
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

XIX. ÉVF. 20. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. OKTÓBER 22.

NYUGDÍJAS HITEL
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

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

49 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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Ünnepi megemlékezés október 23-án
Paksi Képtár, 10óra: A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány által adományozott díjak átadása; 

Fehérvári úti temető, 14 óra: Megemlékezés Czuczor Antal sírjánál. 

Ezt követően a Virág utcai temetőben igehirdetés, majd Tuba János nemzetőr parancsnok sírjának koszorúzása;

Városháza előtti tér, 15óra: Ünnepi beszédet mond: Hajdú János polgármester. 

Az emlékezés koszorúinak elhelyezése az 1956-os emlékmű előtt.

Gigász 
a lakótelepen

Képriport a 9. oldalon
További  fotók: www.paksihirnok.hu

Összefogott
a város
A túlélés és a remény jelképét, egy papír-
ból hajtogatott darumadarat kapott az, aki
100 forinttal hozzájárult a vörösiszap ka-
tasztrófa áldozatainak megsegítéséhez.
Az akciót a II. Rákóczi iskola szervezte,
de emellett számos kezdeményezés indult
útjára a városban. Már eddig is sokan se-
gítettek adománnyal, kétkezi munkával,
de továbbra is várják a felajánlásokat.

Írásunk a 3. oldalon

Megalakult a képviselõ-
testület, kiosztották 
a feladatokat 2. oldal



– Amit szeretnétek, hogy az
emberek veletek cselekedje-
nek, ti is ugyanazt cselekedjé-
tek velük – ezzel a gondolat-
tal adta át a képviselõknek és
Hajdú János polgármesternek
a megbízóleveleket Szabó
Vilmos Béla, a helyi választá-
si bizottság elnöke a paksi
képviselõ-testület alakuló
ülésén. Hozzátette, hogy lel-
ki, szellemi és cselekvési sza-
badságot kíván nekik. Hajdú
János megköszönte a válasz-
tók bizalmát és ígéretet tett,
hogy megszolgálják. Az új
képviselõ-testület jól mûkö-
dõ, biztonságos költségvetés-
sel rendelkezõ város vezetését
vette át az elõzõtõl, akik fe-
lesleges szembenállások és
veszekedések nélkül dolgoz-
tak, példát mutatva városve-
zetésbõl. Erre számít az új
testület tagjaitól is, akik eskü-

jükben megfogadták, hogy
képviselõi feladataikat Paks
fejlõdésének elõmozdítása ér-
dekében lelkiismeretesen tel-
jesítik, mondta el köszöntõjé-
ben a polgármester, majd az
elõttük álló feladatokról be-
szélt. Az intézmények mûkö-
dését továbbra is magas szín-
vonalon kell biztosítani, a vá-
ros sokszínûségét, gazdag kí-
nálatát a kultúra, sport és a
szabadidõ eltöltése területén
fenn kell tartani, a gyógyfür-
dõ megépítése mellett az
alapinfrastruktúra biztosítását
célzó milliárdos fejlesztések
megvalósítása vár a városra,
valamint az atomerõmû bõví-
tésébõl fakadó feladatok meg-
határozására és elvégzésére is
komoly figyelmet fordítanak. 

A polgármesteri hivatalban
megkezdték egy új, hatékony
ügyvitel-szervezési rendszer
bevezetését és szorosabbra
fûzik a kapcsolatot az önkor-
mányzati intézményekkel,
amelyek kéréseit, javaslatait
igyekeznek teljesíteni, illetve
hasznosítani, ahogy a válasz-

tási szövetségek értékes ötle-
teit, programpontjait is, szem
elõtt tartva, hogy a választók-
tól felelõs gazdálkodásra kap-
tak felhatalmazást, mondta el
Hajdú János. Mindezek meg-
valósításához rend, fegyelem,
egység és kitartó munka kell,
elsõsorban a képviselõktõl,
akik státuszának jelentõsége,
felelõsségük a kisebb létszá-
mú önkormányzat miatt meg-
nõtt, hangsúlyozta. 

Az ülésen a polgármester ja-
vaslatát elfogadva egyhangú
döntéssel a testületbõl Leber
Ferencet választották társa-
dalmi alpolgármesternek, aki
az atomerõmûben dolgozik
osztályvezetõként és városve-
zetõként várhatóan gazdasági
területen ténykedik majd. Az
új törvényi elõírások lehetõ-
séget biztosítanak arra, hogy
a munkába bevonjanak egy
testületen kívüli alpolgármes-
tert is, aki tanácskozási joggal
vehet részt a képviselõ-testü-
let ülésein. Fõállású alpolgár-
mester lett Tell Edit, aki eddig
is a hivatalban dolgozott a

polgármester közvetlen mun-
katársaként, s a továbbiakban
az oktatás, kultúra, egészség-
ügy és szociális területen se-
gíti majd a városvezetõ mun-
káját. Az alpolgármesterek
mellett három tanácsnokot
választottak: Bordács József
feladata a közbeszerzési pá-
lyázatok felügyelete, vala-
mint a helyi vállalkozókkal
való kapcsolattartás lesz, Bar-
nabás István a pályázatokat
fogja felügyelni, Herczeg Jó-
zsef pedig, ahogy az elõzõ
ciklusban is, a nemzetközi
kapcsolatokat. 

A korábbi nyolccal szemben
a következõ négy évben öt
szakbizottság dolgozik a tes-
tületben, mivel a képviselõi
létszám csökkenése miatt bi-
zonyos feladatokat összevon-
tak, ám minden fontos szakte-
rületnek van bizottsági képvi-
selete, vázolta a döntés hátte-
rét Hajdú János. Hozzátette,
hogy a testület összetétele ki-
egyensúlyozott, megfelelõ
létszámban vannak régi, ta-
pasztalt tagok és magasan
képzett, új képviselõk, így
eredményes munkára lehet
számítani. A testület zárt ülé-
sen hozta meg döntését, mi-
szerint díszpolgári címet ado-
mányoz Süli Jánosnak, a Pak-
si Atomerõmû Zrt. vezérigaz-
gató-helyettesének, és Pro
Urbe emlékérmet Klenk Csa-
ba építésznek, valamint Hum
Ferenc mûszaki osztályveze-
tõnek. Az elismeréseket októ-
ber 23-án az ünnepi testületi
ülésen adják át a mûvelõdési
ház színháztermében.

Kohl Gyöngyi
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Megalakult a testület, kiosztották a feladatokat

A gazdasági bizottságot Bar-
nabás István vezeti, tagjai dr.
Nagy Tibor és Ulbert Sándor,
külsõ tagok Féhr György és
Osztermayer László. 

A városépítõ bizottság elnö-
ke Ulbert Sándor, tagjai
Spiesz József és Bordács Jó-
zsef, külsõ tagok Pach János
és Klenk Csaba. 

A humánpolitikai bizottsá-
got Csajági Sándor elnökli,
tagjai Barnabás István és
Herczeg József, a külsõ tagok

Vábró József és Széllné Szász
Márta. 

A közbiztonsági, ifjúsági,
sport- és esélyegyenlõségi bi-
zottság vezetõje Bordács Jó-
zsef, tagjai Kern József és
Csajági Sándor, külsõ tagjai
Molnár József Péter és
Koleszár Norbert. 

A jogi, ügyrendi és pénzügyi
bizottság elnöke Faller Dezsõ,
tagjai Kovács Sándor és dr.
Nagy Tibor, külsõ tagok Me-
zõsi Árpád és dr. Hanol János.  

Ahogy az elmúlt nyolc
évben, úgy a következõ
négy esztendõben is min-
den paksi emberért kíván
dolgozni. Azt szeretné,
hogy az új képviselõ-tes-
tületet a szerénység, segí-
tõkészség, tisztesség,
szakszerûség és haté-
konyság jellemezze –
mondta el Hajdú János
polgármester a grémium
ünnepi alakuló ülésén. A
tanácskozáson két alpol-
gármestert és három ta-
nácsnokot választott, va-
lamint öt bizottságot ho-
zott létre a tizenkét tagú
testület.
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A KDNP alapszabálya szerint
négyévente, az önkormányzati
választásokat követõ három hó-
napon belül kell elvégezni a
tisztújítást. Az alapszervezetek-
nek október 15-ig kellett meg-
hozni döntésüket, a paksi 11-én
ülésezett. A közgyûlés napirend-
jén szerepelt az önkormányzati
választások értékelése, beszá-
moló az országos elnökségi
ülésrõl, valamint új tag felvéte-
le, ám mindezek elõtt megtartot-
ták a tisztújítást. Dr. Széchenyi
Attila, az alapszervezet korábbi
vezetõje úgy döntött, hogy nem
indul újra az elnöki posztért.
Mint elmondta, 1998-tól vezette
a szervezetet, a jövõben a leg-
fontosabb számára, hogy minél

több idõt tölthessen unokáival,
de azért igyekszik segíteni a to-
vábbi munkát. A tagság két je-
lölt közül Bagdy Lászlót válasz-
totta elnöknek. A vezetõség tag-
ja dr. Kiss Péter, Vábró József és
Kalász Miklós lett, a titkári
posztot Magyarné Nagy Edina
tölti be, a gazdasági vezetõ sze-
mélyében nem történt változás.
Bagdy László elmondta, elsõd-
leges feladatuknak tekintik,
hogy szervezetük megerõsöd-
jön, illetve tagságában fiatalod-
jon. Terveik között szerepel csa-
ládi rendezvények szervezése,
illetve jó kapcsolatot kívánnak
ápolni a lakossággal, a helyi ci-
vil szervezetekkel és a városve-
zetéssel. A KDNP paksi szerve-
zete jelenleg negyvennégy fõvel
mûködik, és hét pártoló tagjuk
van.                               -gyöngy-

Alakuló ülésén hozott döntést a
város képviselõ-testülete arról,
hogy segítséget nyújt a vörös-
iszap katasztrófa károsultjai-
nak: kétmillió forintot utal át az
önkormányzat Kolontár telepü-
lés számára. Az összeget az ál-
talános tartalékból biztosítják. 

Nagyszabású városi jóté-
konysági gálát készítenek elõ,
amire a tervek szerint novem-
berben kerül sor. Ennek rész-
leteirõl következõ lapszá-
munkban tájékoztatjuk olva-
sóinkat.

Az önkormányzat mellett in-
tézmények, civil szervezetek,
magánemberek is igyekeznek
segíteni a vörösiszap katasztró-
fa károsultjainak. A II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola „Gye-
rekek a gyerekekért” mottóval
indított adománygyûjtõ akciót.
Aki 100 forint támogatást ad,
diákok által hajtogatott daru-
madarat – a túlélés jelképét –
kap ajándékba. Az adományo-
kat a város több pontján is fo-
gadják. A Deák Ferenc Általá-
nos Iskola csatlakozik a kor-

mányzati kezdeményezéshez,
ami azt célozza, hogy minden
gyerek segítsen 100 forinttal a
kárt szenvedetteknek. Saját
kezdeményezést is útjára indí-
tanak. Plakátokat készítenek,
az iskolában elhelyezett ládák-
ban gyûjtenek „Te is segíts leg-
alább egy tábla csoki árával”
mottóval. Az ebbõl befolyt tel-
jes bevételt kolontári nagycsa-
ládosoknak szeretnék adni. 

A több adományakciót szer-
vezett páros, Molnár Imréné és
Szabóné Tomolik Teréz de-
cember közepéig fogadja a fel-
ajánlásokat: háztartási gépe-
ket, konyhai kiegészítõket, já-
tékokat, tisztítószereket és tar-

tós élelmiszereket a Zsíros köz
11-ben. A felajánlásokat a
Máltai Szeretetszolgálaton ke-
resztül juttatják el Devecser
környékére. 

Az Atomerõmû SE kosárlabda
szurkolóiból alakult Atomic
Boys Egyesület kétkezi munká-
val segített: az elmúlt vasárnap
Devecseren jártak, ahol az ok-
tóber elején történt iszapömlés
okozta károk felszámolásában
vettek részt. 

A Paksi FC félmillió forintot
utal át a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálaton keresztül a káro-
sultaknak. Az összeg jelképes
átadására lapzártánkkal egy
idõben, a Paks-Gyõr mérkõzés
elõtt került sor, amelyen a szur-
kolók hozzájárulását is várták.

Vida Tünde
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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: november 5.

Paksi Hírnök

A vörösiszap károsultjainak gyûjtenek

A bajba jutottak segítségére sietett
a Paksi Atomerõmû Zrt. és az egész MVM
csoport is. Mittler István kommunikációs
igazgató elmondta, hogy többféleképpen
nyújtanak támogatást a károsultaknak. A ka-
tasztrófa bekövetkezése után két teherautó-
nyi gumicsizmát, egyéb védõeszközt vittek a
térségbe. Szinte azonnal elkezdõdött a gyûj-
tés, az erõmû több pontján urnákat raktak ki.
Ezekben 780 ezer forint gyûlt össze, ez az
MVM csoport többi tagvállalatánál gyûjtött
pénzzel együtt majdnem másfél millió fo-
rintra duzzadt. Mittler István elmondta, hogy

nagy volt az igény arra, hogy a kétkezi mun-
kából is kivegyék a részüket az erõmû dol-
gozói. Erre is lehetõséget biztosítottak, két
héten át naponta önkénteseket utaztatnak
Kolontár térségébe amellett, hogy az erõmû
tûzoltósága folyamatosan a helyszínen segí-
ti a katasztrófavédelmi szakembereket. 

A Magyar Villamos Mûvek Zrt. közle-
ményben tudatta, hogy a nemzeti energia-
szolgáltató és tagvállalatai társadalmi fele-
lõsségtudattól vezérelve több mint 100 mil-
lió forinttal segítettek a vörösiszap katasztró-
fa károsultjainak. Az adomány egy részét a

Nemzeti Segélyvonalon keresztül juttatták
el segélyszervezeteknek, a felajánlás másik
részével pedig a Magyar Kármentõ Alapon
keresztül járult hozzá a társaságcsoport a
károk enyhítéséhez. – Az ilyen tragédiák
mindig összefogásra késztetik az embereket.
Az MVM csoport mint nemzeti energetikai
vállalat a maga részérõl mindent megtesz a
környezet megóvása érdekében, ugyanakkor
nem maradhat érzéketlen mások szerencsét-
lensége iránt. Ez indított bennünket ilyen je-
lentõs összegû felajánlásra – jelentette ki Ba-
ji Csaba, az MVM Zrt. vezérigazgatója.

Már nem elõször bizonyítja Paks: kész összefogni, hogy támo-
gassa a bajbajutottakat. Most a vörösiszappal elöntött térség
segítségére sietnek városszerte.

