevonni a város lakosságát. A közmeghallgatáson túl

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Kinyitják a városházát
egyéb személyes lehetõséget
is teremtenének erre, a város
honlapját pedig közösségi
portállá fejlesztenék, ahol
mindenki elmondhatná javaslatát. A polgármesterjelöltnek
ezt máris tolmácsolhatják:
Mezõsi Árpád a Facebook közösségi oldalon várja az interaktív észrevételeket.
A Balközép Szövetség képviselõjelöltjei a körzetek sorrendjében: az egyesben dr.
Strasszer Tamás, a kettesben
dr. Bencsik Lajos, a hármas
körzetben Faller Dezsõ indul, a
négyesben Haáz Ádám, Kiss
Mária az ötös körzet, míg
Zsarnai Sándorné a hatos körzet képviselõjelöltje, a hetes
körzetben indul – és egyben
polgármesterjelölt is – Mezõsi
Árpád, a nyolcasban pedig
Forster József. Szlogenjük:
… mert Paks a legfontosabb.
Dávid Ildikó

Nem politikát, szakértelmet ígérnek

Szeptember 3-án lesz húsz
éve, hogy a Paks Városért
Mozgalom megalakult. Nemcsak a szervezet, annak elnöke
is komoly városvezetõi múlttal
bír, korábban volt tanácstag,
polgármester, tanácsnok, képviselõ. Ha ismét elnyeri a választók bizalmát, tizedik ciklusát kezdi meg. Csapatáról elmondta, hogy mindegyiküknek van kötõdése a körzethez,

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Várszegi László, Herczeg József, Féhr György, Tell Anikó, Szabó Sándor, Bana János, Wahl János és Lipták
János. Õk a Paks Városért
Mozgalom jelöltjei Pakson, a
választási körzetek sorrendjében az õszi helyhatósági
választásokon. A szervezet
nem indít polgármesterjelöltet, Hajdú Jánost támogatják, mondta el az elnök,
Herczeg József.

melyben képviselõ szeretne
lenni. Herczeg József mellett
még hárman jelenleg is tagjai
az önkormányzatnak. Bana János, Féhr György és Szabó
Sándor négy éve a Polgári
Szövetség támogatásával indultak. – Eddig sem politikai
érdekeket, hanem a városlakók
érdekeit képviseltük, nem változott a cél, a városért szeret-

nénk dolgozni – fogalmazott
Bana János. – A négy éve
újoncként elkezdett munkát
szeretnénk folytatni. Nem nézetet, hanem szervezetet váltottunk – mondta. Szabó Sándor hozzátette, hogy sem a Fidesznek, sem a Paks Városért
Mozgalomnak nem tagjai.
Megjegyezte, személyes kontaktusban vannak a körzetek

lakóival, jó eséllyel számítanak az újbóli bizalmunkra.
Bana János hozzáfûzte, hogy
véleménye szerint elsõsorban
a munka és nem a pártpreferencia alapján döntenek a szavazók.
Herczeg József kifejtette,
hogy a csapat összeállításánál
ügyeltek arra, hogy legyen
hozzáértõ jelölt minden szakterületen. Aláhúzta: céljuk,
hogy Paks városa épüljön, fejlõdjön. Ehhez õk nem politikát, hanem szakértelmet ígérnek. Programjukról szólva azt
mondta, kiemelt szerepet tulajdonítanak az atomerõmû bõvítésével kapcsolatos önkormányzati feladatok elvégzésének. Prioritást élvez még a
gyógyfürdõ, a szennyvíz- és
szeméttelep megépítése, az orvosi rendelõk felújítása, a turizmus fejlesztése.
Kohl Gyöngyi

5

2010. augusztus 27.

Streetball és
Karthago-koncert
Szeptember 12-én tartják a fõutca átadó ünnepségét, amikor
reggel 9-tõl este 10-ig várják
programokkal a város lakóit. Az
országos streetball bajnokság
paksi helyszínéül a megújult fõutcát választották, aki nevezni
szeretne (várják a négyfõs csapatokat), az bõvebb felvilágosítást kaphat Kovács Gábor szervezõtõl a 06 (20) 621 67 78-as
telefonon, a Kishegyi úti Adidas
márkaboltban, valamint a
www.streetballnet.hu honlapon
találnak részleteket. Egész napos
gyermekprogramok, kézmûves
foglalkozások, egészségsátor
várja majd az ide látogatókat, este 8-kor pedig Karthago koncert.
A Duna Hotel és a Rosthy utca
között lezárják a fõutcát, itt, valamint a városháza elõtti téren
zajlanak majd a programok.

Paksi Hírnök

Választás a TelePakson
A jelenlegi képviselõ-testület
tagjai számolnak be az elõzõ ciklusban végzett munkájukról, a
TelePaks Kistérségi Televízió
csatornáján. Elõször a listáról bejutott képviselõk, majd az egyéni
körzetben megválasztottak, õket
követi az alpolgármester, végül a
polgármester. Az adások idõpontjai:
Augusztus 30.
19:15 Faller Dezsõ
19:30 Herczeg József
Augusztus 31.
19:15 Haáz Ádám
19:30 Szabó Péter
Szeptember 1.
19:15 Mezõsi Árpád
19:30 Szinger Ferenc
19:45 Zsarnai Sándorné
Szeptember 2.
19:15 Kern József
19:30 Ulbert Sándor

Szeptember 3.
19:15 Féhr György
19:30 Kern József
Szeptember 6.
19:15 Bagdy László
19:30 Szabó Sándor
Szeptember 7.
19:15 Bana János
19:30 Dr. Potoczky Iván
Szeptember 8.
19:15 Kovács Sándor
19:30 Barnabás István
Szeptember 9.
19:15 Hajdú János
A választókerületenként tartott
vitafórumok, ahol az önkormányzati választáson induló
képviselõjelölteket ismerhetik
meg, szeptember 13-án kezdõdnek, és a polgármesterjelöltek vitafórumával érnek véget szeptember 30-án. A részletekrõl a
következõ számunkban olvashatnak.

Várják
a pályázatokat
Szeptember 10-ig várja a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány a kimagasló teljesítményt
nyújtó diákok, illetve a velük
foglalkozó felnõttek pályázatát.
Pályázatot nyújthatnak be fiatalok tízéves kortól az elsõ diploma megszerzéséig egyénileg
vagy csoportban, akik paksi iskolában végzik tanulmányaikat,
vagy állandó lakhelyük Paks, illetve felnõttek egyénileg vagy
csoportban, akik alapfeladatukon felül eredményes tehetséggondozó tevékenységet folytatnak paksi fiatalok körében. A
pályázatot írásban, az elõírt ûrlapon kell benyújtani a polgármesteri hivatal titkárságán. Az
ûrlap beszerezhetõ ugyanitt, az
oktatási intézményekben vagy
letölthetõ a www.paks.hu honlapról.

A Paksi Hírnök hasábjain bemutatkoznak a jelöltállító szervezetek. A következõ oldalakon a pártok és egyesületek vezetõi
nyilatkoznak a megszólalók ábécé sorrendjében. (Szeptemberi elsõ számunkban a polgármesterjelöltekrõl olvashatnak.)

Fidesz-KDNP

A FIDESZ-KDNP képviselõjelöltjei a
megkezdett úton kívánnak tovább haladni,
folytatni az elmúlt években végzett munkát. A már elõkészített nagyberuházások, a
szennyvíztisztító telep és a hulladékgazdálkodási rendszer megújítása a város jövõje szempontjából nélkülözhetetlen. A
balneológiai központ megépítése a turizmusfejlesztés egyik fontos eleme, ahogy a
Duna-part fejlesztése, és a vízi élet felpezsdítése is, mondta el Bordács József.
Programjukban nagy hangsúlyt fektetnek
a helyi vállalkozások helyzetbe hozására,
valamint az atomerõmû bõvítésével összefüggõ városi feladatok elvégzésére, ame-

Fotó: Molnár Gyula

A lakossággal közösen kell irányítani,
fejleszteni és még élhetõbbé tenni a várost – mondja Bordács József, a Fidesz
helyi csoportjának vezetõje. Választási
programjukban többek között az atomerõmû bõvítésével kapcsolatos városi
feladatok, a küszöbön álló nagyberuházások megvalósítása és a turizmusfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseik jelennek meg.

lyek az intézményrendszert és a szolgáltatásokat egyaránt érintik. Paks intézményrendszerének mûködtetése az állami támogatás csökkenése miatt egyre nehezebb,
ezért hiába gazdag város Paks, a biztonsá-

gos mûködtetéshez felelõsségteljes gazdaságpolitikát kell folytatni. A munkanélküliség messze elmarad a megyei és a régiós
átlagtól, ami nem jelenti azt, hogy ezen a
téren nincs tennivaló, az ipari park fejlesztését folyamatosan napirenden kell tartani,
amellyel munkahelyeket teremthetnek.
Nem csak politikai téren mutatkozott meg
a Fidesz paksi szervezetének tevékenysége, több alkalommal is megmozdultak már
hívásukra az itt élõk, mindig komoly, jó
ügyeket szolgálva, tette hozzá. A képviselõ-testületben is így kívánnak dolgozni,
nagy hangsúlyt fektetve a döntések elõkészítésében a lakosság véleményére. A Fidesz helyi szervezetének elnöke terveikrõl
szólva elmondta: a lakosságnak ismernie
kell azokat a problémákat, amelyekkel a
városnak meg kell küzdeni, tájékoztatni
kell õket a sikerekrõl és kudarcokról egyaránt, hogy megértsék a döntések hátterét, ehhez újfajta kommunikációra van
szükség, amelyben a személyes kapcsolattartás – akár lakossági fórumok formájában – elengedhetetlen.
Dallos Szilvia
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Balközép Szövetség

Reméljük, ez jelzés a város számára, hogy
pártpolitikán túlmenõen akarunk dolgozni,
tárta fel az együttmûködés hátterét Faller
Dezsõ, az MSZP helyi szervezetének elnöke, aki szerint fontos a civil kontroll megerõsítése a döntéshozók között. Elmondta:
az elmúlt években túlságosan is átpolitizálódott a közhangulat és a társadalomnak
nem erre van szüksége. Fontos, hogy ne
csak pártpolitikusok üljenek a testületben.
Mint arra a jelenlegi képviselõi munka
kapcsán emlékeztetett: kevés javaslatukat
fogadta el a többség, s ahogy fogalmazott,
ez a város ennél többet érdemel. A jelenlegi testületben négyen voltak (az MSZPSZDSZ frakció), elmondták a véleményüket, de a többség egyöntetû, vitamentes
döntéseivel szemben nem sok mozgáste-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Folyamatos párbeszédet szorgalmaz a
lakossággal a Balközép Szövetség,
amely az MSZP helyi szervezetén túl
magában foglalja a Városunkért Jövõnkért Egyesületet, és egyéb civil tagokkal
kiegészülve indul az önkormányzati választásokon.

rük maradt. Faller Dezsõ nem egyszínû,
hanem kiegyensúlyozott képviselõ-testületet szeretne látni, ahol a párbeszédnek,
adott esetben vitának, pezsgõ képviselõtestületi ülésnek van helye. Pakson van

pénz, de ésszerûség kell és megfontolt
gazdálkodás. Többször felmerült már az
iparûzési adó megszüntetése, ami igen nehezen lenne pótolható a város költségvetésében, hívja fel a figyelmet a jövõtervezés kapcsán.
Fontos eleme programjuknak, hogy döntéseiket a lakosok véleményét figyelembe
véve hoznák meg. Mint mondta, nem csupán a határozatok meghozatala után tájékoztatnák a lakosságot egy honlapon,
vagy a sajtóban, hanem elõre megkérdeznék véleményüket, például oly módon,
hogy a városi internetes oldalon észrevételezhetnék a testület elé kerülõ anyagokat.
Kardinális kérdéseknél – például a gyógyfürdõ építésénél, ami a szövetség programjában is helyet kapott – fórumokat
szerveznének annak érdekében, hogy elmondhassák a városlakók véleményüket.
A külsõ városrészeket még inkább bevonnák az õket érintõ döntésekbe: az eddigi
kettõ helyett három részönkormányzatot
kívánnak létrehozni, megnövelvén gazdasági önállóságukat.
Dávid Ildikó

