Fotó: Szaffenauer Ferenc

Aki látja a fában a hordót. Beszélgetés Siklósi Mátyással,
a környék egyetlen olyan kádármesterével, aki gyakorolja szakmáját.
Portrénk a 19. oldalon
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Pakson már eldõlt
a mandátum sorsa
Fotó: Paksi Hírnök archív

Negyedszer is Tóth Ferenc
a választókörzet képviselõje
Írásunk a 2. oldalon

Tájékoztató táblák informálnak az épülõ fõutcán arról, milyen lesz a megújuló Dózsa György út. A fenti látványterv a szerkesztõségünk elõtti útszakaszt mutatja. A táblák az önkormányzat megbízásából készültek, és fellelhetõk a város honlapján is.

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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Nagy többség, nagy felelõsség
Legszebb álmaimban sem
gondoltam – mondta annak
kapcsán Tóth Ferenc, hogy a
voksolók közel 63 százaléka
már az elsõ fordulóban neki
szavazott bizalmat, majd
hozzátette: ez óriási felelõsséget is rakott a vállára.
Sokkal inkább számon fogják
kérni az emberek a dolgokat –
taglalta annak kapcsán, hogy a
Fidesz–KDNP színeiben kormánypártiként képviseli majd
az itt élõk érdekeit. – Nagyon
sokat kell dolgozni, hogy ennek a 62 százaléknak, plusz a
38-nak megfeleljek, hiszen
nem csak azokat képviselem az
országgyûlésben, akik rám
szavaztak, hanem Tolna megye

2-es számú választókerületét –
mondta. Kitért arra is, hogy
csendes kampányon vagyunk
túl a körzetben, valamint hogy
korrekt viszonyt ápol a rivális
pártokkal is. – Politikai nézeteink merõben mások, de ez nem
jelenti azt, hogy nem tudunk
együtt dolgozni a közös ügyekért – hangsúlyozta. A
TelePaks stúdiójában zajlott
beszélgetésen terítékre került,
hogy mire számíthat a Fidesz
kormányzó pártként, és vajon
csendesebb évekre számíthat-e
az ország.
– Szerintem igen. A rendszerváltás óta nem volt ilyen nagy
létszámmal parlamentbe jutott
párt az országgyûlésben. Feltételezem, hogy jó szándékkal

fognak bennünket támadni és
azt könnyebb elviselni, mintha
aljas módon tennék. Kemény
ellenzék voltunk, mindenbe
belekötöttünk, de akkor az volt
a dolgunk, a kormányt kritizálni és kontroll alatt tartani. Most
fordítva van a dolog – sorolta.
A Jobbik által hangoztatott, az
elmúlt húsz év politikusaira
vonatkozó elszámoltatás kapcsán „verbális háborúról” beszélt Tóth Ferenc, aki szerint
ez még annak a színjátéknak a
része, ami a kampányhoz tartozik, ám az a parlamentben derül ki, hogyan viselkednek
majd, hiszen ott azért mindenki visszafogja magát, fogalmazott. Közös célokkal szépen,
visszafogottan el tudunk politi-

zálni, tette hozzá. – Ha kétharmadunk lesz, az nem azt jelenti, hogy nem támogathatnak
bennünket. Mi nem annak örülünk, ha kétharmaddal tudunk
átvinni, például a parlament
létszámának csökkentésére vonatkozó törvényt, hanem minél
nagyobb többséggel. A kétharmad nem a Fidesznek kell, hanem az országnak, mindannyiunknak – fejtette ki.
Tóth Ferenc, aki negyedik parlamenti ciklusát kezdi majd, 12
éve vesz részt az országgyûlés
oktatási bizottságának munkájában, most azonban nem kizárt,
hogy az atomerõmû-bõvítés
kapcsán felruházzák valamilyen
plusz feladattal, vázolta a jövõre
nézve.
Dávid Ildikó

Tolna megye-szerte elsõ fordulóban eldõltek a képviselõi
mandátumok. A paksi körzetben 61,3%-os részvétel mellett
Tóth Ferenc, a Fidesz–KDNP
jelöltje 62,83 százalékkal gyõ-

zött. Az MSZP-s Horváth Zsolt
a voksok 18,86, míg a Jobbik
jelöltje, Horváth Zoltán a szavazatok 16,38 százalékát szerezte meg. A Magyarok Egymásért Szövetség színeiben induló Földesi-Szabó László
1,93%-kal zárt.
A Fidesz-KDNP az óvárosban
érte el a legjobb eredményt,
míg a harmadik helyen végzõ
Jobbik a külsõ városrészeken
közelítette meg leginkább az
MSZP-s jelöltet, akit 22-bõl 5
körzetben elõzött meg. FöldesiSzabó László Gyapán volt a
legsikeresebb, legalábbis magához képest: 7,69%-ot ért el.

Zökkentõmentes voksolás
ra vár, amelyik felragasztotta,
legkésõbb május 25-ig.
Az országoshoz hasonlóan
alakult a részvétel a paksi kerületben, a névjegyzék szerint
46.227 választópolgár járulhatott az urnákhoz, közülük
28.339-en adták le voksukat. A
szavazócédulák közül kevesebb
mint 500 darabot kellett érvénytelennek nyilvánítania a szavazatszámláló bizottságoknak.
Mintegy 200-an voltak, akik
elõször voksolhattak. Az elsõ
választók emléklapot vehettek
át
a
szavazatszámláló
bizottságtól. A választópolgárok
ezúttal is élhettek a mozgóurnás
szavazás lehetõségével, amire
Pakson több példa is volt. -dal-

Fotó: Molnár Gyula

Tolna megye kettes számú választókerületében zökkenõmentesen gyakorolhatták jogaikat a
választópolgárok, semmilyen
probléma nem zavarta meg a
választás menetét, 19 órakor bezártak a szavazókörök, tájékoztatott dr. Blazsek Balázs, a helyi
Választási Iroda vezetõje. A választás elõtt és a kampánycsend
alatt két panasz érkezett a helyi
választási bizottsághoz, tudtuk
meg Szabó Vilmos Bélától, a bizottság elnökétõl. Az elsõ esetben egy paksi üzlet külsõ frontjára ragasztottak plakátot a tulajdonos tudta és beleegyezése
nélkül, majd hasonló bejelentés
érkezett Kölesdrõl. Mindkét kifogást megvizsgálta a bizottság,
megállapították a jogsértést és
eltávolítatták a plakátokat. A választás napjáig volt lehetõsége a
pártoknak és jelölõ szervezeteknek arra, hogy plakátokon kampányoljanak. A falragaszokat az
épületek falára, kerítésre vagy
közintézményre kizárólag a tulajdonos, a bérlõ vagy az önkormányzat hozzájárulásával lehetett elhelyezni úgy, hogy károkozás nélkül eltávolíthatók legyenek. Leszedésük arra a párt-

1,93%

16,38%
18,86%
62,83%
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Az ország egyik legszebb panel-lakótelepe a paksi, állítják azok, akik látogatóként
ismerkednek városunkkal.
Építésekor szellõs utcákkal,
sok parkkal és zöldfelülettel
álmodták meg tervezõi az
„Atomvárost”, ám az elmúlt
évtizedek nem múltak el
nyom nélkül. Felújítása idõszerû feladattá vált, a képviselõ-testület minden esztendõben forrást biztosít korszerûsítésére.
Az elmúlt években folyamatosan korszerûsödtek a lakótelepi
közterek, annak ellenére, hogy
központi támogatást nem sikerült nyernie a munkálatokra az
önkormányzatnak. A mûvelõdési ház körüli park felújítására
két alkalommal próbált pályázat útján forrást szerezni a város, eredménytelenül. – A tér
rekonstrukciójára elkészültek a
tervek, de pályázati támogatás
hiányában, saját forrásból a be-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Tovább szépülnek a tömbbelsõk

ruházás nagysága miatt az önkormányzat nem tudja kivitelezni az elképzelést. Ezért döntött úgy a képviselõ-testület,
hogy szakaszonként, a tömbbelsõk rehabilitációjával kezdi
meg a lakótelep felújítását – tájékoztatott Barnabás István, a
körzet képviselõje. Az elképzelés tavaly öltött formát, hiszen
elkezdõdött a legrosszabb állapotú, egykor a laktanya alakuló
tereként mûködõ Barátság utca
és a Szabó Erzsébet utcai tömb-

belsõ felújítása. A tér amellett,
hogy megszépült, korszerûsödött is, hiszen a burkolatok, a
parkolók és a közmûvek, valamint a közvilágítás energiatakarékos átalakítása mellett új
játszóteret alakítottak ki, és a
parkosításnak köszönhetõen
kellemes pihenõövezete lett a
városnak. A tömbbelsõk felújítása idén a második ütemmel
folytatódik: a Szabó Erzsébet
és az Újtemplom utcák közötti
tér öltözik új köntösbe. – A

Nem engedik el a rászorulók kezét
Megemelte a segélyezésnél
figyelembe vehetõ jövedelmi
határokat a képviselõ-testület. A változtatásra azért
volt szükség, mert egyre
több rászoruló kiesett a támogathatók körébõl.
Mint minden szociális ellátás,
a segélyezés is a nyugdíjmini-

mumhoz kötõdik, minden segélyfajtánál a nyugdíjminimum rendeletben meghatározott százaléka a jövedelmihatár. Az öregségi nyugdíjminimum már harmadik éve nem
változott, 28.500 forint a törvény szerint. A nyugellátások
és a jövedelmek viszont, ha
csekély mértékben is, de

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: május 7.

emelkedtek, így több rászoruló a jövedelemhatárok átlépése miatt kiesett az ellátórendszerbõl. – Pár száz fõt érintett
ez a helyzet Pakson, de õk
azok, akiknek szükségük van
a segítségre, ennek ellenére
eddig el kellett utasítani a kérelmüket – mondta el Badics
Istvánné, az önkormányzat
szociális osztályának vezetõje. A képviselõ-testület legutóbbi ülésén határozott a változtatásról. A rendszeres nevelési segély, az átmeneti segély
és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a családban az egy fõre jutó jövedelemhatárt a nyugdíjminimum 150 százalékáról 180
százalékára, egyedül élõk
vagy gyermeküket egyedül
nevelõk esetén 200 százalékára emelte. A módosítás a különös méltányosságból nyújtható átmeneti segélyt és a rend-

munkálatok tervezése és a beruházás elõkészítése elkezdõdött, az elképzelések szerint
nyáron valósul meg a felújítás
– tudtuk meg Barnabás Istvántól, aki a jövõ évi tervekrõl
szólva elmondta: harmadik lépcsõben az Újtemplom és a Kodály Zoltán utcák közötti tömbbelsõ rekonstrukciója is megtörténik. Ez utóbbi beruházás
tervezésére 3,1 millió forintot
biztosít a képviselõ-testület, a
második ütem megvalósítására
pedig 63 millió forint szerepel
a város költségvetésében.
A lakótelep más részein található közösségi terek a játszótér- és járdaépítéseknek köszönhetõen folyamatosan szépülnek, ám több területre is ráférne a Barátság utca mögötti
rekonstrukcióhoz hasonló teljes felújítás. Tavaly a Kurcsatov utca környéki köztereken, majd a lakótelep nyugati
részén is a térburkolat javításával és új utcabútorok kihelyezésével javították az ott élõk
komfortérzetét.
Dallos Szilvia
kívüli gyermekvédelmi támogatást is érinti: a családi jövedelemhatár a nyugdíjminimum 250 százaléka, míg az
egyedül élõknél 300 százaléka
lett.
A helyi szociális rendelet szabályozza azt, hogy ki és milyen
feltételekkel részesülhet szociális ellátásban. A rendszeres
jövedelem mellett a kérelmezõk vagyoni helyzetét is vizsgálják minden esetben. Tavaly
827-en kaptak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a
támogatások kifizetésére közel
9,2 millió forintot fordított az
önkormányzat. Átmeneti segélyt 425 rászorulónak ítéltek
meg, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban pedig
1192 gyermek részesült.
– Minden évben, ha kismértékben is, de emelkedik a segélyt
igénylõk száma. Sok a visszatérõ ügyfél és mindig vannak
újak, akik jelentkeznek a szociális osztályon – tájékoztatott
az osztályvezetõ.
-dal-
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Városháza

vezik a szavazatszámláló bizottságokat,
amelyek többnyire önkormányzati intézmények dolgozóiból és a pártok delegáltjaiból állnak össze, a huszonkét paksi
szavazókörben ez több mint száz embert
jelent. Legyen szó bármely feladatukról,
az osztály munkatársainak naprakészen
kell ismerniük a felsõbb szintû jogszabályokat és helyi rendeleteket, hiszen ezek
meghatározzák munkájukat. Bár feladataik jelentõs részét íróasztalnál végzik,
egyes ügyek kapcsán terepre is menniük
kell, ilyen például

Igazgatási osztály
Órákig mesélhetnék feladatainkról, valószínûleg akkor sem lenne teljes a kép
– mondja Hanuszkáné Isztl Mária, az
igazgatási osztály vezetõje. Ebben az évben a megszokottnál is több feladatuk
van, a Választási Iroda tagjaként õk
szervezik a szavazatszámláló bizottságokat.

bolti lopásról
van szó. A szabálysértések azonban munkájuknak csupán egy szeletét jelentik. Az

a telepengedélyezés
vagy a vadkár.
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Tegyük fel, hogy lopás történik egy boltban, és az áru értéke húszezer forint alatt
van. Tetten érik az elkövetõt, aki elismeri, hogy õ volt, a rendõrségnek így nem
kell nyomoznia. Ezek után szabálysértési bírságot szabnak ki rá, de nem fizet,
így megpróbálják azt adók módjára behajtani, ám bankszámlája nincs, munkahelye sincs. Úgy nyilatkozik, hogy nem
vállalja a közérdekû munkát, amellyel a
bírságot napi hat órában ötezer forintjával ledolgozhatná, így a bíróság elrendeli az elzárást. Az ilyen esetekkel az igazgatási osztály foglalkozik, megtörténtétõl egészen addig, míg így vagy úgy,
pont kerül a végére. Hozzájuk tartoznak
ugyanis a szabálysértések, legyen szó tulajdon elleni tettrõl, például húszezer forint alatti értékû lopásról, vagy a helyi
rendeletek, például az állattartásra vagy
parkolásra vonatkozó szabályok megszegésérõl. Szabálysértési feljelentés éves
szinten körülbelül százhetven fut be az
osztályra, amelyek negyven százaléka
tulajdon elleni cselekmény, ezen belül
leggyakrabban

igazgatási osztályhoz kell fordulni többek
között akkor is, ha születés, házasságkötés
vagy haláleset történik, ha névváltoztatásról vagy módosításról, vadkárról, birtokvédelemrõl, különbözõ lakástámogatásokról, telepengedélyezésrõl, üzletek mûködési engedélyérõl vagy hatósági bizonyítvány kiadásáról van szó. Talán sokan nem
is gondolnák, hogy ha találnak egy

elveszett tárgyat,
náluk kell leadni. Nyilvántartásba veszik, és ha három hónapon belül nem jelentkezik érte a tulajdonos, akkor a megtaláló igényt tarthat rá, ám tulajdonaként
csak egy év után kezelheti. A folyamatosan végzett feladatok mellett választások
vagy népszavazás esetén megszaporodnak az osztály feladatai, ugyanis õk szer-

Vannak körzetközponti vagy kistérségi
jegyzõi feladataik is, amelyek esetében
más településekre is kiterjed a hatáskörük. Hanuszkáné Isztl Mária osztályvezetõ elmondta, az ügyfelek többnyire
tisztában vannak azzal, hogy milyen
ügyekkel kell hozzájuk fordulni, ám néha „eltévednek”, az osztály irodái ugyanis a földszinten, illetve a harmadik emeleten vannak. Ezért azt tanácsolja, hogy
érdeklõdjenek a portán, így megkímélhetik magukat egy felesleges lépcsõzéstõl.
Kiemelt egy olyan önkormányzati helyi
támogatást, amely tapasztalatuk szerint
nem igazán ismert a városban, pedig a jelenlegi gazdasági helyzetben nagy segítség lehet lakásvásárlás, bõvítés, felújítás
esetén. Ez a támogatás legfeljebb hatszázezer forint kamatmentes kölcsönt jelent, amelyet rászorultság alapján állapítanak meg, így feltétel, hogy a családban
az egy fõre jutó jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum két és félszeresét, azaz a 71.250 forintot, jelentõsebb
vagyonnal nem rendelkezik az igénylõ,
illetve legalább egy éve Pakson lakik.
Kohl Gyöngyi

Támogatás kisiskoláknak
A megye százkilenc településének kevesebb mint fele
mondhatja el magáról, hogy
van nyolcosztályos iskolája.
Negyven faluban egyáltalán
nincs már iskola, kéttucatnyi
kistelepülés pedig csak az alsó tagozatot tudja mûködtetni. Dr. Puskás Imre, a megyei
közgyûlés elnöke huszonkét

polgármesterrel közösen tavaly létrehozta a Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítványt, hogy segítse a Tolna
megyei kistelepülések iskoláinak mûködését, fennmaradását. Az alapítvány eddigi
munkájáról, idei terveirõl
Dunaszentgyörgyön számolt
be a kuratórium néhány tagja

és az alapító. Puskás Imre
örömmel mondta el, hogy a
megye meghatározó gazdasági szereplõiben újabb támogatókra lelt az alapítvány,
amely így hétmillió forintos
keretre ír ki pályázatot. A
Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet egymillió forinttal, a Paksi Atomerõmû Zrt.

