
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Részletek a Szent István napi programokból lapunk 14. oldalán

XIX. ÉVF. 15. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. AUGUSZTUS 13.

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!

A rómaiak
nyomában

Fotóriport 
a lussoniumi
ásatásokról

10-11. oldal

Szeptemberben
vehetjük 
birtokba 
a fõutcát

Írásunk a 3. oldalon
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Ahogy arról korábban hírt
adtunk, rendeletet alkotott
a paksi képviselõ-testület,
amely lehetõvé teszi, hogy a
lakosság jelentõs részét
érintõ vis maior károk hely-
reállításához anyagi segítsé-
get nyújtson az önkormány-
zat. A májusi-júniusi nagy
esõzések kapcsán benyújt-
ható kérelmek beadási ha-
tárideje lejárt. 

Az igényléshez formanyom-
tatványt kellett kitölteni, vala-
mint egy nyilatkozatot be-
nyújtani, hogy a kár más for-
rásból – például biztosításból
– nem térül meg; ezen kívül
jövedelemnyilatkozatot kel-
lett mellékelni. Összesen hu-
szonnégy kérelem érkezett a
szociális osztályra, ahol az
egy fõre jutó jövedelem alap-

ján megállapították, hogy
szociális alapú segélyre tizen-
egy, támogatásra tizenhárom
kérelmezõ lehet jogosult. A
folyósítható támogatás össze-
gét a szociális osztályon álla-
pítják meg, ami szociális ala-
pú segélynél a bekövetkezett
kár 50 százaléka, támogatás
esetében 30 százaléka, de
mindkét esetben legfeljebb
kétszázezer forint lehet. 

Az elbírálás részeként a mû-
szaki osztály munkatársai
megvizsgálták a bejelentett
káreseményeket, amelyek kö-
zött jellemzõen épületsüllye-
dés, falrepedés, lemálló vako-
lat, pincebeszakadás, illetve
löszfalomlás szerepelt. Az
eredmény tükrében munkacso-
portjuk javaslatot tesz a támo-
gatásra vagy a kérelem elutasí-
tására, valamint elvégzi a költ-

ségbecslést, amely alapján a
szociális osztály kiszámolja a
támogatás összegét. Badics
Istvánné, a szociális osztály
vezetõje úgy tájékoztatott,
hogy a munkacsoport javasla-
tát követõen rövid határidõn
belül megkapják az érintettek

az önkormányzat hozzájárulá-
sát. Vis maior segély esetén a
folyósítástól számított hatvan
napon belül a helyszínen ellen-
õrzik a kár helyreállítását, tá-
mogatás esetén számlával is
igazolniuk kell az érintettek-
nek a kapott összeg felhaszná-
lását. A kárenyhítésre ötmillió
forintot különített el a képvise-
lõ-testület.          Kohl Gyöngyi
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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: augusztus 27.

Paksi Hírnök

A II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolában és a Benedek
Elek Óvoda két tagóvodájá-
ban folytatódik az önkor-
mányzati intézmények felújí-
tási programja, emellett
megújul a Szent István téri
nyilvános illemhely, az ürge-
mezei strand alatt pedig egy
új épül. A beruházások, ame-
lyekre 124 millió forintot for-
dít a város, már elkezdõdtek.

Kiterjedt intézményhálózatot
mûködtet az önkormányzat, a
közel húsz épület állandó kar-
bantartására és korszerûsítésé-
re fordított összeg évrõl évre
jelentõs tételként szerepel a vá-
ros költségvetésében. – Nem
egyszerû a felújítások üteme-
zése és a fontossági sorrend
megállapítása, több szempont
alapján döntünk minden esz-
tendõben a megvalósuló intéz-
ményi korszerûsítésekrõl –
mondta el Hajdú János polgár-
mester. – Már a költségvetés
tervezésekor, az intézményve-
zetõk kérése alapján összeáll

egy sorrend, amely a mûszaki
osztály helyszíni felmérése és
a lehetõségek vizsgálata után
módosulhat. Minden évben el-
sõbbséget élvez a beázások
megszüntetése, a villám- és
érintésvédelem, valamint nagy
hangsúlyt fektetünk a vizes-
blokkok felújítására – tájéko-
ztatott Paks polgármestere, aki
hozzátette: a kiírt pályázatok
felülírhatják a sorrendet, hi-
szen a város minden pályázati
lehetõséget kihasznál. 

Idén nyáron öt intézményben
dolgoznak már a szakembe-
rek. A II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskolában folytatódik
a vizesblokk-korszerûsítés:
összesen 18 újul meg, emel-
lett megtörténik a világítási
rendszerek teljes cseréje is. A
Mesevár tagóvoda világítási
rendszerének felújítását au-
gusztus 23-ra vállalta a kivite-
lezõ, míg a Hétszínvirág tag-
óvodában a hónap utolsó nap-
jáig dolgozhatnak a szakem-

berek. A Tolnai úti intézmény
magastetõs épületszárnyára a
megrongálódott pala helyett
cserép kerül, megújul a csapa-
dékcsatorna és kiépítenek egy
korszerû villámhárító rend-
szert is. 
A három oktatási intézmény
mellett a város is korszerûsö-
dik, hiszen modern nyilvános
illemhelyek készülnek Pakson
két helyszínen. A Szent István
téri, nyolcvanas években épült,
leromlott állagú nyilvános WC
burkolatai, berendezései, villa-
mos- és vízhálózata teljesen
megújul, a munkálatokra 17,6
millió forintot fordít az önkor-
mányzat. Ez az illemhely szep-
tember végétõl folyamatos
nyitva tartással üzemel majd,
míg a strand alatt épülõ, közel
11 millió forintból megvalósu-
ló új létesítmény a városi prog-
ramok idején. A nyilvános il-
lemhelyek számát a jövõben
tovább kívánja bõvíteni az ön-
kormányzat a piactéri WC
nyitva tartásának megváltozta-
tásával, hogy ne csupán a piac-
napokon várja a szükségleteik
miatt betérõket.

Dallos Szilvia

Folynak az intézményrenoválások

Beérkeztek a kárigények
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Egy hónapot csúszik a Dózsa
György út felújításának befe-
jezése, a tavaszi esõzések mel-
lett a közmûkiváltások késlel-
tették az átadást. A kivitelezõ
és a város vezetése továbbra
is kéri a lakosság türelmét. 

Elõre nem látható problémák
miatt kényszerültek az átadási
határidõ módosítására. A kivi-
telezõ PORR konszern és a vá-
ros vezetése is szerette volna,
ha idõben befejezõdik a Dózsa
György úton zajló felújítás, de
a burkolat felbontása után több
alkalommal is szembesültek
azzal, hogy van, amit nem lehet
az eredeti tervek szerint elké-
szíteni, módosításokra volt
szükség. 

A Kereszt és a Rosthy utca kö-
zötti csapadékvíz-elvezetõ

rendszer, egy régi betoncsõ az
évek alatt annyira elhasználó-
dott, hogy több helyen elmoz-
dult, összetöredezett, ezért a
csapadékvíz állandóan szivár-
gott az út alatt. Cseréje elkerül-
hetetlen volt, már csak azért is,
mert túl magasan húzódott, így
a lesüllyesztett, új pályatest ki-
alakítását is akadályozta volna.
Az új csapadékvíz-elvezetõ
rendszer megépítése új terveket
kívánt és új beszerzéseket: a
speciális, erre a célra készült
betoncsövek megrendelése és
helyszínre szállítása is hosszú
napokat vett igénybe, emellett
több közmû esetén is hasonló
problémák adódtak. Folyama-
tosan, sokszor munkaerõt és gé-
peket átvezényelve, gõzerõvel
dolgoznak a fõutcán. – A tava-
szi és nyár eleji esõzések miatti

kéthetes lemaradás nagy részét
sikerült ledolgoznunk – tájé-
koztatott Guttyán József építés-
vezetõ –, csak az elõre nem ter-
vezett csapadékvíz-elvezetõ
rendszer megépítése okozta
csúszást nem tudjuk behozni –
tette hozzá a szakember. A kivi-
telezõ határidõ-módosítást kért,
az önkormányzattal történt
egyeztetést követõen az átadás
idõpontját augusztus 10-rõl
szeptember 10-re változatták.
Az ünnepélyes avatásra terve-
zett streetball bajnokság szep-
tember 12-én nem marad el,
már a megszépült fõutca bizto-
sítja a sportrendezvény és az
ünneplés helyszínét. Addig még
némi türelemre van szükség,
ugyanis a Hattyú utca és a Rá-
kóczi utca közötti szakasz fel-
újítási munkálatai miatt a for-

galmat továbbra is jelzõlámpa
irányítja a fõutcán, és lezárják a
Dózsa György út felõl a Rákó-
czi utcát, valamint a Duna Ho-
tel parkolóját is csak a Váci Mi-
hály utcából lehet megközelíte-
ni. A Rákóczi úti csomópontnál
lévõ gyalogátkelõhely ideigle-
nesen megszûnik, az autóbu-
szokra pedig a pályaudvaron le-
het majd felszállni. A „megállni
tilos” táblák továbbra is érvény-
ben vannak a Dózsa György út
mindkét oldalán.           -dallos-
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A közel félmilliárd forintból
megvalósuló fõutca-felújítás
mellett folytatódik a cseresz-
nyési út felújítása, új út épül
az Öreghegy utcában, korsze-
rûsödik a Kornis utca és a ke-
rékpárút-hálózat is tovább
bõvül a Dózsa György úton az
õsszel induló újabb négy be-
ruházásnak köszönhetõen. 

Az idénre tervezett újabb útre-
konstrukciók megvalósítására
már keresik a kivitelezõket, az
ajánlatokat augusztus közepé-
ig várják a városházára. Ha
minden az elképzelt menet-
rend szerint történik, akkor
szeptember közepén, a szerzõ-
déskötéseket követõen elin-
dulhatnak a munkálatok mind
a négy helyszínen. Cseresz-
nyésben az M6-os autópálya
felüljárójától a tavaly elké-
szült szakaszig újul tovább az
útpálya, a töredezett betonutat
aszfaltburkolatú, megszélesí-
tett út váltja fel. A Malomhe-
gyen az utolsó szilárd burko-
lat nélküli utcarész korszerû-
södik: az Öreghegy utca foly-

tatásában aszfaltozott út épül,
az egyik oldalon térkõburko-
latú járdával és kapubejárók-
kal. A Kornis utca (fotónkon)
teljes szélességében és hosz-
szában megújul, a beruházás-
sal párhuzamosan az ivóvíz-
hálózatot is korszerûsítik az
utcában a szakemberek. 

A kerékpárút hálózat bõvítése
több ütemben valósul meg. El-
sõ lépcsõben a Vak Bottyán
Gimnázium és a körforgalmi
csomópont közötti szakasz ké-
szül el. 

– A Dózsa György út ezen sza-
kaszának felújításakor a tervezé-
si programból kimaradt a kerék-
párút megépítése. A források
most rendelkezésre állnak, ezért
ezt idén pótolni szeretnénk – tá-
jékoztatott Hajdú János. Váro-
sunk polgármestere azt is el-
mondta, hogy az érintett ingat-
lantulajdonosok és vállalkozók
tiltakoznak a terv ellen, de eb-
ben az esetben a városi
összérdeknek felül kell írnia az
egyéni érdekeket, ezért, ha kel-
lemetlenségekkel jár is az épít-

kezés az ott élõk számára, a be-
ruházást megvalósítják. Máso-
dik ütemként elkezdõdik a gim-
názium és a Nyárfa utca közötti,
már meglévõ kerékpárút felújí-
tása. A rossz állapotú szakaszt
teljesen átépítik, zökkenõmentes
térburkolatot kap a felület. A
Nyárfa utcától a Kölesdi út vé-
géig hasonlóképpen korszerûsí-
tik a kerékpárutat, de ez a sza-
kasz majd csak jövõre épül át.
Ha a tervezett beruházások befe-
jezõdnek, akkor a település déli
bejáratától egészen a Kereszt ut-
cáig biztonságosan közlekedhe-
tünk két keréken is. A kerékpár-
út-hálózat bõvítése a jövõben az
elképzelések szerint a település
határain kívül is folytatódik. Ké-
szen vannak a tervek az atom-
erõmûig megépítendõ bicikliút-
ra, a szükséges ingatlanokat is
megvásárolta már az önkor-
mányzat, de egyelõre forrást ke-
resve, pályázati lehetõségre vár
a város. A Dunakömlõdig veze-
tõ kerékpárút építésének terve is
többször felvetõdött már, de
mint azt Hajdú János polgár-
mester elmondta: ennek megter-
vezése és a megépítése már a
következõ képviselõ-testület fel-
adata lesz majd.                 -dal-

A Kornis utca is megújul

Szeptemberben adják át a fõutcát

Szennyvízcsatorna-kiváltás
folyik a Kurcz György utca
– Zsíros köz csomópontjá-
ban, ezért jelenleg félpá-
lyán lehet közlekedni egy
szakaszon. A kivitelezési
munkák várhatóan szeptem-
ber 6-ig tartanak majd, ké-
rik az ott élõk és az arra
közlekedõk megértését. 
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Önkormányzati választások 2010

Rendet és nyugalmat sugá-
rozva és biztosítva ezt Paks
lakosságának, a megkezdett
munka folytatására kér fel-
hatalmazást a választópol-
gároktól a FIDESZ-KDNP
Polgári Szövetsége – hang-
zott el azon a sajtótájékozta-
tón, ahol a szervezet bemu-
tatta az októberi helyhatósá-
gi választásokon induló egyé-
ni önkormányzati képviselõ-
jelöltjeit. A szövetség polgár-
mesterjelöltje Hajdú János. 

