
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Egy város formálódását követte nyomon, s maga is letette
kézjegyét. Jó napot, mi újság? – kérdeztük a ma már
nyugdíjas Vass Györgytõl                                              15. oldal

XIX. ÉVF. 11. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. JÚNIUS 4.

NYUGDÍJAS HITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt 75 éves korig!

Felvehetõ összeg 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, futamidõ max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet. 

Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében

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

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

49 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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Ezüstérmes lett 
az Atomerõmû SE

Írásunk a 16. oldalon

Lakótelep: 
kétharmada 
újul meg

Írásunk a 2. oldalon



Elkészült a Dankó Pista utcai
szociális bérlakások felújítá-
sa, így befejezõdött az a há-
rom éve elindított program,
amelynek keretében az ön-
kormányzati tulajdonú, csa-
ládi ház jellegû lakóépülete-
ket korszerûsítette a város. 

– Nem sok önkormányzat
mondhatja el, hogy olyan mi-
nõségû bérlakásai vannak,
mint Paksnak. Büszkék lehe-
tünk rá, hogy mind a 172 szo-
ciális bérlakás komfortos és
rendben van – mondta el
Kudorné Szanyi Katalin, a DC
Dunakom Kft. részlegvezetõje
annak a két háznak az átadá-
sán, amelyek felújítása utolsó-
ként készült el. Három éve in-
dult el az a program, amelyben
a családi ház jellegû szociális
bérlakások korszerûsítését vé-
geztette el az önkormányzat.
Az elsõ évben pályázati támo-

gatást is nyert a felújításokra a
város, a költségek fennmaradó
részét a képviselõ-testület biz-
tosította a költségvetésbõl. – A
Dankó és a Síp utcákban nyolc
önkormányzati tulajdonú lakás
van. A 70-es években épült, le-
romlott szerkezeti állapotú há-
zakból komfortos bérlemények
lettek a felújításnak köszönhe-
tõen. Öt házban fürdõszobát is
építettünk – tudtuk meg
Kudorné Szanyi Katalintól. A
szociális bérlakások korszerû-
sítését a DC Dunakom Kft.
szakemberei végezték el. – A
most elkészült utolsó két ház-
ban is teljes felújítás zajlott, ki-
javították a tetõszerkezeteket
és az elektromos hálózatot, új
nyílászárókat építettek be, el-
készült a külsõ hõszigetelés, a
belsõ festés és mázolás, vala-
mint a burkolatok cseréje, a be-
ruházási költség 9,6 millió fo-
rint volt – tájékoztatott Pál Jó-

zsef, a mûszaki osztály munka-
társa. A közüzemi számlák, va-
lamint a bérleti díj fizetését és
a lakások állagmegóvását fo-
lyamatosan vizsgálják. Ennek
az öt éve bevezetett rendszer-
nek az eredményeképpen min-
den bérlõnek kötelezõ az évi
egyszeri elszámolás, így jelen-
tõsen csökkentek a lakbér-kint-

lévõségek. Az önkormányzati
tulajdonú szociális bérlakások
korszerûsítése tovább folytató-
dik a lakótelepi panelépülete-
ken. Már elkezdõdött a nyílás-
zárók cseréjével és a külsõ hõ-
szigeteléssel a Gesztenyés és a
Fenyves utcákban lévõ lépcsõ-
házak energiatakarékos felújí-
tása.                                -dal-
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: június 18.

Paksi Hírnök

Jó néhány panelházat láthatnak feláll-
ványozva városszerte mostanság. A
2008-ban megítélt támogatásoknak kö-
szönhetõen három éven keresztül folya-
matosan korszerûsödnek a panelek:
Pakson összesen huszonöt. 

2000-ben indult el az a központi prog-
ram, amely hármas finanszírozással – ál-
lami, önkormányzati és tulajdonosi hoz-
zájárulással – nyújt fedezetet a panelhá-
zak energiatakarékos felújítására. Így a
fûtésrendszer korszerûsítését, a nyílászá-
rók cseréjét és a homlokzati hõszigetelést
is megvalósíthatták mindazok, akik éltek
a pályázati lehetõséggel. Pakson sok la-
kóközösség döntött a program mellett,
sorra szépültek és korszerûsödtek a lakó-
telep házai. Ha a most folyó beruházások
is megvalósulnak, akkor Pakson a pane-
lek közel kétharmada már megfelel a mai
kor követelményeinek, szolgálja a tulaj-
donosok kényelmét és kíméli pénztárcá-
jukat. 

Utoljára 2008-ban volt állami és önkor-
mányzati szinten egyaránt támogatott pa-
nelpályázat. Ekkor 27 felújításról született
döntés Pakson, minden érvényes pályáza-

tot benyújtó társasház elnyerte az igényelt
támogatási összeget. Ezek közül két tár-

sasház utólag visszalépett. Az önkormány-
zat a 2008-2009-2010. évi költségvetésé-
nek terhére döntött a pályázatokról, ösz-
szesen több mint 400 millió forintot külö-
nített el erre a célra. Az állami pályázatki-
író a 2010-2011-2012 évekre vállalta a
központi források biztosítását. Az önkor-
mányzati támogatáshoz a társasházak fo-
lyamatosan juthatnak hozzá, a felújítás so-
rán benyújtott részszámlák szerzõdés sze-
rinti arányos részét fizeti a város. Az álla-
mi támogatás a beruházás befejezését kö-
vetõen egy összegben hívható le, a támo-
gatási szerzõdésben meghatározott idõ-
pontban. A 25 társasházból hat épület fel-
újítása már befejezõdött, nyolc társasházé
folyamatban van, a továbbiakban pedig
tervezik a felújítások mielõbbi megkezdé-
sét, az év végére döntõ többségük várható-
an elkészül majd. 

Hogy lesz-e és milyen formában újra ál-
lami pályázati lehetõség, figyelemmel kí-
sérik az önkormányzat munkatársai, tud-
tuk meg Dóczi Miklóstól, a mûszaki osz-
tály munkatársától, aki azt is hozzátette:
van már olyan lakóközösség, amely jelez-
te, amennyiben mód lesz rá, részt venne a
panelprogramban.                        -dallos-

Lakótelep: kétharmada újul meg

A bérlakások sem maradnak ki a renoválásból
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Újabb munkás idõszakot tud-
hatnak maguk mögött a tûzol-
tók, sõt ezúttal a rendõrségnek
is adott bõven munkát az idõjá-
rás. Május utolsó vasárnapja, s
az azt követõ napok rendkívül
sok esõt hoztak, Paksra is jutott
belõle, több helyszínre is vo-
nultak a tûzoltók vizet szivaty-
tyúzni és ismét a veszélyessé
vált fákat távolították el. (Töb-
bek között a fõútról is, ahol
kedden délelõtt teljes hosszá-
ban elzárta az utat egy kidõlt fa,
amely egy épp alatta elhaladó
autót is összetört). Megyénket
érintõen Dunaszentgyörgy kör-
nyékén volt a zivatar gócpont-
ja, de az országban több ilyen is
volt. Víz alá kerültek a kertek,
szántóföldek és az utak. Duna-
szentgyörgytõl délre le kellett
zárni a hatos utat vasárnap dél-
után, mert 20-25 centiméter
magasan állt a víz. Egy autó az
árokba csúszott, vízbe merült,
hiszen az út menti árkok is

csordultig voltak vízzel. Nem
sokkal távolabb az M6-oson is
káoszt okozott a felhõszakadás.
Tengelic közelében a víz betört
az útra, négy autó a szalagkor-
látnak ütközött, egy hölgy az
egyikben könnyebben sérült.
Bakonyi László, az autópálya-
rendõrség alosztályvezetõje el-
mondta, hogy szemtanúk sze-
rint 30-40 centiméter magas,

erõs sodrású víz hömpölygött
az úton. A víz elsodorta egy
vadátjáró talapzatát, vízelveze-
tõ rendszerét, kimosta a töltést,
több méter hosszan leszakadt a
leállósáv. A rendõrség lezárta a
sztráda mindkét pályáját. Egyi-
ket a tátongó lyuk, másikat a
balesetsorozat miatt. Utóbbit
vasárnap estig megtisztították,
elõvigyázatosságból mégsem

adták át a forgalomnak. Csak
hétfõn délután vehették birtok-
ba az M6-ost az autósok, akkor
is bizonyos korlátok között:
mindkét irányban csak a belsõ
sávon lehet  haladni, a sebessé-
get pedig 80 km/h-ra korlátoz-
ták. Az üzemeltetõ M6 Tolna
Koncessziós Zrt. munkatársa
csupán ennyit mondott el, sem
az okokról, sem a vizsgálat
eredményérõl nem nyilatkoztak.
Miként elmondták, e kérdések-
ben a megrendelõ, azaz az állam
kompetens. Kerestük a Közle-
kedési Hírközlési és Energia-
ügyi Hivatalt, de ott azt a választ
kaptuk, hogy ez egy bonyolult,
hosszan tartó vizsgálat, ráadásul
a kormányváltás miatti hivatal-
átvétel tovább bonyolítja a tájé-
koztatást. Választ lapzártánk
utánra ítéltek. Információink
szerint vizsgálják, hogy történt-
e tervezési vagy építési hiba,
megfelelõ-e az autópálya vízel-
vezetõ rendszere.      Vida Tünde

Az autópályát is alámosta a rendkívüli esõzés 

Egy új, emelõkosaras magas-
ból mentõ gépjármûvel bõvült
a paksi hivatásos önkormány-
zati tûzoltóság gépjármû
parkja. A 220 millió forintos
berendezéshez pályázati tá-
mogatást is nyert a város. Az
emelõkosaras gépjármûvel 42
méteres magasságig végezhetõ
biztonságosan a mentés. 

Az Országos Katasztrófavédel-
mi Fõigazgatóság pályázatán

2005-ben nyerte el a támogatást
a paksi hivatásos önkormányza-
ti tûzoltóság a magasból mentõ
gépjármû beszerzésére. Az öt-
éves ciklusú pályázat 44 millió
forintos 20 százalékos önrészét
az önkormányzat biztosította. A
gépjármû használatához képzé-
sen kell részt vennie a kezelõi-
nek. Így a berendezés, amely
Pakson a tízemeletes épületek-
ben bekövetkezõ veszélyhely-
zeteknél, illetve a magasban

végzett munkáknál is biztonsá-
got nyújt a tûzoltóknak, csak a
tanfolyam és a próbaidõ letelte
után állítható hadrendbe. Ko-
rábban már rendelkezett egy er-
re a feladatra használható gép-
jármûvel a hivatásos tûzoltóság.
A gépezetes tolólétra 2003-ban
meghibásodott, használhatat-
lanná vált. – Az új magasból
mentõ a legújabb és a második
legmagasabb berendezés a me-
gyében – tudtuk meg Bán Atti-
lától, a Paksi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság parancs-
nokától, aki azt is elmondta,
hogy egy újabb pályázatnak kö-
szönhetõen tovább korszerûsö-
dik jármûparkjuk. Két általános
és egy tartalék gépjármûfecs-
kendõ, egy közúti gyorsbeavat-
kozó, egy tûzoltásvezetõi gép-
jármû, egy vízszállító, valamint
az új magasból mentõ gépjár-
mûvük sorakozik bevetésre ké-
szen a laktanya garázsában. Kö-
zülük az 1991-es évjáratú tarta-

lékfecskendõt egy három év
alatt megvalósuló pályázatnak
köszönhetõen újra cserélik. Er-
rõl döntött áprilisi ülésén a kép-
viselõ-testület azzal, hogy az
önrész biztosításáról határozott.
További fejlesztések tervei is
körvonalazódtak már az önkor-
mányzati tûzoltóságnál. Védõ-
felszereléseik közül jelenleg a
védõcsizmák cseréje szerepel
napirenden, és készülnek a lak-
tanya korszerûsítésének tervei
is. Az Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság pályázati
támogatásának segítségével
energiatakarékos felújítás való-
sulhat meg az épületen a fûtés-
rendszer átépítésével, a külsõ
homlokzat hõszigetelésével és a
szertárkapuk cseréjével. A lak-
tanya 1981-es átadása óta csak
kisebb korszerûsítések történ-
tek: megújult a legénységi
szint, a híradós helyiség és
2008-ban kicserélték a nyílás-
zárókat. A tervezett beruházá-
sokra a pályázat 40 millió forin-
tot biztosíthat.               

Dallos Szilvia

A második legmagasabb a megyében
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Építkezés, felújítás, engedélyek kiadása,
útfenntartás, panelfelújítás, zöldfelület-
fenntartás, természeti értékek megóvá-
sa. Csupán néhány terület, ahol a pol-
gármesteri hivatal Hum Ferenc vezette
mûszaki osztályának feladatai vannak.   

A mûszaki osztály feladatai két nagy terü-
letre oszthatók. Az egyik a hatósági mun-
ka, amely közlekedésügyi, környezetvé-
delmi, valamint építésügyi hatósági fel-
adatokból áll. Utóbbihoz tartozik az építé-
si, bontási, használatbavételi, fennmaradá-
si és rendeltetésmód-megváltoztatási en-
gedélyek kiadása, valamint épületek élet-
veszélyessé nyilvánítása. Ezen ügyek inté-
zése körzeti feladat, Paks mellett érintett
Bikács, Györköny, Kajdacs, Nagydorog,
Pálfa, Pusztahencse, Dunaszentgyörgy,
Madocsa, Bölcske és Sárszentlõrinc. A
másik fõ feladat az önkormányzati képvi-
selõ-testület költségvetési rendeletében
meghatározott beruházások és felújítások
végrehajtása, ami a döntést követõen a
mûszaki elõkészítést, a terveztetést, a ver-
senyeztetés lebonyolítását, azaz a kivitele-
zõ kiválasztását és a mûszaki ellenõrzést
foglalja magába. Ami a lakossági építke-
zéseket illeti, jelenleg az a jellemzõ, hogy
régi házat vásárolnak és felújítják, vagy
lebontják és újat építenek. Eladó önkor-
mányzati építési telek nincsen a városban,
magánforgalomban is csak igen korláto-
zott számban, ugyanakkor az önkormány-
zat támogatja a magánerõs telekalakításo-
kat, elkészítteti a szükséges engedélyezési
és kiviteli terveket és lebonyolítja a teljes

eljárást a tulajdonos helyett. Az építésügyi
szabályzat gyakran változik, ezért fontos,
hogy mielõtt valaki építkezésbe, felújítás-
ba, átalakításba kezd, érdeklõdjön a mû-
szaki osztályon a kötelezettségeirõl, mert
egy esetleges mulasztás igen kellemetlen
következményekkel járhat, a pénzbírság
mellett az ügy vége akár a bontás elrende-
lése is lehet. Az építkezésekkel összefüg-
gésben gyakori jelenség a városban, hogy
építési anyagot, építési törmeléket tárol a
lakosság közterületen, de tüzelõanyag is
elõfordul. Ezzel alapjában véve nincsen
probléma, csak be kell tartani az ide vo-
natkozó szabályokat, nevezetesen a beje-
lentési kötelezettséget. Ha a tárolási igény
két napnál rövidebb idõre szól, akkor csak

