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Az állattartók felelősségéről is beszélgettünk dr. Plachy
Gáborral. Az állatorvosról az is kiderült: hivatása
Portrénk a 15. oldalon
egyben a hobbija.
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Ezüst- és bronzérmet szerezve a legjobb
külföldi csapatként végeztek a paksiak a
speciálisan képzett rendõri szervek világversenyén Amerikában.
Ugyanitt egykori csapattársuk és kollégájuk, Farsang János világbajnok lett az
egyéni versenyzõk között.
6. oldal

Város
a város alatt

Fotó: Kövi Gergõ

Egyszerre lehet áldás és átok a földalatti képzõdmény – miképp alakult ki a
paksi pincerendszer, mire érdemes figyelni a tulajdonosoknak, errõl is olvashatnak lapunk 8. oldalán. Kiderül az
is, még a szekszárdinál is hosszabb és
szerteágazóbb a város alatt húzódó pincehálózat.

NYUGDÍJAS HITEL
49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

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

Már az autópályáig kész
Elkészült a Cseresznyésbe vezetõ út újabb szakaszának felújítása. A település központjából indulva tavaly közel másfél
kilométer hosszúságban történt meg az út rekonstrukciója,
most az autópályáig készült el.
Szeptember közepén láttak
munkához a közbeszerzési eljárásban nyertes Baranya Aszfalt és Betonelemgyártó Kft.
szakemberei. A harmincmilliós
beruházás elsõ mozzanata a
szegélyépítés volt, majd a pályaszerkezet-építés, aszfaltozás
és tereprendezés következett. A
munkálatok részeként az út két
oldalán nemes padkát alakítottak ki, ami megkönnyíti a kétirányú forgalmat, a süllyesztett
szegéllyel a három méter széles, egysávos út harminc centiméterrel szélesedett. Az alkalmazott technológia érdekessége, hogy eredeti betonút szol-

gált alapul, erre került az aszfalt réteg. A beton mozgását
ágyazati réteg egyenlíti ki. Bár
az esõs idõjárás kissé megnehezítette a kivitelezõ cég munkáját, határidõre elkészültek.
Az út teherbírása megnõtt, így
a helyi állattartó és fatelepek
mûködése miatti tehergépjármû-forgalom nem rongálja az
útpályát. A cseresznyési út felújítása az elsõ két ütemmel
még nem ért véget. A harmadik
az M6-os autópálya-átjárótól a
paksi Györkönyi utcáig vezetõ
szakasz megerõsítése lesz, ami
a költségvetés függvényében
valósul meg.
-kgy-

Régi seb volt ebben a városrészben a szilárd burkolat nélküli utcarész az Öreghegy utcában, hiszen az elmúlt években egyre
több ház épült a területen, ma
már közel húsz család él itt,
mondta el a mûszaki átadáson a
körzet képviselõje. Barnabás István azért is fontosnak tartotta a
beruházás megvalósulását, mert
ennek keretében közmûfejlesztés is történt, így ha igény lesz rá
és a földek tulajdonosai is úgy
akarják, további telekkialakításokra nyílik lehetõség – tovább

Paksi iskolák az iszapkárosult diákokért
Jótékonysági gálamûsoron
lépnek fel a város diákjai és
pedagógusai, a bevételt a katasztrófa sújtotta térségnek
ajánlják fel.
Már eddig is több formában
igyekeztek segíteni az októberi
vörösiszap katasztrófa károsultjain a paksiak, segítséget
nyújtott az önkormányzat,
gyûjtöttek civilek, intézmények, cégek. Több különálló elképzelés is megfogalmazódott
annak kapcsán, hogy a gyerekeket bevonva jótékonysági estet tartsanak, majd megszületett
az ötlet egy nagyszabású közös
produkcióról, ahol újabb alka-

lom kínálkozik, hogy a paksiak
megmutassák együttérzésüket,
kinyilvánítsák segítõkészségüket. Simon Péter, a mûvészeti
iskola igazgatója felvetésére
december 2-án Paksi iskolák az
iszapkárosult diákokért címmel
gálamûsort rendez az önkormányzat a város iskoláival közösen. Tell Edit alpolgármester
elmondta, hogy egy intézményvezetõi értekezleten fektették le
a mûsor alapjait, amely – miután az advent idõszakában lesz
– elsõsorban a szeretetrõl, ajándékozásról, karácsonyi ünnepkörrõl szól és színes, ünnepi
hangulatot közvetít majd. Az
alapelképzelés az, hogy min-

fejlõdhet a város. Az önkormányzati tulajdonú út megépítése szeptember közepén indult el,
aszfaltozott út, térkõ burkolatú
járda és kapubejárók építésére, a
közvilágítás elkészítésére, csapadékcsatorna építésre, az ivóvíz-, szennyvíz- és a gázvezeték
meghosszabbítására
kapott
megbízást a kivitelezõ TeeragAsdag Építõipari és Kereskedelmi Kft. A beruházás november
10-re fejezõdött be, tájékoztatott
Nagy Péter, a kivitelezõ cég projektvezetõje.
-dal-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Közel 1500 négyzetméter új aszfaltburkolatú út épült az
Öreghegy utcában. A 68 millió forintból elkészült beruházás
megvalósulása nem csupán az ott élõk életét könnyíti meg, a
közmûfejlesztésnek köszönhetõen lehetõség nyílik újabb
telekkialakításokra is a malomhegyi utcában.

den iskolából egy-egy produkcióval gálaestet hozzanak létre
és a bevétellel segítsék a katasztrófában otthonukat, értékeiket vesztetteket.
A részletekrõl Hefner Erika
drámapedagógus elmondta,
hogy a mûsor két részbõl áll
majd: egyikben paksi iskolák
diákjai, a másikban pedagógusok állnak színpadra. Az önkormányzati iskolák mellett a két
nem önkormányzati fenntartású iskolát is felkérték, hogy
közremûködjenek. A mûsor
színes lesz, árulta el. Kórusmû,
mesefeldolgozás, paródia, balett, nemzetiségi tánc, szólóének egyaránt lesz benne. Má-

sodik részben a tanárok lépnek
majd színpadra, elsõsorban, de
nem kizárólag a Pro Artis mûvészeti iskola pedagógusai adnak majd mûsort.
Hefner Erika elmondta, hogy
a technikai háttér biztosításában a PIKK Dráma Színkör
lesz a szervezõk segítségére. A
belépõ árát nem határozzák
meg, mindenki maga dönti el,
hogy mennyit kíván adományozni. Erre azoknak is lehetõségük van, akik nem mennek el
a gálára, a tervek szerint támogatójegyeket árusítanak a Pro
Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben, illetve a
mûvelõdési központ ifjúsági
irodájában. A gálamûsorra december 2-án 18 órára várják a
város lakóit.
Vida Tünde
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Egész városrész megújulóban

A Barátság út mögötti elkészült,
a Szabó Erzsébet–Újtemplom
utca közötti folyamatban van,
míg az út másik oldalán, a Kodály Zoltán utcánál lévõ tömbbelsõ felújítása még hátravan –
megkezdõdött a tervezés. Ehhez
kapcsolódóan lakossági fórumot
tartottak a Városi Mûvelõdési
Központban, amire a választókerületben élõ polgárokat várták. A tervindító fórumon a polgármesteri hivatal szakemberei

Fotó: Molnár Gyula

Sorra újulnak a panelházak
közötti területek az Újtemplom utca környékén: készülnek a tervek a harmadik nagyszabású tömbbelsõ-rekonstrukcióra.

ismertették a rekonstrukció részleteit. Elhangzott, hogy a köztereken a lépcsõk mellett rámpás
feljárókat építenek majd és a két
utcát is összekötik, így a gyalogos közlekedés az igényekhez

igazodik majd. – A parkokban
lévõ csapások jelzik, több helyütt nem a megfelelõ helyen fut
a járda. Az itt élõk jelezték, hogy
az Újtemplom utca járdája töredezett, felújításra szorulna, illet-

Felvázolták a hulladékgazdálkodás jövõjét
Az év végéig benyújtja a Paks
és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására
alakult, hét települést tömörítõ társulás a beruházás anyagi
hátterét biztosító pályázat
második fordulós anyagát a
európai uniós program kiírására. A pályázatról, valamint
a tervezett hulladékkezelõ
központról a sajtónak szervezett tanulmányúton kaptunk
tájékoztatást.
A hulladéklerakóknak meg kell
felelniük az uniós környezetvédelmi elõírásoknak, illetve célkitûzés, hogy 2014-tõl a kommu-

nális hulladéknak csupán hatvan
százaléka kerüljön a lerakókba.
A megvalósítás olyan technológiát igényel, amelyet a települések önállóan nem tudnak biztosítani, tehát hulladékgazdálkodási
rendszerben kell gondolkodni.
Mindezeket figyelembe véve
döntött úgy tavaly nyáron Paks,
Nagydorog, Pusztahencse, Györköny, Madocsa, Bölcske és Gerjen önkormányzata, hogy közös
hulladékgazdálkodási rendszer
építésére pályáznak és társulást
hoznak létre. A pályázat elsõ fordulója sikeres volt, így elkezdõdhetett a második elõkészítése,
aminek része az engedélyek, a

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: december 3.

kiviteli tervek, a részletes megvalósíthatósági tanulmány, valamint a költséghaszon elemzés elkészítése. A pályázati feltételnek
megfelelõen idõközben beadták
a köztes megvalósíthatósági tanulmányt, amely alapján a Környezetvédelmi Minisztérium a
projektet továbbtervezésre alkalmasnak minõsítette. A pályázatot
december közepén benyújtják –
összegezte az eddigieket Hoffmann Zoltánné projektfelelõs.
A tervezett másfélmilliárdos
beruházás keretében egy hulladékudvar, több mint nyolcezer
négyzetméteres komposztáló telep, a kommunális és szelektív
hulladék feldolgozására szolgáló
csarnok épülne, valamint a jelenlegi mögött északkeleti irányban egy szigetelt, 160 ezer köbméter hulladék befogadására alkalmas lerakó. A tervek szerint a
jelenlegi telep hídmérlege, mérlegháza marad, a szociális épületet viszont átalakítják, illetve
mellette egy újat építenek, amire
azért van szükség, mert az új
rendszer üzemeltetése a jelenlegi öt helyett harmincfõs létszámot igényel. A technológia lényege, hogy a kommunális hulladék áthalad egy vasleválasz-

ve a Kodály Zoltán utcában a
játszótér felõli bejáratok is problémásak – tájékoztatott Klézl Terézia városi fõkertész. Utóbbi
felvetés újabb gondokra világít,
ugyanis itt a közmûvek cseréje is
esedékes lenne. – A korábbi két
tömbbelsõ teljes megújhodását
is önerõbõl finanszírozta a város, ezek nagyságrendileg 100100 millió forintba kerültek. Azt,
hogy az újabb ötletek beleférnek-e az önkormányzat mostani
felújítási terveibe, még nem tudni, a végleges terv egy hónap
múlva készül el – tette hozzá dr.
Nagy Tibor, a körzet képviselõje. A munkálatok a jövõ évi költségvetés elfogadása után, legkorábban 2011 õszén kezdõdhetnek meg, a közbeszerzési eljárás
lefolytatását, a kivitelezõ kiválasztását követõen.
Faller G.
tón, majd az aprítón és innen viszik a hulladéklerakóba, ahol gépekkel tömörítik. A szelektíven
gyûjtött hulladék útja kicsit más:
ez átmegy egy másik vasleválasztón, majd kézi erõvel leválogatják, bálákba préselik és továbbszállításig a tárolótérben
helyezik el a végül újrahasznosításra kerülõ anyagot. A komposztáló telepen hagyományos
eljárással kezelik a településekrõl begyûjtött zöld hulladékot, a
komposztot a parkok gondozásához, illetve a megtelõ szeméttelep rekultiválásához használják fel, tájékoztatott Saáry
Miklósné. A paksi hulladéklerakót jelenleg üzemeltetõ DC
Dunakom Kft. ügyvezetõje hozzátette, hogy a szelektív hulladékgyûjtés terén szép sikereket
értünk már el, de továbbra is
nagy hangsúlyt kell fektetni a tudatformálásra. A pályázaton elnyerhetõ támogatás a beruházás
hetven százaléka, a harminc százalékos önrész a lakosságszám
arányában oszlik meg a települések között. Sikeres pályázat esetén tíz évre biztonsággal megoldódik az érintett települések EUkonform hulladékkezelése.
Kohl Gyöngyi
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Fotó: Paksi Hírnök archív

Kapcsolat a vállalkozókhoz

Szigorú szabályok övezik a
közbeszerzést, ám ennek törvényes keretei között kell
még inkább helyzetbe hozni
a paksi vállalkozókat –
Bordács József közbeszerzési
tanácsnokként felügyeli e területet és kapcsolatot tart a
helyi vállalkozókkal.
Eddig is hozzáértõ szakemberek bonyolították a közbeszerzéseket, a munkájukban továbbra is megbíznak, hangsú-

lyozza a tanácsnok. A cél,
hogy rajta keresztül még inkább rálásson a képviselõ-testület ezen területre, legyen egy
kapcsolat olyasvalaki által, aki
naprakész információkkal rendelkezik a közbeszerzéseket
illetõen. Az önkormányzat
minden közbeszerzési eljárás
során életre hív egy bírálóbizottságot, amelynek a továbbiakban a tanácsnok is állandó
tagja lesz. Ezáltal az egész folyamatra rálátással bír, s nyilván lesz javaslata is, ha úgy
látja, hogy lehetõség van a
jobbításra. Ugyan a közbeszerzés komoly szabályok szerint
zajlik és minimális teret biztosít a pályázatot kiíró számára,
ám amit biztosít, azt teljes
mértékben ki kell használni,
emeli ki, hiszen az önkormányzatnak is az az érdeke:
minél több munka maradjon a
helyi cégeknél. Jelenleg a közbeszerzések során a munkák

döntõ részét nem paksi vállalkozók nyerik el, amelynek sok
esetben az a háttere, hogy nem
is indulnak a pályázatokon.
Hogy ennek mi az oka és miképp lehetne ezen segíteni, errõl elindult egy párbeszéd a
Paksi Iparos és Vállalkozói
Kör legutóbbi estjén, amikor a
polgármestert hívták vendégül
és több elõremutató javaslat is
született az este folyamán. Az
egyik, hogy a jövõben az iparos kör képviselõje szakmai
titkárként helyet kap a közbeszerzési bírálóbizottságban –
errõl szerdai ülésén döntött a
képviselõ-testület – s így elsõ
kézbõl kapnak információt arról: miképp is bonyolítanak
egy beruházásra kiírt pályázatot, milyen feltételeknek kell
az ott indulóknak megfelelniük. Fontos üzenete ennek,
hogy teljesen elkötelezett az
önkormányzat, hogy együttmûködjön a helyi cégekkel.