Tisztújítás a helyi KDNP-ben
Új vezetõséggel folytatja munkáját a Kereszténydemok-
rata Néppárt paksi alapszervezete. A soros tisztújító
közgyûlésen Bagdy Lászlót választották a pártszerve-
zet élére. 
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48 utca korszerûsödött az el-
múlt nyolc évben Pakson, tel-
jes felújításukra közel há-
rommilliárd forintot fordí-
tott az önkormányzat. Ke-
rékpárút és parkoló építésé-
re, földút-karbantartásra,
valamint kisebb volumenû
útjavításokra, kátyúzásra
385 millió forintot biztosított
a város vezetése ebben az
idõszakban. 

A Báthory utca újult meg elsõ-
ként faltól falig 2003-ban, a
következõ évben az úgyneve-
zett 1+1 néven indult állami tá-
mogatásnak köszönhetõen –
amelyben az állam minden ön-
kormányzat által útfelújításra
fordított forint mellé biztosított
még egyet – nyolc utca korsze-
rûsödött. Az utcák kiválasztá-
sánál akkor elsõdleges szem-
pont az alattuk húzódó közmû-
vek jó állapota volt, mivel 

a kormányzat ebben

a programban csak

aszfaltozásra, 

szegélykövek javítására és az
aknafedlapok szintre emelésé-
re biztosított támogatást. Így a
rossz burkolatú, de közmûvek
szempontjából problémamen-
tesnek ítélt utcák közül ekkor
korszerûsödött például a Domb
(a Pollack M. utcától a végéig),
a Hársfa, a Munkácsy és a
Szent János utca is. 2005-ben
hat utca öltözhetett új köntösbe
ebben a konstrukcióban, kivá-
lasztásuknál már a forgalom
nagysága is szempontként sze-
repelt. A Barátság, a Geszte-
nyés és a Szabadság utcák az
autóbusz-forgalom miatt kerül-
hettek bele ebbe a „csomag-
ba”. 2005-ben emellett három
nagy útfelújítás is lezajlott a
városban, elkészült az Öreg-
hegy utca rekonstrukciójának
elsõ üteme, a Béke utca egy
szakasza és megépült a körfor-
galmi csomópont a Dózsa

György úton. Ez utóbbi beru-
házás forrását pályázati támo-
gatás is gazdagította. Az útfel-
újításokra ebben az évben 507
millió forintot fordított az ön-
kormányzat, a következõ esz-
tendõben pedig erre a célra 473
millió forint szerepelt a költ-
ségvetésben. A keretbõl a
Kurcz György utca egy része
és a tehermentesítõ szerepet is
betöltõ Akác utca újult meg, az
1+1 program keretében pedig
11 utca korszerûsödött. 

A 2007-es esztendõ nagyberu-
házása utak szempontjából a
Temetõ utca korszerûsítése,
míg 2008-ban a Tavasz, az
Árok és a Rókus utcák felújítá-
sa volt. A két évben közel 570
millió forintot fordított a város
útjainak javítására, felújítására,
földutak karbantartására és ke-
rékpárút-építésre. A cseresznyé-
si út elsõ üteme, a Csárda utca
és a Jókai utca korszerûsítése
2009-ben valósult meg csak-
úgy, mint a Táncsics-Kosár ösz-
szekötõ út és a Váci Mihály ut-
cai parkolók kialakítása. 

Idén 860 millió forint az út-
felújításokra, utcakarbantartás-
ra, valamint a parkoló- és ke-
rékpárút építésre fordított ke-
ret, ebben „csupán” 95 millió
forint a pályázati forrás. A
megújult Dózsa György út bõ
fél év alatt készült el, új út épül
az Öreghegy utca folytatásá-
ban, korszerûsödnek a Kornis
és a Kurcz György utcák, és
még a tél elõtt befejezõdik a

cseresznyési út felújításának
második üteme is.

Az 1+1-es államilag támoga-
tott útprogramban azok az ut-
cák újulhattak meg, ahol ele-
gendõ volt az út burkolatának
korszerûsítése, földalatti köz-
mûvek felújítására nem volt
szükség. A faltól falig történõ
útrekonstrukciók akkor indul-
tak el, miután a kormányzati
forrás megszûnt és az önkor-
mányzatnak saját keretébõl
kellett kigazdálkodnia az utca-
felújításokra fordítható össze-
get, így a városvezetés hatá-
rozhatta meg a beruházások
nagyságrendjét. A teljes re-
konstrukciók esetén 

az utca alatt húzódó

közmûvek állapota

határozza meg 

a felújítás tartalmát. Az ivóvíz-
és szennyvízhálózat, a csapa-
dékcsatorna, a kábeltelevíziós
rendszer, illetve a közvilágítás
átépítése is képezheti a beruhá-
zás részét, a járdaépítés és az
útfelújítás mellett. Fontos
szempont a felújításra kerülõ
utcák kiválasztásánál továbbra
is a városi forgalomban betöl-
tött szerep. 

Az utcafelújítások alapos
elõkészítõ munka után indul-
hatnak csak el, mivel befeje-
zésük után tíz évig nem lehet
megbontani az útburkolatot. A

képviselõ-testület feladata
meghozni a döntést: melyik
utcák felújítására ad megbí-
zást adott évben az önkor-
mányzat. Ha a testületi döntés
megszületik, kiírják a pályá-
zatot a tervezésre, majd a ter-
vek elkészítése után követke-
zik az engedélyek beszerzése
az utak felújítására, közmûvek
építésére, átalakítására és in-
dulhat a kivitelezésre vonat-
kozó közbeszerzési eljárás. Az
utcarekonstrukciókra fordít-
ható összeget az egész évre, a
város egészére tervezett beru-
házásokra figyelemmel hatá-
rozza meg a testület. 

Az útfelújítási költségek biz-
tosítására lehetõség szerint pá-
lyázati forrásokat is igénybe
vesz az önkormányzat, de köz-
ponti támogatást találni egyre
nehezebb. Minden lehetõséget
kihasznál a város, annak elle-
nére, hogy már 

elõfordult: egy pályá-

zat felülírta az önkor-

mányzat terveit. 

Ez történt a Dózsa György út
rekonstrukciójára nyert támo-
gatás miatt is: elõkészítették a
Zsíros köz és a Kápolna utca
egy szakaszának felújítását,
valamint a Báthory utca máso-
dik ütemét, de a beruházásokat
halasztani kellett, ugyanis egy
idõben nem lehetett ezeket az
utcákat felújítani, hiszen meg-
bénulhatott volna a városi for-
galom. 

Az utcafelújítások várhatóan
jövõre is folytatódnak. Az elõbb
említettek mellett készen állnak
a tervek a Csámpáig vezetõ ke-
rékpárút megépítésére, a
Ságvári Endre utca, a Kossuth
Lajos utca rekonstrukciójára és
a Templom tér burkolatának fel-
újítására, vázolta Hum Ferenc
mûszaki osztályvezetõ. Megépí-
tésükrõl jövõ év elején, a költ-
ségvetés elfogadásakor dönt a
képviselõ-testület.          -dallos-

Merre halad az útprogram?
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Közel duplájára nõtt a paksi kerékpár-
út-hálózat hossza három, idén megvaló-
sított beruházásnak köszönhetõen. Paks
déli bejáratától a Kereszt utcáig kere-
kezhetünk már el biztonságosan.

A Dózsa György úti felújítás keretében
kerékpárút is épült a Kápolna utca és a
Kereszt utca között. A drótszamáron köz-
lekedõk számára kialakított sáv a járdát
kíséri, térkõ burkolatával harmonikusan
illeszkedik a fõutca új arculatához. A ke-
rékpárút-hálózat bõvítése ellenkezõ
irányban folytatódott, nemrégiben adták
át a Kápolna utca és a Vak Bottyán Gim-
názium közötti 274 méteres szakaszt. A
kivitelezést a Microcenter Paks Kft. vé-
gezte el, a beruházási költség 12 millió
forint volt. Az átadást követõen indult el a
meglévõ, Tolnai úti bicikliút felújítása. Az
eredeti burkolatot elbontotta a munkálato-
kat végzõ Teerag-Asdag Építõipari és Ke-
reskedelmi Kft., az újjáépítés során 1100
négyzetméter térkõ burkolatú kerékpársáv
készül a gimnáziumtól a Nyárfa utcáig.
Az építkezés 17,5 millió forintból valósul
meg a szerzõdés szerint legkésõbb no-
vember 2-ig. Második ütemben a Kölesdi
útig futó sáv a tervek szerint jövõre újul
meg. 

A városunkon áthaladó kerékpárút a
Kölesdi úttól indulva a jobb oldalon bizto-

sít közlekedési lehetõséget a két keréken
közlekedõk számára, majd a Rákóczi utcá-
nál át kell térniük a kerékpározóknak a bal
oldalra. – A városközpontban haladó új sza-
kasz tervezésénél több megoldásból válasz-
tottuk ki a mûszaki szempontból legmegfe-

lelõbbet – mondta el az önkormányzat mû-
szaki osztálynak vezetõje. Hum Ferenc tá-
jékoztatása szerint a jobb oldalon nem ha-
ladhatott tovább a kerékpárút, mivel a bur-
kolat alatti közmûveket, így például a gáz-
vezetéket át kellett volna helyezni, emellett
az útburkolat és a járda szintje közötti kü-
lönbség nem tette lehetõvé az esztétikus és
biztonságos kerékpárút kialakítását.

A biztonsághoz azonban nem elegendõ
az út minõsége, fontos, hogy a rajta köz-
lekedõk ismerjék és használják a rájuk
vonatkozó KRESZ szabályokat. A kerék-
párút végét és kezdetét mindenütt táblák
jelzik, ezeknél le kell, illetve fel lehet
szállni a kétkerekûre. Így van ez több út-
keresztezõdésnél: a gimnáziummal szem-
ben, a Dózsa György úton a körforgalom-
nál és a Rákóczi utcai gyalogátkelõnél.
Az ESZI-vel szemben megépített új sza-
kasz több kapubejárón halad át (emiatt itt
tilos az autóknak várakozni), a sárga
útjelfestések a kerékpárosok elsõbbségét
jelzik, de a balesetek elkerülése miatt
fontos, hogy minden közlekedõ figyeljen
a másikra, nincs ez másként a Deák isko-
la alsó tagozatával szemben lévõ busz-
megállónál sem. És az sem elfelejtendõ: a
kerékpárút azért épült, hogy ne az útpá-
lyán kerekezzenek, hiszen amellett, hogy
lassítják a forgalmat, balesetveszélyes is.  

Dallos Szilvia

Két keréken a városban

Bár legutóbb – szeptember
elején – azt írtuk, hogy végre
nem kell szlalomozni a Fehér-
vári úton, mert a közútkezelõ
megjavította a csatornarácsot,
most ismét foglalkoznunk kell
ezzel a témával. Magunk is
láttuk, hogy tiszavirág életû
volt a zavartalan közlekedés
lehetõsége, de több olvasónk
is felhívta a figyelmünket:
még mindig – vagy megint? –
rossz a csatornarács. Ismétel-
ten megkerestük a Tolna me-
gyei Magyar Közút Nonprofit
Zrt. területi referensét, Fülöp
Jánost, aki emlékeztetett arra,
hogy a társaság paksi üzem-
mérnöksége a burkolatban lé-
võ kérdéses úgynevezett rá-

csos folyókákat kijavította, a
csatornafedelek rácsait rögzí-
tette. Az átmenõ nagy nehéz-
gépjármû forgalom hatására a
fedlapok ismét kimozdultak,
kellemetlen hangot adnak a
jármûvek áthaladásakor. To-
vábbi romlást okozott, hogy
ismeretlen elkövetõ a törött
rácsdarabot eltulajdonította,
ezért a forgalom biztonsága ér-
dekében ismételten korlátozást
kellett bevezetni. „A felszíni
csapadékvizeket az út alatt fél-
pályán csatornában, félpályán
pedig rácsos folyókában ve-
zetjük el. A környezõ területek
vizeit itt vezetjük át az orszá-
gos közút alatt. A szeptember
28-án megtartott helyszíni be-

járáson javasoltuk az önkor-
mányzat képviselõjének az át-
vezetés átépítését, amelyre ed-
dig visszajelzés nem érkezett
társaságunkhoz.” – szól a köz-
útkezelõ közleménye. A nem
teljesen egyértelmû megfogal-
mazás azt takarja, hogy a köz-
útkezelõ az önkormányzathoz
fordult azzal a javaslattal,
hogy közösen finanszírozzák a
javítást, mert a vízelvezetõ az
önkormányzati területekrõl ér-
kezõ csapadékot is befogadja.
Arra a kérdésre, hogy ameny-
nyiben az önkormányzat az or-
szágos közút javításának költ-
ségeibõl nem kíván részt vál-
lalni, mi lesz az út sorsa, Fülöp
János nem tudott választ adni.

Azt viszont elmondta, hogy
télvíz idején nem lehet bizo-
nyos munkákat elvégezni – az-
az, ha a tél beálltáig nem ké-
szül el, már csak tavasszal le-
het hozzáfogni.

Mint azt a polgármesteri hi-
vatal mûszaki osztályán meg-
tudtuk: figyelemmel kísérik a
problémát, amelyre máig nem
talált megnyugtató megoldást
a közútkezelõ. Az önkor-
mányzat alapvetõen nem sze-
retné átvállalni a fenntartó kö-
telezettségét, de nem kívánja
tétlenül nézni azt sem, ha a
közlekedés biztonságát, a pak-
siak kényelmét hosszú idõn át
zavarja a hiba.

Vida Tünde

Még mindig szlalompálya a Fehérvári úton
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Nemrég még szemét, rendet-
lenség fogadta reggelente a
kismamákat és gyerekeiket a
mûvelõdési központ mellett lé-
võ kisvonatnál. Újabban álta-
lában a takarítás friss nyoma-
ira érkeznek a játszani vá-
gyók. A vonatot és környékét
szemmel láthatóan nemcsak
azok kedvelik, akiknek ké-
szült, hanem a kamaszok, fel-
nõttek is. Csakhogy õk nem
rendeltetésnek megfelelõen
használják.

Néhány hete, még az elõzõ kép-
viselõ-testület ülésén terítékre
került a kisvonat körül kialakult
tarthatatlan helyzet. Lakossági
jelzés érkezett arról, hogy haj-
léktalanok, csavargók vették bir-
tokba, ott isznak, dohányoznak,
gyakorta ott végzik szükséglete-
iket, valószínûleg ott is alszanak.
Jelenlétük zavarja a kisgyerekes
családokat. Arra, hogy a játszó-
tér környékén reggelente italo-
zás, dorbézolás nyomait találták
a kismamák, lapunk figyelmét
Kniesz Judit hívta fel. A kisvo-
natnál tett látogatásunk idején
azt tapasztaltuk, hogy a problé-
ma nagyrészt már a múlté. Judit
és a többi édesanya elmondta,
hogy igazán áldatlan állapot
nyáron volt. Napjainkban is lát-
ják nyomait annak, hogy estén-
ként valakik ott töltik idejüket,
isznak, szotyoláznak, a vonat
belseje tele van feliratokkal, rá-
góval. Mostanában azonban
minden nap frissen van takarítva
a vonat is, a környék is. Mónika
– aki teljes nevét nem árulta el –

elmondta, hogy szerinte tizen-
éves fiatalok szórakoznak itt.
Megesett, hogy egy fiatalnak
szóvá tette ezt, és minõsíthetet-
len hangnemben kapott választ.
Hozzátette, hogy jellemzõen
pénteken és szombaton járnak
arra a kamaszok, és mivel hétvé-
gén nincs takarítás, szombaton
és vasárnap rendetlenség fogad-
ja õket. Azt is elmondta, hogy a
Fenyves utcában felügyelet nél-
kül játszó nagyobb gyerekek is
kárt, bosszúságot okoznak, elõ-
fordul, hogy a kerítésen mász-
nak be, a játékokat nem rendel-
tetésszerûen használják.