az osztály hozzájárulása szükséges, ha
hosszabb idõrõl van szó, akkor díjat is kell
fizetni. Az építkezésekkel kapcsolatos
ügyek intézése az egyik terület, amely
ügyfélforgalmat jelent az osztályon, a má-
sik a lakossági bejelentés, panasz. Ebben
az idõszakban a parlagfû a „sláger”. Ha
parlagfûvel fertõzött területrõl érkezik be-
jelentés a mûszakra, terepszemlét tarta-
nak, dokumentálják a látottakat és beazo-
nosítják a terület tulajdonosát, majd az így
elõkészített anyagot a megyei mezõgazda-
sági szakigazgatási hivatalhoz továbbítják.
Lényegesen kevesebb, mint néhány évvel
ezelõtt, de azért érkezik az osztályra zajjal
kapcsolatos bejelentés is, a közelmúltban
az M6-os autópálya forgalmával kapcso-
latban volt rá többször példa. Bár nem tar-
tozik a hatáskörébe, a hivatal igyekszik se-
gíteni a problémán, elsõ lépésként felkér-
tek egy akusztikai szakértõt, aki júniusban
éjszakai zajmérést végez a területen. Ha
már a közlekedésnél tartunk, nem mehe-
tünk el szó nélkül az útfelújítások mellett,
gyakori kérdés ugyanis, hogy mi alapján
dõl el, melyik utat öltözteti új köntösbe az
önkormányzat. A válasz: a döntésnél az út-
burkolat mûszaki állapota mellett a köz-
mûveké is szempont, valamint az adott út
forgalmi besorolását és a vonatkozó jog-
szabályok iránymutatását is figyelembe
kell venni, tehát ez egy igen összetett fe-
ladat. Mint minden szakmára, a mûszaki
osztályon dolgozók számos területet fel-
ölelõ munkájára is igaz, hogy az ismeri
legjobban, aki benne van. Nos, ha valaki
szívesen elmerülne ebben a világban, és
megfelelõ végzettséggel rendelkezik,
megpróbálkozhat vele, ugyanis magasépí-
tõ beruházó, valamint építési hatósági
ügyintézõ munkakörbe kollégát keresnek
az osztályra.                        Kohl Gyöngyi

Városháza

Mûszaki osztály

A cseresznyési út újabb más-
fél kilométeres szakasza újul
meg a tervek szerint még a
nyáron. A kivitelezés költsé-
geire 38 millió forintot bizto-
sít a képviselõ-testület. Az út-
felújítás folytatásának kö-
szönhetõen nem csupán a te-
lepülésrész lakóinak élete vá-
lik kényelmesebbé, a kirán-
dulók számára is vonzóbb
lesz a falu. 

A tavaly megújult útszakasz
végétõl az autópályáig folyta-

tódik a cseresznyési út burko-
latának felújítása. A másfél ki-
lométeres útrekonstrukció ter-
vei készülnek, a közbeszerzési
eljárás befejezését követõen
indulhat el az építkezés, az el-
sõ ütemmel megegyezõ mû-
szaki tartalommal. A költsé-
gekre a tavalyi beruházáshoz
hasonlóan 38 millió forintot
biztosít költségvetésben a kép-
viselõ-testület. 
– A településrészen élõk öröm-
mel fogadták az útépítés foly-
tatásának hírét, hiszen még ké-

nyelmesebben és biztonságo-
sabban közelíthetik meg ottho-
naikat. Turisztikai szempont-
ból is jelentõs fejlõdést hozhat
a beruházás Cseresznyésnek,
mert így is egyre több futó és
kerékpározó látogat hozzánk
nap mint nap, ha teljesen meg-
újul az út, számuk várhatóan
tovább emelkedik – mondta el
Horváth Zoltán, a településrész
önkormányzati képviselõje.
Ezt a célt szolgálja az is, hogy
egy túraútvonal kialakítása
kezdõdött meg Cseresznyésben.

A fõutcáról egy földút szélesí-
tésének köszönhetõen a Széles
csapásra kerekezhetnek ké-
nyelmesen a kirándulók, ahon-
nan a nagydorogi út felé kerül-
ve Paksra érkezhetnek vissza.
További jó hír a településrész
lakóinak, hogy hosszú egyez-
tetések után végre lehetõség
van internethasználatra is Cse-
resznyésben. Horváth Zoltán
tájékoztatása szerint a lakosság
mintegy 20 százaléka már rá-
csatlakozott a rendszerre. 

-dal-

Tovább épül a cseresznyési út
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Folytatva a sokéves hagyo-
mányt, ismét a Prelátus épüle-
tébe hívta a legtöbb adót fizetõ
helyi vállalkozókat a város ve-
zetése, hogy számot adjon ar-
ról, mire fordítja a helyi adók-
ból származó bevételt. Erköl-
csi kötelességünk ez, emelte ki
Hajdú János polgármester, aki
azt is elmondta, hogy ezúttal
hat egyéni vállalkozó, húsznál
is több társas vállalkozás kép-
viselõje elõtt számolt be a
megvalósított beruházásokról,
a város terveirõl. 

A város bevételeinek fele,
több mint négymilliárd forint
származik adóból, ennek jelen-
tõs része az iparûzési adó és az
építményadó, tehát a város na-
gyon sokat köszönhet az egyé-
ni és társas vállalkozásoknak,
húzta alá a polgármester. Mint
mondta, e nélkül az összeg nél-
kül sokkal szerényebb lehetõ-
ségei lennének a város min-
denkori vezetõségének, és sze-
rényebb körülmények között
élhetnének az itt lakók. – Min-
denképpen köszönet illeti azo-
kat, akik sok adót fizetnek,

mert mindannyiunk jóléte mú-
lik rajta – tette hozzá.  

Azon túl, hogy ezt a köszöne-
tet tolmácsolta, beszélt arról,

hogy jelentõs összeget költ a vá-
ros minden évben útfelújításra
(lásd az idén a fõutca felújítása,
ami ötszázmillió forintba kerül)

panelfelújításra, vannak bizton-
ságnövelõ, alapinfrastruktúra-
pótló beruházások, köztük a ta-
valy elkészült zsilip, emelte ki.
Szólt a polgármester azokról a
nagy projektekrõl, amelyek a
közelmúltban indultak és száz-
millió forintos nagyságrendben
emésztettek fel pénzt a hozzájuk
kapcsolódó elõkészületek. Ilyen
a hulladékgazdálkodási rend-
szer és az új szennyvíztisztító
telep, mondta Hajdú János, aki
arra is kitért, hogy a város sokat
áldoz tervezésre, szakértõi
anyagokra, amelyek a pályáza-
tokat alapozzák meg. 

A polgármester lapunk kérdé-
sére elmondta, hogy a város
adóbevételeiben nem mutatko-
zik a gazdasági válság hatása. A
legnagyobb adózó ugyanis az
atomerõmû, amelynek stabil pi-
aca van, rögzített áron adja el a
villamos energiát, ezért a város
bevétele is stabil. Sõt ennek a
biztos piacnak és a teljesítmény-
növelésnek köszönhetõen még
emelkedett is Pakson az adóbe-
vétel annak ellenére, hogy a ki-
sebb vállalkozásokat valószínû-
leg itt sem hagyta érintetlenül a
recesszió. 

Vida Tünde

Nem mindenkit érint a recesszió
A Sygnus Kft., melynek tulaj-
donos-ügyvezetõje Sági Tibor,
harmadízben kapott meghívást
a nagyadózói fogadásra. A cég
szintén nem tartozik azon vál-
lalkozások közé, amelyeknek
veszteséget kellett elkönyvelni
a válság miatt. Sági Tibor el-
mondta, hogy 1993-ban hozta
létre a kft.-t tulajdonostársával,
Pakson 2003-ban fogtak hozzá
egy kétállásos közforgalmú ki-
kötõ építéséhez. 2006-ban egy
nagyobb beruházással folytat-
ták, tárolókat építettek az ön-
kormányzattól vásárolt tíz és
fél hektáros telken. A cég nem
vált szerves részévé a paksi
közéletnek, hiszen központja
Szekszárdon van, ott is az elsõ
tízben vannak a befizetett adó
nagyságát tekintve. Hogy Pak-
son is bekerültek ebbe a körbe,
Sági Tibor elmondása szerint
nagyon jó érzés. Õk ugyanis

azon kevesek közé tartoznak,
akik szeretnek adót fizetni,
mert – mint kiemelte – gondol-
nak gyerekeikre, országukra. 
– Nálunk ez több mint kötele-
zettség és bármilyen furcsán is
hangzik egy vállalkozótól, az
adó hasznos dolog – mondta az
ügyvezetõ. 

Azt is elárulta, hogy dolgozó-
ikat nem minimálbérre jelentik
be, a legalacsonyabb fizetés is
eléri a 160 ezer forintot. A vál-
ság – tette hozzá – az õ szekto-
rukat nem érintette, az elmúlt
évben közel 31 százalékkal
tudták növelni forgalmukat.
Idén pedig egy újabb jelentõs,
félmilliárd forint értékû fej-
lesztésbe fogtak. A megvalósí-
tásban, mint más egyéb terüle-
ten is, nem multinacionális cé-
gekre, hanem magyar, sõt lehe-
tõleg helybeli cégekre számíta-
nak, úgy mint általában.

Halálos balesettel zárult a
hétvégi szórakozás – most
szerencsére csak filmen. Biz-
tonsági napot tartottak a
Paksi Rendõrkapitányság
baleset- és bûnmegelõzési
programja keretében. 

Az elõadásokkal tarkított prog-
ram a Városi Mûvelõdési Köz-
pont színháztermében filmvetí-
téssel ért véget. A Paksi Kistér-
ségi Televízió munkatársainak
filmje fiatalok egy péntek éj-
szakáját mutatta be. A diákok
felhõtlen, de felelõtlen szóra-
kozása halálos balesettel zárult
a vásznon, és valódi helyszíne-
léssel folytatódott a VMK par-
kolóban. 
– A bemutató ideje alatti csend

önmagáért beszél. A baleset
elõtt még beszélgettek, nevet-

géltek a fiatalok, majd szem-
mel láthatóan megrendülten
nézték végig a helyszínelést.
Reméljük, okultak a látottak-
ból – értékelt Kõhalmi László,
a szabadtéri programot koordi-
náló baleseti helyszínelõ.

Blum László, az I. István Szak-
képzõ Iskola diákja árgus
szemmel figyelte az eseménye-
ket. A paksi diák kismotor jo-
gosítvánnyal rendelkezik. – Ha
elmegyünk valahova szórakoz-
ni, elõtte mindig megbeszéljük

azt, hogyan jutunk a helyre és
mivel megyünk haza. Általá-
ban taxit hívunk, megpróbá-
lunk odafigyelni egymásra –
tette hozzá a tanuló. 

– A 14-21 éves korosztályt cé-
loztuk meg a nyárra való tekin-
tettel. Ilyenkor többen járnak
diszkóba, az új jogosítványok,
a megnyugvás, a sikeres érett-
ségi, a felszabadultság idõsza-
ka következik, ezért idõzítettük
mostanra a bemutatót – fogal-
mazott dr. Kuti István, Paks
rendõrkapitánya. A balesetek
Magyarországon legtöbb eset-
ben az ittasságra és a gyorshaj-
tásra vezethetõk vissza. A Pak-
si Rendõrkapitányság illetéke-
sei a közeljövõben a kisfilmet,
illetve a parkolóban rögzített
balesetet iskolákban és nyári
táborokban is bemutatják. Cél a
figyelemfelhívás, az elretten-
tés, hisz tudják: mindenkit ha-
zavárnak.            Faller Gábor

Sokkoló pillanatok a parkolóban
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Elkészült az úgynevezett nagy-
hurok, összekötötték a szállító-
folyosókat, kezdõdhet a
tárolóépítés – adtak számot a
Bátaapátiban végzett feladatok-
ról a szakemberek Cikón, a
TETT-re Kész napon. Tizedik
alkalommal rendezték meg a
programot, amely arra hivatott,
hogy kielégítse a környezõ fal-
vakban élõ lakosság „kíváncsi-
ságát” a radioaktív hulladékok
elhelyezésével kapcsolatban.

A Társadalmi Ellenõrzõ és Tá-
jékoztató Társulás (TETT) ti-
zenhárom éve alakult, hét tele-
pülést fog össze. E községekbõl

várták az érdeklõdõket. A ki-
sebbeket vetélkedõk, a felnõtte-
ket tájékoztatók várták. Többek
között dr. Rónaky József, az Or-
szágos Atomenergia Hivatal fõ-
igazgatója és Faragó László, a
Nemzeti Radioaktívhulladék-
tároló (NRHT) telephelyveze-
tõje számolt be az elmúlt hóna-
pok történéseirõl. Azzal, hogy
május elején robbantással át-
lyukasztották a Nemzeti Radio-
aktívhulladék-tároló két össze-
kötõ vágatát észak-déli irány-
ból, újabb jelentõs állomáshoz
érkezett a tároló építése. A köz-
beszerzési eljárás lebonyolítása

után kezdõdhet két, egyenként
tízezer köbméteres tárolókamra
kialakítására. A projekt az ere-
deti tervhez képest késik, az el-
sõ radioaktív hulladékot tartal-
mazó hordókat 2011 végén,
2012 elején fogadhatja a föld-
alatti tároló. A kutatások, a te-
lephely épületei és az 5400 mé-
ternyi bányavájat eddig 53 mil-
liárd forintba került. A költsége-
ket a Központi Nukleáris Pénz-
ügyi Alapból finanszírozzák,
amelynek legnagyobb befizetõ-
je a Paksi Atomerõmû Zrt., ta-
valyi befizetése 23,7 milliárd
forint volt. 

Faragó László elmondta, hogy
a telephely átadása óta sem a su-
gárvédelem, sem a környezetvé-
delem, sem a szállítás terén
rendkívüli esemény nem történt.
A tároló környékén vett minták
vizsgálata során az értékek min-
den szempontból az engedélye-
zett határérték alatt vannak egy
nagyságrenddel, mondta az
igazgató. A telephelyre máig
1800 hordónyi tömörített, szi-
lárd hulladék érkezett Paksról.
Ezeket a felszínen tárolják a
kamrák elkészültéig. A szállítási
útvonalat az M6-os átadása után
módosították, a hatos útról áttér-
tek az autópályára, ami még biz-
tonságosabb szállítást tesz lehe-
tõvé.                        Vida Tünde
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Atomerõmû

Bacs Judit képviselte Magyarországot a
Women In Nuclear (WIN)-Global szerve-
zet 18. konferenciáján. A WIN-Magyar-
ország elnökségének tagja a dél-koreai
Busanban egy hatperces elõadás keretében
bemutatta a magyarországi szervezetet és
beszélt annak programjairól. A WIN Ma-
gyarország – A Magyar Nukleáris Társaság
szakcsoportjaként – 1992-tõl mûködik.
Olyan nukleáris területen dolgozó nõk al-
kotják, akik tényszerûen, nyitottan és
õszintén kívánnak kommunikálni a nukle-
áris energiáról. A szervezetnek a paksi
atomerõmûben, az Országos Atomenergia
Hivatalban, egyetemeken, kutatóintézetek-
ben körülbelül harminc tagja van, nagyjá-
ból ugyanennyi nemzet társult a WIN-
Globalhoz, amelynek éves konferenciáján
minden tagország megjelent. A házigazdá-
kat viszont igen népes tábor, legalább
négyszáz hölgy képviselte. 