Jobbik Magyarországért Mozgalom

Fontosnak tartják a testület „vérfrissítését”,
új arcokat, új szemléletet kívánnak bevinni
a testület munkájába. Szeretnék az emberek nagyobb számát bevonni akár a tervezési, akár a döntés elõkészítési folyamatokba és nagy hangsúlyt kívánnak fektetni
a tájékoztatásra. Céljuk egy olyan képviseleti rendszer kialakítása, ahol minden képviselõ személyesen felel a tevékenységéért
és számon kérhetõ minden tekintetben.
Vissza kívánják adni a hitet az embereknek, hogy valódi képviseletük van a városvezetésben és az életüket meghatározó
döntések meghozatalában.
A programban megfogalmazott irányelvek közül Gáspár Viktor kiemelte a közpénzek felhasználásának és elosztásának

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Üres ígérgetésekbe nem kívánunk belemenni, programunkban is irányelveket
fogalmaztunk meg, lelkiismeretünk és
nemzeti elkötelezettségünk alapján állva
kívánunk majd tevékenykedni a képviselõ-testületben – mondta el Gáspár Viktor,
a Jobbik Magyarországért Mozgalom
helyi szervezetének vezetõje.

teljes körû felülvizsgálatát, különös tekintettel a folyamatban lévõ és elõkészítés alatt
álló beruházásokra. Nem tudjuk elfogadni,
tette hozzá a Jobbik helyi szervezetének ve-

zetõje, hogy a közpénzekbõl megvalósuló
helyi beruházások sok esetben nem helyi
vállalkozások kivitelezésében készülnek el.
A segélyezési rendszer átalakítását, készpénzes kifizetések helyett pénzhelyettesítõk bevezetését, a civil szervezetek támogatási rendszerének átalakítását, a helyi
termelõ és értékesítõ szövetkezetek létrehozását, valamint a fiatalok lehetõségeinek
bõvítését helyi szinten is sürgetõ feladatának tekinti a párt. Az irányelvek között
szerepel a nemzettudatot és a hazaszeretetet erõsítõ szemlélet bevitele az oktatási intézményekbe szakkörök és egyéb tanítási
idõn kívüli foglalkozások keretében, az értéket képviselõ, kultúránkat és hagyományainkat ápoló városi rendezvényszervezés megvalósítása.
Az ország egyik leggazdagabb településeként tartják számon Paksot, nagyon
nagy jövõ áll az erõmû bõvítése kapcsán a
város elõtt, de nem szabad Paks jövõjét
csak erre korlátozni, hiszen a jelenleg rendelkezésre álló költségvetés is lehetõvé teszi a további fejlesztések megvalósítását,
fejtette ki.
Dallos Szilvia
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Paks Városért Mozgalom

A Paks Városért Mozgalom programjában kiemelt szerepe van az atomerõmû
bõvítésével összefüggõ városi feladatok
elvégzésének, hiszen fel kell készülni
arra, hogy több ezer ember érkezik majdan az építkezésre. Elszállásolásukról,
egészségügyi ellátásukról gondoskodni
kell, de számos más terület fejlesztése is
elengedhetetlen ahhoz, hogy Paks megfeleljen ennek a kihívásnak, tájékoztatott az elnök, Herczeg József. A Barátság úti rendelõ felújítása, a Deák Ferenc
utcai rendelõk elhelyezése, a turizmus
fejlesztése és az intézményrendszer biztonságos üzemeltetése is céljuk, illetve
végig kívánják vinni a szennyvíztisztító

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Tervezett és folyamatban lévõ beruházások végigvitele, az atomerõmû bõvítésével kapcsolatos városi feladatok
megoldása, valamint a Dunát, illetve a
kerékpárutakat érintõ elgondolások is
szerepelnek a Paks Városért Mozgalom választási programjában. Képviselõjelöltjeik egyéni elképzeléseiket is
kidolgozták.

telep, az új hulladéklerakó, illetve a
gyógyfürdõ létesítését. Az elõkészítésben a jelenlegi képviselõ-testület tagjaként négy jelöltjük részt vett. Mindemellett kidolgoztak egy Duna-, illetve

egy kerékpáros programot. A paksi csónakosok bizonyára emlékeznek arra,
hogy milyen szép élmény volt, amikor
régen be lehetett járni a Duna-holtágakat. A Paks Városért Mozgalomnak
konkrét elképzelése van arról, hogyan
lehetne ezeket a területeket rendbe tenni, mondta el Herczeg József. A civil
szervezet kerékpárutakat érintõ elképzelései a meglévõ Tolnai úti szakasz állapotának javításáról, összefüggõ városi
kerékpárútról szólnak, de egy Paksot és
Dunakömlõdöt az atomerõmûvel összekapcsoló kerékpárút kiépítésének gondolata is megfogalmazódik programjukban. A szervezet képviselõjelöltjei a
körzetükre vonatkozó elgondolásaikat
is kidolgozták, amelyek sorában többek
között út- és járdakorszerûsítés, a közlekedésbiztonság javítása, a panelprogram, a gyermekintézmények, valamint a
lakótelepi tömbbelsõk és parkok felújításának folytatása, illetve a lakosság
gondjainak megoldásában való hatékony segítségnyújtás szerepel.
Kohl Gyöngyi

Paksi Lokálpatrióták Egyesülete

Képviselõjelöltjeink sokat beszélgetnek
az emberekkel, akik tapasztalatunk szerint a választások idõszakában ötletgazdagabbak, talán mert ilyenkor többet
foglalkoznak a megvalósításra váró feladatokkal. Az, hogy meghallgassuk a véleményüket, számunkra alapvetõ, hiszen
programunk túlnyomó részben az õ
gondjaikról szól. Útfelújításokat, nagyberuházásokat minden jelölõ szervezet
ígérni fog, mi elsõsorban azt tartjuk fontosnak, hogy megkeressük azokat a problémákat, amelyek megoldásával az emberek mindennapjait kellemesebbé, komfortosabbá, könnyebbé tehetjük. Ehhez
nem feltétlenül van szükség hatalmas
összegekre, de elengedhetetlen az odafigyelés, az emberség és empátia. Nem

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Nem az esetlegesség, hanem az átgondoltság jellemzi – mondta készülõ választási programjukról Kovács Sándor,
a Paksi Lokálpatrióták Egyesületének
elnöke. A civil szervezet elképzeléseinek
fõ pillérei a lokálpatriotizmus, az emberközeliség és a számonkérhetõség.

szeretnénk a nagy ígérgetések programját elkészíteni, és nem is fogjuk! Olyan
anyagot állítunk össze, amely nem csupán a város mindenkit érintõ jövõjérõl

szóló elképzeléseinket mutatja be, hanem a megvalósítás idõbeni ütemezését
is tartalmazza, illetve megjelöli, honnan
rendelünk hozzá forrásokat, adott összefoglalást még készülõben lévõ programjukról Kovács Sándor. A Paksi Lokálpatrióták Egyesületének elnöke kiemelte:
szeretnék elérni, hogy az a szellemi és
anyagi gazdagság, amellyel rendelkezik
ez a város, valóban megjelenne arculatán, a beruházásokban, a mindennapokban, és rendezvényeiben. Egy sokkal átgondoltabb városfelújítást képzelnek el,
amelyben jobban érvényesül az emberek
véleménye, hogy sajátjuknak érezzék az
elkészült munkákat, a városban járva jó
érzés töltse el õket, illetve olyan rendezvényeket, amelyek az adott program stílusához és helyszínéhez illeszkednek. A
lokálpatrióták úgy vélik, hogy mindezt
egy kreatív és nagyon emberközeli városvezetéssel lehet megvalósítani – húzta alá. A Paksi Lokálpatrióták Egyesülete várhatóan szeptember elsõ napjaiban
tárja az emberek elé választási programját.
-gyöngy-
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Mint arról lapunk már beszámolt, komoly felújítás zajlik az
Energetikai Szakközépiskolában. Elsõként a tetõt javították,
majd hozzáfogtak az épület akadálymentesítéséhez. Ennek része
egy belsõ lift kiépítése, amit az
õszi szünetben fejeznek be. Szintén akkor kerül sor az épület belsõ festésére és mázolására is, ami
igen esedékes már, mondta el
Mittler István. Az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ
Alapítvány kuratóriumának elnöke azt is hozzáfûzte, hogy a
pályázati támogatással megvalósított akadálymentesítési programba csak a folyósok burkolatának részbeni cseréje került bele.
Az azonban elég eklektikus képet eredményezett volna, ha csak
a látássérültek tájékozódásához

Fotó: Molnár Gyula

Akadálymentessé válik az ESZI

szükséges új burkolatokat építik
be, s a többi marad a 25 éve beépített építõanyag. Éppen ezért
nagyon gyorsan döntött a paksi
atomerõmû vezetése, így a folyósokat teljes egészében burkolták mind a négy emeleten. A tan-

Újra úton
Komolyabb átalakításon esett át és elindult
országjáró körútja második sorozatára az
atomerõmû utazó kiállítása. A tárlat, amit egy
kamion belsejében rendeztek be, a hónap végéig Európa Kulturális Fõvárosában idõzik.
Pécsi állomásán elsõsorban a turistákat várja,
majd iskolaidõben visszatér, hogy a közép- és
felsõfokú intézményekben tanuló diákok is
láthassák, fogalmazott Mittler István azon a
sajtótájékoztatón, ahol ismét „útjára bocsátották” a kiállítást. A Paksi Atomerõmû Zrt.
kommunikációs igazgatója elmondta: az eddigi tapasztalatokat összegezve interaktívabbá tették a tárlatot. Hatalmas érintõképernyõs
kivetítõkön maguk választhatják ki a látogatók, mit szeretnének látni, mire kíváncsiak az
atomenergia témakörében. Az atomenergia
elfogadottsága Magyarországon kiemelkedõen jó. Abban, hogy ezt megtartsák, fontos
szerepe van a tájékoztatásnak. Azoknak, akik
nem utaznak el Paksra, hogy a látogatóközpontban jussanak információhoz, helybe viszik azt. Indulása, tavaly október óta 94 településen 18 ezer látogatót fogadott a kamion.
A következõ körút 2011 májusáig tart, ez
alatt 82 településre jut el a guruló tárlat. Miután nagy érdeklõdés kísérte, az MVM és a PA
Zrt. úgy döntött, minden ötezer lélekszámúnál nagyobb települést felkeres a következõ
években, hogy tájékoztassa az ott élõket az
atomenergia felhasználásáról, a paksi atomerõmûrõl és bõvítése jelentõségérõl. -vida-

évkezdésre eltûnnek a festõállványok, a takarítást is elvégzik,
ígérte Mittler István. Az elnök a
közelebbi és távolabbi jövõ terveirõl szólva elmondta, hogy reményei szerint az atomerõmû jövõ évi üzleti tervébe bekerül a

sportcsarnok teljes felújítása, ami
a szellõzéstõl, a hangosításon át a
mosdókig mindent magába foglal. Elárulta, hogy elnökké választása óta álma, hogy az iskola
parkját megújítják, és olyan teret
hoznak létre pihenõhelyekkel,
wifi hálózattal, ahol a diákok szívesen idõznek. Hozzáfûzte, hogy
akkor még nem tudta, hogy az
épületegyüttesen igen komoly
karbantartási munkákat kell elvégezni, de ennek ellenére nem
mondott le errõl a tervérõl. A középtávú elképzelések között szerepel az, hogy egy új, modern
kollégiumot építenek a sportcsarnok és a Kápolna utca között. Ez elsõsorban az Energetikai Szakközépiskola, de a város
többi iskolájának igényeit is kielégítené, illetve lehetõséget
nyújtana arra, hogy az ASE és a
PSE csapataiba sportolni vágyó
fiatalokat csábítsanak Paksra. vt

