
Felújítások 
a városban:
tömbbelsõ és
utca újul meg

Összefoglalónk a 3. oldalon

Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Disputa egy pohár bor mellett. Jó napot, mi
újság? – kérdeztük Kovács Mihálytól 15. oldal

XIX. ÉVF. 16. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. AUGUSZTUS 27.

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!

Fo
tó

:S
za

ffe
na

ue
r 

Fe
re

nc

Fo
tó

: 
M

ol
ná

r 
G

yu
la

Lasszóval
fogott
Európa-
bajnoki arany

Írásunk a 20. oldalon
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Hová folyik 
az esõvíz? –
hamarosan
kiderül

Cikkünk a 10. oldalon
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Árvíz sújtotta településrõl ér-
keztek gyerekek Paksra tábo-
rozni. Sokak összefogása nyo-
mán valósulhatott meg, hogy
a héten vendégül lássanak
mintegy 40 fiatalt. 

Egyetlen ház sem dõlt össze,
komoly károk sem keletkeztek,
életek nem lehetetlenültek el,
de megszenvedtük az árvizet,
fogalmazott a Miskolchoz kö-
zeli Kesznyéten polgármestere.
Kecsõ Imre paksi látogatása so-
rán beszélt arról, hogy náluk
nincsenek – illetve eddig nem
voltak – gátak, mert nem volt
rájuk szükség, idén azonban meg
kellett tanulniuk, hogy milyen
az, ha a víz az úr. Az ár-, illetve
belvízzel hétszer kellett szem-
benézniük. Az, hogy nem jutot-
tak a szomszédos Felsõzsolca
és Edelény sorsára, a hatékony
védekezésnek köszönhetõ, eb-
ben a munkában vettek részt
paksi rendõrök. Ezzel kezdõ-
dött Paks és Kesznyéten kap-
csolata. A védelmi munkákban
résztvevõ paksi rendõrök haza-

térve többekben felébresztették
a segítõ szándékot. Gyûjtöttek
ruhát, némi pénzt, miegyebet és
elvitték a közel kétezer lelkes
borsodi faluba. Aztán úgy dön-
töttek Jantnerné Oláh Ilona
kezdeményezésére, hogy Paks-
ra hívják feledni a kesznyéteni
gyerekeket. – Az ilyen termé-
szeti katasztrófáknak köszön-
hetõen tapasztalhatjuk az em-
beri segítõkészségnek, összefo-
gásnak, szolidaritásnak a meg-
nyilvánulását – fogalmazott
Kecsõ Imre. Hozzátette, ha há-
zak nem is dõltek romba, sok
kárt okozott az ár- és belvíz,
tönkrementek a kertek, a ter-
mõföldek. Kárpótlást minded-
dig sehonnan sem kaptak, ép-
pen ezért nagyra értékelik a
paksi segítséget.

Hajdú János, amikor fogadta a
kesznyéteni polgármestert, el-
mondta, hogy segélyszervezete-
ken keresztül más települések-
nek is segítettek. – Paks kicsit
jobb helyzetben van, a lehetõsé-
geivel úgy próbál élni, hogy má-
soknak is jusson – mondta. 

Kesznyétenbõl hétfõn 39 gye-
rek érkezett Paksra négy kísérõ-
vel. Cseresznyésben szállásolta
el õket a Paksi Közmûvelõdési
Nonprofit Kft. Ellátásuk, tartal-
mas kikapcsolódásuk érdekében
rendkívül sokan összefogtak. A
város, annak intézményei, civil
szervezetek és vállalkozók já-
rulnak hozzá különféle módon a
táborhoz. Kik az ételt, mások a
szállítást garantálták, megint
mások szórakoztatták a vendég-
gyerekeket. Hétfõn este a Csám-

pai Country Road Club táncosai
segítségével oldották a kezdeti
feszültséget. Másnap az atom-
erõmû vendégei voltak, majd
strandoltak. A hét folyamán
megismerkedtek Pakssal, meg-
fordultak a Lussoniumban, a
Városi Múzeumban, lovagoltak,
íjászkodtak, kézmûveskedtek.
Nagy Csaba, aki szeptembertõl
nyolcadik osztályos lesz, s hat
testvére van, azt mondta, soha
életében nem volt még tábor-
ban. Az autóbuszon az út hosszú
volt, de a fogadtatás Pakson és a
programok nagyon jók, mesélte
a táborozás kapcsán.        -vida-
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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: szeptember 10.

Paksi Hírnök

A hagyományokhoz hûen
szentmisével kezdõdött a
Szent István napi városi ün-
nepség, majd Hajdú János
polgármester mondott beszé-
det a Jézus Szíve templom
elõtti téren. Ezt követõen a
történelmi egyházak jelenlé-
võ képviselõi megáldották az
új kenyeret. Az ünnepségen
közremûködött a Paksi Vá-
rosi Vegyeskar. 

