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A pöttyös kendõtõl a konstruktivizmusig. Jó napot, mi
újság? – kérdeztük Hopp-Halász Károlytól nemrégiben
Portrénk a 15. oldalon
nyílt kiállítása apropóján.
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Az írás megmarad.
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Önkormányzati választás 2010

Az országos tendenciához hasonlóan a Fidesz–KDNP jelöltjei nyertek Pakson,
méghozzá mind a nyolc választókörzetben, Hajdú János pedig folytathatja a
nyolc éve elkezdett polgármesteri munkát.
A harmadik ciklusát kezdõ városvezetõ a
szavazatok 56,9 százalékát szerezte meg.
A Paksi Lokálpatrióták támogatásával
függetlenként induló Kozmann Györgyre a szavazók 29,6 százaléka voksolt. A
Balközép Szövetséget alkotó MSZP–
Városunkért Jövõnkért Egyesület polgármesterjelöltje, Mezõsi Árpád a szavazatok 13,3 százalékát szerezte meg.
Összefoglalónk a választásról
a 2-4. oldalon.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Hajdú János
folytatja
Pakson rendben, nyugalomban, rendkívüli esemény nélkül zajlottak le a választások, a részvételi arány az országos választásoknak megfelelõen alakult. Dr.
Blazsek Balázs, a Helyi Választási Iroda vezetõjének tájékoztatása szerint közel
120-an dolgoztak a szavazókörökben és a választási irodában azért, hogy probléma
nélkül voksolhassanak a paksiak és 22 óra elõtt megszülessen a választási eredmény. A kampányidõszak alatt sem érkezett törvénysértésrõl bejelentés a választási irodába, a közterületen elhelyezett plakátok eltávolítására 30 nap áll a jelölõ
szervezetek rendelkezésére.
Az alacsony voksolási hajlandóság városunkban is megmutatkozott: a mintegy
16.300 választópolgár 45 százaléka járult az urnákhoz október 3-án. (Négy éve ez
a szám 54 százalék volt.) A legmagasabb részvételt az óvárosi kettes körzetben
rögzítették, itt a szavazópolgárok 50,52 százaléka voksolt. Legkevésbé az ötös választókerületben, vagyis a lakótelepen élõket érdekli a helyi politika, errõl tanúskodik a 37,11 százalékos részvétel.

NYUGDÍJAS HITEL
49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt 75 éves korig!
Felvehetõ összeg 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, futamidõ max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében
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Paks város képviselõi 2010–2014

1. vk: Barnabás István
Fidesz–KDNP

2. vk.: Ulbert Sándor
Fidesz–KDNP

3. vk.: Bordács József
Fidesz–KDNP

4. vk.: Kern József
Fidesz–KDNP

5. vk: Csajági Sándor
Fidesz–KDNP

6. vk.: dr. Nagy Tibor
Fidesz–KDNP

7. vk.: Leber Ferenc
Fidesz–KDNP

8. vk.: Spiesz József
Fidesz–KDNP

Faller Dezsõ
MSZP–VJE

Kovács Sándor
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete

Herczeg József
Paks Városért Mozgalom

Három listás mandátumot az
egyéni választókerületekben
szerzett töredékszavazatok
arányában osztottak ki. (Töredékszavazat a mandátumot
nem szerzõ egyéni jelöltre
leadott érvényes voks.) Képünkön a három listáról bekerült képviselõ, kezdve az
elsõ helyen bejutóval.

Nyugodt idõszakra készül a polgármester
Köszönöm, hogy megbíztak,
megbíznak bennünk és természetesen tudjuk a kötelességünket: szeretnénk megszolgálni
ezt a bizalmat – mondta Hajdú
János polgármester elsõ interjújában, amit a választás éjszakáján adott a TelePaks Kistérségi
Televízió stúdiójában. – Nagyon nagy eredménynek számít, hogy nem csak a régi ismert arcok nyertek, hanem az
„újoncok” is, meggyõzõ fölénnyel. Azt ígérhetjük a városnak, hogy alázattal fogjuk szolgálni és továbbra is a város érdeke lesz minden percben a szemünk elõtt – tette hozzá.

Mint azt elmondta, ez a kampány volt számára a legtanulságosabb, ugyanis az elmúlt
négy év hibáira ez világított
rá a legjobban, s azokat is kijavítva szeretne a következõ
ciklusban még eredményesebben dolgozni. Itt említette,
hogy nem volt elégséges a
kommunikáció, s hogy a kampány során szembesültek azzal, hogy nem juttatták el az
itt élõkhöz mindazokat az
eredményeket, azt a munkát,
amit a polgármesteri hivatal
vagy az önkormányzat végez.
A polgármester titkárságát
meg kell erõsíteni, ám nem a

polgármester személye miatt,
hanem hogy a település lakóihoz el tudják juttatni a legfontosabb információkat a város
helyzetérõl, a költségvetésrõl,
a képviselõ-testület törekvéseirõl, a döntések hátterérõl.
Hogy ne kerüljenek olyan
helyzetbe – s példaként a pedagógusokat hozta –, hogy
nem tudják megértetni szándékukat, bármilyen elkerülhetetlenek és tiszták is voltak
döntéseik. – Tartozunk ennyivel a választóknak, s meg tudom ígérni, hogy ezen a területen jobbak leszünk – hangsúlyozta.

Kitért arra is, hogy nem kell
botrányoktól tartani a város lakosságának, nyugodt idõszakra
készül, amihez a többség bõven meglesz. – A felesleges vitákat el lehet kerülni, s reményeim szerint megint távol lehet tartani az elkövetkezendõ
négy évben azokat a nagypolitikai allûröket, amiket nem
kedvelnek az emberek. Nem
szeretik a veszekedést, én magam sem, és nincs is rá szükség
– taglalta. Az eredményes
munkához nyugodt körülmények kellenek és úgy tûnik,
ezek biztosítva lesznek.
-dávid-
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Választási körkép
Ki hogyan értékeli a választáson elért eredményeket és
miképp folytatódik a munka
– errõl kérdeztük az öt jelölõ szervezet vezetõit.

dig a város érdekeit szem
elõtt tartva fog érvelni és
szavazni.
Gáspár Viktor (Jobbik Magyarországért Mozgalom): A
Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltjei a választók akaratából nem jutottak mandátumhoz és lehetõséghez a választások alkalmával. Az eredményeket részletesen megvizsgálva levonjuk a következtetéseket és ebbõl tanulva fogunk
nekivágni a következõ megmérettetésnek. Célunk továbbra is

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Bordács József (FideszKDNP): Eddigi legnagyobb sikerünket arattuk a helyhatósági
választásokon, hiszen minden
egyéni körzetben a FideszKDNP képviselõjelöltjeit és
polgármesterjelöltünket, Hajdú
Jánost támogatták szavazatukkal a választópolgárok. Köszönjük a bizalmat és mindazok segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak ehhez az eredményhez. A kampányunk kellõen
visszafogott, ugyanakkor eredményes volt, üzenetünk, programunk eljutott a választókhoz.
Bizonyítani fogjuk, hogy méltóak vagyunk a bizalomra. A munka nem áll meg, a héten elkezdõdtek az egyeztetések a személyi kérdésekrõl: döntenünk kell
a frakcióvezetõ és az alpolgármester megválasztásáról, a
csökkentett bizottsági struktúráról, a bizottsági elnökök személyérõl, a tanácsnokról, a külsõ
bizottsági tagokról és arról,
hogy milyen munkarend szerint
dolgozik majd a város új vezetõ
testülete. Az alakuló ülést követõen gõzerõvel folytatjuk a
munkát a város biztos jövõjéért,
azért, hogy a programunkban
meghatározott körzetenkénti és
a város egészét érintõ célokat
megvalósíthassuk.

Faller Dezsõ (MSZP – Városunkért Jövõnkért Egyesület): Sajnálatos, hogy a
pártszavazásos variáció jött
be október 3-án, így nyilvánvaló, hogy nem volt esélyünk, akármilyen jó jelölteket állítottunk. Az emberek a
Fidesz-emblémát keresték,
oda húzták be az ikszet. Az
eredményünk ennek megfelelõen gyenge és mindent
meg kell tennünk a követke-

Paksi Hírnök

zõ négy évben azért, hogy ismét felépítsük országos szinten és helyben is a párt szavazótáborát. A gyõzteseknek
gratulálunk, reméljük, hogy a
demokratikus értékek erõsebbek lesznek bennük, mint
a hatalmi gõg. A helyzetet a
napokban fogjuk kiértékelni
és kijelöljük a feladatokat az
elkövetkezõ idõszakra. A
képviselõ-testületbe bejutott
egy képviselõnk pedig min-

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: október 22.

szellemiségünk szerint a választópolgárok, a helyi lakosok
képviselete, problémáik felvetése és megoldási alternatívák
kidolgozása. Valódi, éles kritikájú külsõ ellenzéki szerepet
kívánunk
megvalósítani,
amely az igazságtalanságok, a
visszásságok feltárásával világít rá városunk problémáira, a
ki nem mondott dolgokra és lehetõségekre. A helyi szervezet
nagy feladata lesz ezek mellett
a pártépítés, a tagság létszámának növelése és még több
szakember bevonása a szakmai
javaslataink magas fokú megalapozásához. Helyi szervezetünk megkerülhetetlen és meghatározó erõ kíván lenni a városi és országos politikai életben.
Herczeg József (Paks Városért Mozgalom): Számítottam
rá, hogy pártra fognak szavazni és nem emberre, de meglepett az, hogy ilyen nagy arányban nyert a Fidesz, és minde-

nütt az õ jelöltjeiket támogatják a választók. Elgondolkodtatóak a körzeteken belüli
eredmények is. Elkeseredve
nem vagyok, csak töprengésre
késztet a hogyan tovább. A választások estéjén, amikor jelölttársaimmal megtudtuk az
eredményt, mindannyiunk véleménye az volt, hogy folytassuk tovább, mert a sok munkának meg kell, hogy legyen a
gyümölcse. Örülök annak,
hogy bekerültem a testületbe,
mert mi azért indultunk, hogy
dolgozhassunk városunkért.
Reméljük, hogy a munkára
megkapjuk a lehetõséget a továbbiakban is, hiszen azok a
jelöltjeink, akik most nem kaptak bizalmat a választóktól,
szeretnének a jövõben is Paksért, a paksiakért dolgozni.
Kovács Sándor (Paksi Lokálpatrióták Egyesülete): A polgárok újra csak pártra szavaztak, ilyen esetekben a civileknek, mint látjuk, a gyõzelemre
nem maradt esélye, viszont a jó
szereplésre igen. Ha az ember
nem nyeri meg a választást,
nem lehet elégedett, így mi
sem vagyunk azok. Bár civil
szervezetként elégedettek lehetnénk ezzel az eredménnyel,
hiszen második választási erõ
lett Pakson a Paksi Lokálpatrióták Egyesülete. Hatvan szavazaton múlott, hogy nem a mi
szervezetünkbõl került be két
jelölt a képviselõ-testületbe.
Mi, lokálpatrióták, úgy gondoljuk, hogy nagyon intenzív,
figyelemfelkeltõ kampányt
folytattunk, ennek köszönhetõen továbbra is ott vagyunk a
város vezetõ testületében. Tovább szeretnénk menni a megkezdett úton, strukturális átszervezésekkel megújítjuk az
egyesületünket, készülünk a
2014-es választásokra. Mivel
Paks legeredményesebb civil
szervezete a lokálpatrióták
egyesülete, úgy gondoljuk,
hogy szép jövõ áll elõttünk a
helyi politikában. Gratulálunk
és jó munkát kívánunk az újraválasztott polgármesternek.
Dallos Szilvia
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Az egyéni választókerületekben elért szavazatok
forrás: www.valasztas.hu
5. választókerület
Csajági Sándor (Fidesz–KDNP)
Kiss Mária (MSZP–VJE)
Szabó Sándor (Paks Városért M.)
Reményi János (Lokálpatrióták)
Molnár Éva (Jobbik)

351
152
115
108
57

2. választókerület
Ulbert Sándor (Fidesz–KDNP)
564
Molnár József Péter (Lokálpatrióták) 180
Herczeg József (Paks Városért M.) 125
dr. Bencsik Lajos (MSZP–VJE)
113
Váci Györgyné (Jobbik)
82

6. választókerület
dr. Nagy Tibor (Fidesz–KDNP)
Szabó Péter (Lokálpatrióták)
Zsarnai Sándorné (MSZP–VJE)
Bogáncs Tamás János (Jobbik)
Bana János (Paks Városért M.)

336
164
142
92
83

3. választókerület
Bordács József (Fidesz–KDNP)
Faller Dezsõ (MSZP–VJE)
Féhr György (Paks Városért M.)
Hornyánszki János (Lokálpatrióták)
Wolf Henrietta (Jobbik)

415
167
158
134
92

7. választókerület
Leber Ferenc (Fidesz–KDNP)
455
Mezõsi Árpád (MSZP–VJE)
164
Jantnerné Oláh Ilona (Lokálpatrióták)129
Wahl János (Paks Városért M.)
106

4. választókerület
Kern József (Fidesz–KDNP)
Haáz Ádám (MSZP–VJE)
Villányi Mária Ildikó (Lokálpatrióták)
Gáspár Viktor (Jobbik)
Tell Anikó (Paks Városért M.)

494
282
161
111
73

438
156
130
112
109

8. választókerület
Spiesz József (Fidesz–KDNP)
Kovács Sándor (Lokálpatrióták)
Forster József (MSZP–VJE)
Horváth Zoltán (Jobbik)
Lipták János (Paks Városért M.)

Ünnepi megemlékezés
október 23-án
Paksi Képtár, 1000 óra
A TEHETSÉGES PAKSI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY
által adományozott díjak ünnepélyes átadása
Fehérvári úti temető, 1400 óra
Megemlékezés CZUCZOR ANTAL sírjánál
Ezt követően a Virág utcai temetőben igehirdetésre
majd TUBA JÁNOS nemzetőr parancsnok
sírjának koszorúzására kerül sor
Városháza előtti tér, 1500 óra
Ünnepi beszédet mond: Hajdú János, polgármester
Az emlékezés koszorúinak elhelyezése az 1956-os emlékmű előtt

390
137
98
52
18

Fotó: Kövi Gergõ

1. választókerület
Barnabás István (Fidesz–KDNP)
Várszegi László (Paks Városért M.)
Ujszászy József (Lokálpatrióták)
Hunyadi László (Jobbik)
dr. Strasszer Tamás (MSZP–VJE)
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A kisebbségek is választottak
Két nemzetiség alakíthat kisebbségi
önkormányzatot
Pakson. A négytagú cigány
testület tagjai: Berki Attila,
ifj. Berki Elemér, Gomán János és Gomán Tibor, mindannyian a Roma Polgári Tömörülés, Roma Polgári Mozgalom BAZ Megyei Szervezete, Cigány Szervezetek Országos Szövetsége koalíció
képviselõi.
A német kisebbségi önkormányzat tagja lett: Féhr
György, Hirt József, Pápista
László és Racskó Steffi, mindannyian a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének jelöltjei.
A két testület egy-egy képviselõjét kérdeztük az elõttük álló
feladatokról.