A konferencia alapgondolata az volt,
hogy az elmúlt években világszerte vitat-
hatatlanul megélénkült az érdeklõdés a
nukleáris energiaipar iránt. Jelentõs mér-
tékben nõtt a fosszilis energia ára, a meg-
újuló energiák felhasználása pedig ma még
a tárolásával és költséghatékonyságával
összefüggõ gazdaságossági kérdéseket fe-
szeget, fogalmazott Bacs Judit. Emellett
egyre inkább elõtérbe került az energiaellá-
tás biztonsága, és mindinkább tudatosul-
nak az éghajlat felmelegedésével járó ve-
szélyek, amelyek a tiszta energiák – azaz a
nukleáris energia és a megújuló energiák –

felhasználására ösztönöznek. Ez erõtelje-
sen tükrözõdik a világban, húzta alá.
Negyven – jobbára fejlõdõ – ország kíván
atomerõmûvet építeni, köztük több jelenle-
gi kõolajtermelõ ország is van, amelyek
már valószínûleg a kõolajtartalék vészes
csökkenését követõ helyzetre akarnak fel-
készülni. Ismét mások környezetvédelmi
szempontok, mint például az üvegházhatá-
sú gázokra meghatározott kibocsátási kvó-
ták tarthatósága miatt az országuk „széndi-
oxid-mérlegét” kívánják javítani. A 2010.
februári adatok szerint 53 atomerõmû van
épülõben, ebbõl nyolc Koreában, és jelen-
leg a tervezés, illetve az elõkészítés külön-

bözõ fokán világszerte több mint 400 erõ-
mû-projekten dolgoznak. Csak Japán 14
atomerõmû felépítését tervezi 2030-ig.
2015-ig várhatóan 10-25 ország helyezi
üzembe az elsõ atomerõmûvét, fejtegette
Bacs Judit.

A WIN csoportok világszerte sokat tesz-
nek a nukleáris energia fõleg etikai és ér-
zelmi alapon való elfogadtatása érdekében.
Emlékeztetett arra, amikor 2008 novembe-
rében a magyar szervezet sikeres egynapos
konzultációt szervezett Pakson országgyû-
lési képviselõnõk részvételével az atom-
energia jövõjérõl. – Úgy gondolom, hogy
az új blokkokra voksoló képviselõk meg-
gyõzésében a WIN-nek is megvolt a maga
szerepe, mondta. Hozzáfûzte, hogy miután
a szervezet a nukleáris energia kutatásával,
elõállításával, felügyeletével és békés célú
felhasználásával kapcsolatos szakterületen
dolgozó vagy azokkal szoros kapcsolatban
álló nõkbõl áll, fellépésük nem nélkülözi a
szakmai felkészültséget sem, mutatott rá. 

A szervezet európai képviselõi Busanban
külön értekezleten tárgyaltak azokról a le-
hetõségekrõl, amelyeket fontosnak tarta-
nak meglépni ahhoz, hogy Európában a fo-
kozott biztonságra való törekvés szem-
pontjai érvényesüljenek és ezt a szemléle-
tet a WIN-Globalban is képviseljék. – Kör-
vonalazódott annak az igénye, hogy az eu-
rópai szervezetek tagjaiként szorosabban
együttmûködjünk és közös álláspontot ala-
kítsunk ki, mert az európai régió energia-
politikája, kultúrája sokban eltér más régi-
ókétól és a WIN-Globalos, közös célkitû-
zések mellett másfajta eszközök alkalma-
zását igényli – összegezte Bacs Judit.   -vt-

Nõk az atomenergiáért

Bacs Judit (balra) Annick Carnino
korábbi elnök asszonnyal

Autópályán érkezik a hulladék
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A külsõ településrészeken
mind a 2009-es esztendõt,
mind az ideit tekintve volt mi-
rõl beszámolniuk a képviselõk-
nek. Csámpán járdát építettek,
utat aszfaltoztak, fejlesztették
a közvilágítást, megvalósult a
Nefelejcs Emlékpark és elõre-
lépés történt a tervezett torna-
pálya kialakításában, hogy
csak néhány beruházást említ-
sünk. Biritón, Gyapán és Cse-
resznyésben nem ennyire tar-
talmas a tavalyi lista, viszont
olyan munkák valósulhattak
meg, amelyek már régóta
problémát okoztak a lakosság-

nak. Biritón egy utcaszakasz
közvilágításának kiépítése tör-
tént meg, Cseresznyésben a te-
lepülésre vezetõ út egy jelentõs
szakasza készült el, Gyapán
pedig megtörtént a buszforduló
zúzottkövezése, valamint jár-
dát építettek a Németkér felõli
buszmegállóknál, és lényege-
sen közelebb került a megvaló-
sításhoz az ott élõk régi álma,
egy játszótér megépítése,
amely a közösségi ház udvarán
kap helyet. Az elõremutató
változásokhoz szükséges for-
rás jelentõs részét a város költ-
ségvetésébõl biztosították.
Emellett fejlesztésre kell fordí-

tani mindegyik településrészen
hárommillió forintos éves ke-
retük minimum harminc száza-
lékát, a többit a közösségi há-
zak fenntartási költségeire, il-
letve rendezvények megvalósí-
tására használhatják fel. Csám-
pán megrendezték a hatodik
nosztalgia találkozót, amely-
nek elsõ alkalommal volt hely-
színe a közösségi ház, Biritón
nem múlt el a nyár a már ha-
gyományos falunapok nélkül,
és a gyapaiak is megtartották
hasonló rendezvényüket. Kö-
zös programok szempontjából
Cseresznyés nehezebb helyzet-
ben van, hiszen kifejezetten

közösségi házuk nincsen, az
erdei iskola épületét tudják
összejövetelekre használni, de
ez korlátozott lehetõség szá-
mukra. Az idei esztendõ várha-
tóan ismét nem múlik el látha-
tó nyom nélkül a külsõ város-
részeken. Csámpán tovább
dolgoznak a tornapálya meg-
valósításán, Gyapán továbbra
is a játszótérre fókuszálnak, de
járdaépítés, illetve a közvilágí-
tás bõvítése és a paksihoz ha-
sonló utcanévtáblák kihelyezé-
se is szerepel a listán, Cseresz-
nyésben pedig az utakra kon-
centrálnak. Biritón éppen a fó-
rumon tudta meg a lakosság,
hogy hamarosan a település tu-
lajdonába kerülhet az eddig bé-
relt közösségi ház, ami minden
bizonnyal a 2010-es esztendõ
egyik kiemelkedõ eredménye
lesz számukra, ha nem a legna-
gyobb. A lakossági fórumokon
elhangzott lakossági vélemé-
nyek fontos szerepet játszanak
a fejlesztések tervezésekor, hi-
szen akkor igazán hatékony ez
a munka, ha abban van pozitív
változás, ami a településen
élõk számára a legnagyobb
problémát jelenti, hangsúlyoz-
ta Féhr György, a külsõ város-
részek településrészi önkor-
mányzatának elnöke.       -kgy-

Járdaépítéstõl a közvilágításig

Paks Város Önkormányzata
felhívja a lakosság figyelmét a
parlagfû-mentesítéssel kap-
csolatos feladatai elvégzésére.

A parlagfû legintenzívebb nö-
vekedési idõszaka július, a vi-
rágpor legnagyobb tömegben
július végén és augusztus hó-
napban szóródik, ezért az in-
gatlantulajdonosoknak a par-
lagfû elleni védekezést június
30-ig végre kell hajtaniuk, azt
követõen pedig a parlagfû vi-
rágzását, az allergén pollen
levegõbe kerülését folyama-
tosan meg kell akadályozni-
uk. A védekezés legegysze-

rûbb módja, ha havonta leg-
alább 2-3 alkalommal leka-
szálják az érintett területet. A
mûvelési cél nélküli talaj-

bolygatás csak serkenti az
egész szezonban folyamato-
san csírázó parlagfû szaporo-
dását.

A parlagfû veszélyes gyom-
nak tekinthetõ, ezért kötelezõ
az ellene való védekezés. Irtá-
sa a földhasználó, az ingatlan-
használó és a termelõ kötele-
zettsége saját területén, ha nem
így tesznek, június 30-át köve-
tõen a hatóság kényszerkaszá-
lást rendelhet el. 

A kényszerkaszálás teljes
költségét a föld használója, tu-
lajdonosa köteles megtéríteni,
amely a helyi feltételektõl füg-
gõen hektáronként több tízezer
forint is lehet. A megtérítendõ
költség nem azonos a növény-
védelmi bírsággal, amit 15 ezer
és 15 millió Ft közötti összeg-
ben az eljárás költségén felül
szabnak ki. A költségek adók
módjára behajthatóak.

Mindannyiunk érdekében

Már elkezdõdött az „Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány által
meghirdetett családi parlagfûgyûjtési verseny, amely július 2-ig
tart. A leadás helye a DC Dunakom Kft. Kölesdi úti hulladékud-
vara, ahol csak gyökeres és friss, felismerhetõ növényt vesznek
át. Kérik a verseny résztvevõit, hogy a növényeket méret szerint
válogatva adják át, az 1 kg 20 cm alatti gyökeres növény 15 pon-
tot ér, míg az 1 kg 20 cm fölötti gyökeres növény 12 pontot. A
legtöbb parlagfüvet leadó család négy tagja, egyhetes balaton-
füredi nyaraláson pihenheti ki a gyûjtés fáradalmait, de további
értékes nyeremények is várnak a dobogós helyezettekre. Bõvebb
információ az alapítvány Gesztenyés úti irodájában, a 75/510-413
vagy az 510-414-es telefonszámokon. 

Lakossági fórumot tar-
tott a külsõ városrészek
településrészi önkor-
mányzata Csámpán,
Gyapán, Cseresznyés-
ben és Biritón. A találko-
zókat azért hívták életre,
hogy beszámoljanak a
tavalyi esztendõ eredmé-
nyeirõl és az idei tervek-
rõl. És ami ennél is fon-
tosabb: az összejövetel a
lakosság részérõl felme-
rülõ gondok, problémák
egyeztetésének fóruma.  Fo
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Pakson a civil szervezeteknek,
intézményeknek, alkotócsopor-
toknak és egyéni alkotóknak, va-
lamint az önkormányzatnak kö-
szönhetõen megszámlálhatatlan
program várja az érdeklõdõ
polgárokat. Ha sorra vennénk a
képzõmûvészeti, irodalmi, zenei,
a természettudományos és törté-
nelmi ismeretterjesztõ elõadáso-
kat, bizonyára el sem hinnénk,
hogy egy év alatt mennyi lehetõ-
ségünk van a tájékozódásra, az
ismeretszerzésre, egy-egy kultú-
ra megismerésére, nem is be-
szélve a sportolási lehetõségek-
rõl. Ezek a rendezvények, szer-
vezõi és aktív, tevékeny résztve-
või nem a legújabb kor szerinti
elvárásoknak megfelelõ eszkö-
zök segítségével mutatják be a
világról alkotott ismeretüket,
„képeiket”. A régi, jól bevált
klasszikus rend szerint felállított
színpadon, pódiumon, a város
adta lehetõségek kihasználásá-
val igyekeznek elérni céljukat:
népszerûsíteni egy-egy témacso-
portot. A siker sok esetben elma-
rad. Elmaradt az utóbbi évek-
ben és elmarad ma is. A legel-

rettentõbb történet néhány évvel
ezelõtt a Pákolitz István Városi
Könyvtárban esett meg, amikor
több Kossuth- és József Attila-
díjas költõ, irodalmár ült a pó-
diumon, mint amennyi érdeklõ-
dõ a nézõtéren. Persze lehet
mondani, hogy az irodalom spe-
cifikum, nem érdekelhet min-
denkit és lehet hasonlóan meg-
magyarázni más rendezvények
néptelen nézõterét. Van benne
igazság. Ám azt már nehezebb
elfogadni, amikor olyan kritikai
vélemény fogalmazódik meg a
környezetünkben, mely szerint
nem kapott nyilvánosságot az
adott, lebonyolított rendezvény,
vagyis: nem értesültek róla a
potenciális érdeklõdõk, vagy a
közvélemény által téves elképze-
lések kapnak teret, mely szerint
az év további részében elmarad-
nak azon rendezvények, melyek
(pedig) évrõl-évre vonzották az
érdeklõdõket. Bonyolult képlet-

nek tûnik. Megoldása – talán –
az emberi beszédben, a párbe-
szédben, illetve annak hiányá-
ban kereshetõ. Bizony a párbe-
széd hiánya legyen az ember-
ember, média-ember kapcsolat
a közéletben, a közösségi élet-
ben folyamatosan tetten érhetõ,
mint ahogy a megkérdezés nél-
küli elõfeltevések esete, mely a
vélt vagy valós elégedetlenség-
bõl fakadó monológokhoz vezet.

… Ha tágra nyílt szemmel,
õszintén végignézünk a városon
– a régi utcákon, a kis tereken,
közökön, szegleteken, ha néha
egy-egy pillanatra megállunk a
lakótelep zöldjében, vagy a tör-
ténelmi pillanatban idõzve a fõ-
utcán (Hiszen hány évente épí-
tenek át kisvárosi fõutcát? Egy
emberöltõ alatt jó, ha egy-
szer…) vagy csupán elnézünk
messze, az egykor virágzó külsõ
városrészek, a tanyák felé –
eszünkbe juthatnak azok az elõ-

deink, akik a „semmirõl” is tud-
tak hosszan beszélgetni: a szõ-
lõmûvelésrõl, a pinceásásról…
Jól ismerték egymást. Kérdez-
tek, érdeklõdtek. Mindenre és
mindenkire kíváncsiak voltak.
És mindnyájan részesei voltak
egymás ünnepeinek…

Ma itt van nekünk az újság, a
tévé, a rádió, a világháló. A
megszaporodott rendezvények-
hez rendelhetõ népszerûsítõ esz-
közök. Kényelmesen hozzá lehet
jutni minden információhoz.
Karnyújtásnyira van tõlünk a
virtuális és a valós tér. Próbál-
junk jól gazdálkodni velük. Ol-
vassuk ki belõlük a helyszíneket,
idõpontokat, a jeles napokhoz,
nemzeti ünnepekhez, civil szer-
vezetek alkotóihoz, elõadóihoz
kapcsolódó információkat. S ké-
szüljünk: mert idén sem marad
el, csupán más idõpontban ke-
rül megrendezésre a városi ha-
lászléfõzõ verseny és augusztus
20-án, akinek kedve és ereje lesz
hozzá, átúszhatja a Dunát és es-
te, a tûzijáték elõtti fáklyás fel-
vonulást sem nélkülözik majd  a
városlakók.                   Tell Edit

Összetett mondatok
a városi rendezvényekrõl 

Egy éven át látható a Városi
Múzeum kiállításán az a ró-
mai kori császárszobor töre-
dék, amelyet a tavaly nyári
ásatás utolsó napjaiban talál-
tak Lussoniumban. A csá-
szárlábat bemutató tárlatot a
múzeumi majálison nyitották
meg a közönség elõtt. 