Együtt és külön-külön is gaz-
dáinak kell lennünk ennek az
országnak és annak a helynek,
ahol élünk. Eljött az idõ, hogy
az ország minden szegletét bir-
tokba vegyük, õrizzük, gon-
dozzuk. Tegyünk rendet ma-
gunkban és magunk körül.
Szent Istvánra, elsõ nagy kirá-
lyunkra emlékezve a rend, ren-
dezettség jut eszünkbe, tért

vissza többször is e gondolat-
körre augusztus 20-án tartott
ünnepi beszédében Hajdú Já-
nos polgármester. A ma embe-
re rendre, nyugalomra, harmó-
niára vágyik – vagyis helyesen
szeretne élni. A város vezetése
évek óta erre törekszik, ez az

egyik legfontosabb célkitûzé-
se, tette hozzá. Nyugalmat akar
és tisztaságot, tisztaságot a vá-
rosba, tisztaságot a törekvések-
be. Tiszta szándékot és tiszta
kezeket. – A rendet kívánjuk
szolgálni, azt, hogy az egyéni
törekvések ne oltsák ki egy-

mást, hanem képesek legyenek
közösségi erõvé válni. Hogy az
egymás megbecsülése, az
együvé tartozás, a szolidaritás
ne csak jeles ünnepeinken mû-
ködjön, hanem hétköznapja-
inknak is részévé váljon – tag-
lalta. 

Kitért arra is, hogy mindenki-
nek el kell gondolkodnia saját
egyéni felelõsségén, s beszédé-
nek záró gondolataként arra is
figyelmeztetett, hogy ne tér-
jünk ki a felelõsségvállalás
elõl. – Helyi választásokra ké-
szülünk. Október 3-án ne hárít-
sák át a felelõsséget, éljenek
választási lehetõségükkel és
jogukkal. Válasszanak jó veze-
tõket, adjanak nekik bizalmat,
de kérjék is számon rajtuk,
hogy éltek-e, netán visszaéltek
ezzel. Tiszta szép ünneplést kí-
vánok, csendes õszi napokat,
hosszú estéket és nyugalmat. S
aztán új tavaszt, megvalósult
új reményekkel.           -dávid-

A rendrõl Szent István ünnepén

Kesznyéteni gyerekek Pakson
Fo

tó
: 

M
ol

ná
r 

G
yu

la



2010. augusztus 27. 3 Paksi Hírnök

Folytatódik a lakótelepen a
tömbbelsõ felújítás, amely-
nek végeztével egy teljesen
megújult közteret vehetnek
majd birtokba az ott élõk. 

Augusztus eleje óta dolgoznak
a DC Dunakom Kft. szakem-
berei a Szabó Erzsébet–Új-
templom utcai tömbbelsõben,
ahol a lakók kiértesítése után
felvonultak a munkagépek, je-
lenleg a földmunkák folynak.
A már elkészült Szabó
Erzsébet, Barátság utcák által
határolt területhez hasonlóan

faltól falig felújítás zajlik, tud-
tuk meg Puskás Jánostól, a DC
Dunakom Kft. mûszaki veze-
tõjétõl. Jelenleg a szennyvíz-
hálózat renoválása folyik, de
megújul a növényzet, a közvi-
lágítás, a vízelvezetés és térkö-
ves járda épül. Mindemellett
korszerûsödik a világítás, új
utcabútorokat helyeznek ki, a
gyerekeket játékok várják
majd, és hét parkolót is kiala-
kítanak. Mindez mintegy 90
millió forintból valósul meg, a
befejezés határideje november
vége.                            -dávid-

Teljesen felújítják a Hajnal és
a Váci Mihály utca által hatá-
rolt társasházak közötti terü-
letet. Az építkezés a Váci Mi-
hály utcai tömbbelsõ rekonst-
rukcióját célzó, négy ütembõl
álló munka második szakasza.
A beruházás értéke közel
negyvenkét millió forint. 

A beruházás keretében egy kö-
zel hat méter széles és nyolc-
vanhét méter hosszú utat, hu-
szonegy térkõ burkolatú parko-
lót, lépcsõházi bejárókat, illetve
kapubejárókat, valamint ötven-
négy méter hosszú térkõ burko-
latú járdát építenek. Megoldják
a területen a csapadékvíz-elve-
zetést, a zárt csatornát a meglé-
võ Váci Mihály utcai csapadék-
víz-hálózatra kötik rá, illetve
kiépítik a területen a közvilágí-
tást. A közbeszerzési eljárásban
nyertes TEERAG-ASDAG Kft.
a munkaterületet átvette, a
munkálatok tervezett befejezé-
se október 23-a. A csapadékvíz-
elvezetés kiépítésével össze-
függésben forgalomkorlátozás-

ra kell számítani, amelyrõl az
érintett lakosság levélben tájé-
koztatást kapott a polgármeste-
ri hivataltól, tudtuk meg Takács
Lászlótól. A mûszaki osztály
beruházási ügyintézõje hozzá-
tette, hogy a Váci Mihály utcai
tömbbelsõ felújításának elsõ
ütemében a városháza és a volt
Sánc étterem mögötti területen
tizennégy térkõ burkolatú par-
kolót, az üzletekhez gazdasági
bejárót, valamint közel ötven
négyzetméteren járdát építet-
tek. A tervek szerint a harmadik
ütem a Hajnal és a Váci Mihály
utcát összekötõ út felújítása
lesz, negyedik ütemben pedig a
Rákóczi utcai sorház mögötti
területen folynak majd munká-
latok: út- és parkolóépítés, köz-
világítás-korszerûsítés, illetve a
társasházak ölelésében lévõ kis
parkot is rendbe teszik. A har-
madik és negyedik ütem tervei
rendelkezésre állnak, csakúgy,
mint a szükséges engedélyek, a
megvalósításról a képviselõ-
testület az éves költségvetés
tárgyalásakor dönt.            -kgy-