Közös érdek, hogy a játszóte-
rek rendben legyenek, hangsú-
lyozta Kniesz Judit, aki szerint
az is fontos, hogy a kamaszokat
ne csak elzavarni kelljen, hanem
tudjanak számukra más alterna-
tívát javasolni. Hozzátette, hogy
a játszóterek rendjét illetõen õt
leginkább a dohányzás zavarja.
Mint mondta, egyértelmûen kel-
lene jelezni, hogy nem lehet do-
hányozni. Jól látható helyen tiltó
táblákat kellene kitenni és arra is

ügyelni kellene, hogy a csikk- és
hamutartókat megfelelõen he-
lyezzék el. – Nagyon helyes, ha
van csikktartó a játszótéren kí-
vül, hogy el lehessen dobni a ci-
git, de ha belülre helyezik el, az
odavonzza a dohányosokat –
mondta Judit, aki a Barátság ut-
cai tömbbelsõben nemrég kiala-
kított játszótérnél tapasztalta ezt.

Elõfordul, hogy csikkeket ta-
lálnak a homokozóban és ami
legjobban felháborítja: az is
mindennapos, hogy az anyukák
a játszótéren fújják a füstöt a
gyerekek, kismamák mellett.
Egy Juditék távozása után érke-
zõ anyuka a játszótér szélén áll-
va dohányzik. Nevét nem vállal-
ja. – Nem tudja a férjem, hogy
dohányzom – mondja moso-
lyogva. Arra a kérdésre, hogy
miért dohányzik a játszótéren,
azt mondja, a gyerekek közé
nem megy be cigarettával, kívül
szívja el, és az ott lévõ hamutar-
tóban nyomja el. Szerinte az a
fontos, hogy aki dohányzik, kul-
turáltan tegye. Ha tilos lenne,
nem gyújtana rá, teszi hozzá.

Búcsúzkodás közben közösen
fedezzük fel a táblát, amelyiken
ott van az egyértelmû jel, a ját-
szótéren a dohányzás és a kutya-
sétáltatás tilos. 

A jelzés óta minden nap mos-
sák a kisvonatot, tudtuk meg a
DC Dunakom Kft.-nél. – Az ön-
kormányzat és a szolgáltató kö-
zött létrejött közszolgáltatási
megállapodás szabályozza min-
den munkánkat. Ebben van
meghatározva, hogy a játszóte-
reken minden nap takarítunk, a
forgalmasabbakon a játékokat
hetente mossuk – vázolta
Kudorné Szanyi Katalin részleg-
vezetõ. A tapasztalatok elkeserí-
tõk: mérhetetlen mennyiségû
szotyola, rágógumi, papírsze-
mét, némely helyeken üveg hal-
mozódik fel. Részben a szülõk,
illetve a „zárás” után érkezõk
okozhatják a problémát, de sem-
miképpen sem az apró gyerekek,
véli Kudorné Szanyi Katalin.
Azt is elmondta, hogy eddig
nem volt igény hétvégi takarítás-
ra, de egyre erõteljesebben je-
lentkezik, így hát fontolóra ve-
szik. Azt, hogy a hajléktalano-
kat, csavargókat távol tartsák,
igyekeznek megoldani az illeté-
kesek, de senkit nem lehet elkül-
deni jogalap nélkül. 

Arra a felvetésre, hogy minden
játszóteret kerítsenek be és éj-
szakára zárjanak, azt mondta,
szerinte nem ez lehet a megol-
dás, mint ahogyan az sem, hogy
mindegyik mellé õrt állítsanak.
Meg kell tanulni használni a já-
tékokat. Dohányzást, kutyasétál-
tatást tiltó tábla viszont minden-
hol van, de szomorú, hogy erre
valakit figyelmeztetni kell. A ha-
mutartók kihelyezésével pedig
éppen az a cél, hogy ne menje-
nek be cigarettával a gyerekek
közé, összegezte.      Vida Tünde

Kultúra kell, nem kerítés

Kniesz Judit szerint nagyon
sokat kellene még elõrelépni
Magyarországon, így Pakson is
a dohányzási kultúra terén.
Szerinte nem helyes, ha sport-
pályán, buszmegállóban dohá-
nyoznak. Helyes, hogy nem le-
het dohányozni az intézmé-
nyekben, de az, ha a bejáratnál
jelölik ki a dohányzóhelyet, azt
eredményezi, hogy az érkezõ-
ket cigarettázó emberek, teli

hamutartók fogadják. – Nekem
nincs azzal problémám, ha va-
laki dohányzik, ez mindenki-
nek szuverén joga, de nekem
ne kelljen szívni és a gyere-
kemnek se – összegezte. Hoz-
záfûzte, hogy miután Paks
sportváros, virágos város, sze-
rinte érdemes lenne megfontol-
ni, hogy megtiltsák a dohány-
zást közterületen, amire más
városokban is van példa.
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Két diákot hívott segítségül
Zsigó Richárd településõr,
hogy megtisztítsák a kisvona-
tot a firkáktól – a fölfirkált ne-
vek alapján jutott el a fiúkhoz.
Mint az kiderült: nem õk az el-
követõk, ám õket is zavarták a
sértõ graffitik, így közösen
tisztították meg a játékot. 



Éppen lapunk megjelenésé-
vel egy idõben tartja nyílt
napját az Energetikai Szak-
középiskola. Akinek fontos
az érettségi, ugyanakkor
szakmát is szeretne tanulni,
annak ajánlja kínálatát a
paksi atomerõmû bázisis-
kolája. 

Az ESZI szakképzési kínála-
ta változatlan, a következõ
tanévre is informatika, elekt-
rotechnika-elektronika, gé-
pészet, környezetvédelem-
vízgazdálkodás, közgazda-
ság, illetve ügyvitel tanulmá-
nyi területre iskoláznak be. A
9-12. évfolyamon a közisme-
reti képzés mellett szakma-
csoportos alapozó képzés fo-
lyik, ami lehetõvé teszi, hogy
a diákok az érettségit követõ-
en egy év alatt szerezzenek
szakmát a szakképzõ évfo-
lyamon, emelte ki Szabó Bé-
la. Az iskola igazgatója hoz-

zátette, hogy a moduláris
képzésnek köszönhetõen a
13. évfolyam elvégzése után
további modulvizsgák letéte-
lével három hónap alatt
újabb szakképesítés meg-
szerzésére van mód. Egy má-
sik kimeneti lehetõség, hogy
érettségi után a felsõoktatást
választják a diákok. Techni-
kusi képzésre az érettségizet-
tek 95 százaléka marad, 5
százalékuk a felsõoktatásban
folytatja tanulmányait. A to-
vábbtanulási arány a techni-
kusi képzés után is kilencven
százalék felett van, a többiek
elhelyezkednek. Az ESZI
nappali tagozatán jelenleg
667 diák tanul, közülük a 9-
12 évfolyamon 506, a szak-
képzõ évfolyamokon pedig
161, tanfolyami képzésben
15. Levelezõ képzésben je-
lenleg általános vegyipari la-
boratóriumi technikus és
gépgyártás oktatás folyik,

velük együtt 752 fõ a tanuló-
létszám. 

Tévhit, hogy akik az ESZI-
ben végeznek, mindannyian
az energiaiparban fognak el-
helyezkedni, egy esetleges
felvételnél a diákok eredmé-
nye is sokat számít. Ugyan-
akkor tény, hogy a bõvítéssel
megnövekszik a paksi atom-
erõmû munkaerõ-felvevõ
ereje. A szakképzésnek fon-
tos eleme a gyakorlat, ami-
hez korszerûen felszerelt is-
kolai tanmûhelyekkel és ok-

tatótermekkel rendelkezik az
iskola, illetve a legnagyobb
„tanmûhely”, az atomerõmû
is nyitott számukra, diákjaik
a Karbantartó és Gyakorló
Központ rendszeres látoga-
tói. A tehetséggondozásra is
nagy hangsúlyt fektetnek, a
szakmai tanulmányi verse-
nyeken kiemelkedõen szere-
pelnek az ESZI-s fiatalok,
amirõl bõvebb információt
találnak a www.eszi.hu hon-
lapon.

Kohl Gyöngyi
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Információs és kommunikációs 
technológiafejlesztési projekt

az ESZI-ben
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktú-
ra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„IKT eszközfejlesztés a paksi Energetikai Szakközépiskolá-
ban” címû pályázaton az ESZI Intézményfenntartó és Mû-
ködtetõ Alapítvány (7030 Paks, Dózsa Gy. út 95.) sikeresen
pályázott és 10 807 673 Ft támogatásban részesül. Az Eu-
rópai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatást az
Alapítvány – a kiírásnak megfelelõen – az oktatás korszerû-
sítéséhez használja fel. Az interaktív táblák, notebookok és
projektorok közbeszerzése a 2003. évi CXXIX. törvény alap-
ján folyamatban van. Az információs kommunikációs tech-
nológiai eszközök alkalmazásával színvonalasabbá tehetõ
a közismereti tantárgyak oktatása, az internet használatával
szinte az egész világ behozható az osztályterembe, virtuáli-
san ellátogathatnak a tanulók a különbözõ földrajzi tájak-
ra, múzeumokba stb. A tanulók például fizikaórán összeál-
líthatják egy atomerõmû primerkörét és megtekinthetik mû-
ködés közben. A tanár által az interaktív táblán elkészített
vázlatok, feladatok számítógépre menthetõk és elektronikus
úton átadhatók a tanulóknak, elméletileg így megvalósul-
hat a „papírmentes” iskola. 
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban 9 tante-

remben kerül elhelyezésre a pályázaton elnyert informatikai
csomag, amely vezeték nélküli internet, illetve hálózati hozzá-
féréssel is mûködik. Az iskola tanárainak egy része a korsze-
rû eszközök használatát külön erre a célra szervezett tanfolya-
mon sajátítja el, amelynek költségét e pályázati pénzbõl fi-
nanszírozza az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ Alapít-
vány. A felkészítésen a tanárok az újonnan beszerelt informa-
tikai berendezéseken tanulhatnak és gyakorolhatnak. Az
ESZI-ben a szakmai tantárgyak oktatásánál már alkalmazzák
az interaktív táblákat.

TIOP–1.1.1 – 07/1–2008–0585

Nemcsak a végzettség, az eredmény is számít

O r g o v á n
József ta-
nulmányte-
rülete az
e l e k t r o -
technika-
elektroni-
ka. Az el-

múlt tanévben a Mikola Sán-
dor Országos Középiskolai Te-
hetségkutató Fizikaversenyen
elsõ, a Simonyi Károly Orszá-
gos Elektrotechnikai Verse-
nyen egyéniben és csapatban is
negyedik helyezett lett, a 12.
Ifjúsági Tudományos és Inno-
vációs Tehetségkutató Verse-
nyen harmadik díjat nyert pá-
lyamunkájával. József vonzó-
dása a fizikához korán megmu-
tatkozott, kibontakozásában
nagy szerepe volt általános és
középiskolai tanárainak. Mint
mondja, mentora, Nagyné La-
kos Mária tanárnõ fizika szak-
köre felejthetetlen. József sze-
retne ötödévre is maradni az
ESZI-ben, majd villamosmér-
nöknek tanulni. 

Ta n u l á s
és szín-
j á t s z á s .
Ez a ket-
tõ tölti ki
j e l en l eg
S c h ü t z
H e l g a

mindenapjait, aki pénzügyi
és számviteli ügyintézõ sza-
kon ötödéves. Az elsõ két
tanév gyõzte meg arról,
hogy ez az útja, felsõfokú
tanulmányait is gazdasági
irányban szeretné folytatni.
Az APEH országos
RangAdó csapatversenyén
az elmúlt tanévben ötödikek
lettek. Helga tagja az iskola
Hefner Erika és Vajda Tibor
vezette Pikk Dráma Szín-
körének, számos szép ver-
senyeredményt tudhatnak
magukénak. Helga elmond-
ta, hogy a versenyekre való
felkészülés alatt mindig sok
hasznos ismeretet szerez, és
jó érzéssel tölti el, amikor
munkáját siker koronázza.   
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Amennyiben a parlament jó-
váhagyja, törvény segíti
majd a bioüzemanyagok el-
terjedését hazánkban. Egyre
több kúton lehet már most is
zöld üzemanyagot tankolni
és az országban több helyen
épül bioetanol gyár. A legkö-
zelebbi Dunaföldváron, ahol
a tervek szerint 2011 végétõl
évi 200 millió liter üzem-
anyagot állítanak elõ kukori-
cából.

A bioetanol benzint helyettesí-
tõ, vagy annak adalékaként
szolgáló üzemanyag, amit nö-
vények (például gabonafélék)
felhasználásával állítanak elõ.
Lehet használni benzinhez ke-
verve és önállóan, utóbbi eset-
ben szükség van egy átalakító-
ra, amelynek beszerelése né-
hány tízezer forintba kerül.

Magyarországon bõ két éve
kezdték el a bioetanol gyártá-
sát Szabadegyházán. A zöld
üzemanyag terjedõben van, de
használatával kapcsolatban
még nem halmozódott fel any-
nyi tapasztalat, mint más
üzemanyagnál. Olcsóbb, hasz-
nálatával jelentõsen csökken a
fosszilis eredetû széndioxid- és
károsanyag-kibocsátás és az
autók teljesítménye megnõ.
Hátránya, hogy alacsonyabb
fûtõértéke miatt nagyobb
mennyiség elégetésére van
szükség. 

A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium a közlekedésben
felhasznált energia üvegházi-
gáz-kibocsátásának csökkenté-
sérõl szóló törvényjavaslatot
készített elõ. Ha megszavazza
az országgyûlés, az üzem-
anyag-forgalmazók kötelesek
lesznek forgalmuk 6 százalékát
bioüzemanyagból realizálni,
ellenkezõ esetben pénzbünte-
tést kell fizetniük. 