– Polgári Szövetségünknek
az elmúlt idõszakokban meg-
kezdett munkát kell folytat-
nia, hiszen a következõ évek-
ben nagyon fontos infrastruk-
turális fejlesztések elõtt áll
Paks. Rövidesen megkezdõ-
dik az új szennyvíztisztító te-
lep, az új hulladékgazdálko-
dási rendszer és a balneológi-
ai központ építése, emellett

fel kell készülnünk az atom-
erõmû bõvítésébõl fakadó vá-
rosi feladatok ellátására is –
vázolta a Fidesz-KDNP helyi
szervezeteinek céljait polgár-
mesterjelöltjük. Hajdú János
hozzátette: kiemelt feladatuk-
nak tekintik annak biztosítá-
sát, hogy a városban ne le-
gyenek kivételezett csopor-
tok. Legyen valaki jobb-
vagy baloldali érzelmû, gaz-
dag vagy szegény ember, meg
kell találnia a biztonságát és a

helyét Pakson. Valamennyi
választókerületben indít kép-
viselõjelöltet a szervezet,
mindannyian körzetük prob-
lémáit ismerve, közéleti tevé-
kenységük során szerzett ta-
pasztalattal és határozott el-
képzelésekkel készülnek a
közös munkára, tudtuk meg
Bordács Józseftõl. A Fidesz
helyi szervezetének elnöke
elmondta: a párt országos el-
nöksége által meghatározott
jelölési folyamatot követve,

az országos választmány tá-
mogatásával kérték fel a vé-
leményük szerint legalkalma-
sabb paksi polgárokat, csapa-
tuk szakmailag és erkölcsileg
felkészült jelöltekbõl áll. Az
egyes választókerületben
Barnabás István, a kettesben
Ulbert Sándor, a hármas kör-
zetben Bordács József, a né-
gyesben Kern József, az ötös-
ben Csajági Sándor, a hatos-
ban dr. Nagy Tibor, a hetes-
ben Leber Ferenc, a nyolcas-
ban Spiesz József kéri a sza-
vazók bizalmát.                      

Dallos Szilvia

Hajdú János ismét indul

Minden körzetben indít kép-
viselõjelöltet a Paksi Lokál-
patrióták Egyesülete. Pol-
gármestert jelen állás sze-
rint nem jelölnek, és nem kí-
vánnak az önkormányzati
választásokon senkivel szö-
vetséget kötni, tudtuk meg a
szervezet kampánynyitó saj-
tótájékoztatóján.  

– Azzal a három képviselõi
hellyel, amit 2006-ban sike-
rült elérni, gyõztesnek éreztük
magunkat. A gyõztes csapaton
ne változtassunk elvet követ-
ve, egyetlen kivétellel, akkori
jelöltjeink indulnak a képvise-
lõi helyekért. Változás a ket-
tes körzetben van, aminek
oka, hogy Szinger Ferenc be-
töltötte hetvenedik életévét és
visszavonult – mutatta be a lo-
kálpatrióták csapatát Kovács
Sándor, a szervezet elnöke. Az
új jelölt Molnár József Péter,

aki elmondta, hogy alapos
megfontolás után, örömmel
fogadta el a megtisztelõ felké-
rést és igyekszik helytállni. A
választókörzetek számszerû
sorrendjében Újszászy József
vállalkozó, Molnár József Pé-
ter történelemtanár, Hor-
nyánszki János gépészmér-
nök, Villányi Ildikó, a szek-
szárdi rendelõintézet vezetõje,
Reményi János erõsáramú

technikus, Szabó Péter törté-
nelemtanár, Jantnerné Oláh
Ilona óvodapedagógus,
tagóvodavezetõ és Kovács
Sándor vállalkozó kérik a sza-
vazók bizalmát október 3-án.
Az egyesület választási prog-
ramja ugyanazon elvek men-
tén készül, mint négy eszten-
dõvel ezelõtt,  hetven száza-
lékban megvalósult, „számon
kérhetõ” a programjuk, tükrö-

zõdik benne a lakosság véle-
ménye és teljesíthetõ – hang-
súlyozta Kovács Sándor. Hoz-
zátette, az elmúlt négy évben
sokat tettek a városért, tevéke-
nyen részt vettek a különbözõ
bizottságok munkájában, és
részesei voltak a Polgári Szö-
vetséggel közösen kidolgozott
városfejlesztési program meg-
valósításának. Igazi lokálpat-
rióta városvezetést szeretné-
nek, hangsúlyosabban kíván-
ják képviselni a vállalkozói
szféra érdekeit, hogy még na-
gyobb teret kapjanak a városi
munkákban, és fontosnak tart-
ják az emberek tényleges ki-
szolgálását, azaz egy olyan
várost, amely méltó Paks
anyagi és szellemi erejéhez.
Bíznak abban, hogy amikor
döntenek a választók, figye-
lembe veszik politikamentes
szervezetük szlogenjét: A pak-
siak pártján.        Kohl Gyöngyi

Nem változtatnak a gyõztes csapaton
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Öt szervezet állít mind a nyolc
körzetben jelöltet az októberi
önkormányzati választásokon
és várhatóan három polgár-
mesterjelölt indul a tisztsé-
gért. A kampány kezdõdik,
kérdés, hogyan lehet mozgósí-
tani a választókat: négy évvel
ezelõtt a paksiak 54 százaléka
járult az urnához. Következ-
zenek a jelöltállítók ábécé sor-
rendben:

Minél több választóhoz
személyesen szeretné-

nek eljutni a Fidesz jelöltjei,
akiket – élükön Hajdú János
polgármesterrel – a hónap ele-
jén mutattak be a sajtó képvi-
selõinek. Erre egyik alkalom
az ajánlószelvények gyûjtése
lesz, ezentúl pedig fórumokra
várják majd (mind a képviselõ-
jelöltek, mind a polgármester-
jelölt) a lakosokat, tájékozta-
tott Bordács József, a párt pak-
si szervezetének elnöke. Min-
den postaládába eljuttatják be-
mutatkozó szórólapjukat, a
körzetekre vonatkozó prog-
ramjukat, továbbá egy külön
kiadványban ismertetik majd a
város egészével kapcsolatos el-
képzeléseiket, de köztéri pla-
kátokon is megjelennek.
Interneten a www.hajdu-
janos.hu, illetve a www.paks.
fidesz.hu oldalon találnak
majd friss híreket. A lakossági
fórumokon túl két nagyobb
rendezvényük lesz a kampány
során: szeptember 4-re terve-
zik a már hagyománnyá vált
Polgári Pikniket a Duna-par-
ton, amely idén a választások
jegyében zajlik, szeptember
utolsó napjaiban pedig orszá-
gos politikust is invitálnak a
VMK-ban tartandó kampány-
záró rendezvényükre, ahol
meglepetés is várja majd a
résztvevõket. A párt országos
kampányának részeként Pak-
son is megcsörrennek a vezeté-
kes telefonok augusztus 13. és
16. között, valamint az ország
összes háztartásába érkezik
majd egy kampánylevél. 

Rövidesen bemutatkozik a
Jobbik Magyarországért

Mozgalom polgármesterjelöltje,
valamint a képviselõjelöltek,
tudtuk meg Gáspár Viktortól, a
paksi szervezet elnökétõl. Min-
den indulójuk készül a választó-
kerületét érintõ lakossági fórum-
ra, de ezen túl is keresik majd a
választókkal a személyes kap-
csolatot. Intenzív jelenlétre ké-
szülnek a város forgalmas pont-
jain, ahol standokat állítanak fel
és megszólítják a járókelõket. 
– Jó néven veszik az emberek,
ugyanis több alkalommal el-
mondták: nem hallgatják meg
õket, a képviselõjelöltek nem kí-
váncsiak a véleményükre, legyen
az országgyûlési vagy egyéb vá-
lasztás – mondta az elnök. Köz-
ponti programot is terveznek,
Paksra várják az országos párt-
vezetés tisztségviselõjét is, de
egyéb rendezvénnyel – kulturá-
lis, családi nap – is készülnek,
emellett pedig szakmai vitafóru-
mokra várják majd az érintett te-
rületek szakembereit, legyen szó
helyi vállalkozásokról vagy erõ-
mûbõvítésrõl. Szórólappal, pla-
káttal, programfüzettel is jelent-
keznek a kampány során, de az
internet adta lehetõségeket is ki-
használják: a www.paks.job-
bik.hu honlapon, továbbá levele-
zési oldalakon jelentkeznek
majd.

Hétfõn mutatja be polgár-
mesterjelöltjét és képvi-

selõjelöltjeit az MSZP. A pol-
gármesterjelöltet rövidesen a
Facebook internetes közösségi
oldalon is megtalálják majd. A
cél, fejtette ki Faller Dezsõ, az
MSZP paksi szervezetének el-
nöke, hogy egy interaktív kap-
csolatot létesítsenek, amely so-
rán nem csupán a véleményü-
ket tehetik közzé a hozzászó-
lók, hanem témafelvetésekre is
reagálhatnak. Ajtótól ajtóig
megyünk, vázolta a személyes
találkozók kapcsán, ahol nem
csupán az elégséges mennyisé-
gû ajánlószelvényt kívánják
összeszedni. – A kopogtatócé-

dulák gyûjtése során, ahol nem
adják nekünk, legalább meg-
mondják, mi bajuk velünk. Ha
politikai, azzal nem tudunk mit
kezdeni, ha várospolitikai, ak-
kor hasznosítjuk a tapasztala-
tokat – sorolja. Most is megje-
lennek majd a piacon, ahol to-
vábbi véleményeket gyûjtenek
majd. Lesz plakát és szórólap
is, elképzelhetõ hogy országos
politikus is részt vesz a kam-
pányban, de nem ez az utóbbi a
fõ szempont. Az emberek in-
kább helyi politikát akarnak –
lesz-e iskolafelújítás, épül-e
járda –, az országos dolgok tör-
ténjenek országos szinten, mi
inkább az itt zajló dolgokra
koncentrálunk, foglalta össze. 

APaks Városért Mozgalom
jelöltjeit augusztus máso-

dik felében ismerhetik meg, tá-
jékoztatott Herczeg József, a
szervezet elnöke. Polgármester-
jelöltet nem állítanak, Hajdú Já-
nost támogatják az indulók kö-
zül. Az emberek akkor válnak
érdekelté, ha problémáik van-
nak, taglalja annak kapcsán,
mennyire nehéz mozgósítani a
választókat. – Úgy vettük észre,
legyen az bármilyen jelölõszer-
vezet, a gyûlésekre, fórumokra
kevesen mennek, ezért a kam-
pány során a személyes találko-
zásokra helyezzük a hangsúlyt –
mondja. A képviselõjelöltek vá-
lasztókörzetükben igyekeznek
minél több embert megszólítani
és keresik az alkalmat – legyen
az lakógyûlés vagy utcabál –
hogy közvetlen benyomásokat
gyûjtsenek, de akár telefonon is
meghallgatják a javaslatokat, hi-
szen számuk fellelhetõ a tele-
fonkönyvben. Emellett szóró-
lapokon juttatják el a várost és
az adott körzetet érintõ prog-
ramjukat a választókhoz, s rövi-
desen a jelöltjeiket bemutató
brosúrákat is kézbesítik. – Sze-
retném, ha a választás nem pár-
tokról szólna, hanem emberek-
rõl. Ne azt mondják, hogy egy
szervezet jelöltjére voksolnak,
hanem hogy elmennek az adott
személyre szavazni – legyen az
akármelyik párt tagja is – hang-
súlyozza. 

Ezen a héten mutatta be
képviselõjelöltjeit a Paksi

Lokálpatrióták Egyesülete,
amely a média-megjelenése-
ken túl ismét jelentkezik saját
kiadványával, a Lokális címû
hírlevéllel többször is az elkö-
vetkezendõ két hónapban. Az
írott megjelenésen, szóróla-
pokon túl fórumokra, temati-
kus estekre készülnek, ahol
bemutatják majd programjuk
irányvonalait, s megvitatják a
négy évvel ezelõtti elképzelé-
seket. – Kérjék rajtunk szá-
mon, mi vált valóra, milyen
munkát végeztünk az elmúlt
ciklus során – mondja Kovács
Sándor, az egyesület elnöke,
aki szerint minden választót
nem lehet megszólítani a kam-
pány során. Akad olyan is, aki
közönyös a közélet iránt és
megcsömörlött a kicsinyes po-
litikai harcoktól, véli. A vá-
lasztók egy másik része csak a
politikai logót látja, s ez alap-
ján szavaz – bárkit is takar az.
Azonban akadnak szép szám-
mal olyanok is, akik nyitottak
egy másfajta gondolkodás-
módra, s nem a nagypolitika
mentén hozzák meg döntésü-
ket, taglalja. – Óriási a kü-
lönbség, hogy egy országos
pártvezetés elvárásai és szlo-
genjei vagy pedig kizárólag
helyi érdekek, értékek mentén
határozza meg egy képviselõ a
programját – emelte ki a civil
szervezet kapcsán.

Dávid Ildikó

Pakson valamivel több mint
16 ezer választópolgár járul-
hat majd urnához október 3-
án. A polgármesterjelöltek-
nek 340, míg a képviselõje-
lölteknek – a választókörzet
nagyságától függõen, ahol
legalább az ott élõk egy szá-
zalékának ajánlását kell meg-
szerezniük – 15 és 23 közötti
kopogtatócédulát kell össze-
gyûjteniük. A választóknak
augusztus 16. és 19. között
kell megkapniuk a névjegy-
zékbe történõ felvételrõl szó-
ló értesítést és az ajánlószel-
vényeket.  
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Megalakult a Paks Térségi
Hulladékgazdálkodási Rend-
szer Társulási Tanácsa. A
szervezet annak az új paksi
szeméttelepnek a megépítését
irányítja, amely megvalósítá-
sát hét település határozta el
tavaly nyáron. A több mint
egymilliárd forintos beruhá-
zás pályázati támogatásból
készülhet el. 

A társulási tanács megalakításá-
ra a társulás hivatalos cégbíró-
sági bejegyzése miatt volt szük-
ség, amely feltétele a beruházás

anyagi hátterét biztosító pályá-
zat második fordulós anyagá-
nak benyújtásához. Az alakuló
ülésen megválasztották a szer-
vezet tisztségviselõit: az elnöki
feladattal Hajdú Jánost bízták
meg, az alelnöki tisztséget pe-
dig Bölcske polgármestere,
Kiss József tölti be. 