Kezdõdik a második ütem

Megújuló tömbbelsõ

455 darab nyílászárót cserél-
nek ki hét önkormányzati in-
tézményben a következõ he-
tekben. A munkálatokra több
mint ötvenmillió forintot for-
dít a város. 

17 oktatási, egészségügyi és
közmûvelõdési intézményt
mûködtet az önkormányzat,
csak a mûködési költségek fe-
dezésére, az állami normatívát
kiegészítve 1,4 milliárd forin-
tot költ a város évente. Emellett
az épületek állagának megõr-
zésére és korszerûsítésére min-
den esztendõben 2-300 millió
forintot különítenek el a költ-
ségvetésben. A nyílászárócsere
program következõ lépcsõjé-
ben idén hét intézmény ener-
giatakarékos felújítása kezdõ-
dik meg 50,2 millió forint ér-
tékben. A munkálatokra a köz-

beszerzési eljárás nyerteseként
a paksi referenciákkal már ren-
delkezõ gyomaendrõdi Németh
Kft. kapott megbízást. Minden
helyszínen megtörtént már a
kivitelezés elõkészítése. A
Munkácsy utcai tagóvodában
valamennyi homlokzati abla-
kot és ajtót, valamint a tetõ nyí-
lászáróit korszerû mûanyagra
cserélik, csakúgy, mint a Kis-
hegyi úti tagóvodában, a Hét-
színvirág tagóvoda udvari szár-
nyán, az Eötvös utcai tagóvo-
dában, a Bóbita Bölcsõdében
és a hajléktalanszállón. Hason-
ló feladat vár a kivitelezõre a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában is, ott a III. tantermi
szárny homlokzati nyílászáróit
újra cserélik. A munkálatok
szerzõdés szerinti befejezési
határideje október 20. 

Dallos Szilvia

Jól zárnak majd
Építési munkálatok zajlanak
a Kurcz György utcában,
amelynek eredményeként,
õsz derekára úgymond faltól
falig megújul a terület. A ki-
vitelezõ a közbeszerzési eljá-
rásban nyertes Soltút Kft.

Néhány esztendõvel ezelõtt a
Kurcz György utca északi ré-
szét már felújították, most a
déli oldal, azaz a Pollack Mi-
hály utca és a Kishegyi út kö-
zötti szakasz újul meg teljes
egészében. A munkálatok része
a meglévõ betonút bontása, he-
lyette aszfalt burkolatú út épí-
tése, kétoldalt kiemelt szegé-
lyekkel és kapubejárókkal, il-
letve újraaszfaltozzák a Kurcz
György és a Pollack Mihály ut-
cai csomópontot. Parkolókat is
kialakítanak, amelyek térkõ
burkolatot kapnak, csakúgy,

mint a járda. Ivóvízvezeték
építése, házi bekötések átépíté-
se, mederburkoló betonele-
mekbõl nyílt árok építése,
valamint házi gázbekötések ki-
építése is szerepel a munkák
között. Ezen kívül egy gyalog-
átkelõ helyet is kialakítanak, a
hozzá szükséges közvilágítás
átépítésével, illetve járulékos
munkákkal. Négy pályázó cég
közül a Soltút Kft. nyerte el a
munkát, akik az elmúlt évek-
ben több alkalommal dolgoz-
tak már a városban. Kiszli
László, a cég ügyvezetõje el-
mondta, hogy a vízvezeték épí-
tését alvállalkozóra bízták, a
többi munkát saját szakembe-
reik végzik el. A beruházás ér-
téke közel bruttó kilencvenhét
millió forint, a befejezés határ-
ideje november 16. 

Kohl Gyöngyi

A másik fele is elkészül
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Önkormányzati választások 2010

Mezõsi Árpád a polgármes-
terjelöltje a Balközép Szövet-
ségnek, amely múlt héten
mutatta be jelöltjeit az
MSZP Újtemplom utcai iro-
dájában a sajtó képviselõi-
nek. A nyolc képviselõi he-
lyért induló – köztük a pol-
gármesterjelölt – nem isme-
retlen önkormányzati tere-
pen. Közülük jelenleg is töb-
ben tagjai a képviselõ-testü-
letnek, bizottságoknak, illet-
ve korábban dolgoztak a vá-
rosvezetõk között. 