A Palotás Kft. dunakömlõdi
kútjánál június eleje óta lehet
tankolni E85-t. Palotás Zoltán
elmondta, hogy nemcsak gaz-
daságossága miatt tartja jónak,
hanem azért, mert nem szeny-

nyezi a környezetet, illetve mi-
után magyar termék, így a ha-
szon itthon marad. Egyébként
– tette hozzá – egyre több he-
lyen lehet zöld üzemanyagot
tankolni. A holtankoljak.hu
internetes oldal szerint ezt
most Tolna megye öt települé-
sén – Dunaföldváron, Faddon,
Gyönkön, Dunakömlõdön és
Pörbölyön – lehet megtenni,
Palotás Zoltán viszont úgy tud-
ja, hogy már a németkéri kúton
is kapható.

Azt is elmondta, hogy a
bioüzemanyag-eladás forgal-
muknak kevesebb mint 10 szá-

zalékát teszi ki. Tapasztalatai
szerint a hûvös idõ beköszön-
tével kevesebb fogy belõle. A
legtöbben nem alakíttatták át
az autójukat, hanem a benzin-
be keverve használják az E85-
t. Magasabb hõmérséklet ese-
tén fele-fele arányban keverik,
a nyár múltán viszont 25-30
százalékban, mert hidegben
nehezebben indul az autó
bioetanollal. Literje most 80
forinttal kerül kevesebbe a 95-
ös benzinénél, nyáron ez a kü-
lönbség 100 forint volt. Palotás
Zoltán szerint egyrészt az lehet
a háttérben, hogy egyre na-

gyobb a kereslet, másrészt az,
hogy a kukorica tõzsdei ára
megnõtt, nyáron még nem érte
el a 4000 forintot mázsánként,
most közelíti az ötöt. 

Aki átalakítóval jár, 20 száza-
lékos fogyasztásnövekedésrõl
számol be, aki keveri, 5-10
százalékról, mondta Palotás
Zoltán. Hogy az autóra káros
hatással lenne, errõl nem hal-
lott még. Mint mondja, több ál-
tala ismert autószerelõ is tan-
kol bioetanolt, ami számára azt
jelzi, hogy nem árt a jármûvek-
nek. Azt viszont nem szabad
elfelejteni, hogy miután alko-
hol, kioldhatja a tankban lévõ
szennyezõdéseket, eltömítheti
a szûrõt. Zoltán édesapja is
benzines autóval jár és használ
bioetanolt. Palotás József elõ-
ször egyharmadnyit tett a ben-
zinbe, de semmilyen változást
nem vett észre, másodszor már
felesben tankolt, akkor mintha
kicsit lustább lett volna az au-
tója, számolt be tapasztalatai-
ról. Szerinte, aki sokat autózik,
annak érdemes átalakítatni a
kocsit, de ez ma még kevésbé
jellemzõ, a többség inkább ke-
veri. Az autók nem egyformán
reagálnak, de nem tesz bennük
kárt a bioetanol, összegezte.

Vida Tünde

Terjedõben a zöld üzemanyag

Pakson legalább féltucatnyi szerviz vállalja
a kocsik átalakítását bioetanol üzemre. A
Bakacsi Gumiszervizben június óta van erre
mód. Mint Bakacsi Balázs mondja, egy készü-
léket kell beiktatni az injektorfej és a csatlako-
zó közé, ami tovább nyitva tartja az injektorfe-
jeket, így több üzemanyagot juttat az égéstérbe.
A készülék ára és a beszerelés költsége függ at-
tól, hogy központi vagy hengerenkénti befecs-
kendezésû a motor. Elõbbi 35 ezer, utóbbi 50
ezer forintba kerül. Bakacsi Balázs kiemelte,
hogy a karburátoros autókat nem lehet, ponto-
sabban túl bonyolult átalakítani. Nem javasolja
a beavatkozást olyanoknak, akik fõként város-
ban autóznak a többletfogyasztás miatt. Az
elektronikát tekintve szintén nem javallott
francia autók esetében. A Volkswagen csopor-
tos autóknál még keverve sem érdemes
bioetanolt használni, mert a legtöbbnél a szûrõ-
ben aktív szén van, amit felold az alkohol, eltö-

mõdnek az üzemanyagcsövek, leég a benzin-
szivattyú, figyelmeztet a szakember, aki szerint
nagyon sok még a tévhit a zöld üzemanyaggal
kapcsolatban, a kutaknál pedig többnyire nem
tudnak tanácsot adni a használatáról. 

Fontos tudni például azt, hogy beszereléskor
általában nem lehet véglegesen beállítani, egy-
két alkalommal vissza kell menni a szerelõhöz,
mert szükség van a „finomhangolásra”. Egyéb-
ként – õk legalábbis – öt év garanciát vállalnak,
így ha bármilyen rendellenességet tapasztal az
autós, érdemes felkeresnie a szervizt. S ha már
garanciáról esik szó, nem lehet figyelmen kívül
hagyni azt sem, hogy amennyiben beszerelik
az átalakítót egy autóba, elveszíti a garanciát. 
Bakacsi Balázs szerint gondot okoz ma még,
hogy legtöbb kútnál nem lehet bioetanolt tan-
kolni, bár Magyarország uniós szinten jól áll e
téren. Az átalakító berendezés egyébként egy
mozdulattal kiiktatható. 
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Gigász a lakótelepen
Mintha egy óriás emelné fel a tenyerén, úgy vitte a magasba a Pak-
si Hírnök fotósát a tûzoltók idén átadott emelõkosaras magasból
mentõje. A több mint húsztonnás monstrummal az egyik paksi tíz-
emeletes mellett gyakorlatoztak a paksi önkormányzati tûzoltók.
Az ablakokban kíváncsi és aggódó tekintetek figyelték az alig egy
perc alatt a tízemeletes fölé emelkedõ gépezetet. 
– Õket is fotózd le! – intett egy ismerõs az ablakból, és büszkén
mutatta a radiátoron ücsörgõ unokáit. 
A 220 millió forintért (80%-ban pályázati pénzbõl) vásárolt Bronto
Skylift üzemeltetéséhez két kezelõ szükséges, egyik a felépítmé-
nyen, másik a magasból irányítja a fél tonnáig terhelhetõ kosarat,
amely akár 40 méterre is „nyújtózhat”. A jármûvet tízezer köbcen-
tis, 430 lóerõs dízelmotor mozgatja.      Fotó és szöveg: Kövi Gergõ
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Európa három kulturális fõváro-
sában, Pécsen, Essenben és Isz-
tambulban is megrendezték idén
a 24 órás filmmaratont. A ver-
seny során egyetlen nap alatt kel-
lett megírni, leforgatni és meg-
vágni egy kétperces kisfilmet há-
rom kötelezõ elem szerepelteté-
sével. A CinePécs filmfesztivál
kísérõprogramján idén is részt
vett a TelePaks munkatársaiból
verbuválódott címvédõ csapat.
Babai István, Kövi Gergõ és
Fellinger József a kaposvári szí-
nésznövendék Váncsa Gáborral,
Tóth András fotóssal és Bányai
Gábor operatõrrel kiegészülve a
második helyen végzett.

– Ez a második helyezés felér
a tavalyi elsõvel, idén sokkal

erõsebb volt a mezõny – árulta
el az ötletgazda Kövi Gergõ, aki
hozzátette: Testrablók 2. címû
filmjükhöz a 80-as évek B-

kategóriás horrorjaiból merítet-
tek ihletet. – Ezúttal kétperces
filmet kellett forgatni, ami köny-
nyebbséget és nehézséget is je-

lentett. A felvételekkel hamar vé-
geztünk, ugyanakkor nem volt
egyszerû két percbe belesûríteni
a sztorit – tette hozzá Babai Ist-
ván, a film operatõr-vágója.

A pécsi forgatás után a munka
Pakson folytatódott, ahol a
TelePaks vágószobájában nyerte
el végsõ formáját a Testrablók 2.
A stáb hajnali fél háromkor vég-
zett az elmondásuk szerint eddigi
legjobb hangulatú munkával.

– Reméljük, a nézõk legalább
olyan jól szórakoznak a filmen,
mint ahogy mi tettük a forgatá-
son – mondta Fellinger József
hangmérnök.

A filmmaraton elsõ helyezettje
egyébként egy orosházi stáb
Pécs-Pitch címû alkotása lett. A
kisfilmek megtekinthetõk a
http://daazo.com/filmmaraton/
címen.

Jól teljesítettek a maratonon

A közelmúltban ismét itthon – mégpe-
dig a Paksi Képtárban – koncertezett
Tóth Viktor. A fiatal magyar jazz gene-
ráció egyik legtehetségesebb tagjaként
emlegetett paksi szaxofonossal ebbõl az
alkalomból beszélgettünk a zenérõl, a
tehetségrõl, a McDonald’s-ról és a kö-
téltáncról.

– Szeptemberben nagyon sok minden
történt, játszottunk a Budapest Jazz Fesz-
tiválon, az Újbuda Jazz Fesztiválon,
Robert Ikizzel, aki egy svéd dobos, más-
félhetes turnét csináltunk. Most inkább
külföldi dolgok jönnek, itthon kicsit las-
sabb vizek folynak… Aztán jön a tél, min-
den lassabban megy, lehet gyakorolni.

– És lehet stúdióba vonulni, új lemezt
készíteni… Van tervben?

– Ez mindig tervben van. Próbálunk,
gyakorlunk, mindig születnek az új kom-
pozíciók. De a mai világban nem mindig
olyan egyszerû, hogy ezek akkor kerülje-
nek felvételre, amikor megkomponálód-
nak. Most folyik a tárgyalás, mert két na-
gyon jól sikerült koncertemet rögzítette a
Magyar Televízió, így a legújabb lemezem
egy koncertlemez lesz.

– Azt szokták mondani rólad, és te is azt
vallod magadról, hogy útkeresõ vagy. Hol
tartasz az úton?

– Hát az úton járásban. Nem tudom,
hogy holnap merre kell tartani. Csak arról
tudok mesélni, hogy tegnap mi volt. Én fo-

lyamatosan azt nézem, hogyan tudok kö-
zelebb kapcsolatba kerülni a hangszerrel,
a zenével. Keresem, de nincsen recept, azt
gondolom.

– De biztosan vannak vezérelvek a mun-
kádban is, az életben is, amelyektõl nem
hagyod magad eltéríteni…

– Azt gondolom, hogy nincsenek stílu-
sok, zenei kifejezési formák, irányvona-
lak, amelyek fõrendezõk lehetnének egy
zenész számára. Nekem csak kétfajta mû-
vészet, kétfajta zene létezik: szívbõl jövõ,
meg hazug. Arra törekszem minden meg-
nyilvánulásban, amikor hangszerrel vagy
zenével kapcsolatba kerülök, hogy az egy
õszinte dolog legyen. Ne akarjon kielégí-
teni semmifajta olyan vágyat, ami a mai
világban sokakra jellemzõ. A
McDonald’s-hoz semmi köze ne legyen a

zenémnek és ezekhez a modern kori dol-
gokhoz, hanem valami állandó, mozdulat-
lan dologgal legyen összefüggésben. 

– Elsõsorban az improvizáció a jellemzõ
rád. A kötöttségekkel netán gondjaid van-
nak?

– Vannak, vannak. Már gyerekkoromban
megfigyelhetõ volt, hogy nem szeretem a
túl sok szabályt. A szabályok számomra
azért vannak, hogy rájöjjek, hogyan lehet
tágítgatni azokat. Ezt keresem a zenében
is! Azt, hogy hogyan tudom a szabályokat
egy kicsit áthágni, úgy, hogy meg is fele-
lek egy kicsit, nem is felelek meg, benne is
vagyok, közben új szabályt kreálok. Ezt a
kötéltáncot élvezem.

– Tizennégy évesen kezdtél Pakson ze-
nélni, ami elég késõi idõpontnak tûnik.
Utána azonban a pályád nagyon gyorsan
ívelt felfelé. Mi a titka, hogy valaki meg
tudja nyerni a szakmát, a közönséget? Mi
kell ahhoz, hogy valaki jó zenész legyen?

– Nem tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy
valaki jó zenész legyen. Arról tudok csak
mesélni, hogy én mit csináltam. Én na-
gyon hittem abban, hogyha én ezt csiná-
lom, elõrébb fogok jutni. Nem akartam vé-
gül is sehova eljutni, csak mindig egy pi-
cit elõrébb, mint tegnap. Azóta is ezt az
utat járom. Azért gyakorlok, hogy holnap
egy kicsit jobban játsszak, mint tegnap ját-
szottam. És remélem, ezt tudom folytatni
egészen 95 éves koromig…

Vida Tünde

Lételeme az improvizáció
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A stáb a film kulcsjelenetét rögzíti Pécs utcáin
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Aki kóstolt már házilag készített, teknõben
dagasztott, kemencében sült kenyeret, az
tudja: összehasonlíthatatlan az üzletekben
ma kapható könnyû pékárukkal. Van, aki
ma már meg sem tudná enni a régi receptek
szerint kidolgozott, tömör, kicsit füstös ízû
kenyeret, azokról a változatokról nem is be-
szélve, amelyek a 19. századig kedveltek
voltak: volt almás, kukoricás, kalácsízû
(cukros élesztõvel sütött), borral és tejjel
kevert ún. czökös kenyér és burgonyás
tésztájú, páréélesztõvel (sárgarépa, petre-
zselyemgyökér, vöröshagyma, zsályalevél,
komlóvirág, köménymag, egres, megforrt
borhab fõzete és korpa keveréke) erjesztett
változat is.

A ma bemutatott eszközt a burgonyás ke-
nyér készítéséhez használták. A burgonya
hazánkban a 17. század közepén bukkant
föl, de csak egy évszázad múlva kezdték
felhasználásra termeszteni. Térhódítását
mind Európában, mind nálunk gátolta az
addig ismert növényektõl eltérõ mûvelési
mód és a hozzá fûzõdõ balhiedelmek. Ma-
gyarországi felhasználása azóta sokrétûvé
vált.

Tápláló, ízletes kenyeret készíthet krump-
li hozzáadásával az, aki ismeri a fortélyo-
kat. Az arányokat régen mindenki családja
idõsebb nõtagjaitól tanulta, és saját tapasz-
talata alapján finomította. A kenyér sütése a

menyecskék elsõ nagy próbája volt, akinek
nem sikerült az új házban sütött elsõ ke-
nyér, sokáig nem kaphatta meg anyósától a
kamra kulcsát, mert nem tanulta meg a ház-
tartás vezetésének alapját, és ezt minden
adandó alkalommal el is mondták neki.
Egy visszaemlékezõ szerint a jó burgonyás
kenyér titka a jó kovász, minél kevesebb
víz, és hogy a krumpli meleg legyen, ami-
kor a tésztához keverik. A krumpli gyors fi-

nomra törése nagyon fontos volt, mert a ki-
hûlt burgonyát nem lehetett jól begyúrni. A
munka meggyorsításához használták a ké-
pen látható az eszközt. A krumplitörõ két
részbõl áll: egy négyszögûre faragott, négy
lábon álló hasáb fából, aminek közepén egy
vésett lyuk, alsó felén apró lencseszem
nagyságú lyukakkal ellátott bádoglappal,
valamint egy kar, közepén henger formájú,
a vésett lyukba illeszkedõ törõfejjel. A
megtisztított, forró krumplit ennek segítsé-
gével nyomták át a bádoglemez lyukain. A
faragással díszített krumplinyomó múze-
umba kerülésérõl nincs pontos adatunk.