és a Tarr Kft. 500-500 ezer
forinttal támogatja a szervezetet, amely ebben az évben
ötmillió forintot kap a Tolna
Megyei Önkormányzattól.
Tavaly 10,2 millió forintot
osztottak fel, mûködési kiadásokon kívül adtak szakmai, kulturális és sport programok megvalósítására is. A
házigazda iskola tavaly
mindkét fordulóban sikerrel
pályázott.
-vt-
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Pongrácz-díj

Deák-kitüntetés

Azt az irányt kellene folytatni,
amit elkezdtünk, mondta dr.
Oszkó Péter pénzügyminiszter
azon a Duna Hotelben tartott lakossági fórumon, melyet még az
országgyûlési
választásokat
megelõzõen tartottak. Az adóreform kapcsán a vezetõ politikus
ismertette azokat a 2008-as adatokat, melyek szerint akkor a régió összehasonlításában Magyarországon volt a leghatványozottabban jelen a munkára
kivetett adó. 2010-ig azonban
olyan mértékû csökkentést hajtott végre a kormány, melyet követõen a visegrádi országokat
megelõztük, de ez nem elég. További csökkentés kell, mely a
munkáltatók munkaerõköltségét
érinti. – A tervezett 10 százalékos járulékcsökkentést mára felére faragta az ország vezetése,
egy olyan idõszakban, amikor a
költségvetésnek erre nem volt
fölösleges pénze. A további 5
százalékos csökkentéshez már
egy nagyobb lépésre van szükség, mely költségvetési bevételkieséssel jár. Az iparûzési adó kivezetésekor a cél az, hogy az
adónem úgy szûnjön meg, hogy

Paks városa Pongrácz Sándor
kitüntetést alapított azok részére, akik munkájukkal hozzájárultak Paks város egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet minden
paksi lakos, paksi székhelyû
jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezet. A javaslatnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon
teljesítményét, mely a javaslat
szerint méltóvá teszi a kitüntetésre. A javaslatokat írásban
április 30-ig lehet benyújtani a
címzetes fõjegyzõhöz. A kitüntetést 2010. július 1-jén,
Semmelweis Ignác születése
napján adják át.

A polgármesteri hivatalban alkalmazásban álló, kimagasló
teljesítményt nyújtó köztisztviselõk munkájának elismeréseként kétévente Deák Ferenc
kitüntetést ad át Paks városa.
A kitüntetés adományozására
javaslatot tehet minden paksi
lakos, paksi székhelyû jogi
személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezet. A javaslatnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon
teljesítményét, mely a javaslat
szerint méltóvá teszi a kitüntetésre. A javaslatokat írásban
április 30-ig lehet benyújtani a
címzetes fõjegyzõhöz. A kitüntetést július 1-jén, a köztisztviselõi napon adják át.

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

A miniszter az adórefomról

az önkormányzatok finanszírozása a gazdasági növekedés
eredményeként más adónemekbõl biztosítható legyen – tette
hozzá . Oszkó Péter. A kis- és középvállalkozások támogatáspolitikájával kapcsolatban elhangzott: az Európai Unióban erre a
célra több ezermilliárdos forrás
áll rendelkezésre. A pénzügyminiszter a költségvetési hiány témakörét is érintette. Elmondta:
nem igaz, hogy az elsõ negyedéves hiány már elérte az egész
évre tervezett értéket. Ami az elsõ három hónap arányszámait
érinti, a Fidesz kormány 2002-es
81 százalékához képest ez a
szám jelenleg 75 százalék alatt
marad.
Faller Gábor

Ülésezik a testület
Április 21-én 14 órától ülésezik a képviselõ-testület, amit élõben
közvetít a TelePaks Kistérségi Televízió. Szó lesz a fizio- és balneoterápiáról, vagyis a gyógyfürdõrõl, döntenek a Gyermekeinkért és a Paks város sportjáért kitüntetés adományozásáról, beszámolót tart tevékenységérõl a Paksi Vízmû Kft., a Napsugár és a
Benedek Elek Óvoda. Meghatározzák a következõ tanévben induló csoportok, osztályok és álláshelyek számát is.

Folyamatban a szennyvíztelep fejlesztése
Paks Város Önkormányzata mint a paksi
szennyvíztisztító telep
tulajdonosa 2008-ban
pályázatot nyújtott be az
Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP 1.2.0
programjára. A sikeres
pályázaton az önkormányzat mintegy 35,5
millió forint támogatást
nyert az Európai Unió és
a Magyar Állam támogatási rendszerébõl a
szennyvíztisztító telep
bõvítésének, fejlesztésének elõkészítõ munkálataira.
A 2008 decemberében elkezdõdõ tevékenységek tervezési folyamata lezárult. A ter-

vek vízjogi engedélyeztetési eljárása folyamatban van. Az
Önkormányzat és a Viziterv
Alba Kft. jelenleg a közbeszerzési eljárást készíti elõ a tendertervek egyeztetésével.
A tervezett szennyvíztisztító
telep hosszú távon biztosítja
majd a megfelelõ minõségû
szolgáltatást.
A projekt-elõkészítõ szakasz
fontos eleme a fenntarthatósági és esélyegyenlõségi kritériumoknak való megfelelés. A
fenntartható fejlõdés célja,
hogy a jelen és jövõ generációk létfeltételeihez szükséges
természeti és épített környezet
minõségét, értékeit megõrizzük. A fenntartható társadalom alapvetõ követelményei a
szociális igazságosság, az

életminõség javítására való törekvés, a természeti erõforrások fenntartó használata és a
környezetminõség megõrzése.
Az esélyegyenlõség célja a
fejlesztésekhez történõ hozzáférés és a hátrányos helyzetû
csoportok érvényesülésének
biztosítása.
Az Önkormányzatnál alkalmazott esélyegyenlõségi felelõs és esélyegyenlõségi terv
megléte segíti ezt a tevékenységet, amely több intézkedést
is magába foglal. Környezetvédelmi megbízott, azaz szak-

képzett munkatárs segíti a környezeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesítését az
intézmény életében.
Paks Város Önkormányzata
fontosnak tartja, hogy ezen, az
Európai Unió által is preferált
értékeket közvetítse és valósítsa meg a mindennapi mûködése során a szokásos ügymenettel és ezen fejlesztéssel kapcsolatban.
Közzétette a kommunikációért
felelõs szervezet:
Kapos-Faktor Nonprofit Kft.
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Költségvetés 2010
Az önkormányzatok költségvetésének összeállításakor nem
csak a helyi adottságokat, lehetõségeket és korlátokat kell figyelembe venni. A Kormány
gazdaságpolitikája, célkitûzései
nagymértékben meghatározzák
és befolyásolják az önkormányzatok költségvetését is. A kormány gazdaságpolitikáját rövid- és középtávon is a világgazdasági válság, az abból adódó negatív folyamatok, illetve
az ezekbõl következõ károk
enyhítését és a kilábalást segítõ
cselekvés szükségessége, valamint a konvergenciaprogramban kitûzött hiánypálya határozza meg. A kiadáscsökkentés
érdekében jelentõsen csökkentették az önkormányzatok állami támogatását, illetve két évre
befagyasztották a közszférában
a béreket. A bevételi elõirányzatok növelése, az adó- és járulékpolitikai célkitûzések elérése
érdekében 2010-tõl olyan adóés járulékmódosítások léptek
hatályba, amelyek az adóstruktúra átalakítását célozzák, és
amelyben kisebb súlyt képviselnek az élõmunkához kapcsolódó közterhek, ugyanakkor a
korábbiaknál nagyobb szerepük
van a fogyasztással összefüggõ
adóknak.
A kormány a helyi önkormányzatok támogatását egyrészt ott kívánta csökkenti, ahol
a hatékonyság fokozása érdekében a feladatok kikerültek az
önkormányzati körbõl. Ilyen terület az adóigazgatás. (Itt azért
szeretném megjegyezni, hogy
Önkormányzati
intézmények

Egészségügyi intézmény
Szociális intézmények
Oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Tûzoltóság
Összesen

az önkormányzati adóhatóság
feladata semmivel nem lett kevesebb az iparûzési adó APEHhez történõ telepítésével.) Másrészt pedig ott, ahol a szakmai
szabályozás változásával növelni lehet az önkormányzatok
mozgásterét az elõírások rugalmasabbá tételével. Ez azt jelenti, hogy a korábban szigorúan
vett szakmai követelményektõl
eltekintenek, vagy az ellátottak
magasabb arányú tehervállalására nyílik lehetõség. A térítési
díjrendszer átalakítása a mûvészetoktatásban, a gyermek- és
szociális étkeztetésben a szolgáltatást igénybe vevõkre vagy
az önkormányzatokra hárít nagyobb terhet.
A kormány folytatja az „Út a
munkához” programot. Ebben
Paks már 2009-ben is részt
vett és 2010-re is tervezett
forrásokat a költségvetésben.
Továbbra is ösztönzik a társulásban történõ feladatellátást,
de a támogatás igénybevételének feltételei tovább szigorodnak és tovább nõtt az intézményfenntartó társulás által
fenntartott, illetve a többcélú
kistérségi társulás által fenntartott intézmények finanszírozásának különbsége. Öszszességében azonban a kistérségi társulások finanszírozása
is csökkent.

A közoktatási
ágazatot
érintõ normatívákban jelentõs
változás nem következett be.

Az oktatási törvény módosításával lehetõséget kaptak a
fenntartó önkormányzatok a
törvényben meghatározott létszám 30%-kal történõ túllépésére az Oktatási Hivatal engedélye nélkül is. Csökkent a pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatása és ráadásul
2010-tõl adóköteles bevételnek számít. Megszûnt a pedagógusszakvizsga-támogatás,
de a szakvizsga-kötelezettség
nem. Tovább halasztották a
kötelezõ taneszköz-jegyzék
teljesítését. A teljesítménymotivációs támogatást megszüntették. Szintén megszûnt a diáksport támogatása. A közoktatás finanszírozása már évek
óta a tanévhez igazodik. Ez azt
jelenti, hogy a 2009. évi költségvetési törvényben meghatározott
normatívákat
a
2009/2010 tanévre garantálták. Így a normatívák csökkenése költségvetési éven belül
csak négy hónapot érintett. Év
végén azonban elfogadták a
2009. évi költségvetési törvény módosítását, ami szerint
a 2010. év elsõ 8 hónapjára garantált normatív támogatások
is lecsökkennek a 2010/2011es tanévre meghatározott
szintre. Így 2010-ben a közoktatási normatíva csökkenése a
teljes évet (és nem csak a 4 hónapot) érinti. Az valóban igaz,
hogy a munkáltatót terhelõ járulékcsökkenés kiadás-megtakarítást eredményez az önkormányzatoknál, de a 2009-ben
bekövetkezett 5%-os áfa-növekedés a dologi és felhalmo-

zási kiadásoknál többletköltségeket okoz, ugyanis csak nagyon szûk körben nyílik meg
az áfa-levonási lehetõség. Önkormányzati szinten a fentiek
miatt az oktatási normatívák
jelentõs csökkenése következett be.

A szociális
ágazatot érintõen
is kisebb módosításokra került
sor. Megszûnt a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás ellátási kötelezettsége a 10 ezer fõ
feletti településeknek, ezzel
együtt a szabad felhasználású
normatív támogatása is. A
központosított elõirányzatok
között van lehetõség a rendszer fenntartásához támogatásra pályázni. Eltûntek a
rendszerbõl a jövedelemdifferenciált normatívák. A normatív támogatás csökkenése az
önkormányzatokra hárítja a
többletfinanszírozást, aminek
egy része a szolgáltatást
igénybe vevõkre tovább hárítható. Ennek érdekében a jövedelem százalékában meghatározott terhelhetõség határát az
étkezés esetében 25%-ról
30%-ra, a házi segítségnyújtás
esetében 20%-ról 25%-ra
emelték. Megváltozott a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának számítási
módja is. Önkormányzati
szinten a szociális normatív
támogatás összege jelentõsen
csökkent.
(Folytatás a 7. oldalon)

Kiadás
(e Ft)

Saját bevétel
(e Ft)

Normatív
támogatás (e Ft)

Önkormányzati
támogatás (e Ft)

Kiadások állami
támogatásokkal
történõ finanszírozása (%)

Kiadások
önkormányzati
támogatásokkal
történõ finanszírozása (%)

458 238
427 698
2 069 675
137 397
282 606
3 375 614

18 888
151 678
246 559
13 838
13 193
444 156

310 000
143 899
803 812
0
269 413
1 527 124

129 350
132 121
1 019 304
123 559
0
1 404 334

68
34
39
0
95
45

28
31
49
90
0
42
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Szintén a 2009. évi költségvetési törvény év végi módosításával megszûnt a központi költségvetést terhelõ, a jövedelemdifferenciálódás-mérséklés
2009. évi elszámolásából adódó
visszafizetési
kötelezettség
2010-ben. Majd egy évvel késõbb, 2011-ben lesz lehetõsége
az önkormányzatnak a 2009.
évi elszámolás alapján hozzájutni ehhez a forráshoz. Igaz, a
mértékét 25%-ról 35%-ra emelték. Ez az egy tétel 170 millió
forint állami forrás kiesést jelent az elõzõ évhez képest.
Mindezek ellenére Paks Város
Önkormányzatának költségvetési fõösszege 10.366.779 ezer
Ft. Ez több mint 1,5 milliárd forinttal haladja meg az elõzõ évi
fõösszeget. Amíg 2009-ben 1,2
milliárd pénzmaradvány igénybevételével számolt az önkormányzat, addig 2010-ben ez az
összeg 2,7 milliárd forint. Ennek egy része a 2007-ben kibocsátott kötvényforrásból, másik
része pedig a helyi adóbevételekbõl befektetett betétállomány.
Paks Város Önkormányzatának legjelentõsebb bevételi forrása továbbra is a helyi adóbevétel, ami a teljes bevételi fõösszeg 43%-át teszi ki. Ebben
az évben sem új adónem bevezetésére, sem a lakosságot érintõ adóemelésre nem került sor.
A helyi iparûzési adót érintõ
adóztatási feladatok az állami
adóhatósághoz kerültek, ennek
következtében az eljárási szabályok jelentõsen megváltoztak.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a
város szempontjából legjelentõ-

átalakítása, a rendszeres szociális segélyen lévõ, tartósan munkanélküliek munkára ösztönzése és foglalkoztathatóságának
javítása. Paks Város Önkormányzata már 2009-ben is élt a
foglalkoztatás lehetõségével és
2010-ben is folytatja a foglalkoztatást.
Fotó: Kövi Gergõ

(Folytatás a 6. oldalról)
Azt, hogy 2010-ben az állami
normatív támogatás milyen
mértékben fedezi az egyes ágazatok kiadásait és az állami támogatás, valamint a saját bevétel mellett milyen mértékû
önkormányzati hozzájárulást
kell biztosítani az intézmények
mûködéséhez önkormányzati
saját forrásokból, azt a mellékelt táblázat mutatja.

Paksi Hírnök

sebb bevételhez nem március
15-ig, hanem csak 30 nappal késõbb jut hozzá az önkormányzat. 2010-ben ez az idõbeni csúszás még nem okoz a gazdálkodásban likviditási problémákat.
Hitelfelvételt nem tervezett az
önkormányzat 2010-ben sem.
A kiadások 59%-a az önkormányzat kötelezõ feladataira
megy el, 41% az önként vállalt
feladatok tervezett költsége.