Berki Attila: A
választási eredmény azt bizonyítja, hogy a
paksi roma társaink nem voltak
elégedettek a cigány kisebbségi
önkormányzat eddigi vezetõivel
és munkájukkal. A közel 70 százalékos választási részvétel azt
is mutatja, hogy egy egységes,
lendületes, fiatal, dinamikus csapatra van szükség, akik a paksi
roma társadalmat méltón tudják
képviselni és odaadóan szolgálni. A jövõre nézve nagyon nehéz
feladat vár ránk, céljainkat minden erõnkkel meg fogjuk valósítani. Becsületünk és munkásságunk bebizonyításával új alapokra kívánjuk építeni a jövõt.
Szeretnénk, ha az önkormányzat

közremûködésével minél elõbb
megépülne a roma közösségi
ház a roma fiatalok segítésére,
emellett egy ingyenes jogsegélyszolgálat beindítása és egy romacég felállítása is szerepel a
terveink között, ez utóbbi mûködtetésével enyhíteni szeretnénk a roma munkanélküliek és
a segélybõl élõk számát.
Féhr György:
70 százalék feletti volt a részvétel a német kisebbségi önkormányzati választáson. Választási programunkból is kiderült, hogy jelöltjeink
nem ellenfelei voltak egymásnak, ugyanazért a célért dolgoztunk az elõzõ ciklusokban és

dolgozunk a jövõben is. Közösségünk tenni akar a paksi német
nemzetiségû lakosokért, ebben
a munkában mindannyian részt
veszünk. Legsürgetõbb feladatunk a kisebbségi önkormányzat
megalakítása, a tisztségviselõk
megválasztása. Terveink szerint
két bizottságot, az oktatási és
kulturális területet irányítót, valamint a pénzügyi, gazdasági
ügyeket felügyelõt állítunk fel,
ezekben a grémiumokban, hasonlóan az eddigi gyakorlathoz,
külsõ tagok is dolgoznak majd.
Eredménynek tartjuk, hogy hagyományos rendezvényeinket
várják és látogatják a paksiak, a
német nyelv tanítását és a hagyományõrzést segítõ pályázati,
támogatási lehetõségeinket kihasználják az oktatási intézmények és helyi szervezetek. Ezeket a programokat a jövõben is
folytatni kívánjuk.
-dallos-
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Helyzetbe hozzák a vállalkozásokat

2500 m2-es, emeletes építmény,
amiben rugalmasan kialakítható
irodák és csarnokok kapnak helyet – az igényektõl függõen.
Modern közösségi helyiségek,
étkezõ, öltözõk, vizesblokk, tárgyaló és konferenciaterem biztosítja majd a korszerû infrastruktúrát, egy olyan hátteret,
ahonnét elindulhat és továbbfejlõdhet egy vállalkozás, taglalja
dr. Sztruhár Sándor, a Paksi Ipari Park Kft. ügyvezetõje. A tárgyi feltétel – és az ehhez kapcsolódó kedvezményes bérleti
díj – azonban csak az egyik öszszetevõje az inkubátorháznak, a
másik egy olyan üzleti környe-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Félmilliárdos beruházás indul
jövõ tavasszal a Paksi Ipari
Park Kft.-ben, amelyhez 200
millió forintot pályázaton
nyertek el. Inkubátorházat
építenek, ahol kezdõ – vagy
kezdeni kívánó – vállalkozások tehetik meg az elsõ lépéseket.

Az ügyvezetõ az inkubátorház leendõ helyét mutatja
zet, amit az ipari park nyújt.
Igény szerint tanácsadással, a
vállalkozói életben útmutatást
nyújtó hasznos információkkal
állnak a betelepülõk rendelkezésére, hiszen egy jól mûködõ ipari parknak ez is a feladata, nem
pusztán a helyszín biztosítása.
– Nem az a cél, hogy kötünk
egy bérleti szerzõdést, aztán
magára hagyjuk a céget, csinál-

Fûtési támogatás
Még lehet igényelni a fûtési
támogatást Pakson. Az elbírálást követõen egy összegben folyósítják az érintetteknek a megítélt összeget.
Az önkormányzat 5 millió
forintot különített el erre a
célra.
A villannyal, szénnel, fával
fûtõknek biztosított lehetõséget az állami gáz-, illetve
távhõtámogatás mintájára vezette be a paksi önkormányzat négy évvel ezelõtt. Mivel
az új kormány úgy döntött,
hogy december végéig marad
a hozzájárulás, a város is
megtartja a fûtési támogatást
azzal a különbséggel, hogy
az a teljes szezonra szól, illetve újravizsgálják a jogosultságot. Az igénylésekrõl
szociális rászorultság alapján
döntenek. Egyedül élõk esetén az egy fõre jutó jövede-

lem nem haladhatja meg a
nyugdíjminimum 300 százalékát, azaz a 85.500 forintot,
családban élõk esetében pedig a nyugdíjminimum 350
százalékát, azaz a 99.750 forintot. A támogatás jövedelemtõl függõen hat- vagy kilencezer forint az egész
idényre, amelyet az arra jogosultaknak novemberben,
egy összegben folyósítanak.
Az igényléseket október 15ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociális osztályán, illetve az ehhez szükséges ûrlapot is itt lehet kérni. A kérelemhez csatolni kell
jövedelemigazolást
vagy
nyugdíjszelvényt, valamint
ha az elõzõ fûtési idényben is
támogatott volt az igénylõ,
akkor attól függõen, hogy
mivel fût: villanyszámlát, illetve, ha van, fa vagy szén
vásárlásáról szólót. -gyöngy-

ja, ahogy tudja. Mindannyiunk
érdeke, hogy jól mûködõ vállalkozások tevékenykedjenek a
térségben – hangsúlyozza annak
fontosságát, hogy nem csupán
csarnokok építésével válik egy
ipari park a gazdaság színterévé.
Ehhez kapcsolódik, hogy a leendõ inkubátorházat nem csak
az abban tevékenykedõk használhatnák, hanem a konferen-

ciaterem vagy tárgyalók révén a
városban mûködõ vállalkozások
is élettel tölthetnék meg, ha
megfelelõ helyszínt keresnek
egy-egy üzleti tanácskozásra.
Tíz-tizenöt cég is elfér majd a
leendõ építményben, amelynek
építését várhatóan jövõ tavaszszal kezdik. A „kulcsrakész”
épület 495 millió forintba kerül,
ehhez 40 százaléknyi támogatást, mintegy 200 millió forintot
nyertek a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán, most van folyamatban a támogatási szerzõdés megkötése.
Sztruhár Sándor nem tart attól,
hogy üresen állna az épület,
mint mondja, már eddig is keresték fel ilyen igénnyel. – Senki helyett nem tudunk céget felépíteni, de helyzetbe hozni a
vállalkozásokat igen. Akinek
van ötlete, de nincs megfelelõ
telephelye, annak nagy lehetõség az inkubátorház – tárja fel a
beruházás hátterét, hozzátéve,
hogy gondolni kell az erõmûbõvítés kapcsán fellendülõ vállalkozási kedvre is.
Dávid Ildikó

Bursa Hungarica
Kiírta a paksi önkormányzat
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, így idén is
lehetõsége van az érintett fiataloknak kérni a támogatást.
A pályázatokat október 29-ig
lehet benyújtani.
A képviselõ-testület szeptemberi
ülésén döntött arról, hogy 2011ben is csatlakozik a települési és
megyei önkormányzatok közremûködésével tíz éve mûködtetett
minisztériumi ösztöndíjpályázathoz, amelynek két típusa van. Az
„A” típusú a már felsõoktatásban
tanulóknak, a „B” típusú pedig
azoknak szól, akik érettségi elõtt
állnak, vagy már érettségiztek,
de fõiskolára, illetve egyetemre
még nem nyertek felvételt és
nincs diplomájuk. Az ösztöndíj
három pillére közül az elsõ az
önkormányzat. Az itt megállapított összeghez a megyei önkor-

mányzat adhat további támogatást, majd az elsõ két lépcsõben
megítélt ösztöndíjat a nemzeti
Erõforrás Minisztériuma minden
esetben megduplázza legfeljebb
ötezer forintig. Tavaly 101 jelentkezõt támogatott az önkormányzat, a legkisebb összeg havi három-, a legmagasabb nyolcezer forint volt. Az idei igényeket, amelyekre az elõzõ évhez
hasonlóan 4,5 millió forintot különített el a képviselõ-testület,
október 29-ig lehet benyújtani a
polgármesteri hivatal szociális
osztályán. Mivel szociális alapú
támogatásról van szó, a pályázathoz jövedelemigazolást, illetve
jövedelem- és vagyonnyilatkozatot kell csatolni, a felsõoktatásban tanulóktól pedig eredeti hallgatói igazolást is kérnek. A formanyomtatvány a szociális osztályon átvehetõ vagy letölthetõ a
www.paks.hu oldalról, ahol a pályázati kiírás is olvasható. -kgy-
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Lépésekben korszerûsödik

A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola a város legnagyobb
gyermekintézménye.
Mint
megnyitásakor, most is ebben
az iskolában kezdi meg a legtöbb gyermek általános iskolai
tanulmányait szeptemberenként. Az épületen 1979-es átadása óta jelentõsebb felújítás
nem történt, állaga romlani
kezdett, emellett a kor követelményei is szükségessé tették
korszerûsítését. Pályázati forrásban bízva az önkormányzat
néhány éve elkészítette a tervezési programot, de mivel regionális támogatás nem állt rendelkezésre erre a célra, úgy

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Valamennyi vizesblokk és a
nyílászárók jelentõs része is
megújult már a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában.
A korszerûsítések ütemekre
bontva valósultak meg, hiszen pályázati lehetõség híján az önkormányzat kénytelen saját forrásból biztosítani
az iskola felújításának költségeit.

döntött a városvezetés: többi
intézményéhez hasonlóan ütemekre bontva, lépésenként
kezdi el az épület korszerûsítését. A vizesblokkok felújítása –
ami közel 120 millió forintba
került – két évvel ezelõtt indult
el, azóta tantermi szárnyanként
haladva valamennyi vizes helyiség megújult, ide értve a
gazdasági és a tornatermi szárnyakat is. A harmadik ütem a
nyár végén készült el. A
nyílászárócsere program is ha-

sonlóan haladt, szeptember végén a III. tantermi szárny homlokzati nyílászárói cserélõdtek
korszerû mûanyagra az I., a IV.
és a tornatermi szárny, illetve a
konyha ablakai és ajtói után. A
II. szárny tantermeire is készen
állnak a tervek, a képviselõtestület döntése nyomán indulhat a kivitelezés. Ezt követõen
még egy nagyobb lélegzetû
munka vár ezen a területen a
városra, a közlekedõfolyosók
nem kis számú nyílászáróinak

Pakson nem volt állandóan nyitva tartó, a
kor követelményeinek megfelelõ, kulturált
környezetû nyilvános illemhely. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy megbízást
ad a Szent István téri vizesblokk felújítására, hiszen a városba látogatók mellett a
Pakson élõk számára is biztonságot jelenthet egy könnyen megközelíthetõ, központban lévõ, állandó nyitva tartású illemhely.
A Sárgödör téren és piactéren is van egyegy, a városi rendezvények alatt és piacidõben mûködõ „intézmény”, illetve egy
újat az Ürgemezei strand alatt is építtetett
nyáron a város, de ez utóbbi is alkalmanként üzemel majd a jelenlegi tervek szerint. A Bazársor alatti, több évtizeddel ezelõtt épült vizesblokk felújítása október
elején fejezõdött be. Átépítésére nyílt közbeszerzési eljáráson választotta ki a kivitelezõt az önkormányzat. A meghirdetett
„csomag”, amely a Szent István téri munkát is tartalmazta, összesen öt részberuházást foglalt magába, a két pályázó cég közül csak a nyertes ajánlattevõ, az Ulbert

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Illendõ illemhely

Kft. vállalta valamennyi felújítás elvégzését. A munkaterület-átadást július közepén
tartották. A nyilvános illemhely épületszerkezete jelentõsen leromlott, így bontás

cseréjére kell megtalálnia a
forrást, majd a kivitelezõt.
Minden esztendõben a költségvetés elfogadásakor határoz a
testület arról, hogy melyik intézményének felújítása folytatódjon, és erre mennyi a rendelkezésre álló keret. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában a nyílászárók cseréjével és
a vizesblokkok felújításával
nem szûnnek meg a fenntartó
elõtt álló feladatok, hiszen korszerûsítésre várnak az épület
gépészeti berendezései, villamoshálózata és fûtésrendszere.
A tetõvel is problémák vannak
már, javítása, újraszigetelése
idõszerû kérdés. Csakúgy, mint
az udvar felújítása, ahol a csapadékvíz gyakorta gondot
okoz. A bejáratok is felújításra
várnak, és ha már épületkorszerûsítésrõl van szó, az energiatakarékos hõszigetelés elengedhetetlen. Mindezekre a
munkálatokra a fenntartói akarat megszületett, ám forrást
kell találni hozzá. Ha pályázati
támogatás továbbra sem lesz,
akkor marad az évenkénti, apróbb lépésekben történõ rekonstrukció.
-dallos-

után csupán a váza maradhatott meg a bazársori vizesblokknak. Az illemhely újraépítésénél a helyi építési szabályzat elõírásai mellett a mûemléki környezet miatt a
szakhatósági állásfoglaláshoz is alkalmazkodni kellett. Az épületrész kívül-belül
megújult. 33,3 négyzetméteren két férfi és
két nõi illemhelyet alakítottak ki, valamint
elkészült egy blokk a mozgáskorlátozottak
számára. Ez utóbbi helyiségben a 21. századi elvárásoknak megfelelõen a kismamák a babapelenkázón gyermekeik komfortérzetét is helyreállíthatják. A belsõ
munkálatok alatt a burkolatok és berendezések mellett épületgépészetileg is megújult a helyiség, a víz- és csatornahálózat, a
villamossági-, világítási és a szellõzõrendszer is modernizálódott. Megújult az illemhely környezete is. Megközelítése akadálymentes, a külsõ burkolatok újak és az
épület tetején lévõ kapcsolódó tér is átalakult. A beruházás költsége a tervezõi költségbecsléshez hasonlóan alakult: 17,6 millió forintról nyújthatta be számláit az önkormányzathoz a kivitelezõ. Az illemhelyet csakúgy, mint eddig, a DC Dunakom
Kft. üzemelteti.
Dallos Szilvia
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Már 2300 hordó Bátaapátiban
milliárd forint volt, az építkezésre idén 3 és fél milliárd forintot fordított a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kft.
Az 1997 óta üzemelõ létesítményben máig 6457 elhasznált
kazettát helyeztek el. Alapszabály a bõvítésnél, hogy mindig
három évre elegendõ szabad kapacitással kell rendelkezni, mert
ennyi idõre van szükség egyegy újabb ütem megvalósításához. A mûszaki tervek lehetõséget biztosítanak 33 kamra kiépítésére, ami a tervezett üzemidõhosszabbítást is kiszolgálhatná.
Ebben az esetben több mint 16
ezer kiégett fûtõelem-kazetta elhelyezésére nyílna lehetõség. A
most épülõ kamrákban új megoldást alkalmaznak: a tároló
csövek elrendezése az eddigi