Széles rétegeket ölel fel a Bal-
közép Szövetség, hangzott el
a jelöltbemutatón, hiszen mö-
götte áll az MSZP, a Városun-
kért Jövõnkért Egyesület dr.
Bencsik Lajos vezetésével, il-
letve civilek is helyet kaptak
soraikban. Kinyitjuk a város-
házát, meghallgatjuk az embe-
rek véleményét, fogalmazott a

polgármesterjelölt, aki több
tervet is a nyilvánosság elé
tárt. Újra megnyitnák a Ká-
polna utcai bölcsõdét, építési
telkeket alakítanának ki Pak-
son és Dunakömlõdön is, ki-
bõvítenék a szelektív hulla-
dékgyûjtést és ingyenessé ten-
nék a város lakói számára a
hulladékszállítást. Addig is,
amíg ez megvalósul, a 70 év

felettiek részére ismét díjmen-
tessé válna a szemétszállítás,
ahogy az korábban is volt –
vázolt néhányat az elképzelé-
sek közül Mezõsi Árpád. Ám
– ahogy azt Faller Dezsõ, az
MSZP helyi szervezetének el-
nöke is kihangsúlyozta – dön-
téseikbe mindenképp szeret-
nék bevonni a város lakossá-
gát. A közmeghallgatáson túl

egyéb személyes lehetõséget
is teremtenének erre, a város
honlapját pedig közösségi
portállá fejlesztenék, ahol
mindenki elmondhatná javas-
latát. A polgármesterjelöltnek
ezt máris tolmácsolhatják:
Mezõsi Árpád a Facebook kö-
zösségi oldalon várja az inter-
aktív észrevételeket. 
A Balközép Szövetség képvi-
selõjelöltjei a körzetek sor-
rendjében: az egyesben dr.
Strasszer Tamás,  a kettesben
dr. Bencsik Lajos, a hármas
körzetben Faller Dezsõ indul, a
négyesben Haáz Ádám, Kiss
Mária az ötös körzet, míg
Zsarnai Sándorné a hatos kör-
zet képviselõjelöltje, a hetes
körzetben indul – és egyben
polgármesterjelölt is – Mezõsi
Árpád, a nyolcasban pedig
Forster József. Szlogenjük: 
… mert Paks a legfontosabb.

Dávid Ildikó

Kinyitják a városházát

Várszegi László, Herczeg Jó-
zsef, Féhr György, Tell Ani-
kó, Szabó Sándor, Bana Já-
nos, Wahl János és Lipták
János. Õk a Paks Városért
Mozgalom jelöltjei Pakson, a
választási körzetek sorrend-
jében az õszi helyhatósági
választásokon. A szervezet
nem indít polgármesterjelöl-
tet, Hajdú Jánost támogat-
ják, mondta el az elnök,
Herczeg József. 

Szeptember 3-án lesz húsz
éve, hogy a Paks Városért
Mozgalom megalakult. Nem-
csak a szervezet, annak elnöke
is komoly városvezetõi múlttal
bír, korábban volt tanácstag,
polgármester, tanácsnok, kép-
viselõ. Ha ismét elnyeri a vá-
lasztók bizalmát, tizedik ciklu-
sát kezdi meg. Csapatáról el-
mondta, hogy mindegyikük-
nek van kötõdése a körzethez,

melyben képviselõ szeretne
lenni. Herczeg József mellett
még hárman jelenleg is tagjai
az önkormányzatnak. Bana Já-
nos, Féhr György és Szabó
Sándor négy éve a Polgári
Szövetség támogatásával in-
dultak. – Eddig sem politikai
érdekeket, hanem a városlakók
érdekeit képviseltük, nem vál-
tozott a cél, a városért szeret-

nénk dolgozni – fogalmazott
Bana János. – A négy éve
újoncként elkezdett munkát
szeretnénk folytatni. Nem né-
zetet, hanem szervezetet vál-
tottunk – mondta. Szabó Sán-
dor hozzátette, hogy sem a Fi-
desznek, sem a Paks Városért
Mozgalomnak nem tagjai.
Megjegyezte, személyes kon-
taktusban vannak a körzetek

lakóival, jó eséllyel számíta-
nak az újbóli bizalmunkra.
Bana János hozzáfûzte, hogy
véleménye szerint elsõsorban
a munka és nem a pártprefe-
rencia alapján döntenek a sza-
vazók. 

Herczeg József kifejtette,
hogy a csapat összeállításánál
ügyeltek arra, hogy legyen
hozzáértõ jelölt minden szak-
területen. Aláhúzta: céljuk,
hogy Paks városa épüljön, fej-
lõdjön. Ehhez õk nem politi-
kát, hanem szakértelmet ígér-
nek. Programjukról szólva azt
mondta, kiemelt szerepet tulaj-
donítanak az atomerõmû bõví-
tésével kapcsolatos önkor-
mányzati feladatok elvégzésé-
nek. Prioritást élvez még a
gyógyfürdõ, a szennyvíz- és
szeméttelep megépítése, az or-
vosi rendelõk felújítása, a tu-
rizmus fejlesztése. 