– Egy olyan kommunikációs
rendszert kívánok kiépíteni,
ahol minden vállalkozó számára elérhetõ leszek, s nem csak
telefonon – mondja Bordács
József, aki szeretne olyan öszszejöveteleket is szervezni,
ahol személyesen is találkozhat az érintettekkel. Feladat
lesz bõven, hiszen folytatódnak az útfelújítások, a város
elõtt áll az új szennyvíztisztító
és a szeméttelep beruházása, a
gyógyfürdõ megépítése – komoly beruházásokra készül az
önkormányzat. Adott esetben a
munkák nagyságrendje megkívánja, hogy konzorciumokba,
klaszterekbe tömörüljenek a
vállalkozók, hívja fel a figyelmet, hozzátéve: ez ösztönzõ lehet a jövõre nézve, hiszen
hosszú távon megkerülhetetlen
a paksi cégek közötti összefogás, hogy a küszöbön álló erõmûbõvítés során képbe és helyzetbe kerüljenek majd.
-pré-

Fotó: Paksi Hírnök archív

Civil szinten is együttmûködnek

Elsõsorban kulturális, de akár
gazdasági vonatkozása is lehet
egy-egy testvérvárosi kapcsolatnak – Herczeg József továbbra is nemzetközi kapcsolatokért felelõs tanácsnokként
folytatja a munkát.
Merthogy nem csak utazás,
munka is – avat be a háttérben
zajló folyamatokba. Tavaly
mintegy 45 rendezvény során
1800 ember mozgását kellett
koordinálni az öt település kö-

zött, derül ki a 2009-es év statisztikájából. Városunkba is érkeztek és paksiak is utaztak a
németországi Reichertshofenbe,
a felvidéki Galántára, az erdélyi
Kézdivásárhelyre és a kárpátaljai Viskre. – A legfontosabb
szempont a város nemzetközi
kapcsolatainak kialakításakor az
volt, hogy a határainkon túl élõ
magyar honfitársaink számára
lehetõséget biztosítsunk kulturális hagyományaink felelevenítésére, gondozására – mondja
Herczeg József. Akad azonban
arra is példa, hogy gazdasági területen legyen gyümölcsözõ egy
kapcsolat. Jó néhány éve már
annak, hogy egy reichertshofeni
látogatás alkalmával megismerkedett az Audi cég akkori fejlesztési vezérigazgató-helyettesével, s ennek nyomán került
Paksra a „kábelgyár” (ami ma is
prosperál az ipari park területén), s az is a testvérvárosi
együttmûködésnek köszönhetõ,

hogy a késõbbiekben, a gazdasági helyzet változása nyomán
nem a paksi üzemet szüntette
meg az anyacég, hanem egy
másik országbelit.
Mindegyik kötelékrõl elmondható, hogy alulról szervezõdött és nõtte ki magát a
városok közötti hivatalos szerzõdéssé. Egyik sem arról szól
csupán, hogy településvezetõk
teszik tiszteletüket egymásnál,
hiszen a civil szervezetektõl a
mûvelõdési intézményeken át
a sportolókig a legkülönfélébb
területeket ölelnek fel a kapcsolatok, amelynek fontos részesei a gyerekek, hiszen õk
lesznek azok, akik mindezt továbbviszik majd. A diákcsere
kapcsolatoknak köszönhetõen
épp e napokban tapasztalhatták meg a paksiak: milyen is
Kézdivásárhelyen iskolába
járni.
Akik részt vesznek a szervezõmunkában, önzetlenül teszik,

hangsúlyozza a tanácsnok, hozzátéve: semmi máshoz nem fogható élményekben lehet részük
ezáltal. Például, amikor a sóstói
táborban vacsora után jégkrémet kaptak a kis vendégek, amit
nem gyõztek köszönni, s egyikük – mivel még soha nem evett
– annyira meghatódott ettõl,
hogy haza akarta vinni
testvérének…
A számos találkozáson túl, a
jövõ év terveit illetõen kiderült: a nemzetközi citeratábor
után most a fúvósokat várják
majd Paksra, valószínûleg a
pünkösdi fesztiválra. Az is elképzelhetõ, hogy bõvülni fog a
testvérvárosok száma, ugyanis
Viskkel jelenleg az ezt általában megelõzõ partnervárosi viszonyban vagyunk, de Herczeg
József szeretné még szorosabbra fonni a köteléket, amely
minden együttmûködés esetében tartalmas emberi kapcsolatokra épül.
-dávid-
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Fotó: Paksi Hírnök archív

Pályázatok: igények és lehetõségek

Nem támaszkodhatunk csak a
saját bevételeinkre, minél több
állami, uniós pályázati forrást
be kell vonni a város fejlesztésébe, illetve mûködtetésébe –
mondja Barnabás István, aki
tanácsnokként a pályázatokat
felügyeli majd.
Legyen a döntéshozók között
egy felelõse a pályázatoknak, aki
akár számon is kérhetõ: például,
hogy minden lehetõséget megragad-e a város, hogy gyarapítsa

külsõ bevételi forrásait. No meg
nem utolsósorban azért, hogy a
pályázatokat író, koordináló apparátus munkájához politikusi
támogatást adjon, ha kell, lobbizzon, elõsegítvén a megvalósulást. Ismerni kell a pályázati lehetõségeket és a városban felmerülõ igényeket, ha e kettõ találkozik, akkor hatékony a rendszer –
ehhez is hozzájárulhat a tanácsnok munkája. A folyamatos pályázatfigyelést a polgármesteri
hivatal két pályázati referense
mellett agilis intézményvezetõk
is kézben tartják, utóbbiak szakterületüket érintõ lehetõségeket
kutatnak fel.
Számos pályázat zárult az elmúlt években: példának okáért
útfelújításokra nyert a város kisebb-nagyobb összegeket (a fõutca felújításra közel 100 milliót), de nagy siker a képtár létrehozása és az egynapos sebészet
beindítása is. Még ebben az évben várják a döntést az új

szennyvíztisztító telep II. fordulós pályázata kapcsán (mintegy
1 milliárdos összegrõl van szó,
amelynek 85 százalékát támogatásból fedeznék), egy komplex turisztikai pályázat I. fordulója esetében, amely magában
foglalja a Deák ház múzeummá
alakítását is. A cseresznyési erdei iskola felújításáról is decemberben születik döntés, de hamarosan kihirdetik a közvilágítás energiatakarékos korszerûsítését célzó pályázat nyerteseit is.
Rövidesen indul a II. fordulója a
hulladékgazdálkodási rendszer
létrehozását célzó pályázatnak:
itt az 1,6 milliárdos beruházás
70 százalékára pályázik Paks és
hat környezõ település. Amenynyiben az említett projektek sikerrel járnak, elégedettek lehetünk a pályázatokat illetõen,
mondja a tanácsnok. Ami csalódás, hogy nem szerepeltek sikerrel a lakótelepi központi park
megújítását célzó kiíráson, ám

újra pályáznak majd. Már folyamatban van a Deák utcai partfal
stabilizálása, amelyhez közel
300 milliós támogatáshoz jutottak, és ugyancsak dolgoznak a
szakemberek azon, hogy Lussonium felkerüljön az UNESCO világörökségi listájára: a hároméves programhoz 270 ezer
eurót nyertek. Íme néhány a nagyobb projektek közül, a sor
azonban korántsem teljes.
A város néhány éve azért döntött a kötvénykibocsátás mellett,
hogy ebbõl biztosítsák a pályázatokhoz szükséges önerõt. Az öszszeg nagy része még megvan,
ám amint pozitív döntés születik
a folyamatban lévõ pályázatokat
illetõen, szükség lesz rá, taglalja,
hozzátéve: így a költségvetésben
fejlesztésre rendelkezésre álló
összeget egyéb beruházásokra
fordíthatják. Ami a jövõt illeti:
folytatni szeretnék a fõutca-rekonstrukciót és nem tettek le arról sem, hogy pályázati forrást
találjanak a gyógyfürdõ megépítéséhez.
-préházi-

Markáns köztéri alkotást terveznek a Táncsics parkba

Meghívásos tervpályázaton készíttetett
néhány vázlattervet tavasszal az önkormányzat a Táncsics park és környezetének
fejlesztésére. Olyan képzõmûvészeti alkotás elkészítése is szerepelt a kiírásban,
amelynek megvalósításával közelebb hozható az emberekhez a park, és a város számára is új szimbolikus tartalmat jelenthet.
A három beérkezett vázlatterv egyikébõl a
Mohácsi Sándor építész és Gergely Antal
tájépítész által készített „Õsök és utódok”
elnevezésû alkotástervet találta megvalósításra érdemesnek a város vezetése. A pécsi tervezõpáros nevéhez fûzõdik egyebek
mellett a budapesti Kossuth tér és Pécs
központjának átalakítása. – Paksra megálmodott építményük valahol az építészet, a
tájépítészet és a mûvészet határmezsgyéjén helyezhetõ el, szellemi tartalmat is felmutatva, szimbolizálva Paks kétarcúságát,
a régi és az új városrész összefonódását,

Fotó: Molnár Gyula

Paks új jelképévé válhat az az alkotás,
amelynek felállítását a Táncsics parkban tervezik. Az Õsök és utódok elnevezésû „tornyok” terveit a képzõmûvészeti lektorátus is véleményezi.

Az alkotás tervezett helyszíne
egy olyan új jelként a város szívében, amire az emberek felfigyelnek és amin elgondolkodnak, de mindenképpen emlékezetes
marad mindenki számára, akár helyben él,

akár látogató Pakson – tudtuk meg Horváth András fõépítésztõl.
Az alkotástervrõl a Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus véleményét is megkérte a
város. A korábban hatóságként mûködõ
szervezet ma már tanácsadóként ad szakértõi állásfoglalást a megrendelõ önkormányzatoknak a köztérre tervezett mûvek
minõsítésérõl és véleményezi a helyszínkiválasztást is. A leginkább tornyokhoz
hasonlítható, fából és üvegbõl elképzelt
mû felállítását a Táncsics park északi sarkába tervezi az önkormányzat, elindítva
ezzel a jelenleg kihasználatlan, funkció
nélküli terület fejlesztését a város szívében, mondta el Hajdú János. Paks polgármestere hangsúlyozta: hagyomány már a
városban, hogy az ilyen döntések elõtt kikérik a lakosság véleményét is, ez most is
így történik majd. Ezt követõen a mû megvalósításáról a képviselõ-testület határoz,
és indulhat a tervezés. A folyamat több hónapig is eltarthat, így ha a „tornyok” felállításáról döntés születik, hozzávetõleg egy
év múlva csodálhatjuk meg Paks legújabb
köztéri díszét a Táncsics parkban.
Dallos Szilvia
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a helyzetet, hogy a korábbi
évekkel ellentétben nem engedték a versenyzõket gyakorolni. A csapat ideje 3 perc 53
másodperc volt, ennél jobbat
csak egy társaság futott, így
ezüstérmet szerzett idén Kiss
Attila legénysége.
Az akadálypályán szerzett
ezüst is kiváló eredmény, de az
igazi örömet és büszkeséget az
összetettben szerzett bronzérem jelenti, derült ki a parancsnok szavaiból. Szerinte a
szép siker az öt nap alatt nyújtott kiegyensúlyozott teljesítménynek köszönhetõ. Mint
mondta, 2006-ban sokan nyugdíjba mentek, újjászervezõdött

mellett a verseny tapasztalatai
sem elhanyagolhatóak. A napi
feladatra készít fel, mert olyan
számokat próbálnak összeállítani a szervezõk, amelyek hasonlítanak a való életre. Az,
hogy a munkájukban profitálnak belõle, nemcsak a versenyre igaz, hanem az azt megelõzõ
két-három hónapos felkészülésre is.
Dobogóra a verseny közel három évtizedes története során
csupán négyszer állt fel nem
amerikai csapat, ebbõl egyszer
egy svéd gárda, háromszor a
paksi kommandósok. Az már
szinte természetes, hogy Paksra került a legjobb nemzetközi
csapatnak járó trófea is. Kiss
Attila elmondta, hogy az ezzel
járó díjat felajánlották a texasi
San Antonio csapatának,
amely a negyedik napon feladta a versenyt, mert kollégáik
közül négyen megsérültek egy
éles akcióban. A rendõröket
gépkarabéllyal fogadták a bû-

a versenycsapat, ami mostanra
érett be. Egyetlen olyan feladat
sem volt, amit elrontottak volna, összegezte. Azt is elmondta, hogy a tíz év során mindenki megismerte a nevüket, szakmai kapcsolatot építettek. Barátságot kötöttek a légi marsallokkal, akik annak ellenére,
hogy idén nem indultak, mindennap kint voltak szurkolni és
kölcsönadták a paksiaknak sorozatlövõ fegyvereiket is. A
hírnév és a szakmai kapcsolat

nözõk, a sérültek még életben
voltak, amikor a paksiak hazaindultak…
A csapat, azaz Járai Antal,
Felhõsi László, Kemény László, Keresztély György, Benkõ
Péter, Major István, Dömötör
István, Oláh György és vezetõjük, Kiss Attila hétfõn érkezett
haza Orlandóból.
A napsütötte Floridában nemcsak az õ álmuk teljesült, hanem
Farsang Jánosé is, aki korábban
hétszer volt tagja a Neutron vá-