Dr. Hegyháti József a létesítmény bõvítésének állásáról
Bodán beszélt a Paksi Hírnök
munkatársának. A baranyai településen, ahol a tervek szerint
megépítik majd a nagy aktivitású hulladékokat befogadó tárolót, Tájoló napot rendeztek.
Itt számolt be a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Kft. ügyvezetõje minden általuk mûködtetett tároló és részvételükkel zajló kutatás részleteirõl.
Pakson, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója folyamatosan
bõvíthetõ épületének eddig 16
egysége épült meg a nyugati
oldalon, az újabb négyet,
amelynek kivitelezése 2008ban kezdõdött, a fogadóépület
keleti oldalán húzzák fel. Mint
azt Hegyháti József elmondta,
a földtani vizsgálatok rávilágítottak, hogy talajcserére van
szükség, mert a Duna hordaléktalaja annyira vastag. Ez a
munka – amellyel egyébként
már végeztek – 600 millió forinttal megdrágította és lelassította az egész projektet. A beruházás tervezett költsége 9

háromszög helyett négyszög kiosztású lesz, így 450 helyett 527
darab tároló csõ elhelyezésére
nyílik mód. Az átadást 2011-re
tervezik.
Boda térségében idén csak
néhány fúrást és monitoring,
illetve állagmegóvó feladatot
végeztek, ezek nagyjából 300
millió forintot emésztettek
fel.
A kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok számára
épülõ bátaapáti tárolóra nyolcmilliárdot irányoztak elõ. Az
összeg idén nem fogy el, mert
a kormányváltás miatt a közbeszerzési eljárás csak most õszszel ér véget. Utat, vízelvezetõ
rendszert kell kiépíteni, illetve
az elsõ két tárolókamrát. Dr.
Hegyháti József szavai szerint

Fotó: Vida Tünde

A tervek szerint a jövõ év végére elkészül a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának
négy új modulja. Az építést
jelentõsen megnehezítette az,
hogy talajcserét kellett végezni az alapozás elõtt.

Nem környezetvédelemre van szükség
A HUMUSZ, azaz az országos
Hulladék Munkaszövetség felkérésére szervezett képzést a
közelmúltban az ÖKO Munkacsoport Alapítvány. Jantnerné
Oláh Ilona, a munkacsoport vezetõje elmondta, a kurzusra eredetileg a kistérségbõl vártak jelentkezõket, de végül az egész
országból fogadtak résztvevõket
és a tervezettnél népesebb lett a
hallgatóság. A kurzus fõ üzenete, tette hozzá, az, hogy szemléletváltásra van szükség. Nem
drága környezetvédelmi akció-

kat kell szervezni, hanem fenntartható társadalmat, közösségeket és gazdaságot kell kialakítani. – A hétköznapokban romboljuk a környezetünket, aztán drága akciókat szervezünk ilyenolyan sikerrel. Ehelyett úgy kell
élni, hogy ne terheljük környezetünket – mutatott rá.
Jantnerné Oláh Ilona, aki egyben a Hétszínvirág tagóvoda vezetõje, arról is beszámolt, hogy
éppen az általuk szervezett képzés idején tartott vándorgyûlést a
Fertõ-Hanság Nemzeti Parkban

a Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Oktatóközpontok
Országos Szövetsége. A tagság
megszavazta, hogy a Benedek
Elek Óvoda Hétszínvirág tagóvodája Közép-Magyarország
egyik oktatóközpontjaként mûködhet a jövõben. A megbízólevelet november elején veszik át.
Feladatuk lesz a környezeti, környezetvédelmi nevelés jó gyakorlatát átadni más érdeklõdõ,
tanulni vágyó pedagógusoknak.
Szakmai találkozók, konferenciák szervezése, bonyolítása is az

a felszín alatti tárolót várhatóan 2012-ben nyithatják meg,
de már az idén is fontos állomásához jutott el a munka.
Májusban bányászati robbantással átlyukasztották az összekötõ vágatot, ezzel megvalósult az úgynevezett nagyhurok,
melybõl a tároló kamrák nyílnak majd. Az eddig kihajtott
vágatok hossza eléri az 5400
métert. A Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló már közel két
éve fogadja a paksi atomerõmû
kis és közepes aktivitású hulladékát. Az ideérkezõ hordókat
egyelõre a technológiai épület
csarnokában helyezik el, amíg
elkészülnek a földalatti, végleges tároló kamrák. A felszíni
létesítményben eddig 2300
hordót helyeztek el.
Dr. Hegyháti József kiemelte,
hogy az elmúlt évek során a lakossági támogatottság érezhetõen emelkedett azokban a térségekben, ahol létesítményeik
üzemelnek, illetve a kutatásokat
végzik. Ez a tájékoztató munka,
a nyitottság eredménye és komoly szerepe van benne az érintett önkormányzatokkal és azok
társulásaival való kiegyensúlyozott kapcsolatnak, húzta alá.
Az RHK Kft. és a társulások
közötti jó munkakapcsolat számos eredményt hozott az elmúlt
négy esztendõben. Ez idõ alatt
az érintett négy térség összesen
több mint 4 milliárd forintot
költhetett tájékoztatásra és fejlesztésekre.
Vida Tünde
új titulussal jár. Bemutatják a
náluk bevált jó gyakorlatokat.
Például azt, miként lehet egy
óvoda udvarát és épületét átalakítani, gazdagítani úgy, hogy az
alapfeladaton túl a környezeti
nevelést is szolgálja. Az óvoda
legújabb törekvése a természetbúvár szoba kialakítása mellett,
hogy az udvart mini tanösvénynyé alakítják. Minden udvarrészben van madáretetõ, óriás
puzzle játékot készíttettek a mezõ állatvilágáról. – A természet
ezer csodáját odavarázsoljuk az
óvodába, a távolit közel hozzuk,
a parányit felnagyítjuk – mondta az óvodavezetõ.
-vt-
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Amikor az irodája ablakán kipillantott, nagy parlagfû mezõket látott Ignits Miklósné. Ez, illetve az, hogy többen megbetegedtek a környezetében, ösztökélte õt és két társát, hogy egy
olyan alapítvány létrehozását
kezdeményezzék, amely a parlagfû visszaszorítását tûzi zászlajára. Végül a többiek „lemorzsolódtak”, de az atomerõmû
személyzetfejlesztési csoportvezetõje nem maradt egyedül.
Többen fontosnak érezték, hogy
küzdjenek a parlagfû terjedése
ellen. Akkor – 1994-ben –
egyetlen hasonló profilú alapítványra bukkantak Debrecenben,
ahova el is mentek tapasztalatokat gyûjteni. Illetve elmentek az
atomerõmû akkori vezérigazgatójához, Szabó Józsefhez is, aki
szintén az ötlet mellé állt. Így
tettek szert a kétmillió forintos
alapítóvagyonra, amely lehetõvé tette az Együtt a parlagfû ellen Alapítvány indulását.
Éva tíz éven át volt a szervezet
motorja. Nem fõállásban dolgozott, de szívügye volt az alapítvány. – Amellett voltam elkötelezve, hogy csökkentsük a parlagfûvel való fertõzöttséget, és
minél kevesebb ember betegedjen meg. Láttam munkánk hasznosságát, ez belülrõl motivált –
fogalmazott. Mint az alapításának 15. évfordulóját ünneplõ
szervezet elsõ elnökhelyettese
felidézte: nagyon jól tudtak
együtt dolgozni az iskolákkal.

Fotó: Molnár Gyula

Nem csak a parlagfûre fókuszálnak

Kedvezményes virágvásárra várta az alapítvány Gesztenyés úti
székhelyén a városlakókat, ahol a téltûrõ növény volt a sláger.
Akkor még az volt az orvosi véleményekkel alátámasztott álláspont, hogy nem veszélyes a
gyerekek számára a parlagfû
szedése, ezért a gyûjtésbe is bevonták õket. A szülõk és pedagógusok is segítségükre voltak
abban, hogy a fiatalok tudati nevelésével a jó gazda szemléletet,
a saját egészségünkért való felelõsség elvét át tudják adni. Az
Együtt a parlagfû ellen Alapítvány komoly ismertséget szerzett a városban, egy 2000 körül
végzett közvélemény-kutatás
szerint ez volt a legismertebb civil szervezet. Ignits Miklósné
elmondta: számára öröm volt,
hogy olyan emberekkel tudott
együtt dolgozni, akik hasonlóan
gondolkoztak, akiknek szívügyük volt a parlagfû elleni küzdelem mellett a virágosítás; az,
hogy a már beteg gyerekeken
segítsenek. Fontos, hogy az

eredményeket nem egyedül, hanem másokkal közösen sikerült
elérni, emelte ki. Ugyanezt – jó
célokat, hatékony együttmûködéseket emberekkel, szervezetekkel – kívánta az egykori ügyvezetõ az alapítvány mostani
gárdájának is. – Érezzék mindenkor hasznosnak magukat, az
a gyanúm, hogy ez még ma sem
megy küzdés nélkül – mondta.
A stafétát – amely Éva távozása óta már több kézen megfordult – Horváthné Szeip Ildikó viszi tovább. Az alapítvány új ügyvezetõje elmondta, hogy a szervezet alapításkori célja, azaz a
parlagfû elterjedésének visszaszorítása csak munkájuk töredékét teszi ki. Az alapítvány fõ célkitûzése az egészségmegõrzés,
betegségmegelõzés, környezettudatos nevelés. Ennek megfelelõen, illetve az anyagi lehetõségek függvényében szervezik

Ciprusi mintát is tanulmányoznak majd
Sikeresen szerepelt a Tempus
Közalapítvány
Comenius
nemzetközi iskolai együttmûködések pályázatán a Benedek Elek Óvoda. Partnereikkel 13 ezer eurót nyertek egy
közel kétéves program megvalósítására.
A végéhez közeledett az a projekt, amelyet francia, ír, görög,
walesi és angol gyermekintézményekkel karöltve valósított

meg a paksi Benedek Elek
Óvoda környezeti nevelés témakörben, amikor ciprusi, német, svéd és lengyel felekkel
újabb pályázatot nyújtottak be.
A kezdeményezés sikeres volt,
így egy újabb, közel kétéves
programot valósítanak meg,
amelynek központi témája a
matematika tanulása a kultúrákon keresztül, a közös munkanyelv az angol. Az együttmûködés célja, hogy az óvodape-

dagógusok megismerjék a
résztvevõ országok nevelési
gyakorlatát,
módszereiket,
eredményeiket, és ízelítõt kapjanak kultúrájukból, hagyományaikból. Ennek érdekében különbözõ programokat valósítanak meg intézményükben a
gyermekek bevonásával, illetve minden fél tart egy partnertalálkozót. A paksi óvodai
szakemberek a többiek kérésére a zenei nevelésen keresztül

programjaikat. Miután támogatásból élnek, nincs egyszerû dolguk, az idén ez a forrás másfél
millió forinttal maradt el a tavalyitól, mondta el az ügyvezetõ.
Hozzáfûzte, ettõl függetlenül
gazdag a programkínálat. Ebbe
tartozik a Zöld Tódor és a Zöld
Alma, az Asztma allergia klub, a
családi parlagfû gyûjtés, a virágosítási akciók, az Akarat gyógyúszás. A Tolna megyei környezetvédelmi vetélkedõ idén forrás
híján elmaradt, nem úgy a virágvásár, amihez kapcsolódva minden óvodát és iskolát megajándékoz az alapítvány virágpalántákkal. Horváthné Szeip Ildikó azt is
elmondta, hogy sokat változtak a
jogszabályok a parlagfû-mentesítéssel kapcsolatban. Zöldszámukra, amely tavasztól õszig
üzemel, gyakran érkeznek jelzések. Itt fogadják és továbbítják a
bejelentéseket, majd igyekeznek
figyelemmel kísérni, hogy történt-e valami a bejelentések nyomán.
-vida-

1%
Az „Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adójuk 1%-át céljaink elérése érdekében ajánlották fel.
A 2008-as év SZJA 1%-ának összege 811.569 Ft volt, melyet egészségmegõrzõ, betegségmegelõzõ és
rehabilitációs programokra fordítottuk. Bízunk abban, hogy az elkövetkezendõ években is támogatják
közhasznú tevékenységünk minél
hatékonyabb megvalósítását.
Köszönettel: az Alapítvány
kuratóriuma és munkatársai

mutatják be a választott témát,
ami jól beépíthetõ mindennapi
nevelõmunkájukba, megjelenik például a mondókákban,
ritmusgyakorlatokban, mondta
el Bosnyák Zoltánné. Az óvoda vezetõje kiemelte, hogy mivel az elõzõtõl eltérõen ebben
a projektben iskolák nem, csak
óvodák vesznek részt, reményeik szerint még szakmaibb
lesz, illetve ennek is fontos hozadéka lesz a nyelvtanulás,
amihez az elõzõ közös munka
hatására több kolléga kedvet
kapott.
-gyöngy-
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Kutatók éjjel és nappal

A magyar
nyelv csodálatos,
nincs a világon hozzá fogható
– mondja Kubitsch Rebeka, az
iskola 12. évfolyamos diákja,
aki igyekszik minél többet foglalkozni az irodalommal. A
Kárpát-medencei Középiskolás
Irodalmi Pályázat és Tábor versenyzõjeként tanulmány kategóriában ezüst oklevéllel büsz-

Vak Bottyán Gimnázium nem
nagy iskola, de van mire büszkének lenniük, amit a sikeres
nyelvvizsgák, egyetemi és fõiskolai hallgatók százai, kiváló
tanulmányi, kulturális és sporteredmények bizonyítanak. Kiemelte, hogy az elmúlt ötéves
periódusban a kutatás és a tudományos munka fejlesztése
volt egyik fõ céljuk. Tanáraik
közül többen készítettek tudományos pályamunkákat tehetségkutatás és gondozás téma-

körben, illetve feladatbankokat
állítottak össze. Bekapcsolódtak a kutató diákok és tanárok
egyesületének
munkájába.
2006-ban az elért eredmények
elismeréseként felkérték az iskolát a középiskolás kutató diákok dél-magyarországi regionális konferenciájának megrendezésére, ahol 6 megyébõl, 16
iskola képviseletében 55 tanuló
vett részt. A gimnáziumban tudományos diákkör mûködik,
konferenciáikra meghívják a

kélkedhet. Rebeka verseket is
ír, amelyek, mint mondja, ihletett pillanatok gyümölcsei. Egy
pályázat nyomán két szonettje
megjelenik a Faludy György
születésének 100. évfordulója
alkalmából kiadott antológiában. Irodalomszeretete talán
abból fakad, hogy egészen kicsi
korától rengeteget olvas. Számára az irodalom ma már többet jelent, mint a szabadidõ tartalmas eltöltését, szeretne ezen
a vonalon továbbtanulni.