Az önként vállalt
feladatok
között szerepel például a járóbeteg-szakellátás, közgyûjteményi és közmûvelõdési feladatok ellátása, középiskolai és
mûvészeti oktatás, a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató
Központ által ellátott feladatok,
a városgazdálkodási feladatok
jelentõs része (pl. parkfenntartás, szelektív hulladékgyûjtés,
strandszolgáltatás, közhasznú
és közcélú foglalkoztatás stb.),
a lakosságnak, társasházaknak,
egyesületeknek és alapítványoknak nyújtott mûködési és
felhalmozási célú támogatások,
valamint a beruházások jelentõs
része. Az intézményhálózatban,
a feladatok ellátásának módjában semmilyen változtatással
nem számoltunk a költségvetés
összeállításakor. A költségvetés
kiadásainak 32%-a az intézményekben jelentkezik. A fennmaradó 68% a polgármesteri hivatal és a két kisebbségi önkormányzat kiadásainak tervezett
összege. Fontos azonban megemlítenem, hogy az összes be-

ruházási, felújítási kiadás tervezett költsége még akkor is, ha
az valamelyik intézményben
valósul meg, a hivatal költségvetésében jelentkezik. Fontos
továbbá az is, hogy a polgármesteri hivatal összes kiadásának 30%-a tartalék elõirányzat.
A városüzemeltetés 1,1 milliárd forintjába kerül az önkormányzatnak 2010-ben. Mindenki számára természetes,
hogy folyik a csapból a víz,
hogy elviszik a szemetet, hogy
este bekapcsolják a közvilágítást, a parkok rendezettek stb.
Mindez azonban nincs ingyen.
A városüzemeltetési feladatok
jelentõs részét a DC Dunakom
Kft. és a Paksi Vízmû Kft. látja
el már évek óta a városban.
2010-ben az önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be egy
fõ településõr foglalkoztatására,
aki március 1-jén munkába is
állt és december 31-ig tevékenykedik egyelõre. Az egyesületek, alapítványok és az egyházak támogatására évek óta
300 millió forint feletti összeget
költ az önkormányzat. Ennek
jelentõs része közmûvelõdésre
és sportra fordítódik.
Sajnos a lakosság egy részét
sarkalatosan érintõ kiadási tétel
a költségvetésben a segélyezésre rendelkezésre álló keret. A
szociális gondoskodás 2010.
évi tervezett elõirányzata közel
300 millió forintot tesz ki. A
jogcímekben nincs változás.
2009-ben indította el a kormány
az „Út a munkához” programot,
aminek a fõ célja a szociális segélyezés feltételrendszerének

A polgármesteri hivatal kiadásai között szerepelnek a beruházási és felújítási munkák. Az erre tervezett több mint kétmilliárd forint a hivatali kiadások
között 30%-ot, a teljes városi
költségvetésben 20%-ot képvisel. Csak a legnagyobb költségvetési kiadással járó munkákat
említeném meg, mert az összes
munka felsorolása nagyon
hosszú lenne. Ezek közé tartozik az Árok utca és páli zsilip
belvízmentesítõ szivattyúállásának kialakítása, a Dózsa
György út–Táncsics Mihály utcai körforgalmi csomópont és a
Kereszt utca közötti szakaszának átépítése, a Kurcz György
utca út- és közmû-rekonstrukciója, a közvilágítás korszerûsítése, a Szabó Erzsébet utca és az
Újtemplom utca közötti tömbbelsõ rehabilitációja, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokkjának felújítása, a
fizio- és balneoterápia terveinek
elkészítése, valamint a térségi
hulladéklerakó építésének elõkészítése. Jelentõs forrást biztosított a képviselõ-testület a panel- és a hagyományos épületek
energiatakarékos felújítására is.
Jelenleg hét olyan program
fut, amelyhez európai uniós támogatást vesz igénybe az önkormányzat. Ebbõl hat beruházási jellegû projekt. A kétmilliárd forintnyi tartalék elõirányzatból 1,8 milliárd beruházási
és felújítási célok forrásául
szolgál.
A Paksot is jelentõsen érintõ
forráselvonás ellenére egy biztos lábakon álló, stabil költségvetést sikerült 2010-re összeállítani, amit a képviselõ-testület
március 10-i ülésén egyhangúlag fogadott el.
Szántóné dr. Novák Eszter
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Közösségteremtés a városi lét kulcskérdése

– Mi múlik egy fõépítészen?
– Egyre kevesebb. A világ afelé megy,
hogy nem szeretik, ha valakinek véleménye van. Addig lökdösik tovább különféle
testületek és bizottságok fele a problémát,
amíg teljesen arctalanná válik a döntés –
erõsödik a bürokrácia. Ritka, hogy valaki
azt mondja: én ezt eldöntöm és felvállalom a felelõsségét. A fõépítész, karaktere
szerint, állásfoglalásával segíti a környezet alakítását. Az átalakuló jogszabály
azonban megszüntette annak lehetõségét,
hogy véleményével markánsan befolyásolja a dolgokat. Pakson viszont azért fizetnek, hogy megmondjam a véleményem
– immár 11 éve. Ez lassan rekordnak számít ezen a poszton az országban, ugyanis
a fõépítészt vagy kirúgják, vagy nem látszik a hatása. Ott, ahol sanda dolgok folynak, rövid idõn belül összetûzésbe kerül a
helyi politikával. Nekem nem kellett megalkudnom egy-egy döntés során. Ez lenne

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Miért nem érdemes kispórolni a ház árából a tervezõt? Hogyan befolyásolja a
közösségépítést egy város
fejlesztése? Miképp formálódik a város arculata?
Ezekrõl is beszélgettünk a
város fõépítészével, Horváth
Andrással.

a normális, de ma már különlegesnek számít.
– Mikor találkozik Önnel egy paksi polgár?
– Ha felújít vagy épít, de hozzászoktak
már, hogy nem felesleges kényszer a velem való egyeztetés. Jó néhány építtetõnél
olyan tanácsot tudtam adni, amivel jobb,
élhetõbb, használhatóbb terek születtek.
Elsõ lépésként azt vizsgálom: a leendõ
épület beleillik-e az adott környezetbe. A
város mintegy félszáz építési övezetre
oszlik, amelyekre külön szabályozás vonatkozik. A lényeg, hogy a terület jellegzetessége megmaradjon, a magasságtól a beépítési arányrendszerig – célszerû ezekrõl

tájékozódni, mielõtt bárki bármibe fogna.
Elsõ lépésként azonban keressen egy jó
építészt! Történt egyszer, hogy egy ügyfél
elavult, rossz megoldásokat tartalmazó
tervvel érkezett engedélyezésre. Mint kiderült, a szomszéd ajánlásával választottak tervezõt. Megkérdeztem: autót hogyan
vásárolnak? Elmesélte: hosszas, gondos
keresgélés után – pedig az néhány milliós
érték, szemben a leendõ 20-30 milliós ingatlannal! Hihetetlen felelõsség, ahol óriási károkat okozhat az elvtelen spórolás, ha
az építész felkérésénél az olcsóság dominál, hiszen a rosszul tervezett négyzetmétereket is milliókban mérik. A tervezõ kiválasztásánál magától adódik, hogy megnézem a referenciáit, felkeresek olyan
épületeket, amelyek az õ elképzelései
alapján készültek el.
– A klasszicistától a „Kádár-kockáig” a
legkülönfélébb építészeti korok lenyomataival találkozhatunk – de mi a mai kor
zsinórmértéke, mi vezeti az építész kezét?
– Minden kornak megvan a maga építészeti nyelve, az a kor néma marad, ami
nem találja meg a saját kifejezõ módját. Az
a baj, amikor olyan elemek jelennek meg,
ami tájidegen. Fontos, hogy egy épület
arányrendszerében illeszkedjék környezetéhez, hogy úgy tervezzék oda a házat,
mintha mindig is ott lett volna, egyik épület se akarja „lekiabálni” a másikat. Pakson
megõrzik az értékeket és felújítják, ami arra szorul, ám a mai kornak megfelelõen.
(Folytatás a 9. oldalon)

Így néz ki majd a Dózsa György út–Kereszt utca keresztezõdése. További képek: www.paks.hu beruházások rovatában.
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(Folytatás a 8. oldalról)
Fel kell használni a múltat, de nem szolgai módon lemásolni. A zeneiskolánál a régi védett épületet ugyanúgy fel kellett építenünk, ám hamis lett volna egy pont olyan
szárnnyal bõvíteni, hiszen az sosem létezett – a hangulatát, arányrendszerét kellett
tovább vinni az új épületbe. Természetesen
a változás is jelen van mind az építészetben, mind a szabályozásban, a kor kívánalmaihoz igazodva. Például a Dózsa György
úton egy kisvárosi jelleget kívánunk kialakítani azzal, hogy új építésû esetén egyemeletes házakat engedélyezünk, ahol az
alsó szintet valamilyen szolgáltató jelleggel töltik meg. Ez azonban nem zavaró akkor sem, ha egy földszintes mellé épül, akkor lenne disszonáns, ha több emelet magasodna a régi fölé.
– Milyennek látja Paksot építészeti
szempontból?
– Három dologra hívnám fel a figyelmet.
Az egyik a történelmi belváros, ami Dunapartjával és kis templom környéki utcáival
engem Szentendrére emlékeztet. A lakótelep, kiváltképp ha sikerül pályázati forrást
bevonni és megújul a központi park, benne a mûvelõdési központtal, akkor Magyarország egyik legjobb társasházi övezetévé válhat. A harmadik dolog, ami mindenképp kiemelendõ Pakson, hogy olyan
irigylésreméltó épületei vannak, amelyek
más hasonló nagyságrendû településre ritkán vagy egyáltalán nem jellemzõek. Kellett egy kisvároson messze túlmutató
szemlélet, ami olyan épületeket eredményezhetett, ami elindult a Bezerédj iskola
új szárnyával, vagy a Kosár utcai társashá-

zakkal, melyeket az ország legnevesebb
építészei terveztek, és ma már egy olyan
Ybl-díjas építész – Klenk Csaba – is a városhoz köthetõ, aki ide tette le munkásságát, ami egy húszezres településen óriási
dolog!
Az is a tudatos városfejlesztés része, hogy
az önkormányzat nem parcelláz telkeket,
ami azt eredményezi, hogy a meglévõ városszöveten belül invesztálnak az építkezõk. Pakson messze az országos átlag felett
újítják fel a házakat, ha nem így lenne, akkor egy idõ után a belváros lepusztulna, ami
magával hozná lecsúszását is. Visszatérve a
történelmi belvároshoz: remélem, ennek rekonstrukciója is egyszer elindulhat majd, a
tervek már készen vannak. A fõutcán jelenleg zajló munkálatokhoz hasonlóan újraépítenénk a közterületet, a silány, toldozott-foldozott útburkolat és járda, az elöregedett
növényzet új köntöst kapna. A tapasztalatok
szerint az ebbe fektetett pénz a magántõkét
is megmozgatja, kisugárzik az egész környezetre: megújul a bolt, a kisvendéglõ kiteszi az asztalt – elkezdik használni a köztereket. Számomra, pécsiként szokatlan Pakson, hogy este hét után kiürülnek az utcák.
Kíváncsian várom, hogy a Dózsa György út
rekonstrukciója mit hoz magával, érvényesül-e az a szemlélet: ha a város befektetett,
akkor az itt lévõ szolgáltató is ad annyit magára, hogy saját épületén folytatja az utcakép megújhodását.
– A városfejlesztés egyben közösségfejlesztés is – vallja.
– Nagyon tanulságos volt számomra a
most elkészült Szabó Erzsébet utcai tömbbelsõ rekonstrukciója kapcsán tartott la-

Paksi Hírnök

kossági fórum. Fontosnak tartottam az ott
élõk véleményét beépíteni a tervekbe,
gondolván hogy ettõl majd magukénak érzik, szívesebben használják és jobban is
vigyáznak rá. Rég volt részem ilyen kiábrándító élményben, mint akkor. Ne legyen
pad, mert a fiatalok ott hangoskodnak
majd, ha valaki azt mondta, legyen itt meg
itt bokor, akkor a másik biztosan lehurrogta – nem lehetett jót mondani, én pedig
egyfolytában azon töprengtem, mit rontottunk el. Nem arra voltak kíváncsiak, mit
akarunk, hanem évtizedes sérelmeket
hánytorgattak fel. Most azonban, hogy elkészült a tömbbelsõ, sorra jönnek a telefonok, hogy köszönik szépen, szeretik és
örülnek neki. A következõ azonban, hogyan használják majd, közösségi térré tude válni. Ahhoz, hogy a településhez való
kötõdés több legyen, mint pusztán élettér,
az is kell, hogy élmények kössenek hozzá:
például egy hagyománnyá vált utcabál,
vagy egy amatõr együttes, aki kiáll a köztérre zenélni – az épített környezetet szellemi tartalommal az ott élõk töltik meg.
Az lenne igazán jó, ha a közösség fogalmazna meg igényeket: itt van egy térrészlet, milyen jó lenne ide mondjuk egy
petangpálya… Közösségteremtés – ez a
városi lét kulcskérdése.
– Nyáron Paks ad otthont – Györkönnyel
karöltve – a fõépítészek országos konferenciájának, ahol a települések jövõképét
és a lakosok identitását középpontba állító
kulturális alapú városfejlesztés stratégiája
is terítékre kerül. Ez azonban már egy másik beszélgetés témája lehet majd…
Dávid Ildikó

A tervezett balneológiai központ látványterve (balra az uszoda, hátul a rendelõintézet)
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Olvasói jelzés alapján kerestük meg a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságát, hogy arra kérjünk választ: miként történhet meg
az, hogy egy víznyelõrács hibája miatt Paks egyik forgalmas utcáján, a Fehérvári úton
hónapokig tartó korlátozást
vezessenek be. Fülöp János
területi referens megerõsítette, valóban hosszú ideje fennáll a probléma. A víznyelõrács
még tél elõtt ment tönkre. Kilazult, megsüllyedt, ezért egyrészt veszélyt jelent az arra járókra, illetve zavarja a környékben lakók nyugalmát.
Hogy ezeket orvosolják, elkerítették a megsüllyedt területet és 30 km/h-ban korlátozták
a sebességet. A javításra még
várni kell néhány hetet, április
végén, május elején kerülhet
rá sor, tudtuk meg Fülöp Jánostól, aki azt is elmondta,
hogy a munkavégzésnek környezeti feltételei is vannak –
télvíz idején ezért nem történt
meg a javítás. Közben az

Fotó: Molnár Gyula

Döcögõs útfelújítás

üzemmérnökségnél vezetõváltás is volt, ami szintén hátráltatta a dolgot. Most pedig
egyéb feladatok miatt nem került sorra e mûszaki probléma
kezelése. – Most már itt a jó
idõ, ütemezhettük volna –
mondta a szakember hozzáfûzve, hogy a víznyelõrácsokat beszerezték már, de most a
forgalomra veszélyes burko-

lathibák javítása, azaz a kátyúzás köti le kapacitásukat.
Ez nemcsak a közlekedési feltételek biztosítása miatt fontos, nem lehet elodázni azért
sem, mert ezekhez elõre
egyeztetetten munkagépeket
bérel a közútkezelõ. A területi
referens elismerte, valóban
„nem normális” dolog, hogy
fél évnek kell eltelni, hogy

megjavítsanak egy ilyen úthibát, és azt is tudja, hogy ez a
városnak fontos, de jelenleg
sürgetõbb feladataik vannak.
A területi referenstõl azt is
megtudtuk, hogy még ebben a
félévben javításokat végeznek
majd a németkéri út Paks és
M6-os csomópont közötti szakaszán. Nem fognak teljes
hosszban aszfaltozni, csak
egyes szakaszok kapnak új
burkolatot, s ennek köszönhetõen eltûnnek a megsüllyedt,
deformált szakaszok, ezekre
kerül új, friss aszfaltréteg. A
javítást a közútkezelõ végzi, a
finanszírozást azonban az autópálya-építés büdzséjébõl
oldják meg. Ez az út ugyanis
szállítói útvonal volt, így a
sztrádaépítõ konzorciumnak
kell a helyreállításról gondoskodni az építési engedélyben
megszabott javítási kötelezettségének eleget téve. Ebbõl
a forrásból Paksot érintõen
nem lesz több javítás, tette
hozzá Fülöp János.
-vt-