A házi kenyérsütés fokozatosan tûnt el az
asszonyok kötelezõ feladatai közül, okai
közt az építészeti és fûtésrendszerek fejlõ-
désétõl a társadalmi változásokig sok min-
dent említhetnénk. Az ún. bérsütés – az ott-
hon gyúrt tésztát a pékségekben kisüttethet-
ték – sokáig lehetõséget nyújtott azoknak,
akik ragaszkodtak a régi ízekhez. 

Ha ismernek olyan történeteket, ame-
lyek a paksi kenyérsütéssel, pékségekkel
kapcsolatosak, recepteket, amik a paksi
kenyér készítésének titkait tartalmazzák,
kérjük osszák meg velünk! Írjanak a
muzeum.paks@gmail.com e-mail címre,
vagy a Városi Múzeum, 7030 Paks, Deák
F. u. 2. címre. 

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Tárgy/Történet

Fo
tó

:K
öv

i G
er

gõ

Elõadó. Ezt mondta egy vá-
sárló Flóris Attiláról, aki elsõ
pillantásra tanulónak látszik.
Ezzel szemben már végzett
szakember, évek óta kereske-
dõként dolgozik. Mindezt
olyan elhivatottsággal teszi,
ami kevesekre jellemzõ.

Vendéglátóiparban szeretett vol-
na dolgozni, de csak szakácsnak
vették volna fel, õ viszont el
sem tudta képzelni magát a
konyhában, mert hogy emberek
között szeret lenni. Flóris Attila
így lett eladó-pénztáros. Szek-
szárdon a Bezerédjben tanult,
utána még két képesítést szer-
zett munka mellett: kereskedel-
mi vállalkozóit és vendéglátó
vállalkozóit. Pakson két és fél
éve él – ahogy mondani szokták
–, a szíve húzta ide. Éppen egy
esztendeje, hogy egy városköz-

pontban lévõ üzlethálózatnál
dolgozik, a vásárlók a hentes-
pultnál találkozhatnak vele.
Könnyû ráismerni, mindig mo-
solyog, le sem tagadhatná, hogy
élvezi, amit csinál. Mindenki-
hez van néhány jó szava, a ve-
võk legtöbbjének arcára sikerül
mosolyt csalnia. Mint mondja,
ha rosszkedvûen érkezik valaki,
az nem neki szól, bizonyára
gondja van. Õ igyekszik jó
kedvre deríteni egy-egy apró
poénnal. Teszem azt, ha rábök a
vevõ a párizsira, és azt mondja:
ebbõl kérek, õ visszakérdez:
hány kiló lesz? Nem esik nehe-
zére barátságosnak, kedvesnek
lenni, hiszen imád emberek kö-
zött lenni. Lapunknak elmondta,
hogy Alsónánán nõtt fel. Édes-
apja is kereskedõ, ugyanolyan
mentalitású, mint õ. Öccse hen-
tes, húga Londonban dolgozik

bébiszitterként. Nagyon jó csa-
lád az övék, összetartó. Soha
nem voltunk gazdagok, de na-
gyon szeretjük egymást, árulja
el. Azt is a lelkemre köti, hogy

ne mulasszam el édesanyját is
megemlíteni, mert õ az, aki
mindig mellettük áll, akitõl
rendkívül sok szeretetet és meg-
értést kapnak mindannyian.

Attila jól érzi magát, tetszik
neki Paks, az, hogy olyan gyor-
san fejlõdik. Egyre több az is-
merõse, szereti a zenét, jó filme-
ket, diszkóba, bálba is szívesen
megy. Egyébként angolt is ta-
nul, hátha úgy hozza a sors,
hogy külföldön kell dolgoznia.
Erre, mint mondja, legfeljebb
átmeneti idõre kerülhet sor, mert
a jövõjét itthon, Magyarorszá-
gon képzeli el. Szeretne egyszer
egy saját üzletet. Nem kereske-
dést, mert ott nem lehet verse-
nyezni a multikkal, inkább egy
vendéglõt. Addig is, míg ez
meglesz, nem kesereg, hiszen jó
kollektívában dolgozik, élvezi a
munkáját. Azt mondja, csak így
érdemes. Aki olyan munkát vé-
gez, amit nem szeret, annak vál-
tania kell.                             -vt-

Jókedvre deríti a vásárlókat
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Igen komoly összeget, har-
mincmillió forintot nyert el a
Paksi Képtár múzeumpeda-
gógiai tevékenysége és az ah-
hoz szükséges technikai esz-
közök fejlesztéséhez. Komoly
a munka is, amit ezen a szak-
területen végeznek, hiszen
havonta közel ezer gyermek
részvételével rendeznek mú-
zeumpedagógiai foglalkozá-
sokat. 

Egyelõre a kistérség települé-
seinek óvodásai és alsó tagoza-
tos diákjai vesznek részt az
órákon, de még idén szeretnék
bekapcsolni az 5-6. osztályo-
sokat, januártól pedig a 7-8.
osztályosokat. Prosek Zoltán
képtárvezetõ elmondta, hogy
az Új Magyarország Fejleszté-
si Terv TIOP és TÁMOP prog-
ramjában is sikerrel jártak. Az
elõbbi 20, utóbbi több mint 10
millió forintot hozott az intéz-
mény konyhájára. Ennek kö-
szönhetõen rövidesen belsõ-
építészeti átalakítások kezdõd-
nek az intézményben azzal a
céllal, hogy egy idõben ne csak
egy, hanem két csoportot tudja-
nak fogadni. A meglévõ foglal-
koztatót elszeparálják, egy újat
alakítanak ki, ami igény szerint
kiállítótérként is használható.
A galéria kiállítóterét a mun-
kák miatt november 15. és ja-
nuár 30. között lezárják. A pá-
lyázat arra is lehetõséget te-
remt, hogy különféle technikai
eszközöket is beszerezzenek.
A másik, nagyjából 11 millió
forintot eredményezõ pályázat
múzeumpedagógiai program-
sorozat megvalósítását segíti.
Célja, hogy a fiataloknak az is-
meretanyagot élvezetes módon
átadva elõsegítsék a kultúra
iránti kötõdésük kialakulását.
A pályázat keretében szabad-
egyetemi keretek között rend-
kívül sok téma terítékre kerül
az anatómiától az építészetig,
legközelebb novemberben vár-
ják elõadásra a diákokat.

– A múzeumpedagógiai fog-
lalkozások az aktuális kiállí-

tásanyag feldolgozásával kez-
dõdnek, ha nincs ilyen, a
gyûjtemény anyagát hívjuk
segítségül és ahhoz kapcsoló-
dóan, illetve a képtár, múze-
um világához kötõdve talá-
lunk ki feladatokat – vázolta
Göttinger Eszter múzeumpe-
dagógus. Mint mondja, nem
úgy kell elképzelni, hogy fe-
gyelmezett rendben vonulnak
végig a gyerekek és komoly
képzõmûvészeti munka zaj-
lik, sokkal inkább játékosság
jellemzi az órákat. A tárlatlá-
togatást gyakorlati foglalko-
zás követi, ahol kipróbálhat-
ják az alkotói módszereket,
eszközöket.

A cél – miként Eszter fogal-
maz – az, hogy kineveljenek
egy aktív, múzeumba járó réte-
get. A gyerekekbõl olyan fel-
nõttek váljanak, akik 

bátran mennek 

múzeumba, jól érzik

magukat, 

tevékeny részesei, befogadói,
esetleg alkotói lesznek ennek a
világnak. A gyerekek számára
élmény, hiszen nincs osztályzás,
nincsenek rossz válaszok, nem
az a cél, hogy kudarc érje õket,
hanem az, hogy élvezzék a sza-

bad alkotást, a szabad gondol-
kodást. A múzeum feladata,
hogy értéket, üzenetet közvetít-
sen, húzta alá a múzeumpeda-
gógus. Egy gyerek általában
egy hónapban egyszer fordul
meg a képtárban, az óvodások
esetenként gyakrabban, de van
egy osztály a II. Rákócziban, õk
egy szakkört „áldoztak” fel
azért, hogy kéthetente járhassa-
nak. Mint Göttinger Eszter el-
mondta, nagyon jó az együttmû-
ködés az iskolákkal, de szeret-
nék, ha nem tanórán kívüli fog-
lalkozásként járnának a gyere-
kek, hanem bekerülne a pedagó-
giai programokba a képtári óra. 

Vida Tünde

Szabad gondolkodásra nevelnek

A fotón Göttinger Eszter látható foglalkozás közben, a gyerekek körében. Eszter Érd és az ah-
hoz közeli Budapest helyett választotta Paksot. 

– Sok-sok véletlen, kicsivel több munka hozta meg a lehetõséget – mondja a képtár múzeumpe-
dagógusa. Az ELTE pedagógia-mûvelõdésszervezõ hallgatója egy hajszálnyira van attól, hogy
kézbe vegye a diplomáját. – Kicsit elõreszaladtam a tanulmányaimban, negyedik évben már be-
fejeztem az egyetemet – mondta hozzátéve, hogy az abszolutóriuma már megvan. Egy múzeum-
pedagógiával foglalkozó TÁMOP kutatásban vett részt mint projektasszisztens, amikor megis-
merte a Paksi Képtárat, ahol egy kerekasztal-beszélgetést tartottak. A Paksi Képtár szellemisége
nagyon megtetszett neki. Örömmel fogadta a lehetõséget, mert szeret vidéken, s inkább szeretne
egy kisvárosban valaki lenni, mint egy csavar egy gépezetben. Sokáig ingázott, két hónapja azon-
ban már Pakson is lakik. – Nagyon jól érzem magam, tetszik, jó itt élni – árulta el. 

2009 októberétõl Múzeumpedagógiai Kutató és Innovációs Iroda is mûködik a képtárban.
Célja, hogy közzétegye a kortárs mûvészethez kapcsolódó múzeumpedagógia gyakorlati temati-
káját, szakmódszertani anyagait, eredményeit, foglalkozásokat. Ezt szeretnék digitalizálni, egy
honlapon publikálni. Kortársmûvészetben még nincs ilyen, mint Göttinger Eszter, az iroda veze-
tõje mondja, a képtár szeretné felvenni a kapcsolatot a többi gyûjteménnyel, asztalhoz ülni, kö-
zös diskurzust kialakítani, ezeket közkinccsé tenni. Ez év tavaszán már rendeztek két kerekasz-
tal-beszélgetést, a szakmai találkozók záró programjaként pedig szeptemberben „A kortárs mû-
vészet múzeumpedagógiai megközelítése” címû konferenciára várták az érintetteket. Ez alkalom-
mal a pedagógusok, múzeumpedagógusok nemcsak az elõadásokat hallgatták meg, hanem bepil-
lantást nyerhettek a képtárban folyó foglalkozásokba is, megismerve annak szemléletét és gya-
korlatai megvalósulását is. 
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Évtizedek óta folyik minden
nyáron feltárás a Dunakömlõd
fölé tornyosuló dombtetõn.
Jellemzõen nyaranta egy hóna-
pon át végeznek szisztemati-
kus munkát Lussoniumnál, eb-
ben az évben azonban több
idõt tudtak szánni rá, így egé-
szen október elejéig dolgoztak
a terepen. A Városi Múzeum
igazgatója, dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna elmondta,
hogy úgy az idén, mint tavaly
is a lussoniumi ásatások abból
a pénzbõl folynak, amelyet a
város önkormányzata egy
nemzetközi pályázat keretében
nyert el. A közvetlenül európai
uniós forrásból finanszírozott
program célja, hogy a limes, és
azon belül a lussoniumi római
kori erõd a világörökség részé-
vé váljon. A Római Birodalom
Határai elnevezésû program-

ban Szlovákia, Lengyelország,
Ausztria és Németország dol-
gozik együtt, magyar részrõl a
Kulturális Örökségvédelmi Hi-
vatal, a Pécsi Tudományegye-
tem és Paks önkormányzata
csatlakozott hozzá. 

Idén folytatódott az erõd fel-
tárása, illetve azé a temetõé,

amit még tavaly találtak meg.
Akkor idõ hiányában egyetlen
római kori sírt bontottak ki,
idén viszont már körülbelül
húsz került elõ. A maguk korá-
ban, vagy késõbbi korokban
kirabolt sírokról van szó, ami-
bõl minden értéket elvittek
már, mondta dr. Váradyné. A

múlt évben talált császár szo-
borlábra utalva azt is hozzátet-
te, hogy minden év nem hozhat
olyan eredményt mint a tava-
lyi, de ezúttal is gazdag lelet-
anyag birtokába jutottak. Idén
a „szokásos” leletek mellett
sok freskó- és verettöredék ke-
rült elõ, illetve egy Krisztus
monogramos sisakdarab, ami
igazán unikális. 

Az igazgató kiemelte, hogy a
pályázat rendkívül összetett
feladatokat ró mind a múzeum-
ra, mind az önkormányzatra és
még sok teendõt tartogat. A
kertépítészeti és egyéb tervek
elkészültek csakúgy, mint
Lussonium honlapja, a továb-
biakban információs táblákat
helyeznek ki, konferenciát ren-
deznek, bemutató filmeket ké-
szítenek. Mindezt azzal a cél-
lal, hogy Lussonium közérthe-
tõbb és közismertebb legyen.
A pályázat 2011-ben zárul.

-vida-

Elkészült a Jézus Szíve templom alatt
néhány esztendõvel ezelõtt fellelt kripta
renoválása. A temetkezési helyet a paksi
római katolikus egyházközség saját
költségén tette rendbe néhány év alatt.  