– A Pakshoz csatlakozó tele-
pülések mindegyikén megol-
dott jelenleg a kommunális hul-
ladék elszállítása, de az ezt biz-
tosító szerzõdések a szolgálta-
tókkal néhány éven belül meg-
szûnnek. Így számukra hosszú

távú és biztonságos megoldást
adhat az új paksi hulladékgaz-
dálkodási rendszer megépítése
– tudtuk meg Kiss Józseftõl. A
társulási tanács elsõ megbeszé-
lésén a további feladatokról is
döntött a tagság. A következõ
megbeszéléseken a munkaszer-
vezet kialakítása, a szervezeti
és mûködési szabályzat elfoga-
dása, valamint a tagdíj megálla-
pítása vár Paks, Bölcske,
Madocsa, Gerjen, Nagydorog,
Györköny és Pusztahencse pol-
gármesterére. – Ezek egyelõre
adminisztratív feladatok, a tár-

sulás tartalommal valójában
várhatóan 2012. január elsejétõl
töltõdik fel, hiszen a tervek sze-
rint akkor kezdhetjük el közö-
sen gyûjteni, lerakni és kezelni
a hulladékokat – tudtuk meg a
tanács elnökétõl. Hajdú János
tájékoztatása szerint jelenleg
dolgoznak a szakértõk a máso-
dik fordulós pályázati anyag
összeállításán, a szükséges do-
kumentumok az elõírt határidõ-
re elkészülnek. Az új szemétte-
lep és a hulladékkezelõ rend-
szer építése legkorábban 2011-
ben kezdõdhet el, miután befe-
jezõdtek a közbeszerzési eljárá-
sok és a kivitelezõvel aláírták a
szerzõdést.                   -dallos-

Változott néhány, a jármû-
vek átíratására vonatkozó
szabályozás, egyebek mellett
a szükséges nyomtatvány és a
tulajdonosváltás bejelentésé-
nek módja. Változás emellett
az okmányirodában, hogy új
szolgáltatásként e-mail vagy
SMS értesítés kérhetõ az iro-
daházban igényelt új okmá-
nyok elkészültérõl.

Év eleje óta új elõírások vonat-
koznak a jármû tulajdonváltá-
sának bejelentésére. Ez alapján
az eladó az adásvételi szerzõ-
dés megkötésének napjától
számított öt munkanapon belül
köteles bejelenteni az okmány-
irodában a változást a szerzõ-
dés bemutatásával. A vevõnek
ezt továbbra is 15 nap alatt kell
megtennie. Ugyancsak január
elsején módosultak az adásvé-
teli szerzõdésre vonatkozó sza-
bályok. Az új típusú szerzõdés
kiegészült, így például az irat-
nak tartalmaznia kell többek
között a hatálybalépést, a szer-
zõdés keltét, valamint az ok-
mányok átadásának és a bir-
tokbavételnek a dátumát kü-
lön-külön. 

Július elseje óta 

már csak az új elõírásnak meg-
felelõ szerzõdéseket fogadják

el az okmányirodában. Fontos
tudnivaló emellett, hogy a tu-
lajdonosváltás bejelentése csak
személyesen történhet, postai
úton és faxon keresztül már
nem fogadják el az adásvételi
szerzõdést az eladótól sem. Az
új típusú adásvételi szerzõdés
nyomtatvány kapható a papír-
írószer üzletekben, illetve le-
tölthetõ a nyilvantarto.hu inter-
netes oldalról. 

Míg jármû átíratáskor min-
den alkalommal személyesen

meg kell jelennünk az ok-
mányirodában, néhány ügyin-
tézés egyszerûsödött. Egy új
szolgáltatás lehetõvé teszi
ugyanis, hogy az ügyfél e-
mailben vagy SMS-ben, eset-
leg mindkettõben értesítést
kapjon, ha az általa igényelt
okmány: személyazonosító
igazolvány, útlevél, illetve ve-
zetõi engedély elkészült és át-
vehetõ. Ha az okmányt postai
úton szeretné megkapni az
igénylõ, akkor a postázás idõ-

pontjáról kap értesítést az, aki
e-mail címét és mobil elérhetõ-
ségét megadja. Nem ez az elsõ,
az ügyintézést megkönnyítõ
elektronikus szolgáltatás az
okmányirodában. Közel tíz éve
már az ügyfélkapuval rendel-
kezõ polgárok elektronikus ér-
tesítést kapnak okmányaik le-
járati idejérõl. A figyelmeztetõ
e-mailt három alkalommal: az
érvényességi idõ lejárta elõtt
két hónappal (útlevél esetén
hat hónappal), majd egy hó-
nappal, végül a lejárat napján
kapják meg az érintettek kár-
tyaformátumú személyazono-
sító igazolványukról és vezetõi
engedélyükrõl, útlevelükrõl,
valamint gépjármû forgalmi
engedélyükrõl. – A szabadsá-
gok ellenére ilyenkor nyáron is
a megszokott, egyébként is
magas ügyfélforgalom van az
okmányirodában – tájékozta-
tott Nyiratiné Nász Rózsa. A
vezetõ elmondta: az ügyfélhí-
vó rendszernek köszönhetõen a
folyamatosságot és a viszony-
lag rövid várakozási idõt tud-
ják biztosítani az ügyfelek szá-
mára, de elõfordul, hogy töb-
ben állnak sorban egy-egy
ügyintézõ ablakánál, fõként a
piaci napokon. Hogy ez ne így
legyen, kérik a lakosságot,
hogy lehetõleg ne pénteken
délelõtt próbálják ügyeiket el-
intézni, és mindenképpen kér-
jenek idõpontot, hiszen a vára-
kozás így elkerülhetõ.      -dal-
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Gondolatok a fõépítészi konferencia kapcsán
Pakson rendezik meg augusztus 25-26-
27-én a XV. Országos Fõépítészi Konfe-
renciát, melynek címe: PÁR-BESZÉD,
avagy a KREATIVITÁS EREJE – kulturális
alapú településfejlesztés. A fõépítészi
konferencia egyik szekcióülésének meg-
hívott vendége dr. Laposa József tájépí-
tész, akivel idén májusban, a III. Orszá-
gos Sillerfesztiválon találkoztam, a Sár-
gödör téren. A madocsai õsöktõl szárma-
zó Laposa József önmagáról, családjáról,
a szakmájáról, a szõlõrõl és a borról me-
sélt.

– Sárgödör téri ismerõseim azt mesélték
Önrõl, hogy a szép tájak, présházak és
borok kiváló ismerõje… tájépítész.

– Apai nagyapám, Laposa András, Paks
mellett, Madocsán született, de a fõváros-
ban, a Kálvária téren építette fel kádár-
mûhelyét. Nemcsak nagyapám, hanem
apám, nagybátyám, sõt ük- és szépapám
is kádár volt. Talán ennek is köszönhetõ,
hogy a Kertészeti Egyetemre jártam,
majd tájrendezõ mérnökként ellenállha-
tatlanul vonzott a szõlõ és a bor világa.
Tovább erõsítette a szõlõhöz való kötõ-
dést, hogy badacsonyi lányt vettem fele-
ségül s jellemzõen egy kis Balaton-felvi-
déki pincét vettem nászajándékba. Szõlõ-
ket, illetve szõlõnek való területeket csak
másfél évtizeddel késõbb – amikor gye-
rekeink nagyobbak lettek és a történelem
is fordult egyet – a kilencvenes évek ele-
jén tudtunk vásárolni.

– Hogyan határozza meg a tájrendezõ
mérnök a táj kifejezést?Az átlagember
számára a táj esztétikai kategória…

– Több alkalommal hangsúlyoztam,
hogy a táj nem csupán esztétikai kategó-
ria, hanem az élet, a gazdaság alapja. A
táj – hivatalos szakmai megfogalmazás
szerint – egyrészt a társadalom anyagi
életfeltétele, másrészt esztétikai-vizuális
értékek hordozója. A tájrendezés ökológi-
ai, mûszaki, ökonómiai ismeretek és esz-
tétikai elvek alapján az emberi környezet
alakítása annak érdekében, hogy a táj
élettani hatása, termõképessége, haszná-
lati és vizuális értéke növekedjen. Ezek-
kel a megállapításokkal egyetértek. Gond
akkor van, amikor az egyik jellemzõt a
másik fölé emeljük vagy kifelejtjük a
gondolkodásunkból. Meggyõzõdésem,
hogy fejlesztés nélkül még a meglévõ ér-
tékeket sem lehet megõrizni. A táj lénye-
ge a folyamatos változás. Az értékõrzés
és a fejlesztés összhangjára kitûnõ példa
itt Pakson a Sárgödör téri pincefalu meg-

újulása és új, városi szintû közösségi
funkciókkal való bõvülése.

– A hazai – országos, települési – terü-
letrendezési rendszerben/tervekben ho-
gyan lehet egy adott táj rendezési szem-
pontjait érvényesíteni? 

– Ha tájrendezésrõl beszélünk, mindig
elmondom, hogy bár az Országgyûlés a
legerõsebb érvényû magyar jogszabályok
közé emelte az Európai Tájegyezményt,
Magyarországon változatlanul nincs in-
tegrált tájpolitika és nincs önálló tájren-
dezési tervfajta sem.  A magyar tervezési
rendszerben – a településrendezési, illet-
ve a területrendezési tervekben lehet a
tájrendezés szempontjait az adottságok-
tól, a vezetõ tervezõktõl függõen érvé-
nyesíteni. Véleményem szerint eljött az
idõ a tájegységekben, kistájakban való
gondolkodásra. Újra kell gondolnunk a
térfelosztás rendjét, a tervezési rendszer-
be be kell illeszteni az egyes tájegységek-
re készítendõ tájrendezési terveket és a
vidékfejlesztést is össze kell hangolni a
tájegységekben való gondolkodással. 

– Ezt az elméleti megközelítést hogyan
képzeli megvalósítani a gyakorlatban?

– A legnagyobb gond a tájban a túlzott
mértékû beépítés mellett az egyoldalú
tájhasználat, illetve a klímaváltozás kö-
vetkeztében az Alföld egyes részeinek
elsivatagosodása. Ha nem tudjuk a folya-
matokat befolyásolni, akkor tovább csök-
ken az életterünk. Az adottságok feltárá-
sára, a táji, természeti értékek, a fejlesz-
tési igények, a gazdaság összehangolásá-

ra, a szellemiség, közösség fejlesztésére
tájintézetek létrehozására van szükség. A
tájintézetek többféle szakterület, tudo-
mányág szakemberei által a helyi szándé-
kok közös formálásának mûhelyei lehet-
nének. Olyan szellemi bázisok, amelyek
képesek a helyi adottságok, erények és
hátrányok ismeretében megfogalmazni a
fejlõdés irányait.

– Ismerem a gondolatait a szõlõhegy-
rõl, az emberrõl és a természetrõl, a régi
pincékrõl, présházakról. Mi a véleménye
a modern, XXI. századi épületekrõl?

– Számomra a szõlõhegy az ember és a
természet közötti legmagasabb rendû
összhangot fejezi ki. Erre gondol? Vagy
legkedvesebb könyvem, a Borospincék
mélyén címû bevezetõjére? Ebben a
könyvben mutatom be a györkönyi pince-
falut és a Sárgödör téri pincéket is – és
így fogalmazok: a bor képes a leghide-
gebb télben is megõrizni a nyári nap sze-
relmét és képes teremtõje lelkét is bele-
rejteni poharunkba. Tudja, a feleségem-
mel egy kis családi pincészetben gondol-
kodtunk, Bence fiunk azonban már borvi-
dékben. Befektetõi segítséggel felépítette
az egyik legkorszerûbb közép-európai
pincészetet. Már többen kérdezték, mi a
véleményem az új épületekrõl Az elsõ az,
hogy én biztosan nem ilyen épületeket
építettem volna, de a birtokot átadtuk és a
döntés joga már nem az enyém. A másik,
hogy ma nem csak egyetlen történelmi
korra jellemzõ épületeket õrzünk mûem-
lékként, hanem többféle kor értékeit tisz-
teljük. Így van létjogosultsága – ha nem
védtük le történelmi tájként a Badacsony
hegyet – az új, a mai kort kifejezõ, épüle-
teknek is.

Tell Edit

Várják a paksiakat is

Dr. Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia volt elnökének elõ-
adása nyitja meg a fõépítészi konferenci-
át augusztus 26-án, az Erzsébet Szálló
konferenciatermében, majd a szocioló-
gustól az építészig számos témát dolgoz-
nak fel az elõadók. A délután fél három-
tól kezdõdõ szekcióüléseken kötetlen
beszélgetés keretében tárgyalnak majd
az épített környezetrõl több megközelí-
tésben, ahova várják a város lakóit is. A
részletes programot megtalálják a
www.paks.hu oldalon. 
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Válság ide, hitelszigorítás
oda, Pakson él az ingatlanpi-
ac, állítják a szakemberek.
Az árakat e két ok nem csök-
kentette, az atomerõmû ter-
vezett bõvítésének híre pedig
még nem növelte meg. A leg-
kelendõbbek a panellakások.
Ezek némelyikének áráért
már kisebb házat lehet vásá-
rolni Pakson, de Duna-
kömlõdön, pláne a környék-
beli falvakban még inkább.

Nagyon nagy a szórás a lakás-
árakban, eladhatóságát, értékét
jelentõsen befolyásolja, hogy
Paks melyik részén van. Ke-
lendõ és drága a Kodály, az Új-
templom alsó része, a
Kurcsatov utca. Sokban függ
az ár attól is, hogy felújított-e a
ház, illetve a lakás, bár az is
elõfordul, hogy valaki direkt
olyat keres, amit a saját ízlése
szerint felújíthat, osztotta meg
lapunkkal az elmúlt hónapban
szerzett tapasztalatait Peti Or-
solya. Férjével januárban
kezdtek el kétszobás Kodály
Zoltán utcai lakásuk helyett
nagyobbat keresni. Mint el-
mondta, náluk fontos szem-
pont volt, hogy jó állapotban
legyen és ízlésüknek is megfe-
leljen, hogy ne kelljen fúrni-fa-
ragni. Nemcsak lakásban, ház-
ban is gondolkodtak, így kö-
rülnéztek Pakson és környékén
e tekintetben is. Azt tapasztal-
ták, hogy a jó állapotú, na-
gyobb házakat, amelyeknek 30
millió forint körül van az érté-

ke, nehéz eladni. A családi há-
zakat eleve nem könnyû, ezért
ott jobban visszaesett az ár, el-
lentétben a panellakásokkal.
Most egy nagyobb panel áráért
egy kisebb házat is meg lehet
venni, régen ez nem így volt,
fogalmaz Orsolya, aki szerint
ennek az lehet az oka, hogy a
panelek fenntartása olcsóbb.
Hozzáfûzte, a családi házak
esetében egyértelmûen kínálati
piac van. Szerinte a bontásra
ítélt, öreg házakért irreálisan
sokat kérnek, jóval telekár fö-
lött kínálják. Tapasztalatai
szerint nagyon jól mennek a
vidéki házak közül azok, ahol
jó állapotúak a falak, nem kell
tetõt cserélni.