Duna-Mecsek Alapítvány:
pályázatok finisében
Lezárult a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány és a Norvég Alap közös
akadálymentesítési programja. A harmadik fordulóban több mint 95 millió forint
talált gazdára. Támogatást a nukleáris létesítményeket, kutatásokat befogadó körzetekben lévõ települések igényelhettek
ugyanúgy, mint az alapítvány általános
pályázatain.
Az utolsó körben heten nyújtották be
projektelképzeléseiket, öt közülük sikerrel járt. Himesháza, Püspökszilágy
Madocsa, Kalocsa és Véménd osztozik a
valamivel több mint 95 millió forinton.
Baranya, Bács-Kiskun, Pest és Tolna megye 60 települése tartozik abba a körbe,
ahol közfeladatokat ellátó intézmények
komplex akadálymentesítését valósíthatják meg abból a csaknem 600 millió forintból, amelynek nagy részét maga is pályázaton nyerte el a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. Az atomerõmû
által alapított területfejlesztést segítõ
szervezet az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok alapjától nyert 2
millió eurót. Az így létrejött keretbõl 21
településen összesen 26 kedvezménye-

zett jutott pályázati pénzhez közel 500
millió forint értékben.
A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 2006 óta segíti a település-, a térség- és a gazdaságfejlesztést a hazai nukleáris létesítmények környezetében és a
hulladéktároló-helyek kutatásában érintett településkörben, tehát Paks, Kalocsa
Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy vonzáskörzetében. Évi két alkalommal hirdetnek pályázatot, az idei második forduló benyújtási határideje augusztus 31-én
jár le. A felhasználható keret 200 millió
forint. Önkormányzatok, vállalkozások,
civil szervezetek is pályázhatnak. Lehet
támogatást nyerni európai uniós pályázatokhoz önrészre, települési összképet javító utcasorok felújításához, környezetvédelmi és településszépítõ programok
megvalósításához. A vállalkozások gazdaságfejlesztést ösztönzõ, munkahelyteremtõ beruházásokhoz, fejlesztéshez, termelõ tevékenységet végzõ vállalkozások
telephelyfejlesztéshez nyerhetnek pénzt.
A támogatott körbe tartozik a turisztika, a
vidékfejlesztés és az energetika.
Vida Tünde
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Tanévkezdés a szociális osztályon
Hamarosan ismét szól az iskolacsengõ! A tankönyvcsomag, a füzetek, a tornafelszerelés és az írószerek több tízezer forinttal terhelik a családi kasszát, de az utazás és
az étkezés költségeivel is számolni kell. A paksi önkormányzat a következõ tanévre
is biztosítja az ingyenes diákbérletet, valamint kérhetik
az ügyfelek a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást,
illetve a rendszeres nevelési
segélyt.
Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásra folyamatosan beadhatók az igények, ám két
kérelem között legalább három hónapnak el kell telnie.
További szempont az elbírálásnál, hogy a jövedelmi és
vagyoni feltételeknek megfeleljen a kérelmezõ. Bár ez a
támogatási forma nem kifejezetten a tanévkezdéshez kötõdik, úgy alakult az évek során, hogy húsvét és karácsony
elõtt, valamint ilyenkor, augusztus-szeptemberben van
nagyobb számú igénylés. A
gyermekvédelmi támogatás,
amelynek összege függ a család anyagi helyzetétõl, valamint a gyermekek számától,
illetve korától, egyszeri pénzbeli vagy természetbeni juttatást jelent. A természetbeni támogatás jellemzõen közüzemi
díjhátralék kifizetését jelenti,
illetve védelembe vett gyermek esetében a családgondozó veszi fel a megállapított
összeget, és ilyenkor kifejezetten az iskolakezdésre fordítja, tanszercsomagot, ruhanemût vásárol belõle.
Tavaly a város közigazgatási
területén, augusztus 1-je és
szeptember 15-e között 464
családnak állapítottak meg a
szociális osztályon rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást,
ami 896 gyermeket érintett,–
tájékoztatott Badics Istvánné,
a szociális osztály vezetõje. A
diákok étkeztetésének költsé-

Évek óta létezõ támogatási forma Pakson a felzárkóztatási ösztöndíj, amellyel az általános és középiskolás roma tanulókat segíti a város, függetlenül attól, hogy itthon vagy
máshol tanulnak. A támogatás feltétele, hogy a diák rendszeresen járjon iskolába, igazolatlan hiányzása ne legyen és
tanulmányi eredménye elérje legalább a hármas osztályzatot. Az ösztöndíj összege a tanulmányi átlagtól függ, a tanév során havonta minimum kettõ, maximum négyezer forint
lehet. Az elmúlt tanév végén ötvenkilenc családból hetvennyolc gyermek kapott ilyen támogatást. A kérelmeket a szülõknek kell benyújtaniuk, ha ezt szeptember 15-ig megteszik, akkor már arra a hónapra jogosult lesz gyermekük. Az
ösztöndíjat ilyenkor az elmúlt tanév végi eredmény alapján
állapítják meg, majd februárban újra be kell nyújtani a kérelmet, ekkor a félévi eredményeket veszik figyelembe. Az
igényléshez szükséges nyomtatvány az iskolákban vagy a
szociális osztályon kérhetõ. Akik az elõzõ tanévben megkapták az ösztöndíjat, azoknak tájékoztató levelet küld a hivatal a lehetõségrõl, illetve az iskolai szülõi értekezleteken
is felhívják rá a figyelmet.
gét enyhítheti a rendszeres nevelési segély, ami helyi specialitás, a kérelmek benyújtása
szeptemberben lesz aktuális.
Ezt a segítséget azok a családok kérhetik, akik nem részesülnek a teljesen díjmentes étkezést biztosító rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben. A megítélt összeget
az önkormányzat az oktatási
intézménynek utalja havi
rendszerességgel, mértéke a
család jövedelme mellett a térítési díj összegétõl is függ.
Az igényléshez szükséges
nyomtatvány az oktatási intézményekben, illetve a hivatal szociális osztályán kérhetõ.
Egy másik támogatási forma
igénylésének a család anyagi
helyzete nem feltétele, az elbírálásánál más szempontokat
vesznek figyelembe. Ez az ingyenes diákbérlet, amelyet
azoknak az általános és középiskolás diákoknak biztosít az
önkormányzat, akik Pakson
laknak, illetve tanulnak, legalább egy kilométer távolság
van lakóhelyük és iskolájuk
között és az autóbusz-közlekedés biztosított, illetve azok,
akik sport- vagy mûvészeti tevékenységük folytán utaznak
helyi járattal. Ahhoz, hogy is-

kolakezdésre megkapják a bérletet, legkésõbb augusztus 27ig kellett benyújtani az igényeket. Aki szabadságát töltötte

vagy elfeledkezett a lehetõségrõl, szeptemberben pótolhatja.
Ebben az esetben októbertõl
használhatja az ingyenes bérletet. Ezt követõen sem lezárt az
igénylés, minden negyedévet
megelõzõ hónap 15-ig lehetõség van rá. A kérelemhez szükséges formanyomtatvány a
polgármesteri hivatalban, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatnál, illetve az iskolákban szerezhetõ be. A záradékolásról a szociális osztály
gondoskodik, ezzel nem kell
külön felkeresnie a szülõnek az
iskolát. Az ingyenes bérletet
hat-hétszáz diák szokta igénybe venni. A rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásról,
rendszeres nevelési segélyrõl,
illetve az ingyenes diákbérletrõl a polgármesteri hivatal szociális osztályán kérhetnek bõvebb felvilágosítást.
Kohl Gyöngyi

fizetett politikai hirdetés
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Hová folyik az esõvíz? – hamarosan kiderül
Egy kiadós esõ esetén megháromszorozódik a Paksi Vízmû Kft. szennyvíztisztító telepére beérkezõ vízmennyiség.
Nem véletlen egybeesésrõl van szó, hanem arról, hogy az esõvíz egy része nem
a megfelelõ csatornán, azaz a csapadékvíz-elvezetõn, hanem a szennyvízvezetéken keresztül távozik. Tavasszal megkezdõdik ennek felmérése, majd megszüntetése. Nem lesz egyszerû – így nem
történik meg egy csapásra – sem a felmérés, sem a problémák felszámolása.

mot indítanak. A Paksi Vízmû Kft. tavaszra állítja fel csapatát megfelelõ eszközökkel, hogy feltérképezze, hol milyen problémák vannak. Egy füstgenerátor segítségével lépésrõl lépésre végignézik, van-e
rossz bekötés. A szennyvízcsatornába füstöt engednek, és abból, hogy az hol távozik, kiderül, rendben van-e a bevezetés.
Mint Gaál Zoltán mondja, jegyzõkönyv
készül, majd közösen megoldást keresnek.

Pakson elõször az ivóvízvezeték, majd a
szennyvízelvezetõ épült ki, mindkettõ
száz százalékban, vázolja a város helyzetét Gaál Zoltán, a Paksi Vízmû Kft. ügyvezetõje. A harmadik nagy közmûrendszer, a
csapadékvíz-elvezetõ azonban nem teljes,
vannak olyan területek, ahol nincs kiépítve, mintegy 80 százalékos a lefedettség.
Falusi környezetben a nyílt árkos elvezetés a megszokott, ehhez az is hozzátartozik, hogy a gazda tartja rendben az árkot.
Egy városban, ahol a területhasznosításnak nagyobb jelentõsége van, általában a
zárt rendszereket részesítik elõnyben.
Ezeknek az üzemeltetése már más feladatot jelent, ezt már minden esetben az önkormányzatok cégei, vízi közmûvek tartják karban, hiszen a zárt csatorna takarítása komolyabb, nagyobb szakértelmet kívánó feladat, eszközök, emberek szükségesek hozzá.
A paksi állapot vegyes, vannak olyan területek ahol nincs megoldva az elvezetés,
aztán olyanok, ahol szikkasztással „szabadulnak meg” a felesleges esõvíztõl, vagy
elvezetik nyílt, illetve zárt rendszeren. A
csapadékvíz folyamatosan megújuló érték,
amit hasznosítani kellene. Ha ciszternában
megfogják, akkor az csapadékszegény
idõszakban felhasználható, mondja a szakember, hozzátéve, hogy általában egyedi
lelkesedés, meggyõzõdés ösztönzi azt, aki
erre áldoz. Üdvözlendõ, aki ezt, nem pedig ivóvizet használ öntözésre.
Gaál Zoltán azt sem rejtette véka alá,
hogy a városi csapadékvíz-elvezetõ rendszerrel gondok vannak.

hogy megbüntessék

Megváltozott a klíma,
intenzívebb, erõteljesebb a csapadék, a régebben kiépült csatornák kapacitása kicsi.
Innen két nagy utunk van – fejtegeti az
ügyvezetõ – az egyik ezeknek a rekonstrukciója, kapacitásbõvítõ beruházásokkal.