Minél
több jó
e r e d ményt
szeretne
elérni,
mert ez boldoggá teszi – indokolja tartalmas versenymúltját
Tóth Gergely, a gimnázium 11.
évfolyamos diákja. Gergely
matematikából megyei, országos és nemzetközi megméretésen is jeleskedett már, többek
között az Arany Dániel mate-

matikaverseny országos döntõjébe jutott, illetve szépen szerepelt a Kárpát-medencei diákoknak rendezett matematika tudáspróbán. Mint mondja, a matematika szépsége számára abban rejlik, hogy a megértésen
van a hangsúly. Érdeklõdése
vélhetõen családi örökség, hiszen szülei mérnökök, õ maga
is mûszaki pályára készül. Gergely sakkeredményekkel is
büszkélkedhet, többszörös országos csapatbajnok.

A „Kutatók éjszakája” egy nemzetközi program, amely arra hivatott, hogy színes, érdekes programok mentén bemutassa és népszerûsítse a kutatói életpályát, a tudományt és tudományos eredményeket elsõsorban a 10-18 éves korosztály körében. Ilyenkor
megnyitják kapuikat a kutatóintézetek, fõiskolák és egyetemek. A
kutatók éjszakájára Kirchkeszner Csaba a diákönkormányzat elnöke hívta fel a gimnázium vezetésének figyelmét. A tanárok és
diákok érdekes fizikai, kémiai és biológiai kísérletekkel, bemutatókkal, játékos idegen nyelvi feladatokkal készültek, de történelmi
játszóház és gladiátorbemutató is várta a vendégeket. Este volt az
ünnepi köszöntõ, jelenlegi és volt diákok adtak születésnapi ünnepi mûsort, majd felgyúltak a saját készítésû csillagszórók fényei.

Fotók: Szaffenauer Ferenc

Aki középiskolásként akár két
nyelvvizsgát is szeretne szerezni, négy idegen nyelv közül
választani, emelt szintû érettségi vizsgát tenni és színes, élvezetes diákéletre vágyik – nekik ajánlják a Vak Bottyán
Gimnáziumot, az iskolát,
amely hatvanöt éves múltra tekint vissza. De milyen napjainkban? Nappali tagozatán az
egyik képzési forma a hat évfolyamos gimnázium, ahova az
általános iskola hatodik osztálya után lehet jelentkezni. A
végzõs nyolcadikosok az emelt
óraszámú nyelvi, humán, informatika irányultságú vagy a
reál osztályba felvételizhetnek
a négy évfolyamos képzés keretében. Jelenleg ezekben az
osztályokban közel 450 diák
tanul. De nem ez a teljes tanulói létszámuk, hiszen felnõttoktatás is folyik az intézményben esti, illetve nappali tagozaton, délutáni órákkal.
C. Szabóné Kocsiczki Ilona
igazgatónõ születésnapi köszöntõjében elmondta, hogy a

város, illetve a megye középiskolásait. A tehetségek felismerését és gondozását európai
uniós pályázat is segíti, tehetséggondozó és felzárkóztató
programjukban 441 tanulójukból 173 vesz részt, közülük
136-an a tehetséggondozásban.
Felvették a kapcsolatot a
Mathias Corvinus Collegiummal is, hogy minél több tehetséges diák bekapcsolódhasson középiskolai programjukba, de tevékenykednek fiataljaik Ifjú Tudorként, a Kutató Diákok Egyesületében, a Bolyai
Mûhely Alapítványban és a
Pannon Egyetem Erdõs Pál
Matematikai Tehetséggondozó
Iskolájában. C. Szabóné
Kocsiczki Ilona hozzátette,
hogy nincs rálátása az ország
összes gimnáziumára, de bízvást állíthatja, hogy különleges
kezdeményezés a Bottyán-pályázatuk, amely eredetileg
helytörténeti kutatásokat támogatott, de látva diákjaik érdeklõdését, ma már számos más terület is megjelenhet munkáikban. Ez azonban csak a mérleg
egyik nyelve, a másik az eszközfeltételek megteremtése. A
fenntartó önkormányzatnak, támogatóiknak és sikeres pályázataiknak köszönhetõen felújított könyvtár, korszerû számítógéppark, multimédiás terem,
nyelvi labor, digitális zsúrkocsik és számos más eszköz segíti munkájukat.
Kohl Gyöngyi

Fotó: Molnár Gyula

Hat és fél évtizeddel ezelõtt
nyitotta meg kapuit a paksi
Vak Bottyán Gimnázium. A
születésnapot diáknappal és
gálamûsorral ünnepelték, illetve ebbõl az alkalomból
most elõször csatlakoztak a
kutatók éjszakájához – az iskola vezetõjének információja szerint egyedüli középiskolaként az országban.
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Akik a határt kémlelik

végén elkezdõdik és december
elejéig, a kukorica és a cukorrépa betakarításáig tart – sorolja a
tennivalókat.
Az elsõ idõszakban sok volt a
munkájuk, sokan fennakadtak
a hálón. Mostanra megszokták
a notórius tolvajok, hogy létezik és dolgozik a mezõõri szolgálat. Ma már inkább vidékrõl
érkezõ tolvajok vannak, de
azért paksiak részérõl is akadnak próbálkozások, tudtuk
meg Spiesz Józseftõl. Lucernakaszálásnál megvárják, míg
bebáláznak a gazdák, mert úgy
könnyebb szállítani a ter-

Herman Gábor. A rendõrségi
vezetõ hozzátette, az említett
útszakaszon gyakrabban járnak

a járõrök, de minden egyes autós, illetve kerékpáros mellé
nem tud rendõrt állítani. Baleset egyelõre nem történt az átadott fõutcán, remélhetõleg ez
így is marad.
Faller Gábor

Fotó: Szaffenauer Ferenc

1999-ben alakította meg Pakson az önkormányzat a mezõõri szolgálatot. Három tagjának mintegy 12 ezer hektárt
kell felügyelnie, óvnia a szemetelõktõl, tolvajoktól, a természetben kárt tevõktõl.
– A szolgálat tagjainak meghatározott mozgáskörzete van,
ahol a gazdálkodók terményeire
ügyelünk, környezetvédelmi
feladatokat látunk el – kezdi beszélgetésünket Spiesz József, a
mezõõri szolgálat vezetõje – Fõ
tevékenységünk a ránk bízott
termõföldek, rétek, kaszálók és
az ide tartozó felszerelések,
eszközök, haszonállatok, mezõgazdasági építmények, földmérési jelek õrzésére irányul. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a parlagfûvel fertõzött területeket, felszólítjuk a gazdálkodókat a parlagfû-mentesítésre.
Fegyveres õrséget biztosítunk
és hasonló jogkörökkel rendelkezünk, mint a rendõrök. Az általunk észlelt szabálysértések
bírságolása a város jegyzõjének hatáskörébe tartozik, mi
csak jelezzük felé a problémákat. Eredménynek tartom, hogy
jelentõsen csökkent Paks külterületein az illegális szemétlerakás. Feltérképeztük a lerakó-

ményt. A kukoricát már tejes
állapotban viszik fõzni, érett
állapotban pedig az állatoknak.
Az autóval érkezõ tolvajok
gyakran az utak mentén vagy a
házak környékén lopnak. Földterületek belsejébe ritkán merészkednek, mert nagyok a távolságok és fennáll a veszély,
hogy bármikor igazoltathatják
õket. Télen a falopások, tanyafeltörések ellen igyekeznek
tenni.
A mezõõröknek az idei évtõl
a rendõrséggel közös akcióik is
vannak. Az elmúlt hónapban
például az idõsek sérelmére elkövetett
bûncselekmények
megelõzése céljából tartottak
közös akciót a külsõ városrészeken: Dunakömlõdön, Csámpán, Cseresznyésben, Gyapán.
A külterületeken a szolgálat
tagjai naponta járõröznek, figyelemmel tudják kísérni a
gyanús személyeket. A szolgálat munkáját informátorok segítik, olyan állampolgárok,
akiknek fontos, hogy rend és
nyugalom legyen a környezetükben.
A mezõõrök folyamatosan
járõröznek, de hívásra is kimennek. A polgármesteri hivatal portáján és az interneten
bárki megtalálhatja az elérhetõségeiket.
Sólya Emma

kat, kezdetben nagyon sok feljelentést tettünk: a szemétben
talált dokumentumok alapján
azonosítottuk be az elkövetõket. Munkánkat segíti két terepjáró motor, egy terepjáró autó,
mobiltelefonok. Bármikor, bármilyen idõben mozgósítható a
szolgálat, gyorsan tudunk egymásnak segíteni, ha kell. Kötetlen a munkaidõnk, nincs se hétvége, se ünnepnap, a földtulajdonosokat nem érdekli, hogy
mikor dolgozunk, csak az, hogy
ne lopják meg õket. A leggyakoribb lopások vegetációs idõszakban történnek, ami április

Közlekedj okosan!
Nehezen alkalmazkodnak a
közlekedõk a Dózsa György út
felújított szakaszán történt forgalmirend-változásokhoz. Az
autósok gyakorta parkolnak
buszöbölben és a jelzõtáblákat,
valamint az útfelfestéseket is
rendszeresen figyelmen kívül
hagyják a gépjármûvezetõk. A
szabálysértéseket objektív felelõsségre vonás követi, melynek
büntetési tétele 30 ezer forint.
Gyakori probléma a Rákóczi és
a Keskeny utca közötti szakaszon, hogy a várakozásra kijelölt parkolóhelyeken egy gépjármû két helyet foglal, ami
szintén szabálytalan, a rendõrség illetékesei a toleranciára

hívják fel a figyelmet. Herman
Gábor, a Paksi Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti
alosztályvezetõje elmondta:
örömmel látja, hogy egyre több
biciklis használja a páratlan oldalon kialakított kerékpárutat.
– A gyalog- és kerékpárúton
semmilyen jármû nem parkolhat és mindenki csakis a saját
sávját használhatja. A 2010. január elsején életbe lépett módosított KRESZ szabályok szerint a bicikliseket nem lehet a
kerékpárútra felparancsolni,
így a jog szerint az úttesten is
közlekedhetnek, ez további
gondot okozhat a gépjármûvel
közlekedõknek – mondta el

Eladó, bérelhetõ
ingatlanok
A Kossuth L. utcában 4 szobás, összkomfortos, gázfûtéses nagykertes
családi ház eladó.
Irányár: 21,3 M Ft
Pakson, a Haladás utcában 2 szobás,
gázfûtéses családi ház eladó.
Irányár: 8,2 M Ft
A Kossuth Lajos utcában 3 szobás,
földszinti, felújított lakás, garázzsal,
kerttel eladó.
Irányár: 16,8 M Ft
Pakson, a Kossuth L. utcában 1 szobás
összkomfortos lakás kerttel, tárolóval
eladó.

Pakson, a lakótelepen a Tölgyfa utcában
IV. emeleti, 2,5 szobás lakás eladó, hõszigetelt nyílászárók, igényes belsõ kialakítás.
Paks, Óváros központjában 5 szobás, összkomfortos, garázsos családi ház eladó.
Pakson a városközpontban a Váci M.
utcában felújított téglaépületben, rendezett parkosított területen, 2 és fél
szobás, erkélyes, 62 m2-es elsõ emeleti lakás eladó.
Irányár: 14.100.000 Ft
Részletes felvilágosítás: Fonyó Lajos
ingatlan értékbecslõ, közvetítõ
Tel: 70/310-8374
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
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– Az idei szõlõtermés minden
idõk csúcstragédiája, az
1974-es évivel vetekszik –
jegyzi meg Keller János – Az
eddigi években megszokott
terméshozam 30-40 százaléka

lesz az idei talán. A botritiszes
rothadás tette elsõsorban
tönkre a termést. Ahol a növényvédelmet sikerült megoldani peronoszpóra, lisztharmat ellen (melyeknek a párás
meleg kedvez), ott is az esõs
idõjárás miatt a szokásosnál
kevesebb szõlõ termett az idei
évben. Ahol viszont a peronoszpórát, lisztharmatot nem
tudták kordában tartani, ott a
termés 100 százaléka is elpusztulhatott. Kényszerszüret
van, tehát nem a szõlõ érettségi állapotának megfelelõen
tudtak a gazdák szüretelni,
hanem a rengeteg csapadék
miatti rothadás határozza meg

a szõlõszedés idõpontját. Így
viszonylag alacsony cukorfokokkal és nagyon korán, október elején befejezõdött Pakson a szüret, melynek záró
idõpontja október 25. és november 5. tájára esik általában.
Igaz, hogy a felvásárlási árak
ötven százalékkal emelkedtek,
de ezzel együtt is csupán 60-70
százaléka az árbevétel a tavalyinak. A növényvédelmi költségek is nõttek. Aki meg tudta
védeni a szõlejét, annak is többet kellett kapálni, hisz a nagy
mennyiségû csapadék miatt a
gaz is jobban nõtt. A kevesebb
terméshez több munka járult…
Girst Ádám hobbiszinten termeli a szõlõt – már, amikor van
mit. Megítélése szerint ugyanis,
mint ahogy Keller János is becsülte: megközelítõleg az egyharmada lett a termés az eddigieknek.
– Vagy a termés nem érett be
rendesen, vagy már a vesszõk
sem voltak megfelelõek, ezt
már csak laborban lehet megállapítani. Az egyértelmûen az
idõjárás viszontagságainak köszönhetõ, hogy a termõrügyek
nem hoztak termést; májusban
volt idõszak, mikor tulajdonképpen három héten át esett; a