Az általunk megkérdezett
egyik ingatlan szakember,
Kurucz Zoltán szavai a vevõ-
ként szerzett tapasztalatokat
részben támasztják alá. Az

Atomingatlan Iroda vezetõje el-
mondta, hogy számára éppen az
a meglepõ, hogy hiába a közel-
ség, Madocsáról, Németkérrõl,
Pusztahencsérõl, Dunaszent-
györgyrõl hallani sem akarnak a
vevõk, csak Paksban gondol-
kodnak, hiába érvel ex-buda-
pestiként, hogy 20 km-en belül
mindegy, hogy az ember hol la-
kik. Jelentõsen olcsóbban tud-
nának venni jó kondíciójú háza-
kat, és úgyis kocsival jár min-
denki. Még Pakson belül is gya-
kori ellenérv, hogy messze van.
Sokkal nehezebb egy Petõfi,
netán Hidegvölgy vagy Haladás
utcai házat értékesíteni, mint
egy városközpont- vagy lakóte-
lep-közelit. Elõbbinél a sláger a
hatos út és fõutca közötti terü-
let, illetve a fõutca másik olda-
lán lévõ közeli utcák.

Az atomerõmû-bõvítés hí-
rének még nincs hatással, az
effektív munkák megkezdése
elõtt két évvel azonban már
biztosan felhajtja majd az
árakat.

A paksi lakáspiacot jelentõs
túlkínálat jellemzi, és a válság,
a hitelfelvételi lehetõségek
megnehezítése ellenére nem áll
a piac, legfeljebb valamelyest
átalakult, derül ki Kurucz Zol-
tán tájékoztatójából. Mivel a
bankok sokkal nehezebben ad-
nak hitelt, jellemzõbbé vált a
készpénzes vásárlás. Az Atom-
ingatlan Iroda vezetõje szerint

a vevõk ötven százalékát teszik
ki. Paks egy külön sziget, fo-
galmaz. Köszönhetõen az
atomerõmû ittlétének az árak
nem csökkentek, és benne van
a levegõben, hogy „legfeljebb
várok három évet, utána a bõ-
vítés miatt, biztosan el lehet
adni”. És bár jellemzõen a pa-
nelek és kisebb házak mennek,
van kereslet a 30 millió forint
körüli házakra is. Efelett azon-
ban már elkezdõdik a polémia,
hogy vegyenek vagy építse-
nek. Nehéz eladni azokat a ki-
sebb házakat, amelyekhez
1000 négyzetméter feletti telek
tartozik. A fiatalok többsége
már nem akarja bevállalni, le-
gyen akár kert, gyümölcsös,
vagy füvesített porta. 

Kurucz Zoltán szerint elég
sok bedõlt hitelû ingatlan kerül
a piacra. Nem ritka, hogy a
gyerekek juttatják a szülõket
az utcára azzal, hogy jelzálo-
got tetetnek a házra, majd nem
tudják fizetni a hitelt. Jellem-
zõ, hogy utolsó pillanatig nem
lépnek, megvárják, amíg elvi-
szi a bank a házat, ahelyett,
hogy jobb áron maguk értéke-
sítenék, és akár valamelyik
környékbeli faluban vennének
egy hasonló kondícióban lévõ
ingatlant sokkal olcsóbban. 

A bedõlt hitelû ingatlanok
megjelenése Sótonyi Babett,
az IHB Quadrans tulajdonosá-
nak tapasztalatai szerint még
mindig nem jellemzõek a vá-
rosra. Ahol, mint fogalmazott,
él a piac, nem lehet észrevenni
a válságot, fizetõképes kereslet
van, hitelképes is a lakosság.
Ezelõtt három-négy éve azt ta-
pasztaltuk, hogy inkább hitelre
vásárolnak, most viszont in-
kább sokan vesznek készpénz-
ért, teszi hozzá. Az atomerõmû
itt léte annyiban is árnyalja a
paksi piacot, hogy az ott dolgo-
zók 3,7 millió forint kamat-
mentes kölcsönt kapnak, amit
ugyan nem fogadnak el a ban-
kok önerõnek, de jelentõsen
megkönnyíti a vásárlást. 

(Folytatás a 9. oldalon)

Ingatlankörkép: Pakson nincs válság

Az M6-os autópálya átadása után Dunaújvárosban jelen-
tõsen megemelkedtek az ingatlanárak, egy kétszobás lakásért
8,5-9 millió forintot is elkértek. Mostanra ez visszaesett 6,5
millió körüli értékre, vázolta Kurucz Zoltán. Hozzátette, aki
akkor vett, ráadásul valutaalapú hitelre, az rengeteget bukott.
Beszámolója szerint a sztrádaépítés a lakásárakra Pakson
nem gyakorolt különösebb hatást, a bérleti díjakra viszont
igen. Egy kétszobás lakást – felszereltségtõl függõen 30-40
ezer forintért lehetett kiadni elõtte, az építés alatt viszont 100
ezer forintért havonta, mondja Kurucz Zoltán. A legextré-
mebb példa, mint fogalmaz, egy 1+2 fél szobás lakás, ame-
lyet havi 160 ezer forintért vettek bérbe. Mostanra a bérleti
díjak konszolidálódtak.
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(Folytatás a 8. oldalról)
A panel a legkelendõbb, már

csak azért is, mert a tízmillió kö-
zeli ár ezzel a munkáltatói köl-
csönnel elérhetõvé válik. Mint
Sótonyi Babett mondja, Pakson
a válság ellenére tartják értékü-
ket az ingatlanok, és megvan az
évi 5-10 százalékos áremelke-
dés is. Ezt se a válság, se a hitel-
feltételek változása nem befo-
lyásolja. Miként Tibainé Rosta
Melinda, az IHB Quadrans
munkatársa mondja, gyakori,
hogy családi házat szeretnének
a vevõk, többnyire Pakson, vé-
gül azonban marad a panel, mert
inkább ragaszkodnak a város-
hoz, mint a házhoz. Példaként
említi Dunakömlõdöt, ahol egy
jól felszerelt, korszerû, össz-
komfortos házat ugyanannyiért
lehet megvenni, mint a paksi pa-
nelt, mégsem olyan kelendõ.

Tapasztalatai szerint általá-
nosságban igaz, hogy a vevõk
nem tudják jól felmérni lehe-
tõségeiket. Mint kolléganõjé-
vel aláhúzzák, ezért jó ingat-

lanirodához fordulni. Sokan
nem tudják, hogy az informá-
cióért nem kell a vevõknek fi-
zetniük. Az általános szokás
az, hogy a közvetítõk az el-

adóktól kapnak jutalékot. Ha
szakemberhez fordul a lakás-
vásárlás elõtt álló, sok bosszú-
ságtól, felesleges idõpocséko-
lástól menekül meg. Az ilyen
irodák munkatársai jobban el-
igazodnak például a hitellehe-
tõségek között, nemcsak egy
ajánlatot tudnak ismertetni,
hanem többet, semlegesként,
nem saját portékájukat a vá-
sárlóra tukmálva. A közvetí-
tõk szûrõként mûködnek: fel-
mérik az igényeket, és ismer-
vén a kínálatot, célirányosan
tudnak ingatlant ajánlani, nem
kell hirdetéseket böngészni,
órákat, napokat telefonálni. A
közvetítõk a felesleges körök-
tõl kímélik meg a vevõket is,
eladókat is azzal, hogy csak a
potenciális partnereket hozzák
össze.

Vida Tünde

Van néhány érdekes, tipikus téveszme a lakáspiacon, derül
ki Kurucz Zoltán szavaiból. Az egyik a panelfelújítással függ
össze. Kérdés e téren, hogy valójában ki fizeti a révészt,
mondja. Egy „becsomagolt, újjávarázsolt” épületben, ha a la-
kás nincs is felújítva, körülbelül 800 ezer forinttal drágábban
akarják eladni annak ellenére, hogy egyes esetekben elõtör-
lesztés is van, de többnyire megemelik a közös költséget és
abba építik be az árát, amit már a vevõ fizet. Az emberek pél-
dául borzasztó nagyra értékelik, ha légkondicionált egy ott-
hon. Tipikus mondat: negyedik emeleti, de klímás. Ilyenkor
az értékbecslõ visszakérdez, hogy mennyi volt a légkondi
szereléssel együtt. Ötvenezer?!

Az viszont, hogy milyen magasan van az eladandó fészek,
fontos az árképzésben. Régen, a tanácsi lakások idején a lift-
nélküli házakban a felsõ emeleten a bérleti díjból 10% ked-
vezményt adtak. Nagyjából ma is ez a különbség tükrözõdik
a lakásárakban. 

Klímatörténeti múzeumot terveznek
Nem elõször nyújt be pályá-
zatot az önkormányzat a De-
ák-ház felújítására, ám re-
mélik, most sikerrel járnak.
A tervekben nem csupán az
épület renoválása szerepel: a
látogatók személyesen tanul-
mányozhatnának egy pasz-
szív házat, megújulna a Sár-
gödör tér, és csatlakozott a
térséget érintõ elképzelések-
hez Bölcske is. 

A „Térségi alapú komplex tu-
risztikai termékcsomagok ki-
alakítása” címû pályázat kere-
tében Paks önkormányzata
Bölcskével együttmûködve
pályázatot nyújt be ebben a
hónapban „Régió Kapuja”
címmel a Dél-Dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Ügynök-
séghez. Pakson a Deák-ház
felújítása szerepel az elképze-
lések között, amelyet a jelen-
leg már helyhiánnyal küzdõ
Városi Múzeum töltene meg
élettel. Érdekesség, hogy az
épülettel összekapcsolva egy
teljesen modern és a kor elvá-
rásainak megfelelõ passzív
ház épülne, amelynek egyik
különlegessége, hogy a mo-

dern technikákat felhasználva
egy hagyományos házhoz ké-
pest akár 80-90 százalékkal

kevesebb a fûtésienergia-
szükséglete. Ehhez kapcsoló-
dik témájában a kuriózumnak

számító Klímatörténeti Múze-
um, hiszen a klímaváltozás
nyomot hagy maga után, me-
lyet a paksi löszfal rétegei
õriznek – ezeket mutatná be a
tárlat, így korunk egyik nagy
problémáját, a klíma termé-
szetes változását és az emberi
beavatkozások hatásait ismer-
hetnék meg a látogatók. Nem
csak a Deák-ház felújítása
szerepel a pályázati anyag-
ban: a rendezvényeknek he-
lyet adó Sárgödör tér is to-
vább fejlõdne. 

A tervek szerint a program-
hoz csatlakozó Bölcskén a Bé-
ke tér fejlõdne tovább, ahol
rendezvényhelyszínt, kiszolgá-
ló épületet, valamint pincemú-
zeumot alakítanának ki, továb-
bá a pályázat keretében ma-
gánberuházók bevonásával két
borospince is megépül majd. 

A beruházások a Duna vona-
lához kötõdõ rendezvény-
helyszín-hálózatot az ehhez
szorosan kapcsolódó bortu-
risztikai helyszínekkel kap-
csolják össze, s a több mint
egymilliárdos projekt „zász-
lóshajója” a nagyszabású mú-
zeumi fejlesztés.

A város önkormányzata 2001-ben írt ki országos tervpá-
lyázatot Paks történeti városközpont ötletpályázatának elké-
szítésére. Ekkor született meg az az elképzelés, amely a De-
ák-házat a múzeum részeként hasznosítaná. A szükséglakás-
ként és orvosi rendelõként funkcionáló épületet néhány évvel
ezelõtt kiürítették és a részletes tervek alapján elvégeztették
a bontások nagy részét, amely nyomán az egykori belsõ el-
rendezést igyekeztek visszaállítani. További fontos lépés
volt, hogy leverték a vakolatot, így az átnedvesedett falak
száradni kezdtek. Azóta is folyamatosan zajlanak állagmeg-
óvó munkálatok és pályázatok útján keresik a forrást a több-
száz milliós beruházásra. 
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A feltárás elsõ lépcsõjében kézi vagy gépi erõvel eltávolítják a termõ humuszréteget. Ez-
után kerülnek elõ a finom szerszámok: seprûk, ecsetek, ezekkel folytatódik a feltárás.  A le-
letanyagot a Városi Múzeumban tisztítják meg, rendszerezik, leltározzák, s ha szükséges,
restaurálásra küldik. Nemrég a lussoniumi leletekbõl idõszaki kiállítás is nyílt.

Immár több mint húsz éve végeznek folya-
matos régészeti kutatásokat nyaranta a
Dunakömlõd fölé magasodó Sánc-hegyen. A
régészhallgatókból és paksi fõiskolásokból,
egyetemistákból álló csapat idén Fazekas Fe-
renc és Szabó Antal régészek irányításával
folytatja a római kori lelõhely feltárását. Az
ásatás vezetõje Váradyné Péterfi Zsuzsanna.
A régészeket a modern technika is segíti:
talajradar segítségével deríthetik fel a föld
alatt rejtõzõ épületmaradványokat.

Lussoniumi
ásatások:

a rómaiak
nyomában

A limes mentén húzódó katonai tábor a
Duna egykori medre fölött magasodott,
ahol most a hatos út vezet. Lussonium kü-
lönlegessége abban rejlik a római kort ku-
tatók számára, hogy az itt található katonai
tábor (castrum) elrendezése nem követte a
megszokott, az ellenség megfélemlítésére
szolgáló alakzatot, hanem igazodott a te-
repviszonyokhoz.
A római uralom mintegy négy évszázada
alatt folyamatosan lakott volt e vidék, ezt
a múlt század óta napjainkig elõkerülõ je-
lentõs római kori emlékek bizonyítják.
További fotók a lussoniumi ásatásokról a
www.paksihirnok.hu oldalon.
Lussoniumnak saját honlapja is készül,
címe: www.lussonium.hu 

Kép és szöveg: Kövi Gergõ
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A most bemutatott tárgyak so-
kaknak ismerõsek lehetnek,
hiszen már szerepeltek a mú-
zeum „Édes élet” címû idõsza-
ki kiállításán 2003-ban és a
múzeumi nyílt napok tárgyfel-
ismerõ játékában is.