Fotó: Molnár Gyula

Nem az a cél,

Mint mondta, gyakorlatilag minden csapadékvíz a Dunába jut el, tehát el kellene végezni a kapacitásbõvítést egészen a dunai
bevezetõkig.
A másik lehetõség, hogy a csapadékot a
csúcsidõszakban tárolókban visszatartják,
és lelassítva a lefolyást a meglévõ rendszeren elnyújtott idõben levezetik. Az önkormányzat szakértõket bízott meg,

városi stratégia készül,
ami az elkövetkezendõ években követendõ utat, feladatlistát vázolja. – Én úgy
gondolom, hogy egy új elvezetõrendszer
építése horribilis pénzbe kerül, itt kiegészítõ és pótmegoldások szükségesek. Ez
azt jelenti, hogy a meglévõ rendszer jó
karbantartása mellett a víz lefolyási sebességének csökkentése szükséges kisebb-nagyobb tározók építésével. A másik lehetõség az egyes ingatlanokon a ciszternaépítés támogatása.
Gaál Zoltán szavai szerint a klímaváltozáson túl van még egy komoly gond, ez
pedig az, hogy az esõvíz sok helyütt nem
a csapadékcsatornába, hanem a szennyvízcsatornába kerül. Erre lehet következtetni
abból, hogy egy kiadósabb zápor esetén
megháromszorozódik a szennyvíztelepre
érkezõ víz mennyisége. Azaz ugyanúgy
kezelik, tisztítják – teljesen feleslegesen –
mint a szennyvizet. Ezt a problémát is szeretnék megszüntetni, ezért egy új progra-

azokat, akiknek ingatlanán rosszul oldották
meg az esõvíz-elvezetést. A gondot egyébként véleménye szerint az okozza, hogy a
csapadék nem, a szennyvízrendszer viszont
száz százalékosan kiépített, így más megoldás nem lévén az elõbbibe kötötték az esõvíz-elvezetõt. Ha az ingatlantulajdonos
nem partner a felszámolásban, lehet szó kikényszerítésrõl, teszi hozzá az ügyvezetõ.
A helyzet kezelésének egyik eszköze, hogy
meg kell téríteni a kezelési költséget: mivel
a vízmû a csapadékvizet elvezeti, többször
átemeli, a tisztítóban kezeli, költségei merülnek fel. Ezt a szolgáltatást meg kell fizetni, fogalmaz Gaál Zoltán. Azt is hozzátette,
hogy nemcsak a pluszköltség miatt, hanem
mûszakilag is gondot jelent ez a helyzet, hiszen, ha nem bírja a rendszer, elönti az esõvízzel higított szennyvíz az alacsonyabb,
átemelõk elõtti területet.
A füstgenerátor jövõ tavasszal „indul útjára”, elõbb az alacsonyabban fekvõ, tehát
problémás utcákat veszik sorra, s kiterjed a
közintézményekre, közterületekre is, hiszen nem kizárt, hogy ott is vannak rossz
megoldások. Gaál Zoltán szerint lassú folyamat lesz, mert a felderítés viszonylag
könnyû, de a megszüntetés nagyobb befektetést jelent. A jegyzõkönyv felvételét követõen az érdekeltek közösen keresik majd
a probléma orvoslásának legolcsóbb módját, tárják fel a lehetõségeket. Az ügyvezetõ
szavaiból kiderül, nem jókedvükben kezdeményezik a csapadék kizárását a szennyvízvezetékbõl, az üzemeltetési problémák
kényszerítik ki ez a lépést, a meglévõ mûvek kapacitási problémái, a szennyvíztisztításnál jelentkezõ felesleges költségek indokolják. Az esõvíz-elvezetéssel kapcsolatos
egyéb feladatokkal – így például a magas
vízállásnál jelentkezõ átemelési gondokkal
– együtt kell kezelni a rossz bekötéseket is.
Vida Tünde
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Már káromkodni se merek,
mert hátha azt találnám mondani, hogy a „ménkû csapjon
bele”, aztán csak szaporodnának a rossz készülékek,
mondta egy ismerõs komputerszerelõ miközben a saját
masinámat vittem szervizbe.
Engem lepett meg legjobban,
amikor kiderült, villámcsapás
tette tönkre. Mint mondták,
idén nyáron nagyon megszaporodtak az ilyen esetek.
Ugyanez volt a reakció a biztosítónál is: rengeteg a hasonló kár.
Dudás Károly, a Poligon Kft.
szervizvezetõje azt mondta,
körülbelül kétszerese most a
villám okozta kár a számítógépeknél, mint a megszokott.
Egész nyáron, de különösen
augusztus 13-a után jelentkeztek sokan meghibásodott gépekkel. A tünetek vegyesek, általában a tápegység, alaplap,
néha a memória hibásodik
meg, de elõfordul, hogy több

Fotó: Molnár Gyula

Gépbe bizony csap a ménkû

alkatrész, sõt olyan is volt,
hogy a monitor esett áldozatul.
A villámcsapás másodlagos
hatásai ezek, amikor a
„túláram” vagy „túlfeszültség”
valamilyen vezetéken eljut a
készülékekhez. A legjobb védekezési mód, ha áramtalanítjuk a készülékeket, ám ez
nem elég, mert a televíziós kábelen, internetvezetéken is elérheti a túlfeszültség a berendezéseket, mondta el Dudás
Károly.

Kiss Gábor üzleti vezetõ elmondta, hogy a Groupama Garancia Tolna megyei területi
igazgatóságának paksi fiókjában közel a duplája volt a villámcsapás másodlagos hatása
miatt keletkezett káresetek száma májustól mostanáig, mint a
múlt év hasonló idõszakában. A
Paksról és környékérõl érkezett
bejelentések száma meghaladta
a háromszázat, de valószínûleg
ennél több eset történt ügyfélkörükben, idén ugyanis már so-

kan élnek a telefonos, központi
számon történõ kárbejelentés
lehetõségével. Azt, hogy milyen esetekben fizet a biztosító,
törvény szabályozza, de függ a
szerzõdés tartalmától is. Kiss
Gábor elmondta, hogy a számítógépek mellett televíziók, mosógépek, telefonok, hûtõszekrények és kazánok szenvedtek
kárt. Hozzátette, megelõzni valóban úgy lehet, ha kihúzzák a
vezetékeket vihar közeledtével.
Ugyanezt javasolja, amennyiben lehetséges, hosszabb távolmaradáskor is, mérhetetlen károkat lehet ezzel megakadályozni. Hozzátette, hogy sok
eset kivédhetetlen, éppen ezért
nem tudja elfogadni, hogy sokan még ma is sajnálják a pénzt
a biztosításra. Egy élet munkája
veszhet oda egy csapásra, a biztosítási díj pedig – tartalomtól,
szolgáltatótól függõen – havonta nagyjából 3-4 doboz cigaretta, vagy néhány üveg sör ára.
-vida-

Lába kelt az akácnak Évnyitó
HuMuSz Mûhely
a Pro Artisban

Az elmúlt hetekben több falopásról érkezett bejelentés a Paksi Rendõrkapitányság
ügyeletére. Egy erdõtulajdonos jelzése
alapján augusztus derekán este fél nyolc
fele a járõrök megjelentek a cseresznyési
erdõben, ahol három tolnai személy épp
akácfát vágott ki, mintegy 40 mázsát,
amelynek értéke 90 ezer forint. Mint kiderült: a tulajdonos csak száraz gallyak kitermelésére adott engedélyt, fa kivágására
nem – ezért fordult a rendõrséghez.
A másik esetben Biritón egy telephelyrõl
ismeretlen tettesek levágták a lakatot és
hozzávetõleg 40 m3 akácfát vittek el, a
bûncselekménnyel okozott kár 600 ezer
forint. – A rendõrség az elsõ esetben szakhatósági eljárást kezdeményezett az erdészeti felügyeletnél, míg a másik esetben is
nyomoznak a kollégák. A fenti cselekmények büntetési tétele 1-2 évig terjedõ szabadságvesztés is lehet, mondta el Heisler
Judit, a Paksi Rendõrkapitányság sajtóreferense. A rendõr százados hozzátette, a
két eset ellenére továbbra sem jellemzõ az
ilyen jellegû bûncselekmények elkövetése
Pakson és környékén.
-efgé-

A Pro Artis mûvészeti iskola tanévnyitó
ünnepséget tart szeptember 3-án, 17 órai
kezdettel a Paksi Képtárban. Várják növendékeiket, a szülõket és minden érdeklõdõt. Beiratkozás és órabeosztás: szeptember 6-7., mindkét napon 14-18 óráig,
az iskolában.

Véradás
a VMK-ban
Várják a 18 és 65 év közöttieket szeptember 7-én és 8-án 9-tõl 16 óráig a
VMK-ban. Ne feledjék: a véradás egyben szûrés is!

Nem környezetvédelemre van szükség,
hanem szemléletváltásra: fenntartható társadalomra, fenntartható közösségekre,
fenntartható gazdaságra. Errõl is szó esik
majd az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért (ÖKO) Munkacsoport Alapítvány mûhelymunka foglalkozásain, ahová
augusztus 31-ig lehet jelentkezni. A résztvevõknek frissítõt és ebédet, igény szerint
szállást is biztosítanak a szervezõk. A
négynapos mûhelymunka értéke 30 ezer
forint, melyet a Hulladék Munkaszövetség
a TÁMOP 2.5.1 pályázatából finanszíroz,
így a résztvétel ingyenes, ám regisztrációhoz kötött. Aki mind a négy napos képzésen részt vesz, tanúsítványt kap.
A mûhelymunka idõpontjai: szeptember
10-11., szeptember 24-25. 9.30-tól 16.30ig. Helyszín: a Deák Ferenc Általános Iskola könyvtára (Tolnai út 19.) További információ Jantnerné Oláh Ilonától kérhetõ a
20/35-43-448-as telefonszámon vagy az
okoalapitvany@gmail.com e-mail címen. A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
-kg-
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A Bun-ház és a Bun-villa
A szerencsi Zempléni Múzeum képeslapgyûjteményében bukkantam rá arra a két
ritka darabra, amelyik a Bun család birtokában lévõ paksi épületeket ábrázolja.
A lapok értékét emeli, hogy mindkettõt
Bun Lajos adta postára, s az õ kézírásával kerültek a gyûjteménybe. Az egyik

villája ekkor még nem épült fel. Napjainkban villaként Bun Lajos Deák Ferenc
utca 3. számú, 1912-ben épült házát említjük, amelyik jelenleg a Poligon irodaháza. (A képeslap három mozaikképén
még a Kurz villa és a régi katolikus
templom is látható.)

képeslapról megismerhetjük a hajdani
gazdag paksi kereskedõ-gyáros-bankár
család lakóházát, annak utcai és a Dunára nézõ eredeti homlokzatát a hajdani
Malom (ma Deák Ferenc) utca 9. számú
házban. (Napjainkban az épületben a Pro
Artis mûvészeti iskola kapott helyet.) A
másikon pedig látható a Csányi kerti szõlõjükben épített „Bun villa”, ami mellett
a családi kápolna állt, ahová Bun Gusztávot eltemették. Gyermekkoromban ez
utóbbi épületegyüttest hívták Bun tanyának, a „villát” (amelyben valójában a
szõlõmunkákat irányító, a tulajdonos alkalmazásában álló vincellér lakott) pedig
kastélynak. A birtok 1859 után került
Bun Gusztáv tulajdonába, elõtte Égerer
Józsefé, Madarász Jenõ országgyûlési
képviselõ feleségének családjáé volt.
A képeslapok különlegességét részben
az adja, hogy rajtuk az eredeti, az átépítések elõtti épületek fotói láthatók, és a
tulajdonos, Bun Lajos kézírásával, szignójával kerültek postai forgalomba. Másrészt pedig eligazítanak a korabeli szóhasználatban: a lap tanúsága szerint eredetileg a Csányi kerti házat nevezték
Bun-villának, hiszen ez a típusú képeslap 1899-ben már forgalomban volt, de a
Malom utca 3. számú házuk, Bun Lajos

A XIX. század második felében megindult gazdasági fellendülés hatalmas lehetõséget teremtett a városunkban hírnevet
és vagyont szerzett Bun család számára
is. A kiegyezést követõ években a család
tagjai fontos szerepet játszottak a helyi
bankrendszer, a pénz- és hitelszervezetek
intézményeinek kialakításában és mûködtetésében, továbbá az építõipari vállalkozások beindításában. Zsidó szárma-

2010. augusztus 27.