Tavaly augusztus óta hosszú
utat járt be a lussoniumi császár-
láb. A szobordarabot restaurál-
ták, valamint különbözõ vizsgá-
latoknak vetették alá. A lelet egy
másfélszeres életnagyságú szo-
bor darabja, amelyet a 2-3. szá-
zad fordulójára datálnak és a je-
lenlegi feltételezés szerint
Septimus Severus, Caracalla
esetleg Marcus Aurelius csá-
szárt ábrázolta. A császárszobor
a lussoniumi katonai tábor terü-
letén, a parancsnoki épülettömb
közelében állhatott egy nagy kõ
talapzaton, a vascsapok nyoma

most is látható a töredéken, ösz-
szegezte az eddigieket dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna,
hozzátéve, hogy a leletet tovább
vizsgálják, tudományos leírása
és publikálása még hátra van. A
Városi Múzeum igazgatója ki-
emelte, a szobordarab ritkaságá-
nál fogva igen jelentõs. Világ-
szerte csupán egyetlen ép
bronzszobor maradt fenn a ró-
mai korból, egy Marcus
Aurelius tiszteletére emelt
lovasszobor Rómában, Magyar-
országon a császárlábhoz fogha-
tó emlékanyagot 1975-ben talál-
tak Dunaszekcsõnél, mégpedig
egy szintén Marcus Aureliust
ábrázoló szobor fejét. A több
mint hetven centiméter hosszú-
ságú lábrészt más lussoniumi le-
letekkel mutatják be „A
császárLÁBnyomában” címû
tárlaton. A szobordarabnak kü-
lönleges tárolót készíttettek,
amelyben többek között kont-

rollálható a páratartalom. Az
idõszaki kiállításon egy évig lát-
ható az unikális régészeti lelet.
Hajdú János polgármester el-
mondta, bíznak benne, hogy
kedvezõ elbírálásban részesül
majd a város támogatási igénye
a Regionális Fejlesztési Tanács
„Komplex turisztikai termék-
csomagok kialakítása” címû pá-
lyázatán, amelynek egyik eleme
a Deák ház felújítása, ott a szo-
bordarabnak méltó helye lenne
állandó bemutatásra. Lus-
sonium története számunkra
negyven évvel ezelõtt kezdõ-
dött, amikor dr. Visy Zsolt egy
ép római katonai diplomára
bukkant. A Pécsi Tudomány-
egyetem professzorának irányí-
tásával több mint húsz éve foly-
nak rendszeresen feltáró ásatá-
sok a területen. 2003-ban az ön-
kormányzat és a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériumának
forrásaiból megkezdõdött az

erõd helyreállítása. Elsõként a
két déli kaputorony az ettõl
északra fekvõ kaszárnyaépület
és késõ római kiserõd, majd
2008-ban északon az erõdfal és
a kaputorony mûemléki helyre-
állítása történt meg. Az ásatás és
a helyreállítás most is folytató-
dik.                     Kohl Gyöngyi

Nagyközönség elõtt a császárláb

Így nézhetett ki a császárszobor.
(A számítógépes rekonstrukció
a Pazirik Kft. munkája)
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Talán nem is tudnék olyan
programot mondani, amely-
nek szervezésében, lebonyolí-
tásában nem vesz részt, méltat-
ta Féhr György, a paksi német
nemzetiségi kisebbségi önkor-
mányzat elnökhelyettese Racs-
kó Steffi tevékenységét, aki el-
sõként nyerte el a szervezet
„Arany Rozmaring” díját. Az
elismerést a német nemzetiségi
napon vette át a kitüntetett. 

A paksi német nemzetiségi ki-
sebbségi önkormányzat legré-
gebbi hagyományainak egyike a
német nemzetiségi nap, amelyet
minden esztendõben pünkösdkor

tartanak, most a sillerfesztivál
keretében. Az idei ünnep egy ki-
csit más volt, mint az eddigiek,
ugyanis itt adták át elõször az
„Arany Rozmaring” díjat.  Az el-
ismerést Racskó Steffi vehette át.
A német származású hölgy há-
zassága révén választotta új ott-
honául Paksot, ám mindig szív-
ügyének érezte a német hagyo-
mányok ápolását és tesz is érte.
Elsõ közéleti szerepvállalása az
német kisebbségi önkormányzat
1998-as megalakulásához fûzõ-
dik, a szervezet alapítóinak egyi-
ke. Azóta két ciklusban megvá-
lasztott képviselõ volt, az oktatá-
si és kulturális bizottságnak ko-

rábban elnöke, jelenleg tagja.
Régóta összekötõ kapocs a vá-
ros, helyi civil szervezetek, vala-
mint magánszemélyek és az
„óhaza” között, nevéhez fûzõdik
a paksi német klub megalakulá-
sa. A paksi általános és középis-
kolások személyéhez kötik a
Deutsche Bühne elõadásainak
szervezését, színházlátogatások
lebonyolítását. Kisiskolások szá-
zait oktatja a német népszoká-
sokra a húsvéti és karácsonyi
kézmûves foglalkozásokon, né-
met nyelvi vetélkedõk szervezõ-
je és háziasszonya. Magánem-
berként is jó példával jár elöl,
családjában a magyar mellett

anyaországa hagyományait is
ápolja, mindhárom gyermeke
beszél németül. Kiemelte, úgy
érzi, hogy az elismerés nem csak
neki szól, hiszen eredményt elér-
ni csak közös munkával lehet.
Az „Arany Rozmaring” díjat
még 2007-ben alapította a német
önkormányzat azok elismerésé-
re, akik sokat tesznek a német
kultúra ápolásáért.              -kgy-

Az elsõ Arany Rozmaring díjas

Huszonnégy aranyat, 38 ezüstöt
és ugyanennyi bronzérmet osz-
tott ki a szakmai zsûri a III. Or-
szágos Sillerfesztiválon a Sárgö-
dör téren. A 138 nedûbõl 33 volt
paksi, e mellett negyven telepü-
lésrõl érkeztek sillerek. A borok
közül öt Németországból, nyolc
Szlovákiából származott, a szer-
biai Temerinbõl pedig Horváth
László két mintát hozott magá-
val. – Bronz- és ezüstérem is volt
tavaly, idén jobban készültünk.

Sajnos nagyon problémás az uni-
ós magyar határon behozni a
nem uniós szerb borokat. Szigo-
rúak a szabályok, a mennyiségi
limitet nem szabad átlépni. Ha
lehetne, tudnék több bort hozni,
de a hatóságokkal nem szeretnék
szembemenni – fogalmazott
Horváth László. Az országos
borversenyek közt is egyre nívó-
sabb eseménynek számító paksi
sillerfesztivál õszrõl tavaszra ke-
rült. Az okokról Polgár Zoltán, a

Sárgödör téri Présháztulajdono-
sok Egyesületének borbírója be-
szélt. – Eddig azért volt õsszel az

esemény, mert a szüreti napokkal
tudtuk rendezni, önálló fesztivál-
ként a siller nem állt meg. Idén a
pünkösdi fesztiválhoz csatlakoz-
tunk, melynek szakmai okai van-
nak. Ha a borászok tavasszal jó
eredményt érnek el mintáikkal,
saját marketingjüket erõsíthetik,
míg õsszel már a nedûk is el-
fogytak, és a reklámértéknek
sem volt jelentõsége – tette hoz-
zá a szervezõ. 

A szakmai zsûri két bölcskei
borász mintájára adta a legma-
gasabb pontokat. Tomolik Já-
nost és dr. Tóth Mihályt a csen-
gõdi Réder Zoltán követte a do-
bogó harmadik fokán. A legjobb
paksi Konnáth Ferenc lett. Más-
nap a közönség is megízlelhette
a sillereket. A publikum 169
szavazatot adott le, a sorrend:
elsõ Heiszler István (Paks), má-
sodik Meczker István (Szek-
szárd), harmadik Rohn Mátyás
(Györköny).         Faller Gábor

Köcsögökben bab készül, füs-
tölt és nyers hússal, valamint
sok-sok zöldséggel a sillerhez il-
lõ étkek fõzõversenyén. Ennek a
fõzési módnak a hagyománya a
sokácokhoz vezethetõ vissza,
mint azt Schmidt Máriától meg-
tudtuk, akinek párja ezt a szo-
kást Mohácsról hozta el a Sárgö-
dör térre. Praktikus dolog volt ez

valaha, hiszen nem kellett órák
hosszat tüsténkedni a konyhá-
ban. Mikor kimentek a mezõre,
odatették az ételt, néha-néha
dobtak a köcsögök között égõ
tûzre, utánatöltötték a vizet
(csak arra kellett vigyázni, hogy
középre öntsék, nehogy a forró
ibrik szétdurranjon), s amikor
elfáradtak, megebédeltek… 

A zsûri végül Százúj Istvánné
nyúlpecsenyéjét találta a siller-
hez leginkább illõ éteknek, aki
már tavaly is az elsõ helyen
végzett. A szakácsok fõzés
közben ellenõrizhették, mi is
illik a sillerhez, hiszen minden
nevezõ kapott egy üveggel. –
A siller igazán feljövõben van.
Elõvettünk valami régit, „le-
poroltuk” és ismét felfedeztük
az értékeit – ezt már dr. Janky
Ferenc mondta, a Corvinus
Egyetem borászati tanszék-
ének docense, aki ugyancsak
részt vett a fesztiválon. Szerin-
te a siller fõleg beszélgetések,
társaságok bora, ezért nagy jö-
võje van, s befejezésként is fo-
gyaszthatják testesebb nedûk
után.                                   -d-

Sillerfesztivál harmadszor
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További képek: www.paksihirnok.hu, Galéria rovat
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Három éremmel és értékes he-
lyezésekkel tért haza a lengyel-
országi Lódzból a paksi Csillag
Show-Tánc Egyesület. A paksi
csoport hat számban volt érde-
kelt a modern táncsportok vi-
lágbajnokságán. Mint a csoport
mûvészeti vezetõje mondja,
most már nem volt akkora
meglepetés az eredmény, mint
tavaly, amikor elõször vettek
részt világbajnokságon. Akkor
újoncként két arany- és egy
ezüstérem volt a mérleg. –
Ilyenkor már vannak elvárások
akaratlanul is, szeretnénk olyan
szintet elérni, mint korábban –
fogalmaz dr. Czárné Nagy Ildi-
kó, aki nagyon elégedett tanít-
ványaival.

Az egyesület nyolc éve ala-
kult. Korábban azért nem ne-
veztek versenyekre, mert Ildikó
tartott a megmérettetéstõl. Ám
miután látta, hogy a gyerekek-
ben erre egyre nagyobb igény
van, úgy döntött, hogy megpró-
bálják, hiszen hozzájárul a tanu-
láshoz. 

Az egyesületbe hároméves
kortól járnak gyerekek, de van-
nak fiatal felnõttek is, hiszen
korhatár nincs. A táncokat Ildi-
kó oktatja, de elõfordult, hogy
vendégtanárt hívott, mert úgy
látta, hogy azzal lendíti elõre a
csoportot. A koreográfiákat õ
készíti. A dolog egyébként ép-

pen ezzel kezdõdött: dr. Czárné
Nagy Ildikót, aki eredetileg
földrajz-testnevelés szakos ta-
nár, gyakorta kérték, hogy tanít-
son be egy-egy osztálynak tán-
cot, keringõt, palotást különféle
alkalmakra. Egy ilyen eset után
javasolták a szülõk, hogy indít-
sanak csoportot. Így kezdõdött a
Csillag Show-Tánc Egyesület
története. Ma nagyjából negy-
venen vannak, és elsõsorban
show tánccal foglalkoznak. Hip
hop, funky, street dance, diszkó-
tánc, hastánc-oktatás mellett ko-
reografált divatbemutatók beta-
nításával, modellképzéssel, jó-
tékonysági rendezvények, or-
szágos és nemzetközi szépség-
versenyek, táncversenyek szer-
vezésével foglalkozik a csoport,
foglalja össze vezetõje. Gyakran
hívják õket fellépni, a közeljö-

võben Pakson, Györkönyben,
Szekszárdon lehet õket látni és
járják a környéket a Fortuna Rá-
dió road showjával is. Szerepel-
tek a Budapest Tv-ben, a VIVA
Tv-ben és két alkalommal az
RTL klubban, Görögországban
egy nemzetközi fesztiválon kép-
viselték Magyarországot, és na-
gyon sok országos rendezvé-
nyen felléptek. Saját rendezvé-
nyeik sora is egyre hosszabb.
Ilyen a Csillagfény Parádé szép-
ség- és egyéniségverseny, a
Paks Szépe, Magyarország Csil-
laga. Rendszeresen szerveznek
országos táncversenyeket, a
Csillogó Ünnep elnevezésû jó-
tékonysági rendezvényüknek is
többéves hagyománya van, il-
letve nevükhöz fûzõdik egy sor
szépségverseny megszervezése,
köztük az Alpok Adria nemzet-

közi szépségverseny több me-
gyei döntõje.

Dr. Czárné Nagy Ildikó kiemel-
te, hogy nagy segítséget jelente-
nek számára a szülõk, akikre
mindig támaszkodhat. A jövõt il-
letõen elmondta, hogy szeretné-
nek tovább haladni ezen az úton,
és megfelelni újabb és újabb ki-
hívásoknak. Persze nem minden
áron, csak akkor, ha azok céljaik-
kal összhangban vannak. – Sze-
retnénk fejlõdni minden szem-
pontból, de a legfontosabb, hogy
mindenki jól érezze magát. Nem
muszáj versenyezni. Az, hogy
szeret valaki táncolni, örül, hogy
köztünk lehet, tökéletesen elég –
fogalmaz az egyesület vezetõje.

Vida Tünde

Világbajnok csillagok

Bor Andrea, Harmath Dóra,
Kókai Evelin, Liszmáyer Kitti
és Márkos András felnõtt
street danceben aranyérmes
lett Lódzban. Bor Andrea és
Márkos András hip hop junior-
ban ezüstérmet nyert, Bach
Balázs szintén ebben a mûfaj-
ban ifjúsági korosztályban
bronzérmes lett. Papp Veroni-
ka egy világbajnoki negyedik
hellyel járult hozzá az ered-
ményhez funky, míg Márkos
András egy ötödik hellyel hip-
hop kategóriában. Diszkó mû-
fajban is letették névjegyüket a
paksiak: Blága Csilla, Kókai
Flóra Dóra és Szakály Fanni
egy nyolcadik helyet csípett el.