A fiúk igen rövid idõvel a verseny elõtt érkeztek Orlandóba,
ahol 35 fokos hõség és a
SWAT Round-Up öt különbözõ feladata várt rájuk. Köztük
meglepetések is, hiszen a szervezõk igyekeznek évrõl évre
nehezíteni a próbatételeket és
ügyelni arra, hogy az egyes feladatokról a lehetõ legkevesebb információ szivárogjon
ki, és minden csapat csak ott
szembesüljön azzal, hogy mit
kell tennie. Ez leginkább az elsõ versenyszámra, az úgynevezett vakpályára igaz. Itt kellett
a verseny történetében elõször
mozgó jármûrõl fix célra lõni.
Kiss Attila õrnagy, az osztály
és a versenycsapat vezetõje élménybeszámolójában elmondta, hogy a harmadik versenyszámban, a sebesülttiszt-mentésben is új helyzettel kellett
szembenézniük. Csak karabinert vehettek igénybe a drótkötélen átjutáshoz, azt megtiltották, hogy csigát használjanak.
Az õrnagy szerint valószínûleg
ellenük iktatták be ezt az új
szabályt, hiszen szinte csak õk
szokták használni. Ám hiába a
változtatás, alig valamivel lemaradva a dobogóról, negyedik helyen végeztek ebben a
versenyszámban. A vakpálya,
kombinált küzdelem, sebesült
tiszt mentése és a torony után
jött a csapat erõssége, az akadálypálya. Itt is voltak módosítások, például az A elem helyett – ami a paksiak erõssége
volt – úgynevezett „majomlétrát” tettek be, amiben egyébként szintén jók a paksiak.
Ezen kívül volt egy teljesen új
próbatétel is: egy 25 fontos
súlyt kellett kötéllel a megadott helyre húzni. Nehezítette

Farsang János

Fotó: Molnár Gyula

Tovább fényesítette nimbuszát Orlandóban a Neutron. A
ma már Terrorelhárító Központ IX. Mûveleti Osztályaként mûködõ bevetési egység páratlan sikersorozata folytatódott: akadálypályán ezüstérmet szereztek, összetettben pedig harmadik helyen végeztek a speciálisan képzett
rendõri szervek világversenyén. Egykori kollégájuk és
csapattársuk, Farsang János világbajnok lett egyéniben.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Beteljesült az álom Orlandóban

logatottjának a különleges rendõri egységek versenyén. Elárulta, hogy már akkor is csodálattal, sõt áhítattal nézte az egyéni
versenyben indulókat, de nem
volt idõ és energia, hogy arra is
külön felkészüljenek. Amikor
három éve nyugdíjba ment, ez
már nem okozott számára gondot, és miután a szervezõkkel
megõrizte a jó kapcsolatot,
meghívást kapott a versenyre.
2007-ben állt elõször rajthoz,
akkor hajszálnyival lemaradva
az elsõtõl, a dobogó második
fokára állhatott és még inkább
megerõsödött benne, hogy mindent megtesz a gyõzelemért. Tavaly egy sérülés ebben megakadályozta és „csak” hatodik lett.
Idén azonban beteljesült az álma, õ nyerte az egyéni versenyt.
Mint elmondta, hat kilométert
kellett futni, illetve különbözõ
célokra lõni, mindezt persze nehéz, akadályokkal teletûzdelt
terepen. Egy NASA-nál dolgozó rendõr hét másodperccel
elõtte ért célba, hogy mégis az õ
nyakába került az érem, annak
egyszerû oka van: aki nem tízest lõ, büntetõperceket kap. A
NASA-s fiú 3 perc 30 másodpercet kapott, Farsang János pedig 1:30-at. A verseny után nem
sokkal elmondta lapunknak,
hogy nagyon örül a sikernek és
tudja, hogy talán itt, a csúcson
kellene abbahagynia, de egyáltalán nem biztos benne, hogy
így lesz.
Vida Tünde
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A Négy lövés közönségdíjával
kezdõdött 2009-ben, kezdi
Kövi Gergõ és Babai István
kollégánk a közösen elnyert
díjak számbavételét. Az öszszegzés nem véletlen: a szerzõpáros, pontosabban legújabb filmjük, a Konstans ismét díjat nyert. Ráadásul
nem is egyet…
Az alkotópáros két éve dolgozik
együtt. A már említett Négy lövés után készült el a Menedék,
amellyel a Göcsej Filmfesztivál
harmadik helyezését és a 39. Dunántúli Filmszemle produceri díját nyerték el. A CinePécs
Filmmaratonján tavaly elsõ, idén
második helyen végeztek. Idén
nyáron Konstans címmel, Kátai
Kinga és Váncsa Gábor fõszereplésével készítettek kisfilmet.
Kövi Gergõék elsõ ízben „merészkedtek” határainkon túlra,
azaz elküldték filmjüket Maros-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Különdíj az észt fõvárosból

vásárhelyre és Tallinnba. Utóbbiról levélben érkezett tájékoztatás,
miszerint különdíjat nyertek.
Kövi Gergõ elmondta, hogy az
ottani amatõrfilmes szövetség
nyolcadik alkalommal rendezte
meg a tallinni fesztivált, amelyre
három kategóriában 165 film érkezett 25 országból.
Az észtországi seregszemlével egy idõben tartották Veszp-

rémben, a VI. Pannonfíling
Fesztivált, ahonnan második
díjjal tértek haza, és ezzel elnyertek egy tanulmányi ösztöndíjat a Dunaversitas Filmakadémiára. A mezõny, mint
az amatõr filmek általában,
széles skálát fedett le, a mobiltelefonnal készült barkács
munkáktól a profikat meghazudtoló alkotásokig terjedt. Ez

Az esélyegyenlõség jegyében versengtek
pok Adria Nemzetközi Szépségverseny országos döntõjében.
A szépségversenyt követõ napon Országos Csillagfény Táncversenyét rendezte az
egyesület. Az ország több pontjáról, öszszesen százkét produkcióval érkeztek a
táncos formációk. A táncpedagógusokból
alakult zsûri 14 bronz, 22 ezüst és 28
arany minõsítést osztott ki. A házigazdák
18 koreográfiával neveztek a versenyre,
ebbõl 3 bronz, 6 ezüst és 4 arany minõsí-

Hat esztendõvel ezelõtt hívta életre az Országos Csillagfény Parádé Szépség- és
Egyéniségversenyét a paksi egyesület,
amelyet idén az országban egyedülálló
módon az esélyegyenlõség jegyében hirdettek meg, erõsítendõ a fogyatékossággal
élõ és az önálló élethez segítséget nem
igénylõ emberek közötti kapcsolatot –
mondta el dr. Czárné Nagy Ildikó, az egyesület vezetõje. A versenyzõk kedvenc ruhájukban, estélyiben illetve bikiniben léptek
színpadra, rövid beszélgetésben mutatkoztak be, illetve mindegyikük hozott valamilyen produkciót. A zsûri Paks szépének a
kecskeméti Bugya Dórát választotta, Magyarország Csillaga pedig a siket Weisz
Fanni lett, aki egy közös produkcióban jelbeszéddel kísérte versenyzõtársa énekét.
Az esten az is eldõlt, hogy a paksi Páskuly
Bianka képviseli Tolna megyét a Miss Al-

tést kapott. A Hódmezõvásárhelyrõl érkezett kerekesszékes páros, valamint a budapesti kerekesszékes fiatalember és ép társa
közös produkciója is szûnni nem akaró
vastapsot, az ítészektõl pedig arany minõsítést kapott.
Az egyesületre a következõ hetekben
még sok munka vár, ugyanis készülnek
karácsonyi önálló estjükre, a már hagyományos Csillogó Ünnepre, valamint a
Miss Alpok Adria Nemzetközi Szépségverseny is komoly feladatokat ró rájuk, hiszen hat megyei forduló szervezõi, amelyekbõl négy még hátravan.
-gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula

A VI. Országos Csillagfény Parádét és a
Miss Alpok Adria Nemzetközi Szépségverseny Tolna megyei döntõjét, valamint
a Csillagfény Táncversenyt az elmúlt hétvégén tartotta a Csillag Show Tánc Egyesület. A kétnapos rendezvény az esélyegyenlõség jegyében zajlott.

utóbbiakat, azaz az elsõ négyöt helyre sorolt filmeket mindenki örömmel és elismeréssel
nézte. Babai István azt is elárulta, hogy az elsõ díjat nyert
Orbán testvéreket és õket ösztönözte a zsûri arra, hogy
munkáikat a Magyar Filmszemlére is nevezzék, amit õk
idõközben már meg is tettek.
A
Konstans,
hasonlóan
Gergõék többi filmjéhez, a világhálón elérhetõ (konstans.
blog.hu), s tervezik már a paksi premierjét is. Ugyancsak
körvonalazódik a következõ
produkció is. A fiúk három 7-7
perces kisfilmet terveznek,
amelyek külön is, együtt is
megállják a helyüket, és a közönséget sokkolva igyekeznek
bemutatni a háború aspektusait. Persze az is megeshet,
hogy mire eljön a nyár – amikor is a Babai-Kövi páros idõt
tud szakítani az egyelõre hobbiként ûzött filmezésre –, már
egészen más ötletet húznak elõ
tarsolyukból.
-vida-

A képen Páskuly Bianka, Weisz Fanni és Bugya Dóra.
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Egyszerre áldás és átok lehet a pince

Az elsõ paksi pincék az õskorban készültek, de zömében a római és a török hódoltság idejében vájták ki õket, illetve vannak
újkoriak is. Keletkezésükben alapvetõen
két szempont játszott szerepet: az akkori
település központjában épült, kicsit mélyebben elhelyezkedõ pincékbõl elõkerülõ
föld építõanyagul szolgált a vert vályogfalas házak számára, a peremrészeken pedig
bortárolásra készültek. Ezekre késõbb
présházak kerültek, így fordulhatott elõ,
hogy a település bõvülésével az egyik legjelentõsebb pincerendszer a belvárosban, a
Sárgödör téren van. A pincék nagyon sokszor nem csupán hûtõ- és tárolóhelyként
szolgáltak, bár egyéb titkos funkciójukról
sokáig nem szívesen beszéltek a tulajdonosok, meséli Solymos Attila építészmérnök, a paksi pincék jó ismerõje. A háborúk
alatt és után élelmiszerkészleteiket rejtették a pincék földdel takart titkos járataiba
a paksiak és menekülési útvonalként is
használták az utcák között. Emellett sokszor csak kúszva megközelíthetõ titkos
zugszeszfõzdék is mûködtek a föld alatt.
A löszbe vájt pincékben, mint amilyenek a paksiak is, nagy problémát jelent a
csapadékvíz és a növényzet. A gyökérzet
mentén lehúzódik a csapadékvíz és föllazítja a löszt, ami amúgy is hajlamos a
vizesedésre. A víz állandó jelenléte
hosszú távon tömbös leválásokat okoz, a
pince fala és mennyezete leomlik, sokszor hosszú pincerészeket elzárva egymástól. A nem megfelelõen megoldott
felszíni csapadékvíz-elvezetés mellett a
közmûépítések is veszélyeztetik a pincék egy részét, hiszen a felszín alatti vezetékek egy-két méterre húzódnak csupán a pincék felett. Ez állandó problémaforrás, hiszen a közmûvek nyomvonalán többször tapasztalható felszín alatti vízáramlás vagy a meghibásodásból
adódó vízfolyam erõsen növeli az omlásveszélyt. Emellett a városiasodással
egyre több lakóház épült, sokszor nem
megfelelõ csapadékvíz-elvezetéssel,
megnõtt a vízfelhasználás, egyre több
kerti csap, mészoltó gödör került az ingatlanokra, utat biztosítva a víznek a
föld alá. A pinceomlás jó néhány esetben

hogy az omlás érint-e közterületet. Magáningatlannál csak akkor avatkozik be, ha a
beszakadás lakhatást veszélyeztet vagy
életveszélyt jelent. A kárért felelõs mindig
egyértelmûen meghatározható.
Paks abban a szerencsés helyzetben van,
hogy rendelkezik térképes felméréssel a
pincerendszerérõl – kevés település mondhatja el ugyanezt. Az elsõ felmérések még
a nyolcvanas években készültek, abban az
idõszakban, amikor már országos szinten
is olyan mértékûvé váltak a pinceproblémák, hogy megoldásuk csak kormányzati
szinten volt lehetséges. Az elsõ tanulmány
1986-ban készült el, a felmérés hosszú
távra prognosztizálta a beavatkozásokat, a
költségeket és a teendõket. A korai mérések adatai nem mindenütt pontosak, hiszen ez a pincekataszter még mérõszalaggal, mûszerek nélkül készült. Tíz évvel késõbb újabb felmérés indult különös figyelmet szentelve a közterület alatt húzódó
pincékre, pontosítva és kiegészítve az eredeti dokumentumot. A térképen külön jelölik a járható, a használhatatlan és a valószínûsíthetõ pincéket. Napjainkban 16001800 ismert pince van, ez

megjósolható, figyelni kell a jelzésekre,
így csökkenthetõk a károk.

Az elsõ intõ jel,
ha gyökérzet jelenik meg a pincében, majd
ezen a víz „gyöngyözni” kezd. Ilyenkor
már el kell kezdeni keresni a vizesedés
okát. A pinceomlásról érkezõ bejelentések
száma az esõs idõszakoktól függ, tudtuk
meg az építészmérnöktõl. Ma már egyre
csapadékosabb valamennyi évszak, emiatt
a pincéket is állandóan terheli a leszivárgó
víz, így az omlásokról érkezõ bejelentések
száma is több.