Kohl Gyöngyi

Nem politikát, szakértelmet ígérnek
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A lakossággal közösen kell irányítani,
fejleszteni és még élhetõbbé tenni a vá-
rost – mondja Bordács József, a Fidesz
helyi csoportjának vezetõje. Választási
programjukban többek között az atom-
erõmû bõvítésével kapcsolatos városi
feladatok, a küszöbön álló nagyberuhá-
zások megvalósítása és a turizmusfej-
lesztéssel kapcsolatos elképzeléseik je-
lennek meg.   

A FIDESZ-KDNP képviselõjelöltjei a
megkezdett úton kívánnak tovább haladni,
folytatni az elmúlt években végzett mun-
kát. A már elõkészített nagyberuházások, a
szennyvíztisztító telep és a hulladékgaz-
dálkodási rendszer megújítása a város jö-
võje szempontjából nélkülözhetetlen. A
balneológiai központ megépítése a turiz-
musfejlesztés egyik fontos eleme, ahogy a
Duna-part fejlesztése, és a vízi élet fel-
pezsdítése is, mondta el Bordács József.
Programjukban nagy hangsúlyt fektetnek
a helyi vállalkozások helyzetbe hozására,
valamint az atomerõmû bõvítésével össze-
függõ városi feladatok elvégzésére, ame-

lyek az intézményrendszert és a szolgálta-
tásokat egyaránt érintik. Paks intézmény-
rendszerének mûködtetése az állami támo-
gatás csökkenése miatt egyre nehezebb,
ezért hiába gazdag város Paks, a biztonsá-

gos mûködtetéshez felelõsségteljes gazda-
ságpolitikát kell folytatni. A munkanélkü-
liség messze elmarad a megyei és a régiós
átlagtól, ami nem jelenti azt, hogy ezen a
téren nincs tennivaló, az ipari park fejlesz-
tését folyamatosan napirenden kell tartani,
amellyel munkahelyeket teremthetnek.
Nem csak politikai téren mutatkozott meg
a Fidesz paksi szervezetének tevékenysé-
ge, több alkalommal is megmozdultak már
hívásukra az itt élõk, mindig komoly, jó
ügyeket szolgálva, tette hozzá. A képvise-
lõ-testületben is így kívánnak dolgozni,
nagy hangsúlyt fektetve a döntések elõké-
szítésében a lakosság véleményére. A Fi-
desz helyi szervezetének elnöke terveikrõl
szólva elmondta: a lakosságnak ismernie
kell azokat a problémákat, amelyekkel a
városnak meg kell küzdeni, tájékoztatni
kell õket a sikerekrõl és kudarcokról e-
gyaránt, hogy megértsék a döntések hátte-
rét, ehhez újfajta kommunikációra van
szükség, amelyben a személyes kapcsolat-
tartás – akár lakossági fórumok formájá-
ban – elengedhetetlen. 

Dallos Szilvia

Fidesz-KDNP

A Paksi Hírnök hasábjain bemutatkoznak a jelöltállító szervezetek. A következõ oldalakon a pártok és egyesületek vezetõi
nyilatkoznak a megszólalók ábécé sorrendjében. (Szeptemberi elsõ számunkban a polgármesterjelöltekrõl olvashatnak.)
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Szeptember 12-én tartják a fõut-
ca átadó ünnepségét, amikor
reggel 9-tõl este 10-ig várják
programokkal a város lakóit. Az
országos streetball bajnokság
paksi helyszínéül a megújult fõ-
utcát választották, aki nevezni
szeretne (várják a négyfõs csa-
patokat), az bõvebb felvilágosí-
tást kaphat Kovács Gábor szer-
vezõtõl a 06 (20) 621 67 78-as
telefonon, a Kishegyi úti Adidas
márkaboltban, valamint a
www.streetballnet.hu honlapon
találnak részleteket. Egész napos
gyermekprogramok, kézmûves
foglalkozások, egészségsátor
várja majd az ide látogatókat, es-
te 8-kor pedig Karthago koncert.
A Duna Hotel és a Rosthy utca
között lezárják a fõutcát, itt, va-
lamint a városháza elõtti téren
zajlanak majd a programok. 

Streetball és
Karthago-koncert

A jelenlegi képviselõ-testület
tagjai számolnak be az elõzõ cik-
lusban végzett munkájukról, a
TelePaks Kistérségi Televízió
csatornáján. Elõször a listáról be-
jutott képviselõk, majd az egyéni
körzetben megválasztottak, õket
követi az alpolgármester, végül a
polgármester. Az adások idõ-
pontjai:

Augusztus 30.
19:15 Faller Dezsõ 
19:30 Herczeg József
Augusztus 31.
19:15 Haáz Ádám 
19:30 Szabó Péter
Szeptember 1.
19:15 Mezõsi Árpád
19:30 Szinger Ferenc
19:45 Zsarnai Sándorné
Szeptember 2.
19:15 Kern József
19:30 Ulbert Sándor

Szeptember 3. 
19:15 Féhr György
19:30 Kern József
Szeptember 6.
19:15 Bagdy László
19:30 Szabó Sándor
Szeptember 7. 
19:15 Bana János
19:30 Dr. Potoczky Iván
Szeptember 8.
19:15 Kovács Sándor
19:30 Barnabás István
Szeptember 9. 
19:15 Hajdú János
A választókerületenként tartott
vitafórumok, ahol az önkor-
mányzati választáson induló
képviselõjelölteket ismerhetik
meg, szeptember 13-án kezdõd-
nek, és a polgármesterjelöltek vi-
tafórumával érnek véget szep-
tember 30-án. A részletekrõl a
következõ számunkban olvas-
hatnak. 