Vége a rázós helyzetnek: lesz áram a gyárterületen
Rendezõdött az elmúlt hetekben a volt konzervgyár területén mûködõ vállalkozások
áramellátása körüli helyzet. A
szolgáltató megoldotta, hogy a
SAD Kft.-t kizárva ellássa a
fogyasztókat. (Mint megírtuk:
az érintett vállalkozások nem
közvetlenül az áramszolgáltatónak fizettek, hanem a SAD
Kft.-nek, aki azonban milliós
tartozást halmozott fel.) A
mostani megoldás átmeneti,
véglegest õszre ígérnek. Az
E.ON Hungária Zrt. kommunikációs munkatársától, Varga
Ivettõl azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a telepen mûködõ
vállalkozásokat, amelyek korábban a SAD Kft.-vel álltak
szerzõdésben, már az E.ON
hálózatáról látják el. Varga
Ivett hozzátette, hogy az alfogyasztók által választott közös

képviselõvel állnak szerzõdéses viszonyban, a probléma tehát minden fél számára megnyugtató módon rendezõdött.
Az érintett – közel húsz –
vállalkozót jelenleg Wahl János képviseli. Ennek oka egy
szempontból az, hogy a telek,
amelyen a transzformátorház
áll, az õ tulajdonában van,
másfelõl pedig – mint elmondta – nem igazán akadt a
feladatra egyéb jelentkezõ.
Wahl János beszámolt róla,
hogy már korábban is igyekezett az érintetteket közös gondolkodásra összehozni, nem
sok sikerrel. Most azonban
feltett szándéka, hogy az
áramellátáson túl rendeznek
más kérdéseket is. Ezek sorába tartozik például az, hogy
vannak néhányan, akik szeretnék a saját területüket levá-

lasztani, ami nagyobb függetlenséget jelent számukra. Erre
egyébként nem mindenkinek
van lehetõsége, hiszen vannak, akik közös csarnokot tulajdonolnak. A vállalkozók
„közös képviselõje” hozzátette, hogy a villamosenergia-ellátás terén igyekeztek körültekintõ, mindenki számára megnyugtató megoldást találni erre az átmeneti idõszakra. Mindenkivel szerzõdést kötöttek,
amely megfogalmazásánál a
másik fél kifogásait, igényeit
szem elõtt tartották. Mindenkitõl egy hónapi áramszámlának megfelelõ kauciót kértek,
amelyet az elõzetes terv ellenére nem ügyvédi letétben helyeznek el, mert annak magasabb a költsége, hanem egy
bankszámlán, amelyhez csak
akkor nyúlnak, ha a fogyasztó

nem rendezi a számláját. Azt a
vádat, hogy õ ebbõl szeretne
meggazdagodni, Wahl János
visszautasítja, mint mondja,
csupán annyit szeretne, ha
költségei, munkájának ellenértéke és a tulajdonában lévõ
terület használati díja megtérülne.
Ez a helyzet csupán néhány
hónapig áll fenn, az érintett cégek várhatóan szeptemberben
végleges csatlakozási pontra
kerülnek. Ez számukra észrevehetõ különbséget nem jelent
majd, csupán az E.ON számára
egy belsõ mûszaki kérdést,
mondta el Varga Ivett. Azt követõen, hogy kiépül ez az új
csatlakozási lehetõség, minden
fogyasztóval külön köt szerzõdést a szolgáltató, fûzte hozzá
az E.ON munkatársa.
-vida-
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Helikopterbaleset: nyitva maradt akták
Lassan két éve, hogy egy kétéves paksi kisfiú és édesanyja
átélt egy súlyos helikopterbalesetet. Az ezzel foglalkozó akták azonban még korántsem lapulnak a fiókok mélyén. Olyannyira nem, hogy az ügyet
még igazán le sem zárták.
Nagyné Wahl Margit elmondta
szerkesztõségünknek, hogy
máig nem kapta meg az ígért
kártérítést, nem igazán foglalkoznak vele. Saját költségén
kellett elmennie idén, év elején
egy orvosi vizsgálatra Bécsbe,
de azóta sem történt semmi.
Mint megírtuk, 2008. július
31-én Kiskunlacháza és Apajpuszta között lezuhant egy
mentõhelikopter, fedélzetén
egy forró vízbe esett, kétéves
paksi kisfiúval és édesanyjával. A balesetben elhunyt a
mentõápoló, késõbb pedig a
pilóta is. A kisfiú, Szilveszter
sértetlenül úszta meg a balesetet és a forrázás sem hagyott
nyomot a testén. Margónak, az
édesanyjának a 11-es csigolyája megroppant.
Megkerestük a Légimentõ
Kht. ügyvezetõjét, Túri Pétert,
aki kissé ingerülten fogadta az
érdeklõdést. Elmondta, hogy a

hatósági vizsgálatok lezárultak, az eredményt nyilvánosságra hozták és a Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ)
honlapján megtaláljuk. A kártérítési ügy pedig a „kifizetés
fázisában” van. Hogy ezen
pontosan mit ért, nem kívánta
részletezni, de azt hozzátette,
hogy nem érti az ügyben tanúsított türelmetlenséget, nem
hogy annak örülnének, hogy
túlélték…
Túri Péter hozzáfûzte, hogy õ
elmondta a helikopteren szállított paksi hölgynek is, hogy ez
egy nagyon bonyolult nemzetközi ügy, nem olyan, mintha a
„paksi utcáról ellopnának egy
autót”. Hosszadalmas, egyrészt
mert légiközlekedésrõl van
szó, az osztrák biztosítócég
hátterében egy angol társaság
áll, másrészt azért, mert azt,

hogy maradandó károsodást
okozott-e a baleset, csak a történtek után egy-másfél évvel
lehet megállapítani. Azt is elmondta: megérti, hogy lelkileg
megviselte a gépen utazókat az
eset, de õt sem hagyta érintetlenül, elveszítette az egyik legjobb pilótáját, egy ápolót és
nem volt egyszerû a baleset
után tartani a lelket 130 munkatársában sem.
Mint Nagyné Wahl Margit elmesélte, benne elõször fel sem
merült az, hogy kártérítést kérhet vagy kaphat, a kórházban
hívták fel rá a figyelmét. Egy
bizonyos összeget ajánlottak is
neki, amit õ ügyvédek tanácsára nem fogadott el. Hozzátette,
õ maga járatlan volt az ilyen
ügyekben, ezért természetesen
hozzáértõk tanácsát kérte. A
türelmetlensége sem alaptalan,

A KBSZ honlapján szereplõ jegyzõkönyv szerint a vizsgálat
kiderítette, hogy a jobb oldali hajtómû leállását nagy valószínûséggel mûszaki hiba okozta. A vizsgálóbizottság az elvégzett
technikai vizsgálatok eredménye alapján úgy véli, hogy a bal
hajtómû leállásának nem volt mûszaki oka. A bizottság ezért
legvalószínûbbnek azt a lehetõséget tartja, hogy a bal hajtómû
tévedésbõl – a már leállt jobb hajtómû kikapcsolása helyett –
leállításra került.

folyamatosan hitegetik, õ csupán azt szeretné, ha az ígéreteket betartanák. Szavaiból kiderül, hogy nem felhõtlen a viszony az ügyben érintettek között és nem jellemzõ a segítõkészség sem. Bécsbe például
azért kellett saját költségén
utaznia, mert a biztosító csak
akkor fizetett volna, ha vasúton utazik, ami – valljuk be –
valóban kényelmetlenebb és
macerásabb egy idegen országban, mint az autó.
Margó hozzátette, szerencse, hogy a kisfia sértetlenül
megúszta és õ maga is felépült a balesetbõl, amibõl
nem hasznot akar húzni, csupán azt megkapni, ami neki
jár. Mint mondja, nem õ akart
mentõhelikopteren utazni, arról meg végképp nem tehet,
hogy lezuhant. Azt pedig senkinek nem kívánja, hogy hasonló élményben legyen része, hiszen elmondhatatlan az
érzés, amikor zuhant a gép, s
amikor felébredt és nem találta a gyerekét. – Amit én átéltem, még ha nem is beszélek
róla, megfizethetetlen – fogalmaz.
Vida Tünde

A húsvéti akció során Paks illetékességi területén 50 esetben ellenõrizték az ittasságot a
rend õrei és mindössze egy kerékpáros követett el vétséget,
ellene szabálysértési eljárást
kezdeményezett a hatóság. A
megye útjain összesen 510 igazoltatás, 16 pozitív alkoholteszt, 8 jogosítvány-bevonás a
mérleg. – Az országos propagandán túl a helyi médiumoknak is köszönhetõ, hogy ilyen
eredménnyel zárult ez az akció. Még örömtelibb azonban
az, hogy a hosszú hétvége során egyáltalán nem történt közlekedési baleset – nyilatkozott
Herman Gábor, a Paksi Rendõrkapitányság közlekedésren-

Fotó: Molnár Gyula

A szonda nem pihen

dészeti alosztályvezetõje. A
biztató eredmények további
munkára sarkallják a rend õreit, áprilisban folytatódik az ittasság ellenõrzése a közuta-

kon. Herman Gábor úgy fogalmazott, a zéró tolerancia hatása egyre jobban érzékelhetõ. A
jármûvezetõk belátják, nem éri
meg kockáztatni, mivel a jogo-

sítvány újraszerzése és az
utánképzés több tízezer forintba kerül. A tavaszi melegebb
idõjárásnak
köszönhetõen
mind többen veszik elõ garázsaikból gépjármûveiket, mely
fokozott figyelmet követel a
közlekedõktõl.
A járõrállomány a közelmúltban hét, a Miskolci Rendészeti
Szakközépiskolából frissen kikerült egyenruhással gyarapodott – köztük három paksi kezdi meg szülõföldjén a szolgálatot –, akik segítségével még
hatékonyabban vehetik fel a
paksi rendõrök az alkoholos
befolyásoltság alatt közlekedõkkel szembeni harcot.
Faller Gábor
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A város szakmunkásképzõje a közelmúltban ünnepelte alapításának huszadik évfordulóját. Az I. István Szakképzõ Iskola
két évtized alatt több mint másfélezer
szakembert bocsátott ki falai közül. Nõiruha-készítõk, kõmûvesek, asztalosok, ácsállványozók, szobafestõk-mázolók, fémipari szakmunkások… A városvezetés erõfeszítéseinek köszönhetõen 1990. szeptember elején Pakson, a Kossuth Lajos utcában szólalt meg elõször a csengõ. A tanítás négy osztályban kezdõdött el az intézményben, amely a 661. sz. Szakmunkásiskola nevet kapta. Két év múlva költözött az iskola Biritóra, tágasabb, kényelmesebb épületbe, ami lehetõvé tette, hogy
új szakterületeken is indítsanak képzést.
Czethoffer Gyuláné, az iskola igazgatója
elmondta, hogy az elmúlt húsz évet szinte
folyamatos változás jellemezte a szakképzés terén. 1997-ben indult az úgynevezett
2+2 éves oktatási modell, ami azt jelentette, hogy a 9-10. évfolyam elvégzése után
választhattak a diákok a széles szakmai
palettáról. Az intézmény az új évezred küszöbén indította a technikusképzést felnõttoktatás keretében, majd 2004-ben elkezdte tanulmányait az elsõ szakközépiskolai osztály 28 diákja. A piac igényeihez
igazodva 2007-ben CAD-CAM informatikus, két évre rá hegesztõ szakképzés kezdõdött az iskolában.
Az állandó változás egyik markáns
megtestesítõi a szakképzést érintõ törvényi változások nyomán létrejött TISZKkek. Az I. István Szakképzõ Iskola az
Alapítványi Iskolák Dél-dunántúli Regionális Szakképzés Szervezési Társulása
Nonprofit Kft. tagja lett. Az iskola igazgatója elmondta, hogy e társulások célja,
hogy összehangolják a szakképzést. Elõnye legalábbis a biritói iskola és Paks
számára, hogy – miután az Energetikai
Szakközépiskola is ehhez a TISZK-hez

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Másfél ezer szakmunkást adott a térségnek

csatlakozott – a két szakképzési intézmény között szorosabb a kapcsolat és az
együttmûködés. Miként Czethoffer
Gyuláné elmondta, az iskola minden korszakában igyekezett megfelelni a kihívásoknak. Az intézmény képzési struktúrája szerteágazó és színes, a szûkös tantermi kapacitások és a viszonylag magas ta-

Idén is megmérette magát az I. István Szakképzõ Iskola a 24 órás, interneten
keresztül zajló Kalandõrületen. A verseny lényege, hogy rablók elraboltak egy
kincses ládát, amit a csapatoknak vissza kell szerezni. A vetélkedõre húsz csapat
nevezett a régióból, a biritói gárda 28 kalanddal a háta mögött a középmezõnyben végzett. A 24 órás program során kalandoztak az õskorban, delfti porcelánt
készítettek, jártak – és lokátor makettet építettek – a Tubesen, megfordultak
Olaszországban, ahol tradicionális olasz ételekbõl lakmároztak. Persze ezeket a
helyszíneket és korokat nekik kellett elõvarázsolni és fotók, videók segítségével
a neten keresztül bizonyítani, hiszen a vetélkedõben résztvevõ minden csapat
rendelkezik egy idõkabinnal, amelynek a segítségével vissza tud repülni a múltba, és pillanatok alatt tud helyszínt változtatni. A program évrõl évre remek közösségkovácsoló eszköznek bizonyul, hiszen diákok, pedagógusok fejüket törve,
ötletelve dolgoznak együtt 24 órán át, s közben remekül mulatnak és rendkívül
sok tapasztalattal, élménnyel gazdagodnak.

A Deák jubileumi felhívása
Egyhetes programsorozattal készül a Deák
Ferenc Általános Iskola tantestülete és diáksága az iskola alapításának 135. évfordulójára. A május 3-tól 7-éig tartó színes program kiállítás-megnyitóval, a névadó szobrának megkoszorúzásával kezdõdik. Ezt
követõen rendeznek iskolatörténeti vetélkedõt, mûvészeti és sportprogramokat, lesz

nulói létszám ellenére igen jó feltételekkel mûködik az iskola. – Soha nem hittük, hogy hibátlanul dolgozunk, azt viszont igen, hogy lelkiismeretes, a tanulók érdekeit leginkább szem elõtt tartó
tevékenységgel sarkalljuk tanítványainkat a becsületes munkára, a megfelelõ
szintû tudás megszerzésére, pozitív jövõkép kialakítására – fogalmazott a húszéves jubileum alkalmából szervezett ünnepségen az igazgató. Hozzátette, úgy
gondolja, hogy a náluk végzett tanulók
nagy többségénél ez sikerült, amit az országos, területi, megyei és városi versenyeredmények, sikeres életpályák bizonyítanak. Az intézmény vezetõinek,
tantestülete tagjainak sikeres munkáját
jelzi az is, hogy rendkívül sok pályázaton jártak sikerrel, s ezek segítségével
bõvítették a lehetõségeket, javították az
oktató-nevelõ munka feltételeit, színvonalát.
Az iskolaalapítás jubileumát diáknappal
ünnepelte az iskola közössége, másnap pedig megtartották a már hagyományos találkozót, amelyre a térség szakképzõ intézményeit hívták meg.
Vida Tünde

helytörténeti séta, kézmûves foglalkozás.
Megtartják a legek versenyét, rendeznek
Deák-kupát, nemzetiségi délutánt, amelyet
a szekszárdi Deutsche Büchne elõadása fûszerez. A hetet a pénteki gála és jubileumi
ünnepség koronázza meg, ahol iskolatörténeti filmet vetítenek, majd kulturális mûsorban mutatkoznak be a jelenlegi diákok.

Ezt beszélgetés követi az iskola egykori és
mostani „híres” diákjaival.
A tantestület és a diákok tisztelettel hívják
és várják az iskola volt diákjait, dolgozóit az
intézmény fennállásának 135. évfordulójára
rendezett jubileumi mûsorra május 7-én,
péntek 17 órára a városi mûvelõdési központ
színháztermébe. Kérik, hogy akinek van
fényképe a régi diákévekbõl, juttassa el az
iskolához. Elérhetõségek: Telefon: 75/ 510720; e-mail: deakjubileum@gmail.com.
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Speciális program a gimnáziumban

Kirchkeszner Csaba a napokban Balin képviselte Magyarországot a Conference of
Young Scientists nemzetközi
döntõjén a környezetvédelem
szekcióban, vízanalitikai monitoring rendszerének bemutatásával. Bor Julianna a Kárpátmedencében élõ középiskolásoknak meghirdetett nemzetközi
matematikaversenyen
harmadik helyezést ért el, valamint bejutott az Arany Dániel
matematikaverseny országos
döntõjébe. Tereki Máté 2009

Produceri díj
a Menedéknek
Sikert aratott az elsõ megméretésen Babai István és Kövi
Gergõ februárban bemutatott
kisfilmje. A Menedék produceri díjat kapott a 39. Dunántúli Függetlenfilm Szemlén.
A Magyar Független Film és
Videó Szövetség Balatonalmádiban tartott seregszemléjére több mint két tucat filmet neveztek. A fõdíj mellett
több más elismerést osztottak, jutalmazták például a
legjobb animációt, a legjobb
fényképezést és vágást, a
legjobb vizuális kísérletet is.
A zsûri hét díjat osztott ki, s
a díjazottak mindegyikét továbbjuttatta az 57. Országos
Függetlenfilm Fesztiválra. A
szentesi seregszemle legjobbjai nemzetközi színtéren
is megméretnek. Hogy Babai
István és Kövi Gergõ filmje
köztük lesz-e, nem tudni, az
viszont biztos, hogy a Göcsej Filmfesztiválra is nevezték a Menedéket.
-vt-

szolgáló Bottyán Tudományos
Diákköri Konferenciáját, valamint a Pákolitz István vers- és
prózamondó versenyét. Közel
egymillió forintot kis értékû,
elsõsorban a természettudományos oktatásban használható
eszközök vásárlására fordíthatnak, amelyekkel segítik diákjaik felkészülését az emelt szintû
érettségire, versenyekre, pályázatokra. A tehetséggondozás mellett a felzárkóztatást is
támogatni hivatott a pályázat.
A különbözõ célcsoportoknak
egyéni fejlesztési tervet készíthet az iskola, például élsportolóknak, akiknek a felkészülés,
versenyzés idõbeli hátrányt jelent; valamint sajátos nevelési
igényû vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdõ diákoknak.
-gyöngy-

végén a TUDOK regionális
fordulójában, majd márciusban
az országos döntõn is elsõ lett,
területe a történelem. Kimagaslóan tehetséges fiatalok,
mindhárman a Vak Bottyán
Gimnázium diákjai, akiknek
sikere annak is köszönhetõ,
hogy iskolájuk nagy hangsúlyt
fektet a tehetséggondozásra.
Programjukat egy sikeres pályázatnak köszönhetõen most
még hatékonyabbá tehetik. A
Társadalmi Megújulás Operatív Programban benyújtott pályázattal tízmillió forintot
nyert a gimnázium, amelynek
jelentõs részét a pedagógusok
szakmai-módszertani továbbképzésére fordíthatják. Emellett a támogatás lehetõséget ad
arra, hogy városi, majd megyei
szintûvé szélesítsék az iskola
készség- és képességfelmérést