20 km pincerendszert
jelent.

Fotó: Kövi Gergõ

Tolna megye legnagyobb pincerendszere a paksi, kiterjedésében és hosszában
felülmúlja a szekszárdit. Városunk belterülete alatt közel húsz kilométer hoszszan található és a talajba leszivárgó víz
miatt állandó figyelmet igényel.

Minden esetben célszerû a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályát értesíteni az eseményrõl. A városháza szakemberei továbbítják a jelzést Solymos Attilához, a pinceügyekkel foglalkozó mûszaki ellenõrhöz,
aki azonnal a helyszínre siet és megkezdi a
károk felmérését, valamint tanácsokkal
szolgál a további veszélyelhárításhoz. A terepszemlét és kárrögzítést követõen fotókkal illusztrált dokumentáció készül, ennek
alapján megállapítható a felelõsség és elkezdõdhet a károk felszámolása. A probléma jó néhány esetben már olyan régi keletû, hogy szinte elkerülhetetlen a pinceomlás, de legtöbbször a pincék megfelelõ kezelésével és a felszín feletti vízelvezetés
megoldásával megelõzhetõ. Az önkormányzat minden esetben azt vizsgálja,

Mintegy 80-90 pince az, amirõl tudják,
hogy létezik, de már nem lehet bejutni a
járataiba és becslések szerint ugyanennyi
van, ami nem ismert, csak egy-egy beszakadás után bukkannak rá.
A pince tulajdonosa mindig az a személy,
akinek a telkérõl indul a pince, akkor is, ha
a járatok nagy része a közterület vagy a
szomszéd telke alatt van. Omlás esetén csak
akkor terheli felelõsség a tulajdonost, ha az
állagmegóvásra nem fordított figyelmet,
nem viselkedett „gondos gazdaként” és ebbõl eredõen károsodik a pince, valamint a
felette húzódó terület. A paksi önkormányzat korábban országos, központi pályázati
források igénybe vételével több tízmillió forintot költött évenként a pinceveszély elhárításra. A pályázati rendszer átszervezése
miatt ma már az ötezer fõ alatti települések
igényelhetnek csupán minisztériumi támogatást. Az elmúlt idõszakban a város évente
4-5 millió forintot különített el erre a célra
(idén ennek a kétszeresét, mintegy tízmilliót), ha ez egy váratlan eset miatt kevésnek
bizonyul, akkor a képviselõ-testület dönt a
keret kiegészítésérõl.
Dallos Szilvia
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A recesszió ellensúlyozásán volt a hangsúly
Inkubátorház létesítését, telephelybõvítést, bölcsõdeépítést
támogat többek között a DunaMecsek Területfejlesztési Alapítvány. Az atomerõmû által
létrehozott és évi 500 millió
forinttal támogatott szervezet
kuratóriuma Géderlakon tartott
ülésén döntött a pályázati kiírására beérkezett kérelmekrõl.
Az idei második fordulóban 93
pályázat érkezett, az igény
meghaladta az egymilliárd forintot. A kuratórium elsõsorban
EU-s pályázatok önrészének
biztosítására, munkahelyteremtésre, gazdaságfejlesztésre
ítélt meg támogatást összesen
220 millió forint értékben. Ebben az évben kiemelt feladatnak tekintette a kuratórium,
hogy a világgazdaságban kialakult recesszió hatásait a maga eszközrendszerével ellensúlyozza elsõsorban munkahelyteremtés, illetve a kis közösségek energiaracionalizálási tevékenységének támogatása,
valamint a szükséges pályázói
önerõk biztosítása révén. A
most támogatott pályázatok
közül kiemelték a Paksi Ipari
Park Kft. Inkubátor- és
Akcelerátorház kialakítását
szolgáló terveit, a kalocsai
Svebo Plussz Kft. telephelyfejlesztõ beruházását és a faddi

bölcsõde létrehozását szolgáló
pályázatot.
Faddon harminc férõhelyes
bölcsõde építését segíti elõ a
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. Fülöp János polgármestertõl megtudtuk, hogy
az Új Magyarország Fejlesztési Tervben már nyertek 68 millió forintot a 140 milliós beruházáshoz. Az alapítványi támogatásnak
köszönhetõen
„csak” 45 millió forintot kell
két év alatt elõteremteniük a
beruházáshoz. A polgármester
azt mondta, hogy ezt önerõbõl
tudják biztosítani. Hozzátette:
tisztában vannak azzal, hogy a
fenntartásban is komoly anyagi
teher hárul majd az önkormányzatra, mert az állami normatíva nem elég a költségekre,
de a település vezetése nagyon
fontosnak tartja, hogy mindent
megtegyen a fiatalok helyben
maradásáért. Fontos a bölcsõde, óvoda, játszótér, hogy ne
vágyjanak városba, mert, ha
megfelelõ az ellátás, nagyobb
eséllyel maradnak, húzta alá
Fülöp János. – Hiába építünk
utat, járdát, ha nem lesz, aki jár
rajta – tette hozzá. A beruházáshoz még idén decemberben
szeretnének hozzáfogni, a bölcsõde a tervek szerint 2012
õszén nyitja meg kapuit.

A Paksi Ipari Park Kft. 40 millió forintot nyert el az alapítványtól ahhoz, hogy inkubátorés akcelerátorházat építsen. Ez
valódi inkubátorház lesz, azaz
azért épül, hogy helyzetbe hozza a helyi és a kistérségben lévõ
vállalkozni vágyókat, hozzásegítse õket vállalkozásuk fellendítéséhez, húzta alá dr. Sztruhár
Sándor ügyvezetõ. Mint mondta, ehhez biztosítják az eszközöket, erõforrásokat, mégpedig
– mivel támogatásból valósítják
meg – kedvezõbb feltételekkel.
A csarnokon, infrastruktúrán túl
egyéb segítséget is megkapnak
a vállalkozók, akik sok felesleges kiadástól mentesülnek, ha
az inkubátorházban bérelnek
helyet. További elõny, hogy az

Ketten osztoznak idén a Magyar Tudományos Akadémia és a
Paksi Atomerõmû Zrt. által 1999-ben alapított Wigner Jenõ-díjon. Az elismerést Keresztúri András és Lovas István kapták.
Keresztúri András a reaktorfizika egyik legismertebb hazai kutatója. Nagy szerepet játszott és játszik mind a mai napig a paksi atomerõmû biztonságának megalapozásában. Magyarországon az üzemzavar-elemzések egyik vezetõ szakértõje. Lovas
István az atommagfizika és a részecskefizika terén ért el nemzetközileg is elismert és nagyra értékelt eredményeket, amelyekkel hozzájárult a nukleáris kultúra hazai terjedéséhez.
Az MTA, a „Somos alapítvány a védelmi oktatásért és kultúráért” közhasznú szervezet, valamint a PA Zrt. Hevesy Györgydíját idén dr. Lévay Béla és dr. Nagy Sándor kapta, mindketten
egyetemi tanárok.

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Hiányszakmákat vittek színre
Nyolcszáz paksi és környékbeli végzõs, illetve hetedik osztályos diák láthatta hétfõn a városi mûvelõdési központban a szombathelyi
Weöres Sándor teátrum Szakmák Színháza
címû elõadását. A Schultz Sándor által írt és
Jordán Tamás által rendezett darab a hiányszakmákat mutatja be, s ezzel igyekszik azokat népszerûsíteni. A különleges produkciót a
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felkérésére készítette a társulat. A régióközpontokban minisztériumi támogatással tartottak
egy-egy elõadást, Paksra vállalkozók támogatása jóvoltából a Dél-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ paksi kirendeltsége által útjára indított Szakmatúra keretében jutott
el. Feilné Szombat Csilla kirendeltségvezetõ
néhány hete még azt mondta, hogy csak ál-

igényeknek megfelelõen variálható a belsõ kialakítás, illetve
az, hogy egy cégnek csak a
szükséges és elégséges kapacitásra kell szert tenni, olyan ritkábban használt helyiségeket,
mint például egy tárgyaló, közösen tudják használni, így
költségeket takaríthatnak meg,
vázolta az elõnyöket Sztruhár
Sándor.
A Duna-Mecsek alapítvány
az említetteken kívül számos
kezdeményezést támogatott
még Paks, Kalocsa, Bátaapáti,
Boda és Püspökszilágy térségében. Van köztük kórházi fûtéskorszerûsítés, telephelyfejlesztés, pihenõhely-kialakítás,
vízrendezés egyaránt.
Vida Tünde

modnak arról, hogy Paksra hozzák a szombathelyi társulat népszerû darabját. Sikerült
megoldani a finanszírozást, így a pályaválasztásban érintett korosztály díjmentesen
láthatta az elõadást. Ebbõl egyébként kettõt is
tartottak, elõbb a környékbeli településekrõl
fogadtak nagyjából négyszáz diákot, akiknek
utaztatását is a programból finanszírozták,
majd a paksi hetedik-nyolcadik osztályosok
ültek a nézõtérre. Két alkalommal összesen
nyolcszázan látták a darabot, amely öt hiányszakmát mutat be kezdve a hegesztõtõl a kórházi ápolóig.
A munkaügyi kirendeltség több pályaválasztásban és orientációban érdekelt szervezettel, illetve iskolákkal, cégekkel közösen
harmadszor rendezte meg a szakmatúrát,
amelyben a színházi elõadáson túl pedagógustréningeket, szülõi fórumokat és üzemlátogatásokat is szerveztek.
-vida-

Paksi Hírnök

10

2010. november 19.

A fakarusztól a Freinet-módszerig
A Hétszínvirág óvoda régen
és ma. Errõl folyt a szó azon
az ünnepi délutánon, amelyet a gyermekintézmény
hatvanéves fennállása alkalmából rendeztek. Volt mirõl
beszélgetniük az egykori és
jelenlegi kollégáknak, hiszen
ilyen hosszú idõ alatt nagy
változásokon ment át az intézmény, amirõl emlékeik
mellett a régi és mai fotók is
árulkodnak.
A dokumentumok szerint
1950-ben kezdte meg mûködését az akkor Újvárosi, ma
Hétszínvirág óvoda, amelynek
eddig száz dolgozója volt. A
Tolnai úti gyermekintézmény
kezdetben csak az utcafronti
épületbõl állt, majd amikor a
hetvenes évek elején megkezdõdött az atomerõmû építése,
illetve emelkedett a születésszám és így népesebb lett a lakosság, hozzáépítették az udvar felõli szárnyat. Ez idõ tájt
kilenc csoportban dolgoztak az
óvó nénik, dajka nénik, ahogy
mondják, még a fiókokban is
gyerek volt, csak a padláson
nem. Az indulás nem volt
könnyû. Péri Lajosné Mariska
néni, az óvoda elsõ szakácsnõje mesélte, hogy igen egyszerû

körülmények között fõztek a
gyerekeknek. Edények még
csak-csak voltak, de például
asztalt és egy sublótot maguk
hoztak otthonról. Jantnerné
Oláh Ilona, a Hétszínvirág tagóvoda jelenlegi vezetõje a hatvanas évek derekán ide járt
oviba. Emlékszik, hogy egy kimustrált mikrobusz volt az udvari játék, meg volt egy homokozó. Illemhelyül egy deszkaépület szolgált, télen pedig,
hogy ne kelljen kimenni a gyerekeknek a hidegbe, egy bádogvedret használtak. Hatalmas öntöttvas kályhával fûtöttek, mosdó gyanánt pedig egy
feltöltött fémtartály volt a falon, alatta lavór. Akkor Biritón
élt, ahonnan minden reggel be-

szállították a gyerekeket egy
mindenki által csak fakarusznak nevezett járgánnyal. Az
egyik felében az iskolások, a
másikban pedig az óvodások
ültek, az üléssor között láncot
húztak, hogy ki ne essenek a
helyükrõl. Úgy meséli, hogy a
régi oviban merevebb volt a
napirend, több kötött foglalkozással. A nevelés módszertana
azóta sokat változott, de az
óvoda alapvetõ szerepe nem.
Ahogy Jantnerné Oláh Ilona
fogalmaz, a személyiségfejlõdés alapköveit a gyermek hétéves koráig rakjuk le, hogy ez
az alap milyen szilárd, az a
szülõk, óvodapedagógusok
karöltve végzett, tudatos nevelõmunkáján múlik. Ha az alap