Választás a TelePakson
Szeptember 10-ig várja a Tehet-
séges Paksi Fiatalokért Alapít-
vány a kimagasló teljesítményt
nyújtó diákok, illetve a velük
foglalkozó felnõttek pályázatát.
Pályázatot nyújthatnak be fiata-
lok tízéves kortól az elsõ diplo-
ma megszerzéséig egyénileg
vagy csoportban, akik paksi is-
kolában végzik tanulmányaikat,
vagy állandó lakhelyük Paks, il-
letve felnõttek egyénileg vagy
csoportban, akik alapfeladatu-
kon felül eredményes  tehetség-
gondozó tevékenységet folytat-
nak paksi fiatalok körében. A
pályázatot írásban, az elõírt ûr-
lapon kell benyújtani a polgár-
mesteri hivatal titkárságán. Az
ûrlap beszerezhetõ ugyanitt, az
oktatási intézményekben vagy
letölthetõ a www.paks.hu hon-
lapról.

Várják 
a pályázatokat
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Önkormányzati választások 2010

Folyamatos párbeszédet szorgalmaz a
lakossággal a Balközép Szövetség,
amely az MSZP helyi szervezetén túl
magában foglalja a Városunkért Jövõn-
kért Egyesületet, és egyéb civil tagokkal
kiegészülve indul az önkormányzati vá-
lasztásokon. 

Reméljük, ez jelzés a város számára, hogy
pártpolitikán túlmenõen akarunk dolgozni,
tárta fel az együttmûködés hátterét Faller
Dezsõ, az MSZP helyi szervezetének elnö-
ke, aki szerint fontos a civil kontroll meg-
erõsítése a döntéshozók között. Elmondta:
az elmúlt években túlságosan is átpolitizá-
lódott a közhangulat és a társadalomnak
nem erre van szüksége. Fontos, hogy ne
csak pártpolitikusok üljenek a testületben.
Mint arra a jelenlegi képviselõi munka
kapcsán emlékeztetett: kevés javaslatukat
fogadta el a többség, s ahogy fogalmazott,
ez a város ennél többet érdemel. A jelenle-
gi testületben négyen voltak (az MSZP-
SZDSZ frakció), elmondták a véleményü-
ket, de a többség egyöntetû, vitamentes
döntéseivel szemben nem sok mozgáste-

rük maradt. Faller Dezsõ nem egyszínû,
hanem kiegyensúlyozott képviselõ-testü-
letet szeretne látni, ahol a párbeszédnek,
adott esetben vitának, pezsgõ képviselõ-
testületi ülésnek van helye. Pakson van

pénz, de ésszerûség kell és megfontolt
gazdálkodás. Többször felmerült már az
iparûzési adó megszüntetése, ami igen ne-
hezen lenne pótolható a város költségve-
tésében, hívja fel a figyelmet a jövõterve-
zés kapcsán. 
Fontos eleme programjuknak, hogy dönté-
seiket a lakosok véleményét figyelembe
véve hoznák meg. Mint mondta, nem csu-
pán a határozatok meghozatala után tájé-
koztatnák a lakosságot egy honlapon,
vagy a sajtóban, hanem elõre megkérdez-
nék véleményüket, például oly módon,
hogy a városi internetes oldalon észrevéte-
lezhetnék a testület elé kerülõ anyagokat.
Kardinális kérdéseknél – például a gyógy-
fürdõ építésénél, ami a szövetség prog-
ramjában is helyet kapott – fórumokat
szerveznének annak érdekében, hogy el-
mondhassák a városlakók véleményüket.
A külsõ városrészeket még inkább bevon-
nák az õket érintõ döntésekbe: az eddigi
kettõ helyett három részönkormányzatot
kívánnak létrehozni, megnövelvén gazda-
sági önállóságukat.

Dávid Ildikó

Balközép Szövetség

Üres ígérgetésekbe nem kívánunk bele-
menni, programunkban is irányelveket
fogalmaztunk meg, lelkiismeretünk és
nemzeti elkötelezettségünk alapján állva
kívánunk majd tevékenykedni a képvise-
lõ-testületben – mondta el Gáspár Viktor,
a Jobbik Magyarországért Mozgalom
helyi szervezetének vezetõje. 