Származásuk és gyûjtemény-
be kerülésük ismert: Paks elsõ
cukrászüzletének felszerelésé-
hez tartoztak. A cukrászdát
Huszár János (1904-1980)
mestercukrász nyitotta meg
1933-ban. A mesterséget Bu-
dapesten tanulta, a híres Hauer
cukrászdában. A tanulóévek
után itt dolgozott tovább se-
gédként, majd siófoki szállo-
dákban helyezkedett el. Önálló
vállalkozását a családalapítás
után indította. Cukrászdája
hosszú évtizedekig az egyetlen
volt Pakson. A mûhelyben egy
segéddel, Halász Józseffel dol-
gozott, az üzletben pedig a fe-
lesége, Huszár Jánosné Baksay
Mária szolgálta ki a vendége-
ket. A Duna-korzó japánkertjé-
ben nyáron fagylaltozót is mû-
ködtetett. Az 50-es évek elején
üzlete az ÁFÉSZ tulajdonába
került, õt és feleségét is alkal-
mazottként foglalkoztatták.

Késõbb a második paksi cuk-
rászdában, a Gyöngyvirágban
dolgozott, mely az Erzsébet
szálló földszintjén nyílt meg,
innen ment nyugdíjba. A tár-
gyakat felesége adományozta a
múzeumnak.

Az ónból készült formákat
parfé készítéséhez használták.
A belsõ íveken domborodó
minták mutatják, milyen alak-
zatot adott ki a forma: eper,
kukoricacsõ, spárga, barack,

virágok, sas, kagyló. A parfé-
figurákból álló tálakat gyü-
mölccsel, tejszínhabbal, cso-
koládéval díszítve tálalták. A
különbözõ színû és formájú
édességekbõl különleges kom-
pozíciók születhettek. 

A parfé a fagylalt közeli ro-
kona, ízesített, formába fa-
gyasztott tejszínhab. Elneve-
zése az anekdota szerint egy
francia nemesnek köszönhetõ,
aki amikor elõször kóstolta a

jeges nyalánkságot, így kiál-
tott fel: „parfait”, vagyis: „tö-
kéletes”. 

Budapesten a két világhábo-
rú között különösen kedveltek
voltak az Auguszt, a Hauer és
az Oroszi cukrászda figurális
parféi. Huszár János már a ta-
nulóévek alatt elsajátíthatta a
parfékészítés mûvészetét. 

A formák történetét tehát is-
merjük, viszont a cukrászda
szerepét, amit a város életében
betöltött, és a hozzá kapcsoló-
dó szokásokat kevésbé. Jártak-
e rendszeresen, hétköznap a
cukrászdába, vagy csak hétvé-
gén és ünnepnapokon? A nagy
ünnepekre a süteményeket ott-
hon készítették el, vagy az üz-
letben vásárolták? Volt-e olyan
sajátos, csak itt kapható, vagy
a környéken a legfinomabban
elkészített édesség, amiért
mindenképpen érdemes volt
ide látogatni? Várjuk történe-
teiket!

Írjanak a muzeum.paks@
gmail.com e-mail címre, vagy
a Városi Múzeum, 7030 Paks,
Deák F. u. 2. címre. Köszönjük
eddigi visszajelzéseiket!

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Tárgy/Történet
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A tavaly nyári ásatás utolsó napjaiban került elõ a páratlan leletnek számító római kori bronz császárszobor töredék. Az idei ásatás
egyik legkomolyabb lelete az Európában is ritkaságnak számító hun kori fibula az V. századból, ami egy fiatal nõ sírjából került elõ.
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Nem csak parlagon hever
Vörös, vizenyõs, égõ szemek,
krumplivá dagadt orr, viszke-
tõ fül és torok, fulladás, átvir-
rasztott éjszakák, tampon az
orrban. (Ha senki sem látja…)
Mindez egy ártalmatlannak
tûnõ növénytõl: a parlagfûtõl.

Aki azonban allergiás rá,
már a puszta látványától is
tüsszögni kezd – Magyaror-
szágon ez a legelterjedtebb
gyomnövény, pollenje pedig
az egyik legerõsebb ismert
allergén. Mint a neve is mu-
tatja: elsõsorban a legmosto-
hább körülmények között le-
võ talajokon terjed el legin-
kább. 

Pakson az új autópálya épí-
tésével kapcsolatban álló te-
rületeken kaotikus állapotok
uralkodnak az egyelõre tisztá-
zatlan birtokviszonyok miatt,
a belterületen azonban példa-
értékû a parlagfûhelyzet, kö-
szönhetõ ez a jelentõs civil
összefogásnak is.

Az önkormányzat egyik fel-
adata, hogy felhívja a lakos-
ság figyelmét a parlagfû-men-
tesítéssel kapcsolatos teen-
dõkre. Ennek értelmében jú-
nius 30-ig végre kell hajtani-
uk a védekezést a lakosoknak,
azt követõen pedig meg kell
akadályozniuk (elsõsorban
havonta többszöri kaszálás-
sal), hogy a pollen a levegõbe
kerüljön. Az önkormányzat
kényszerkaszálást is elrendel-
het, amennyiben a telek tulaj-
donosa a védekezésrõl nem
gondoskodik; költsége több
tízezer forint is lehet. Ez nem
azonos a növényvédelmi bír-
sággal, amellyel ugyancsak
sújtható a renitens gazda – en-
nek összege 15 ezer és 15
millió forint között van. Aki
parlagfûtõl hemzsegõ, elha-
nyagolt területtel találkozik,
az belterület esetén a polgár-
mesteri hivatal mûszaki osz-
tályán tehet bejelentést, a kül-
területet illetõen pedig a kör-
zeti földhivatalnál. Elõfordul
azonban, hogy a bejelentés-
nek a parlagfûproblémán

túlnyúló aspektusai is vannak.
A gond sokszor emberi, sze-
mélyes jellegû.

Gyakran érkeznek bejelen-
tõk nem valós parlagfû-prob-
lémával, hanem inkább embe-
ri viszonyaikat próbálják ren-
dezgetni az önkormányzat se-
gítségével. Elõfordult, hogy
valaki bement a hivatalba,
hogy a szomszéd elhagyatott
telke parlagfûvel borított.
Kérte, hogy hatósági úton te-
gyenek ez ellen. Felhívták az
illetõt, aki a legnagyobb ter-
mészetességgel állt a kérdés-

hez és orvosolta a problémát,
ám a parlagfû mezõ helyett
csupán pár szálat talált… Azt
javasolják, hogy a bejelentõk
elõbb mérjék fel valódi szán-
dékaikat, és problémáikat
próbálják meg elõször meg-
beszélni egymással.

A polgármesteri hivatalban
megtudtuk: idén egyelõre egy
olyan bejelentés érkezett,
ahol a parlagfû-szennyezett-
séget meg lehetett állapítani,
de ez annak is tulajdonítható,
hogy a gyomnövény virágzá-
sa három hetet késik.

– Nagy növekedés a friss al-
lergiások számában nem mu-
tatkozik – állítja dr. Hegedûs
Éva tüdõgyógyász fõorvos,
aki arra a kérdésünkre, hogy
miért van ma olyan sok aller-
giás, így válaszol:

– Ma már lényegesen töb-
ben fordulnak orvoshoz, mint
korábban, ez az egyik ok. A
másik pedig az, hogy a felnö-
võ nemzedéket gyerekkorá-
ban 

túlzott higiéniával

óvták; 

ha kicsit megbetegedtek, már
orvoshoz vitték õket, ahol
gyógyszert kaptak, így más-
hogy alakult az immunrend-
szerük is, mint azok esetében,
akiknek szervezete maga küz-
dött meg a betegséggel. Prob-
lémát jelent még az allergia
szempontjából az egészségte-
len, városi életmód is, vala-
mint a dohányzás. A fiatalok
nincsenek eleget a friss leve-
gõn, plázákba járnak inkább,
így a légutak is kényesebbek.

Ha idõben orvoshoz kerü-
lünk, kiküszöbölhetõ az aller-
gia alsóbb légutakra húzódá-
sa, asztmává alakulása. A fõ-
orvos asszony szerint sokan
félnek attól, hogy a gyógysze-
rek álmosítanak, veszélyessé
teszik a gépkocsivezetést, ez
azonban az évtizedekkel ez-
elõtti, elsõ generációs szerek-
re volt jellemzõ. Ma már e
mellékhatások nem, vagy
csak minimális mértékben
fordulnak elõ.

Dr. Hegedûs Éva statisztiká-
val is szolgált: az elmúlt év-
ben a paksi tüdõgondozóban
összesen 2515 allergiás légúti
betegséggel küzdõt  regiszt-
ráltak. (Ebben az allergiás
rhinitis – nátha – és a szem-
gyulladás is szerepel egészen
az asztmáig.) Új asztmás be-
teg 110, míg allergiás 106 je-
lentkezett 2009-ben.

Sólya Emma

Van, ahol az utcán virít…

Böcz Ferenc már nyugdíjas, korábban az atomerõmûben
dolgozott. Húsz éve szenved az allergiától.

– Svéd gyártmányú gyógyszert kaptam, amikor még dol-
goztam; a kúrát télen kellett kezdenem, és mire megkezdõ-
dött a parlagfûszezon, felkészült rá a szervezetem. Mivel a
szer nagyon drága, ma már nem szedem, ennek ellenére
enyhültek az allergiás panaszaim és elég, ha szem- és orr-
cseppet használok. A javulást annak is tulajdonítom, hogy
nem dolgozom már poros helyen, jobb környezetben va-
gyok.
Komáromi János 1986, vagyis Paksra kerülése óta allergi-
ás a parlagfûre, panaszai az enyhétõl az allergiás rohamokig
terjedtek. Szedett rá gyógyszereket, de fittyet hányva az or-
vosi szakmai protokollra, õ a homeopátiás szerekre eskü-
szik.

– Néhány éve szedem a homeopátiás golyókat, nem va-
gyok tünetmentes, de lényegesen jobban érzem magam,
mint korábban. A munkámat akkor is elvégeztem, azonban
nem tudtam a szabadban tartózkodni – ez az augusztusi-
szeptemberi idõszakban most is óvatosságot igényel a ré-
szemrõl. 
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Egyre több a szép kert Pakson
és nem csak az udvarokban,
hanem a házak elõtt is, érté-
kelte az idei lakossági virá-
gosítási versenyt Pupp József-
né, a zsûri tagja. A szervezõ
„Együtt a parlagfû ellen” Ala-
pítvány a közelmúltban hir-
dette ki a verseny eredményét,
ahol az is kiderült, hogy ki lett
a családi parlagfû-gyûjtési ak-
ció gyõztese.  

A lakossági virágosítási verseny
és a családi parlagfû-gyûjtési ak-
ció is nagy múlttal rendelkezõ
program, amelyekkel az „Együtt
a parlagfû ellen” Alapítvány a
gyommentes, szép virágos kör-
nyezet kialakítására ösztönzi a
lakosságot. Az idei virágosítási
versenyben a legszebb virágos
kertes ház, lépcsõház, illetve ut-
ca kerestetett. A jelentkezõkhöz
tavasszal és nyáron látogatott el
a zsûri: Klézl Terézia városi fõ-

kertész, Pupp Józsefné, a Paksi
Kertbarát Egyesület elnöke és
Zengrûberné Fetter Szilvia, az
alapítvány korábbi vezetõje. Az
értékelésnél fontos szempont
volt, hogy a kert közterületrõl

belátható, tiszta, rendezett, virá-
gos és gyommentes legyen. A
két mustra összesített pontszáma
alapján alakult ki a végsõ sor-
rend. Családi ház kategóriában
Vasadi András kertje találtatott a

legszebbnek, az utcák közül az
Április 4. utca, lépcsõházak ka-
tegóriájában pedig a Kishegyi út
18. (fotónkon) lakói örülhettek
az elsõ helyezésnek és az ezzel
együtt járó kerámia plakettnek,
valamint tekintélyes mennyisé-
gû egynyári virágpalántának és
muskátlinak, amelyet tavasszal
vehetnek majd át. A második és
harmadik helyezettek hasonló
díjazásban részesültek. Más volt
a családi parlagfû-gyûjtési akció
dobogósainak jutalma. A gyõz-
tes Borsi Gábor és családja lett,
akik szeptemberben egyhetes
balatonfüredi családi üdülésen
vehetnek részt. Második lett
Nikli Ferenc, harmadik Pataki
Sándor és családja, akik 30, illet-
ve 10 ezer forint értékû mezõ-
gazdasági vásárlási utalványt
nyertek. Idén nem a darabszám,
hanem az összegyûjtött gyom-
növény súlya alapján dõlt el a
résztvevõk helyezése, a verseny-
re nevezett kilenc család össze-
sen 2019 kilogrammot szedett
össze.                         -gyöngy-

Ismételten megszervezték azt
az országos mintaprogramot,
amelynek lényege, hogy a vé-
dõnõk méhnyakszûrést vé-
geznek településükön. Az ok-
tóber közepéig tartó prog-
ramban a paksi kistérségbõl
két védõnõ vesz részt, képzé-
sük már megtörtént.