A hegyközségek talán a legilletékesebbek, legnaprakészebbek a szõlõtermés alakulása kapcsán. Két éve országosan összevonták õket, mamut hegyközségeket hoztak
létre. Pakshoz így csatlakozott – nem megfelelõ nagyságuk miatt – a dunaföldvári,
bölcskei, madocsai, györkönyi, dunaszentgyörgyi és a
tolnai hegyközség. A hegybíró tisztsége hasonló az önkormányzatok jegyzõjének tisztségéhez; felelõs a hegyközségi közgyûlés, választmány
határozatainak végrehajtásáért, a közigazgatási ügyek viteléért, mondja Keller János,
majd sorolja feladatait: a

hegyközség területén az 500
m 2 feletti szõlõterületekkel
rendelkezõ termelõk regisztrációja, szakmai igazolások
kiadása, szüret idõpontjának
meghatározása, hatósági feladatok ellátása, a földterületek kataszterben nyilvántartása, egyebek között a Vám- és
Pénzügyõrség felé termési és
készletjelentések kiadása. A
tagoknak programokat szervez: kirándulásokat, növényvédelmi vásárlást, borversenyeket.
– Megközelítõleg 700 tagja
van a paksi hegyközségnek:
az 500 m2-nyi földterület feletti szõlõtermelõk, valamint a
felvásárlók tagsága kötelezõ,

de van egy kisebb létszámú
önkéntes tagság is. Õket az is
motiválja a belépésnél, hogy
minimális tagdíjért cserébe a
hegyközségi tagok a kirándulásaink alkalmával kedvezményesen eljuthatnak a borvidékekre. A tagdíjat a termõterület nagysága határozza meg,
30 fillér négyzetméterenként,
a felvásárlók pedig minden itt
vásárolt kilogramm szõlõ után
1,50 Ft-ot fizetnek. Akik nem
érik el a minimális területnagyságot – az 500 m2-t –
azok 2000 Ft-ot fizetnek
évente.
Többször felkeresték, felkeresik a gazdák problémáikkal,
kérdéseikkel: szõlõtermesztési

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A rendkívül csapadékos idõjárás, emellett a párás nyári meleg sem kedvezett a szõlõtulajdonosoknak. Úgy mint országszerte, Pakson is a termésátlag a szokásosnak alig a
fele lesz, s a szüret befejezésének idõpontja is csaknem három héttel elõbbre tolódott.
Keller János korábbi hegybíróval és Girst Ádám szõlõtermesztõvel beszélgettünk.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Rossz idõk jártak a szõlõtermésre

virágoknak nem volt termésre
lehetõsége.
Girst Ádám is megerõsítette: a
szõlõtermesztés az idén teljes
ráfizetést jelentett; a permetszerek ára évrõl évre nõ, ráadásul
az idén kétszer annyit kellett
permetezni, mint normál idõszakban, amikor nincs ennyi
esõ. A kártevõk szaporodásának
is kedvezett ez az idõjárás.
Emlékezett arra, hogy a hetvenes évek vége felé egyes fajtáknál a tavaszi fagy okozott már
ekkora, az ideihez hasonló mértékû kárt: akkor elfagytak az új
hajtások.
– Nincs mit tenni, az idõjárás
viszontagságainak teljesen kiszolgáltatott az, aki mezõgazdasággal foglalkozik – zárta beszélgetésünket Girst Ádám.
-emmaszakmai szempontból õt, míg
a borászattal kapcsolatos kérdésekkel a hegyközségi elnököt, Kanczler Istvánnét.
Keller János 1994 óta látta el
a hegybírói tisztet, ez év szeptemberétõl, a hegyközséghez
benyújtott sikeres pályázatnak
köszönhetõen lánya, Anna váltotta fel õt e tisztségben.
Keller Anna ugyanezeket a
feladatokat kapja örökül. Tréfásan üzeni neki édesapja: csinálja jobban, mint õ. Segíti
Annát majd és hegyközségi
választmányi tagként a továbbiakban is közremûködik többek között a borversenyek, kirándulások szervezésében, lebonyolításában.
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Hatvanon túl sincs vége a világnak

Fotók: Molnár Gyula

Miképp lehet tartalommal,
életörömmel megtölteni a
nyugdíjas éveket – errõl érdeklõdtünk az idõsek világnapján.
Hát én azt
nem tudom,
nekem minden szép! –
m o n d j a
Jantner
Józsefné a
kérdésre,
hogy mi a szép az öregségben.
– Nem hiszem el, hogy az idõ
így elszaladt, hogy én ennyi
idõs lettem – teszi hozzá kacagva. Mariska néni rendkívül
jókedvû. Azt mondja, ezt elsõsorban a génjeinek köszönheti. – Édesapám mindig fütyült
meg dalolt. Édesanyám mondta is, hogy rendben van édesapátok szénája – meséli. Nehéz elhinni, hogy nyolcvan
esztendõs. 22 éve özvegy,
egyik fiát két éve eltemették,
egy fia, két unokája, négy
dédunokája van. És két otthona, merthogy a nyugdíjas klubot második otthonának tartja.
Egyébként egyedül él a nyugdíjas házban, ahol szavai szerint nagyon jó. – Annak a háznak az a mindene, hogy szeretetben, békességben vagyunk,
segítünk egymásnak, jó együtt
– meséli. Elégedettséggel beszél a múltról, szeretetben éltek, szép élete volt. Húsz évig
a Cipõ KTSZ-nél dolgozott,
ugyanennyit az atomerõmûben. Hogy manapság mit csinál? Semmit, mondja újfent
nevetve. Reggel felkel, tornázik, meghallgatja a híreket.
Nincs olyan nap, hogy ne
menne valahová, hiszen kell a
mozgás, kell a társaság.
– Nem vagyok magányos,
nem is az a típus vagyok. Ha a
délelõttöt otthon töltöm, délután már kimozdulok – fûzi
hozzá. – Boldog és megelégedett vagyok, mindenkinek azt
kívánom, hogy ilyen élete le-

gyen, de hogy õszinte legyek,
nagyon sokan maguk is tehetnek róla, ha nem így van, mert
bezárkóznak. Szoktam mondani ilyenkor, hogy ne legyél
már ennyire tehetetlen. Gyere
a klubba! – fogalmaz.
Kéthetente fodrászhoz megy,
évente kétszer kozmetikushoz. Pedantériáját édesanyjától örökölte, árulja el. Humorát édesapjától, életfilozófiáját
pedig nagymamája szavai alapozták meg. Õ azt mondta:
„Kislányom, amin nem tudsz
változtatni, azon ne idegeskedj, amin meg tudsz, azon se
idegeskedj, hanem változtass.
Így hát, hacsaknem tragédiáról van szó, nagyon gyorsan
túlteszi magát a dolgon, a
stresszt hírbõl sem ismeri.
Jókedvérõl,
közvetlenségérõl híres a nyugdíjasklubban Sándor
István. Nála
nem mindig
tudja az ember, hogy tréfál
vagy komolyan beszél. Pista
bácsi 73 esztendõs, elsõ feleségétõl elvált. Két lányuk
volt, de egyikük 46 évesen
meghalt. – Gond, tragédia nálunk is volt – fogalmaz, de
mint mondja, bármi történik,
„menni kell tovább”, az életet
nem szabad eldobni. Az is
fontos, hogy valahova tartozzon, nem szabad bezárkózni,
szükség van a közösségre,
vallja. Ezt a közösséget Sándor Istvánnak a Városi Nyugdíjasklub jelenti. 1993-ban,
amikor átment a klubba – mert
hogy a Sas utcában lakik – éppen akkor vette át Czetli Imre
bácsi a vezetést. Vagy kétszázan voltak. Imre bácsi nagyon
jó szervezõ volt, rengeteget
kirándultak, megjárták az ország minden táját, sõt külföldre is eljutottak. Minden útjukról videófelvételt készítettek.

Szomorú volt, amikor visszanézték 15 év múlva, és 120-an
már nem voltak közöttük, meséli.
Pista bácsi esetében a boldogság titka a humor, a jókedv
és az optimizmus. Általában
azt vallja, hogy nem a világot
kell megváltani, hanem alkalmazkodni kell hozzá. Persze
van, amin õ is bosszankodik.
Elárulta, hogy nagyon boldog,
hogy Pakson élhet, mert a város szép, gyönyörûen fejlõdik,
de az dühíti, hogy a fiatalok a
virágokat, fákat nem becsülik,
szemetelnek. Megragadja az
alkalmat, hogy elmondja: elszomorítja, hogy megszûnt a
hulladékszállítási díjmentesség. Nem érti, miért kell az
idõseknek teljes díjat fizetni, õ
például egyedül van, nem fõz,
nem gyûlik össze hetente egy
110 literes kukára való szemét.
Egyébként az öregkornak is
megvannak a szépségei, állítja. Igaz, hogy egyedül van, de
nem magányos, rögtön a válása utána megismerkedett egy
özvegyasszonnyal, aki azóta
is társa. Györgyinek van egy
kis birtoka, oda hetente kétszer kimennek, jól érzik magukat. Õ örül reggel a madárcsicsergésnek, örül a fáknak,
vagy annak, ha tehet egy sétát
a Duna-parton. Én ezzel doppingolom magam, mondja.
Beczker
Jánosné Julika öt éve
nyugdíjas,
de máris aktív tagja a
V á r o s i
Nyugdíjas
Klubnak. Sõt tavasz óta õ vezeti a kórust. Arra, hogy egyszer egy énekkar élén állhat,
nem készült, abban viszont bízott, hogy énekelni lesz lehetõsége. A klub korábbi vezetõje,
Czetli Imre bácsi mindig
mondta, hogy alig várják, mert

tudták, hogy jó hangja van
ugyanúgy, mint édesanyjának,
és ahogy a nagyanyjának is
volt. Édesanyja is szólóénekes
a kórusban, mint õ, és elmaradhatatlan résztvevõje a klubfoglalkozásoknak. Julika férje is
klubtag, és bár nehezebben indult, már az elsõ alkalommal
jól érezte magát.
A kórusról lelkesen beszél új
vezetõje, bár azt is bevallja,
hogy olyan elõdök után, mint
az Adorján Feri bácsi, meg a
Horváthné Marika néni, nincs
könnyû dolga. Eddig azonban
jók a visszajelzések, bárhol
járnak, dicsérik a produkciójukat, fellépõruhájukat. A karvezetõ nagyon elégedett a csapattal, mindenkinek szép
hangja, jó hallása van. De még
szeretne pár „fiút” beszervezni. Julika a klubról is rendkívül jó véleménnyel van. – Az
nem gondolná, aki még nem
járt itt, hogy a 70-80 évesek is
„haverok”, mindenre nyitottak
és nem érezni a korkülönbséget – újságolja. Hozzáteszi,
hogy õ egyébként sem gondolja, hogy vége van a világnak, ha valaki 60 éves lesz.
Szerinte a nyugdíjazás azokat
jobban megviseli, akik nem
akarják abbahagyni a munkát.
Marasztalták legutolsó munkahelyén, de hiába, mert õ azt
tartotta szem elõtt, hogy sok
fiatalnak nincs állása. Persze
az is nyomott a latban, hogy
így több idõt szánhatott az
unokájára. Ha tehetik, most is
sokat mennek Tiszaföldvárra,
ahol lányuk és családja él. Elárulja, hogy soha sem unatkozik. Sõt inkább nem ér rá, igazi örökmozgó. A ház körüli
munka, a sütés – merthogy ennek igen nagy mestere –, a
család és a klub, meg az énekkar kitölti az idejét. Azt vallja,
hogy hiába múlik az idõ, az
embernek vannak örömei és
sikerélménye, csak meg kell
keresni.
Vida Tünde
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Üdvözlet Paksról!

kezetekre a beolvasztás vár.
Pakson az 1949. február 1-jei
közgyûlésen mondták ki a he-

1870-ben aztán kocsmát is nyitottak, ahol a saját fõzésû pálinka mellett bort is mértek. A

kocsma söntése presszóvá alakult, itt nyaranta még fagyit is
árultak. Mellette (az egykori lakóépületben) nyílt meg Brenner
Márton vezetésével az új Birkacsárda-étterem, amely délben
közétkeztetéssel is foglalkozott
(az ebédet el is lehetett vinni),

lyi földmûves szövetkezet
(fmsz) és a Hangya egyesülését, s alakult meg a Paksi Fogyasztási Szövetkezet, amelynek az államosítás után kerültek tulajdonába a paksi kocsmák, s a vegyeskereskedések
zöme. (A szatócsboltok kisebb
hányada s a szaküzletek tulajdonjoga a Tolna megyei Népbolt Vállalaté lett.)
A Birkacsárda (a Dózsa
György út 31. számú ház) helyén 1867-tõl mûködött a
Freund (a monográfia szerint a
Freindl) család szeszfõzdéje,

Freund-kocsma az államosítás
után a szövetkezet tulajdonába
került, Hauszmann János vezette, s ha nem is elsõsorban az étterme miatt látogatták sokan, de
igény esetén fõztek is a vendégeknek. A szövetkezet az 1960as évek elején (ekkor már Általános Értékesítési és Fogyasztási Szövetkezet, vagy ahogy a
köznyelv nevezte, az áfész nevet viselte), Pakson is korszerûsíttette az egykori kocsmákat, és
presszókká, éttermekké alakíttatta át. A hajdani Freund-ház
utcafrontját egységesítették, a

esténként pedig zenés vendéglõként volt népszerû szórakozóhely. 1982-ig üzemelt, ekkor a
szövetkezet az újonnan épített
Sánc éttermének megnyitásával
egyidejûleg a Birkacsárdát bezárta. Bár a presszó részben
napjainkban is mûködik egy
gyorsbüfé, a hajdani vendéglõ
helységeiben az áfész mezõgazdasági boltja található.
(A folytatást keressék a következõ lapszámban, amelyben
„Maradék Jóskáról” is olvashatnak majd.)
Kernné Magda Irén