zású õseik a XVIII. század elején vándoroltak be Morvaországból, a megyei zsidóság egy 1823-ból származó paksi öszszeírása is említ egy Bun József nevû lakost. Ismerhetjük Bunn János uradalmi
számadót is, aki 1776-ban született Pakson. Kikeresztelkedett, 1809. október
15-én megnõsült, s a tekintélyes paksi
Gebhardt család lányát, Gebhardt Juliannát (Gebhardt Xavér Ferenc orvosakadémikus húgát) vette feleségül. Nyolc
gyermekük született, a legkisebb fiú,
Gusztáv kitûnõ gazdasági-pénzügyi
szakemberré vált, az õ nevéhez köthetõ a
család meggazdagodása, vagyonának
megalapozása. Az õ unokatestvére lehetett a Bun Samu néven Szinnyei József
lexikonjában említett paksi gyógyszerész
is, akinek gyógyszertani értekezését
1841-ben adták ki Pesten.
Bun Gusztáv 1837. augusztus 3-án született Pakson. Nõsülése után feleségével,
Rozmayer Barbarával Pakson telepedett
le. (Második felesége Augsburger Mária
volt.) Több kereskedelmi vállalkozása –
üzletek, vegyeskereskedések, még mészárszéket is mûködtetett – mellett 1868ban alapította meg az elsõ paksi pénzintézetet, a Paksi Takarékpénztárt, majd
1882-ben a Paksvidéki Takarékpénztárt,
amely hitelekkel, jelzálogkölcsönökkel
segítette a helyi közbirtokos családokat
gazdálkodásuk korszerûsítésében, s a
környék vállalkozóit üzemük elindításában. Sikerei csúcsán e cége építtette
1896-ban a Fõ utcai emeletes banképületet is. Az épületben késõbb a Magyar
Nemzeti Bank járási fiókja, majd a Budapest Bank mûködött, ma többlakásos
társasház.
(Folytatás a 13. oldalon)
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(Folytatás a 12. oldalról)
Bun Gusztáv tagja lett Paks és környéke
minden jelentõs gazdasági társulásának,
hitelezõje, bérlõje, majd tulajdonosa egykori nemesi földbirtokoknak. 1873-ban
egyik alapítója és pénztárosa a paksi székhelyû Elsõ Középdunai Haltenyésztõ Rt.nak. 1887-ben mészégetõ kemencét állított fel a növekvõ Paks környéki építõanyag-kereslet kielégítésére. Pakson halt
meg 1912-ben, a családi kápolnában temették el. Bankja ekkorra már egy budapesti olajipari vállalkozásának sikertelensége miatt fizetési gondokkal küszködött.
Bun Gusztáv pénzügyi vállalkozásait
egyetlen fia, Bun Lajos József folytatta.
Õ is Pakson született 1868. január 26-án.
Iskolái elvégzése után cégeit apja segítségével indította el, a Paksi Takarékpénztár igazgatója volt, és részvényese
az 1870-ben alapított Újvárosi Téglagyár

után a terület tulajdonosa, a Dunamenti
Termelõszövetkezet végezte el az 1980-as
években, az épületek jelenleg magánszemélyek tulajdonában vannak.
Forrás: Szinnyei József: Magyar írók
élete és munkái; Börtsök László: Paks
mûemléki és városképi vizsgálata. Bp.
1954; Dr Németh Imre-Somogyi GyörgyDr Koch József: Paks nagyközség monográfiája; Dr Németh Imre: A Bun-hagyaték, Paksi Hírnök, 1990. június 26;
Bencze Barnabás és Száraz István szíves
közlései.
A Bun család nevét a források többféleképp jelölik, találkozhattam a Bun, a
Bunn, Bún írásmóddal is. Írásomban
igyekeztem ezt követni. A paksi térképeken, a Duna túlpartján, a várossal átellenben található Bum(Bun)-sziget neve
is az õ emléküket õrzi.
Kernné Magda Irén

Tárgy/Történet
készítették. A nádazás mesterségét képesítéshez nem
kötötték. Jó kézügyességû
szegényparasztok, nincstelen
emberek idõsebb társaiknak
segédkezve sajátították el. A
nádtetõ készítésének egyik
eszköze a nádvarró tû. A tû
egyik vége lándzsa alakú, a
másik végén van a foka,
melybe régebben gúzst, késõbb drótot fûztek, ezzel erõsítették a tetõ léceihez a nádkévéket. A másik eszköz a
képen is látható nádverõ, fából készült nyeles, fogazott

Fotó: Kövi Gergõ

Ha olyan látogatók érkeznek
egy településre, akik korábban
még soha nem jártak ott, nem
csak a híres épületeket, a nevezetességeket nézik meg, hanem kialakítanak magukban
egy általános képet, s fõként
ez alapján döntik el, kellemese az adott helység. Ezt általában olyan benyomások alapján
teszik, melyeket nem tudatosan irányítanak, csak befogadnak. Az utcaszerkezet, a házak
színei, formái, a növények,
zöldterületek, az emberek,
akikkel összefutnak, közösen
alakítják egy-egy terület
„egyéniségét”. Paks városképe
a századok során sokat változott. Ha a 20. század elejére
ugorhatnánk és ellátogathatnánk a községbe, valószínûleg
nehezen ismernénk rá a mai
város utcáira. Az általános képet ugyanis akkoriban a nádtetõs házak sora határozta meg.
A nád a múlt századi vízszabályozásokig a magyar nyelvterület jelentõs részén nagy
mennyiségben termett, s tetõfedésre kiválóan alkalmas
volt. A Duna és mellékfolyóinak árterületei a legjelentõsebb nádtermelõ területek közé tartoztak.
A nádtetõt legtöbbször paraszti szakemberek, nádazók

és Fatelepnek. Apja halála után örökölte
és vezette a család összes vállalkozását,
melyek az elsõ világháború kitöréséig sikeresen mûködtek, de 1914-tõl kezdõdõ
fizetési gondjai miatt a csõdöt nem tudta
elkerülni. Vagyonát zárolták, bár a bank
betéteseit a paksi házak és egyéb ingatlanok, földbirtokok eladásából kárpótolták, de Bun Lajost 1916-ban elsõ fokon 2
év 4 hónap börtönbüntetésre ítélték, bár
fellebbezése után a másodfokú ítélethirdetésig nem kellett börtönbe vonulnia.
Napjainkra a Bun család hajdani lakóházai városunk építészeti örökségének értékeivé váltak. Bár eredeti formájában egyik
sem maradt meg, a felújítások során a tervezõk igyekeztek azt megõrizni, s a házak
utcafronti megjelenésén csak kisebb módosításokat végrehajtani. A Csányi-kerti
Bun tanya, a kastély és a kápolna rekonstrukcióját a hidegvölgyi szõlõtelepítések
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eszköz, amellyel felverték a
tetõre rakott nádat, hogy sima, tömött és egyenes legyen, ne maradjon lépcsõzetes. A nádverõnek tájegységenként jellemzõ, különbözõ
formai típusai vannak.
A nád szára szilárd, a vizet
taszítja és jó hõszigetelõ, évezredes múltú tetõfedõ anyag.
Legfõbb hátránya fokozott
tûzveszélyessége volt. Pakson
a 19. században több nagy tûzvész is pusztított, egész városrészek pusztultak el a nádtetõk
miatt gyorsan terjedõ tûzben.

1882-ben a képviselõ-testület
határozatot hozott, mely szerint „… a nádtetõs építkezés
betiltatik”, majd 1887-ben
meghatározták, hogy náddal
egy házat sem, fazsindellyel
pedig összesen 133 házat lehet
fedni a város területén, a sarokházakat és a belsõ mag felé
vezetõ utak házait csak cseréptetõvel láthatják el. Ennek ellenére csak a 20. század második felére lett általános a cserépfedél. A náddal való fedés
hosszas fennmaradásának fõ
oka az volt, hogy könnyen
hozzáférhetõ, olcsó, tartós építõanyag volt, de az okok közt
szerepel az is, hogy a gyorsan
leégõ ház a biztosítási csalások könnyû eszköze volt.
A város képe azóta sokat változott. Mások az építõanyagok, az épülettípusok, az utcaszerkezet. Megváltoztak az utcanevek, a településrészek nevei. Ha emlékeznek olyan változásra, mely a város „egyéniségében” meghatározó volt,
vagy ismernek régi elnevezéseket, kérjük írjanak a
muzeum.paks@gmail.com email címre, vagy a Városi Múzeum, 7030 Paks, Deák F. u. 2.
címre. Köszönjük eddigi történeteiket!
Kövi-Ónodi Gyöngyi
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Augusztus 20. a Duna-parton
A Duna átúszásra vállalkozóknak azonban nem kedvezett a természet: bár a szervezõk készültek rá, mégis elmaradt az esemény, mivel a folyó áradt, erõs volt a sodrás,
sok az uszadék és hideg a víz
– ilyen körülmények között
nem garantálhatták az úszók
biztonságát.
Egyébként csütörtök este elkezdõdtek, másnap pedig folytatódtak a programok a Dunaparton, ahol telt ház – illetve
lépcsõsor – elõtt lépett fel a Csík
zenekar. A hagyományõrzés jegyében folyt a Szent István napi
mûsor. A tûzijátékról – ahogy
arról már beszámoltunk – lemondott a város, mivel annak
összegét az árvízkárosultak javára ajánlották fel.
-pré-

Fotó: Molnár Gyula

A fotón épp a Reform Fõzõklub bográcsánál állnak sorba, mint az késõbb kiderült, a
díjnyertes halászléért. Augusztus 20-án halászléfõzésre
várták a nevezõket, 15 bogrács sorjázott a Duna-parton.
Az asszonyok ezúttal a Pakson elmaradhatatlan tésztáért
feleltek – no meg várták a
végeredményt –, a fõzõkanalat átengedték a férfiaknak.
Kappelmayer János Sobriféle halászlevet tálalt, amivel
aztán elnyerték a Reform Fõzõklub színeiben a Paks Város Halászléfõzõ Bajnoka címet. Második lett Csapó Sándor, a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára pedig a Paksi Chen Stílusú Tai Ji Quan
Sportegyesület állhatott fel.

Paksiak a nagyvilágban

A póker hazájában
Sokat vártam az ezredfordulótól, sorsfordítónak reméltem.
Úgy gondoltam, kellene valami nagy dolog, valami különleges. A New York-i J. F. Kennedy repülõtéren egy sporttáskával, amelyben benne volt
addigi életem, értem földet…
– így kezdõdött Hegedûs
László (sokaknak: Gice) külföldi karrierje évekkel ezelõtt.
Nagy bizonyítási vággyal és
semmi nyelvtudással várta a
kalandot. Két napon belül
munkába is állhatott, szállodában takarított, majd karbantartó lett, sofõr, festõ és asztalos.
Barátnõje mindvégig mellette
állt. Akkor is, amikor kisvállalkozásba kezdett, kisebb-nagyobb sikerekkel. László bármit csinált, mindig a legjobb
tudása szerint cselekedett,
szeretett volna mindenben
megfelelni az amerikai társadalomnak, új hazájának.
– Manapság külsõ és belsõ
látványtervezéssel foglalkozom, dizájner vagyok; külön-

bözõ stílusok és látványelemek kombinálása a feladatom.
Az itt honos old country, barokk, rusztikus, de akár a futurisztikus, NASA-t idézõ lakásbelsõk kialakítását végzem, de elsõsorban a ma már a
belsõépítészetben mérföldkõnek számító toscaniai stílus
lelkes hirdetõjének tartanak itt
a keleti parton, ahol most

élek. Itt már nem a pénztárca
szabja meg a határokat, hisz
egy bizonyos társadalmi réteg
a megrendelõ, a kreativitás
alapkövetelmény a munkámban.
– Szabadidõmet a hobbimnak szentelem. Aki ismer, tudja, hogy nagyon szeretek horgászni, a többnapos horgászkalandok, túrák a kedvenceim.