Több európai országban a méh-
nyakrák már nem halálok, Ma-
gyarországon azonban még
mindig évente közel ötszáz nõ
esik a betegség áldozatául, pe-
dig az idõben felfedezett kór jól
gyógyítható. A korai felismerés
módszere a méhnyakszûrés,
amely hazánkban megoldott,
ám sajnos a nõk tekintélyes há-
nyada nem él a lehetõséggel.
Az átszûrtség növelését céloz-
za az Országos Védõnõi Méh-
nyakszûrõ Mintaprogram,
amelyet elõször 2009-ben szer-
vezett meg az Egészségügyi
Minisztérium kezdeményezé-
sére és támogatásával az

ÁNTSZ Országos Tisztifõ-
orvosi Hivatala az Országos
Onkológiai Intézettel együtt-
mûködve. A tapasztalatok ked-
vezõek voltak, így idén ismét
meghirdették a programot. A
védõnõk részvétele önkéntes,
feltétele, hogy a szûrõvizsgá-
lathoz szükséges körülmények
adottak munkahelyükön, és
olyan településen végzik mun-
kájukat, ahol nincsen nõgyó-
gyászati rendelés, így közvetle-
nül nem érhetõ el a vizsgálat. A
paksi kistérségbõl a németkéri,
illetve az egyik dunaföldvári
területi védõnõ jelentkezett. A
szakemberek elméleti képzésen
vettek részt, majd megtanulták
a kenetvételt dr. Wallner Tamás
nõgyógyász szakorvos irányí-
tásával a paksi rendelõintézet-
ben. A védõnõk jelenleg azon
munkálkodnak, hogy egy köz-
pontilag kiadott címlista alap-
ján felvegyék a kapcsolatot a
programban érintett nõkkel, va-
gyis azokkal, akik 25 és 65 év

közöttiek, három éven belül
nem voltak ilyen vizsgálaton,
és igyekeznek megnyerni õket
a szûrésen való részvételre. A
szükséges eszközöket, például
tárgylemezeket, fixáló sprayt,
gumikesztyûket, spekulumokat
központilag biztosítják, vala-
mint a minták laboratóriumi
vizsgálata is finanszírozott. Ha
a visszaérkezõ eredmény alap-
ján szükséges, a védõnõ a gon-
dozottat nõgyógyász szakor-
voshoz küldi, de akkor is, ha az
egyébként nem fájdalmas ke-
netvétel alkalmával bármilyen
rendellenességet észlel, például
gyulladást, anatómiai elválto-
zást, tájékoztatott Molnárné
Haholt Zsuzsanna. A kistérségi
vezetõ védõnõ hozzátette, hogy
tavaly a paksi kistérségben
Madocsán és Dunaszent-
györgyön mûködött a minta-
program, ezeken a települése-
ken most is élhetnek az érintet-
tek a lehetõséggel.             

Kohl Gyöngyi
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Idén is indul a mintaprogram 

Mások örömére is ültettek

Tisztelt Asszonyom!
Ezúton szeretném megköszönni
azt a segítséget, melyet Edelény
árvízkárosultjainak nyújtott
Paks városa. Gondoskodunk
arról, hogy adományukat elju-
tassuk a rászorult családoknak,
enyhítve ezzel is anyagi helyze-
tükön. Még egyszer köszönöm
minden bajba jutott nevében
adományukat. 

Tisztelettel: 
Molnár Oszkár polgármester

A fenti levelet Edelény polgár-
mestere jutatta el Molnár
Imrénének és Szabó Jánosné-
nak, akik – mint arról már be-
számoltunk – gyûjtést szervez-
tek az árvízkárosultak számá-
ra. A felajánlások célhoz értek,
többször is fordult a teherautó,
hogy eljuttassa a térség lakói-
nak a paksi adományokat, me-
lyeket örömmel fogadtak az
ott élõk. 

Köszönet Edelénybõl
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Szent István napi programok
Paks önkormányzata júniusi
képviselõ-testületi ülésén
döntött úgy, hogy az augusz-
tus 20-ai tûzijátékra szánt
összeget – sok más település-
hez hasonlóan – a májusi
esõk okozta országos károk
enyhítésére, az árvízkárosul-
tak javára ajánlja fel. Majd a
júliusi képviselõ-testületi
ülésen rendeletet alkotott,
melyben az esõzések paksi
károsultjainak segítésérõl ha-
tározott. Az önkormányzat
jelentõs összeget biztosított a
vis major keret számára,
melynek egy részét az au-
gusztusi városi programokra
szánt költségekbõl különítet-
te el. A Szent István napi ren-
dezvények alacsonyabb költ-
ségvetéssel, az ünnephez
méltó színvonalon kerülnek
megrendezésre augusztus 19-
én és 20-án. A paksi intézmé-
nyek és civil szervezetek, va-
lamint vállalkozók – lehetõ-
ségeikhez mérten – támogat-

ják a programok technikai
feltételeinek biztosítását. 

A városi ünnepség, a Szent
István napi megemlékezés au-
gusztus 20-án 9 órakor szent-
misével veszi kezdetét, majd
10 órakor, a Jézus Szíve
templom elõtti téren ünnepi
beszédet mond Hajdú János
polgármester. Közremûködik
a Paksi Városi Vegyeskar. 

A Szent István napi rendez-
vények a hagyományõrzés, a
néptánc, népzene jegyében
szervezõdtek. Tartalmas,
színvonalas programot kínál-
nak mindazoknak, akik ál-
lamalapító Szent István ki-
rály emlékezetét, az új ke-
nyér ünnepét családi, baráti
körben, méltó módon szeret-
nék megünnepelni. A progra-
mokról bõvebb tájékoztatást
kaphatnak a polgármesteri
hivatalban, a 75/500-585-ös
számon, valamint részletes
ismertetõ kerül minden paksi
háztartásba.              Tell Edit

Az augusztus 19-én, 19 órakor színpadra lépõ Csík zenekar 20
éve meghatározó szereplõje Magyarország népzenei életének.
Rengeteg koncert, táncház és jó néhány sikeres zenei album tette
népszerûvé nemcsak a zenekart, de a magyar népzenét is – ha-
zánkban és külföldön egyaránt. Az eltelt két évtized alatt több
rangos zenei díjjal jutalmazták a kecskeméti formációt. Munká-
juk legnagyobb elismerését jelzi a Fonogram-díj, melyet 2007 év
elején érdemeltek ki azóta aranylemezként számon tartott „Senki
nem ért semmit” címû albumért világzene kategóriában. A zene-
kar koncertmûsorában elsõsorban magyarországi és erdélyi ma-
gyar népdalok, illetve táncmuzsikák hallhatók, de feldolgoztak
már Kispál és a Borz, illetve Quimby dalokat is. 

Duna-átúszás

A koncertek, tánccsoportok, egyéni fellépõk mellett idén nem
marad el a Duna-átúszás. A Paksi Duna-partért Közalapítvány
elnöke, Kiszl Károly, aki hosszú évek óta, a kezdetektõl segíti a
Duna-átúszás szervezését és lebonyolítását, idén is ott lesz a
kompkikötõben. Segítõivel várja a jelentkezõket, augusztus 20-án
9-tõl 11 óráig, majd a regisztrált úszókat átszállítja a Dunán,
ahonnan a szokásrend szerint vigyázó, felügyelõ hajók és hajósok
kísérik a Duna-átúszókat. A hajószínpadon azután minden
résztvevõ átveheti a 2010-es teljesítménye emlékére az ajándék
pólót. Természetesen az idõjárás, illetve a Duna vízállása befolyá-
solhatja a program megvalósítását, hiszen a Duna-átúszáshoz
minden körülménynek kedvezõen kell alakulnia.

Halászléfõzés

A tavasszal elmaradt – a város lakói által közkedvelt – családi
halászléfõzõ versenyt szintén augusztus 20-án rendezik meg a
Duna-parti sétányon. A programért felelõs Balog Pálné, a Paksi
Közmûvelõdési Nonprofit Kft. gazdasági vezetõje elmondta: a
halárusítás reggel 6-tól 8 óráig zajlik, ahol a paksiak a hal vá-
sárlásával neveznek a versenyre. A halat kedvezményes áron, a
teljes összeg befizetésével vásárolhatják meg a jelentkezõk,
majd a fõzés végén a befizetett összeg felét visszakapják a
résztvevõk. Az ételmintákat déltõl várja a zsûri, majd 13 órakor
adják át a Paks Város Halászléfõzõ Bajnoka címet, és a gyõz-
tesnek, valamint a második és harmadik helyezettnek járó elis-
merõ oklevelet és ajándékot. 

Pro Urbe, Paks Város Díszpolgára – várják a javaslatokat
Paks önkormányzata Pro
Urbe kitüntetést alapított
azok részére, akik kiemelke-
dõen hozzájárultak a város
gazdasági, kulturális és társa-
dalmi fejlõdéséhez, a Paks
Város Díszpolgára címet pe-
dig azok kaphatják, akik a
város érdekében kiemelkedõ
érdemeket szereztek. A dísz-

polgári cím azoknak a – tevé-
kenységüket nemzetközi
vagy országos szinten kima-
gaslóan mûvelõ – személyek-
nek adományozható, akik
származásukkal vagy mun-
kásságukkal kötõdnek a vá-
roshoz, illetve tevékenysé-
gük Paks fejlõdésére jelentõs
hatást gyakorolt. 

A kitüntetések adományozásá-
ra javaslatot tehet minden paksi
lakos, paksi székhelyû jogi sze-
mély, valamint jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ szerve-
zet. Az ajánlásoknak tartalmaz-
niuk kell a jelöltnek azon telje-
sítményét, mely a javaslat sze-
rint méltóvá teszi a kitüntetésre.
A javaslatokat írásban, legké-

sõbb augusztus 24-ig lehet be-
nyújtani dr. Blazsek Balázs cím-
zetes fõjegyzõhöz. A kitünteté-
seket az október 23-ai városi ün-
nepségen adják át. 

Paks díszpolgári címét leg-
utóbb Kozmann György kenus
vehette át, Pro Urbe elismerés-
ben pedig Juhász Sándor, az ASE
leköszönõ ügyvezetõje részesült. 
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Tavaly mulatós mûfajjal ruk-
kolt elõ a Fortuna Rádió, idén
countryval azon a programso-
rozaton, amellyel nyaranta a
vételkörzetet járják. A Fortu-
na Roadshow tízéves. Az idei
volt az elsõ alkalom, hogy a
country mûfaj adta egy állo-
más gerincét. A helyszín a
cseresznyési Puszta Lovas-
udvar és Vendégház volt, ahol
több százan gyûltek össze.
Több tánccsoport fellépett,
köztük az ország elsõ klubjai

között alakult Country Road
Club, amely három és fél éve
igyekszik Pakson és környé-
kén megismertetni, megsze-
rettetni ezt a mûfajt. A tánco-
sokon kívül kiváló zenészeket
is hallhatott a közönség. Elsõ-
ként Kaszab Tibor gitáros-
énekest, zárásként a Blue
Birds Bandet, a rendezvény
csúcspontjaként pedig a 34
éve alakult, 28 lemezt kiadott
100 Folk Celsius élõ koncert-
jét.                              -vida-

Fortuna country

Közösségi térként is szolgál az
új játszótér a Toldi utcában, hi-
szen nem csupán a legkiseb-
beknek készült. Megálmodói
szeretnék, ha a nagyobb gyere-
kek, a szülõk, nagyszülõk és a
családok is használnák a 9,2
millió forintos önkormányzati
beruházásként elkészült zárt
teret. 

A környéken még soha nem volt
játszótér, megépítését a lakók
kezdeményezésére a körzet kép-
viselõje, Féhr György javasolta a
testületnek. A beruházás elõké-
szítése 2007-ben indult el az ad-
dig mezõgazdasági területként
használt telek átminõsítésével,
majd a tervek elkészítése után az
év elején indult el a kivitelezés.

AToldi utcában mély árok bizto-
sítja a csapadékvíz elvezetését,
ez veszélyt jelenthetett volna a
játszótérre érkezõ gyerekekre,
emellett a beépített területet
szántóföld határolja, ahol elkó-

borolhattak volna a kicsik, ezért
a telek bekerítésérõl döntött az
önkormányzat. 

– A kerítés megépítésére és a
játszótér gyepesítésére 2,6 millió
forintot fordított a város, az

egyedi fajátékok elkészítésének
és felszerelésének költsége 6,6
millió forint volt – tudtuk meg a
mûszaki osztály munkatársától,
Pál Józseftõl.

– Nem egy modern játszóteret
akartunk építeni, szerettük vol-
na, ha a tér szimbolizálja törté-
nelmünket. Az elképzelésünket
a hat darab játékot elkészítõ
bátaszéki Famûvesség Kft.
szakembereinek sikerült meg-
valósítania, hiszen a török fej, a
jurta és a palánk a magyarság
történetének egy-egy fejezetét
idézik elénk – mondta el a kör-
zet önkormányzati képviselõje.
A játszótér egész nap nyitva áll
a látogatók elõtt, de kapuját es-
te bezárják. Hiszen csak úgy
maradhat sokáig biztonságos és
kulturált Paks legújabb játszó-
tere, ha nem az éjszakai vandá-
lok veszik birtokba.           -dal-

Hagyományõrzõ játszótér

A tábori újság a Paksi Hírnök internetes
oldalán is olvasható.

Határon túli filmesek
– Figyelem! Csendet kérünk! Felvétel in-
dul! – hallatszanak a vezényszavak a cse-
resznyéspusztai iskolaépület mellett. A hatá-
ron túli magyar középiskolások táborában
vagyunk, ahol a filmes csoport éppen az
utolsó elõtti jelenetet forgatja. A táborozók
találták ki a népmesére épülõ forgatóköny-
vet, õk a színészek, a kellékesek és a smin-
kesek. A kamerát és a hangtechnikát is õk
kezelik Babai István, a TelePaks munkatár-
sa irányításával. Az érdeklõdés mértékét jel-
zi, hogy a tábor körülbelül fele dolgozik a
filmes csoportban, mondja a paksi televízió
operatõr-vágója, majd hozzáteszi: Kövi
Gergõ kollégájával közösen igyekszik meg-

ismertetni a csoporttal a filmezés kis szele-
tét, hogyan néz ki a forgatókönyvírás, a for-
gatás, a vágás, illetve az utómunka.

– Ha valaki arról kérdez, milyen a tábor
hangulata, csak megmutatom az elõzõ évi
filmeket – ezt már Baracskay Zsanett tábor-
vezetõ, a Paksi Közmûvelõdési Nonprofit
Kft. munkatársa mondja, akitõl azt is meg-
tudjuk: a határon túli középiskolások cse-
resznyéspusztai táborát immár tizenhetedik
alkalommal rendezték meg. A záró esten a
különbözõ csoportok bemutatkozása után
levetítik a Fûbenjáró mesét. Az izgatott ifjú
színészek, rendezõk és operatõrök felléle-
geznek: a tízperces alkotás vastapsot kap.
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Sport

Tíz éve a szakosztály élén
Tíz éve társadalmi megbízatás-
sal az Atomerõmû SE férfi ko-
sárlabda szakosztályának elnö-
ke Tóth János. Paksi születésû,
korábban atletizált és kosárlab-
dázott. Mérnök-fizikus, az
atomerõmûben dolgozik. Ve-
zetése alatt az ASE az elmúlt
tíz év legsikeresebb hazai férfi
kosárlabdacsapatává vált, ez
idõ alatt négy magyar bajnoki
cím és három bajnoki ezüst-
érem, valamint négy Magyar
Kupa-gyõzelem és két kupa-
ezüst volt a termés.