Amikor 2004-ben hozzáláttak a fal felújítá-
sához a bejárat felõli oldalon és elhúzták az
ott álló régi padot, alatta a padlózattól elté-
rõ burkolatot találtak. Miután felbontották,
egy üreg és beszakadt lépcsõ tárult a sze-
mük elé, majd odalent egy kriptát találtak,
amely az 1902-ben elkészült Jézus Szíve
templom 1700-as években megépített elõd-
jéhez tartozott. A templomkriptában régi
egyházi rekvizitumokat, számos koporsót,
valamint sírokat találtak, többek között
Királydarócy Nepomuki Jánosét 1787-bõl,
illetve egy elfalazott részt, amely mögött
rengeteg csontot fedeztek fel. Néhány esz-
tendõ alatt lépésrõl lépésre haladva hozták
rendbe a kriptát, kizárólag az egyházközség
forrásaiból. Elsõként szétválogatták a cson-
tokat, amelyeknek nem kerestek más
nyughelyet, hanem kialakítottak a felújítás
során egy ossariumot, azaz csontkamrát,
majd néhány kivételével oda helyezték a
maradványokat, valamint a megtalált kegy-
tárgyakat. Az eredeti elképzelés szerint ki-
alakítottak volna egy üveglappal fedett

kamrát, amelyben néhány csontvázat látha-
tóvá tettek volna, ám a homokos, nedves ta-
laj erre nem alkalmas, így ezeknek a ma-
radványoknak is méltó helyet keresnek. A
felújítás következõ fázisa a kõmûves mun-
ka volt, az ossarium mellett megcsinálták a
lejáratot, valamint kialakítottak nyolcvan-
hat urnahelyet, többségében kétszemélye-
seket, de három-, illetve négyszemélyes is
készült, valamint meghagyták a fellelt ko-
porsókamrákat. A lejárat felett Kammerer

Ervin fából faragott képét helyzeték el,
amely az utolsó vacsorát ábrázolja, és ha-
marosan a helyére kerül a temetkezési he-
lyet lezáró kovácsoltvas ajtó, foglalta ösz-
sze a templomkripta felújításának történetét
dr. Keresztes Pál. A plébános azt is elmond-
ta, hogy a középkorban minden temetõ a
templom körül volt, illetve szinte mind-
egyik rejtett kriptát, ahova a papok, egyház-
községi vezetõk elõjoga volt temetkezni. A
Jézus Szíve templom kriptájába azonban
bárki temetkezhet, a szentmisét követõen a
szûk család megy le oda és búcsúzik el
szerettétõl.                           Kohl Gyöngyi

2010. október 22. 13 Paksi Hírnök

Unikális leletek Lussoniumban

Kriptát rejtett a templom mélye
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A Dózsa György úton, a Duna
utca és a Nemzeti Bank Járási
Fiókja közt épült házak közül az
államosítások után több a helyi
földmûves szövetkezet tulajdo-
nába került, például a bank mel-
letti ház telkén állt az áfész egy-
kori irodáinak épülete is, de a
legismertebb, az ún. „maradék-
bolt” a Duna utca sarkán mûkö-
dött. (Pompás üzlet volt, tanúsít-
hatom, Pakson egyedül itt jut-
hattunk hozzá az ún. „exportból
visszamaradt”, akkoriban kü-

lönlegesnek és egyedinek szá-
mító ruhaanyagokhoz, cipõk-
höz, s ráadásul nagyon olcsón!
A varrni tudók igazi kincsesbá-
nyája volt.) Üzletvezetõje a ki-
tûnõ kereskedõ, Schönweitz Jó-
zsef volt, akit a jó paksiak csak
Maradék Jóskának hívtak, ami
egyáltalán nem volt sértés (so-
kan nem is tudták az igazi ne-
vét), az emberek csak azt mond-
ták: „Megyek a Maradék Jóská-
hoz, ott biztos lehet kapni!”. Ak-
kor jószerivel mindenki ismert

mindenkit, egyébként is szokás
volt az üzleteket a boltvezetõk
keresztneve szerint megkülön-
böztetni. A vásárlás a Juliska né-
ninél vagy a Cuni néninél, a Sá-
rikánál vagy a Betti boltban és
sorolhatnám – ezek a nevek
mindenki számára ismert üzle-
teket jelentettek. 

1967-ben a Fõ utca rekonst-
rukciója miatt ezeket az épülete-
ket lebontották, s helyükön
épült fel és 1969-ben nyílt meg

a Szövetkezeti Kisáruház,
Pecha Alfréd mérnök tervei
alapján. Nemcsak Paks, hanem
a környék településeit is el tudta
látni 40 alkalmazottjával, felsõ-
ruházati, fehérnemû, cipõ, kö-
tött és divatáru, méteráru és la-
kástextil, élelmiszer és a mûsza-
ki cikkek osztályainak áruvá-
lasztékával. Az épület ma is az
áfész tulajdona, áruházként üze-
mel, ám eredeti helyén és funk-
ciójában csak az élelmiszerosz-
tálya maradt meg, a fennmaradó
részt bérlõk mûködtetik.

Kernné Magda Irén
(A folytatásban a dunakömlõdi
halászcsárdáról olvashatnak.)

Üdvözlet Paksról!

„Megyek Maradék Jóskához”

A kép baloldalán a maradékbolt bejárata. Inotai Imre fotói.

Az egykori áfész székház helyén ma a nagyáruház található.

Zoltán egy rendkívül ambí-
ciózus, 18 éves paksi fiatalem-
ber. Bonyhádon, a Petõfi Sán-
dor Evangélikus Gimnázium-
ban tanul immár ötödik éve, s
a közelmúltban jelent meg el-
sõ, önálló verseskötete (az
OVIT Zrt. és a Partner Kft. tá-
mogatásával). 

– Próbálom úgy elosztani,
hogy azoknak is jusson, akiket
szeretek, illetve azok is kapja-
nak a kötetbõl, akik a késõbbi-
ekben a segítségemre lehetnek,
hiszen szeretnék ismert költõ
lenni – bár talán még elég fiatal
vagyok ahhoz, hogy költõnek
mondhassam magam… Jó len-

ne minél szélesebb körben
megmutatni a verseimet – tárja
fel terveit. Most, hogy megje-
lent a kötete, úgy gondolta, el-
küldi az írásait egy-két irodalmi
folyóiratnak. 

– A verseim olyanok kicsit,
mintha naplót írnék. Nagy ré-
szük szerelmes, de akad köztük
néhány, úgymond világkritika
is. Az egyik magyartanárom
szerint már általános iskolás
koromban is megmutatkozott a
tehetségem, de ez akkor kezdett
igazán kibontakozni, amikor
kollégiumba kerültem Bony-
hádra. Ott indult egy szakkör,
Csokonai Körnek neveztük,

hisz Csokonai Vitéz Mihály is
16 évesen tartott önképzõkört.
Többen is vagyunk ott, akik
próbálunk írogatni, irodalmi es-
teket tartunk a kollégium kere-
tein belül. Magam is meglepõd-
tem, mikor láttam, mennyire
népszerûek ezek a programok a
fiatalok körében. Jórészt állan-
dó a közönségünk, de õk min-
dig szívesen jönnek. 

Zoltán több sikert is elért az
irodalom terén: a Dél-Dunántú-

li Ki mit tud? részeként szerve-
zett alkotói pályázaton nyert dí-
jat, ahol a verseket novellákkal
együtt bírálták el. Megyei, regi-
onális, sõt országos szavalóver-
senyen elsõ helyezést ért el –
mindemellett évek óta már a
színmûvészeti egyetemre ké-
szül, májusban felvételizik.
Verseket tanul, zeneiskolába
jár, táncórákat vesz, hogy köze-
lebb jusson a sikerhez. 

– Nagyon szép álmom ez, ha
valóra válna, nagyon boldog
lennék, de nem ez az egyetlen
alternatíva, nem erre teszek fel
mindent. Vannak más terveim
is: nagyon szimpatikus szá-
momra például a gazdálkodás
és menedzsment szakirány –
enged bepillantást abba, hogy
nem csak az álmainak él, tuda-
tosan készül a jövõre…    sólya
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Ezek a mai fiatalok…

Szabó Zoltán



Közép-Európa legnagyobb rendezvényha-
jóján, az Európán mutatták be október ele-
jén dr. Kiszl Péter Hálózati révkalauz cí-
mû könyvét. A kötetrõl dr. Kis-Tóth Lajos,
az Eszterházy Károly Fõiskola rektorhe-
lyettese a következõképpen fogalmazott:
„Nekünk, földön járóknak a víz már-már
virtuális dimenziót jelent, ahol a tájékozó-
dásnak ezer fontos szabálya van. Talán en-
nek köszönhetõ, hogy dr. Kiszl Péter, az
információtudomány neves hazai mûvelõ-
je – jólesõ meglepetésünkre – egy olyan
könyvet ad a kezünkbe, amelyhez hason-
lóval még nem találkozhattunk…” A jól-
esõ meglepetés nem csak Péter kollégái-
nak, szakmai vezetõinek jutott ki, hanem a
családnak is, szülei és bátyja ugyanis a
megjelenés pillanatáig nem tudtak a mû-
rõl, amelyben a szerzõ sikerrel tudta öt-
vözni azt a két területet, amelyen élete fo-
nala fut. Merthogy dr. Kiszl Péter élete –
mint elmondta – két szálon zajlik, egyrészt
a hajózással foglalkozó családi vállalkozá-
saik gazdasági ügyeit intézi, másrészt a
felsõoktatásban dolgozik, az ELTE Böl-
csészkarán és – igaz, egyre kevesebbet –
az egri fõiskolán. A könyvet a felsõokta-
tás, illetve az interneten tájékozódni kívá-
nók részére írta, illetve azért, hogy a hajó-
sok és vízi élet mûvelõi számára nyújtson
mankót az e témához kapcsolódó inter-
netes információforrások dzsungelében
való tájékozódásához. Péter révkalauza a
hajózás misztikus világát segít felfedni és
enged némi bepillantást a magyar hajózás
aktuális és régi szép korszakába. 

Ehelyütt talán helyén való azt mondani:
sok víz lefolyt a Dunán, hogy a hajózással,

kompüzemeltetéssel foglalkozó Kiszl csa-
lád legifjabb tagja a Vak Bottyán Gimnázi-
umban szívta magába a tudást. Azóta elõbb
okleveles könyvtárosként végzett kitûnõ
minõsítéssel, majd kiváló minõsítéssel köz-
gazdász diplomát is szerzett. Az ELTE
BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájá-
nak könyvtártudományi programjában
summa cum laude szerezte meg PhD foko-
zatát, idén nyáron pedig száz százalékos
teljesítménnyel „tudta le” habilitációját. 

A maximális teljesítményt minden hall-
gatótól nem lehet elvárni, mondja az EL-
TE egyetemi adjunktusa, de úgy véli, csak
így érdemes. Õ maga a minõségi szemlé-
letet képviseli, mert szerinte a mennyiségi
szemlélettel nem lehet boldogulni. Ez a te-
hetséggondozás ars poétikája. Tapasztala-
ta szerint egyre inkább partnerek ebben a
hallgatók is, hiszen tudják, hogy a „nagy
szürkeségbõl” ki kell rukkolniuk, mert
csak akkor tudnak érvényesülni, munká-
hoz jutni, ha valamilyen plusszal rendel-
keznek. A már említett – hajóépítéssel
kapcsolatos – mottó Péter esetében a hall-
gatókkal való foglalkozásra is igaz. – Na-
gyon szeretem õket segíteni a pályájuk
kezdetén és további szakaszán, de nem
úgy, hogy tálcán kínálom a lehetõségeket,
hanem úgy, hogy kreativitásra, önálló gon-
dolkodásra sarkallom õket – fogalmaz. 

Lemondással jár és szigorú idõbeosztást
igényel az, hogy Péter minden feladatát el-

lássa. Az ELTE Bölcsészkarán részt vesz a
fõiskolai, egyetemi és doktori szintû kép-
zésben témavezetõként, oktatóként, bírá-
lóbizottsági tagként, két specializációt ve-
zet, két szakirány felelõse, egy éve kapta a
megbízást és vezeti az összes bölcsészkari
könyvtárat, ami 1,2 millió dokumentumot,
félszáz könyvtáros szakembert jelent, és
szakmai koordináló és menedzselõ szere-
pet takar. 

Szakterülete alapvetõen a könyvtár- és
információtudomány, ám ahogyan fogal-
maz, ma kissé furcsán hangzik a könyvtár-
tudomány kifejezés és nem a klasszikus
könyvtárképre kell gondolni. Sokkal in-
kább az információ menedzselésérõl, a
szervezeti információgazdálkodásról van
szó, amire egyre nagyobb az igény. Egyre
jobban felfedezik a hasznosságát a foglal-
koztatók és egyre inkább látják a hasznát a
gazdasági és civil szférában is, vélekedik.
A mai könyvtár már nem ugyanaz, mint
egykor. Ezek már multifunkciós intézmé-
nyek, nemcsak a dokumentumok, kulturá-
lis örökség megõrzése a feladatuk, hanem
az információszolgáltatás, és sok más
funkciót kell ellátniuk, hogy vonzóvá vál-
janak. Ennek ellenére Péter meggyõzõdé-
se, hogy gyerekeink, unokáink is mehet-
nek majd könyvtárba, nincs és nem is lesz
vége a Gutenberg-galaxisnak.

Nagy lelkesedéssel beszél az oktatásról,
amit azért szeret, mert folyamatosan fia-
talok között lehet, és ez olyan közeg, ami
folyamatosan frissen tartja. A kutatásban
az új dolgok felszínre hozatala, az össze-
függések feltárása okoz számára örömet.
Azt is elárulja, hogy bár a családi vállal-
kozásból neki többnyire a száraz gazda-
sági adatok jutnak, õt sem hagyja hidegen
a Duna, hiszen a folyó és a hajózás szere-
tete alapvetõ dolog a Kiszl családban. Azt
is hozzáteszi, hogy semmire nem ment
volna, ha nincs mellette a család. Szülei,
bátyja, nagymamája, aki 85 éves és nagy
„szurkolója”, illetve párja. Éppen ezért
ügyel arra, hogy rendkívül sok munkája
mellett maradjon idõ a családra, és persze
némi kikapcsolódásra is. Ez lehet séta
vagy nagyobb kirándulás, esetleg egy
olyan kaland, mint amire tavaly vállalko-
zott, amikor is egy barátjával Regens-
burgból indulva egy hetet töltöttek a csa-
ládi cég egyik teherszállító hajóján.        

Vida Tünde
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Jó napot, mi újság?

Révkalauz a digitális tengeren
„Ha hajót akarsz építeni, ne
azért trombitáld össze az em-
bereket, hogy fát szerezzenek,
kioszd nekik a feladatokat, és
irányítsd a munkát, hanem ta-
nítsd meg õket sóvárogni a vég-
telen után.” – ez az Antoine de
Saint-Exupéry idézet olvasható
dr. Kiszl Péter napokban meg-
jelent új könyvében. Ez nem-
csak a kötet mottója, hanem
Péter pályájáé is.
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Szeptember végén rendezték a
XV. Nuclear Maraton futóver-
senyt Spanyolországban. Paks-
ról többen is részt vettek az
eseményen, közülük Lippai
Zoltán (53 éves) és Jobbágy
Gyula (39 éves) – mindketten
az atomerõmû dolgozói – vál-
lalták, hogy Garonából Madri-
dig fussanak. A 345 km-es tá-
vot 8 nap alatt teljesítették.

– Mikor kezdtétek a felkészü-
lést? 

Lippai Zoltán: Tavaly tudtuk
meg, hogy lesz ez a futás, akkor
derült ki, hogy ilyen hosszú táv-
ra kérnek jelentkezõket. 2009
novembere óta készültünk rá.

– Milyen utakon futottatok és
hányan?