Szövetkezeti csárdák Pakson

Fotó: Szaffenauer Ferenc

„Kóstolja meg halászlé-különlegességünket Dunakömlõdön!
Zárt edényben elvitelre is kiszolgáljuk. Kitûnõ birkaételek
Pakson!” – hirdette a Paksi Fogyasztási Szövetkezet egykori
reklám-képeslapja, amelyik a
paksi Birkacsárda, a Dunakömlõdi Halászcsárda és az
áfész új kisáruházának hírverését kívánta biztosítani. A lap térképének segítségével pedig a
városban elõször járó turisták is
könnyedén megtalálhatták ezeket a létesítményeket.
A képeslap a Cartographia
Vállalat és a Paksi Áfész közös
kiadványa volt, 1971-ben készült Jancsek László tervei alapján, tízezer példányban.
A különféle hitel-, fogyasztási
és értékesítési szövetkezetek
már a XIX. század végén megjelentek Magyarországon, közülük a legismertebb, a Hangya
1919-ben alakult meg Pakson, s
a háború végére már több üzlettel is rendelkezett városunkban.
1945 után a háborús veszteségeket gyorsan kiheverõ Hangya
Szövetkezetek mellett párhuzamosan alakultak meg az elsõ
földmûves szövetkezetek (városunkban 1947-ben), amelyek a
földreform után az újonnan
földhöz juttatottak szövetkezeteiként jöttek létre.
Miután a politikai hatalom a
Magyar Dolgozók Pártja kezébe került, hamarosan az is nyilvánvalóvá vált, hogy a „reakciós, kisgazda” Hangya Szövet-

Paksi Hírnök

Hangversennyel ünnepelte a
Zene Világnapját a Pro Artis
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény az evangélikus templomban. A világszerte ünnepelt
évfordulót koncerttel teszik emlékezetessé Pakson is már évek
óta. A mûvészeti iskola tanárainak programjára várták a kikapcsolódni vágyókat. Az idei zeneünnep különlegességeként az

intézmény muzsikus tanáraiból
alakult kamarakórus elõadása is
színesítette a rendezvényt, amelyen európai zeneszerzõk alkotásai és kuriózumként egy kubai
zeneszerzõ mûve csendültek fel.
Legközelebb decemberben hallhatják a zenekedvelõk az iskola
tanárainak koncertjét: adventi
hangversenyükkel a karácsonyvárást teszik hangulatosabbá.
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Szabadegyetemet szervezett a
Városi Múzeum közösen a Paksi Képtárral, egy múzeumpedagógiai célok megvalósulását segítõ pályázat keretében. Témául
a török kort választották, mert a
római mellett ez a kor is meghatározó volt a város életében.
Ahogyan mondani szokták, ha
valaki ás egy árkot Pakson, abból török kori emlékek kerülnek napvilágra. Elõadóul dr.
Hidán Csaba László régész-történész, egyetemi tanárt hívták
meg, aki kísérleti régészettel,
hadtudománnyal, harcmûvészettel is foglalkozik. Az elsõ
elõadásában bemutatta, hogyan
éltek a törökök Magyarországon a hódoltság idején, a másodikon a magyarok életébe engedett bepillantást a hallgatóságának. Mindkét alkalmat fegyverbemutató színesítette. A szabadegyetem novemberben a Paksi
Képtárban folytatódik, a témakör az építészet.

VI. Országos
Csillagfény
Parádé
Ismét várják a jelentkezõket a VI. Országos Csillagfény Parádéra. A szépségés egyéniségverseny országos döntõje, illetve a Nemzetközi Alpok Adria Tolna
megyei döntõje november
6-án lesz a városi mûvelõdési központban. Több korcsoportban hirdetnek majd
gyõztest, de sármos férfiakat és összeillõ párokat is a
színpadra szólítanak. A jelentkezõktõl egy arcképet
(14 év felett fürdõruhás képet is) várnak, a csillagshow@gmail.com
email címre október 30-ig,
de bõvebb információhoz
juthatnak a 30/360-20-75ös telefonszámon.

Fotó: Kövi Gergõ

Fegyvercsörgés a múzeumkertben

A múzeum csatlakozik a
Múzeumok õszi fesztiválja
programjaihoz, ami szerény
anyagi támogatást, és jóval
több munkát jelent, hiszen
elõzetesen bejelentett csoportokat kalauzolnak majd a kiegyezés korába. Október 11én a Mûvészetek találkozása
– Deák Ferenc és kora címmel

tartanak interaktív foglalkozásokat. Ez annyit tesz, hogy
a korról szóló elõadást ezúttal
is zenével, tánccal, öltözködést, szokásokat megismertetõ gyakorlati bemutatóval,
kézmûves foglalkozással fûszerezik. Dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna azt mondta: bízik
abban, hogy sikerül közelebb

vinni a fiatalokhoz ezt, a számukra kevésbé izgalmas korszakot.
Az igazgató örömmel újságolta, hogy megkapta a múzeum az új mûködési engedélyt,
amelyet nagyon szigorú feltételekhez kötnek, sõt alkalmasint vissza is minõsítik az intézményeket. A paksi mindenben megfelelt a területi múzeum titulusnak, de az elengedhetetlen volt, hogy restaurátort alkalmazzanak. A szakember a megyei múzeumot elhagyva a paksiért október elsejétõl dolgozik azon, hogy
hosszú-hosszú évek elmaradását pótolja, hiszen ilyen státusz korábban nem volt. Elbúcsúzott a kollektíva K. Németh Andrástól, aki a simontornyai vármúzeum élére távozott, Szabó Antal lett a múzeum régésze, aki évek óta
részt vesz a lussoniumi ásatásokban.
Vida Tünde

Mozgósítják a diákokat
A városi diákönkormányzat
újraélesztésén fáradozik a
paksi Forrás Alapítvány. A civil szervezet pályázaton nyert
erre a célra 2,2 millió forintot,
amelybõl egyéves programot
valósítanak meg. A kapcsolatot már felvették az iskolákkal és megtartották az elsõ
összejövetelt.
A paksi Forrás Alapítvány Fortuna Rádióban dolgozó vezetõségi tagjai sok szervezettel állnak kapcsolatban, tudósítanak
az oktatási és gyermekintézményekrõl, így ismerik az ifjúság
közösségformáló lehetõségeit,
az igényeket. Mindezek alapján
született meg az ötlet, hogy újra életet leheljenek az egykor
aktívan mûködõ, de végül koordinátor nélkül maradt városi
diákönkormányzatba. A pályázaton nyert forrásból egyéves
programot valósítanak meg,
amely lehetõséget ad a fiata-

loknak arra, hogy megismerjék
és tanulják a képviseleti demokráciát, illetve ranggá emeljék a társak, iskolák képviseletét a városi diákönkormányzatban. Az elsõ találkozót már
megtartották, ahol az alapítvány vezetõje, Schuckert József és a pályázatot író, koordináló S. Szabó Gabriella bemutatták a szakmai programot. A
következõ hónapok együttmûködésének fõ pillére a havonkénti találkozó. A PLACC-ra
az általános, illetve középiskolák diákönkormányzatának tagjait és a segítõ pedagógusokat
várják, megbeszélik az elõttük
álló feladatokat, tájékoztatják
egymást intézményük híreirõl.
A találkozókon lesznek meghívott vendégek, többek között
pályaválasztás, drogprevenció,
balesetvédelem témakörben.
Az összejövetelekrõl a rádió
másnap tudósít, illetve a városi
diákönkormányzat honlapja is

beszámol. A honlapon az ülések anyagai mellett, bemutatják
a diák-önkormányzati képviselõket, lesznek suli hírek, programajánló és pályázati figyelõ.
A közös munkát különbözõ
programokkal fûszerezik, látogatást tesznek a rendõrségnél,
tûzoltóságnál és a helyi médiumoknál. Kirándulásokat is terveznek: az elsõt a Parlamentbe,
ahol az „igazi képviselõk” dolgoznak, lesz színházlátogatás,
illetve a bikali reneszánsz élményfalu is szerepel a tervezetben. A diákönkormányzat városi szintû pályázatok kiírására is
készül, illetve a munka fontos
állomása lesz a városi diákpolgármester-választás. A projektet gálaesttel fogják zárni, ahol
a meghívott fellépõk mûsora
mellett megtartják a pályázatok
eredményhirdetését, illetve
filmmel és fotóösszeállítással
tekintenek vissza a közös munkára.
Kohl Gyöngyi

15

2010. október 8.

Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Megejtõen szép kert mellett sétálok felfelé Hopp-Halász Károly házához: évelõ
növények, pálmák, borostyán, telelõ kaktusz, fenyõfák szegélyezik a téglából rakott lépcsõsort. Mint késõbb a mûvésztõl
megtudom, az egyik fenyõt még édesanyja hozta (retikülben) a hetvenes évek elején Erdélybõl. Ami mellette van, azt õ
maga ültette 1979-ben, amikor Pécsrõl
végleg hazaköltözött – édesanyjához,
kinek halálát követõen felvette a HoppHalász nevet a mama (merthogy így
szólította) után.
Abban a szobában ülünk le beszélgetni,
amelyikben 1946 januárjában megszületett. A kályha mellé telepszünk. Mindenhol könyvek, apró tárgyak, ha az ablakon
kinézek, látom a Dunát.
…Hopp-Halász Károly, az utolsó konstruktivista mûvészek egyike, a neoavantgard nemzedék tagja. Munkácsy-díjas, a
Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével kitüntetett képzõmûvész.
Pöttyös kendõ, batyu, kerek foltok a
vásznon – visszatérõ motívumok a mûvész
munkáiban. Tízéves volt, amikor elõször
eszmélt erre a motívumra.
„1956-ban édesanyám egy pöttyös kendõbe csomagolta kis értékeinket, például
az anyakönyvi kivonatokat, útra készen,
ha úgy adódna, hogy menni kell. Ez volt
az az idõ, amikor orosz páncélozott jármûvek és harckocsik dübörögtek éjszaka
lent a hatos úton. A második alkalom a
gimnáziumi ballagás volt, akkor egy bot
végére kötött kicsiny batyut kaptunk,
benne pogácsa volt, és néhány fillér, jelképesen az »útra«.”
Így talált rá a pöttyökre Hopp-Halász
Károly, aki a paksi általános iskolás évek
után Pécsre került a mûvészeti gimnáziumba, díszítõfestõ szakra.
„A Deák házban Bálint Bulcsú tanár úr
lakott a családjával. 1953-ban õ volt a tanítóm, abban az évben, amikor édesapám
meghalt. Akkoriban fedezték fel, hogy az
átlagosnál többet rajzolok, és Bálint tanár úr szólt is a kollégájának, Kasselik
László rajztanárnak – akit csak Gazsi bácsinak hívtunk. Gazsi bácsi aztán pártfogásba vett, kaptam tõle egy rajzmappát,
meg ceruzákat is… S ha a régi épületeket
említem, eszembe jut a régi postaépület.
Valamikor a hatvanas években itt adtam
fel azt a sok levelet, amit filmszínészek-

Fotó: Molnár Gyula

A pöttyös kendõtõl a konstruktivizmusig

nek írtam, elsõsorban Rómába, de Párizsba, Londonba vagy Los Angelesbe is,
és voltak olyanok, akik válaszoltak is,
például Monica Vitti, de Fellini is. És néha Cseke Lászlónak is írtam Münchenbe,
a Szabad Európa adó Teenager Party címû mûsorának címezve, persze feladó
nélkül. Mert volt úgy, hogy átcsúszott
egy-egy levél…
A gimnáziumi évek alatt találkoztam Picasso, Kandinszkij és Klee munkáival,
ezzel egy idõben kezdett érdekelni a
Bauhaus geometrikus mûvészete. Lantos
Ferenc mester vezetésével az 1960-as
évek végére alakítottuk ki a Pécsi Mûhely nevû mûvészcsoportot – 1980-ig
mûködött.”
1972 és 1978 között Pécsen geometrikus
kompozíciókon dolgozik, fotókat készít.
Az 1974-75-ös évek legfontosabb alkotása a Privát Adás-változatok címû fotósorozat, amikor üres tévédobozba bújt, vagy
trükkök segítségével jelent meg.
A tévé, az a híres tévé abban a szobában
van, amelyikben beszélgetünk. Gondolkodom, fantáziálok, hogyan is tudta belehajtogatni magát…
„1979-ben, amikor visszatértem Paksra,
a mûvelõdési házban kaptam munkát.
Létrehoztam a Paksi Vizuális Kísérleti

Alkotótelepet. Már a nyolcvanas évek
elején elkezdtem gyûjteni azokat az alkotásokat, melyek késõbb a Paksi Képtár
anyagául szolgáltak. A mûvésztáborok
vendégeinek alkotásai mellett elsõsorban
az Iparterv nemzedék tagjaitól kértem
mûveket.”
Hopp-Halász Károly az elmúlt harminc
évben alkotott, gyûjtött és vigyázta – a lehetõségekhez mérten – az értékeket. Segítette a 2007-ben átadott új Paksi Képtár
létrejöttét: támogatta szakmailag, segítette ötleteivel, tanácsaival.
Manapság ritkán látni az utcán. Nehezen mozdul ki otthonából, de fájós lába
csupán a közlekedésben akadályozza:
nemrégiben nyílt részleges életmû-kiállításának anyagát maga rendezte össze.
Perneczky Géza mûvészettörténész kérésére vázlatokat és önéletrajzi jegyzeteket
ír, melyekben pályafutása legjellegzetesebb történéseirõl számol be.
Rendkívül kedves ember. Nem megközelíthetetlen és érthetetlen, ahogy sokan vélik, amikor mûvészemberrel vagy a modern mûvészettel találkoznak. Elismerésre méltó személyiség, érzékeny ember. Figyelemre méltó az 1974-ben, az egykori
Lenin utcáról készült fotósorozata és képaláírásai, melyek jelenleg a képtár galériáján láthatók:
„Lenin utca 16. Walter ház. Vejük, a
Kern családból való katolikus kántor lakott még a hozzátartozóival ebben a házban. Kernéknek két lányuk és egy fiuk
volt. Én úgy ismertem õket, mint a helyi
kántortanítót, a család idõsebb hölgyei
pedig gyönyörûen gomblyukaztak és hímeztek. Hordtam gomblyukazni valót
hozzájuk sûrûn, mert édesanyám ruhákat
varrt a környék leányainak és azok szüleinek, valamint az utca többi hölgyének.
Németórára is jártam a Kernékhez egy
idõben, de sajnos nem tanultam meg tõlük németül.”
Talán nem is baj. Mert ki tudja, mi lett
volna, ha perfekt német nyelvtudással érkezik annak idején Kölnbe tanulmányútra
a fiatal mûvész…
Tell Edit
Halász Károly Kofferbe pakolt konstruktivizmus címû kiállítása november 14-ig
látogatható a Paksi Képtárban.
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Az ASE versenyzõi, Kiszli
Vanda és Fenyvesi Réka ezüstérmet nyertek a kajak párosok
17,4 km-es távján, a spanyolországi Banyolesban rendezett
kajak-kenu maraton világbajnokságon, az ifjúsági korosztályban. A 17 éves lányok három éve versenyeznek együtt.
– Hogy kerültetek le az ASE
vízi telepére?
VANDA: Anyukám hat éve
olvasott egy toborzót, levitt a
telepre, nekem megtetszett a
társaság, azóta kajakozom.
RÉKA: Én hét éve kajakozom,
a nõvérem hozott le.
– Mióta jönnek az eredmények?
RÉKA: Már tavaly is voltak
jobb eredményeink, de igazából az idén jött ki a munka. Jövõre szeretnénk sík vízi versenyeken is bizonyítani, nem
csak maratonon.
– Milyen sík vízi távokon
akartok indulni?
VANDA: 500 és 1000 méteren,
és ezeken a távokon nagyon

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Világbajnoki ezüst Spanyolországból

erõs a hazai mezõny. Nemzetközi versenyeken a magyar hajók a dobogón szoktak lenni,
velük most már nagyjából partiban vagyunk.
– Mennyit edzetek ezekért az
eredményekért?
RÉKA: Tavasszal napi egy,
nyáron hétfõtõl péntekig napi
kettõ, szombaton egy edzésünk
van. Hétvégeken meg általában versenyekre megyünk.