– Miként került a szakosztály
élére?

– Az atomerõmû akkori ve-
zérigazgatója, Nagy Sándor
kért fel, hogy vállaljam el a
megbízást. Biztatott, tekintettel
kosárlabdás és vezetõi múl-
tamra, hogy ezt a feladatot is el
tudom majd látni. 2000 január-
jában vettem át a posztot, ak-
kor a csapat a kilencedik he-
lyen állt, és ott is végzett a baj-
nokságban.

– A bajnoki és kupagyõzel-
mek közül melyik a legkedve-
sebb?

– Az elsõ Magyar Kupa-gyõ-
zelmünk 2001-ben. 2000 nya-
rán Fodor Péterrel kezdtünk új
csapatot építeni, ez volt az elsõ
komplett szezonom. Nehéz
volt, teljesen új, átszervezett

társasággal vágtunk neki az
idénynek. Amikor Kaposváron

nyertünk, hihetetlenül boldog
voltam!

– Kit tart az elmúlt tíz év leg-
jobb ASE játékosának?

– Profizmusát, tudását, szak-
mai szempontokat figyelembe
véve Chris Monroe-t, de
Terence Davis is kiemelkedett
a mezõnybõl. Mészáros Zalán
az egyedüli, aki elmondhatja,
hogy részese volt a tíz év sike-
reinek, de hármójukon kívül
nagyon sok jó játékos volt a
bajnok és kupagyõztes csapa-
tokban.

– Mit szeretne a következõ tíz
évben?

– Amit mindenképpen sze-
retnék: mindig ott legyünk a

legjobbak között, és ezt a fõ-
szponzor, az atomerõmû is el-
várja. 

– …és a 2010-2011-es bajno-
ki idényben?

– Szeretnénk a legjobb négy
közé kerülni, de ez most nehéz
lesz. Generációváltás történt,
meghatározó játékosok távoz-
tak, és akik meghatározó ma-
gyar játékosok lehetnek, még
fiatalok. Három jó külföldi
igazolása szükséges. A szak-
mai stáb feladata, hogy csapa-
tot építsen a magyar és külföl-
di játékosokból, és kellõen mo-
tiválja õket – természetesen
nem csak anyagilag.

Kovács József

Két új magyar játékos 

Faragó Péter: szül.: 1984, 188
cm, 2-es poszt. Klubjai:
MAFC Újbuda, Omonia Nico-
sia, Enternet, Veszprém. Után-
pótlás válogatott volt.

– Szeretném kiharcolni, hogy
játéklehetõséghez jussak, és mi-
nél többet fejlõdjek. Úgy érzem,
intelligens közegbe kerültem,
aminek örülök. Szeretnék egy
olyan évet eltölteni az ASE-ban,
amelyben bizonyíthatom, hogy
megérdemeltem a bizalmat –
mondta el Faragó Péter.

Tóth Péter: szül.: 1988, 200
cm, 1-3 poszt. Klubjai: Univer
Kecskemét, Pécsi VSK, BBC
Mangra (Luxemburg). Után-
pótlás válogatott volt.

– Örültem, hogy hazajöhet-
tem és hogy Paksra kerültem.
Már várom nagyon az edzése-
ket, úgy gondolom, az ASE-
ban tovább tudok fejlõdni. Sze-
retném, ha minél jobb helye-
zést érnénk el a bajnokságban
– tudtuk meg az Atomerõmû
SE új játékosától.

Megvan 

az elsõ légiós

Az ASE kosárlabda szak-
osztálya egyéves szerzõ-
dést kötött az amerikai
Brendan Wintersszel. A já-
tékos az elõzõ idényben a
német Bundesligában, a
Düsseldorf Giants csapatá-
ban szerepelt, tízpontos át-
laggal. Winters – aki 27
éves és 196 cm – augusztus
végén csatlakozik az ASE
csapatához.

Bor Barna az idén már nem versenyez
Az Atomerõmû SE dzsúdó-
sa, Bor Barna számára na-
gyon jól kezdõdött a ver-
senyévad. Az április óta
tartó sikersorozat állomá-
sai: Európa-bajnoki ezüst-
érem, tuniszi Grand Prix
ezüstérem, riói Grand Slam
torna ötödik hely, Sao
Paolo-i  Világkupa bronz-
érem és júliusban Moszkvá-
ban Grand Slam ezüst. Ez a
sorozat azonban az orosz
fõvárosban véget is ért erre
az évre. 

– Barna, mi is történt valójá-
ban?

– A versenynek vasárnap
lett vége, és utána még edzõ-
táboroztunk pár napig
Moszkvában. Az utolsó napi
edzésen, ahogy fordultam,
„leragadt” a bal lábam és óri-
ásit reccsent, egybõl beda-
gadt a térdem. Ahogy hazaér-
tem, mentem Béres doktor-
hoz, aki megállapította, hogy
keresztszalag-szakadás és
porcleválás. 

– Mûtét?

– Túlvagyok rajta, rehabilitá-
lódom, gyógytornára járok, és
már mankó nélkül közleke-
dem.

– Mikor tudsz újra edzeni?
– Felsõtestre erõsíteni már

augusztus közepén elkezdhe-
tek, és ha begyógyult a seb, ak-
kor már normális erõsítõ mun-
kát tudok majd végezni. No-
vember-december tájékán le-
hetek olyan állapotban, hogy
ismét tatamira lépjek edzésen.

– Milyen versenyek marad-
nak ki?

– A világbajnokság, két
Grand Prix és egy Grand
Slam, ami biztosan kimarad.
2011 január végén az USA-
ban lesz az elsõ TOP 16
masters verseny, ami nagyon
magas pontértékû… Minden
attól függ, hogyan gyógyu-
lok.

– Mit csinálsz a kényszerpi-
henõ alatt?

– A diplomámhoz még hi-
ányzik az angol nyelvvizsga,
tanulni fogok.

(joko)
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Az idén felduzzadt az ASE ka-
jak-kenu szakosztály, az el-
múlt évek munkájának kö-
szönhetõen már több mint hat-
van igazolt versenyzõjük ül
vagy térdel hajóba. A létszám
közel egyötöde lány, és az idei
évtõl már lány kenussal is
büszkélkedhetnek. A verseny-
zõk között a kicsik vannak a
legtöbben, ahogy idõsödnek,
úgy lesznek egyre kevesebben:
lemorzsolódnak vagy elmen-
nek Paksról továbbtanulni.
Bedecs Ferenc vezetõedzõt a
szakosztály munkájáról kér-
deztük.

– Hány verseny volt az idén?
– Április végén kezdtünk, az-

óta szinte minden hétvégén
volt valamelyik korosztálynak
versenye. Többek között volt
országos évadnyitó, diákolim-
pia, vidékbajnokság, utánpót-
lás magyar bajnokság, ifjúsági
rangsoroló, válogató az Eb-re,
magyar bajnokság, országos
diákolimpia, maraton magyar
bajnokság Fadd-Domboriban,
és még pár kisebb verseny.

– Eredmények?
– Jönnek. A vidékbajnoksá-

gon például 14 bajnoki címet
szereztünk, a felnõtt verseny-
zõkkel együtt. Szép eredmény-
nek számít, hogy az ifjúsági
Eb-n Somorácz Tamás K2
200 m-en hatodik lett, utoljára
2006-ban Athénban volt után-
pótlás korú ASE versenyzõ
Dejczõ Balázs révén síkvízi
versenyen. Koleszár Zoltán
bekerült a kölyök válogatottba,
amire a Pinczés Alexander,

Molnár Balázs K2 egységnek
is van esélye. Somorácz Tamás
az U23, Boros Gergely pedig a
felnõtt válogatott tagja.

– Boros Gergõ hogy teljesí-
tett idáig?

– Egész jól magára talált az
idén, K2 200 m-en épphogy
lemaradtak az Eb-rõl, K1 200-
on harmadik lett, a magyar baj-
nokság utáni héten a szétlövés-
ben bekerült a világbajnoksá-
gon induló 4x200 m-es váltó-
ba.

– Gergõn kívül kiknek szur-
kolhatunk még a közeljövõ-
ben?

– Augusztus 26-29-én Sze-
geden a 15-19 évesek sárkány-
hajó világbajnokságán az ASE
fiú csapat (12 kajakos és kenus
8 dzsúdóssal kiegészítve) 200
m-en, az ASE vegyes (12 fiú és
8 lány, bajai versenyzõkkel a
soraikban) 500 m-en, a lány
csapatok versenyében pedig
(ASE és bajai versenyzõk)
2000 m-en indulhat. Augusz-
tus végén lesz a válogató a
spanyolországi maraton világ-
bajnokságra. Somorácz Ta-
másnak, aki megnyerte a mara-
ton magyar bajnokságot, nagy
esélye van, hogy kiharcolja a
részvételt, akár a Fenyvesi
Réka–Kiszli Vanda párosnak,
amely a magyar bajnokságon
úgy lett második, hogy 8 kiló-
val nehezebb volt a hajójuk,
mint a gyõztesé. A válogatón
azonban már õk is könnyebb
maratoni hajóval indulnak
majd. 

(joko)

A Ferencváros-Paks mérkõzés-
sel július 30-án megkezdõdött
az idei pontvadászat az NB I-
es labdarúgó bajnokságban.
Kis Károly együttese a nyitó
fordulóban 2:1-re kikapott az
Albert Stadionban, a paksi gólt
Bartha László szerezte. A má-
sodik játéknapon a címvédõ
Debrecen ellen hazai pályán
2:2-re végzett a zöld-fehér
egylet Montvai és Heffler talá-
lataival. 

A PFC hat új játékossal –
Palásthy, Sifter, Montvai, Cse-
hi, Dudás, Miskolczi – vágott
neki az idei évadnak. Az érke-
zõk mellett többen is távoztak
a zöld-fehérektõl: Horváth Le-
vente, Horváth Sándor, Völ-
gyi, Urbán, Nikolov, Zováth,
Weitner. A legnagyobb veszte-
ség Tököli Attila, aki Kecske-
métre szerzõdött. – Tavaly jó
minõségû játékoskeretünk
volt, az adott posztokon válo-
gatott-közeli játékosok voltak.
Az idei gárda tagjai, remélem,
jobban magukénak érzik majd
a klubot és morálisan is elõ-
rébb fogunk lépni, hiszen a ta-
valyi egyletnek ez volt a legna-
gyobb gondja – fogalmazott
Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügy-
vezetõje a bajnoki rajt elõtti
sajtótájékoztatón. A szakmai
stábban is történtek változá-
sok. Simon Balla István erõn-
léti edzõ távozott a klubtól,
míg Máté Csaba, aki korábban
Erwin Koeman segítõje volt a
válogatottnál, a zöld-fehér
együttesnél dolgozik a továb-
biakban. 

Kis Károly vezetõedzõ reméli,
hogy az edzõmérkõzéseken lá-
tottak visszaköszönnek a honi
pontvadászatban, és egy egysé-
ges, támadó szellemû csapatnak
szurkolhatunk majd. – A felké-
szülés során, amit elterveztünk,
véghez tudtuk vinni, a játékosok
becsületesen dolgoztak, fegyel-
mi problémák nem voltak. A fi-
úk vevõk voltak az elképzelé-
sekre, akár taktikai, akár techni-
kai dolgokban próbáltunk újíta-
ni – mondta el a tréner. 

Éger László bízik abban,
hogy a mennyiségi változás
minõségi javulást eredményez
és sikerül megismételni a tava-
lyi õszi szereplést. – Nagyon
sok játékos érkezett, a csapat
még most alakul. Hazai pályán
szeretnénk azt nyújtani, amit
tavaly õsszel tettünk. Akkor
csak a Debrecen gyõzött és a
Pápa vitt el pontokat a Fehér-
vári útról. Más játékrendszert
gyakoroltunk a nyáron, bízom
benne, hogy ennek meglesz a
hatása és a szurkolók továbbra
is biztatnak majd bennünket –
tette hozzá a csapat kapitánya. 

Aki szeretné a következõ sze-
zonban is a lelátóról lelkesíteni
a csapatot, jegyet és bérleteket
a PFC Fehérvári úti sporttele-
pén a titkárságon vásárolhat. A
belépõk árai nem változtak. A
bajnokságban a Zalaegerszeg-
gel (augusztus 21-én) meccsel
hazai pályán a PFC, míg ide-
genben a Szolnokkal (augusz-
tus 14-én) és a Haladással (au-
gusztus 28-án) mérkõzik majd.

Faller Gábor
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Döntetlen a Loki ellen Lesz kiért szurkolni

Nyolcadik alkalommal rendezik Pakson a Marx György
sakkemlékversenyt az Energetikai Szakközépiskolában.
Ezúttal világbajnok résztvevõje is van a mezõnynek a grúz
Nona Gaprindashvili személyében, aki 16 évig vezette a
nõi ranglistát. A megmérettetés augusztus 9-én kezdõdött
és 16-ig tart, melyrõl bõvebben következõ lapszámunkban
olvashatnak.                                                               efgé 

Világbajnok a mezõnyben
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Kozmann György olimpiai
bronzérmes világ- és Euró-
pa-bajnok kenus lett a Tolna
Megyei Diáksport Szövetség
elnöke. A szervezet legutóbbi
közgyûlésén döntött az új ve-
zetõ kinevezésérõl, valamint
arról, hogy az elnökséget ki-
lencrõl tizenkét tagúvá bõví-
tik. 