A víz és a halak imádata még
otthonról, Paksról ered, hisz a
nagy Duna volt a mindenem.
Érdekesség, hogy az amerikaiak nem szeretik a pontyot,
semmibe nézik és nem is horgásszák, így ebbõl a halfajtából több marad az itt élõ európai pontyhorgászoknak.
A másik kedvtelésem a póker. Örülök, hogy ezt a sportot
itt, az õshazájában gyakorolhatom, akár itthon a barátaimmal, akár a napsütötte Las
Vegas elegáns asztalain.
Családommal szoros kapcsolatot tartok, azonban Magyarországon élõ barátaim száma
megtizedelõdött, hisz a nyolcezer kilométernyi távolságnak
nagy a hatalma… Az új világban új barátokat szereztem. A
szüleim már nagyon sokszor
meglátogattak. Nem kétlem:
idõvel eljön az a pillanat, az
az év, amikor hazatérek abba a
szép kis Duna-parti kisvárosba, ahol születtem, nevelkedtem, melyhez nagyon sok kellemes emlék fûz. Egyik kedves ismerõsöm szavaival élve:
a sivatag mesés, de apám
vácikai szõlõje is homok…
Sólya Emma
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Jó napot, mi újság?

Ha valaki a borról kérdezi, õ
csak mesél és mesél. Kovács
Mihály számára a bor nem
hobbi, hanem életforma,
mint mondja, egy jól sikerült
nedûtõl dagad a gazda mellkasa. A bor tisztelete mellett
szenvedélyes tenni akarás és
fáradhatatlanság jellemzi,
amit vélhetõen elõdeitõl örökölt. Ezt a legtalálóbban talán dr. Kárpáti István fogalmazta meg, amikor azt
mondta neki, hogy jó földbõl
van véve.
A paksi Sárgödör tér története
a török uralom utáni idõkig
nyúlik vissza. Az új telepesek
innen vitték a földet vert falú
házaik megépítéséhez, aminek
eredményeként hamarosan
gödrök tarkították a területet.
Késõbb, amikor kipusztult a
szõlõ a Sánc-hegyen, a gazdák
lejöttek a homokra. A gödrökre présházakat építettek, s az
ezekbõl nyíló pincék mélyén
megannyi zamatos nedû pihent. Azóta sok víz lefolyt a
Dunán, ám a „boros élet” maradt a téren, ahol a jelenleg 55
tagot számláló Paksi Sárgödör
téri
Présháztulajdonosok
Egyesületének 2001-es megalakulása óta pezseg csak igazán, meséli Kovács Mihály, a
szervezet fõpohárnoka, aki régi paksi család sarja. Nagyapja
árva gyermek volt, aki sikeres
fuvarozó lett, akár harminc fogatnak is munkát tudott adni.
Akaraterejét gyermekei és
unokái is örökölték, utóbbiak
egyike Kovács Antal olimpiai
és világbajnok cselgáncsozónk, Mihály elsõ unokatestvére. Õ maga csõszerelõnek
tanult, azt követõen leérettségizett, majd az épületgépész
technikum felé húzott a szíve,
de ilyen képzés akkor nem
volt. Amikor 2005-ben lehetõsége nyílott rá, nem volt rest
visszaülni az iskolapadba, és

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Disputa egy pohár bor mellett

bár elmondása szerint sokszor
„vért izzadt”, megszerezte az
áhított végzettséget. Lassan
huszonöt esztendeje az atomerõmûben dolgozik, területe a
hõszolgáltatás, ami, mint
mondja, másnak talán unalmasnak tûnik, de õ élvezi és
szenvedéllyel végzi a munkáját. A kilencvenes évek közepén az „Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány kuratóriumába hívták, amelynek ma is tagja. Néhány évvel késõbb a
Paksi Atomerõmû Dolgozóinak Szakszervezeténél is felfigyeltek rá, és két cikluson át
volt fõbizalmi. Az ott eltöltött
tíz esztendõ alatt sok barátot
szerzett, a különbözõ képzéseken rengeteget tanult.
Ahogy nagypapája, az édesapja is fuvaros volt és

nagy becsben
tartotta a hegy levét,
hiszen egy kancsó bor a fehér
asztalon jót tett az üzletmenetnek. Akár harminc hektó jóféle nedût is rejtett a családi pince, ahova édesapja visszavonulása után kezdett rendszeresen lejárni. Azt tapasztalta,

hogy minden gazda teszi a maga dolgát, a szomszédolás sem
hiányzik az összképrõl, de egy
erõsebb kötelék talán igen. Elnézegetve a teret az is megfogalmazódott benne, hogy fejleszteni kellene. Aztán egy baráti borkóstoló alkalmával
hangot adott ezeknek a gondolatoknak,
mire
Lovászi
Zoltánné azt javasolta, hogy
alakuljanak egyesületté, így
mindkét területen elõre lehetne lépni. Mayer Istvánnal karöltve munkához is láttak, és
hamarosan megalakult a szervezet.

A tér felvirágoztatását,
elsõ lépésként is az infrastruktúra fejlesztését tûzték
zászlajukra, ami végül 2006ban, az önkormányzat segítségével valósult meg. Miután
elkészült a közmûvek ki-, illetve átépítése és a teret új
köntösbe öltöztették, más feladatot keresett a civil szervezet. Aki keres, az talál, tartja a
mondás, ami esetükben beigazolódott. Az új cél a paksi siller hírnevének visszaállítása

lett, aminek jegyében elindították a mára városi rendezvénnyé vált országos sillerfesztivált, de a korábban életre hívott újboráldás és több
borverseny is nevükhöz fûzõdik. Mihály is rendszeresen
megméreti borait. Pincéjében,
amely a felújításkor elõkerült
tégla tanúsága szerint 1848ban épült, sokféle nedû pihen.
Nagy kedvence az olaszrizling, de a rozét is szereti, az
elsõ fesztivál óta pedig a sillernek is odaadó híve, amelylyel addig nem igazán volt
nagy barátságban. Ahogy én,
úgy mások is rácsodálkoztak
már, hogy borkészítéssel igen,
de szõlõmûveléssel nem foglalkozik. Elmondta, hogy korábban volt szõlõjük, de édesapja halála után megváltak tõle. Ha errõl kérdezik, mindig
azt mondja, nem kell tudni tojást tojni ahhoz, hogy süteményt süssünk. Megtanulni
sütni viszont kell! Az õ mestere Mayer István volt, akire
hallgatva hamarosan aranyérmes borral büszkélkedhetett,
amit azóta több alkalommal
újrázott. Ma már õ is bátran
ad tanácsot másnak, no persze
ha elég bölcsesség lakozik az
illetõben ahhoz, hogy elfogadja az építõ kritikát, mondja. Amikor búcsúzóul a jövõrõl kérdeztem, elárulta, hiába
hajtja rendületlenül a tenni
akarás, így valamivel ötvenen
túl egyre inkább érzi, hogy
közeleg az idõ, amikor kicsit
lassítania kell. Elsõ házasságából egy lány, a másodikból
pedig egy fiú született, akik
ma már mindketten felnõttek.
Arra vágyik, hogy velük és
majdan az unokáival is minél
több idõt eltölthessen, és sokat utazzon, bár utóbbinak
még meg kell nyernie a feleségét, ugyanis õ szívesebben
hódol a kertészkedésnek.
Kohl Gyöngyi
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Több ezren követték lépésrõl lépésre
A legek versengése volt az
augusztusi Marx György emlékverseny, ahol egykori világbajnoki gyõztes, illetve
döntõs sakklegendák is asztalhoz ültek.
Hogy a sakk kortalan, mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy
az amerikai Robson volt a
mezõny legfiatalabbika, aki
15 évesen csatázott a nagyokkal, a legidõsebb résztvevõ
pedig
a
grúz
Nona
Gaprindashvili (fotónkon)

Lányoknál Vajda Szidónia negyedik, Tóth Lili pedig hatodik lett.
Az atomerõmû támogatásának köszönhetõen idén már
nyolcadszor figyelt a sakkvilág
Paksra. Mivel ez idõszakban
más jelentõs sakkversenyt nem
rendeznek a világban, a leg-

volt, aki 69 évesen is agreszszív, támadó stílusával fegyverezte le az ellenfeleket.
Nem is eredménytelenül, hiszen holtversenyben az ukrán
Tatiana Kononenkóval az élen
végzett a nõk csapatában. A
férfiaknál meglepetés született, a 22 esztendõs cseh Viktor Laznicka diadalmaskodott, akinek 10 játszmából
szerzett 8 pontja paksi rekord.
Az ASE színeiben Berkes Ferenc másodikként, Ács Péter
pedig negyedikként végzett.

Fotó: Molnár Gyula

A gyõzelemmel záró Nona
Gaprindashvili személyében az
elsõ világbajnokot üdvözölhettük
a paksi tornák történetében. A
grúz bajnoknõ húszévesen (1961ben) szerezte meg a világbajnoki
címet, amit 17 éven keresztül õrzött, s végül egy honfitársa váltotta a „trónon”. Mindemellett többszörös olimpiai bajnok. Õ volt a
világon az elsõ nõ, aki megszerezte a férfi nagymesteri címet.
Mostanság évi egy-két tornán
vesz részt, emellett a sakkozás
nagyköveteként járja a világot.

A verseny után Berkes Ferencet kérdeztük.
– Elégedett vagy a második hellyel?
– A helyezéssel igen, a mutatott teljesítménnyel már nem teljesen. Számomra hat pont volt az elvárás, csak öt és fél sikerült.
Máskor ez az év fõ versenye számomra, most az olimpiai felkészülést szolgálta.
– És jól szolgálta a felkészülést?
– Kipróbáltam több olyan stratégiát, amit esetleg az olimpián
is tudtam volna használni, de a többségérõl kiderült, hogy nem
is olyan ütõképes.
– Erõs volt a mezõny?
– Erõs, de én sokkal gyengébb voltam, mint kellett volna.
Nem pihentem ki a bajnokságot, fáradt voltam mentálisan. A
cseh fiú kimagaslót nyújtott, pár év múlva világklasszis lesz
belõle.
– Szeptember közepén irány Oroszország, addig mit csinálsz?
– Jelenleg Fadd-Domboriban vagyok gyerekekkel edzõtáborban. Ezután Miskolcon a Lékó-Gelfand nyolc játszmás rapid
páros mérkõzést fogom kommentálni, szeptember 18-án pedig
repülünk Szibériába az olimpiára.
(joko)

NB I.: „kapitális egyéni hibák”
Négy fordulót követõen kettõ
ponttal a 16 csapatos NB I 15.
helyén áll a Paksi FC labdarúgó együttese a nemrég rajtolt
szezonban. A Ferencváros és a
Szolnok ellen idegenben 2:1es és 3:1-es vereség, míg hazai
környezetben a DVSC és a
ZTE ellen is egyaránt 2:2-es
döntetlen a mérleg. – Sorsolásunk alapján az eltelt meccsek
közül egyedül Szolnokon játszottunk gyengén, a többi találkozón gyõzelmi esélyeink is
voltak. Az átigazolási idõszak
augusztus 31-én lejár, erõsíteni
mindenképp szeretnénk, csatárt és védekezõ játékost keresünk. A nyáron a gazdasági
háttérre való tekintettel pénzt

nem költöttünk, mindenki ingyen igazolt a PFC-hez. Az látszik, hogy játékban elõrelépett
a csapat, de sok gólt kapunk,
ezen mindenképp változtatni
kell – értékelt Haraszti Zsolt, a
Paksi FC ügyvezetõje. Kis
Károly, a gárda vezetõedzõje a
Zalaegerszeg elleni hazai öszszecsapás után „egyéni képességekben fellelhetõ hiányosságokról” beszélt a kapott gólok
tekintetében.
Az egylet kapusa, Csernyánszki Norbert szintén a ZTE
meccs után fakadt ki: – Négy
meccsen nem lehet kilenc gólt
kapni. Kapitális egyéni hibák
sorozatát követjük el. És bár
nem az én feladatom a dolgot

több rajongó a paksi küzdelemre figyelt, amit a világhálón is nyomon követhettek: az
interneten mintegy 10 ezren
kattintottak naponta az ESZIben zajló Marx György verseny állására. A kilencedik versengés is tartogat majd meglepetéseket: lehet, hogy új helyszínen és több versenyzõvel
zajlik majd, tudtuk meg a szervezõktõl.
-préházi-

elbírálni, de mivel jó pár évet
eltöltöttem a futballban, ezért
annyit mondhatok, hogy felmerül az egyéni képességek
kérdése is. Egyszer-egyszer
mindenkinek lehet rossz napja. Azért is vagyunk tizenegyen a pályán, hogy kisegítsük egymást, de hogy sorozatban ennyi bakit kövessünk
el… – fogalmazott a hálóõr. A
következõ két mérkõzés vízválasztó lehet. A Paksi FC az
5. játéknapon (augusztus 28án) Szombathelyen a Haladással mérkõzik, míg a 6. fordulóban (szeptember 4-én) a Pápa látogat a Fehérvári úti stadionba.
Faller Gábor