Táplálékod legyen az orvosságod
Csak összehangolt munkával,
a szakemberek és a szülõk közösen érhetik el, hogy egészségesebben étkezzenek a gyermekek, csökkenjen az elhízott
fiatalok száma és az ebbõl
adódó egészségügyi problémák elõfordulása – hangzott
el azon a paksi szakmai napon, ahol a közétkeztetés
gondjaira is felhívták a figyelmet.
A gyermekkori elhízás egy felnõttkori szív- és érrendszeri
megbetegedés elõszobájának
tekinthetõ – ennek ellenére
minden harmadik gyermek túl-

súlyos vagy kövér ma Magyarországon. Ha ebben nem történik változás, akkor néhány évtized múlva rengeteg infarktusos
és agyvérzésen átesett beteg
lesz a hazai kórházakban, ellátásuk költsége jelentõs terhet ró
majd a társadalomra. Egyebek
mellett erre hívta fel a figyelmet
dr. Czinner Antal, a Magyar
Elhízástudományi Társaság alelnöke elõadásában. Az okok
közül két tényezõt emelt ki: a
gyermekek
mozgásszegény
életmódját és a nem megfelelõ
élelmezését. A program szervezõi a gyermek- és közétkeztetés
problémáira kívántak rávilágí-

tani, a gyökerek a nehéz gazdasági helyzetben és a rossz szokásokban keresendõk. Minél
olcsóbban próbálják az intézményi élelmezést megoldani,
annál egészségtelenebbül táplálkoznak a gyerekek, a szülõknek pedig el kellene felejteni a
túlzott konyhasó-használatot és
például a félkész ételek vásárlását. A Duna Hotelben tartott
rendezvényre az ország számos
településérõl több mint százan
érkeztek, szakácsok, dietetikusok, védõnõk, óvónõk, gyermekorvosok és minden olyan
terület képviselõje, amely tenni
képes az áldatlan helyzet felszá-

ingatag, arra már nem lehet
szilárdan építkezni. Ahogy
Bosnyák Zoltánné, a Benedek
Elek Óvoda vezetõje is megfogalmazta születésnapi köszöntõjében, hosszú, kanyargós
úton jutott el az intézmény addig, hogy ma már nem csak a
városban, hanem országosan is
nevet szerzett magának, ami a
környezeti nevelés terén elért
eredményeiknek nagyban köszönhetõ. A kilencvenes évek
elején találtak rá erre az irányra, amikor az óvodáknak ki
kellett dolgozniuk önálló pedagógiai
programjukat.
A
Hétszínvirág tagintézményben Freinet pedagógiai programját fordították le az óvoda
nyelvére, gyúrták össze az akkoriban még bimbódzó környezeti neveléssel, és fejlesztették azóta olyan magas
szintre, hogy szakmai körökben is példaként állítják, elismeréssel emlegetik munkájukat. Éppen a születésnapon
vették át a Környezetvédelmiés Természetvédelmi Oktató
Központok Országos Szövetségének vezetõjétõl a megbízólevelet, amely tanúsítja,
hogy a jövõben oktatóközpontként mûködhetnek.
Kohl Gyöngyi
molásáért, tájékoztatott Laszlóczki Józsefné, a Bóbita Bölcsõde vezetõje. A szakmai tájékoztatók és útmutatók mellett
gyakorlati segítségként új
konyhatechnológiai eljárások
bemutatói és ételkóstoló is várta a konferencia résztvevõit.
„Táplálékod legyen az orvosságod”, e hippokratészi gondolat
megvalósítása az igazi cél, hiszen a gyermekek minõségi
táplálásával elérhetjük, hogy a
betegségek nagy része megelõzhetõ lesz, mondta el a szervezõ, dr. Mészáros Zsuzsanna.
Fontos ez azért is, mert a fejlett
ipari társadalmakban járványnak tekintik a gyermekkori és
késõbb a felnõttkori elhízást.
-dal-
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Felkészülten várják a zord idõt

A téli munkákhoz használható
eszközökkel felszerelve sorakoztak egymás mellett a téli
ügyeletet indító gépszemlén a
DC Dunakom Kft. munkagépei. Négy sószórót, négy hóekét és két járdatisztító kisgépet állítanak munkába, ha az
idõjárás úgy kívánja. A jármûvek üzembiztos állapotban
vannak, a géppark egy komolyabb tél esetén is megbirkózik
a feladattal – tájékoztatott Puskás János. Fejlesztésrõl is beszámolt a mûszaki vezetõ: 15
millió forintért új jármûvet,
egy multicart vásároltak saját
erõbõl az elhasználódott régi
gép helyett. A járatterv alapján
azon utcákat fogja ez a gépezet
szórni, illetve hóekézni, ame-

mális készenlét esetén tizennyolc fõ dolgozik éjjel-nappal.
Ha szükséges, közhasznú munkások is bekapcsolódnak a
hómentesítésbe. A város útjait
három ütemben takarítják, a
legforgalmasabb utcákból –
így például a fõ közlekedési
utak, a buszvárók és intézmények környékérõl haladva – a
legkevésbé forgalmas utcák
felé.
A téli ügyeleti rendszer biztosítása mellett a síkosságmentesítési feladatokat is az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerzõdés alapján látja
el a DC Dunakom Kft. A munkálatok része az önkormányzat
kezelésében lévõ belterületi
utak, járdák, parkolók, kerékpárutak, buszmegállók hó- és

síkosságmentesítése, ezen kívül
az ehhez szükséges anyag biztosítása. A járdák tisztítására kilencven darab sós homokkal
feltöltött ládát helyeztek ki a
város különbözõ pontjain, ha
szükséges, akkor ezek számát
emelni tudják. A téli idõszakban
a cég számít a lakosság segítségére és közremûködésére is.
Havazás esetén úgy célszerû
parkolni a gépjármûvekkel a
közterületen, hogy ne akadályozzák a hótolók munkáját, aki
teheti, álljon inkább udvarába
vagy garázsába autójával.
Emellett fontos, hogy ne felejtsék el: a köztisztasági rendelet
elõírásai szerint a lakóépületek
elõtti járdák tisztítása a lakók
feladata, a síkosságmentesítést
reggel hét óráig, és ha szükséges, naponta többször végezzék
el. A felhintésre sót, bomló
anyagot nem tartalmazó szóróanyagot, így például homokot,
fûrészport, hamut kell használni. A szóróanyag beszerzése a
kötelezett feladata, sós homokot a DC Dunakom Kft.-nél vásárolhatnak. Az ügyelet éjjelnappal hívható száma a 0630/520-8834, napközben pedig,
ha szükséges, tárcsázzák a 75/
310-411-es számot.
Dallos Szilvia

hatnak hozzá, illetve a Fluval P
oltóanyagot a készlet erejéig
mindenkinek ingyenesé tette a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium Egészségügyi Államtitkársága. A védettség 10-14 nap
alatt alakul ki. Már mûködik az
influenzafigyelõ szolgálat, a kijelölt orvosok rendszeresen jelentik az influenzaszerû megbetegedéseket. Ha valaki szeretné
magát beoltatni, minden esetben a háziorvosához kell fordulnia.
A találkozón szóba kerültek
az energiaitalok is, amelyek
néhány éve jöttek divatba és
elsõsorban a fiatalok körében

népszerûek. Lényegében vízbõl, cukorból valamint általában két dupla kávénak megfelelõ mennyiségû koffeinbõl
állnak. A valódi energetizálás
helyett azonban csak felpörgetik egy idõre a szervezetet,
hatásuk elmúltával pedig még
alacsonyabb energiaszintre
esünk vissza, miközben elmarad a szükséges tápanyagutánpótlás. Túl sokat inni belõlük egyáltalán nem ajánlatos – mondta el Molnárné
Haholt Zsuzsanna. A kistérségi vezetõ védõnõ hozzátette,
ha valaki fáradt, igyon inkább
teát, levegõzzön, mozogjon
kicsit, vagy ha egyik sem segít, hát szundítson egyet.
-gyöngy-

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Megkezdõdött a téli
ügyelet a síkosságmentesítésért felelõs
DC Dunakom Kft.nél. Bár az elõrejelzések szerint többször
várható nagy mennyiségû hó, a cég felkészülten várja a szép,
de kellemetlenséget is
okozó téli csapadékot.

lyek a nagygépeknek nehezebben megközelíthetõek. Elsõsorban a parkolókat és azokat a
szûkebb utcákat takarítják
majd a géppel, ahol nem lehet
a havat félretolni. A Dózsa
György út felújított, Rákóczi
és Kereszt utca közötti szakaszán is szûkebb lett az útpálya,
de az új technika segítségével
megoldható lesz a teljes fõutca
takarítása is. A havat a zöldszigetekre tolják, ha szükséges, el
is szállítják – tudtuk meg Puskás Jánostól.
A téli ügyeleti rendszer november 15-én indult. A készenlét március 15-ig tart, az idõjárástól függõen minimum-, illetve maximumügyeletet adnak a cég munkatársai. A minimális ügyeletben nyolc, maxi-

Már lehet oltatni
Az influenza elleni védõoltásról és az energiaitalokról is
szó volt a paksi kistérségi védõnõi szolgálat legutóbbi találkozóján. A szervezet havi
rendszerességgel tart szakmai értekezletet, ami a tapasztalatcserére és a továbbképzésre egyaránt lehetõséget ad. A kistérségben 14 településen 24 védõnõ dolgozik.
A paksi kistérségi védõnõi szolgálat novemberi találkozóján
Acsádi Zsófia, az ÁNTSZ járványügyi felügyelõje adott tájékoztatást az influenza elleni védõoltásokról. Az idei szezonban

háromféle oltóanyag áll rendelkezésre. A Fluval AB háromkomponensû vakcina, azaz a
szezonális influenza és a H1N1
vírus ellen is véd. A 6-36 hónapos gyermekeknek készült a
szintén
háromkomponensû
Vaxigrip Junior, a harmadik oltóanyag pedig a 2009-es egykomponensû Fluval P oltóanyag, amely csak a H1N1 vírus ellen nyújt védelmet. Az
influenza elleni védõoltás nem
tartozik a kötelezõen beadandók közé, vagyis fizetnünk kell
a szérumért, vannak azonban
kockázati csoportba tartozó
személyek, akik ingyenesen jut-
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Egy Németországból érkezett
meghívóval kezdõdött az idén
tízesztendõs a Camerata Pro
Artis Vonósegyüttes története.
Mint a mûvészeti vezetõ,
Ághota-Vajer Andrea elmondta, egy nemzetközi zenekarba
hívták a zeneiskola vonósnövendékeit játszani. Hogy miért
éppen õket, azt még ma sem
tudja, lényeg, hogy éltek a lehetõséggel és 1997-tõl 2002-ig
rendszeresen jártak az iskolai
szünetekben Cottbusba, ahol
német és lengyel gyerekekkel
játszottak együtt egyedüliként
Magyarországról. Andrea mindig egy mikrobusznyi gyerekkel indult útnak, s a német városban egy-egy hetet töltöttek,
ahol a növendékek megtapasztalhatták, hogy milyen a zenekari munka. Itt ugyan szembesültek azzal, hogy még sokat
kell tanulniuk, de emellett sikerélményhez jutottak. Ágo-

tha-Vajer Andrea szerint ezek
az alkalmak megtanították a
gyerekeket arra, hogy gyakorolni, dolgozni kell a sikerért,
de az is motivációt jelentett,
hogy minden táborozás után
egy cédét kaptak, amivel büszkén jöttek haza. Idõvel egyre
nõtt az igény, hogy az iskolai
szünidõk között is zenekarban
játszhassanak. Így jött lére a
vonószenekar, amelynek neve
csak késõbb született meg,
amikor beindultak az iskolai
háziversenyek. Az alapító tagok: Pólya Jusztina, Burján
Eszter, Gyökös Zoli, Kovács
Szilvi, Lengyel Zita, Hunyadi
Rita, illetve alkalmanként
Krasznavölgyi Ági, sorolja
Andrea mindenkihez hozzáfûzve egy-egy gondolatot, hogy
éppen hol tanul, dolgozik, mit
csinál. A Pro Artis mûvészeti
iskola zenetanára hozzáteszi,
hogy ekkor jelent meg a brácsa
a zeneiskola életében, s ekkor
jött az ötlet, hogy legyen zenekari óra, amit bevettek a tantervbe. Ahogy telt-múlt az idõ,
összebarátkoztak, az is összefogta és motiválta õket, hogy
jól szerepeltek a háziversenye-

ken és egyre-másra jöttek a felkérések. Gyakori vendég lett a
Camerata Pro Artis vonósegyüttes kiállítás-megnyitókon,
fellépett a városi vegyeskar adventi hangversenyén, sokszor
szerepeltek az evangélikus
templomban, sokat tett Szabó
Vilmos Béla azért, hogy megismerjék a városban a zenekart,
egyébként az õ esperesi beiktatásán is játszottak.
Andrea közben úgy döntött,
hogy a kicsik, azaz az utánpótlás számára is létrehoz egy zenekart, mert – ahogy mondja –
a hegedût hamar megutálják a
gyerekek, mert nehéz, de ha
van ösztönzés, szívesen tanulnak, játszanak és az sem baj, ha
eleinte nem a hegedülésért, hanem a társaságért járnak a zenekarba. Aztán ügyesednek és
látják, hogy õk is tudnak sikert
elérni, ami lelkesíti õket. Így
jött létre a Camerino együttes,
amely ma már állandó szereplõje a gyermek énekkarok karácsonyi templomi koncertjének.
A Cameratában most népesebb
a csapat, mert visszajárnak a régiek is, játszanak a mostani növendékek és az iskola vonósta-

nárai. Az október 23-i koncerten, amelyet jubileumi hangversenyként tart számon az együttes, az alapítók közül többen is
ott voltak, folytatja a történetet
Ágotha Zoltán. Õ vette át a zenekar vezetését feleségétõl, aki
kisfiúkkal, Csongorral szülési
szabadságon van. A zenetanár
szerint az, hogy általános, közép- és fõiskolások és a mûvészeti iskolai tanárok mellett játszik az együttesben védõnõ,
könyvelõ, mérnök, jelzi, hogy
nyitottak, várják azoknak a csatlakozását, akik tanultak hangszeren játszani, és szívesen muzsikálnának csapatban. Erre jó
példa az egyik tanítvány apukája, aki gyerekkorában Ózdon
járt zeneiskolába, ma jár a próbákra és néha koncertre is. Zoltán szerint nagy eredmény, hogy
néhányan zenei pályát választottak.
Andrea elárulja, hogy õk nem
munkának, hanem életformának tekintik mind a tanítást,
mind a zenélést. Rengeteget
gyakorolnak a növendékekkel,
zenetáborba viszik, segítik
õket, egyengetik útjukat, mindezt családias légkörben, így lettek õk – ahogyan tréfásan mondani szokták – zeneanyu és zeneapu.
Vida Tünde