Értékek nyomában
„Ismerd meg és vigyázz rá” címmel pályázatot hirdet az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport Alapítvány
általános iskolai osztályoknak. A
jelentkezõk feladata az, hogy a
helyi védelem alatt álló természeti és épített értékek közül legalább huszonötöt kiválasszanak,
leírják történetüket, hozzájuk
kapcsolódó érdekességeket és
fotókat készítsenek. Az így öszszeállított anyagot nyomtatott
formában és CD-n is kéri a kiíró.
A pályázatokat 2010. szeptember 24-én, 16.00 óráig kell eljuttatni az alapítvány székhelyére a
Tolnai út 10. szám alá, a
Hétszínvirág tagóvodába. A pályázat fõdíja egy utazási utalvány, amelyet osztálykirándulásra használhat majd fel a gyõztes
közösség. A díj értéke ötvenezer
forint, amelyet a Tolna Megyei
Közgyûlés „Az év civil szervezete” pályázatán elnyert különdíjjal együtt vehetett át jutalmul
az ÖKO Munkacsoport szabad
felhasználásra. A pályázattal a
város 2008-ban elfogadott kör-

nyezetvédelmi rendelete alapján
szeretnék felhívni a figyelmet a
város természeti és épített értékeire, amelyek listája a rendelettel együtt megtalálható a
www.paks.hu honlapon.
-gy-

Fotó: Molnár Gyula

Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra nyert támogatást uniós pályázaton a Vak
Bottyán Gimnázium. Az elnyert tízmillió forintot versenyek szervezésére, eszközbeszerzésre, továbbképzésre
fordíthatják.

Védett gesztenyesor
a Laktanya utcában

Alkotótábor
a képtárban
Napközis nyári tábort hirdet 8
és 14 év közötti korosztály
számára a Paksi Képtár, ahova
június 21-25 között várják a
gyerekeket. A foglalkozásokon a gyerekek játékos formában magas szintû vizuális
készségfejlesztésen és élményszerû együtt-alkotáson
vehetnek részt. Változatos
kézmûves programok (festészet, grafika, mintázás), ezentúl a klasszikus és kortárs képzõmûvészettel történõ ismerkedés várja az érdeklõdõket,
valamint kirándulás Budapestre, a Ludwig Múzeumba. A
foglalkozásokat, melyek reggel 8-tól délután 4-ig tartanak
Göttinger Eszter és Zirczi Judit vezetik. A jelentkezõket
személyesen várják a Paksi
Képtárban, ugyanitt érdeklõdhetnek az 75/510-919-es telefonon. Mivel a résztvevõk száma korlátozott, ezért kérik,
hogy amennyiben a program
felkeltette érdeklõdésüket, akkor a részvételi szándékot minél elõbb, de legkésõbb június
4-ig jelezzék.

Séta
az egészségért
Tavaszi sétára invitál az ÖKO
Munkacsoport és a Jövõ Drogok Nélkül Alapítvány április
24-én, délután két órától. A sétát, ha nincs árvíz, az imsósi
erdõbe tervezik, ebben az esetben a gyülekezõ a régi vasútállomáson lesz, a másik lehetõség, hogy Paks természeti értékeit járják sorra, ekkor az új
SZTK-tól indul a túra. Várnak
minden érdeklõdõt, családokat, baráti társaságokat, vagy
azt, aki itt talál majd ismerõsökre, hogy együtt fedezzék
fel a közelünkben lévõ, ám
nem minden esetben ismert értékeinket.
Érdeklõdni
a
20/312-5048 vagy a 20/3543448 telefonokon lehet.

Az orgona
felújítására
gyûjtenek
A templomi orgona felújítását tervezi a paksi református gyülekezet. A megvalósításért jótékonysági
koncertet adott április elején Rákász Gergely. Az orgonát, amely nem koncertorgona, hanem kifejezetten
az istentiszteletekhez készült, az 1890-es években
építették.
A paksi református templom
külsõ felújítása, illetve a fûtési rendszer korszerûsítése
már megtörtént, a következõ
cél az orgona felújítása. A
hangszer ugyan még szól, de
behangoltsága már nem precíz, a regisztereket is megviselte az idõ, a fújtatót mûködtetõ motor hangos, megkopott a mechanika és a billentyûzet. A szükséges forrás
elõteremtése érdekében felkérték Rákász Gergely orgonamûvészt egy jótékonysági
koncertre, amelyet a közelmúltban tartottak. Az estre
körülbelül háromszázan látogattak el, a belépõjegyekbõl,
illetve a helyszíni adományokból félmillió forint
gyûlt össze – tájékoztatta lapunkat Gócza Levente. A
presbiter kiemelte, hogy köszönetüket fejezik ki a római
katolikus plébániának, személy szerint dr. Keresztes
Pál plébánosnak, hogy a
program otthonra talált a Jézus Szíve templomban,
mindazoknak, akik a szervezésben segítettek, valamint
az atomerõmûnek, a mûvelõdési központnak, a sajtónak
és mindenkinek, aki ellátogatott a koncertre. Hozzátette, hogy a koncert megszervezése az elsõ lépés volt, a
munka tovább folytatódik,
hiszen az orgona rekonstrukciója a legutóbbi becslés szerint kétmillió forintba kerül.
-kgy-
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Harmonika-fõváros lett Paks
Ismét a hazai harmonikaélet fellegvárává vált
Paks két napra, ötödik alkalommal rendezték meg
ugyanis a Paksi Harmonika Fesztivált. Pakson tizenharmadik tanévét „tapossa” a harmonikaoktatás. Papp Olga zenetanár, a fesztivál lelke elmondta, a program a harmonika sokszínûségének
bemutatását, a hangszer népszerûsítését szolgálja
és tanulási lehetõséget biztosít tanároknak, diákoknak egyaránt. A versenyen, amelynek a Pro
Artis Alapfokú Mûvészeti Iskola kamaraterme
adott otthont, huszonkét jelentkezõt regisztráltak.
A legfiatalabbak, azaz a 14-16 évesek mezõnyében szerbiai siker született. A gyõztes Dukai Lilla
lett, aki gombos harmonikán játszott és
Magyarkeszirõl érkezett. A 16-18 évesek között
második helyezést ért el Cselinácz Márkó. A
mohácsi vak fiatalember három éve tanul ifj. PetiKovács Istvántól. Elárulta: az, hogy nem lát, nem
jelent hátrányt, csupán annyit, hogy mindent fejbõl kell megtanulnia. A titok, tette hozzá, a belsõ
hallás, és nem árt persze egy jó tanár sem. Ebben
a korosztályban a gyõztes a budapesti zenei középiskola növendéke, Szabó Ádám lett. Felnõtteknél a különdíjat Váradi Aranka, a fõdíjat Nagy
Mélykúti Dániel kapta, mindketten a szarajevói
zeneakadémia hallgatói. Idén elõször volt Roland
kategória, ahol csak digitális hangszeren játszók

Fotó: Molnár Gyula
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indulhattak. Itt a fõdíjat egy hazai versenyzõ, Pataki Ádám kapta. Papp Olga másik sok sikert elért tanítványa, Kiss Balázs azért nem vett részt a
hazai megméretésen, mert az országos kollégiumi
Ki mit tud?-on szerepelt. Balázs, aki jelenleg
Gyönkön tanul, elsõ lett zenei kategóriában. -vt-

Villon-est a VMK-ban
Irodalmi estre várnak minden
érdeklõdõt a városi mûvelõdési központba április 29-én 18
órától. A közönség Huzella Péter és Mácsai Pál „Befogad és
kitaszít a világ” címû verseszenés Villon-estjét láthatja. Az
elõadás kétszemélyes zenés
színház, amelyben Huzella Péter régi Kaláka-dalait és új
szerzeményeit énekli, Mácsai

Pál pedig nem csak mondja,
játssza, éli a verseket, hanem
énekel és gitározik is. Igazi különlegesség, izgalmas kaland
Villon mindig érvényes, örök
emberi szövegeit hallani közel
félévezredes távolból, az új, a
harmadik évezred küszöbén.
Az estet elõször a Várszínházban mutatták be. Az elõadás olyan jól sikerült, hogy a

Játszóház a Kápolna utcában
Ismét gyermekzsivajtól lehet
hangos az egykori Kápolna utcai bölcsõde épülete – ide költözött a Villany utcából a Süni
Gyermekkuckó. A játszóház,
mint vezetõje, Cseke Klára
mondja, ugyanazt a szellemiséget és hangulatot képviseli, amit
a gyerekek és szülõk a foglalkozásain már megszokhattak. A
gyermekkuckóban óvodáskornál fiatalabb gyerekek felügye-

letét is vállalják, a szolgáltatások között van ovisoknak és nagyobb korosztálynak szóló is.
Az elõbbieket például itt is várja a Sünizene és a bábelõadások,
van gyógytestnevelés és csütörtökönként Bújócska, ami zenés,
mozgásra épülõ foglalkozást takar. Az idõsebbek korrepetálását és sok mást is vállalnak még
a gyermekkuckóban, az anyukák például tornázhatnak, amíg

mûvészek úgy érezték, nem
szabad abbahagyni. A Villonesteken igyekeznek bensõséges légkört kialakítani, a versek és a zene által személyes
kontaktusba lépni a közönséggel, ezért is játszanak szinte
mindig kistermekben, klubokban. Egy zsúfolásig telt sportcsarnokban nem jöhetne létre
meghitt hangulat. Az MVM Informatika Zrt. támogatásának
köszönhetõen a paksi elõadásra a belépés díjtalan. -vidacsemetéikre vigyáznak a játszóházban. Cseke Klára elmondta,
hogy sok egyéb mellett lehetõséget szeretnének teremteni arra, hogy a szülõk rossz idõben is
kellemes, megfelelõ környezetben, szakember felügyelete
mellett hagyhassák kisgyermekeiket, ahelyett, hogy a tévé elé
ültetnék vagy bevásárlóközpontba cipelnék õket. A Süni
Gyermekkuckóban április 2223-án nyílt nap lesz, 25-én délután pedig nyitó buli.
Vida Tünde
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Az elsõ paksi benzinkút
A Dózsa György út rekonstrukciója kapcsán a kivitelezõ –
az építkezés kellemetlenségeit
könnyítendõ – néhány tájékoztató táblán kívánta megmutatni: a megszépülõ városközpontért a lakosságnak megéri
elviselni az átépítéssel járó kellemetlenségeket. Bár egy tévesen felhasznált képeslap is bekerült az illusztrációk közé: az
Anna utca és a Süveges rév lejárójának torkolata a Deák Ferenc (régebben a Malom) utcából, s nem a Dózsa György útról nyílik, az ötlet és a szándék
elismerésre méltó. „Ilyen volt,
ilyen lesz” mutatják a fényképek, s az útfelbontást szemlélõ
járókelõk már megpillanthatták a markológép nyomán elõbukkanó, hullámívben lerakott,
teljes épségben megmaradt régi, macskaköves utat, amelyet
felszednek, s amint hallottam,
megõrzik egy késõbbi felhasználáshoz.

vel párhuzamosan jelentek
meg a fõutak mentén, s a paksi volt az egyetlen, ami az elsõ
világháború után Pest és Pécs
között üzemelt. Bérlõje Keck
János kereskedõ volt, akinek a
lakóháza és vaskereskedése
elõtt állt, a Fõ utca 33-ban.
Maga a hely is biztosította a
forgalmat: a kút az országos
fõútvonalak keresztezõdésében állt, a Budapest-Pécs fõút
mentén, néhány méterre a
Székesfehérvárra vivõ Kereszt
utcai útelágazástól. A fénykép
bal sarkában jól látható a bolt
elõtt a kis kézi pumpás kút, a
nagy tárcsájú mérõórával, s a
bejárati ajtó reklámfeliratai
jelzik, a vaskereskedés (amely
a családi iratok szerint 1856tól sikeresen mûködött) motorolaj-eladással is foglalkozik, s árukészletével is kiegészíti a töltõállomás „szolgáltatásait”. A Közlekedési Múzeum õriz egy korabeli plaká-

késõbb a Shellé lett, utóbbi a
mûködtetést eladta a paksi
Krámer családnak. Pontos
adatot nem sikerült szereznem, de úgy vélem, a kutat ekkor telepítették át az utca
szemben lévõ oldalára, a
Gyimóthyék háza elé, a Fõ utca 28-ba. Miután Krámerékat
1944-ben deportálták, az üzemeltetés jogát Pesthy Endre
ismét megkapta, de a tulajdonos Shell rövid idõn belül a

Keck János vaskereskedése, elõtte a kútfej a kép bal oldalán látható
A régi utcaképek láttán jutott
eszembe, a hajdani Fõ utcán
(mert a paksiak csak így hívták, akkor is, amikor hivatalosan Horthy Miklós út volt a
neve) állt az elsõ paksi benzinkút is. Az üzemanyagtöltõ
állomások az 1920-as évek
elején, a motorizáció és a
közúti fuvarozás elterjedésé-

tot, mely a kút eredeti bérlõjének, Keck Jánosnak nevével
reklámozta a paksi benzinkutat. Keck János üzletét 1932tõl unokaöccse, Pesthy Endre
(akit az én korosztályom Bandi bácsinak hívott) örökölte és
vezette. A tulajdonjog eredetileg a Magyar-Amerikai Petróleum Rt. birtokában volt, majd

vasútállomás mellé, az olajraktárakhoz telepíttette a kutat, így a kezelõi jog is másé
lett.
Pesthy Endre kereskedõ, villany- és rádiószerelõ (Paks,
1909. szeptember 10.–2000.
június 9. Szekszárd) boltja az
államosítás után a Népbolt
Vállalat vegyeskereskedése

lett, a városban az üzletvezetõ
neve után a Demetrovicsboltként ismerték. Bandi bácsi
a ház udvari lakásában élt népes családjával együtt, egészen
1976-ig, amikor a Fõ utca átépítésének kisajátításai miatt a
házat lebontották, helyére a
Dózsa György úti OTP irodának is helyt adó többlakásos
emeletes ház épült fel.
A korabeli képeslapok és a
hajdani alkalmazottak tanúsága szerint a Szent István téren,
Kiss Kálmán üzletháza elõtt
mûködött egy második benzinkút is, amit az üzlet férfi alkalmazottai kezeltek. Ez valószínûleg Kiss Kálmán cégeinek államosításáig üzemelt,
feltehetõen ez volt az a kút,
amirõl a monográfia mint az
fmsz (hivatalosan a Paksi
Földmûvesszövetkezet) üzemeltette kútról tesz említést, s
valószínû, hogy a 6-os út építésének megkezdéséig mûködött Paks fõterén.
Ezután a város belterületén
megszûntek a benzinkutak,
csak a Budapest-Pécs fõút
mentén, a vasútállomásnál lévõ, majd 1968-tól a 6-os úton,
az akkori betontelep mellett
megnyitott új paksi Áfort (az
Ásványolajforgalmi Rt.) töltõállomás szolgált üzemanyaggal.
Forrás: Koroncói Pesthy
Endre Károly János: Élettörténetem. (Pesthy Endre visszaemlékezése életére, családja
történetére, amit halála elõtt
idõsebbik
lánya,
Fejes
Józsefné Pesthy Klára jegyzett
le és szerkesztett meg.) Kézirat.
Paks, 2000. május-június; Dr.
Németh Imre-Dr.Koch JózsefSomogyi György: Paks nagyközség monográfiája, Paks,
1976. Vatiné Bencze Anna szóbeli közlései, fényképei. Pesthy
Endre memoárját, fényképeit a
Szekszárdon élõ unoka, dr.
Pesthy Endre ügyvéd jóvoltából használhattam fel, amiért
ezúton is köszönetet mondok.
Kernné Magda Irén
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Az 1913-ban született Stiener Ádám 1946
októberében
változtatta
családnevét
Szilasira. A névváltoztatás hatálya – a korabeli belügyminisztériumi dokumentum szerint – kiterjedt Ilona, Teréz és Éva lányára
is. Az új nevet azonban unokáira már nem
örökíthette át, mert a késõbbiekben még két
leánygyermeke született, Klára és Margit…
A következõ történetet az elsõszülött
Szilasi lány, Ilona mesélte el:
„Az 1937-ben még Hartán dolgozó –
szakmája szerint hentes és mészáros –
paksi fiatalember 1938-ban egy lakodalomban találkozott késõbbi feleségével,
aki mellé kísérõnek rendelték a szülõk.
Rövid idõ múlva – 1939. január 23-án – a
fiatalok összeházasodtak. A szorgalmas,
takarékos henteslegény néhány év elteltével nyitotta meg Pakson a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán saját hentesüzletét. A
kínálat friss sertés és marha tõkehúsból
állt, valamint a töltelékekbõl: hurka, kolbász, szalámi, disznósajt. Sonka és szalonna is került a pultba. A húsfeldolgozást a
férj végezte, az üzletben pedig a fiatal feleség szolgálta ki a vásárlókat. Többek között a Tarisznyás, a Grosch, a Gosztonyi, a
Huszár családot. A hentes az állatokat maga hizlalta, vásárban vagy ismerõsöktõl
vásárolta. Takaros, abban az idõben országosan is az egyik legmodernebb üzletet
vezette Szilasi Ádám: elektromos árammal mûködõ jégszekrényben tárolta az
árut és a feldolgozáshoz is villanyos darálót használt. A mészáros munka mellett
Magyariban mûvelte a család a legna-

Hogy volt…?