Jobbágy Gyula: Sok helyen
autópályán, a leállósávban,
ezért fõleg betonon. Rendõrök
biztosítottak bennünket. Amikor
nem volt lehetõség az autópá-
lyán futni, akkor mellette, föld-
úton, kavicson, változó volt.
Összesen öten vágtunk neki a
távnak: három spanyol és két
magyar. Többen nem vállalták.

– Mennyit futottatok naponta
és milyen volt az idõ? 

L. Z.: Úgy volt, hogy naponta
egy maraton (42195 m) lesz a
táv, de volt olyan nap hogy 53
km lett belõle. Két részletben
futottuk, délelõtt és délután,
közben megálltunk enni.

J. Gy.: Arra gondoltunk, hogy
szeptemberben milyen meleg
lesz Spanyolországban, de ez
nem jött be. Garona északra fek-
szik Madridtól, amikor elindul-
tunk 11-12 fok volt és még esett

is. Ahogy közeledtünk a fõvá-
roshoz, 1-2 fokkal mindig mele-
gebb lett, a célba 25 fokos me-
legben érkeztünk.

– Voltak holtpontok? 
L. Z.: Idáig még egyikünk sem

ment ennyit, eddig a maraton
volt a leghosszabb, az is évente
1-2-szer. Attól féltünk a legjob-
ban, hogy az egymást követõ
napokat nem fogjuk bírni, de
nem így lett. A legrosszabb a
délutáni újrakezdés volt. 

J. Gy.: A probléma inkább a
tempóval volt. Mi úgy készül-
tünk, hogy 5 percenként futunk
le egy kilométert, ehhez képest
a spanyolok 6-7 perc alatt telje-
sítették. Nekünk ez lassú volt,
mi inkább 4 perc/km-es futók
vagyunk, az 5 perc kényelmes
tempó, az annál lassabb már
kényszerû trappolás. Meg is fáj-
dult a térdem, és bedagadt a bal
bokám, a hatodik napon a kísé-
rõ orvos nem is engedett futni.
Kaptam egy kompressziós kö-
tést, másnapra rendbe is jött. 

L. Z.: A három spanyol közül
az egyik a második, a másik a
harmadik napon kiesett, nem bír-

ták. Gyula csinálta volna, de a
doktor nem engedte. Egyébként
amikor megkértük õket, hogy
hadd menjük a saját tempónkat –
az egyik motoros rendõr jött ve-
lünk –, az sokkal jobb volt.

– Hogyan fogadtak bennete-
ket? 

J. Gy.: Bárhová futottunk be,
aznap nagy ünneplés volt.
Többnyire a település polgár-
mestere fogadott minket, és a
garonai atomerõmû vezérigaz-
gatója vagy a tájékoztatási igaz-
gató. Nagy tapsvihar volt, meg
mondtak valamit spanyolul,
amit mi nem értettünk. Moso-
lyogtunk, kezet fogtunk, utána
mentünk vacsorázni. 

L. Z.: Minden nap sok szerete-
tet kaptunk a spanyoloktól. Õk
nagyon komolyan vették ezt a
demonstrációs futást az atom-
erõmûért. Nagyon örültek ne-
künk, minden kívánságunkat
lesték. Vacsorához mindig bor
volt kitéve, mi mondtuk, hogy
nem szeretjük, rögtön azt kér-
dezték, mit kérünk. 

– Tulajdonképpen miért volt
ez a demonstrációs futás? 

J. Gy.: Az üzemidõ-hosszabbí-
tást 2019-ig engedélyezték a kü-
lönbözõ hatóságok, ennek elle-
nére az ipari miniszter csak
2013-ig adott mûködési enge-
délyt Garonának. Az erõmû dol-
gozói is eljöttek Madridba a be-
futóra, az ipari minisztérium elé,
és egy petíciót nyújtottak át a
miniszternek. 

L. Z.: Amikor a harmadik na-
pon befutottunk Burgosba, a
polgármester fogadott bennün-
ket és elmondta, hogy közvetve
vagy közvetlenül kétezer csa-
ládnak ad megélhetést az atom-
erõmû.

– Nekivágnátok még egyszer? 
J. Gy.: Most már bátrabban

futnék. Ennek nagyon szeré-
nyen vágtunk neki, vártuk, hogy
mikor jön el az, amikor nem bír-
juk tovább, de ilyen nem jött el
soha. Sokszor elmondta a fõ-
szervezõ, nem kell sietni, rá-
érünk, nehogy megsérüljünk,
csak érjünk el Madridba. 

L. Z.: Szívesen elmennék,
most már tudom mire számítsak.
Másképp készülnék, más tem-
póval, rövidebb pihenõidõkkel.
Amikor nekiindultunk, se mi, se
a spanyolok nem voltunk bizto-
sak abban, hogy le tudjuk futni.
Ahogy teltek a napok, egyre job-
ban bíztak bennünk, a negyedik
napon pezsgõt bontottak, hogy
már a táv felénél vagyunk.

– Volt hírverése a futásnak? 
L. Z.: Nagy volt az érdeklõ-

dés, induláskor 20-25 újságíró,
tévé, sõt végig jött velünk egy
operatõr.

J. Gy.: A tartományi lapok
minden nap foglalkoztak ve-
lünk, hol tartunk. A három spa-
nyol és a két magyar!

Kovács József

Nyolc nap alatt 345 km Spanyolországban

Megkezdõdött az NB I-es férfi
kosárlabda bajnokság. Az ASE
csapata az elsõ fordulóban az
újonc Szegedet fogadta a
Gesztenyés úti csarnokban. A
Tisza-partiak két egykori paksi
sikerkováccsal, Fodor Péter

edzõvel és a nyáron Szegedre
hazatérõ Kiss Zsolttal megerõ-
södve kellemetlen perceket
okoztak Mészároséknak. A
vendég alakulat a harmadik ne-
gyedig tartotta magát, csak ak-
kor sikerült megtörni az ellen-

állásukat, a végeredmény pe-
dig 86-77 lett az ASE javára. A
hazai csapatból a 100 száza-
lékos(!) dobóteljesítményt pro-
dukáló, 29/3 pontig jutó
Brooks Sales emelkedett ki. 
A második fordulóban Bara-
nyába utazott Horváth Imre le-
génysége. A pécsiek az elsõ
mérkõzésükön kikaptak Szol-

nokon, ezért nagyon fontos
volt számukra, hogy hazai pá-
lyán gyõzelemmel mutatkoz-
zanak be közönségüknek. Az
ASE az elsõ negyed közepétõl,
az utolsó negyed végéig veze-
tett, de a szívósan küzdõ ven-
déglátók az utolsó percben 91-
87-re a maguk javára fordítot-
ták a mérkõzést.               (joko)

Indul a kosárszezon
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Az oroszorszá-
gi Hanti-Man-
s z i j s z k b a n
megrendezett
39. sakkolimpi-
án a magyar
férfi csapatban
Berkes Ferenc,
az Atomerõmû
SE nemzetközi
nagymestere
kiválóan szere-

pelt. A 149 csapat közül a Lékó Péter, Almási Zol-
tán, Polgár Judit és Berkes Ferenc alkotta magyar
válogatott holtversenyben a harmadik helyen zárt
az izraeliekkel, de rosszabb Berger-Sonneborn
pontszámmal végül negyedik lett. Rövid értékelés-
re kértük az ASE játékosát: 

– Az olimpia elõtt mindenki aláírta volna a negye-
dik helyet. A csehek, kínaiak és az oroszok elleni
gyõzelem után azonban már többet szerettünk vol-
na. Az esély meg is volt, de a 9. fordulóban rosszul
ment az izraeliek ellen, elfáradt a csapat. Utána már
a beloruszok és a lengyelek elleni gyõzelem nem
volt elég, hogy visszakapaszkodjunk a dobogóra.

Tíz partit játszottam, háromszor nyertem, hétszer
döntetlenre végeztem. Mivel többet voltam fehér-
rel, mint feketével, kevesebb volt rajtam a nyomás,
bizonyosfajta elõnyben volt részem. Viszont igazi
bravúr nem jött össze, a játékom jó volt, de nem ki-
magasló – összegzett az olimpikon.            (kovács)
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Kilenc fordulót követõen má-
sodik helyen áll a Paksi FC
II. az NB III Dráva csoport-
jában. Lengyel Ferenc gár-
dájának szereplése eddig re-
mek, hét gyõzelem mellett
egy döntetlen és egy vereség
a mérleg. 

A gárda szakmai irányítását az
a Lengyel Ferenc vette át nyá-
ron, aki 2006 májusában az NB
I-be vezette a zöld-fehér klu-
bot. – Vegyes csapatot vettem
át, ami az elõzõ szezonban jól
szerepelt, negyedikként zárt.
Az állomány az U19-es együt-
tesbõl „kiöregedõ” játékosok-
ból, fiatal tehetségekbõl és az
elsõ gárda keretébõl kimaradó
futballistákból áll, éppen ezért
fordulóról fordulóra változik –
fogalmazott Lengyel Ferenc, a
Paksi FC II. vezetõedzõje. Az
eltelt fordulók alapján elmond-
ható, hogy a zöld-fehér csapat
és a jelenlegi listavezetõ
Szentlõrinc kiemelkedik a me-
zõnybõl. A harmadosztályban

játszó egylet célja nem is lehet
más, mint a dobogóra kerülés. 

Az NB III-as csapat minden
nap edz, sõt, a hét elején napi
két tréninget tart a vezetõedzõ,
ami az osztályban egyedülálló.
– Próbáltam a csapat védeke-
zését összerakni. Zömében vé-
dõ vagy védekezõ játékosok-
kal foglakozom a közös gya-

korlásokon, a támadó szekció
általában az NB I-es PFC-tõl
kerül hozzánk. Az elöl futbal-
lozóktól azt kérem, amit az el-
sõ gárdában tanultak, eddig ez
a rendszer jónak tûnik – tette
hozzá a tréner. A lélekre sok-
szor kell hatni, folytatta Len-
gyel Ferenc, mert az NB I-bõl
érkezõ játékosok gyakran ne-

hezen élik meg a mellõzöttsé-
get. A fiatalok motivációjával
azonban nincs gond a Fehér-
vári úton, edzéseken és a mér-
kõzéseken is becsülettel hajta-
nak. Berkó Ádám és Cziráki
Attila edzõjük elmondása sze-
rint húzóemberei a csapatnak.
– 2008 nyarán kerültem Paks-
ra. Dunaújvárosban megszûnt
a labdarúgás, Karszt József hí-
vó szavára azonnal igent
mondtam, és nem bántam
meg. Elõször az ifiben játszot-
tam, most az NB III-ban, ez az
eddigi legjobb szezonom –
összegzett Berkó Ádám, a csa-
pat védõje. – Az edzések na-
gyon kemények, de a sikerek
feledtetik a napi fáradságot.
Eddig ugyan én lõttem a leg-
több gólt ebben a bajnokság-
ban, de mind a csapat érdeme.
Egyéni célom, hogy bemutat-
kozhassak az NB I-ben –
mondta el Cziráki Attila. A
csapat a következõ fordulóban
október 24-én, 14 órakor a
Szentlõrinccel játszik, majd
egy héttel késõbb a Bonyhád
érkezik a Fehérvári útra. 

Faller Gábor

NB III-ban a dobogó a cél
A Paksi FC tíz fordulót követõ-
en 4 gyõzelemmel, 2 döntetlen-
nel és 4 vereséggel 16:14-es
gólkülönbséggel, 14 ponttal az
NB I-es táblázat 9. helyén áll. A
három idegenbeli gyõztes mér-
kõzést követõen a listavezetõ
Videoton FC otthonában meg-
szakadt a sorozat, mivel a baj-
noki cím legfõbb várományosa
2:1-re legyõzte Kis Károly
együttesét. A székesfehérvári
összecsapást megelõzõen a Pá-
pa ellen Pakson 4:0-ra gyõzött a
zöld-fehér egylet.

– Sûrû a mezõny, de mi elõ-
re tekintünk. Az eddigi ide-

genbeli mérleggel elégedettek
vagyunk, itthon azonban le-
hetne jobb is teljesítmény –
mondta el Lisztmajer Balázs,
az Atomic Strike szurkolói
csoport tagja. – A mutatott já-
ték alapján még elõrébb is le-
hetnénk. Nehéz sorozat elõtt
állunk, hiszen a most követ-
kezõ találkozók sem ígérkez-
nek sétagaloppnak – tette hoz-
zá Tesényi Norbert, a szurko-
lói csoport vezetõje. 

A PFC megjelenésünk nap-
ján a Gyõrt fogadta, majd ok-
tóber 31-én 17.30-tól az Új-
pest ellen lép pályára.

Olimpia után értékel a nagymester

Rangadóval kezdõdött az idény az ASE elsõ
számú sakkcsapata számára. Az NB I elsõ fordu-
lójában a legutóbbi két bajnokság nyertese, a
Nagykanizsa látogatott Paksra. Gosztola István, a
piros-kékek szakosztályvezetõje tavalyi bronzér-
mes gárdájától ettõl függetlenül jó eredményt
várt. – Célunk a dobogó, aminek minél maga-
sabb fokán szeretnénk állni – vázolta a terveket.
Az ASE elsõ csapata végül 7,5- 4,5-re kikapott, a
hazaiak közül Berkes Ferenc és Szabó Krisztián
gyõzött, míg Nevednichy, Grószpéter, Berescu,
Vidéki és Vajda Szidónia döntetlent ért el. Az
ASE II. négy héttel ezelõtt kezdte a küzdelemso-
rozatot, így a téli hónapokban a másodosztályú
egylet nem ül asztalhoz. A legutóbbi fordulóban
8,5-3,5-re legyõzték Balatonfüredet, így az elõ-
kelõ második helyen állnak a táblázaton.     röné  

Teke-tória
A legkisebbek csak szurkoló-
ként, a nagyobbak már verseny-
zõként térnek vissza idõrõl  idõ-
re a tekézõbe, ahol nyolc csapat
részvételével rendezte a PSE
Szabadidõ Szakosztálya a
Teke-tória bajnokság õszi for-
dulóját. – Ezúttal nem voltak
külön csoportok, viszont a gurí-
tások számát ötrõl tízre emeltük
– mondta el a fõszervezõ
Horváthné Szeip Ildikó. A baj-
nokság kísérõ rendezvényei
közt a gyerekek is találtak ked-
vükre valót, különbözõ kézmû-
ves foglalkozások és kisebb
versenyek voltak. A gasztronó-
miát kedvelõ felnõttek a sza-
badban pörköltfõzéssel, hússü-
téssel és jóízû beszélgetésekkel
múlatták az idõt. A versenyt vé-
gül a Középcsatorna nyerte a
Bal csatorna, valamint az Újvá-
rosi Lengõhere elõtt. Folytatás
tavasszal.                           efgé
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Bár az õsz egyre jobban érezteti erejét,
fokozatosan átveszi uralmát a természet
felett, Paks közterei ismét virágba borul-
tak. Köszönhetõen annak a közel negy-
venezer tõ virágpalántának, amelyeket a
DC Dunakom Kft. kertészeti részlegének
munkatársai ültettek ki a parkokba. 