Adventi kézmûves kirakatra
várja a kistérségben élõ kézmûveseket a mûvelõdési központ
december 5-ére. Az elsõ ízben
megrendezett program célja,
hogy az alkotók bemutathassák
munkáikat és megismerkedhessenek térségben élõ társaikkal.
A rendezvényen, melynek a mûvelõdési ház aulája ad otthont,

lehetõség lesz az ünnepkörhöz
köthetõ, saját készítésû használati, dísz- és ajándéktárgyak árusítására is. Jelentkezni a helyszínen átvehetõ vagy a www.paksivmk.hu honlapról letölthetõ
regisztrációs lap leadásával lehet, a jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadják el.
Bõvebb információ a mûvelõdési központban vagy a 75/519155, 75/519-152 telefonszámokon kérhetõ.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula

A Camerata nyomában a Camerino

Adventi felhívások
Hagyomány, hogy a Városi
Múzeum karácsonyváró versenyt szervez. Idén régi karácsonyi gyermekjátékok készítésére hívják az alkotó kedvû diákokat, felnõtteket, egyéneket,
csoportokat és családokat. A karácsonyi ajándéktárgyak egyaránt megeleveníthetik az úri és
polgári otthonok vagy a parasz-
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ti világ játékait. A versenyre,
melyre természetes anyagokból, saját kezûleg készített tárgyakat várnak, november 29-ig
lehet jelentkezni Konkoly Lillánál a múzeumban, a 20/8830374-es számon vagy a varosimuzeum@gmail.com címen.
Az alkotások leadási határideje
december 6.
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szögezte le. Azt is elmondta,
hogy szerinte az idei mezõny
populárisabb mûfajt jelenített
meg, mint a korábbiak. Elárulta,
hogy idõvel szeretnének egy
nyári fesztivált is csinálni, aminek az elõzsûrizés lesz a feladata. Ott a jelentkezõ 30-40 zenekar mutatkozhat majd be, a fesztiválon, a neves zsûri elõtt pedig
az ott kiválasztottak. További
terv – bár ez már az országban
zajló többi tehetségkutató szervezõjével közös –, hogy egy felmenõ rendszerû, külföldi kitekintéssel is rendelkezõ tehetségkutatót alakítsanak ki, amely fókuszálva tudja segíteni az amatõr pop, rock és jazz zenekarokat. Ez volt az elsõdleges témája a fesztivállal párhuzamosan
Pakson zajló tanácskozásnak,
amelyet a „Civilek az ifjúsági
kortárs könnyûzenei kultúráért
közösség” tartott.
Idén is számos díjat osztottak,
a fesztivál gyõztese pedig a
Getno zenekar lett, amely stúdiómunkát, vásárlási utalványt,
rádiós reklámkampány-csomagot nyert, illetve felléphet a
2011-es Hangfoglalás tehetségkutatón. A fesztivál egy igazán
nagy bulival zárult: a Piramis
csapott a húrok közé.
-vt-

Fotó: Molnár Gyula
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Nem celebeket gyártanak
November 13-án 13 órakor kezdõdött a 13. Amatõr Pop-RockJazz Fesztivál, ahol ismét több
mint egytucatnyi fiatal zenekar
állt a közönség és a neves zenészek alkotta zsûri elé. Harminchat együttes jelentkezett, az elõzsûrizés után 18 maradt talpon,
de csak 15 jött el Paksra, ami
Ruff Ferenc fesztiváligazgató
szerint azért szomorú, mert akik
távol maradtak, másoktól vették
el a lehetõséget. Akik viszont eljöttek, Berki Tamás zsûrielnök
szerint remek szórakozást nyújtottak a hallgatóságnak.
Nagyon színes volt, nagyon
sokféle karakter jelent meg, fogalmazott a jazz-zenész, tanár.
Hozzátette, hogy a fesztiválon
felsorakozó fiatal zenészek bi-

zonyítják, sikere van a munkájuknak, amelyet a következõ generáció kinevelésében végeznek
hosszú ideje. Hozzátette, hogy a
fesztivál alkalmat ad arra, hogy
megmutassák és másokkal öszszemérjék magukat és „szembetalálkozva önmagukkal szembesüljenek azzal, hogy nem õk az
egyedüli õrültek”, így megerõsödik önértékelésük. Itt – hangsúlyozta – nem gyártanak celebeket, nem öltöztetik, tervezik
meg minden lépésüket, nem terelgetik õket profi zenészek.
– Ez ifjúsági megjelenési forma,
zenei mozgalom és szerintem ez
egy fokkal fontosabb – mondta.
Önbizalmat, magabiztosságot
nyernek a fiatalok, hogy saját
értékeiket továbbfejlesszék, rea-

gált a kérdésre, miszerint miben
más a paksi fesztivál, mint az
országos televíziós csatornákon
folyó tehetségkutatók.
Ruff Ferenc fesztiváligazgató
is úgy gondolja, hogy az Amatõr
Pop-Rock-Jazz Fesztivál másról
szól, mint a kereskedelmi csatornák megaprodukciói, ahol –
bár sok a zseniális tehetség –
mások dalát énekelve csak utánérzést adnak. A paksi fesztiválban az a lényeg, hogy saját szerzeményekkel lépnek fel elsõsorban magyarul, s errõl mond véleményt a zsûri olyan problémákra választ adva, amelyet
maguk elõtt görgetnek a fiatalok. Itt azt csinálják, amit akarnak, amit szeretnek, itt az önmegvalósítás a legfontosabb,

Ismét bluestól lesz hangos a faluház

A lemezbemutatón akusztikus
koncertet ad a Kormorán és a
Collection együttes, fergeteges
rock’n’roll programot ígérnek
Tom White és barátai. Visszajön az idei közönség kedvence,
Ken Hensley is, aki a tervek
szerint nemcsak szólóban lép
színpadra, hanem csatlakozik a
Cry Free együtteshez is.
A hagyományokhoz híven
erre az alkalomra készül el az
idei fesztivált bemutató két

DVD antológia is. Ezek idén
sem kerülnek bolti forgalomba, de Dunakömlõdön és az
elõzõ napon Pécsett zajló bemutatón korlátozott számban
beszerezhetõk és dedikáltathatók lesznek. A szervezõk szerint idén a fesztiválok történetének legjobb zenei anyaga
gyûlt össze, így minden jel arra mutat, hogy magas színvonalú kiadványok készülnek.
Az egyik DVD-re a külföldi
elõadók mûsorából válogatnak
a szerkesztõk, így azon a
Jethro Tull, Ken Hensley,
Roger
Chapman,
Popa
Chubby és a belgrádi Texas
Flood együttes produkcióit lehet viszontlátni. A lemez tartalmazza a sportcsarnoki koncertek mellett a templomi fel-

lépéseket és a muzsikusokkal
készített interjúkat is. A másik
kiadvány a hazai elõadók mûsorából válogat. Az idén elõször rendezett nulladik nap
jazz formációi, a vasárnapi
szabadtéri koncertek és a
templomi koncertek is hallhatók lesznek a kiadványon, illetve a Pribojszki Banddel
vendégszerepelt amerikai szájharmonikás, Kellie Rucker.
Hagyomány már, s ettõl idén
sem térnek el, hogy a lemezbemutatón jótékonysági tombolát
szerveznek, ennek bevételét –
beleértve a pécsi programét is
– Paks kárpátaljai partnervárosa, Visk gyermekeinek karácsonyára ajánlják fel.
A lemezbemutató koncertekhez – a fesztivál szelleméhez

híven – gasztronómiai bemutató és borbarát találkozó társul.
-vida-

Fotó: Molnár Gyula

Kisebb fesztivállal is felér
idén a Gastroblues Fesztivál
lemezbemutató koncertje. A
18. fesztiválról készült zenei
anyag bemutatójának immár
megszokott helyszíne a Dunakömlõdi Faluház, az idõpontja ezúttal december 4-e.
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Emlékmû a pap tanárnak

Kömlõdiek Kömlõdön
Kömlõdi delegáció járt Dunakömlõdön! Szó sincs arról,
hogy elírtuk volna a neveket, a
hasonlóság tényleg létezik és az
ennek köszönhetõen létrejött látogatással talán egy új barátság
szövõdik.
A két település közötti kapcsolatfelvétel egy telefonhívással
kezdõdött. Kiss Ferenc, Kömlõd

polgármestere kereste meg
Spiesz József önkormányzati
képviselõt azzal, hogy ellátogatnának Dunakömlõdre kiderítendõ: van-e közös gyökere a
névhasonlóságnak. A megkeresésre meghívás volt a válasz,
így a napokban négyfõs delegáció látogatott a településre. A
vendéglátók végigkalauzolták a

„Ezen
pénzszekrény
másodkulcsai
2943/1907 községi iktatószám alatt elõfekvõ
jegyzõkönyv tanulsága szerint 1907 julius
3.-án megõrzés végett a szekszárdi M. Kir
Állampénztárhoz küldettek, ahonnan a szintén 2943/1907 szám alatti elõfekvõ
28417/IV-a 1907 számu belügyministeri leirat szerint csakis alispáni utalványra kaphatók ki! Lásd a 1904 évi »Pénzügyi
Közlönyben« megjelent 2803/1904 számu
pénzügyminiszteri utasitás 27. §.-ának 1.
pontját!” – olvashatjuk annak a páncélszekrénynek az ajtaján, amely a mûvészeti iskolából, épületének felújításakor került át a
múzeumba. A bécsi típusú pénzszekrény valószínûleg a régi községháza tulajdona volt.
Az oromdísz feliratából értesülhetünk róla,
hogy Budapesten készült, gyártója Szladeky
Ignácz. Az ajtó belsõ felén található díszes
reklámcímke alapján azt is megtudhatjuk,
hogy a tûz és betörés ellen biztos okmányvasszekrény „nyilvános tûzkésérletét” 1868ban tartották, valamint több országos kiállí-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A templomkertben állított szoborral a település szülötte, Schilling Rogér ciszterci pap tanár elõtt tisztelegnek. A gondolat az egyházközségben fogalmazódott
meg, amelyet a településrészi önkormányzat, valamint a paksi Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat elfogadott és a megvalósítást támogatta,
mondta el Fitt Szabolcs plébániaigazga-

tó. Az emlékmû a stilizált kereszttel, rajta az egykori emléktábláról átemelt
Schilling Rogér portréval, valamint „a
megfeszített Krisztust hirdetjük” felirattal Szabó Ottó és Vass György munkája.
Ahogy a magasan méltatott egyházi személyekrõl szokás, minden esztendõben
halála évfordulóján kívánnak megemlékezni Schilling Rogér atyáról az emlékhelyen. Az Imre napi búcsú részeként a
plébánia közösségi házában régi dokumentumokat és a település múltját idézõ
fotókat bemutató kiállítást, a templomot
építészeti szempontból bemutató elõadást, illetve verses-dalos estet is tartottak Dunakömlõdön.
-kgy-

vendégeket Dunakömlõdön, jártak a templomban, Lussoniumban, illetve a pincesoron.
A két település nevének kialakulásában nem találtak közös
pontot. Kömlõd neve korában
volt Kemlew, Kemlewd, Kémlõ, és Kemleû, Dunakömlõdé
pedig Kemled, Kumlend, Keulend, Kemleud, majd Kömlõd
egészen 1903-ig, amikor a községnevek törzskönyvezésérõl
szóló törvény alapján megkapta

Tárgy/Történet
táson szerzett díjjal és elismeréssel is rendelkezik. A páncélszekrény különlegessége,
hogy az elsõ magyar gyártó terméke volt. Az
1867-ben alapított, 1945-ig mûködõ cég el-

Fotó: Kövi Gergõ

Az elmúlt hétvégén tartották Dunakömlõdön az Imre napi búcsút. A program részeként Mayer Mihály megyéspüspök az ünnepi szentmisét követõen
felszentelte a Schilling Rogér tiszteletére emelt emlékmûvet.

a „Duna” elõtagot. Kömlõd a
Vértes hegység lábánál, a Tatai
hegysor dombvidékén, az
oroszlányi kistérségben fekszik,
a település lélekszáma 1200 fõ,
hasonlóan az 1300 lelkes Dunakömlõdhöz. Abban a reményben, hogy a két település között
komoly partnerség alakul ki a
jövõben, a kömlõdi vendégek
búcsúzóul viszontlátogatásra
hívták a dunakömlõdieket.
-gyöngy-

nevezését több formában megtalálhatjuk:
Szladeky
Ignácz
Pénzszekrénygyár,
Szladeky Alajos Elsõ Magyar Tûz mentes
Vaspénztárgyáros és Mûlakatos, Szladeky
A. és fiai Elsõ Magyar Pénzszekrénygyár.
A páncélszekrény egyik fontos biztonsági
eleme a súlya, hiszen többszáz kilót nyom,
emellett azonban elsõ pillantásra egyszerûnek tûnõ zárszerkezete is bonyodalmat
okozhatott, ha illetéktelen kezek nyúltak
hozzá: a zárnyelvek közül kettõ csak akkor
záródott be, ha nem kulccsal próbálták kinyitni az ajtókat. A 19-20. századi biztonságtechnika is sok érdekességet rejthet magában, most azonban a szekrény paksi vonatkozásait szeretnénk felderíteni. Ha ismernek
részleteket, iratokat olyan intézményekrõl,
amelyek használhattak hasonló páncélszekrényt (szolgabírói hivatal, posta, takarékpénztár, bank stb.) 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
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Jó napot, mi újság?