A Szilasi-féle
hentesüzlet

A portré Hartán készült Szilasi Ádámról,
elsõ munkahelyén, 1937-ben.

Ezek a mai fiatalok

Fotó: Molnár Gyula

Tóth Péter

A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium végzõs diákja az érettségi vizsgák
után útnak indul, hogy valamelyik nagyvárosban álljon majd
saját lábára. Peti „reál beállított-

ságúnak” mondja magát, választott tantárgyként fizikából tesz
majd érettségi vizsgát, ám a humán tárgyakkal sincs gondja,
szereti a történelmet és a mûvészetek is érdeklik, fõleg a rajz.
Eleinte ilyen területen tervezte a
továbbtanulást, de végül a mûszaki pálya mellett döntött, mert
az „talán megélhetés szempontjából kiszámíthatóbb és elõnyösebb”. Jelentkezését az Óbudai
Egyetemre, annak is a mechatronikai mérnöki, valamint gépészmérnöki szakára adta be, ha pedig egyikre sem vennék fel, harmadik lehetõségként Dunaújvárosba menne tanulni OKJ-s
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gyobb földterületet, kisebb, a nagyközség
határában fekvõ földekkel együtt…
1945-ben sorsfordító változás következett
be a hentesüzlet és tulajdonosa életében:
elõször a Pakson állomásozó orosz csapat
tiszti karát volt köteles kiszolgálni, majd az
államosítás következett, melynek során a
családtól elvették az üzletet és a földek egy
részét is.
Szilasi Ádám ezt követõen hosszú évekig
nem kapott munkát. Nehezen viselte a kiszolgáltatottságot, az igazságtalanságot, ám
az akkor már négygyermekes családapa a
megmaradt földeken – féltve megmaradt
vagyonkáját és családja sorsát – kezdett
gazdálkodni, s ezzel egy idõben lovat, tehenet, malacokat nevelt, galambokat tenyésztett és horgászni járt, méhészkedett, télen
„eljárt” disznót vágni. Az államosítás után
néhány évvel, amikor mindez kevésnek bizonyult családja eltartásához – megszületett
a kis Margitka is – a pártbizottságra ment
munkát kérni az akkori párttitkártól
(Szekrényesi Bélától), aki azt javasolta a
hentesnek: »Küldje a családját legelni.«
A kilátástalan helyzetbõl a Kápolna utcával szemben az 50-es évek közepén nyíló
Népbolt mentette meg, ahol eladóként helyezkedett el. A húsos pult mögött dolgozó,
egykor saját hentesüzletet megálmodó mészáros munkáját a felesége továbbra is segítette – kezdetben fizetség nélkül, majd õt is
alkalmazták a boltban. Innen ment nyugdíjba aztán Szilasi Ádám, aki hetvenévesen,
1983-ban halt meg.”
Tell Edit

mechatronikai mérnök képzésre.
A talán többek számára kacifántos szó takarta szakmát úgy határozza meg, hogy nagyjából ez
a nanotechnikát, a robottechnikát, az informatikát, a gépészetet
és az elektronikát ötvözi.
Négyes-ötös tanulmányi átlaggal azt gondolnánk, nem
sok ideje jut egyéb dolgokra –
ám tévednénk. Rajzszakkör és
drámakör töltötte ki idejét, harmonikázni is tanult. Egy éve
íjászkodik és nem szokványos
küzdõsportokban is kipróbálta
már magát, beszélgetésünk idején pedig épp cserkészhétvégére készül Kõvágószõlõsre: három éve foglalkozik cserkészkedéssel, most karácsonykor
avatták fel, jelenleg Pécsre jár
õrsvezetõ képzésre.

– Nehéz a fiataloknak, mert régebben másképpen tanítottak,
sokkal gyakorlatiasabban, és
leginkább az élethez szükséges
tudást adták át. Az erkölcsi értékek határozottabban voltak jelen, most elég nehéz megtalálni
az egyensúlyt. Az iskolákban a
tanárok helyzetét nagyon behatárolják, kevés eszköz van a kezükben, a diákok között meg
vannak, akiknek sajnos minõsíthetetlen a magatartásuk. Ugyanakkor pozitívumként azt gondolom a mai világról, hogy nagyon
sok lehetõségünk van, 30-40 évvel ezelõtt nem biztos, hogy
ennyi mindenbe bele lehetett
volna vágni. Azt hiszem, ahogy
a lehetõségek nõttek, úgy a kockázatok is – mondja a fiatalok
helyzete kapcsán.
-ms-
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A tárgy, melynek történetét kutatjuk, nem tartozik a múzeum
leltárba vett gyûjteményének
soraiba, de vizsgálódásaink
körébe mindenképpen, hiszen
történelmünk fontos résztvevõinek állított emléket.
Az elsõ világháború hõsi halottainak emlékmûvét Pakson
hiába keressük. Az elesett katonák egy részének nevét saját
felekezeteik emléktáblán megörökítették. Az evangélikus
templom tornyának aljában az
evangélikus, a zsidó temetõben
pedig a zsidó hõsök emléktábláját helyezték el. A katolikus
és református vallású paksi hõsi halottak neveire csak véletlenül bukkanhatunk a temetõkben.
Valaha Pakson is volt „szabályos”
hõsi
emlékmû,
amelyrõl a helyi szájhagyomány különbözõ adatokat ismer, de a vele kapcsolatos
eseménysort még nem sikerült teljesen rekonstruálni.
Bencze Barnabás az emlékmû
történetét Varga Lajostól hal-

Tárgy/Történet
lotta 1970 körül. A zászlót
tartó, térdelõ katonát ábrázoló
szobrot a „szokásos” helyen
és idõben, a katolikus templom elõtti téren emelték a két
világháború között, ott, ahol
ma a biskói komptragédia áldozatainak emlékmûve áll. A
szobor nem sokáig állt a helyén, mert egy éjszaka ismeretlenek ledöntötték. Furcsa
módon az emlékmûvet nem
állították fel újra, hanem darabjait a Pongrácz-ház pincéjében helyezték el. A szobortalapzat leveles oszlopfõt
utánzó, négy oldalán szalagokkal átkötött babérkoszorúkat ábrázoló részét a ház udvarában, az épülettõl 10-15
méterre a Duna irányában állították fel. Ifj. dr. Pongrácz
Sándor szerint az 1950-es
évek elején már nem voltak a
pincében a szobor töredékei.
A talapzat ma is megvan: a
piactéren található szoborkútba
építették be, annak középsõ
elemét alkotja. A kút a piactér
átadásának idején, 1964-ben
készült, eredetileg a piactér
Villany utcai bejáratánál állt.
(A megszüntetett zsidó rituális

Fotó: Kövi Gergõ

A tárgyak történetét kutató
sorozatunkban ezen a héten
egy eltûnt emlék históriáját
tárjuk Önök elé, s várjuk,
hogy kiegészítéseikkel bõvítsék nyomozásunkat.

fürdõ artézi kútjának vizét vezették bele.)
Egyes emlékezõk szerint a
szobrot a községi képviselõtestület fel sem akarta állítani,
mert nem tetszett nekik, hogy
a katonát fél térdre ereszkedve

Paksi Hírnök

ábrázolták. A levéltári források megerõsítik a hagyományt, egy 1934-es dokumentumban ugyanis ez áll: „Paks
község 1924. évben a
HEMOB [Hõsök Emlékét
Megörökítõ Országos Bizottság] útján Kallós Ede szobrászmûvésztõl megrendelt egy
hõsi emlékszobrot, de mivel
annak kivitele Paks községhez
méltónak nem bizonyulván, a
silány mûkõszobor felállítását
a képviselõtestület mellõzte és
jelenleg is az a község raktárában van beraktározva”.
A paksi elsõ világháborús
emlékmû történetérõl ennyit
sikerült kideríteni a korabeli
iratokból és a helyi hagyományból – ezúton is köszönjük
Bencze Barnabás, Hanol
Pálné, Kernné Magda Irén és
ifj. dr. Pongrácz Sándor segítségét, akik idõs paksi lakosokat (Lányi Miklós, Vándor
Béláné) is megkérdeztek. Az
Önök emlékezetében élõ történetek is segítségünkre lehetnek, hogy megismerjük az emlékmû sajátos sorsának további
adalékait.
Leveleiket a muzeum.paks@
gmail.com e-mailcímre, vagy a
Városi Múzeum, 7030 Paks,
Deák F. u. 2. címre várjuk.
dr. K. Németh András

Szólít a múlt
Év elején az atomerõmûbõl az
ukrajnai Rovnóba – mûszaki
konzultációra – érkezõ küldöttség kivételes dokumentumokat, tárgyi emlékeket tekinthetett meg, melyek egy, az elsõ
világháborúban elhunyt paksi
katona tulajdonában voltak.
Az ottani amatõr hadtörténeti
régész klub tagjai Rovnótól
150 kilométerre, keletre találták meg azt a sírt, melyben
négy – a feltételezések szerint
–1916 tavaszán elhunyt katona
csontvázára bukkantak. Az
egyik katona iratain jól olvasható a neve: Brezovszky István
(1895-1916), s a rövid üzenet,
melyben kéri: halála esetén nõvére, Brezovszky Mariska kap-

lakcím, valamint a születési
idõpont ismeretében információval tud szolgálni az elhunyt
fiatalember családjáról, a család elhunyt, illetve élõ rokonairól, az jelentkezzen a Paksi
Hírnök szerkesztõségében a
75/310-153-as telefonszámon,
vagy e-mailen a paksihirnok@
index.hu címen.
Tell Edit
A fotón a katona iratai, illetve
személyi igazolójegye látható.
Az iratból kivehetõ szöveg:

jon értesítést, Pakson, a Kossuth Lajos utca 27. szám alatt.

Kérünk minden paksi polgárt,
amennyiben a családnév és a

K u K Huszár Reg. No …
Brezovszky István Tolna
megye Paks
szül. 1895 aug. 20
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Spórolnak a vízzel

Az önkormányzattal és az intézményekkel
együttmûködve kiválasztott intézmények a
Deák Ferenc iskola egyik épülete, a II. Rákóczi Ferenc és a Bezerédj iskola, valamint
a Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág
tagóvodája, illetve a Vörösmarty utcai és a
Munkácsy utcai óvodák. Az intézményve-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jelentõsen csökkenhet a vízfogyasztás a
jövõben Paks önkormányzati fenntartású
általános iskoláiban és három tagóvodájában a NuovaEnergia Környezetvédelmi és
Energiahatékonysági Kft. felajánlásának
köszönhetõen. A cég ÖkoOvi-ÖkoSuli néven indított országos energiahatékonysági
és környezetvédelmi programja keretében
a gyermekintézményeket csapra, illetve
zuhanyzóra felszerelhetõ energiatakarékos vízadagolókkal ajándékozza meg.

zetõknek tartott tájékoztatón megtudtuk,
hogy az alacsony vízáteresztésû vízadagolókkal akár felére csökkenthetõ az ivóvízfogyasztás a megszokott nyomás és kom-

fortérzet mellett. A titok nyitja, hogy az
adagoló a vizet oxigénnel dúsítja, aminek
következtében úgy érzi a használó, mintha
ömlene a csapból a víz, miközben jóval kevesebb folyik ki. Az egyszerû, ám nagyszerû technológia így jelentõs megtakarítást eredményez a víz- és csatornadíjban,
ugyanakkor a vízmelegítéshez kevesebb
energiára van szükség, ami például egy háromfõs család esetében százötven kilogrammal kevesebb széndioxid-kibocsátást
jelent évente. Ez fontos szempont, hiszen a
globális felmelegedés egyik legfõbb oka a
megnövekedett széndioxid kibocsátás. A
találkozón úgy egyeztek meg a felek, hogy
az intézményvezetõk április 10-ig felveszik a kapcsolatot a céggel és jelzik, hogy
hány adagolóra van szükségük. Várhatóan
május elején mindegyik iskolában és tagóvodában tájékoztatót tart a cég, majd hónap végén felszerelik a víztakarékos adagolókat.
Kohl Gyöngyi

Vegyszer helyett ecet Új virágos matrica
– Nagyon sok vegyszert
használunk a mai világban. A
fürdõszobába belépve minimum tíz flakonnal találkozhatunk a testápolótól kezdve
a tusfürdõn át a hipóig. Jó
volna ezek használatát csökkenteni, és ha nem is visszatérni, de újra elõtérbe helyezni a néha sokkal hatásosabb
ecetet, szódabikarbónát vagy
a szappant – fogalmazott
Pupp Józsefné, a Paksi Kertbarátok Egyesületének elnöke. A szervezet legutóbbi
összejövetelén az elõadás a
„Vegyszerek a háztartásban
és komposztálás” címet kapta. A vendég ezúttal Baka
György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke volt, akivel a
korábbi nagysikerû komposztláda akció során találkozott Rózsika, az egyesület
vezetõje. A mostani ankét
célja a figyelemfelhívás volt,
melyen a vegyszerek mellett
Nyitva tartás:
H-V 05-19-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

a komposztálás is terítékre
került. – Egyre több az olyan
termék, melyet reggel használunk, este eldobunk. A hulladékgazdálkodás a tervszerû
vásárlással kezdõdik. Törekedjünk olyan cikkeket venni, melyek tartósabbak vagy
akár javíthatók. Ezt követi a
szelektív hulladékgyûjtés és
ide tartozik a szerves hulladék komposztálása is. Például fûnyírás után a levágott
növényt ne a szemétbe dobjuk, hanem a kertben vagy a
gyümölcsösben helyezzük el,
de a konyhai zöldhulladékokat is mind komposztálni lehet – mondta el Baka
György.
Abban minden jelenlévõ
egyetértett, hogy a reklámok
egyre jobban befolyásolják a
vásárlókat, viszont azok negatív hatásaira már kevesebb
figyelmet fordítunk.
efgé

Ingatlanközvetítõi,
de nem ügynöki munka.
Fix+jutalék
Tel.: 30/520-45-12

Idén is „virágos matricával”
ajándékozza meg az „Együtt a
parlagfû ellen” Alapítvány
azoknak a családi házaknak a
tulajdonosait, amelyeknek
környezete rendezett, virágos
és tiszta. A tizenötödik születésnapját ünneplõ szervezet
vezetése úgy döntött, hogy a
2008-ban életre hívott akció
új emblémát kap, amelyet az
elõzõhöz hasonlóan pályázaton választanak ki. Ennek
megfelelõen az általános iskolák felsõ tagozatosaitól, illetve középiskolásoktól vártak
rajzokat. A felhívásra a Deák
Ferenc és a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolákból érkeztek
pályamûvek, amelyek zsûrizésére Péger Józsefet és
Gyõrffy Józsefet kérték fel.
Az ítészek a sok szép emblématerv közül Gangel Simon

munkáját hirdették ki gyõztesnek. A hetedik osztályos deákos diákot a kiíró egy tízezer
forintos vásárlási utalvánnyal
díjazta. Zengrûberné Fetter
Szilvia, az alapítvány ügyvezetõje elmondta, fontos szempont volt a döntésnél, hogy az
embléma tükrözze, hogy „virágos” programról van szó,
mutatós és színes legyen,
ugyanakkor ne túl bonyolult.
A gyõztes tervet egy grafikus
kicsit átdolgozza, majd legyártatják a matricákat. Az
eddigi tapasztalat az, hogy az
emberek örömmel fogadják a
„virágos matricát” és kiragasztják postaládájukra.
-gyöngy-

Kedvezményes
virágvásár!
Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány
kedvezményes virágvásárt rendez
2010. április 26-án 8 órától 16
óráig, az alapítvány székhelyén.
A virágpalántákat 65 Ft/db
áron lehet megvásárolni:
Plekrantusz (szúnyogûzõ), Pillea,
Verbena, Petunia,
Cineraria (nyuszifül),Impatiens (pistike),
Celosia (kakasvirág),
Tagetes (büdöske),
Coleus (csalánvirág).