– Nem sajnáljátok a nyári
szünetet?
VANDA: Már megszoktuk,
hogy edzésekre meg versenyekre járunk, és most már látjuk az eredményeken is, hogy
megéri.
– Milyen iskolába jártok?
RÉKA: A Vak Bottyán gimnáziumban vagyok negyedikes.
Már gondolkodom a továbbtanulásról, de még nem találtam

A tisztes helytállás a cél
Az újonc Szeged ellen kezdi
meg a menetelést a bajnokságban az ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapata. A Gesztenyés
úti csarnokban október 9-én
szombaton a megszokottól eltérõen 17 órakor kezdõdik a találkozó. A gyökeresen átalakult játékos keret eddigi munkájáról és az elvárásokról kérdeztük Tóth János szakosztályelnököt.
– Elégedett a felkészüléssel?
– A felkészülés úgy ment,
ahogy terveztük. Rögtön az elején volt Faragó Péter sajnálatos
sérülése, Mészáros Zalán is sérülésekkel bajlódik, de összességében megfelelõen zajlott. A külföldi játékosok újak, a magyarok
is gyakorlatilag újak, és nem a
nagy tapasztalattal rendelkezõk
közé tartoznak. Teljesen nulláról

kellett összerakni a csapatot, ami
nem egyszerû dolog.
– Sikerült felmérni, hogy mit
tudnak a játékosok?
– A kép sokat változott az
elõzetes információkhoz képest. Említeném Morgen Ferdinándot, aki most megkapta a
lehetõséget, és bizonyította,
hogy helye van a csapatban. A
többi játékosnál is látjuk már,
hogy ki mit tud, és mire lehet
nála számítani.
– A felkészülési tornákon nem

jöttek az eredmények. Számít ez
vagy nem?
– Valamit számít, de nem sokat. Nem akarok a múltból példákat hozni, de volt, amikor végignyertük a felkészülést, és
utána nem értünk el jó helyezést. A felkészülési tornáknak az
a célja, hogy az edzõ kipróbálja,
melyik játékosnál mire számíthat, most maximálisan ez volt a
célunk. Lehet, hogy jobb eredmények jöttek volna, ha arra törekszünk.

A bajnoki rajt elõtt egy héttel az ASE az Albacomp csapatát fogadta felkészülési mérkõzésen a Gesztenyés úton. A vendégek
könnyedén, 44 ponttal nyerték a találkozót: ASE – Albacomp 58102. A harmadik negyedben Brendan Winters, az Atomerõmû játékosa bokaszalag-szakadást szenvedett, felépülése 2-3 hónapot
vehet igénybe. Tóth János szakosztályelnök tájékoztatása szerint
a játékos pótlásáról minél hamarabb gondoskodnak.

meg azt, ami a sporttal összeegyeztethetõ.
VANDA: Harmadikos gimnazista vagyok a Balogh Antalban, a továbbtanulás még nem
foglalkoztat.
– Meddig akartok sportolni?
RÉKA: Sokáig és versenyszerûen, ha adottak a lehetõségek.
VANDA: Én is sokáig szeretnék, de csak versenyszerûen,
máshogy nem.
A lányok egyöntetûen mondták, hogy ez a világbajnoki
ezüstérem az érmek között az
elsõ helyre kerül az otthoni vitrinben.
(joko)
Október elsõ hétvégéjén a
Sukorón rendezett U23, Ifjúsági és Serdülõ Keretfeltöltõ,
Dunai István Emlékversenyen Kiszli Vanda ifjúsági
korosztályban K-1 500 m-es
távon a harmadik helyen
végzett, és ezzel az eredménnyel bekerült az ifjúsági
válogatott keretbe.

– Információnk szerint az új
centerrel, Brooks Sales-szel nem
voltak teljesen elégedettek.
– Igen, voltak kisebb problémák, amiket megbeszéltünk.
Úgy ítéltük meg, hogy nem érdemes változtatni center poszton, mivel most nincs jobb játékos a piacon.
– Mi a cél a bajnokságban és
a kupában?
– Azt nem mondanám, hogy
mi vagyunk a bajnokság esélyesei. Remélem, hogy a tornákon
látott hullámzó teljesítmény
egyenletessé válik, és ha a csapat összeáll, esélyünk lehet arra,
hogy a jobbak között legyünk. A
cél a tisztes helytállás, most én
nem mondanék helyezést. Titkon remélem, hogy jó helyen
végzünk.
– Mit vár az elsõ mérkõzéstõl?
– A Szeged ellen nyerni szeretnénk, ez kötelezõ.
Kovács József
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Idegenben jobban megy
Idegenben továbbra is remekül,
hazai pályán viszont halványabban szerepel a Paksi FC
NB I-es labdarúgócsapata. A 8.
játéknapon Kecskeméten szerepelt a PFC, ahol Montvai 94.
percben szerzett góljával 1:0-ra
gyõzött. A csatár a nyáron épp a
hírös város csapatától érkezett a
Fehérvári
úti
egylethez.
– Mást játszottunk, mint eddig.
Most kifejezetten a védekezésre
helyeztük a hangsúlyt, és így
kevesebb labdát kaptam. Tudtuk, hogy a kecskemétiek a támadásra fognak összpontosítani, és mi ezeket szerettük volna
megakadályozni és kontrákból
veszélyeztetni. Azt gondolom,
hogy mindkét feladatunknak
eleget tettünk, hiszen nem kaptunk gólt, és a mérkõzés legvégén egy ellentámadásból tudtam gólt szerezni – értékelt a játékos.
A sorozatban három idegenben
aratott gyõzelmet követõen – a
Pápa elleni köztes hazai meccs a
pálya alkalmatlansága miatt elmaradt – a legutóbbi Budapest
Honvéd elleni találkozón újabb
három pontban reménykedtek a
zöld-fehér drukkerek. Az össze-

csapáson a PFC többet tett a sikerért, de a végjátékban a fõvárosiak lõtték a mindent eldöntõ
gólt, így megszakadt a veretlenségi széria. – Csalódott vagyok,
hiszen három bravúros idegenbeli gyõzelem után vagyunk, és
bíztam benne, hogy tudjuk folytatni ezt a sorozatot. Annak ellenére, hogy nem így lett, a játékosokra egy rossz szót sem szólhatok. Tették a dolgukat nagyon
becsületesen. Azt is felvonultatták, amit gyakoroltunk. Sajnos a
végjátékban nem voltunk precízek, pontosak. A mérkõzés hajrájában mindent megtettünk a
gyõzelem megszerzéséért, talán
többet is kockáztattunk, mint
kellett volna – foglalta össze a
látottakat Kis Károly, a Paksi FC
vezetõedzõje.
A következõ fordulóban október 9-én 19 órakor pótolják a
Pápa elleni elmaradt mérkõzést,
majd október 17-én 17.30-tól
Székesfehérváron a Videoton
FC-vel játszik a csapat. A Magyar Kupában a PFC 4:0-ra
nyert Balatonlellén, következik
a Pécs, amivel október 27-én
meccsel Kis Károly csapata.
Faller Gábor
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Fiola az U21-ben
Fiola Attila meghívást kapott a
Magyar Labdarúgó Válogatott
U21-es csapatába. Szabó János
után õ a második paksi futballista, aki magára öltheti a korosztályos együttes címeres mezét. Fiola a Dunakömlõdben
kezdte labdarúgó pályafutását,
majd az Atomerõmû SE-ben
folytatta, 15 évesen került a
Paksi SE-hez. Az U19-bõl „kiöregedõ” játékost Gellei Imre
az NB I-es kerethez irányította,
az ifjonc azóta a felnõttek között pallérozódik. – 2009 januárjától folyamatosan Éger
Lászlóékkal készülök, a bemutatkozásra sem kellett sokáig
várnom. Tavaly februárban a
ZTE elleni hazai meccsen a 88.
percben csereként léptem pályára. Kis Károly is számít rám
az elsõ csapatnál, így kerülhettem a nemzeti csapat közelébe.
Nagyon örülök a válogatott behívónak, hiszen minden sportolónak az álma, hogy egyszer
majd magára vehesse a címeres
mezt. Róth Antal a Zalaegerszeg elleni mérkõzésünket követõen jelezte, figyelni fogja a
játékom, én pedig igyekeztem a
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legjobb formámat nyújtani.
Most bekerültem a keretbe,
igyekszem majd élni is a lehetõséggel – mondta el Fiola Attila. A futballista már a Telki
edzõközpontban készül a 2011es Európa-bajnoki selejtezõket
megelõzõ edzõmérkõzésekre.
Lapzártánk után október 7-én
Montenegróban, majd 12-én
Szlovéniában játszik a magyar
U21-es válogatott.
efgé

Nincs gond a tenisz-utánpótlással

Sakkolimpia

59 résztvevõ mérkõzött egymással az õszi ifjúsági teniszversenyen a PSE Tenisztelepén. A nagy létszám jelzi, Pakson egyre népszerûbb sportág
a tenisz. A PSE tenisz szakosztályánál öt edzõ foglalkozik a
gyerekek képzésével, a tavasztól õszig használható salakos
pályák kifogástalan minõségûek, míg télen az impozáns teniszcsarnok kínál megfelelõ
edzéskörülményeket. Horváth
István szakosztályvezetõ elmondta, szeptemberben mindig növekszik a létszám.
– A sportágválasztó és a nyári tenisztáborok is sokat lendítenek az õszi létszámemelkedést illetõen. Szerencsére más
sportágakhoz hasonlóan a le-

Az oroszországi Hanti-Manszijszkban megrendezett 39.
sakkolimpián az Atomerõmû
SE két játékosa: Berkes Ferenc
és Vajda Szidónia is kiválóan
szerepelt. A Lékó Péter, Almási
Zoltán, Polgár Judit és Berkes
Ferenc alkotta magyar válogatott holtversenyben a harmadik
helyen zárt az izraeliekkel, de
rosszabb Bereger-Sonneborn
pontszámmal végül negyedik
lett. Az olimpiai bajnoki címet
Ukrajna szerezte meg a 149
csapat közül. A Hoang Thang
Trang, Mádl Ildikó, Vajda Szidónia és Gara Tícia összetételû
nõi válogatott a 15. helyen végezett. Itt az orosz elsõ számú
válogatott lett az olimpiai bajnok 115 csapat közül.
-kj-

morzsolódás itt sem jelentõs, a
70 fõs átlaglétszám, úgy gondolom, megfelelõ. Hetente 180
játékos fordul meg a tenisztelepen, aminek jelentõs hányada a gyerekek közül kerül ki –
fogalmazott a sportvezetõ. A
lányoknál végül Barta Kitti,
Gracza Virág, Tóth Hanna Bella és Kékesi Norma diadalmaskodott a különbözõ kategóriákban, míg a fiúknál Izsák Adrián, Kenyeres Ádám, valamint Glósz Gergely és Simon
Bence gyõzött csoportjában. A
páros versenyt az Izsák
Adrián–Csányi Márk kettõse
nyerte. Az utánpótláskorúak
legközelebbi versenyét decemberben rendezik, akkor Mikulás kupa lesz.
röné

Meghosszabbította OB II-es
tagságát a Paksi SE férfi felnõtt teniszcsapata. A gárda a
nyolc csapat közül hatodikként zárt a bajnokságban. A
2011-es szezonra télen a teniszcsarnokban készül a férfi
csapat, a tervek között tavasszal balatonfüredi edzõtáborozás is szerepel. Az együttes kissé átalakul a jövõben,
mivel Vécsey Bence külföldre
készül, így a helyére mindenképp igazolni kell. A szövetség
döntése értelmében a következõ szezontól kötelezõ lesz szerepeltetni egy ifjúsági korú játékost, így Péter Donát is csatlakozhat az OB II-es gárdához.

Ökölvívás
Szeptember utolsó hétvégéjén
Kaposváron rendezték az
ökölvívó serdülõ országos bajnokságot. A versenyen 46
egyesület 127 ökölvívója vett
részt, a Paksi SE-t hatan képviselték. A színvonalas viadalon Kovács János (40 kg)
arany-, Horváth Patrik (38,5
kg) ezüst-, Lénárt Patrik (62
kg) pedig bronzérmet szerzett.

Komp
A Paks-Géderlak között üzemelõ komp 7-12 óráig, majd
14-tõl 18 óráig közlekedik
óránként. Igény esetén különjáratot biztosítanak. Bõvebb
információ: 06 (20) 539-2617,
illetve www.hajozas.net.

Séta az
egészségért
Az ÖKO Munkacsoport és a
Jövõ Drogok Nélkül Alapítvány hagyományos sétájára
várja az érdeklõdõket október
16-án az Ürgemezõre. Gyülekezõ 14 órakor a strandnál, az
útvonal a Duna-Dráva Nemzeti Park Tanösvénye.

Akusztikus
szólóest
Rocklegendák a mûvelõdési
központban: minden zenerajongót várnak október 16-án, este
8-kor Rudán Joe és Kalapács
József szólóestjére, majd közös
mûsorára (elõször lépnek fel
együtt!). Jegyek elõvételben az
ifjúsági irodában kaphatók.