Diákként a biológiát és a kémiát szerette,
így biológusnak vagy állatorvosnak készült. Végül szülei ösztönzésére választotta az utóbbit, akik úgy vélekedtek,
hogy biztosabb megélhetést nyújt. Másodéves volt az egyetemen, amikor dr.
Kováts Jenõ egykori megyei fõállatorvos
egy ösztöndíj ígéretével fordult hozzá,
miszerint a Pakson megépülõ halbiológiai
kutatóintézetben dolgozhat majd mint kutató állatorvos. Az építkezésbõl nem lett
semmi, ám az ösztöndíj maradt, így az
egyetem után felkerekedett a budapesti fiatalember és Németkéren lett állatorvos.
Huszonnégy esztendõ múltán családjával
Paksra költözött, közben megszerezte második diplomáját, amely kisállat specialista klinikus szakállatorvos végzettséget
adott, és azóta is a városban praktizál.
Szereti, amit csinál, számára inkább hivatás és hobbi, mint munka, mondja. Az sem
probléma, ha rendelési idõn kívül keresik,
amennyiben alapos oka van rá a gazdinak.
Amikor azonban azzal hívják fel vasárnap
délben, hogy „Doktor úr, tíz napja tüzel a
kutyám, mikor fedeztessem?”, attól nem
boldog. Pacientúrájában az ember leghûségesebb barátja mellett cicából van a legtöbb, de gyakori a hörcsög, a tengerimalac, a teknõsbéka, de halakat is hoznak és
elõfordul degu, csincsilla, valamint néhány sikló, sõt kígyó és madárpók is van.
A váróteremben meg egy vitrin, tele a
kedvencekbõl kioperált „nyalánkságokkal”, ilyen például az autóalkatrész, evõeszköz, szõnyegdarab és zokni. Egy másik vitrinben kutyakiállításokon nyert trófeák sorakoznak, hiszen a doktor úr a
németkéri idõkben kutyákat is tenyészett,
dalmatát, orosz agarat és skót terriert, volt
belõlük vagy harminckettõ. Máig vezetõje a Magyar Ebtenyésztõk Országos
Egyesülete paksi szervezetének. Ennek
ellenére nem lehet egyértelmûen állítani,
hogy „kutyás” lenne, a cicákat is éppen
úgy szereti, most éppen három dorombol
a ház körül. Egyikük, egy koromfekete
elõszeretettel üldögél rendelési idõben a
gazdi fekete foteljében, így bizony néha
ráül. Olyankor együtt „jajgatnak”. Mint
mondja, nem tart egy állattól sem, hiszen
a legtöbb páciensének ismeri minden rigolyáját, az új „betegek” kezelésénél pedig segít a sokéves tapasztalat, de azért
úgy ötévente beszerez egy harapást vagy

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Hivatása a hobbija

Egyszer bevitt a rendelõbe
egy férfi egy teknõsbékát,
mondván, hogy az egyik
szemére nem lát. A doktor
úr megnézte és mondta,
hogy ez az állat lát. A férfi
egy darabig vitatkozott vele,
aztán egyszer csak felkapta,
megnézte, majd így kiáltott
fel: a fene egye meg, a másikat hoztam el! Ehhez hasonló vidám történeteket
napokig tudna mesélni, hiszen majd negyven éve állatorvos dr. Plachy Gábor.
Mint mondja, számára ez
nem munka, hanem hivatás
és egyben hobbi.
mélyebben szántó karmolást. A rendelõn
kívül a sündisznókkal gyûlik meg rendre
a baja. Egyszer például betett az autóba
egyet, hogy majd megmutatja az unokáknak, ám mire hazaértek, a kis tüskés bevette magát az üléskárpit alá, ahonnan
nem lehetett kipiszkálni. Nem volt mit
tenni, hogy ki tudjon jönni, nyitva hagyta

éjszakára az autó mind a négy ajtaját, sûrûn fohászkodva azért, hogy ne legyen
gond a kocsival. Még ennél is nagyobb
volt az aggodalma, amikor megharapta
egy sündisznó, ugyanis a „jobb félni, mint
megijedni” jegyében veszettség elleni védõoltás-sorozat lett a vége, és egy fogadalom, miszerint a jövõben annyi süni
mászkál körülötte, amennyi akar, az életben többet nem vesz róluk tudomást. Elbeszéléseibõl is látszik, hogy a doktor úr
igen jó humorú ember, ám mérges is tud
lenni. Ami leginkább kihozza a sodrából,
az a felelõtlen állattartás. Mint mondja,
nem szabad hirtelen ötlettõl vezérelve
kedvencet választani. Alaposan át kell
gondolni, hogy életstílusunkhoz, környezetünkhöz, anyagi lehetõségeinkhez milyen állat illik leginkább, milyen gondozást igényel, mert évekre választunk. A
legigényesebb kedvencek egyike a kutya,
amire a család vizslája is kitûnõ példa.
Bár kertes házban élnek, mégis napi szinten igényli a gazdi társaságát, és ha nem
kapja meg, máris „büntet”. Nemes egyszerûséggel elrágcsálja a kuka fülét, vagy az
utánfutó elektromos vezetékeit, de ilyenkor a száradó ruha is felcsigázza. Szeret a
gazdival sétálni, fõleg a Dunánál, ami Gábor egyik kedvenc helye Pakson, csak azt
sajnálja, hogy a hatos út a város és a folyó
között van, így nem élhetünk olyan szimbiózisban a folyóval, mint például Baja. A
Duna-parti séták mellett a síelés és a teniszezés a kedvenc szabadidõs tevékenysége. Ha azonban jön három kis unokája,
akkor nem létezik semmi más. Elmondta,
titkon bízik abban, hogy valamelyikük állatorvos lesz, két lányát ugyanis nem sikerült a szakmával „megfertõznie”, így
már nyugdíjasként, továbbra is õ viszi a
rendelõt, de csak addig, amíg számára jólesik, mert nem minden a pénz. Persze
szükség van egy bizonyos összegre, hogy
normális életet éljen az ember, de a mai
világunkra jellemzõ pénz körüli hajsza, az
emberek egymástól való eltávolodása irritálja. Az embereknek érezniük kellene,
hogy nem egy még nagyobb ház vagy egy
jobb kocsi a legfontosabb az életben, hanem szeretteink. Ám úgy látja, hogy erre
sokan csak akkor döbbennek rá, amikor
valakit elveszítenek, és nincs több esélyük beszélgetni vele, megölelni, rámosolyogni.
Kohl Gyöngyi
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Sport

Ötödik a tabellán a Paksi FC
Együttmûködési megállapodást írt alá a Paksi Sportegyesület
Labdarúgó Szakosztálya és a Kalocsai Méhecskék Sportegyesület. A jövõben a két klub közösen segíti a fiatalok fejlõdését, közös tornákon vesznek részt és az edzõk is tapasztalatot
cserélnek majd. A Paksi FC az egyetlen a Monicomp Ligában,
ami csak magyar játékosokat foglalkoztat, a csapat vezetése
törekszik arra, hogy a régióhoz kötõdõ labdarúgók viseljék a
zöld-fehér dresszt. Az egyedi elképzelésre mára mindenki felkapja a fejét, hiszen a PFC ötödik helyen áll a légiósoktól
hemzsegõ élvonalban. Az utánpótlásképzés is kiváló, hiszen
az elmúlt években nyolc saját nevelésû játékos mutatkozhatott be az NB I-ben.
– Az idei szezontól minden utánpótlásgárdánk az NB I-ben
szerepel. A PFC klublicence szerint minden korosztályban csapatot kell indítanunk és sajnos a városban egyre kevesebb a gyerek. Logikus lépés, hogy szétnézünk a környezõ településeken
és a tehetséges gyerekeket Paksra csábítjuk – mondta el Balog
Judit, a Paksi SE ügyvezetõje. Így esett a választás a kalocsai
Méhecskék SE csapatára, hiszen az alföldi város futballistái közül már többen a PSE utánpótlás együtteseiben játszanak. A
PSE a tehetséges kalocsai labdarúgóknak a fejlõdés mellett segít a beiskolázásban, kollégiumi elhelyezésben is.
röné
verni a Haladást, az Újpestet, a
Kecskemétet, a Kaposvárt és a
Vasast, az, azt gondolom, meg-

Gyõzelem
itthon és idegenben
A bajnokság hatodik fordulójában a Gesztenyés úton fogadta a Körmendet az ASE
férfi kosárlabdacsapata. Az
elõzõ fordulóban mindkét
együttes hazai pályán kapott
ki, az Atomerõmû az
Albacomppal, míg a Körmend a Szolnokkal szemben
maradt alul. A rangadón végig
vezetve, a vártnál könnyebben nyert a paksi csapat. Az
ötödiktõl a harmincötödik
percig tartották tíz pont körüli elõnyüket Pavlikék rendre
visszaverve a vendégek felzárkózási kísérleteit. A vasiak
az utolsó percben tették izgalmassá a meccset, amikor
négy pontra megközelítették
Horváth Imre legényeit, azonban Mészáros és Johnson ré-

vén az ASE bebiztosította a
gyõzelmet. ASE–MJUS-Fortress Körmend 83:76. A hetedik fordulóban az újonc Debrecen vendége volt az Atomerõmû. Az elsõ és második
negyedet is megnyerte ugyan
az ASE, de a vendéglátók
nem adták meg könnyen magukat. A harmadik felvonásban ledolgozták nyolcpontos
hátrányukat a cívisvárosiak,
és 67-66-os hazai vezetésnél
vágtak neki a csapatok az
utolsó negyednek. Az utolsó
percekben jobban koncentráló Atomerõmû végül megnyerte a mérkõzést, megtartva
ötödik helyét a bajnoki táblázaton: Factum-Sport Debrecen–Atomerõmû SE 86:92.
(joko)

érdemelten van ott a tabellán,
ahol van. Sikerült egy-két bravúrt végrehajtanunk, volt,

Kispuska és kolbász
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Ötödik idegenbeli gyõzelmével ötödik helyen áll a
Monicomp Ligában a Paksi FC
labdarúgócsapata. A legutóbbi
fordulóban Kis Károly együttese a Vasas otthonában kétszer
is hátrányból felállva 3:2-re
gyõzött, Kiss Tamás, Heffler
Tibor és Böde Dániel góljaival.
– Ha egy csapat idegenben
kétszer is fordítani tud, akkor
ott mentálisan minden rendben
van. Egységes csapat vagyunk
és szép támadásokat vezettünk.
Több nagy lehetõségünk kimaradt, azonban azt is el kell ismerni, hogy a hazaiak is veszélyesek voltak, sokszor hõsiesen kellett mentenünk. Büszke
vagyok a játékosokra! – fogalmazott a találkozót követõen a
vezetõedzõ.
A mezõny legjobbja az elsõ
gólt szerzõ, majd gólpasszal és
több jó megoldással jelentkezõ
Kiss Tamás volt. – Az a csapat,
amelyik idegenben meg tudja

amelyiket szerencsével, de úgy
tartják, hogy jó csapatnak van
szerencséje. Ugyanakkor sokszor játszottunk jól és azért
tudtunk nyerni, mert elkövettünk mindent a gyõzelemért.
Reálisnak tartom a helyezésünket – értékelt a támadó.
A paksi klub remek szériában
van, hiszen négy forduló óta
veretlen, 3 gyõzelem és egy
döntetlen a legutóbbi játéknapok mérlege. Az õszi szezonból még egy meccs maradt,
amikor az MTK látogat a Fehérvári úti stadionba (20-án,
16 órakor), valamint a tavasziról elõrehozott két bajnoki, a
Ferencváros elleni hazai (27én, 17.30.) és a Debrecen elleni idegenbeli találkozó (december 5-e, 17 óra). Fontos információ még a PFC háza tájáról, hogy ismét változtak a Magyar Kupa mérkõzések idõpontjai. Az odavágóra december 8-án kerül sor Kaposváron,
a visszavágót pedig három
nappal késõbb játsszák le Pakson.
Faller Gábor

Gyúrták, ízesítették, töltötték,
kötözték, sütötték, zsûrizték – és
végül mind megették. Mármint a
Diana Sportlövész Klub biritói
családi napján a sült kolbászokat. A disznóvágást váltotta a
kolbásztöltõ verseny az egyesületnél, aminek még nagyobb sikere van. – A tavasszal átadott,
felújított lõtér minden igényt kielégít, igazán impozáns lett.
Mindemellett a kolbásztöltõ verseny összehozza a családokat és
a verõfényes napsütés is minden-

kit jókedvre derít – mondta el
Nemeskéri Zsolt, a klub elnöke.
A hölgyek nem csak a kondérok
mellett, hanem a lõpályán is bizonyíthattak: kategóriájuk elsõ
helyezettje Kókány Gyöngyi
lett. A férfiaknál Ijjas Norbert diadalmaskodott, míg az ifjúságiak
légpuskásai közül Berki Balázs
célzott a legpontosabban. A legízletesebb kolbászt a szigorú
zsûri értékelése alapján Lõrincz
József és csapata készítette.
Folytatás jövõ tavasszal. Faller
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Az utánpótlás-nevelés a cél

– Mekkora létszámmal dolgoznak?
– Tizenhat igazolt versenyzõnk van, ebbõl a komoly
mag 12 ember. Ezen kívül van
néhány „ifjú titánunk”, akik

pár éve járnak hozzánk, de
még nincsenek leigazolva.
Jönnek még amatõrök, hobbiöklözõk, úgyhogy van, amikor 30-35-en vagyunk a teremben. Serdülõ korcsoportban (13-15 éves) vagyunk a
legerõsebbek, junior (15-17
év) és ifjúsági (17-19 év) versenyzõkkel már nem állunk
ilyen jól, a felnõttek között
pedig már csak egy versenyzõnk van.
– Milyenek az idei eredmények?
– A tavalyihoz képest jobbak. A különbözõ versenyeken szép számmal nyerték az
érmeket a srácok. Kiemelném
a serdülõ magyar bajnokságot, ahol egy aranyat és egy
ezüstöt nyertünk. 38,5 kg-ban
Horváth Patrik – úgy kellett
„feletetni és itatni”, hogy elérje az alsó súlyhatárt – második lett. A 40 kg-osok között
Kovács János már az elsõ körben megverte a tavalyi ma-