Döntõbe, sõt a dobogó legfel-
sõbb fokára „vágtáztak” a Deák
Ferenc Általános Iskola 3.b osz-
tályos diákjai a Vakond Vágta el-
nevezésû országos versenyen. A
Kis Vakond levelezõs versenyek-
nek majd’ húszéves múltja van,
kedvelt program, az ország sok-
sok általános iskolájából nevez-
nek diákok. AVakond Vágta iga-
zi csapatverseny, közös munká-
ra, összehangolt feladatmegoldá-
sokra ösztönzi a gyerekeket.
Blóz Gizella tanítványai három
levelezõs forduló végén az elsõ
helyen jutottak a döntõbe, amely

három feladatcsoportot tartoga-
tott. A paksi kisdiákok ezeket
rendre jól oldották meg, így a
Nyíregyházán tartott döntõn is
diadalmaskodtak. Rengeteget
gyakoroltak a gyerekek, nap
mint nap újabb feladatokat oldot-
tak meg tanórán és szabadidejük-
ben is. Ahogy tanítónõjük mond-
ja, alig gyõzte feladatokkal. A
gyerekek élvezték a versenyt és
azt mondják, jövõre is indulnak.
A nyertes csapat tagjai: Csekk
Petra, Knap Ivett, Krasznai Iván,
Makovinyi Sára, Szebényi Sára
és Varga Tímea.               -tünde-

Jól osztottak-szoroztak
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A megszokottnál egy nappal
hosszabb lesz idén a
Gastroblues Fesztivál. Tizen-
nyolcadik alkalommal várja a
zene, a bor és a gasztronómia
rajongóit a paksi fesztivál,
amely a szervezõk szerint úgy
tartja meg hagyományait, hogy
közben egy-egy apróbb újítás-
sal szolgál. Ezek sorába tarto-
zik az, hogy ezúttal lesz egy
úgynevezett „nulladik” nap,
amit a jazznek szentelnek, be-
lép egy új helyszín, az ASE
csarnok, ahol nem kisebb le-
gendát, mint a Jethro Tull
együttest láthatja a közönség.
Az idei év újdonsága még,
hogy a Gastroblues Fesztivál
kapcsolódik a Pécs EKF 2010
programokhoz, ami azt jelenti,
hogy az Európa Kulturális Fõ-
városa programok között rek-
lámozzák. – A paksi fesztivál
hiánypótló szerepet tölt be –
mondta Sári Sándor kulturális
projektmenedzser a Gastro-
bluesról. – Az általa képviselt
mûfaj hiányzott a kínálatukból,
a Jethro Tull pedig olyan „kali-
berû” együttes, amilyenhez
fogható még a pécsi progra-
mok között is ritkaságszámba
megy – tette hozzá. 

A Gastroblues Fesztivál júli-
us 1. és 4. között várja a zene-
rajongókat. Csütörtökön 15
órakor lesz a kapunyitás az

ESZI csarnokban. A színpadon
egymást követi majd a több
mint fél évszázados múltú, vi-
lágszerte ismert Benkó
Dixiland Band, a Berki Tamás
Band, a Syrius Emlékzenekar,
de ismerõs arcokat is láthat a
helybeli közönség. Erre a nap-
ra várják a fiatal magyar jazz
generáció egyik legtehetsége-
sebb tagjaként számon tartott
paksi származású szaxofonost,
Tóth Viktort, aki a nevével
fémjelzett formációval, illetve
mások mellett a szintén paksi
Weisz Gáborral a Szekszárd-
Paks All Stars Big Band-del is
bemutatkozik.

Péntekre érkezik az USA-ból
Popa Chubby, aki április köze-
pén Bécsben is koncertezett.
Nemes Nagy Péter, a fesztivál
zenei szakértõje szerint nagy-
szerû produkcióra számíthat a

paksi közönség és arra is, hogy
a New York-i gitáros – koráb-
ban dobos – magyarul szólal
meg, korábban ugyanis volt
egy magyar barátnõje. „Pufók”
Csabi pénteken este 10-kor
csap a húrok közé. Elõtte a
Collection, a Szubjektív Pa-
nasz, a Kormorán, majd a
Pribojszki Mátyás Band áll a
színpadra, utóbbi Kellie
Ruckerrel, Los Angeles apró
termetû, de hatalmas hangú
énekesnõjével az oldalán. A
pénteki programot a Texas
Flood zárja.

Szombaton a 15 órai kapunyi-
tást követõen Jeck Cannon
Band, majd a Varga J. Project és
a HársHegy Band áll színpadra.
A sort a Cry Free zárja majd,
ám elõtte még Roger
Chapmant, a Family zenekar
egykori frontemberét is láthatja

a közönség. Az 1942-ben szüle-
tett angol rockénekes énekelt
Mike Oldfield egyik legismer-
tebb dalában, a Shadow On The
Wall-ban, hazánkban sokan in-
nen ismerik. Chapman jellegze-
tes, karcos, whiskyn, cigarettán
csiszolódott énekhangja mind a
mai napig szívesen hallott min-
den korosztályban. 

„Chapoo”-t a kiváló orgonis-
ta, Ken Hensley követi. Jelen-
léte Nemes Nagy Péter szerint
azt jelenti, hogy néhány jól is-
mert Uriah Heep nóta is fel-
csendül majd. A zenész a csar-
nokban és a templomi koncer-
ten is bemutatkozik majd. A
templomi koncerteket Ken
Hensleyvel, Kellie Ruckerrel
és több magyar együttessel
szombaton rendezik meg. Klub
koncertek június 28-a és július
3-a között a Gastroblues Klub-
ban lesznek, vasárnap pedig a
Tropical Bárban. 

A programokhoz az ország
legjobb pincészeteit felvonul-
tató borbarát találkozó társul,
ami idén sörrel és pálinkával is
kiegészül. A Galántáról érkezõ
Nomád Grill is ígér gasztronó-
miai élvezetet, de látványnak
sem utolsó.

A fesztivál zárónapjáról,
amely a fõzõversenytõl a fesz-
tiválfocin át ingyenes koncer-
tig – nem beszélve a Jethro
Tull bemutatkozásáról – sok
mindent ígér, következõ szá-
munkban olvashatnak.       -vt-

Jazz-nappal indul a fesztivál
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Ismét várja a pályázókat a Tehet-
séges Paksi Fiatalokért Alapít-
vány, melynek célja a tudomány,
az anyanyelvi kultúra, a mûvé-
szet, a tanulmányi munka és a
sport területén kiváló teljesít-
ményt felmutató diákok, vala-
mint a velük foglalkozó felnõt-
tek ösztönzése a további sikerek-
re és a felkészülésükhöz szüksé-
ges feltételek biztosításának tá-
mogatása. Pályázatot nyújthat-
nak be 10 éves kortól az elsõ dip-
loma megszerzéséig egyénileg
vagy csoportban azok, akik pak-
si iskolában végzik tanulmányai-

kat, vagy állandó lakhelyük
Paks, továbbá azok a felnõttek,
akik alapfeladatukon felül ered-
ményes tehetséggondozó tevé-
kenységet folytatnak paksi fiata-
lok körében. 

Pályázni lehet szakmai és ta-
nulmányi teljesítménnyel, tanul-
mányi versenyeken elért helye-
zéssel, a részleteket megtalálják
a www.paksihirnok.hu oldal
Közérdekû rovatában. A pálya-
mûveket szeptember 10-ig vár-
ják a polgármesteri hivatal titkár-
ságán. A díjazottakat október 23-
án köszöntik majd. 

Tehetséges fiatalok
A rovnói atomerõmû közelé-
ben amatõr régészek megtalál-
ták az orosz fronton 1916-ban
hõsi halált halt Brezovszky Ist-
ván személyi azonosítóját,
melynek fotómásolata a Paksi
Tükör májusi számának cím-
lapján látható.

Serdült Benke Éva Katalin-
pusztáról és lakóiról írt tanul-
mányt, melynek egyik érdekes-
sége, hogy 1946-tól a kastély-
ban lakott Wass Albert édesap-
ja, Wass Endre.

A szemlében olvasható tanul-
mány Zádor településtörténeté-
rõl, Teller Edével és Moldova
Györggyel készült interjú, a vá-
rosi könyvtár gyermekkönyv-
tárának Manó olvasóklubjáról,
Voine Delast Elena a vmk
könyvtárgalériáján rendezett
kiállításáról.

A Paksi Tükör díjtalanul átve-
hetõ a városi könyvtárban, a
mûvelõdési központ könyvtá-
rában és a dunakömlõdi falu-
házban.

Megjelent a Paksi Tükör



2010. június 4.Paksi Hírnök 12

Megszünteti a feleslegessé vált közkuta-
kat – nagyjából félszázat – a Paksi Vízmû
Kft. Két éven belül számolják fel azokat a
vízvételi lehetõségeket, amelyekre már
nincs szükség. Gaál Zoltán ügyvezetõ el-
mondta, hogy a Paksi Vízmû Kft. egyen-
ként mérte fel ezeket egyrészt az állapo-
tuk, másrészt a használatuk, szükségessé-
gük szempontjából. Ez alapján készült el
egy tervezet arról, hogy mi legyen a sor-
sa: felszámolják, mérõvel látják el, vagy
változatlanul hagyják a kutakat. Minden
esetben vizsgálták, hogy a környezõ in-
gatlanok vízellátása biztosított-e, hiszen
ez önkormányzati kötelezettség. Miután
Pakson szinte minden ingatlanon van ve-
zetékes víz, a feladatellátást nem veszé-

lyezteti a kutak felszámolása. Persze ki-
vételek vannak, mint Gaál Zoltán mondja,
de itt is találnak, találtak megoldást. Ilyen
esetekben az a jellemzõ, hogy arra ösztö-

kélik a tulajdonost, hogy vezettesse be a
vizet. Ennek költségeit közösen fedezik,
merthogy a tulajdonosnak kényelmesebb
lesz az otthona és nõ az ingatlan értéke. A
vízmû pedig azért hoz áldozatot, hogy ke-
vesebb legyen az ellenõrizetlenül vétele-
zett víz, kisebb a veszteség. Az intézkedés
egy „takarékossági csomag” része, az ön-
kormányzati cég több olyan lépést tett és
tesz, ami azt szolgálja, hogy csökkentse a
vízveszteséget, pazarlást. Ez nem jelenti
azt, hogy a jövõben közterületen nem le-
het vízhez jutni. Megmarad több közkút,
fõként a külsõ városrészeken, illetve az
ivókutakat sem számolják fel. Ezek elsõ-
sorban parkok, kirándulóhelyek közelé-
ben, forgalmas területeken vannak. A vá-
ros közterületeit, parkjait gondozó DC
Dunakom Kft.-vel történt egyeztetés nyo-
mán öt új ivókutat létesítenek.         -vida-

Az ivókutak maradnak

A diákok már tudják: ha új tanév
indul, elkezdõdik, ha a tanév a
végéhez közeledik, lezárul. Az
„Együtt a parlagfû ellen” Alapít-
vány „Zöld alma” programjáról
van szó, a tanéven átívelõ isko-
lák közötti vetélkedõt  8. alka-
lommal rendezték meg. A soro-
zatot alkotópályázat nyitotta,
voltak vetélkedõk, virágosítás,
kézmûves foglalkozás, labdarú-
gó kupa és tájékozódási futóver-
seny. A környezetvédelmet és az
egészséges életmódot közép-
pontba állító vetélkedésben a
Balogh Antal Katolikus Általá-
nos Iskola gyõzött. Minden in-
tézmény sportszercsomagot, va-
lamint a helyezésének megfelelõ
értékû sportszervásárlási utal-
ványt vehetett át, közel félmillió
forint összértékben. A díjátadón
lezárták az óvodásoknak és álta-
lános iskolásoknak szervezett
Szelektív Hulladékgyûjtés Isme-
retterjesztõ Programot is, ame-
lyet az alapítvány, a DC
Dunakom Kft., a Paksi Atom-
erõmû Zrt. és Paks önkormány-
zata indított útjára a 2007/08-as
tanévben, és amelynek kereté-
ben szeptembertõl az elsõsök és
másodikosok mellett a harmadik
osztályosokhoz is bekopogtat-
nak. A gyerekeket a Dunakom
támogatásával zenés bábelõ-
adással lepték meg.      -gyöngy- 

Zöld alma Termelõknél kopogtatnak
A magyar agrárstatisztika
történetének hetedik teljes
körû összeírása zajlik or-
szágszerte június 1. és 21. kö-
zött. Termelõkhöz, gazdasá-
gokhoz kopogtatnak be a
Központi Statisztikai Hivatal
kérdezõbiztosai a napokban,
hogy átfogó képet kapjanak
a mezõgazdaság jelenlegi
szerkezetérõl. 

Utoljára tíz éve volt hasonló
felmérés Magyarországon, ám
azóta folytatódott a mezõgaz-
daság átalakulása, s emellett
újabb kihívás elé állította az
agráriumot az uniós csatlako-
zás is. Az Általános Mezõgaz-
dasági Összeírás célja, hogy
átfogó, pontos képet adjon a
döntéshozók és a gazdálkodók
részére az átalakulás folyama-
táról, a mezõgazdaság jelenle-
gi szerkezetérõl és az ágazat
szereplõinek helyzetérõl. A
mostani felmérés kiterjed a
földhasználat, a növényter-
mesztés, az állatállomány rész-
letes feltérképezése mellett a
mezõgazdaságban foglalkozta-
tottak összeírására, mezõgaz-
dasági szolgáltatások nyújtásá-
ra és igénybevételére, valamint
a mezõgazdasági termelési
módszerek – talajmûvelési, ön-
tözési, trágyázási stb. eljárások

– számbavételére is. Újdonság,
hogy a gazdaságokat nem a
gazdálkodó lakhelyével, ha-
nem a legfontosabbnak ítélt
mezõgazdasági tevékenység
(pl.: valamely növénytermesz-
tési ágazat, állattartó telep,
stb.) földrajzi helyével azono-
sítják. 

A termelõket, egyéni gazda-
ságokat szakszerûen felkészí-
tett összeírók keresik fel és
személyes megkérdezés során
töltik ki a kérdõíveket, míg a
gazdálkodó szervezetek a ki-
töltött kérdõíveket postán kül-
dik vissza a KSH-nak. Mivel
az összeírást törvény írja elõ,
a kérdésekre a válaszadás kö-
telezõ, megtagadása szabály-
sértési eljárást vonhat maga
után. 