Paksi Hirdetõiroda
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail: paksi-hirdeto@externet.hu
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Egyik meglõtte, másik megfõzte
Dr. Oláh László IPA Pisztoly
Emlék Lõversenyt és bográcsételfõzõ versenyt rendeztek immár 13. alkalommal a Diana
Lövészklub paks-biritói lõterén. A lövészetet két kategóriában hirdették meg a szervezõk,
az IPA fegyveres és IPA barát
csoportokban összesen 99-en
ragadtak fegyvert. A szituációs
gyakorlatot Molnár Lajos, a
Paksi Rendõrkapitányság nyugalmazott lõkiképzõje állította
össze.
Amíg a bátrabbak célba lõttek
és a szakácsok fõzték a kakasokat, addig a benzingõz szerelmesei is találtak kedvükre va-

lót. Az út szélén tucatnyi veterán motor sorakozott a pannoniás Ring család szervezésének
köszönhetõen. – Nagyon összetartó társaság a miénk. Idén elmaradt a korábban sikeres nyári paksi találkozó, ezért most
szerveztünk családi napot. A téli hónapokban is rendszeresen
összejövünk, akkor természetesen motorok nélkül – összegzett
Ring István, a PaRiPa vezetõje.
A déli harangszóra elkészültek
az ízletes kakaspörköltek, melyek közül a zsûri Lõrinc József
alkotását találta a legfinomabbnak. A délután folyamán a
lõversenyek is befejezõdtek, és

természetesen a serlegek is gazdára találtak. Az IPA fegyveres
kategóriában a Paks I-es csapat,
az IPA-barát kategóriában a Diana Sportlövész Klub együttese
gyõzött. Paks legjobb nõi lövõjének Berkiné Tózer Erika bizonyult, míg a férfiaknál
Gaszler György célzott a legpontosabban.
efgé
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

Negyvenkét tûzhelynél készültek
a halételek a Sárgödör téren
Új programmal bõvült idén a Sárgödör téri
rendezvénypaletta. A Paksi Borászok Céhe
partnerségben a Paksi Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesületével életre hívta
az elsõ „Bor és Hal Ünnepet” fõzõversenynyel, borkóstolóval és táncházzal.
A bor- és halünnep gondolata akkor merült fel,
amikor kiderült, hogy idén nem lesz szüreti
nap a Sárgödör téren, emlékezett vissza a kezdetre Kovács Sándor, a paksi Borászok Céhének céhmestere. Mivel a présháztulajdonosok
egyesületének is célja a minõségi borkészítés,
illetve, hogy pezsgõ közösségi élet legyen a
téren, a partnerség nem volt kérdéses. A szervezésnél arra koncentráltak, hogy a présházsorhoz és Pakshoz illõ tartalommal töltsék
meg a hagyományteremtõ szándékkal életre
hívott rendezvényt. A bort így a halételekkel
társították, illetve a színpadi produkciókban a
népzenéé volt a fõszerep. A fõzõversenynek
nagy sikere volt, negyvenkét társaság igényelt
halat, illetve két kategóriában ötvenkét ételmintát adtak le a szakértõ zsûrinek kóstolásra
és értékelésre. A halászlevek közül a Szárcsa
Bárka csapatáé vitte el a pálmát, az egyéb halételek közül pedig a Paksi Bordámák harcsapörköltje aratta a legnagyobb sikert az ítészek
körében. A rendezvény értékeléseként Kovács
Sándor elmondta, hogy a fõzõverseny sokszínûségével jól szolgálhatja a jövõben a gasztronómiai turizmust, a bor és hal ünnepének van
jövõje. Leber Ferenc, a Sárgödör téri Présház-

Fotó: Molnár Gyula
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tulajdonosok Egyesületének elnöke szintén a
vendégfogadást segítõ programnak értékelte a
rendezvényt, hozzátéve, hogy minõségi borkészítésre is ösztönöz. Az elsõ paksi „Bor és Hal
Ünnepre” az egyesület pályázaton nyert az önkormányzattól százötvenezer forintot, illetve
igen jelentõs támogatást kaptak a szervezõk
helyi vállalkozóktól. Az ünnep elõestéjén a két
szervezet képviselõi megkoszorúzták a Dunát,
majd fáklyafénynél vonultak a térre, ahol
megnyitották a gazdák pincéiket.
Kohl Gyöngyi
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október 10. (vasárnap) 19 óra
LEVELEK JÚLIÁNAK
feliratos amerikai
romantikus vígjáték
Október 13. (szerda) 19 óra
AZ ÚT
feliratos amerikai dráma
október 15. (péntek) 19 óra
EGY LÁNYRÓL
feliratos angol dráma
Október 17. (vasárnap) 19 óra
I LOVE YOU
PHILLIP MORRIS
feliratos amerikai dráma
Október 20. (szerda) 19 óra
A TETOVÁLT LÁNY
feliratos svéd thriller

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

Tanfolyam indul:
„B” személygépkocsi kategóriában

2010. október 20-án 15.00-kor.

DIÁKKEDVEZMÉNY
Kérj ajánlatot:
www.tempo-autosiskola.hu
Jelentkezés: a fenti idõpontban Pakson,
az ESZI-ben, fsz. 42-es tanterem; vagy a
70/3868-797-os számon Nagy Lászlónál.
- Kamatmentes részletfizetés
- Ajándék DVD – oktatási filmsegédlet
- Számítógépes tesztgyakorlási lehetõség
- Online KRESZ-teszt térítésmentes használata
- Kedvezõ árak

OKÉV nysz.: 03-0009-04 Akkreditációs szám: AL-1449

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.

Négy országban élünk, de egy az anyanyelvünk,
egy a mesekincsünk – mondta Mezõsi Árpád, a
Paksi Úttörõk XIV. Regélõ Mesemondó versenyén, amelyre határainkon túlról is rendszeresen
érkeznek diákok. A Pákolitz István Városi
Könyvtárral közösen meghirdetett idei megméretésen 32-en vállalkoztak arra, hogy a Sebestyén
András kakasdi mesemondó elnökölte zsûri elé
állnak. Az alsó tagozatosoknál harmadik lett Szaka Gyula Gyönkrõl és Kelemen Réka Kézdivásárhelyrõl, második Vidákovics Elián Paksról,
elsõ pedig Horányi Bence szintén Paksról. A nagyobbaknál a harmadik helyen végzett Csákány
Olivér Kézdivásárhelyrõl és Rovensky Dávid
Galántáról, második lett Füller Kamilla Tengelicrõl, elsõ pedig Mike Bernadett Kézdivásárhelyrõl. Különdíjat ítélt a zsûri a kisebbeknél Ruskovics Kevinnek, a felsõ tagozatosoknál
pedig Nyerluc Annamáriának, mindkét fiatal a
Bezerédj Iskola gyógypedagógiai tagozatának diákja. Viskrõl idén nem tudtak jönni versenyzõk, a
Galántáról érkezettek csak a verseny idején voltak Pakson, a kézdivásárhelyiek viszont több na-

Fotó: Molnár Gyula

Az anyanyelv közös

Mozimûsor

TEMPÓ
Autósiskola
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pot töltöttek városunkban. Mezõsi Árpád elmondta, hogy a mesemondó verseny sikere indulása óta töretlen, ami vélhetõen annak köszönhetõ, hogy a mesevilág vonzó a gyerekeknek, szórakoztat és tanít egyszerre.
-gyöngy-

Hétfõ esti beszélgetések
Tavaly októberben az Összefogás a könyvtárakért címet viselõ
országos rendezvénysorozat keretében került sor a Pákolitz István Városi Könyvtárban az
Egészség-Sziget gyógynövénybolt bemutatkozására is. Kellemes teázgatás közben merült fel
az ötlete egy egészségmegõrzéssel foglalkozó, közös ismeretterjesztõ elõadássorozat megszervezésének.
Úgy terveztük, hogy a könyvtár
biztosítja a helyszínt, a reklámot,
hívja a közönséget, nyújtja a széles körû szakirodalmat. Antalné
Balogh Julianna, az üzlet tulajdonosa pedig szervezi az elõadókat: orvosokat, tudósokat, az ország különbözõ részein dolgozó
szakembereket, hogy beszámoljanak kutatási eredményeikrõl.
A rendezvényeknek az volt a
célja, hogy a feszített életmód, a
gyakori stresszhelyzetek, valamint rossz szokásaink egészségkárosító hatásának kivédésében,
egészségünk megõrzése, illetve
helyreállítása érdekében a hallgatók ismerjék meg és hasznosítsák a kutatók tapasztalatait.

A Hétfõ Esti Beszélgetések
címmel indított elõadássorozat
elsõ rendezvényén a természetes gyógymódokról, gyógynövények egészségmegõrzésben
és betegségmegelõzésben betöltött szerepérõl volt szó, s a további elõadások során is a természetes készítményekrõl hallhattak az érdeklõdõk. Terítékre
került többek között a méregtelenítés, tisztítókúra fontossága,
egy budapesti gyermeksebész
pedig „Új hatóanyag a csontritkulás megelõzésére” címmel
számolt be a nemrég felfedezett
K2 vitamin kiemelkedõ jelentõségérõl, amely a kalciumnak a
csontszerkezetbe való beépüléséhez járul hozzá. Nagy érdeklõdés kísérte a gyógygombák
hatásáról szóló rendezvényt.
Zárásként két figyelemre méltó
témát is taglaltak: elsõként egy
rendkívüli magyar találmányt, a
Moksa Elixírt, ami egy speciális
módon készített virágeszenciákat és C vitamint tartalmazó
komplex készítmény és szedése
kedvezõen hat az immunrendszer mûködésére. Ezt követõen

Antalné Balogh Julianna, a
Trichocenter hajgyógyászat helyi képviselõje tartott elõadást a
hajhullás okairól, a mikrokamerás haj- és fejbõrvizsgálat
során szerezhetõ tapasztalatokról.
Ennyi elõadás fért a tavaszra
meghirdetett programsorozatba,
de tekintettel a téma iránt egyre
erõsödõ érdeklõdésre elkezdtük
az õszi rendezvények szervezését. Egyes elõadókat a közönség
kívánságára ismét meghívunk,
hogy beszámolhassanak azóta
elért eredményeikrõl, tapasztalataikról. Dr. Szilasi Anna belgyógyász október 10-én, vasárnap 14.30-tól egy újabb elõadást tart a Családi Könyvtári
Napok keretén belül. A fõorvos
asszony Béke és egészség a családban címmel a táplálkozás,
genetikai örökség, egymás közötti kapcsolatok témakörét
boncolgatja.
A Hétfõ Esti Beszélgetések
õszi rendezvénysorozata október
18-án, este hat órakor kezdõdik
majd.
Gyulainé Rostási Rózsa
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KATEDRA NYELVISKOLA
ban (3-8 fõ) tanuljanak. Sokan
választják Privát Katedra szolgáltatásunkat, privát tanárral, mely
során az órák idõpontját, a rit-

Mivel várjátok a diákokat ebben a
gyönyörû, modern környezetben?
Egész októberben költözésünket
ünnepeljük. Minden hétfõn és
szerdán katedrás lufikat osztunk
szét a város több pontján. A lufikban található egy kérdés, melynek helyes megfejtésével be kell
jönni iskolánkba, ahol értékes

must és a célt is a tanuló választhatja ki. Ingyenes szintfelmérés
után segítünk megtalálni mindenkinek a megfelelõ csoportot és
módszert.

nyereményeket – 50.000 Ft értékû nyelvtanfolyamot, 5.00020.000 Forintos kedvezmény-kártyákat, nyelvkönyveket – kap
azonnal minden megfejtõ.

Minõség a nyelvoktatásban
Új helyén, a Dózsa Gy. u. 98-ban
kerestük meg az iskola vezetõjét,
Simon Andrea német nyelvtanárt.
Te magad is tanítasz, miben látod
a nyelvtanulás sikerességét?
Nem hiszek abban, hogy tanulás,
kitartás és gyakorlás nélkül meg
lehet tanulni egy idegen nyelvet.
Sorra hallok mindenféle csodamódszerekrõl, melyek szerint nem
kell rendszeresen órára járni, nem
kell házi feladatot készíteni, a tudás majd beleszáll a fejünkbe. Mi
nem ebben hiszünk. Valódi és
használható nyelvtudást adunk
tanulóinknak, de ehhez az õ aktív
közremûködésük is kell.
Milyen módszerekkel és formában tanítotok?
Legfontosabb szempont a kommunikáció. Az órákon tanáraink
nagy szereplési lehetõséget biztosítanak a diákoknak, ehhez elengedhetetlen, hogy kis csoportok-
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Õsszel indulnak angol és német
tanfolyamaink, kezdõtõl felsõfokig, általános, gazdasági és
nyelvvizsga felkészítõ kurzusok.
Az iskolai oktatáson kívül számos
vállalat is a Katedrát választotta,
miért?
Valóban sok céggel (pl. CIB
Bank, Dekoten Kft, RHK Kft.,
Tomolik Euro-Transz Kft., MVM
Konto Zrt., Linzer Agro Trade Kft.,
Városi Múzeum) dolgoztunk már
együtt, hogy dolgozóik, vezetõik
nyelvtudása által sikeresebbé tegyük a vállalatot. Nálunk a képzési költséget a szakképzési hozzájárulásból is finanszírozhatják a
cégek, mert iskolánk és nyelvi
programjaink akkreditáltak. Képzéseink során teljes mértékben
alkalmazkodunk a megrendelõ
igényeihez, pontosan megismerjük céljaikat, hogy ezáltal a számukra legmegfelelõbb módszert,
oktatót és tananyagot biztosíthassuk.
További sikeres mûködést és elégedett tanulókat kívánok! Köszönöm a beszélgetést.
(X)

TUD JOBBAT?
Forint megtakarításaira
6 hónapra évi 6,5% betéti kamatot (EBKM: 6,50%)
Euro megtakarításaira
3 hónapra évi 3% betéti kamatot (EBKM: 3,00%)
KERET+LENCSE

Az ár tartalmazza:
Szemüvegkeret
Mûanyag lencse
Tükrözõdésmentesítõ réteg
Karcvédõ réteg
Munkadíj
Szemvizsgálat

A fenti ajánlat BIFOKÁLIS VÁLTOZATBAN
14.900 Ft
7030 Paks, Dózsa György utca 20.
Telefon: 75/511-246
A részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben.
Az akció 2010. szeptember 10-tõl október 31-ig tart.

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.