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklõdõt!
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Jó napot, mi újság?

Tûzzel, kalapáccsal csodát
varázsol a fából, méltó otthont a hegy levének. Csak
mûhelyében érzi igazán jól
magát Siklósi Mátyás paksi
kádármester. Amikor egy új
hordó elkészül és eljön érte a
gazdája, az igazi fizetség az,
ahogyan
rácsodálkozik,
mondja. És hogy mikor hagy
fel a mesterséggel? Szavaival
élve: ha eljön az a nap, amely
után többé nem készít hordót, az csak a temetése napja
lehet.
A Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesületének rendhagyó borversenyén találkoztam Siklósi Mátyással. Beszédbe elegyedtünk s kiderült,
hogy kádár, mégpedig messze
környéken az egyetlen, aki
gyakorolja szakmáját és az is,
hogy 1989-ben kisipari mestervizsgát tett, ami ritka dolog.
Felkerestem hát mûhelyében,
hogy hosszabban elbeszélgessünk és bemutassam Önöknek.
Elmesélte, hogy az elsõ paksi
boráldáson belesápadt, amikor
meglátta az asztalon álló hordót, így rögvest el is határozta,
hogy készít egy alkalomhoz illõbbet. Aztán a második ismét
hordókészítésre sarkallta, mert
az új mellé nem illett a másik,
hát készített neki egy párt. Az
egyesület nem hagyta viszonzatlanul kedvességét, tiszteletbeli taggá választották. Sokuknak a pincéjében ott állnak
Mátyás hordói finomabbnál finomabb nedûket rejtve. Hivatását „örökölte”, édesapja és
nagyapja is kádár volt. A szakmát Pakson tanulta, mestere
Leber József volt. Az iskola
után szerencsét próbált Budapesten a hordógyárban, de az
nem volt az õ világa. Dolgozott
az egykori paksi konzervgyár
kádármûhelyében, aztán viszszatért mesteréhez. Néhány
esztendõ múltán egészségügyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Aki látja a fában a hordót

okból le kellett tennie a kalapácsot, a „bûnös” az eperfa pora
volt. A következõ években dolgozott sofõrként, aztán egy
mûhelyben, de legbelül érezte,
hogy az igazi boldogság számára a kádárság. A kilencvenes évek elején visszatért
„örökségéhez”. Ma már se szeri, se száma a boros és pálinkás
hordóknak, amelyek az õ
„gyermekei”.
Mindegyiket
nagy gonddal készítette, és
mindegyikre büszke, ám a leginkább arra a negyvenháromra,
amelyek egy szekszárdi pincészet ékei. Mátyás sok évtizedes
tapasztalattal a háta mögött ránézésre megmondja, hogy melyik farönkre van szüksége és
melyikre nem. Ahogy mondja:
látja a fában a hordót. A válogatás után dongákra vágja az
anyagot, majd két teljes esztendeig pihenteti. Ez alatt a
széltõl, naptól kellõképpen kiszárad a fa, illetve az „ég leve”
kimossa belõle a felesleges
anyagokat. Nála elsõsorban
tölgyfa pihen, de néha akáccal
is dolgozik. Amikor „megérett” az anyag, újraválogatja,
majd a dongákból boros vagy
pálinkás hordót készít. A két
munkaabronccsal összefogott
„szoknyát” tölgyfatûz felett
elõmelegíti, miközben vízpárá-

val locsolja, ekkor a dongák
hajlíthatóvá válnak. Ezután
összehúzza a dongák szabadon
hagyott, alsó végét, amitõl a
hordó elnyeri formáját. Ezután
jöhet a hordó pörkölése. A boroshordó kicsit más, mint a pálinkás. Utóbbit erõsebbre kell
hagyni, ki van parafinozva
mert nagyon jól kell zárnia, hiszen az alkohol nem illanhat el
belõle és nincs akkora pocakja,
mint „rokonának”, magyarázza
Mátyás, akitõl azt is megtudom, hogy a jó hordó a súlyáról ismerszik meg. Amelyik
olyan vékonyka, mint a tökhéj,
az inkább tûzre, mint pincébe
való. A jó bor titka ugyanis elõször is a jó szõlõ, másodszor a
jó hordó. A jó hordó pedig kiváló anyagból van és tiszta.
– Az a hordó, amelyik olyan
„szõrös” belülrõl, mint a macska kívülrõl, annak nem szabad
bort látnia – mondja Mátyás
mosolyogva, majd hozzáteszi,
hogy nála bizony nem fordulhat elõ, hogy penészes hordóban pihen a jóféle nedû. Merthogy maga is készít bort, négyszáz ölnyi szõlejében zweigeltet érlel a nap. Borait a kilencvenes évek közepe óta meg is
méretteti, arany, ezüst és bronz
minõsítései bizonyítják, hogy
ugyanolyan gonddal készíti a
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hordóba valót, mint magát a
hordót. Ahogy beszélgetünk,
egyszer csak megjelenik Mátyás
felesége, Panni két kicsi hordóval, amelyek a boros és pálinkás
óriások mellett eltörpültek.
Mégis belõlük is valamiféle
méltóság áradt, talán mert díszhordók, amelyek az itóka tárolására nem valók, legfeljebb
egy ebéd erejéig. Ezek elkészítéséhez nem a tüzet hívja segítségül, hanem egy másik õselemet, a vizet, dongáit ugyanis
fõzéssel kell formálni. Aztán
jöhet a faragás, csupán a csapot
és a dugót bízza másra, faesztergályosra. Kiderül az is, hogy
a kádár szakma is modernizálódott. Mátyásnak is vannak
munkagépei, de mûhelyének
polcain ott pihennek régi kézi
szerszámok is, még egy 1889ben készült gyaluja is van,
amelyet a mai napig gyakorta
hadra fog. Többnyire egyedül
dolgozik, de ha kell, a felesége
is besegít, sõt idõsebbik fiuk is
megfordul a mûhelyben. Ami
az utánpótlást illeti, kisebbik
fiuk kitanulta a kádár szakmát,
ám végül másfelé vitt az útja.
Két unokájuk van, a harmadik
jöttét éppen most várják, de
hogy valamelyikük folytatja-e
a családi tradíciót, az még a jövõ zenéje. Mindenesetre fiú
unokájuk, aki hároméves lesz,
lelkesen kalapál, amikor a
nagyiéknál vannak. Azért ne
higgyék, hogy a szakma és a
család mellett más nem fér bele Mátyás életébe. Feleségével
szívesen keresnek fel gyógyfürdõket, valamint az evangélikus kórus tagja. Ami a hordókészítést és a hordókat illeti,
még egy kérdés nem hagyott
nyugodni, mégpedig, hogy vajon hol van a hordó alja és teteje, hátulja meg eleje. Megkaptam a választ, miszerint a hordónak nincsen alja meg teteje,
csak feneke, és a két fenék közül az erõsebb lesz az eleje,
amelyik az égetésnél alul van.
Ugye értik? Ha esetleg nem teljesen világos, akkor keressék fel
bátran Mátyást, aki szívesen
mesél a hordókészítés rejtelmeirõl.
Kohl Gyöngyi
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Sport

A Debrecen elleni 3:1-re elvesztett Soproni Liga mérkõzést követõen ajánlotta fel lemondását
Gellei Imre, a Paksi FC vezetõedzõje. – A játékvezetés az elmúlt idõszakban finoman szólva sem volt számunkra kedvezõ, és ezt én egyre nehezebben
toleráltam, aminek hangot is adtam. Úgy érzem, hogy ez is gátja lehetett a csapat boldogulásának, és ez is az egyik oka annak,
hogy hátraléptem. Az embernek
alázatosnak kell lennie a klubjával szemben, és én ide tartozónak vallom magam – fogalmazott a tréner.
Haraszti Zsolt ügyvezetõ elmondta, a kiváló felkészülés ellenére a várt elsõ 10 helyett jelenleg 14. a Paksi FC, ezért úgy
gondolta a tréner, új impulzus
kell a csapatnak, de szívesen
maradna a klubnál. – Gellei Imre javaslatára szavazunk nyolc
mérkõzés erejéig bizalmat Kis
Károlynak, az eddigi másodedzõnek, mivel õ ismeri a társaságot. A szerepek gyakorlatilag
felcserélõdnek. Kis Károly felel
a szakmai munkáért, míg a korábbi vezetõedzõ feladata az elsõ csapat kapuját döngetõ fiatalok külön felkészítése, valamint
az ellenfelek feltérképezése lesz

A bajnokságban továbbra is
bukdácsol, a Ligakupában viszont menetel a Paksi FC labdarúgócsapata. A Soproni Ligában a tavaszi szezonban továbbra is nyeretlen a PFC, 3
döntetlen mellett 4 vereség a
mérleg. A téli szünetben kilencedikként forduló gárda jelenleg 14. helyen áll és a következõ három fordulóban a listavezetõ Videoton, a jelenleg 5. Újpest és a 3. Gyõr ellen mérkõzik. Ugyanakkor a Ligakupában a döntõbe verekedte magát
a paksi egylet, hiszen a középdöntõ B csoportjában az utolsó
játéknapon 2:1-re legyõzte idegenben a Ferencvárost. A finálét április 28-án, Kecskeméten
rendezik, a rivális a DVSC lesz.
– A kiváló felkészülés ellenére
nagyon gyenge eredményt produkál a csapat, amiben pedig lényegesen több van. Hosszú távon ez a szereplés nem mehet
tovább, bár eredeti célkitûzésünk, az elsõ 10-be jutás még
teljesíthetõ – fogalmazott a
Debrecen elleni 3:1-es vereséggel záruló bajnoki mérkõzést
megelõzõen Haraszti Zsolt, a
Paksi FC ügyvezetõje.
efgé

Fotó: Molnár Gyula

Megy is, marad is a tréner

Ligakupadöntõs a PFC

A Lengyel Ferencet követõ
Gellei Imre 2007. szeptember
29-én a Paksi FC–Fehérvár
(2–1) találkozón ült elõször a
Paksi FC kispadján. A PFC
irányításával mindkét szezonban a 11. helyen végzett.
Gellei Imre dirigálásával a
Paks 73 bajnokit vívott, ezeken 21 gyõzelem, 25 döntetlen és 27 vereség volt a mérleg. A tréner a Ligakupa döntõjébe vezette a Paksi FC-t.
– tette hozzá a Paksi FC ügyvezetõje. A játékosoktól is megfelelõ hozzáállást remél a zöld-fehér gárda elsõ embere, a váltást
követõen nagy versenyfutást vár

Kis Károly nyolc mérkõzés
erejéig kapott bizalmat.
a kezdõ csapatba kerülésért. –
Döntõ lesz, hogy a következõ
három fordulóban a papíron
erõsebb csapatok ellen mennyi
pontot gyûjt az együttes. Ha
emellett az utolsó öt játéknapon
is megfelelõen teljesítünk, elérhetõ a kitûzött cél, vagyis a legjobb 10. A Ligakupa szereplés
viszont rendkívül dicséretes. Hiába „csak” a harmadik számú
sorozat Magyarországon, a szövetségben komolyan veszik, jó
lenne megszerezni a trófeát –
fogalmazott Haraszti Zsolt.
Faller Gábor

Év edzõje és Év sportolója díjat
alapított a Paksi Sportegyesület
vezetése 2009-ben. Elsõ alkalommal Záborszki Zoltán karateedzõ, valamint Klopcsik Diana teniszezõnõ vehették át a ki-

tüntetõ címeket a PSE legutóbbi
közgyûlésén. – Minden edzõnek
az a célja, hogy tanítványai a lehetõ legjobb képzésben részesüljenek és a versenyeken a legjobb eredményt érjék el. A mai
napig ez motivál. Versenyzõként is szerettem elsõ lenni, és
ezt az elismerést elsõként átvenni nagyon megtisztelõ. Egy
újabb álmom teljesült – mondta
el Záborszki Zoltán, a PSE karateedzõje.
– 1997 óta teniszezem, versenyezni 2000-ben kezdtem –
folytatta Klopcsik Diana. – Célom az volt, hogy az elsõ osz-

tályban minél magasabb szintre jussak, bekerüljek az elsõ
húszba. A legjobb eredményem 14. volt, kisebb sérülések miatt ugyan visszacsúsztam, de így is tartom a 20-25
közötti helyemet. Büszke vagyok, hogy a kiválóan teljesítõ
klubtársaim közül engem választottak – tette hozzá az év
sportolója.
A díjátadás mellett a PSE közgyûlésén megjelentek a 2010.
évi költségvetés irányszámait is
elfogadták. – Az önkormányzat
és a legfõbb szponzorok anyagi
támogatásával az egyesület to-

Fotó: Paksi Hírnök archív

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Év edzõje, Év sportolója

vábbra is biztosítani tudja valamennyi szakosztály zavartalan
mûködését. A létesítmények folyamatosan bõvülnek és ezáltal
nemcsak a versenysport színvonala, hanem az amatõr sportolók
száma is emelkedik – fogalmazott dr. Blazsek Balázs, a PSE
elnöke.
röné
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A ZTE elleni hazai gyõzelem után már lehetett tudni, hogy negyediknél rosszabb helyen
nem zárja az alapszakaszt az ASE NB I-es
férfi kosárlabdacsapata. A listavezetõ elleni
63-54-es gyõzelem nem csak a helyezés, hanem az önbizalom-növelés szempontjából is
jól jött. Az alapszakasz utolsó mérkõzését a
szebb napokat is megélt, a tizedik helyen
szerénykedõ, tavalyi döntõs Pécsi VSK ellen
idegenben játszották Gulyásék. Az ASE számára csak a gyõzelem volt az elfogadható a
Mecsek alján, ennek megfelelõen Horváth
Imre tanítványai magabiztosan nyertek Baranyában: Pécsi VSK-PANNONPOWER –
ASE 69:83. A Szolnok kikapott Körmenden,
így a tavalyi évhez hasonlóan a második helyen zárta az alapszakaszt az Atomerõmû.
Az esélyekrõl Mészáros Zalán nyilatkozott lapunknak.
– Kísértetiesen hasonló a tavaszunk a tavalyihoz, ismét felálltunk a padlóról, mindent kihoztunk, amit lehet és elcsíptük a
második helyet.
– Minek köszönhetõ a feltámadás?
– Tavaly egy kemény kezû edzõre volt
szükség a válságos idõszakban, most arra,
hogy nyugalom legyen a csapatnál. Az állandó bizonytalanság, az embercserék, a sérülések mind belejátszottak abba, hogy váltani kellett. Meg kell nézni a ZTE-t, az állandóságnak köszönhetõen hol tartanak.
Úgy látszik, jót tett a csapatnak, hogy kevesebb a konfliktus, a szakmai munkával törõdünk. Tudni kell, hogy egy jó csapat akkor
nyer nagyobb százalékban kiélezett helyzetekben, amikor a játékosok bíznak egymásban. Most több meccsünk volt, amit két-három ponttal nyertünk, decemberben ez pont

Fotó: Molnár Gyula

Mészáros Zalán célja tíz bajnoki arany

az ellenkezõje volt. A szerencséhez tenni is
kell, ami a Kecskemét ellen már megmutatkozott. Visszajött az önbizalom, nyugalom
volt a csapat körül, nem volt konfrontáció.
Ez mind együtt adta, hogy a kiélezett mecscseken a végjátékból mi jöttünk ki jól. Ez a
jövõre nézve is biztató, úgy gondolom, egy
csapat erejét ezek a meccsek mutatják, amikor nem biztos, hogy jó a játék, de nyer a
csapat. Ez a rájátszásban jól jöhet!
– Melyik csapat nyerheti a bajnokságot?
– Az elsõ hat közül bármelyik lehet bajnok. A Falco jó csapat. Az Albacomp kupadöntõt rendez, egy esetleges gyõzelem hatalmas lendületet adhat nekik. A Szolnok
játékosállománya a legjobb, a Körmend
életveszélyes, pláne ha visszatér Németh
Isti. A ZTE pedig magáért beszél.
– Mostanában megint a csapat vezére
vagy, minek köszönhetõ?