Tizenöt rendõrcsapat 15.
alkalommal mérte össze futball tudását a paksi homokon
a nyáron. Az ürgemezei
komplexumban négy csoportban küzdöttek a felek,
majd a legjobb nyolc mezõnyének kialakulását követõen következhetett az egyenes
kiesés. A Paksi RK gárdája
ekkor már csak a lelátóról figyelhette az eseményeket,
ezúttal gyengén szerepeltek
a helyi zsaruk. Nem úgy a
szekszárdi „kékek”, akik
egészen a döntõig meneteltek, ahol büntetõkkel kaptak
ki a Budapesti RFK csapatától. A bronzérmet a Dunai
Vízirendészet játékosai vehették át.
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Második alkalommal rendezik
meg szeptember 3-4-én a paksi
Nagy Sportágválasztót, az ürgemezei strandon. Tavaly a fõvárosi Nagy Sportágválasztó
partnerségével, az ASE szervezésében, a másik paksi klub, a
PSE részvételével került sor az
eseményre. Akkor a kétnapos
rendezvényen mintegy 3200
nagycsoportos óvodás és diák
vett részt. Megismerkedhettek
a Pakson ûzött húsz sportággal,
a búvárkodás, férfi kosárlabda,
floorball, íjászat, judo, kajakkenu, karate, labdarúgás, néptánc, nõi kosárlabda, ökölvívás,
ritmikus gimnasztika, röplabda, sakk, tájfutás, teke, tenisz,
twirling, úszás és vitorlázás
alapjaiból a jelenlévõ edzõk,
sportolók tartottak bemutatót.
Az elmúlt évi rendezvény hozadékáról, változásokról és tervekrõl kérdeztük a két klub vezetõjét.
Kovács Antal, ASE ügyvezetõ
igazgató: Kicsit más volt a tavalyi, mint amit Budapest csinált, ott nagy világcégeket
nyertek meg, mi pedig a városi
összefogást szorgalmaztuk.
Nagyon sok helyi cég és kisvállalkozás adta össze azt, amibe a rendezvény került, és ez az
idén is így lesz. Tavaly sikerült
mindegyik sportágban gyerekeket toborozni, nagy részük
ott is maradt a szakosztályokban, jelenleg az ASE-nál az
utánpótlásra nem lehet panasz.
Olyan igény is megfogalmazódott, hogy a környezõ településekrõl is jöhessenek gyerekek a
sportágválasztóra, ezért az idén
a középiskolásokat szervezett
formában már nem mozgatjuk
meg, hanem az általános iskolásokra és az óvodásokra fordítunk nagyobb figyelmet. Pénteken az általános iskolák 1-8.
osztályai jönnek, szombaton
pedig nyílt napot tartunk. Az
ovisokat azért tettük szombatra, mert akkor a szüleikkel
együtt tudnak jönni, és ezen a
napon várjuk a környezõ tele-

Fotó: Molnár Gyula

Készülnek a sportágválasztóra

pülésekrõl is az érdeklõdõket.
Megint lesz sok sportág, megtöltjük a strandot, a gyerekek
találkozhatnak a múlt, a jelen
és a jövõ nagy bajnokaival.
Pakson széles a spektrum, lehet
válogatni, megtalálja a neki tetszõt az erõsebb testalkatú, a vékony vagy az izgõ-mozgó.
Balog Judit, PSE ügyvezetõ
igazgató: A tavalyi év nagyon
parádésan sikerült, rengeteg
gyereket sikerült megmozgatnunk a két nap alatt. Tapasztalataink szerint az ovisok és az
általános iskolások rendkívül
lelkesek voltak. Ami még
plusz pozitívum volt, hogy a
szülõk nem csak a sportágakkal ismerkedtek meg, hanem
kapcsolatot tudtak teremteni az
edzõkkel és a sportolókkal is.
Így a késõbbiekben már nem
ismeretlenül ment oda a gyerek
egy-egy szakosztályhoz, tudta,
hogy ott kiket talál, és milyen
munka folyik. Találkozhattak
nevesebb sportolókkal, olyanokkal, akik már letettek valamit a város sportjáért. A sportágválasztó után sokan jelentkeztek hozzánk, fõleg a tenisz,
és a karate szakosztályba, és –
a lemorzsolódást is figyelembe
véve – sokan meg is maradtak.
Tervezzük, hogy idén is mind a
hat szakosztályunk megjelenik
a rendezvényen, a hangsúlyt a
kisebb gyerekek megnyerésére
helyezzük, mivel nálunk több
olyan sportág is van, amit egészen fiatalon kell elkezdeni.

Ezt a programot feltétlenül
folytatni kell, hosszú távon
sokkal több értelme van, ha
már korán, kisgyerekekként a
sport felé tereljük és kirángatjuk õket a számítógépek mögül.
Kovács József

A klubok igazolt
versenyzõinek
száma:
Az Atomerõmû Sportegyesület igazolt sportolói létszáma szakosztályok szerint:
cselgáncs
88
kajak-kenu
96
férfi kosárlabda
120
nõi kosárlabda
36
utánpótlás labdarúgás 128
sakk
70
szabadidõsport
110
A Paksi Sportegyesület igazolt sportolói létszáma szakosztályok szerint:
karate
48
ritmikus gimnasztika 98
ökölvívás
35
utánpótlás labdarúgás 119
tájfutás
18
tenisz
54
Ezenkívül mindkét egyesületben nagyon sokan járnak
különbözõ szakosztályokba
azok, akik nem versenyszerûen sportolnak, hanem
„amatõr” szinten ûzik kedvenc sportjukat.

Újra
Gyapa Derbi
Negyedszer hirdette meg a
Gyapa Derbi Sportegyesület
horgászversenyét, amit egy támogató
segítségével
a
Vörösmalmi horgásztónál rendeztek. – Minden eddiginél
többen jelentkeztek, ezúttal
több mint ötvenen vagyunk és
legalább negyvenen ragadtak
pecabotot – újságolta lelkesen
Frics István, az egyesület elnöke. Az augusztusi napsütésben a halak is aktívak voltak,
rákaptak a csalikra, így a szákok sem maradtak üresen.
– Ez a hobbink – meséli a
Farkasinszki családból Imre,
aki fiával Péterrel leste az
úszóikat. – Szeretem a természetet és szeretek a halakkal
megküzdeni. Most versenyzem elõször, remélem, az
édesapámtól tanultak eredményre vezetnek és jó helyen
végzünk – veszi át a szót Péter. A versenyt végül Pápista
László nyerte Farkasinszkiék
elõtt, a képzeletbeli dobogó
harmadik helyén Rózsavölgyi
Máté állt. A gyõzteseknek,
valamint a legfiatalabbaknak,
a hároméves Szili Izabellának
és a négyéves Földesi Mátyásnak a gyapai részönkormányzat vezetõje, Heizler
Zoltán adta át a jutalmakat.
Az ifjúsági kategóriában
Földesi, Mátéka és ifjabb
Wallner lett a sorrend. A szakácsok „csapata” is különdíjban részesült, õk ízletes gulyáslevesükért kaptak ajándékkosarat. A verseny akár
sötétedésig is tarthatott volna,
de nem így lett, mivel a
Gyapa megye hármas gárdája
az éllovas Kocsolával mérkõzött Dunakömlõdön. A délután folyamán a népes társaság felkerekedett, hogy „hazai pályán” buzdítsa a futballista legényeket, akik Hauzer
Szabolcs három góljával 3:3ra végeztek az esélyesebb
együttes ellen.
röné
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Lengyel Ferenc ismét zöld-fehér színekben

– 2007. szeptember 22: döntetlennel zárult a Sopron-Paks
mérkõzés, az eredmény az állásodba került. Hogyan emlékszel az akkor történtekre közel
3 év távlatából?
– Élénken élnek bennem
azok a napok, hiszen nagy tervekkel indultuk a PFC második
NB I-es szezonjának. A bajnokságban mindenképp az elõzõ
évi 11. helynél elõrébb terveztünk és a Magyar Kupában
vagy a Ligakupában kiugróan
szerettünk volna teljesíteni. Az
erõsítések is megfelelõek voltak, hiszen „hazatért” Éger
László, és Tököli Attila személyében klasszis csatárt igazoltunk. Ennyi idõ távlatából elmondható, túlvállaltuk magunkat. Az említett játékosok akkor még nem tudtak úgy segíteni, ahogy gondoltam, öt vereséggel kezdtünk. Ezt követõen
„ultimátumot” vállaltam, a vezetõségnek a következõ 4
meccsen 9 pontot ígértem.
Éreztem, fejlõdõben van a csapat, ezt igazolta, hogy rögtön
két találkozót megnyertünk és a
Sopron ellen is a 83. percig vezettünk, aminek 1:1 lett a vége.
Ennek ellenére bíztam abban,
hogy folytathatom a munkát,
de a legfelsõbb vezetés az
edzõváltás mellett döntött, így
távoznom kellett a Fehérvári
útról.
– A „közös megegyezést” követõen a következõ lehetõségre
vártál, mikor és hol dolgoztál
ezután?

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Nagy tervekkel indult, edzõváltással zárult a Paksi FC
2007-2008-as labdarúgó csapatának õszi szezonja. Akkor
a 9. fordulót követõen az FC
Sopron-PFC mérkõzés után
az addigi sikeredzõt Lengyel
Ferencet – a tréner vezetésével jutott az élvonalba az
Atomváros csapata – Gellei
Imre váltotta a kispadon.
Lengyel Ferenc a nyártól ismét Pakson dolgozik és az
NB III-as együttest irányítja.