A Dél-Dunántúli Régióban
mintegy 1300 összeíró vesz
részt az adatfelvételben, akik
256 ezer címet keresnek fel. A
résztvevõk személyre szóló
igazolványt kapnak, mely a
személyazonosságot igazoló
okmánnyal együtt érvényes.
Az összeírás idõszakában a
statisztikai hivatal munkatársai
az ingyenesen hívható 06-
80/200-224-es telefonon érhe-
tõk el, és készséggel válaszol-
nak az összeírással kapcsolat-
ban felmerülõ kérdésekre. 

Kérik a lakosságot, hogy a
kérdezõket fogadják bizalom-
mal és pontos válaszadásukkal
segítsék az összeírás sikeres
megvalósítását, hiszen ez ala-
pozza meg az elkövetkezendõ
évtized uniós támogatását.   -d-
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Cserenyecz Katicát feleségem
révén ismertem meg, aki
Dunakömlõdön tanítja a nép-
tánc iránt érdeklõdõket. A ki-
csiny, de lelkes csapat egyik
legrégebbi tagjának nem min-
dennapi hobbija van. Míg
más képeslapot, bélyeget
vagy érméket gyûjt, a 18 éves
lány viseleteket. Katica édes-
anyja, Kati varrónõként dol-
gozik, õ varrja lánya ruháit
otthoni mûhelyében néprajzi
leírások, könyvek és fotók
alapján.

Mikor az év elején kiderült,
hogy a néptánccsoport sárkö-
zi táncokat fog tanulni, nem
volt kérdés, hogy mi lesz Kati-
ca új ruhája; én pedig kaptam
az alkalmon, hogy fényképe-
zõgépemmel végigkövessem
és dokumentáljam a viselet el-
készítésének fázisait.

A sárközi viselet anyagát
egyébként régen Lyonból, dí-
szét St. Etienne-bõl hozatták,
a 19. században a sárközi nõi
öltözet a legdíszesebb és leg-
drágább viseletnek számított
Magyarországon. Manapság
igen nehéz hasonló anyagokat
találni. A táncba a kevésbé
drága „ternó” vagy „sodrott

selyem” anyagú szoknyát vi-
selték, ezeken a díszítés is egy-
szerûbb volt. Míg Katica ru-
hája készült, õ gyöngygallért
készített magának és szerda
délutánonként a faluházba
járt a táncpróbákra.

A néptánccsoport pünkösd-
kor lépett fel elõször sárközi
tánccal a dunakömlõdi sport-
pályán felállított színpadon,
ekkor mutatkozott be Katica
új ruhája is.

A viselet készítését végigkö-
vetõ fotóriportot megtekinthe-
tik a Paksi Hírnök internetes
oldalán: www.paksihirnok. hu.

Kövi Gergõ
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A Városi Múzeum gyûjtemé-
nyében a néprajzi textilek közt
nincs paksi népviselet. Ennek
egyik oka, hogy a lakosság vi-
szonylag korán alkalmazkodott
a polgári öltözködéshez, má-
sik, hogy gyakran átalakítva
viselték, vagy más formában
újrahasznosították a ruhadara-
bokat.

A gyûjteményben találhatóak
sváb viseletek, ezek kisebb ré-
sze Dunakömlõdrõl, nagyobb
része Aparról származik. Egy-
egy olyan darabbal is találkoz-
hatunk, amelynek sem eredete,
sem bekerülése nem ismert, a
múzeum alapítása elõtti gyûj-
tésekbõl való, úgynevezett „ré-
gi anyag”.

A ma bemutatott tárgy is
ilyen. Semmilyen adatot nem
találhatunk róla sem a leltár-

könyvben, sem a leírókartono-
kon. Valószínû, hogy a 20. szá-
zad eleji bátai katolikus lányvi-

selet része, a felsõszoknya fe-
lett hordott fehér kisszoknya,
melynek csipkéje a derékban

szûkített és övvel összefogott,
majd kibõvülõ, csípõig érõ „bí-
boring” alól kivillanva díszítet-
te az öltözetet.

Hogy hogyan került Paksra és
a múzeumba, azt valószínûleg
már nem fogjuk tudni kideríte-
ni, csak fantáziánk keríthet
hozzá történeteket. Az öltözkö-
désrõl és a régi paksi divat vál-
tozásáról azonban még sok újat
megtudhatunk Önöktõl. Mi-
lyen volt a hajviselet, milyen
színeket hordtak szívesen, kik
voltak a jó varrónõk, honnan
szerezték be a különlegesebb
darabokat…?  

Írjanak a muzeum.paks
@gmail.com e-mail címre,
vagy a Városi Múzeum, 7030
Paks, Deák F. u. 2. címre. Kö-
szönjük eddigi visszajelzései-
ket!           Kövi-Ónodi Gyöngyi

Tárgy/Történet

Az új viselet
a VMK könyvtára?

Ismeri, kedves olvasó az
Aranyrög Könyvtár sorozatot?
A pomázi Kráter Kiadó indí-
totta azzal a céllal, hogy négy
évtizeden keresztül eltitkolt
vagy feledésbe merült szépiro-
dalmi alkotásokat hozzon 
vissza a köztudatba. A sorozat
új darabját ajánlom most elol-
vasásra, Herczeg Ferenc Észa-
ki fény címû regényét. Kulcs-
regény, a Tanácsköztársaság
idején játszódik. A regény fõ-
szereplõje egy arisztokrata if-
jú, akinek neveltetésével és
mûveltségével nem fér össze a
véreskezû népbiztosok és
„bolsevik kokettek” világa.
Törvényszéki elnökként azon-
ban életrõl és halálról kell
döntenie. Az elsõ ítélet meg-
hozatalakor lelkiismerete tilta-
kozik, aztán minden úgy
megy, ahogy a történelembõl
ismerjük. Vajon van-e mene-
külés ebbõl a földi pokolból?
A letehetetlenül izgalmas re-
gényben megtaláljuk a választ.

Herczeg Ferenc: Északi fény.
Pomáz: Kráter Kiadó, 2009.

Mit ajánl 
olvasóinak
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– Tanulmányaim végeztével in-
dultam el világgá… – kezdi a
beszélgetést Mayer István, aki
három esztendõt Dublinban, Ír-
országban töltött, jelenleg pedig
több mint egy éve Kanadában
él. Dublinból egy nyolchónapos
világ körüli utazásra indult ta-
valy azzal a szándékkal, hogy
miután kiutazta magát, visszatér
Írországba és újra iskolapadba
ül. A terv azonban módosult, s
az út utolsó jelentõsebb állomá-
sán Torontóban maradt.

– Írországba a szuper munka-
lehetõségek vittek, és persze a
kalandvágy. A pesti éjszakában
összeakadtam néhány ír ingat-
lan-befektetõvel, akik néhány
sör után fennhangon bátorítot-
tak a kalandra, és szállást is
ajánlottak… Aztán még a rep-
térre is kijöttek értem. Dub-
linban néhány hét átmeneti
munka után jött a legnagyobb
ír bankcsoport állásajánlata:
menedzsment tanácsadóként
dolgoztam a banki infrastruk-
túra optimalizálásán. Most pe-
dig Torontóban az egészség-
ügyi hatóság energiaügyi ta-
nácsadójaként egy központosí-
tott energiamenedzsment prog-
ramot vezetek, emellett futár-

cégem napi adminisztrációs te-
endõit is ellátom.

István már 17 évesen megíz-
lelte a függetlenség és az utazás
ízét, amikor egy iskolaévet tölt-
hetett az USA-ban cserediák-
ként. Innen az „alapok” az uta-
záshoz: az angol nyelv ismerete,
a nyitottság a világra, a bizalom
az emberekben. Lelkesen mesé-
li élményeit az Abu Dhabi és
Sydney közötti repülõútról, ar-
ról, hogy Wellingtonban a helyi
egyetem professzoránál lakott,
hogy Új-Zélandon mindenki
sportol valamit… 

– Szamoára egy új-zélandi
rögbicsapattal együtt érkeztem.
Helyi szokás szerint hoszteszek
virágkoszorúval várták a dele-
gációt. Próbáltam érdeklõdni a
buszok iránt, ez azonban félre-

értést eredményezett: én is kap-
tam virágkoszorút és a csapat-
képre is rákerültem… Hozzájuk
kapcsolódik a hazaút egyik él-
ménye is. A szigeten minden
bankautomata elromlott, mikor
indultam volna. Az egyetlen,
valóban szállodának mondható
szálloda felé vettem az irányt,
miután kiderült, hogy lehetetlen
pénzt felvenni az automatából,
így nem tudok taxit és a reptéren
esedékes „szigetelhagyási díjat”
fizetni. A rögbicsapat felismert
és felajánlották, hogy kivisznek
az egyik csapatbuszon a reptér-
re, így tudtam mégis utazni. 

Kalifornia és egy rövid keleti-
parti utazás után érkeztem Tor-
ontóba, ahol – többnyire a mun-
kám miatt – rengeteg érdekes,
ismert és kevésbé ismert ember-

rel találkozom. (Pl. a város pol-
gármesteréhez, David Millerhez
is volt szerencsém.)

A kanadai társadalom nagyon
heterogén. Szigorúan véve csak
az õslakosok (indiánok) kanada-
iak, mindenki más bevándorló
és legfeljebb 3-4 generációra
tudja visszavezetni családja ka-
nadai „gyökereit”. Mindenki
hozza magával otthonról a saját
kultúráját, aminek a minden-
napokban leginkább látható ré-
sze a kulinária. Az ország híre-
sen befogadó jellegére büszke
minden kanadai. Ez nagy kü-
lönbség a mi kis országunk vi-
szonylag zárt társadalma, és egy
tipikus újvilági ország között. 

Az egyik legérdekesebb pár-
huzam Torontó és a mi nagyvá-
rosaink között, hogy sokkal gaz-
dagabbak, mint amilyennek lát-
szanak… A szociális és közellá-
tás ugyancsak emlékeztet a ma-
gyar rendszerre. 

A világutazó rendszeresen ha-
zalátogat, de, hogy mikor költö-
zik haza végleg, azt még nem
tudja. Az internet segítségével
egyszerûen és gyakran tartja a
kapcsolatot a barátaival, család-
jával. – Én igaziból Pakson la-
kom, csak a munkám miatt ke-
veset vagyok otthon – viccelõ-
dik István – Pakson érzem való-
jában otthon magam… Az ál-
landó lakcímem pedig itt van, a
Kereszt utcában. Sólya Emma
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Balázs az
ESZI har-
madéves ta-
nulója a kör-
nyezetvéde-
lem és víz-
gazdálkodási
szakmacso-

portban. Érdeklõdése leginkább
az irodalom, a szakmai tárgyak
közül pedig a környezetvédel-
mi alapgyakorlat – ahogy õ
mondja: „labor” – felé irányul.
Balázs szabadidejében két
könyvön dolgozik: a Fekete

püspök címet viselõ regény a
reneszánsz Itáliában játszódik
az 1500-as években, a másik
történet egy trilógia második
része. A hármas elsõ kötetének,
a Calestian hatalmának cselek-
ménye Írországban játszódik
Kr. u. 500-ban. A most készülõ
folytatás az Árnyak alkonya,
melynek színhelyei párhuza-
mos dimenziókban található al-
ternatív világok. – Egyedi kör-
nyezetbe szerettem volna he-
lyezni a történeteim cselekmé-
nyét, így jutottam el a mitológi-

ához, azon belül is legfõképp a
kelta mitológiához. Az írorszá-
gi, angliai kelta druida rendek
szertartásai ragadtak meg és a
Fionn-mondakör, melynek fõ
alakja Fionn harcos, költõ és
látnok is egy személyben – me-
séli. Balázs a keszthelyi Heliko-
non bronzérmet nyert „A töké-
letes világmindenség” címû no-
vellájával. 

– Ebben egy torz bolygó vo-
nul végig a világûrön, amin a
civilizációnk problémáit szem-
léltettem az univerzummal tör-
ténõ folyamatos interakciók,
összehasonlítások által. Az iga-
zat megvallva folyamatosan
azon gondolkozom, hogy a kö-
rülöttem zajló történésekbõl mi

az, amit beépíthetek a köny-
vekbe, forrásokat keresek,
amik újítást hoznak. 

Jövõbeli terveit illetõen el-
mondja: az ESZI technikuma
után a Szegedi Tudományegye-
tem Természettudományi és In-
formatikai Karán tanulna to-
vább. Balázs az õt körülvevõ vi-
lágról ekképpen vélekedik: –
Rengeteg lehetõség áll elõttünk,
szinte bármit elérhetünk, ha va-
lóban akarjuk, és hajlandóak
vagyunk tenni érte. Az informá-
ció forrása végtelen, régen nem
volt ez így. Az érme másik olda-
la a társadalmi berendezkedés.
A manipuláció fogásait úgy
gondolom, józan ésszel azért ki
lehet védeni.                      -ms-

Ezek a mai fiatalok…

Pataki Balázs
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Egy településsel foglalkozni
csodálatos dolog, vallja Vass
György. Ha végigmegy a váro-
son, és olyat lát, aminek meg-
valósulásában része volt, ma
is örömmel tölti el. A polgár-
mesteri hivatal volt munka-
társa mûvészként is igen ko-
rán letette a névjegyét, alkotói
fantáziájáról sok más mellett
szülõfalujában, Faddon egy
hét méter magas kocsányos
tölgy árulkodik.

Javulok, mondja egészségi álla-
potát firtató kérdésemre Vass
György. Karácsony táján döntöt-
te le a betegség, járni sem tudott.
A betegség persze lassítja a mun-
kában, a szobrokhoz kell a fizi-
kum. Néha viszont doppingolja,
mert, amióta túl van az ötvenen,
egyre többször, egyre gyakrab-
ban és egyre komolyabban je-
lentkeznek a bajok. Ez hajtja,
mert csinálni kell, amíg lehet…

Paksra a bonyhádi vízi társu-
lattól érkezett 1967 januárjában
Vass György. Az eltelt több mint
negyven év alatt kipróbálta a
köztisztviselõi létet, dolgozott
kivitelezõi oldalon, volt szabad-
úszó is. A faddi fiú Baján vég-
zett az elsõ vízépítõ technikus
osztályban. Mint mondja, ezt a
munkát is élvezte, de aztán a vá-
rosházi munkát is, ami sok si-
kerélményt hozott számára.
Elõször 1976-tól 84-ig dolgo-
zott ott, ez a városépítés idõsza-
ka volt – mondja. Az erõmû
Paksra telepítése, majd a város-
sá nyilvánítás 1979-ben, sok
szép feladatot hozott az akkori
városi tanácsnál is. Például ak-
kor zajlott a fõutca rekonstruk-
ciója. Nagy tempóban kellett
haladni, jöttek kivitelezõk Zala-
egerszegrõl, Nyíregyházáról.
Gyatrán nézett ki elõtte, mond-
ja. Igyekeztek az eredeti hom-
lokzatokat helyreállítani, és szí-
nezni a házakat, mert addig
mind szürke cementtel lett le-
kenve. Most – néhány év, évti-

zed távlatából – is elégedettsé-
get okoz számára viszontlátni
azokat a dolgokat, amelyek az
ötletük nyomán valósultak meg. 