Fontosnak tartják a testület „vérfrissítését”,
új arcokat, új szemléletet kívánnak bevinni
a testület munkájába. Szeretnék az embe-
rek nagyobb számát bevonni akár a terve-
zési, akár a döntés elõkészítési folyama-
tokba és nagy hangsúlyt kívánnak fektetni
a tájékoztatásra. Céljuk egy olyan képvise-
leti rendszer kialakítása, ahol minden kép-
viselõ személyesen felel a tevékenységéért
és számon kérhetõ minden tekintetben.
Vissza kívánják adni a hitet az emberek-
nek, hogy valódi képviseletük van a város-
vezetésben és az életüket meghatározó
döntések meghozatalában.

A programban megfogalmazott irányel-
vek közül Gáspár Viktor kiemelte a köz-
pénzek felhasználásának és elosztásának

teljes körû felülvizsgálatát, különös tekin-
tettel a folyamatban lévõ és elõkészítés alatt
álló beruházásokra. Nem tudjuk elfogadni,
tette hozzá a Jobbik helyi szervezetének ve-

zetõje, hogy a közpénzekbõl megvalósuló
helyi beruházások sok esetben nem helyi
vállalkozások kivitelezésében készülnek el.  

A segélyezési rendszer átalakítását, kész-
pénzes kifizetések helyett pénzhelyettesí-
tõk bevezetését, a civil szervezetek támo-
gatási rendszerének átalakítását, a helyi
termelõ és értékesítõ szövetkezetek létre-
hozását, valamint a fiatalok lehetõségeinek
bõvítését helyi szinten is sürgetõ feladatá-
nak tekinti a párt. Az irányelvek között
szerepel a nemzettudatot és a hazaszerete-
tet erõsítõ szemlélet bevitele az oktatási in-
tézményekbe szakkörök és egyéb tanítási
idõn kívüli foglalkozások keretében, az ér-
téket képviselõ, kultúránkat és hagyomá-
nyainkat ápoló városi rendezvényszerve-
zés megvalósítása. 

Az ország egyik leggazdagabb települé-
seként tartják számon Paksot, nagyon
nagy jövõ áll az erõmû bõvítése kapcsán a
város elõtt, de nem szabad Paks jövõjét
csak erre korlátozni, hiszen a jelenleg ren-
delkezésre álló költségvetés is lehetõvé te-
szi a további fejlesztések megvalósítását,
fejtette ki.                           Dallos Szilvia

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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Önkormányzati választások 2010

Tervezett és folyamatban lévõ beruhá-
zások végigvitele, az atomerõmû bõví-
tésével kapcsolatos városi feladatok
megoldása, valamint a Dunát, illetve a
kerékpárutakat érintõ elgondolások is
szerepelnek a Paks Városért Mozga-
lom választási programjában. Képvi-
selõjelöltjeik egyéni elképzeléseiket is
kidolgozták.  

A Paks Városért Mozgalom programjá-
ban kiemelt szerepe van az atomerõmû
bõvítésével összefüggõ városi feladatok
elvégzésének, hiszen fel kell készülni
arra, hogy több ezer ember érkezik maj-
dan az építkezésre. Elszállásolásukról,
egészségügyi ellátásukról gondoskodni
kell, de számos más terület fejlesztése is
elengedhetetlen ahhoz, hogy Paks meg-
feleljen ennek a kihívásnak, tájékozta-
tott az elnök, Herczeg József. A Barát-
ság úti rendelõ felújítása, a Deák Ferenc
utcai rendelõk elhelyezése, a turizmus
fejlesztése és az intézményrendszer biz-
tonságos üzemeltetése is céljuk, illetve
végig kívánják vinni a szennyvíztisztító

telep, az új hulladéklerakó, illetve a
gyógyfürdõ létesítését. Az elõkészítés-
ben a jelenlegi képviselõ-testület tagja-
ként négy jelöltjük részt vett. Mind-
emellett kidolgoztak egy Duna-, illetve

egy kerékpáros programot. A paksi csó-
nakosok bizonyára emlékeznek arra,
hogy milyen szép élmény volt, amikor
régen be lehetett járni a Duna-holtága-
kat. A Paks Városért Mozgalomnak
konkrét elképzelése van arról, hogyan
lehetne ezeket a területeket rendbe ten-
ni, mondta el Herczeg József. A civil
szervezet kerékpárutakat érintõ elkép-
zelései a meglévõ Tolnai úti szakasz ál-
lapotának javításáról, összefüggõ városi
kerékpárútról szólnak, de egy Paksot és
Dunakömlõdöt az atomerõmûvel össze-
kapcsoló kerékpárút kiépítésének gon-
dolata is megfogalmazódik programjuk-
ban. A szervezet képviselõjelöltjei a
körzetükre vonatkozó elgondolásaikat
is kidolgozták, amelyek sorában többek
között út- és járdakorszerûsítés, a közle-
kedésbiztonság javítása, a panelprog-
ram, a gyermekintézmények, valamint a
lakótelepi tömbbelsõk és parkok felújí-
tásának folytatása, illetve a lakosság
gondjainak megoldásában való haté-
kony segítségnyújtás szerepel.