– Az utóbbi 2-3 évben az volt a koncepció, hogy legyen egy külföldi irányító,
aki mögött én a cserepadról beszállva segítem a csapatot, amennyire tudom. Ez
egyrészt a koromból, másrészt a felgyorsult játékból adódott. Ma már nem játszatnak 30-40 percet senkit az alapszakaszban. English távozása után nekem
kellett a sereg élére állnom, mert megvan
a tapasztalatom és tudásom. LaGrange
személyében olyan irányító érkezett, aki
hasonló habitusú, mint én, sokszor háttérbe szorítja a saját játékát a csapat érdekében. Így most én több lehetõséget kapok.
A rájátszás az én világom, az alapszakaszban már nem akarom eladni magam
sehova, csakis a bajnoki cím motivál.
Kritikus szituációkban oda tudom tenni a
tapasztalatom és a tudásom, akkor jöhetek én. Tíz éve vagyok itt, kisebb sérülések mellett mindkét kezemet operálták,
de a bajnoki döntõkre mindig összedrótoztak. A bokám még fáj, ha játszom,
még kell a fájdalomcsillapító, de már
100%-os munkát tudok vele végezni.
– A jövõt hogy tervezed?
– Egyéves szerzõdésem van, Jánossal
(Tóth János szakosztályvezetõ – a szerk.)
mindig annyit kötünk. Úgyis hosszabbítunk, ha jól megy, ha meg nem, akkor a kétévest is fel lehet bontani. Lesz még helyem
a csapatban, ha tartom a formámat, és a
négybe jutunk, de ez természetesen tõlem is
függ, hogy döntök. Még a jövõ szezont is az
ASE-nál szeretném eltölteni. Szeretnék tízszeres bajnok lenni, most nyolcnál tartok! A
mai világban ez keveseknek sikerülhet.
(joko)

Országos döntõben az ASE serdülõ Judo sikerek
Az országos döntõbe jutott az Atomerõmû SE fiú serdülõ kosárlabdacsapata,
miután mindhárom ellenfelét legyõzte a
Pakson rendezett négycsapatos középdöntõn. A május közepén sorra kerülõ
országos döntõre való felkészülés fontos
állomása volt a hónap elején Bécsben
rendezett nagyszabású nemzetközi kosárlabdatorna, melyen kb. 400 fiú és lány
csapat vett részt. A csoportmérkõzések
során két német és két olasz együttest legyõzve sikerült a paksi fiataloknak a
csoport elsõ helyét megszerezni. Különösen nagy fegyvertény volt az Alba
Berlin elleni 50-20-as gyõzelem, hiszen
a berlini klub felnõtt csapata már évek

óta az Euroligában játszik. A csoportküzdelmek után az egyenes kieséses szakaszban a késõbbi torna gyõztes Köln
99ers ellen egy nagyon szoros mérkõzésen szenvedett vereséget az ASE serdülõ.
– Sajnos egybõl a késõbbi tornagyõztest kaptuk az egyenes kieséses szakaszban. A Köln veretlenül vezet a német bajnokságban, a fiúk dicséretére legyen mondva, csak szoros végjátékban
kaptunk ki tõlük. Nagyon jó meccseket
játszottunk, ez a mérkõzéssorozat jól
szolgálta a felkészülésünket az országos
döntõre – mondta el ifj. Morgen Frigyes,
a csapat edzõje.
Kovács József

Pakson rendezték a Regionális Diákolimpiát, melyen diák A,B,C és serdülõ
korosztályban léptek tatamira a versenyzõk. A mintegy kétszáz versenyzõt felvonultató mezõnyben a az ASE versenyzõi
hat arany-, három ezüst- és három bronzérmet szereztek.
Edzõtábort követõen Kikindán lépett
szõnyegre egy nemzetközi judo versenyen három paksi versenyzõ. A nagyrészt balkáni országokból érkezett sportolókból álló mezõnyben Bor Barna
(+100 kg) és Csoknyai László (81 kg) a
dobogó tetejére állhatott fel, Dusa Ákos
(100 kg) az ötödik helyen végzett.
Kovács
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További képek a www.paksihirnok.hu oldalon.
dolkozott. – 2007 februárjában
felkerestem Müller Józsefet, õ
fogta össze akkoriban a paksi
íjászokat. Elmondta, hogy már
nincs a városban szervezett kereteken belül mûködõ társaság.
Meglepõdtem, és kezembe vettem az irányítást, párommal,
Hipszki Edittel felkerestük a
sportág iránt érdeklõdõket és
májusban az ürgemezei tó mel-

Bokszhírek
Pécsett rendezték az ökölvívó diák olimpiát.
A négynapos viadalon népes mezõny gyûlt
össze, serdülõ korosztályban 111, a juniorok
között 155 ökölvívó mérlegelt. A Paksi SE
ökölvívói a serdülõk között Gungl Bálint (43
kg) és Berki Elemér (68 kg) révén két bronzérmet szereztek. – Nem volt szerencsénk, a
második körben szinte minden versenyzõnk
a tavalyi magyar bajnokkal került szembe.
Berki még balszerencsés is volt, kiment a bokája, az orvos nem engedte öklözni. Pedig
megvolt az esélye a végsõ gyõzelemre is, a
dobogó tetejére egy olyan fiú állhatott fel,
akit Elemér egy hónapja döntõ fölénnyel
gyõzött le. Gungl Bálint a döntõbe jutásért a
tavalyi serdülõ magyar bajnok ellen lépett
ringbe, a kaposvári fiú már nagy falat volt neki. Bálint egy éve jár be edzésekre
Németkérrõl, még sokat kell tanulnia, de tehetséges fiú. Összességében mind a hat versenyzõnk odatette magát, és azok is emelt fõvel jöhettek le a szorítóból, akik végül nem
álltak fel a dobogóra – értékelt Kajtár László,
az ökölvívó szakosztály vezetõedzõje. -kj-

kek a sportággal. – A népszerûsítés mellett a jövõben a minõségre is törekszünk, vagyis
szeretnénk nemzetközi versenyekre is eljutni – tette hozzá
az íjászok elnöke. Aki még
többet szeretne megtudni az
egyesület programjairól, életérõl, keresse az interneten a
www.celoke.hu honlapot.
Faller Gábor

Fiatal tehetség: Pupp Réka

Fotó: Molnár Gyula

– Csak versenyezni akartam –
kezdte Makai János egykori kiváló labdarúgó játékvezetõ, a
Celõke Mezõföldi Íjász Egyesület elnöke, amikor a paksi
íjászatról kérdeztük. A szervezet vezetõje 2004-ben ismerkedett meg a sporttal, melyet kezdetben csak hobbi szinten
ûzött. Három évvel késõbb
már a megmérettetésen gon-

lett megszerveztük az elsõ
amatõr versenyt. Az ország
minden pontjáról közel száz
íjász érkezett, a fogadtatás
meglepõen jó volt. Pakson azóta már több mint 30 taggal
büszkélkedhetünk – fogalmazott Makai János. A Celõke
Mezõföldi Íjász Egyesület hivatalosan 2007. december 29én alakult. Az önkormányzat
segítségének köszönhetõen a
Rókus utcai lõtéren gyakorolhatnak, anyagi támogatáshoz a
Paksi Atomerõmû Zrt.-tõl és
pályázatok útján jutnak, ebbõl
vásárolják felszereléseiket és
finanszírozzák a versenyeket.
Rendszeresen megmérettetik
magukat az ország különbözõ
pontjain, de Pakson is évente
öt alkalommal látják vendégül
hazánk íjászait. Tréningeket
hetente háromszor tartanak, az
utánpótlásért Kalász Miklós, a
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Nyolcosztályos
Gimnázium tanára felel. A tanintézményben szakkör keretein
belül ismerkedhetnek a gyere-

Négy arany-, két ezüst- és egy bronzérem
jutott az ASE serdülõ és junior korú judósainak a korosztályos diákolimpián. Az elsõ
napon a serdülõk közül hárman is döntõbe

jutottak. Pupp Réka a 40 kg-osok között
folytatta idei remek szereplését és aranyérmes lett, akárcsak az 50 kg-os fiúk között
Horányi Benjamin. Ebben a súlycsoportban
paksi házi döntõ volt, Akkermann Gergelynek ezúttal az ezüst jutott. A második napon
a juniorok között Õri Felícián (60 kg) és
Köller Milán (81 kg) magabiztosan nyertek
súlycsoportjukban. Ömböli Renátó a +100
kg-osok között ezüstérmet szerzett, Haaz
Levente (66 kg) bronzérmet nyert, míg Kovács Botond (73 kg) az ötödik helyen végzett.
– Pupp Réka nagyon szorgalmas és tehetséges, töretlen a fejlõdése. Hét éve jár le az
edzésekre, minden évben korosztályos magyar bajnok. Jövõre már az ifik között indul,
reményeink szerint a 44 kg-os súlycsoportban. Még egy pár kilót fel kell szednie –
most a 40-et sem éri el –, és akkor már nemzetközi versenyeken, többek között az Európa-bajnokságon is megmutathatja, hogy mit
tud – tudtuk meg Kanczler István edzõtõl.
(joko)

Fotó: Kövi Gergõ

Fotó: Kövi Gergõ

Célba talált a Celõke
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Idõutazás

április 18. (vasárnap) 19 óra
MINDENKI MEGVAN
feliratos, amerikai dráma

a városi téka
gyerekkönyvtára?

április 21. (szerda) 19 óra
DOCTOR PARNASSUS
ÉS A KÉPZELET
BIRODALMA
feliratos francia-angol
fantáziafilm
április 25. (vasárnap) 19 óra
LÉGIÓ
feliratos amerikai akciófilm
április 28. (szerda) 19 óra
ALICE
CSODAORSZÁGBAN
amerikai fantasy-kalandfilm

Kistérségi majális

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

(A Városi Helytörténeti Bizottság fotóját a Városi Múzeum
gyûjteményében õrzik sok más pillanatfelvétellel együtt.)

TEMPÓ
Autósiskola
Tanfolyam indul: „B” személygépkocsi
kategóriában 2010. május 4-én 15.00-kor.

TANDÍJKEDVEZMÉNY
10.000,-Ft
VEZETÉSI ÓRÁK DÍJAI
MÉG A TAVALYI ÁRON
Jelentkezés: a fenti idõpontban Pakson, az
ESZI-ben, fsz. 42-es tanterem; vagy a
70/3868-797-os számon Nagy Lászlónál.
- Kamatmentes részletfizetés
- Ajándék DVD – oktatási filmsegédlet
- Számítógépes tesztgyakorlási lehetõség
- Online KRESZ-teszt térítésmentes használata
- Kedvezõ árak

www.tempo-autosiskola.hu OKÉV nysz.: 03-0071-02 Akkreditációs szám: AL-1449

Kistérségi hagyományõrzõ
majálisra várnak minden érdeklõdõt a györkönyi pincefaluba. Ráday Mihály városvédõvel beszélgethetnek április
30-án, 18 órától, és ekkor lesz
májusfaállítás és táncház is.
Május 1-jén reggel 9-tõl kistérségi Gasztro-utca, Kézmûvesek és helyi termékek utcája, valamint Kistérségi borverseny várja a majálisozókat, de
lesz még népi játszóház, települések közötti tréfás majálisi
vetélkedõ is. 14 órától köszöntõ, hagyományõrzõ mûsorok (ének, zene, tánc), bortúra, német és magyar táncház
színesíti a délutánt, az este pedig bállal zárul. A kistérségi
majálist a Paksi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. és a
Györkönyi Hagyományõrzõ
Egyesület a települések önkormányzataival, intézményeivel, civil szervezeteivel, mûvészeti csoportjaival és a Paksi
Kistérségi
Közkincs
Kerekasztallal együttmûködve elõször rendezi meg.

Mit ajánl

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

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.

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
Tóth Jánosné
sz. Kiszli Katalin
életének 78. évében
elhunyt.
Temetése 2010. április 23-án,
14 órakor lesz Pakson,
a Kálvária Temetőben.
A gyászoló család

Deákné B. Katalin:
Kiskamaszok akcióban
Lusták, veszekednek, hazudoznak, pontatlanok, megbízhatatlanok, és folytathatnánk a
sort. Tényleg ilyenek a 9-13 év
közötti gyerekek? Jellemformálódásuk jelentõs korszakát
élik. Sok hibát elkövetnek, miközben utánozzák a nagyobbakat. Türelemre, tartalmas beszélgetésekre, a dolgok sokoldalú megvilágítására van
szükségük ahhoz, hogy lássák,
milyen viselkedést várunk el
tõlük. Ha tükröt tartunk eléjük,
és megmutatjuk a hibáikat, talán könnyebben észreveszik a
különbséget a helyes és helytelen között. A harminchárom
történet olyan tükör, melyben
a kiskamaszok megnézhetik,
milyenek is õk valójában.

Munkavállalásra alkalmas,
oklevelet adó,
masszázs tanfolyam indul:
Pakson, 2010. május 14-én,
Szekszárdon május 15-én,
Bonyhádon május 18-án.
Ára: 45 000 Ft
(részletfizetés lehetséges)
Érdeklõdni lehet:
06-30/3021-487
Nyilvántartási szám: Ny.sz: 14-0032-06

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton is köszönetet
mondunk a Paksi Idõsek
Otthona
dolgozóinak,
akik szeretett édesanyánk,
Menyhárt Györgyné ápolását, gondozását éveken
keresztül lelkiismeretesen,
odaadóan végezték, fájdalmait haláláig enyhíteni
igyekeztek.
A gyászoló család.
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JÖN! JÖN! JÖN!
A Colosseum
Nagycirkusz
április 29-tõl május 2-ig
vendégszerepel Pakson, az Ürgemezõn.
Elõadások kezdetei:
csütörtökön és pénteken: 18 óra
május 1-jén, szombaton: 15 és 18 óra
vasárnap: 11 és 15 óra

SZENZÁCIÓS AKCIÓ!!!
EGÉSZ CSALÁDJA RÉSZÉRE
Ha Ön ezt a szelvényt a cirkusz pénztáránál felmutatja,
hétköznapokra személyenként csak 500 Ft-ért,
hétvégére személyenként 700 Ft-ért válthat belépõjegyet.
Bármelyik elõadásra!
Info tel.: 06 30 925 5940

Mindenkit szeretettel várunk!

2010. április 16.

Eladó,
bérelhetõ
ingatlanok

komfortos családi ház eladó.
Irányár: 11,5 M Ft

Szekszárdon a Szüret utcában
panorámás 5 szobás sorházi
családi ház, sok extrával eladó.
Paks óvárosában, jelentõs Irányár: 29 M Ft
havi forgalommal bíró
gyógyszertár, saját ingatlan- Dunaszentgyörgyön a Malom
ban, lakással, igény esetén utcában összkomfortos, gáztöbb rendelõ kialakítása is fûtéses családi ház eladó.
lehetséges, eladó. Együttes Irányár: 15,8 M Ft
irányár: 75 M Ft, mely tartalmazza a gyógyszertár üz- Kiadó Pakson a Fenyves utcai
üzletsoron egy 25 m2-es üzleti értékét.
lethelyiség.
A Kossuth Lajos utcában
4 szobás, összkomfortos,
Ingatlanok eladása,
nagykertes családi ház eladó.
vétele elõtti
Irányár: 21,3 M Ft.
értékbecslés,
épületdiagnosztikai vizsgálat.
A Kossuth Lajos utcában 3
szobás, földszinti, felújított laRészletes felvilágosítás:
kás, garázzsal, kerttel eladó.
Irányár: 16,8 M Ft
Fonyó Lajos
ingatlan értékbecslõ, közvetítõ.
Dunakömlõdön, a Sánchegy
Tel: 30/557-3645.
utcában 2,5 szobás, össz- e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

AKCIÓ!!!
VESZETTSÉG
elleni védõoltás,
mely minden évben
kötelezõ az ebek számára
2.200 Ft/eb vagy cica
március, április
hónapokban

a Paksi Kisállatrendelõben!
(Pollack Mihály utca–Kurcz György utca sarok)
Rendelési idõ:
hétfõtõl péntekig 9.00–10.00, 16.00–19.00
Szombaton: 9.00 –11.00
Telefon: 06-30/9-472-400
Féregtelenítés: 100 Ft/10kg

dr. Plachy Gábor szakállatorvos
www.paksikisallatrendelo.hu

Szeretne a jelenlegi betétkamatok
átlagos hozama feletti,
biztonságos megtakarítást
30% állami támogatással?
Kössön most lakástakarékpénztári szerzõdést a
Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél és visszatérítjük a lakástakarékpénztári szerzõdés szerinti
elsõ havi megtakarítását, vagy nálunk újonnan
kötött Signal lakásbiztosításának díját a lakástakarékpénztári szerzõdés szerinti havi megtakarítási összeg 110%-áig.
Új lakástakarékpénztári szerzõdés kötése esetén
3 hónapra lekötött betéttel rendelkezõ ügyfeleink
részére egy alkalommal évi 0,5% kamatprémiumot írunk jóvá a hirdetményben közzétett kondíciókhoz képest.

Az akció visszavonásig érvényes,
részleteirõl érdeklõdjön fiókjainkban!

Paks, Villany u. 4.
Tel.: 75/511-240