– Ma voltam például a KRESZ
parkban, tele volt gyerekkel.
Nagyon büszke vagyok rá –
kezdi. Korábban TÜZÉP telep
volt ott, a helyén maradt egy
nagy gödör, amit az erõmû tá-
mogatásával töltöttek fel. To-
vább tartott ötletelni, mint meg-
csinálni – emlékszik. A lengyel
parkot említi még, azt is õ ter-

vezte. Része volt – és erre ma is
büszke – Lussonium és a hévíz
kút „útjára bocsátásában”. Egy
várossal foglalkozni csodálatos
dolog, mondja. – Én minden vá-
rosban azt tartom értéknek, ahol 

folytatják következe-

tesen a múltat. 

Onnan táplálkozik, arra épül, és
azt folytatva válik újjá – fogal-
maz. Itt azért megjelent egy-két
idegen épület, ami ezt megsérti
– mondja a városról vallott véle-
ményét firtató kérdésre. Az Er-
zsébet szállót nagyon szépen
helyrehozták, de a közte és a ha-
tos út között álló épületrõl már
nem ez a véleménye. Az a „pira-

mis” szerinte nem idevaló. – A
kettõ együtt valami õrjítõ – én
nem hagytam volna, teszi hoz-
zá. Jó dolog, hogy megszabha-
tod, mi épülhet, mi nem. Az is
sikerélményt jelenthet néha,
hogy valamit letiltasz, árulja el.
Aztán azt is, hogy természete-
sen megesett, hogy õk is mellé-
nyúltak. Például azzal, hogy
megalomániás városépítési ter-
vek születtek. De akkor még
más világ volt, tervben volt két
ezres blokk építése…

Hivatali pályafutása 1984-ben
megszakadt. – Kimentem kivi-
telezõnek a költségvetéshez…
Majd magyarázattal is szolgál:
elvált és elvette feleségül az
egyik kolléganõjét, ami nem fért
össze a szocialista erkölccsel,
ezért kirúgták. Így következett
néhány év kivitelezõként, aztán
néhány szabadúszóként, terve-
zést, belsõépítészeti munkákat
vállalt. E vargabetû után vissza-
került a polgármesteri hivatalba,
ahonnan újabb tíz év után,
2006-ban ment nyugdíjba.

Nagy csúcsokat nem tudok
felmutatni, az elsõ év elment az-
zal, hogy próbáltam akklimati-
zálódni, hogy mi van, mi tör-
tént, hogy kell viselkednem. Az-
óta is inkább csak terveim van-

nak és megkezdett dolgaim –
mondja. Eljutott odáig, amire
persze törekedett is, hogy meg-
legyen a szükséges háttér, a
szerszámok, meg az anyagok a
szobrászathoz. Ez esetében nem
új keletû elfoglaltság, Vass
Györgyöt a hetvenes évektõl
jegyzik szobrászmûvészként.
Eleinte fával, aztán kõvel, fém-
mel foglalkozott. Ezek nem sza-
kaszolhatók, hanem „adják ma-
gukat”. – Én 

formában 

gondolkodom, 

nálam nem az anyag a meghatá-
rozó. Minden formának megvan
az anyaga, amiben leginkább
elõjön. Nem mindegy, hogy
ugyanazt a formát fába, kõbe,
fémbe mutatod be, más a hatása
– fejtegeti. Most éppen fémmel
dolgozik. Virágmotívumot ké-
szít, amit saját kertjükbe szán.
Egyelõre áll a munka, de nem
alkotói válság miatt, kivitelezõ,
azaz egy jó hegesztõ kell, aki
végleges formába önti, amit
Gyuri álmodott. Így született az
utóbbi idõk legnagyobb büszke-
sége, a kocsányos tölgy is, amit
szülõfaluja, Fadd felkérésére
készített a falu alapításának két-
ezredik évfordulójára. 2004 au-
gusztusában avatták a rozsda-
mentes acélból készült hét mé-
ter magas tölgyet. „Egy tölgy
nem lehet cserje. A szobor szá-
momra az, amire nem kell le-
nézni” – mondja róla. Majd azt
is bevallja, hogy az igazi gyö-
nyör ebben az volt, hogy min-
den fenntartás nélkül azt mond-
ták, hogy csináljon, amit akar.
Számára ez rendkívül fontos.
Mint mondja, õ mûvészként
mindvégig elkötelezett volt, ami
az õ olvasatában annyit tesz,
hogy csak önmaga elvárásainak
eleget téve alkot, alkotott, soha
nem került ki egyetlen szobor
sem a keze alól, mert valaki azt
akarta, vagy olyat akart. Azért
nem adta fel soha a civil foglal-
kozását, hogy ne kelljen szob-
rászként piacra termelnie, ne
kelljen soha megalkudnia. 

Vida Tünde
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Jó napot, mi újság?

Megmaradt az alkotásnál
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Sport

Télen, amikor edzõváltásra ke-
rült a sor, kevesen gondolták,
hogy a döntõig menetel az ASE
férfi kosárlabdacsapata. Hor-
váth Imre irányításával újra jöt-
tek a gyõzelmek, jó hajrával si-
került megszerezni a második
helyet az alapszakaszban. A rá-
játszásban pedig a Kecskemét
és a Körmend legyõzésével a
bajnoki döntõbe jutottak
Mészárosék. A sérülések miatt
megtizedelt társaság teljesítmé-
nye elõtt le a kalappal, a ZTE
ellen is bizonyították, hogy
nem véletlenül jutottak el a fi-
náléig. A párharc esélyese
egész éves teljesítménye alap-
ján a zalai csapat volt, de az
Atomerõmû játékosai megne-
hezítették a dolgukat. Nem si-
került a Zalaegerszegnek a
„söprés”, a párharc során egy
emlékezetes mérkõzésen, óriási
küzdelemben tudott nyerni a
Gesztenyés úton a Paks. Végül

18 év után – az ASE 3-1-es le-
gyõzésével – nyert újra bajnok-
ságot a ZTE, és lett a
2009/2010-es bajnoki év leg-
jobb csapata. Az ASE az elmúlt
tíz évben hét(!) alkalommal ju-
tott bajnoki döntõbe, négy gyõ-
zelem mellett, az idei a harma-
dik ezüstérme a társaságnak. 

Tóth János szakosztályelnök:
Mindenképpen elégedett va-
gyok, a szezon második felében
történtek – edzõváltás, sérülések
– tükrében siker ez az ezüst. Már
elkezdtük a következõ idényre
összeszedni a csapatot, de még
kevés konkrétum van. Medve
Máté elmegy, és 99%, hogy ma-
rad az edzõi garnitúra. Szeret-
nénk az ideinél stabilabb csapa-
tot, de ez sok mindenen múlik. A
magyar játékosokkal tárgyalás-
ban vagyok, szeretnék velük jú-
nius közepéig dûlõre jutni. A
külföldiek közül Clarkra és
Dillre számítunk, de az õ jövõ-

jük is függ attól, hogy miként
alakul a magyar kontingens.
Õsztõl már csak három külföldi
játékos lehet a csapat keretében,
ami a magyar játékospiacon is
éreztetni fogja a hatását. Két hét
múlva valószínûleg már én is
többet tudok. 

Horváth Imre vezetõedzõ:
Edzõi pályafutásom során ez a
második ezüstöm. Debrecenben
csak egy alapszakasz mérkõzé-
sem volt a rájátszás elõtt, ahol a
döntõt éppen az Atomerõmûvel
szemben buktuk el. Most azért
lényegesen több közöm volt a

második helyhez. Amikor ide-
kerültem, nehéz sorsolásunk
volt, a célom az volt, hogy az
ASE-nál szokásos elvárásoknak
megfeleljek. Ebbõl kihoztuk a
maximumot. Hiányérzetem
csak az utolsó mérkõzés miatt
van, a harmadik negyedben tá-
madásaink nagy része hatásta-
lan volt, ezért tudott nyerni az
ellenfél. Az ötödik meccsen pe-
dig bármi történhetett volna, de
összességében egész éves telje-
sítménye alapján megérdemelte
a ZTE a bajnoki címet.

Kovács József

Szép volt, fiúk!
Ezüstérmes az ASE

Egy vidékbajnokság 2000-ben -
azóta nem volt kajak-kenu ver-
seny Fadd-Domboriban. Az
1980-as években épült pálya, a
céltorony az üdülõhelyhez ha-
sonlóan évekig aludta Csipkeró-
zsika álmát. Tavaly egy bejárás
során vetõdött fel, hogy újra
versenyeket kellene rendezni az
üdülõhelyen. Az elképzelést tet-
tek követték, ennek eredménye-
képp Pünkösd hétvégéjén óriási
mezõny küzdött meg egymással
és a szeles idõvel a Paksi Atom-
erõmû Maraton Magyar Baj-
nokság kajak-kenu versenyén.
Bedecs Ferenc, a kajak-kenu

szakosztály vezetõedzõje: 
– Rögtön egy mamut mezõnyû

bajnokság, hogy sikerült idehoz-
ni?

– Született egy hosszú távú
megállapodás az atomerõmû és
a Magyar Kajak-kenu Szövet-

ség között, hogy rendbe tesz-
szük a pályát, a szövetség pe-
dig versenyeket hoz ismét Tol-
na megyébe. Vidékbajnokság-
ról és régiós versenyekrõl volt
szó, de a gyõri Mosoni-Duna
mederben történõ hídépítés mi-
att – a versenyt balesetveszély
miatt nem rendezhették meg –
rögtön egy magyar bajnokság-
gal debütáltunk. 

– Mekkora volt a részvétel?
– Hatalmas mezõny jött ösz-

sze a Paksi Atomerõmû
Maraton Magyar Bajnokságon,
62 egyesület 1837 nevezést
adott le, 87 számban avattak
magyar bajnokot, a gyermektõl
a masters korosztályig. Az
ASE felnõtt versenyzõt nem
indított, az utánpótlás egy
arany-, egy ezüst- és egy
bronzérmet nyert, és sok érté-
kes helyezést szerzett. 

– Milyen visszajelzéseket kap-
tak a verseny után?

– A résztvevõk a helyi kem-
pingekben és gyermektáborok-
ban laktak, izgultunk az idõjá-
rás miatt, de kisebb esõkkel
megúsztuk a három napot. A
rendezésrõl a résztvevõk idáig
csak pozitívan nyilatkoztak, de
jó lenne, ha a negatívumok is
elõjönnének, mert abból lehet
tanulni. 

Kovács Antal,
az ASE ügyvezetõje: 

Valamikor sok pénzt költött
az atomerõmû a fadd-dombori
pályára és adta magát, hogy új-
ra birtokba vegyük. Igyek-
szünk minden olyan lehetõsé-
get megragadni, ami a helyi
sportéletet tovább lendíti. Ami-
óta az erõmû a szûrt, tisztított
vizet nyomja a Dombori holt-
ágba, azóta sokkal jobb a víz-

minõség. Ez az a hely, ahol az
ASE ügyvezetése és a térségi
kapcsolatok terén végzett mun-
kám összetalálkozik. Fontos
Faddnak is, hogy Domboriban
újra élet legyen, ha rendszere-
sen ide tudunk hozni 1-2 ezer
embert, akkor Dombori újra
felértékelõdhet. Ezáltal jobb
lesz Faddnak, és jobb a sport-
szeretõ közönségnek, mert sok
nagy versenyzõvel is találkoz-
hat a versenyeken. A bajnok-
ság idejére kivittük a tájékozta-
tó kamiont, a versenyzõk, kísé-
rõk, hozzátartozók körében
nagy volt iránta az érdeklõdés.
Ennél olcsóbb, hatékonyabb
felvilágosító munkát végezni
nem nagyon lehet.            joko

Ismét életre kelt Fadd-Dombori

Angol gazdasági és
mûszaki nyelvvizsga

felkészítés
20/25 13 339

Franciaórák 
30/911 58 45

Fo
tó

: 
M

ol
ná

r 
G

yu
la



A tizenegy tagú magyar csapat-
ból a 73 kg-os Ungvári Attila
ezüstérme mellett csak az ASE
két versenyzõje, Csoknyai
László és Bor Barna tudott he-
lyezést elérni Rio de Janeiróban
a cselgáncsozók brazíliai Grand
Slam viadalán. Csoknyai László
(81 kg) finn és orosz ellenfele-
ken jutott túl a negyeddöntõig,
ahol egy holland versenyzõtõl
kapott ki. Bor Barna (+100 kg)
erõnyerõ volt, majd egy francia
cselgáncsozót gyõzött le, a
nyolc között azonban az egyip-
tomi el-Sehabival szemben
alulmaradt. Mindketten az 5.
helyen végeztek. 

Sao Paulóban a Világkupán
Bor Barna ausztrál és venezue-
lai ellenfelek legyõzése után
ipponnal verte a brazil Santost
is. Az elõdöntõben a brazil
Silvát hirdették ki a bírók gyõz-
tesnek Barnával szemben, a ver-
senyrõl szóló híradások szerint
Silva a nap folyamán egyetlen
értékelt akciót sem mutatott be,
mindhárom gyõzelmét kizáró-
lag intésekkel érte el. Bor Barna
a bronzmeccsen újabb nagy
fegyvertényt hajtott végre, le-
gyõzte az olimpiai bronzérmes
kubai Braysont, s ezzel Világ-
kupa-bronzérmet szerzett.           

(dodi)
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„Egyik oldalon kiváló Ligaku-
pa szereplés, a másik oldalon
egy sokkal gyengébb bajnoki
teljesítmény volt a most zárult
szezonban. Azokat a problé-
mákat, melyek felmerültek az
idény során, végig kell gon-
dolni. A nyarat fel kell hasz-
nálnunk arra, hogy a hibákat
kijavítsuk, és bizakodva vár-
juk a következõ évet.” 

„Minden évben tanulunk va-
lamit, most azt, hogy nem elég
a jó õsz, tudni kell jó tavaszt is
produkálni. Részleteiben ké-
sõbb kiértékeljük a szezont,
azonban az biztos, hogy a vé-
gén bizony éles volt a helyzet.
Örülök, hogy a kiesést elkerül-
tük, a célkitûzés azonban más
volt.” 

Két egybehangzó vélemény.
Elõbbi Haraszti Zsolt, a Paksi
FC ügyvezetõjének, utóbbi
Süli János, a fõszponzor Paksi
Atomerõmû Zrt. vezérigazga-
tójának szavai voltak. A Paksi
FC labdarúgócsapata 7 gyõze-
lemmel, 10 döntetlennel és 13
vereséggel zárta a 2009-2010-
es élvonalbeli bajnokságot.
Negyedik szezonjában 31 gólt
lõtt a gárda, kapott 44-et, a
szerzett pontokat tekintve 31

egységgel a 16 csapatos liga
14. helyén végzett. Az elõzõ
idények eredményeit figye-
lembe véve ez utóbbi sikerült
a leghalványabbra. A Ligaku-
pában viszont remekelt a gár-
da, a sorozatot másodikként
zárta. A szezonban 

edzõváltás is történt 

a Paksi FC-nél. Gellei Imre
helyét áprilisban Kis Károly
vette át. Az új tréner helyzete
nem volt könnyû, elsõsorban
morálisan, fejben kellett rend-
be tenni az együttest. 