– NB I-es – gyakorlatilag sikeres – múlttal a hátam mögött
élvonalbeli ajánlatra vártam, de
újabb lehetõség nem adatott. A
következõ szezont az NB II-es
Integrál DAC Gyõrnél kezdtem. Hét meccsbõl hat gyõzelem, egy döntetlen volt a kezdés, ami remek volt, tavasszal
viszont a fõ támogató csõdbe
ment, a vezetõségváltás után
nekem is távoznom kellett. Ezt
követõen egy évig nem volt
csapatom, az MLSZ-nél dolgoztam és jártam a Paksi FC
hazai meccseire, hiszen a gárda
továbbra is a „szívem csücske”
maradt.
– Figyelemmel kísérted a
Paksi FC szereplését. Kívülrõl
milyennek ítéled az eddigi NB
I-es szezonokat?
– Bár remek szakemberek
irányították és irányítják az
együttest, látható, hogy a gárda
nem tudott elõrébb lépni. Ennek számos oka van, melyet sokáig elemezhetnénk, de egyet
talán kiemelnék. A magyar piac
beszûkült, kevés az igazán jó
hazai játékos, aki pedig tényleg
erõsítés lehetne Pakson, azt a
klub nem tudja megfizetni. A
minõségi magyar futballistákat
lefölözik a patinás csapatok.
Ettõl függetlenül nem kérdés
számomra, hogy a PFC a jövõben is az élvonalban szerepel
majd, hiszen a körülmények

megfelelõek. A jövõben mindenképp áttörést várok az elsõ
gárdától.
– Köztudott, hogy Haraszti
Zsolt, a Paksi FC ügyvezetõje
és közted szoros barátság alakult ki az itt töltött évek során.
Vártál egy esetleges újabb paksi szerepvállalásra?
– Nem vártam, de jólesett,
amikor Zsolt a nyáron megkeresett, hogy vállaljam el az NB
III-as gárda trenírozását. Természetesen örömmel igent
mondtam, így egy évig ismét a
zöld-fehér klubnál dolgozhatom.
– Mi a feladat az NB III-nál,
van-e a célkitûzés a bajnokság
végére?
– Konkrét helyezést nem fogalmazott meg a szakvezetés,
mi persze az öltözõben igen. A
tavalyi, egyébként remek 4.
helynél mindenképp elõrébb
szeretnénk végezni. Két gyõzelemmel kezdünk, ami örömteli,
de a hibák is látszódnak. A csapatjátékon bizony javítani kell,
a védõk és az elöl játszók közti
átmenet nem megfelelõ. Ez abból is adódik, hogy a támadók
az elsõ keretbõl kerülnek hozzánk, míg a védõk nálam készülnek a hétköznapokon. A
legfontosabb mégis az, hogy az
NB I-es csapathoz igazodjunk
és minél több kész futballistát
adjunk a magasabb osztályba.

– A városban az elsõ csapat
visszafogott kezdését követõen
máris azt suttogják, Kis Károlyt
rövidesen Lengyel Ferenc válthatja az élvonalbeli egylet
kispadján…
– Nem foglalkozom a találgatásokkal, engem csak az NB III
érdekel! Karcsi kiválóan érti a
szakmáját, remek embernek tartom. Játékban sokat fejlõdött az
elsõ csapat, õszintén szurkolok
nekik, hogy a folytatás jól alakuljon és ez pontokban is megmutatkozzon. Az NB I-es csapat alá
dolgozom, remélem, gyümölcsözõ lesz a jelenlegi felállás.
Az NB III Dráva csoportjában
szereplõ Paksi FC II a következõ fordulóban augusztus 29-én
vasárnap 16.30-tól a Pogányt
látja vendégül a Fehérvári úti
stadionban.
Faller Gábor

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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Fotó: Gottvald Károly

Talmácsi nyomában a paksi tehetség
Augusztus
utolsó hétvégéjén Rijekában áll rajthoz az Alpok
Adria gyorsasági motoros bajnokságon
Gyutai Adrián. A Paksi Autó
és Motorsport Egyesület
(PAMSE) 19 éves versenyzõje a második helyen áll a sorozatban. Amennyiben az
utolsó futamban dobogós helyen ér célba, megõrzi második helyét. Az elmúlt nyolc
forduló közül egyet sikerült
megnyernie Poznanban, így
megtörtént, ami eddig még
soha: magyar himnusz szólt a
125 sport kategóriában egy
nemzetközi versenyen, mondta Payer László, a PAMSE elnöke. Adrián az országos bajnokságon is remekel, egy futammal a verseny vége elõtt
már biztos, hogy õ lesz a bajnok. Még két éve sincs, hogy
az ESZI ötödéves gépésztechnikus diákja elkötelezte magát a gyorsasági motorsport
mellett. Felbukkanása nem

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

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

Paksi Hirdetõiroda
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail: paksi-hirdeto@externet.hu

volt elõzmények nélkül való:
édesapja, Gyutai Attila is versenyzett. Ma már nem saját,
hanem fia versenyzõi karrierjét tartja szem elõtt: szerelõként, mindenesként áll fia
mögött. Adrián legfeljebb
négyéves volt, amikor az elsõ
motorját megkapta, de még
két éve sincs, hogy elõállt azzal, versenyezni akar. Amikor
elõször ment, még apjának is
leesett az álla, úgy érezte a
motort, pályát. Jó motor, jó

csapat, jó szerelõ kell, mondja õ, míg édesapja és Payer
László szerint elsõsorban tehetség. Elbeszélésükbõl az is
kiderül, hogy mindez kevés,
ha nincs elszántság. Adrián
alárendelte magát a motorsportnak, edz, készül és versenyekre jár, ahol fiatal kora
ellenére rutinos versenyzõk
ellen áll rajthoz. Elsõ teljes
versenyévében, tavaly 125
sport kategóriában, országos
bajnokságon második lett, az

A Paksi Autó és Motorsport Egyesület 1997
februárjában alakult. Ma autósport, túra- és
sportmotoros, cross enduro és gyorsasági szakosztálya mûködik. 88 tagja van, a többség számára hobbi, kikapcsolódás a motorozás, de van
27 versenyzõ, 12 cross, 17 gyorsasági kategóriában. Az egyesület elsõdleges célja, hogy a
biztonságos motorozási kultúrát népszerûsítése, segítse a motorosok elfogadottságának növelését. Miután a közút egyre veszélyesebb, a
sportmotoros társadalom zárt, ellenõrzött pályán rója a köröket, hogy ne veszélyeztesse
magát és a többi közlekedõt, mondta el Payer
László elnök. A társaságot nagy baráti összetartás, egymás bármi áron segítése jellemzi, fogalmazott. Sok saját program – motoros majális,
motoros mikulás – fémjelzi az egyesület mûkö-

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

Aprilia Kupán pedig elsõ. Attila szerint komolyabb eredményekre is van esély, amihez igyekeznek megteremteni
a feltételeket. Ez persze nem
egyszerû, a motorsport drága.
Egy motor nagyjából kétmilliónál kezdõdik, azt utána
még meg is spékelik. A versenyeken a nevezési díj 35-50
ezer, egy gumigarnitúra fogy,
ami 80 ezer és 50 liter benzin
a legjobb fajtából. És akkor
még a felkészülésekrõl nem is
beszéltünk.
Adrián bízik benne, hogy –
és ha meglesz a dobogós hely
az Alpok Adrián, erre van is
esély – felfigyel rá egy külföldi, remélhetõleg spanyol csapat. A 19 esztendõs versenyzõ
elárulta, a kezdeti izgalom
után nincs benne félelem a
pályán, csak arra koncentrál,
hogy nyerni kell. Közúton viszont nem motorozik, mert
veszélyesnek tartja. Jövõre
már nagyobb, 125 GP kategóriában szeretne indulni, ahol
Talmácsi is versenyzett.
Vida Tünde

dését, de rendszeres vendégei falunapoknak,
motoros találkozóknak egyéb rendezvényeknek. Payer László szerint kezdik partnerként
kezelni az utakon a motorosokat, egyre többen
néznek bele a visszapillantó tükörbe, húzódnak
le, ha érkezik a motoros, ahhoz azonban, hogy
észrevétessék magukat fontos az erõs reflektor,
hangos kipufogó. A motorosok is „higgadtak,
benõtt a fejük lágya”, de ehhez kellettek rossz
példák, tragédiák, mondja Payer László, aki
szerint csak tiszta fejjel szabad motorra ülni.
A PAMSE versenyzõi szép eredményekkel
büszkélkednek.
Ezekrõl
honlapjukon
(www.paksi-amse.hu) részletesen lehet olvasni. Az egyesület szeptember 25-én 10 órától a
csónakház mellett nyílt napot szervez, ahova
minden érdeklõdõt várnak.

Raktár és irodák (teljes közmûvel)
kb. 1000 m2 4,5 m belmagasságú
kiadók-eladók az M6-os, ill. a 6-os
fõút mellett Pakstól 12 km-re Tolnán.
Kamionnal megközelíthetõ, utcafronti
részen szgk. parkolóval rendelkezik.
Érdeklõdni a 30/551-7887 tel. számon.

Pécsen, az Olga utcában,
Kertvárosban, diákoknak
szobák kiadók.
Buszmegállók, bank, boltok
nagyon közel, kedvezõ fizetési
feltételek. Tel: 20/35 43 448

20

Paksi Hírnök

2010. augusztus 27.

Örömet igen, meglepetést már nem okoz
Pakson egy-egy nemzetközi sportsiker.
Polányi Máténak Európa-bajnoki címével
mégis sikerült meglepetést szereznie: Németországban, Nassig-Forestben lasszó –
azaz ranch roping – bajnokságot nyert augusztus 20-án. Hazaérkezése után Hajdú János is köszöntötte. A város polgármestere
elmondta, hogy lenyûgözõ az az elszántság,
amellyel Máté eljutott eddig a gyõzelemig,
hiszen egyedül, autodidakta módon tanult.
Polányi Máté elárulta, alig több mint tíz
éve kezdett lovagolni, ma western lovaglással foglalkozik, illetve mindennel, ami
ehhez kapcsolódik. Laszszót, pontosabban
kötelet nyolc éve vett a kezébe. Éveken át
azt sem tudta, hogy többféle dobási mód is
létezik. Egy magyarországi verseny hírére
kezdett komolyabban érdeklõdni a lasszózás iránt. Sem tanárt, sem tankönyvet nem
sikerült fellelnie, ezért az interneten nézett
utána a különféle technikáknak. Kikockázta, utánozta a mozdulatokat. Mivel panellakásban él, nehéz lett volna az ellesett
módszereket azonnal borjún, mûbikán
gyakorolni, a vasalódeszkát vette célba.

Fotó: Kövi Gergõ

Lasszóval fogott Európa-bajnoki arany

Ezt mára már lecserélte egy farönkre, s
van otthoni használatra rövidebb lasszója.
Az „éles” edzéseket Csámpán, a Fenyves
Lovastanyán tartja. 2009 májusában legjobb magyarként 11. helyen végzett
Ballószögön az Európa-bajnokságon. Miután tudomást szerzett a németországi Ebrõl és elhatározta, hogy indul, minden sza-

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
„KOMBI” hitellel
segít beiskolázási gondjain
Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz nem kötött,
forintban igényelhetõ „KOMBI” hitelünket.
Hitelösszeg:
100.000Ft–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 !
Hitelösszeg
100 000 Ft
500 000 Ft
1 000 000 Ft

Futamidõ Törlesztõrészlet
JB+8% esetén
3 év
3.400 Ft/hó
3 év
16.970 Ft/hó
5 év
23.000 Ft/hó

THM %
18,3
15,7
15,1

*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!)

badidejét a gyakorlásnak szentelte. Míg
társai lovagolni mentek, õ újra és újra, századszor, ezredszer is végrehajtotta a különféle dobásokat. Mint mondta, nem egy
embertõl tanul, nem egy módszert követ,
így többrétû, szerteágazó tudásra tud szert
tenni. Minden versenyre – merthogy lovaglásban már túl van jó néhányon – kidolgoz egy taktikát. Így tett most is. Ezt
hajtotta végre precízen, eltökélten Németországban. A versenyen, melyre Fritz János támogatásával jutott el, nagyon erõs
volt a mezõny. A gyõzelmet a tavalyi, tavalyelõtti Európa-bajnok, a német és osztrák versenyzõk legyõzésével sikerült megszereznie. Tervezi, hogy a legközelebbi
Európa-bajnokságon, Svájcban is ott lesz.
Ide már nem egyedül készül, hanem „csapattal”, azaz tanítványaival.
A Fenyves Lovastanya „klubhelyiségének” polcán nem árválkodnak Máté Németországban nyert kupái, hiszen
Ledneczki László, a lovastanya tulajdonosa, és többen, akik tõlük tanulták a western
lovaglást, több tucatnyi ereklyét gyûjtöttek az elmúlt évek során.
Vida Tünde

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%)
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.