Újabb öt évre Frics Istvánt
választotta elnöknek a Gyapa
Derbi Sportegyesület, amelynek taglétszáma emelkedik,
már 67-en vannak. Idén közel
1,8 millió forintból gazdálkodtak, az összeg az önkormányzat
és az atomerõmû támogatásából
és a tagdíjakból állt össze. A
költségvetésbõl finanszírozza
az egyesület a hagyományos
Vadai Mihály kispályás labdarúgótornát és a horgászverseny
költségeit, de ebbõl az összeg-

bõl versenyeztetik a megye hármas bajnokságban szereplõ, helyi fiatalokra épülõ nagypályás
labdarúgócsapatát is. Utóbbiak
Dunakömlõdön játsszák a bajnoki meccseket, a létesítményt
a paksi önkormányzat ingyen
bocsátja a klub rendelkezésére.
Idén még két rendezvényre
várják az érdeklõdõket: 27-én a
Vértesbe kirándulnak, majd decemberben a kultúrházban készülõdnek a karácsonyra és
sportnapot is tartanak.
efgé

A Paksi SE ökölvívó szakosztálya a 80-as évek közepétõl a 90-es évek végéig élte
fénykorát, válogatott bunyósok sora szerepelt zöldfehér színekben. NB I-es csapatbajnoki címek, Európabajnoki és olimpiai szereplés
volt azoknak az éveknek a
termése. 2000-tõl a megváltozott szponzorálás következtében már csak az utánpótlással foglalkozik a szakosztály, Kajtár László vezetõedzõ mellett Feil Ádám és
Szakály Sándor oktatja a
gyerekeket. Az eredményekrõl, a tervekrõl a vezetõedzõt kérdeztük.

gyar bajnokot és meg sem állt
az aranyéremig. A juniorok
között is számítottunk egy dobogós helyezésre, de mindhárom fiúnk az ötödik helyen
végzett. Évente 20-25 versenyen veszünk részt, az ország
különbözõ városaiban, ezek a
felkészítõ versenyek. Nyáron
a nyaralások miatt csak edzések vannak, õsszel pedig a
magyar bajnokság. Összességében elmondható, hogy
egész évben folyamatos a
munka.
– Nehéz megtartani a versenyzõket?
– Lemorzsolódás van, de a
mag azért marad. A tanulók le
vannak terhelve, rengeteg az
elfoglaltság, sokszor nem marad idõ edzésre. Aki szakmát
tanul és vidéken tölti a gyakorlatát, sokszor nem ér haza
a mindennapos tréningre. Az
ifi korosztály, ahogy kikerül
az iskolából, oda megy, ahol
munkát talál. Olyan mint ré-
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gen, hogy lakást kap, meg
sportállást, már nem létezik.
– Az elmaradókat hogy lehet
pótolni?
– Tavaly a nagy sportágválasztó nagyon jó volt, akkor
az ottani bemutatónak köszönhetõen 13, az idén viszont csak három srác érkezett. Igazából, akik lejárnak
edzésre, azok hozzák a haverokat. Hiába vezetjük hárman
az edzéseket: ez egyéni sportág és egy emberrel egy edzõnek 15-20 percet kell foglalkozni, a nagy tömeg sem jó.
Habár ezt rugalmasan kezeljük, akik igazából tehetségesek, azokkal többet foglalkozunk.
– Mennek át versenyzõk a
profik táborába?
– Azok a srácok mennek,
akik serdülõ vagy junior korban abbahagyták és pár év
múlva felnõttként újrakezdik.
Úgy érzik, már érettek a profi
bunyóra, pedig nem azok. Ez
pénzkereseti lehetõség, „tölteléknek” viszik õket európai
országokba, nyernek is mérkõzéseket, de ez eléggé alacsony szint.
– Kik azok a versenyzõk,
akik még sokra vihetik?
– Horváth Patrik, aki idáig
szinte minden mérkõzését
megnyerte, jövõre már a juniorok között versenyez majd,
csak hízni kellene neki. Kovács János, aki nagyon jó
pszichésen, nem ijed meg a
nevesebb ellenfelektõl, nagy
bokszoló lehet még.
Kovács József
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Fotó: Molnár Gyula

Újboráldás és lampionos menet Márton napján

„Szeresd a bort, benne rejlik a hosszú élet
titka. Testnek és léleknek istenáldotta orvossága. Gyógyítja a bánatot, a keserû csalódások sebeit, de testet építõ, vért és szívet frissítõ, balzsam erejû táplálék is. Élet
vize, az örök fiatalságé.” A bort szeretõ és
értõ emberek minden bizonnyal egyetértenek az erdélyi költõ, tanár és borász
Csávossy György szavaival. A bor a gazdák gondos munkájának gyümölcse, amelyért idén is köszönetet mondtak a paksi
Márton napi ökumenikus újboráldáson. A
Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok

Concept art
a Paksi
Képtárban
Vincze Ottó Kognitív mentés címû kiállítására várja az
érdeklõdõket november 24én 18 órakor a Paksi Képtár.
A tárlat a neo-concept art
kelet-európai megjelenését,
jelenlétét és alakváltozásait
mutatja fel a rendszerezés
kényszere nélkül, a tematikus és logikai kapcsolódások felismerését segítve.
A megnyitót a nép- és világzene, a jazz és a kortárs
zene területén egyaránt otthonosan mozgó Borbély
Mûhely koncertje színesíti.

Egyesülete nyolc esztendõvel ezelõtt hívta
életre a rendezvényt, amely õrizve a hagyományokat idén is a köszöntõkkel kezdõdött, majd a történelmi egyházak képviselõi megáldották az újborokat. A találkozó
csúcspontja a két ötvenliteres hordó csapra
verése volt, miután összecsendült vagy
kétszáz pohár. A vendégek ez alkalommal
Till Ferenc zweigeltjét, illetve Mayer István rizlingszilvániját kóstolhatták meg,
melyeket nemes versengésben választottak
ki. Az est fellépõ vendége Nagy Katalin
énekesnõ, illetve Kovács János és cigányzenekara volt. Márton napra tekintettel a libazsíros kenyér és tepertõ sem hiányzott az
asztalokról. Az új borok kóstolása közben
természetesen arról is folyt a szó, hogy az
idei nedûk minõségükben elmaradnak a tavalyitól, a napfényszegény, esõs õsz rányomta ugyanis bélyegét a termésre. A korai fajtákat elég hamar le kellett venni a tõkérõl, mert repedtek a szemek, ám így nem
alakultak ki azok az íz- és illataromák,
amelyek egy hosszú õszön igen, savakban
gazdag borok születtek. A kései szüretelésû
fajták nagyobb reménnyel kecsegtetnek,
azokat ugyanis magasabb cukorfokkal tudták szüretelni, de a korai fajtákból készült
bogyóléken is lehet javítani. Ennek fogásait ismerik a gazdák, akik bíznak abban,
hogy boraik kikerekednek a tavaszi versenyekre.
-gyöngy-

Márton napját lampionos felvonulással
tette emlékezetessé három intézmény
Pakson. A Napsugár óvoda Vörösmarty
utcai és Munkácsy utcai tagóvodáiba járó gyerekek, valamint a Bezerédj Általános Iskola és Diákotthon tanulói a városháza elõtti térre vonultak lampionjaikkal. A készülõdés az esti programra már
délelõtt elkezdõdött valamennyi intézményben. Kézmûves foglalkozásokon és
népi játékok segítségével ismerkedtek a
Márton napi hagyományokkal a gyerekek. A lampionos felvonulást elõször
szervezték meg Pakson, a Szentháromság téri intézmény kezdeményezésére. A
polgármesteri hivatal elõtti téren több
százan gyûltek össze, hogy megnézzék
az óvodák és az általános iskola német
nemzetiségi tagozatosainak mûsorait, a
német körjátékokat és táncokat. A Márton napi ünneplõket teával, zsíros kenyérrel és pereccel vendégelték meg a
szervezõk. A programból hagyományt
szeretnének teremteni, tudtuk meg Horváth Évától, a Bezerédj Általános Iskola
igazgatóhelyettesétõl, hiszen ez a rendezvény jó lehetõség arra is, hogy a gyerekek és a szülõk ismerkedjenek az iskolában és az óvodákban folyó német nemzetiségi oktatással is.
-dal-

Hiánypótló turisztikai kiadvány
Három nyelven ismerteti városunk történelmét, építészeti, kulturális és vallási értékeit a Julianus útikönyvsorozat Paksot bemutató új kiadványa.
Az új kiadvány hiánypótló, hiszen ismerteti a város történelmét, építészeti, kulturális és
vallási értékeit is, tájékoztatott
Czink Dóra, a Paksi Turisztikai Információs Iroda vezetõje. A füzetet a Julianus kiadó
gondozásában adták ki 1998ban elindított útikönyvsorozatuk részeként. A sorozat megálmodóinak fõ célja, hogy a
Kárpát-medence minden magyar települését bemutassák és
a füzetek ott legyenek az európai egyetemek magyar tanszé-

kein, az Országos Széchényi
Könyvtárban, valamint a
Frankfurti Nemzetközi Könyvvásárra is hírt vigyenek a magyar nemzet értékeirõl. Eddig
több mint ötven városról, faluról és kistérségrõl készült el az
ismertetõ kiadvány.
Az új paksi útikönyv 3000 példányban jelent meg, 42 oldalon keresztül, magyar, angol és
német nyelven, fényképekkel
illusztrálva mutatja be városunk látnivalóit. Emellett kihajtható térkép segítségével
könnyíti meg a tájékozódást a
turisták számára a városban. A
kiadvány 500 forintos áron a
városházán és a Paksi Turisztikai Információs Irodában vásárolható meg.
Dallos Szilvia
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Mozimûsor
November 21. (vas.) 19 óra
22 LÖVÉS
feliratos francia krimi
November 24. (szerda) 19 óra
THE EXPENDABLES
– A FELÁLDOZHATÓK
amerikai akció-thriller
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Újabb Hiador-kötet
A héten mutatták be a Pákolitz István Városi
Könyvtár Hiador sorozatának újabb kötetét:
Palágyi Menyhért „A tér és az idõ új elmélete –
Egy metageometria alapfogalmai” címû könyvét. A tanulmány „Neu Theorie des Raumes

November 28. (vas.) 19 óra
TÕZSDECÁPÁK
– A PÉNZ NEM ALSZIK
amerikai dráma

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

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

und der Zeit – Die Grundbegriffe einer
Metageometrie” címen Lipcsében jelent meg
német nyelven 1901-ben. A mûvet dr. Wieser
Györgyi fordított le magyarra. A Pakson született, de szülõvárosában alig ismert Palágyi életére és munkásságára Toró Tibor professzor hívta
fel a figyelmet egy Bolyai Jánosról, az ESZI-ben
tartott elõadás alkalmával. Az elõadás hatására
Serdült Benke Éva megírta „A meg sem ismert
Palágyi” címû könyvét, amelynek összeállításához szintén a professzortól kapott segítséget.
Palágyi Menyhért könyvében a tér és az idõ egységének problematikáját vázolja fel, amely két fogalom egymás nélkül nem létezik. A kíváncsi, érdeklõdõ Palágyi matematikus és fizikus volt, de
foglalkozott filozófiával, irodalommal és pszichológiával is. A tér és idõ fogalmának összekapcsolását is inkább a filozófia, mintsem a fizika felõl
közelítette meg.
Dr. Nemes Imre reaktorfizikus szavaival élve
úgy néz ki Palágyi könyve, mint akinek a Jóisten
megsúgta a formát, amelyet Palágyi megalkotott,
de nem tudott tartalommal megtölteni: „Ebben az
értekezésben arra törekedtem, hogy csupán egy új
eszközt nyújtsak a természet és az emberi tudat filozófiai vizsgálatához (…)” Mûvének összegzéseként kifejti, hogy egy egységes világkép megközelítése volt a célja, de aki ezt igazán kiteljesítette, az
késõbb Einstein volt.
Fejes Margit

ÉRVIZSGÁLAT
A vizsgálat helye, ideje:
PAKS, VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2010. november 24.

TUD JOBBAT?

Ismerje meg érrendszere állapotát

Forint megtakarításaira
6 hónapra évi 6,5% betéti kamatot (EBKM: 6,50%)

computeres
arteriográf készülékkel
végzett fájdalommentes vizsgálattal!

SZÍVINFARKTUS?
ÉRELMESZESEDÉS? ÉRSZŰKÜLET?
AGYVÉRZÉS?
MEGELŐZHETŐ!
A vizsgálat javasolt 30 éves kortól évente
egyszer. A vizsgálati eredményt a helyszínen
szakorvos értékeli!
A vizsgálatra való bejelentkezés:
SONOTERÁPIA CENTRUM
5000 Szolnok, Ady E. u. 1.
Telefon:06− 56/344−372

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

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

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, Somogy és Zala megyei fiókjainkban, hívását
pedig a 06/40-200-900 telefonszámon.
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák.
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VÁLASSZON
ÖN IS SIKERES
KÉPZÉSEINK KÖZÜL!
Dunaújvárosban induló tanfolyamaink
akár távoktatásban:
– Gyógyszertári asszisztens
– Gyógymasszõr (AJÁNDÉK MASSZÕRÁGY)
– lovastúra-vezetõ (távoktatás)
szükséges feltétel: érettségi bizonyítvány

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

Kedvezmény: kamatmentes részletfizetési lehetõség

AGYKONTROLL

Jelentkezési határidõ: november 30.
További információért keresse Lukácsi
Tündét a 70/424-2330 számon.

gyermekeknek Pakson
30/619-2294
www.agykontroll.hu

www.matrixoktatas.hu
Nyilv. szám: 03-0039-06

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni:
30/9372-668,75/511-252.
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MEGHÍVÓ
„keressétek Isten
országát
és az Ő igazságát”
Művelődési Ház
klubterem
MINDEN VASÁRNAP
1700 órakor

Lens Optika,
Paks, Dózsa György út 20., tel: 75/511-246
Szekszárd, Széchenyi utca 21. I. em., tel: 74/311-262