– Az utolsó nyolc mérkõzé-
sen irányítottam a csapatot ve-
zetõedzõként. Nagy nyomás
alatt kellett végrehajtanom a
feladatot, hogy bennmarad-
junk, melyhez a szurkolók se-
gítsége és a játékosok hozzáál-
lása is kellett – értékelt Kis
Károly. A stadion a 2009-
2010-es szezonban is tovább
épült-szépült. Balog Judit ügy-
vezetõ természetesen örül az
eddigi beruházásoknak, de a
komplexumot a jövõben is fo-
lyamatosan fejleszteni kell. –
Azzal, hogy elkészült a két
mûfüves pálya, a vendég- és a

hazai parkoló, ismét nagyot
léptünk elõre. Viszont létkér-
dés, hogy a lelátókat is megfe-
lelõ szintre hozzuk, mert ezek
egyrészt sajnos elavultak,
másrészt több mérkõzésen már
kevésnek bizonyultak – fogal-
mazott a PFC vezetõje. 

Éger László, a csapat kapitá-
nya is 

nehezen élte meg 

a tavaszi sikertelen sorozatot.
A védõ azonban már elõre te-
kint, ennél rosszabb szezont
elképzelhetetlennek tart a Fe-
hérvári úti egylet életében. 
– Észnél kell lenni, ami a kö-
vetkezõ szezont illeti. Változá-
sokra van szükség, melyet
mindenki lát. A vezetõség is
tisztában van azzal, hogy iga-
zolni kell az elõrelépés érde-
kében. Ha nem tesszük, akkor
nyíltan kell arról beszélni,
hogy ugyanabba a helyzetbe is
kerülhetünk, mint idén. 

A Paksi FC a következõ idé-
nyét Kis Károly szakmai irá-
nyításával kezdi. A Soproni
Liga 2010-2011-es bajnoki
szezonja a tervek szerint július
utolsó hétvégjén kezdõdik. Az
átigazolási hírekrõl a Paksi
Hírnök folyamatosan beszá-
mol majd.            Faller Gábor

A tréner marad, a csapat formálódik

Idén többször botlott a PFC

Tengerentúli sikerek
Kercseligeten a Liget kupán ki-
lenc csapat 70 versenyzõje lé-
pett kötelek közé. A Paksi SE
ökölvívói közül a gyermek kor-
osztályban Líbor Sándor (32
kg), a serdülõk között Horváth
Patrik (34 kg) és Gungl Bálint
(44,5 kg), a junioroknál pedig
Vidács István (52 kg) aranyér-
met nyert.

Vecsésen a Bizalom kupa har-
madik fordulójában nyolc csapat
64 ökölvívója mérlegelt, a paksi
fiúk itt is kitettek magukért, a
gyermekek között Györgye Nor-
bert (40 kg), a serdülõk között
Kerényi Dávid (54 kg) és Lénárt
Patrik (62 kg) az elsõ, míg Ko-
vács János (38,5 kg) a második
helyen zárta a viadalt.            (kj)

Ringhírek

Földmunkák,
családi házak 
kivitelezése, 
felújítása,
bővítése,

épületek bontása

Nyikos Tibor
kőműves 
vállalkozó

30/35−33−042

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992
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Ingatlanközvetítõi, 
de nem ügynöki munka.

Fix+jutalék
Tel.: 30/520-45-12

TEMPÓ
Autósiskola

Tanfolyam indul: „B” személygépkocsi
kategóriában 2010. június 23-án 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 ww
w.
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Újabb verseny, újabb szép siker
a Neutronnál. A Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bevetési
Osztálya a legjobb magyar csa-
patként harmadik helyen vég-
zett egy nemzetközi versenyen
Dorogon. Új, majdhogynem
gyerekcipõben jár a kezdemé-
nyezés, legfeljebb ötödik alka-
lommal rendezte meg a Komá-
rom-Esztergom Megyei Rend-
õr-fõkapitányság ezt a kemény
erõpróbát jelentõ viadalt. Né-
hány éve két csapattal szerepelt
és két érmet hozott el a paksi
Neutron. A mostani bronzérem,
tekintve, hogy magyar csapat
nem tudta legyõzni a a paksi fi-
úkat, legalább ilyen fényes, de-
rül ki Járai Antal szavaiból, aki
Felhõsi László, Keresztély
György és Novák József olda-

lán állt rajthoz. Egyre népsze-
rûbb és már korántsem csak or-
szágos a viadal, idén tíz ország-
ból, köztük például Német-, il-
letve Írországból is érkeztek
különleges rendõri egységek. A
kétnapos versenyen négy kü-

lönbözõ feladatcsoport volt,
amelyeket forgószínpadszerû-
en, folyamatosan meg kellett
oldani. Az egyikben csak a fizi-
kai erõnlét számított, a másik-
nál már a dinamizmus, ruga-
nyosság sem volt hátrány, míg

a másik két feladatsor lövésze-
ten alapult, ami nem jelenti azt,
hogy egyhangú volt, idézte fel
Járai Antal. Mint elmondta, a
verseny elejétõl végéig talpon
kellett lenni, szinte percnyi pi-
henõre sem volt lehetõség. A
feladatok egymást követték éj-
jel-nappal. Komoly erõpróba
volt, illetve lehetõség a kapcso-
latépítésre, új ismeretségekre,
hiszen ott volt az ország elitje,
mondja a versenycsapat tagja.
Egyetlen szépséghibája volt
csupán a programnak: nem si-
került olyan igazán profi ver-
senybírákra szert tenni, akik ne
tanúsítottak volna túlzottan
nagy tiszteletet a nyugati csa-
patokkal szemben, mert bizony
azokat a hibákat, amelyeket a
magyar vagy éppen keleti
blokkból érkezett kommandó-
soknál szóvá tették, a többiek-
nél nagyvonalúan elnézték. -vt-

Fényesen csillog a bronz

Huszonhét csapat három na-
pon át megállás nélkül horgá-
szott az Atomerõmû horgász-
tavainál a 10. Pünkösdi
Horgászmaratonon. – A fõ
szabály az, hogy a háromtagú
csapatokból egy személynek
mindig horgásznia kell. Egy-
más helyére átpakolni nem le-
het, valamint az is kizárt,
hogy egy helyre összeüljenek
a társak. Azonban, ha egyik
helyen nagyon jön a hal, és az
illetõ elmegy aludni, a társa
odaülhet – ismertette a fõbb

elõírásokat Cseh Attila, az
Atomerõmû Horgászegyesü-
let titkára. Az idõjárásra ezút-
tal nem lehetett panasz, sõt a
kifogott hal mennyiségével
sem. A mérlegelõk három-
óránként emelgették a szák-
ban lévõ halakat, így a kopol-
tyúsok is idejében visszake-
rülhettek természetes élõhe-
lyükre. A csapatok összetéte-
lének többsége az állandósá-
got képviseli, a Kisbárka
egyes számú egysége Nyárai
Sándor, Körmöczi Zoltán és

Szabados László is évek óta
résztvevõje a megmérettetés-
nek. 

– A kezdetek óta itt vagyunk
a versenyen, több-kevesebb si-
kerrel, tavaly például nem si-
került jól teljesíteni. Minden-
képp külön felkészülést igé-
nyel a megmérettetés – fogal-
mazott Körmöczi Zoltán. 

A második nap délelõttjén
az éjszakai virrasztást követõ-
en már kissé fáradtak voltak a
versenyzõk. A többszörös
gyõztes Marosi Attila és
László, valamint Mihályfi
Dezsõ alkotta egylet gyenge
kezdés után beleerõsített és
végül 141 kilogramm feletti
összfogással maga mögé uta-
sította a mezõnyt. Az ezüstér-
mes pozícióban záró Genye
András, Laufer Tamás,
Lamper László triónak sincs
oka szégyenkezni, õk közel
110 kilónyi mennyiséggel
zártak. Legközelebb a fiatalo-
kat várják a Füzes tavakra, jú-
nius végén az iskolai szünet
elsõ hetében horgásztábort
szervez az Atomerõmû Hor-
gászegyesület vezetése.   efgé

Jubileumi horgászmaraton
Napközis sporttábort hirdet a
PSE 7-12 év közötti gyerekek
részére július 19-tõl 24-ig. A je-
lentkezés feltétele, hogy a gyer-
mek biztonságosan kerékpároz-
zon. Jelentkezni lehet a PSE
gazdasági irodájában (Fehérvári
út 29.) Határidõ: június 30.

Sporttábor
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Jézus Szíve búcsút és közös-
ségi napot tartanak Pakson.
Június 11-én délután 13 óra-
kor indul a menet gyalogosan
a Dózsa György úti Vendel
kápolnától (vagy egyénileg
saját jármûvel) a kompka-
tasztrófa áldozatainak emlék-
mûvéhez. 
A megemlékezés két órakor
kezdõdik a Duna-parton. Az
ünnepi szentmise 18 órakor
lesz a Jézus Szíve templom-
ban, ahol Nagy Norbert mo-
hácsi társplébános szónokol
majd. 

Másnap, szombaton közös-
ségi napra várják a híveket
délután négy órától az ESZI
csarnokba, ahol 17-kor indul
az ünnepélyes program a
Weisz fivérek fellépésével,
majd vacsora és egyéb mû-
sorszámok következnek. 

2010. június 4. 19 Paksi Hírnök

június 6. (vasárnap) 19 óra
AZ IFJÚ VIKTÓRIA

KIRÁLYNÕ
feliratos angol-am. dráma

június 9. (szerda) 19 óra
DAYBREAKERS – 

A VÁMPÍROK KORA
feliratos ausztrál-am. horror

június 11. (péntek) 19 óra
BROOKLYN MÉLYÉN
feliratos amerikai thriller

június 13. (vasárnap) 19 óra
KÉM A SZOMSZÉDBAN

színes amerikai vígjáték

június 16. (szerda) 19 óra
EMLÉKEZZ RÁM

feliratos am. romantikus film

Mozimûsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

KIADÓ 
INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

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

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz
nem kötött, forintban igényelhetõ „KOMBI” hitelünket. 
Hitelösszeg: 100.000 Ft–5.000.000 Ft
Kamat mértéke:  
- Jegybanki alapkamat + 8%, azaz jelenleg évi 13,25%;       
- lakossági bankszámlával rendelkezõ ügyfeleink számára:     
jegybanki alapkamat +6%, azaz jelenleg évi 11,25%
Futamidõ: 1-15 év              Elõtörlesztési díj: 0 Ft !

*Jelen tájékoztatás nem minõsül ajánlattételnek. Bõvebb felvilágosításért kérjük forduljon ki-
rendeltségeinkhez és fiókjainkhoz, vagy hívja a 75/541-510 központi telefonszámot!
Hitel elõkészítési díj 1 mó Ft-ig 2.000 Ft; 1 mó Ft felett 2‰, de  min. 3.000,- Ft. Kezelési költ-
ség 1%. Egyenlegközlõ díja 300 Ft/év, zárlati díj 500 Ft/év amit a Takarékszövetkezet minden
év végén egyszer számít fel, mindaddig amíg az ügyfélnek az év utolsó  munkanapján tarto-
zása áll fenn. 1 mó Ft feletti kölcsönnél ingatlan fedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem
a Takarékszövetkezet részére megfizetendõ egyéb költség: adó és értékbizonyítvány, jelzálog-
bejegyzés.(3 millió Ft felett értékbecslést, jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is elõír a
Takarékszövetkezet!) 

NEM VÁRT KIADÁS?
FELÚJÍTÁS? ÁTMENETI

PÉNZHIÁNY?

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paks, Táncsics M. utca 4.   
Paks, Rákóczi F. utca 5-7.

Pl.

A fenti címmel könyvbemutató-
ra várnak minden érdeklõdõt
június 7-én 18 órakor a városi
könyvtárba. A könyv egy soro-
zat második része, amelyben
számtalan múlt századi képes-
lap nyomán elevenedik meg
egy-egy település élete. Az elsõ
kötet A-K-ig mutatta be a tele-
püléseket, a most megjelenõ ki-
adványban már Paks is helyet
kapott – ezt ismerhetik meg hét-
fõn a szerkesztõk ajánlása nyo-
mán a tékában, a könyvhét ren-
dezvényeinek sorában. 

Pakson, a Kossuth Lajos
u. 8. szám alatt egy
szoba öszkomfortos

udvartéri lakás kis kert-
tel, tárolóhelyiséggel
eladó. Ár: 7,8 M Ft

Pakson, a lakótelepen 
a Tölgyfa utcában 

IV. emeleti két és fél
szobás lakás eladó.

Telefon: 
06-70/310-8374

Június 8-án 8 órától várhatóan
16 óráig áramszünet lesz háló-
zatkorszerûsítés miatt: Templom
tér 1-5., Béke tér 1-7., Erzsébet
szálló, Halászok, Vízirendõrség,
Sass u. 1-3., Bezerédj iskola,
Bajcsy Zs. u., Vasútállomás, Kö-
nyök u., Szentháromság tér, Kál-
vária u.1-3-5-2., Vas köz 1-3.,2-
6., Csonka köz 2-6., Öreghegy u.
2-8., Hegyalja u. 1-3., 2-4., Ze-
neiskola, Jámbor P. u., Attila u.,
Petõfi u. 1-9 sz., Templom u. te-
rületén.

Az E-On  felhívja a figyelmet,
hogy az áramszünet alatt áram-
szolgáltatói engedély nélkül
aggregátort a belsõ hálózatra
kötni szigorúan tilos! 

Áramszünet

Katolikus
közösségi nap Idõutazás

Ahetvenes évek házai a fénykép elkészülte óta megértek a felújítás-
ra. A renoválás során sok helyütt megõrizték a híres tulipánokat.

Üdvözlet
Tolna 

vármegyébõl

(A Városi Helytörténeti Bizottság fotóját a Városi Múzeum
gyûjteményében õrzik sok más pillanatfelvétellel együtt.)
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TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

2 hónapra évi 6% betéti kamatot (EBKM: 6,00%) 

Euro megtakarításaira 
3 hónapra évi 3% betéti kamatot (EBKM: 3,00%)

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

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

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

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

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

bályzatok tartalmazzák.

NYÁRKÖSZÖNTÕ
AKCIÓ A LENS
OPTIKÁBAN

Ahány éves, annyi százalék 
kedvezmény 

a szemüvegkeret árából!

Részletekrõl érdeklõdjön üzleteinkben!

Az akció június 30-ig tart.

7100 Szekszárd
Széchenyi u. 21. I. emelet

Telefon: 75/311-262

7030 Paks
Dózsa György u. 20.
Telefon: 75/511-246