Hét kisebb-nagyobb közpark virágágyaiba
és ládáiba ültették be a hideget tûrõ és soká-
ig virágzó árvácskapalántákat, közel 13 ezer
darabot. Az õszi virágosítás alatt a tulipán-
hagymák is földbe kerültek, mindenhova el-
sõ osztályú, idei vagy tavalyi hagymák,
hogy a tél után színes virágkavalkáddal kö-
szönthesse Paks is a tavaszt. A Szenthárom-
ság téren és a városháza elõtt, a körforgalmi
csomópontnál lévõ, a központi park, az au-
tóbusz pályaudvar melletti, a zászlótartónál

kialakított és a sakkszobornál lévõ parkok
virágágyai újultak meg egy hét alatt. A virá-
gosítás csak az egyik munka, amely a DC
Dunakom Kft. kertészeti részlegére vár
ilyenkor õsszel. Lezárulta után a cserje- és
faállomány pótlása a feladat, amelyet egy-
részt az önkormányzattal kötött szerzõdés
szabályoz, másrészt minden esztendõben
ilyenkor õsszel pótolják a szárazság és a
rongálások miatt kipusztult növényeket. A
vandálok „tevékenysége” minden évben
feladatokat ró a közterek gondozóira, még
mindig sokan vannak, akik nem tisztelik a
természetet, és nem gondolnak arra, hogy a
fák kitörésével mekkora károkat okoznak. A
közterületi faállomány lakossági kérésre is
bõvülhet, telefonon vagy személyesen min-
den paksi lakos igényelhet háza elé fát és
cserjéket az elöregedõ, kipusztuló növények
helyett. A kéréseket bejáráson vizsgálja meg
a fõkertész és õsszel már be is ültetik az új
csemetéket.                            Dallos Szilvia

Õsszel is virágkavalkád

Az esõs idõjárás, a magas vízál-
lás – vagy mindkettõ együtt –
többször meghiúsította a
LaDIK Egyesület családi nap-
ját. Ezúttal nem hagytuk elri-
asztani magunkat: szeptember
végén kissé borús idõben, jó
hangulatú családi sportnapot
tartottunk az atomerõmû vízi-
sport-telepén. 

Míg a többség labdajátékok-
kal, illetve az ebéd készítésével
töltötte a délelõttöt, „Nyitott
szemmel a Duna-parton” jel-
szóval egy hat fõbõl álló csapat
gyalogtúra keretében ötleteket
gyûjtött a paksi Duna-partsza-
kasz szépítésére, használhatób-
bá tételére. A túra során öröm-
mel tapasztaltuk, hogy mások

is „nyitott szemmel” figyelik a
környéket, hiszen az elmúlt na-
pokban egy-két szembetûnõ
objektumot megjavítottak vagy
felújítottak. A túrázók észrevé-
teleiket jegyzetekkel és fényké-
pekkel dokumentálták, mely-
nek összegzését javaslatokkal
és vállalásokkal az arra illeté-
kesekhez kívánja egyesületünk

eljuttatni. Ebéd után, az idõ ki-
derültével a kevésbé fáradtak a
vízre is lemerészkedtek. Rövid
kenutúrás terepszemlét tettek a
benedeki partszakaszon és mo-
torcsónakkal az uszódi „kor-
zón”.

A rendezvényt Paks Város
Önkormányzatának támogatá-
sával valósította meg az egye-
sület. Képek a rendezvényrõl:
www.paksiladik.hu.      

weiszm

Családi nap a LaDIK-nál

Az ASE judósai az idén is hoz-
ták az eredményeket, hazai és
nemzetközi versenyeken egy-
aránt a dobogón vagy pont-
szerzõ helyen végeztek, ám a
sérülések közbeszóltak. Hely-
zetértékelés Hangyási László
vezetõedzõvel: 

– Bor Barna lendületben volt,
magabiztosan versenyzett,
Moszkvában az utolsó edzésen
keresztszalag-szakadása lett.
Kiss Norbi, aki a junior kor-
osztályban lehetne most húzó-
ember, szintén keresztszalag-
szakadást szenvedett. A junior
B országos bajnok Kárpáti Gá-
bornak futóedzésen sérült meg
a bokája. Ennek ellenére az
eredményeink szépek. Bor
Barna Európa-bajnoki ezüstje

és a különbözõ nemzetközi
versenyeken elért helyezései,
Csoknyai Laci kvalifikációs
versenyeken elért két bronza
és három ötödik helye is na-
gyon jó eredmény. Az utánpót-
lás is hozza a bajnoki címeket.
Bor Barna már kocog, súlyzó-
zik, gyógytornára jár, fokoza-
tosan kapja a terhelést. Szépen
erõsödik, most 127 kg, az ide-
ális a 130-135 kg-os testsúly
lenne a számára. Majd az or-
vos mondja meg, hogy mikor
versenyezhet, nem erõltetem,
várhatóan február-március
környékén harcolhat elõször,
remélem, az Eb-re már telje-
sen rendben lesz. Csoknyai fo-
kozatosan fejlõdik, a magya-
rok között õ szerepel legjob-

ban az olimpiai kvalifikációt
tekintve, szépen halad, megy
elõre. Az õ versenyeztetése a
klub feladata, mivel csak
azoknak a költségeit fedezi a
szövetség, akik Európa-baj-
nokságon 1-5., világbajnoksá-
gon 1-7. helyen végeztek.
Amennyiben sikerül kivívnia
az olimpiai részvételt, a szö-
vetség utólag visszatéríti a
klubnak azt az összeget, amibe
az a tíz verseny került, ame-
lyeken sikerült az olimpiai
részvételhez szükséges ponto-
kat összeszedni. Nagyon zsú-
folt a versenynaptár, és nem
tudni hova, melyik versenyre
érdemes menni. Az egzotikus
helyeken könnyebben lehet ta-
lálni pontokat, mert esetleg

csak tizenegyen indulnak egy
súlycsoportban, és a végelszá-
molásnál annyit érnek, mintha
hatvan induló között érné el
ugyanazt a helyezést. 2011-
ben például a vb után hat héten
keresztül minden hétvégén
lesz valamilyen kvalifikációs
verseny. Az idén még lesz ver-
seny az Arab Emírségekben,
Japánban és Kínában. Lesz
U23 Eb, felnõtt magyar baj-
nokság, ifjúsági, és felnõtt csa-
patbajnokság. Január 15-én
már masters verseny lesz, egy-
szerûen nincs megállás. Ígére-
tet kaptunk az új judo teremre,
ahol a nap 24 órájában is lehet
edzeni. A londoni lesz a 6.
olimpia amire készülünk, re-
mélem lesz ott versenyzõnk és
éremszerzõnk – foglalta össze
a legfrissebb híreket Hangyási
László.                         (joko)

London felé menetelnek

Fo
tó

: 
Sz

af
fe

na
ue

r 
Fe

re
nc



2010. október 22. 19 Paksi Hírnök

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Október 24. (vasárnap) 19 óra
A BELSÕ KÖR

feliratos francia thriller

Október 27. (szerda) 19 óra
BABYLON A. D.

feliratos am.-francia sci-fi

Október 31. (vasárnap) 19 óra
(REC)

feliratos spanyol horror

November 5. (péntek) 19 óra
KARATE KÖLYÖK

amerikai vígjáték

Mozimûsor

Paksi Hirdetõiroda
Tel.: 06-75-510-623; 

06-20-949-2467
E-mail: paksi-hirdeto@externet.hu

Pakson a Fehérvári úti temetõben
eladó egy kétszemélyes kripta

felépítménnyel. Ára 300.000,- Ft
Érdeklõdni lehet levélben: 

Kovács Edina Viktória
7634 Pécs, Malom-cseri út 7.

vagy telefonon: 
70/344-5665 és 30/409-2088

KIADÓ 
INGATLANOK

Paks fõutcáján, iroda-
házban (Tolnai u. 2.) 
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékeny-
ségre irodák kiadók.

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

30/9372-668,75/511-252.

Az atomerõmû Tájékoztató és
Látogató Központjának meg-
nyitását idézték fel a TelePaks
Retro nyári leállását követõ
folytatásában, de a nézõk ta-
núi lehettek annak is, hogy
milyen szorgosan söprögettek
a magas IQ-val rendelkezõ
embereket tömörítõ Mensa
Hungarica tagjai a lakótelepi
központi parkban, valamint
egy óriási durranást is be-
csempésztek az anyagok közé,
ami nem volt más, mint rob-
bantás a téglagyár bányájá-
ban. Mindez 1995 második
félévében történt városunk-
ban. Az idõutazást várhatóan
hasonlóan izgalmas, érdekes
egykori eseményekkel hama-
rosan folytatja a televízió, ma-
guk mögött hagyva ezt az esz-
tendõt, 1996-ba lépnek át. A
szerkesztõ éppen lapunk meg-
jelenésével egy idõben veszi
górcsõ alá az archívumot és
nézi végig lelkesen a „több
mázsa” kazettát, ugyanis ab-
ból az idõbõl az adásmenet –
legnagyobb sajnálatára – igen
hiányos, így nem tudni, me-
lyik szalag milyen kincset rejt.
A magazin következõ adását
október 29-én 19.15 perckor
tûzi mûsorára a TelePaks.

TelePaks Retro
A fenti címmel nyílt meg
Péger József kiállítása a mûve-
lõdési központ nagykiállítójá-
ban, amely november 14-ig
várja a látogatókat. 

Maga a kiállítás a zene konst-
rukciója geometriai formákból
és színekbõl. A geometria és a
gesztus között harmonikus,
konstruktív kapcsolat van. A
szabad kézzel festett geometriai
formákból és élénk színekbõl
alkotott mûvekben ott vibrál,
mocorog vagy éppen érzékien
hivalkodik a gesztus. A geomet-
ria a gesztus állapotban kifeje-
zõdõ mozdulatlan kivetítõdése.

Minden kép kérdés, a válasz
ott van a meleg-hideg színek

finom összecsiszolásában, a
formák váltakozásában, a ma-
tematika „érzésítésében” vala-
mint az én-világ kapcsolat kü-
lönbözõ értelmezéseinek ké-
pekben történõ megnyilvánu-
lásában. 

Idõbe zárt idõk mimikája raj-
zolódik ki a képeken, az izzásig
feszülõ húrok és az üdvözülésig
vezetõ vérzõ kínszenvedés pas-
sióját rikoltó barokkon át Bar-
tókig. A gesztus ütemekre és
dallamokra feltörõ indulat és
kukucskáló kíváncsiság a világ-
ra, amely geometria a gesztus-
ban, vagyis szavakban, mozdu-
latokban és érzésekben leírható
valóság. Fejes Margit

Geometria és gesztus
Civil és nonprofit szervezete-
ket vár a Paksi Közmûvelõdé-
si Nonprofit Kft. és a Civil
SzámAdó Szolgálat október
25-én, 17 órától a VMK-ba.
Hasznos információkhoz jut-
hatnak az szja 1%-os elszámo-
lásokkal kapcsolatban és egyé-
ni konzultációra is lehetõség
nyílik. 

Konzultáció 
az 1%-ról

A Paks-Géderlak között
üzemelõ komp október 20-tól
7-tõl 12 óráig, majd 14-tõl 17
óráig közlekedik óránként.
Bõvebb információ a 20/539-
2617-es számon kérhetõ.

A fotón színes gyermekrajzok díszítik a Pákolitz István Városi
Könyvtár lábazatát, amit a népmese napjához kapcsolódóan ké-
szítettek a város általános iskolásai. Az illusztrációk a Világszép
Sárkány Rózsa meséjét elevenítik meg. A mûalkotás egyszeri és
megismételhetetlen, a „tárlatot” az idõjárás függvényében hosz-
szabb-rövidebb ideig tekinthetik meg, ugyanis nem vízálló.
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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.
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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%)

vállalkozói forint betéteire 
2 hónapra évi 5,75% kamatot (EBKM: 5,75%)

kínálunk egyszeri lekötésû számlabetétekre összeg-
határtól függetlenül, meglévõ Ügyfeleinknek is.

Szekszárd, Garay tér 14-16. 74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Paks, Villany u. 4. 75/511-240

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

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

szabályzatok tartalmazzák.

Eladó ingatlanok
Pakson, a Haladás utcában 2 szo-
bás, 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 Lajos utcában 1
szobás összkomfortos lakás kerttel,
tárolóval eladó. Irányár: 7,8 M Ft.

Pakson, a lakótelepen a Tölgyfa
utcában IV. emeleti, 2,5 szobás
lakás eladó. Hõszigetelt nyílászá-
rók, igényes belsõ kialakítás.

Paks, Óváros központjában 5
szobás, összkomfortos, garázsos
családi ház eladó.

Pakson, a városközpontban a Vá-
ci M. utcában felújított téglaépü-
letben, 2 és fél szobás, erkélyes,
62 m2-es elsõ emeleti lakás eladó.
Irányár: 14 100 000 Ft

Németkéren, a Pozsonyi utcában
2 szobás családi ház, 3100 m2-es
telekkel eladó. Irányár: 4,2 M Ft.

Szekszárdon, a Lõtér utcában 240
m2-es, gázfûtéses, összkomfortos
lakóépület eladó. 2 önálló lakás is
kialakítható. Irányár: 27 M Ft.

Pécsen, az Anikó utcában 10. emeleti,
liftes, 63 m2-es, 3 szobás, nagy erké-
lyes lakás eladó. A lakás külsõ falai
hõszigeteltek. Paksi csere lehetséges.

Dunakömlõdön, a Béke utcában
kétszintes, szuterénos, téglaépítésû,
3 és félszobás, 210 m2-es összkom-
fortos családi ház, két külön bejá-
rattal eladó. Téglaépítésû, társashá-
zi, 2 szobás lakást második emele-
tig beszámítok. Irányár: 17,9 M Ft.

Ingatlanok értékelése, 
eladás, vétel, hirdetés.
Részletes felvilágosítás: 

Fonyó Lajos 
ingatlan értékbecslõ, közvetítõ

Tel: 70/310-8374 
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

MEGHÍVÓ

„keressétek Isten

országát 

és az Ő igazságát”

Művelődési Ház

klubterem

MINDEN VASÁRNAP

1700 órakor

Dr. Csernus Imre
elõadása

2010. november 12. 1800

Paks, Városi Mûvelõdési Központ
Jegyfoglalás 06-75/519-150

AGYKONTROLL
gyermekeknek Pakson

30/619-2294
www.agykontroll.hu

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Munkavállalásra 
alkalmas, oklevelet
(háromnyelvû) adó,

masszázs 
tanfolyam indul:

2010. november 11-én Pakson
Ára: 45 000 Ft 

(részletfizetés lehetséges)
Érdeklõdni lehet: 
06-30/3021-487

Nyilvántartási szám: Ny.sz: 14-0032-06