Hatékonyság, nagyobb rek-
lám, figyelemfelhívás és szé-
les körben kiterjesztett sporto-
lási lehetõség a diákság felé –
röviden talán így foglalható
össze az újonnan megválasz-

tott elnök székfoglalója. De
hogyan is lett a legutóbbi
olimpián bronzérmet nyerõ
paksi kiválóságból a megyei
diáksport szövetség elnöke?
Az elõd, Ruip László tanár úr
nyugdíjba vonulása után meg-
üresedõ székbe olyan személyt
akart delegálni az elnökség,
aki ismert és elismert sport-
múlttal és nem utolsósorban
óriási kapcsolati tõkével ren-
delkezik. Így tanév végén jött
a felkérés, amit Kozmann
György azonnal elfogadott,
majd, ami természetes, egy-
hangúlag meg is választották

Szekszárdon. Ne kerteljünk:
elapadtak az anyagi források,
így akárcsak a többi diáksport
szervezet, anyagi nehézségek-
kel küzd a megyei is. A legfon-
tosabb és legégetõbb a stabil
pénzügyi háttér megteremtése.
Az elsõ lépéseket már megtet-
te az új elnök, miután tárgyalt
Puskás Imrével, a Tolna me-
gyei közgyûlés elnökével, va-
lamint vázolta elképzeléseit az
elnökségnek. Ezek alapján,
várhatóan a következõ tanév-
ben már érezhetõ lesz a frissü-
lés. Célja Gyurinak a régióból
minél több vállalkozást a diák-

sport mögé állítani, hiszen az
egészséges nebulóból erõs és
kiegyensúlyozott munkaerõ
válik. Nagyobb nyilvánosság a
versenyeknek, példaképek be-
vonása, ezáltal a kapcsolati tõ-
ke széles körû kiaknázása –
például úszóversenyre Gyurta
Dániel meghívása – szerepel
még a tervei között. Ami a leg-
fontosabb: sikerüljön elérni,
hogy a diákoknak ne csak egy
szûk körére korlátozódjanak a
felkészülések és a versenyek,
tehát érdekelté kell tenni intéz-
ményt, tanárt és diákot: spor-
toljon az iskola!              -titti-
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Új feladatok várnak az olimpikonra

Klopcsik Diana, a Paksi Sportegyesület
teniszezõje elsõ helyezést ért el a Gyulán
rendezett felnõtt nõi egyéni vidékbaj-
nokságon. A megmérettetésen két cso-
portban 7 versenyzõ indult. – A mezõny
nem volt a legerõsebb, de a döntõben
azért oda kellett figyelni. Ezzel a sikerrel
ismét 20. vagyok a felnõtt nõi ranglistán,
de szeretnék még feljebb kapaszkodni –
értékelt a PSE játékosa. Pontokat a szep-
temberi országos bajnokságon és egy de-
cemberi pénzdíjas tornán gyûjthet még
Diana ebben az évben. Az elsõ osztályú
csapatbajnokságban is remekelt a nyáron
a zöld-fehérek sportolója, aki a Szentes
vendégjátékosaként – elsõ pályásként –
második helyen zárt a nyolccsapatos me-

zõnyben, így jövõre már a Szuperligában
ütheti a labdát. – Tavaly még csak ötödi-
kek lettünk a Szentessel, idén ezüstérmes
pozícióban zártunk. 2011-ben a csapat-
bajnokságon a magyar mezõny elitjével
mérkõzhetünk, amely számomra is nagy
kihívást jelent – tette hozzá Klopcsik Di-
ana. A paksi teniszezõ augusztus elején
egyhetes tenisztábort tartott az 5-tõl 18
éves korosztálynak, melyen 18-an vettek
részt, a rávezetõ gyakorlatok és alapok
elsajátítása mellett kiegészítõ, ügyességi
feladatok is a program részét képezték.
Az ob-ra már megkezdte a felkészülést a
teniszezõnõ, aki Bartha Attilával gyako-
rol a szeptemberi versenyre.                    

Faller Gábor

Diana a dobogó tetején

A szakszervezetek szerepe
túlnyúlik azon, hogy tárgya-
lóasztal mellett bérekrõl és
juttatásokról tárgyal, igyek-
szik a dolgozók érdekeiért
síkra szállni, fogalmazott
Lõrincz László, a PADOSZ
elnöke a villamos iparágban
dolgozók sportnapján. Az
EVDSZ Sportnapot nyolca-
dik alkalommal rendezték
meg. Életre hívóinak egyike
éppen a Paksi Atomerõmû
Dolgozóinak Szakszervezete

volt 2001-ben. Fontos, hogy
legyen tere az ismerkedés-
nek, kikapcsolódásnak, és ez
a sportnap erre kiváló lehetõ-
ség, mondta el Lõrincz Lász-
ló. A paksiak az elmúlt évek
tapasztalatait felhasználva, a
korábbi hibákból okulva
igyekeztek jó házigazdái len-
ni kollégáiknak. Az ország
körülbelül tíz, az Egyesült
Villamosenergia-ipari Dolgo-
zók Szakszervezeti Szövetsé-
géhez tartozó érdekképvise-

leti szervének színeiben ér-
keztek vendégek. Mintegy
háromszázan versengtek,
majd' tucatnyi sportágban
kezdve a focitól a tekéig. A
hangulatot ezt megelõzõen
kiválóan megalapozta a
Showder Klubból ismert
Hadházy László mûsora. A
próbatétel és pontgyûjtés
nem fejezõdött be szomba-
ton, másnap még az Ürgeme-
zõre is kicsábították a vendé-
geket, ahol újabb feladatok

teljesítése mellett ismeretek-
kel gyarapodhattak Paksról,
az atomerõmûrõl. Mivel a
PADOSZ korábban már két-
szer birtokolta a vándorkupát,
de tavaly elhódították tõlük a
serleget, keményen küzdöt-
tek, mondta Hanol Zsuzsa.
Törekvéseiket siker koronáz-
ta, a házigazdák nyerték a
versenyt. Mivel ez harmad-
szor történt meg, végleg az õ
vitrinjüket ékesíti az EVDSZ
vándorkupa.                   -vt-

Végleg Pakson maradt a vándorkupa
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Az atomerõmû építkezésen dol-
gozó, Pakson állomásozó kato-
náknak kíván emléket állítani az
a köztéri szobor, amit az egykori
laktanya szomszédságában ter-
veznek felállítani – errõl is talál-
nak részleteket a Paksi Tükör
legfrissebb számában, ami be-
számol az Erzsébet Szálló mel-
lett nemrégiben felállított új al-
kotásról is. Az irodalmi, mûvé-
szeti és helytörténeti szemlében
egyéb más mellett olvashatnak a
Kastélyok és kastélylakók – sor-
sokról, több írás boncolgatja a
tûzoltólaktanya névadója, Madi
Kovács János történetét. 

Egy borongós nyári délután a buszt vár-
tam. Már messzirõl feltûnt a közeledõ,
igazi, békebeli emberpár. A bácsi szvet-
terben, a néni kockás szoknyában, bodo-
rított, hófehér hajjal, egymásba karolva
ballagott lassan, vigyázva. Mintha a
múltból cseppentek volna ide, a nyüzsgõ
kisvárosba – valahogy mégsem tûntek
idegennek. 

Hova mehetnek? – kérdeztem magamtól.
Egy hozzájuk méltó, nagyablakos polgári
házba? Vagy fel a hegyre, a kényelmes pa-
nelba, amit ódon bútoraikkal rendeztek be
otthonosra? Vannak-e gyermekeik, uno-
káik? Van-e, aki vezeti õket, ha már nem
tudnak egymásba karolni?

Eszembe jutottak azok az idõsek, akik-
kel életem során találkoztam: a szociális

otthonokba, kórházakba, elfekvõkbe
számûzöttek, a mozdulni sem tudók, a
méltóságuktól megfosztottak; az otthoni
négy fal között egyedül senyvedõk, akik
alig várják, hogy valaki rájuk nyissa az

ajtót... Az álmaikban, a múltban élõk,
akik nem tudják, mit ettek reggelire, nem
tudják, ettek-e egyáltalán, de arra emlé-
keznek, kivel táncoltak az elsõ
báljukon… Eszembe jutottak, akik már
önmagukat sem ismerik fel… Akik csak
egy jó szóra vágynak, egy simogatásra,
mielõtt végleg elmennek… Nem tudtam
– nem mertem, nem akartam – elképzel-

ni, hogy erre az idõs párra is ez a sors
várhat. 

Egyre közeledtek, halk szavak hallat-
szottak, csak a néni beszélt a bácsihoz,
akinek mélyen barázdált arcán a szenve-
dés mellett a figyelem is tükrözõdött, sze-
me beteg lehetett, résnyire szûkült. Mirõl
lehetett köztük szó? Hogy mi legyen a va-
csora? Hogy mit csinált aznap a macska?
Vagy inkább csak annyit szólt a néni: „Vi-
gyázz, szívem, rossz a járda…”?

Mentek tovább, mintha az örökkévaló-
ság felé tartottak volna, együtt. Kisütött a
nap, a sugarak megcsillantak egy pocso-
lya felszínén. Beleléptek a tócsába; láb-
nyomaik még sokáig sötétlettek a járdán.

Talán sosem látom többé õket. Vagy
mégis? Egyszer… valahol. Sólya Emma
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

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

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

Raktár és irodák (teljes közmûvel) 
kb. 1000 m2 4,5 m belmagasságú 

kiadók-eladók az M6-os, ill. a 6-os 
fõút mellett Pakstól 12 km-re Tolnán. 
Kamionnal megközelíthetõ, utcafronti
részen szgk. parkolóval rendelkezik. 

Érdeklõdni a 30/551-7887 tel. számon.

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.

Pakson, a Fehérvári úti
temetõben eladó 

egy kétszemélyes kripta 
felépítménnyel. 

Ára: 300.000 Ft. Érdeklõdni:
Kovács Móricz Edina Pécs, 

70/344-5665 

Ha nyár, akkor immáron ti-
zenöt esztendeje Tûzkakas
Országos Strandfoci Bajnok-
ság a paksi tûzoltóság szerve-
zésében! Az idei torna selejte-
zõ mérkõzéseit júliusban ren-
dezték ötvenegy csapattal,
közülük huszonnégy rúghatta
ismét a bõrt a kétnapos, au-
gusztusi döntõben. A finálé
résztvevõit és a közönséget a
zárónapon a Csillag Show
Tánc Egyesülettel közösen
szervezett II. Tüzes Csillag-
varázsra is várták. Az egyesü-
let divatbemutatóval, tánccal
és vízi tornával készült. A fér-
fiaknak lábszépségversenyt
rendeztek, de díjazták a leg-
jobb mozgású férfiút is. A
gyengébbik nem képviselõi is

megmérethették magukat,
ugyanis két korcsoportban ke-
resték a strand szépét. A ki-
sebbeknél a paksi Papp Vero-
nika (fotónkon), a nagyob-
baknál pedig a szekszárdi
Rácz Annamária fejére került
a korona. A sportból is kivet-
ték a részüket a nõk, a tánc-
egyesület soraiból  verbuváló-
dott csapat és a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság formációja csapott össze,
a küzdelembõl utóbbi került
ki gyõztesen. Ami pedig a
Tûzkakas végeredményét ille-
ti, bronzérmes a komlói tûzol-
tóság, második a jászberényi
öregfiúk csapata lett, a bajnok
pedig a Szolnok gárdája.         

-gyöngy- 

Tûzkakas finálé a strandon

Pakson, az Öreghegy 
és a Kálvária utca sarkán
Dunára nézõ, panorámás össz-
komfortos családi ház pincével

eladó, telekméret: 557 m2.
Irányár: 14,1 millió forint

Telefon: 06-20/468-4864

Pakson, az Újtemplom
utcában földszinti, 

felújított, 3 szobás bútoro-
zott lakás 1-5 évre kiadó.
Részletes felvilágosítás:

06-70/310-8374

Tûnõdés

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Paksi Tükör

Fo
tó

:S
za

ffe
na

ue
r 

Fe
re

nc



2010. augusztus 13.Paksi Hírnök 20

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.

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET

„KOMBI” hitellel
segít beiskolázási gondjain

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz nem kötött,
forintban igényelhetõ „KOMBI” hitelünket.

Hitelösszeg: 100.000Ft–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 !     

Hitelösszeg Futamidõ Törlesztõrészlet THM  %
JB+8% esetén

100 000 Ft 3 év 3.400 Ft/hó 18,3
500 000 Ft 3 év 16.970 Ft/hó 15,7
1 000 000 Ft 5 év 23.000 Ft/hó 15,1

*Jelen tájékoztatás nem minõsül ajánlattételnek. Bõvebb felvilágosításért
kérjük forduljon kirendeltségeinkhez 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 költség 1%. Egyenlegközlõ díja 300 Ft/év, zárlati díj 500 Ft/év amit a Ta-
karékszövetkezet minden év végén egyszer számít fel, mindaddig amíg az ügyfél-
nek az év utolsó  munkanapján tartozása áll fenn. 1 mó Ft feletti kölcsönnél ingat-
lan fedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem a Takarékszövetkezet részére meg-
fizetendõ egyéb költség: adó és értékbizonyítvány, jelzálogbejegyzés. (3 millió Ft fe-
lett  értékbecslést, jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is elõír a Takarékszö-
vetkezet!) 

HULLADÉK KOMMANDÓ

PAKS

Több intézmény és szervezet összefogásával 2008 õszén megalakult Paks
város közigazgatási területén a HULLADÉK KOMMANDÓ

Célja: lakossági összefogással feltérképezni, és felszámolni azokat 
a helyeket, ahol oda nem illõ hulladékot helyeztek el, 

helytelenül, közérdeket sértve, törvénytelenséget elkövetve illetéktelenek.

A SZEMÉT, MINDNYÁJUNK SZEMÉT BÁNTJA.
NEM ÉREZZÜK MAGUNKAT JÓL, 

FÖLHÁBORÍTÓNAK TARTJUK, 
HA KÖZVETLEN KÖRNYEZETÜNKBEN 
ILLEGÁLIS LERAKÓT TAPASZTALUNK.

Kérjük, jelzésével segítse a HULLADÉK KOMMANDÓ munkáját.

ÖN IS SEGÍTHET ABBAN, 
HOGY NE LEGYEN ILLEGÁLIS LERAKÓ.

Észrevételeit jelezze írásban: 
ÖKO Munkacsoport Alapítvány 

7030 Paks Tolnai út 10.
Telefonon: 30/43-89-561

E-mailben:okoalapitvany@gmail.com

„A TERMÉSZET VÉDELME ÉS A TERMÉSZET 
TÖNKRETÉTELE A FEJEKBEN KEZDÕDIK” 

(Werner)