Kohl Gyöngyi

Paks Városért Mozgalom

Nem az esetlegesség, hanem az átgon-
doltság jellemzi – mondta készülõ vá-
lasztási programjukról Kovács Sándor,
a Paksi Lokálpatrióták Egyesületének
elnöke. A civil szervezet elképzeléseinek
fõ pillérei a lokálpatriotizmus, az em-
berközeliség és a számonkérhetõség.   

Képviselõjelöltjeink sokat beszélgetnek
az emberekkel, akik tapasztalatunk sze-
rint a választások idõszakában ötletgaz-
dagabbak, talán mert ilyenkor többet
foglalkoznak a megvalósításra váró fel-
adatokkal. Az, hogy meghallgassuk a vé-
leményüket, számunkra alapvetõ, hiszen
programunk túlnyomó részben az õ
gondjaikról szól. Útfelújításokat, nagy-
beruházásokat minden jelölõ szervezet
ígérni fog, mi elsõsorban azt tartjuk fon-
tosnak, hogy megkeressük azokat a prob-
lémákat, amelyek megoldásával az em-
berek mindennapjait kellemesebbé, kom-
fortosabbá, könnyebbé tehetjük. Ehhez
nem feltétlenül van szükség hatalmas
összegekre, de elengedhetetlen az odafi-
gyelés, az emberség és empátia. Nem

szeretnénk a nagy ígérgetések program-
ját elkészíteni, és nem is fogjuk! Olyan
anyagot állítunk össze, amely nem csu-
pán a város mindenkit érintõ jövõjérõl

szóló elképzeléseinket mutatja be, ha-
nem a megvalósítás idõbeni ütemezését
is tartalmazza, illetve megjelöli, honnan
rendelünk hozzá forrásokat, adott össze-
foglalást még készülõben lévõ program-
jukról Kovács Sándor. A Paksi Lokálpat-
rióták Egyesületének elnöke kiemelte:
szeretnék elérni, hogy az a szellemi és
anyagi gazdagság, amellyel rendelkezik
ez a város, valóban megjelenne arcula-
tán, a beruházásokban, a mindennapok-
ban, és rendezvényeiben. Egy sokkal át-
gondoltabb városfelújítást képzelnek el,
amelyben jobban érvényesül az emberek
véleménye, hogy sajátjuknak érezzék az
elkészült munkákat, a városban járva jó
érzés töltse el õket, illetve olyan rendez-
vényeket, amelyek az adott program stí-
lusához és helyszínéhez illeszkednek. A
lokálpatrióták úgy vélik, hogy mindezt
egy kreatív és nagyon emberközeli vá-
rosvezetéssel lehet megvalósítani – húz-
ta alá. A Paksi Lokálpatrióták Egyesüle-
te várhatóan szeptember elsõ napjaiban
tárja az emberek elé választási program-
ját.                                         -gyöngy-

Paksi Lokálpatrióták Egyesülete
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Mint arról lapunk már beszá-
molt, komoly felújítás zajlik az
Energetikai Szakközépiskolá-
ban. Elsõként a tetõt javították,
majd hozzáfogtak az épület aka-
dálymentesítéséhez. Ennek része
egy belsõ lift kiépítése, amit az
õszi szünetben fejeznek be. Szin-
tén akkor kerül sor az épület bel-
sõ festésére és mázolására is, ami
igen esedékes már, mondta el
Mittler István. Az ESZI Intéz-
ményfenntartó és Mûködtetõ
Alapítvány kuratóriumának el-
nöke azt is hozzáfûzte, hogy a
pályázati támogatással megvaló-
sított akadálymentesítési prog-
ramba csak a folyósok burkolatá-
nak részbeni cseréje került bele.
Az azonban elég eklektikus ké-
pet eredményezett volna, ha csak
a látássérültek tájékozódásához

szükséges új burkolatokat építik
be, s a többi marad a 25 éve be-
épített építõanyag. Éppen ezért
nagyon gyorsan döntött a paksi
atomerõmû vezetése, így a fo-
lyósokat teljes egészében burkol-
ták mind a négy emeleten. A tan-

évkezdésre eltûnnek a festõáll-
ványok, a takarítást is elvégzik,
ígérte Mittler István. Az elnök a
közelebbi és távolabbi jövõ ter-
veirõl szólva elmondta, hogy re-
ményei szerint az atomerõmû jö-
võ évi üzleti tervébe bekerül a

sportcsarnok teljes felújítása, ami
a szellõzéstõl, a hangosításon át a
mosdókig mindent magába fog-
lal. Elárulta, hogy elnökké vá-
lasztása óta álma, hogy az iskola
parkját megújítják, és olyan teret
hoznak létre pihenõhelyekkel,
wifi hálózattal, ahol a diákok szí-
vesen idõznek. Hozzáfûzte, hogy
akkor még nem tudta, hogy az
épületegyüttesen igen komoly
karbantartási munkákat kell el-
végezni, de ennek ellenére nem
mondott le errõl a tervérõl. A kö-
zéptávú elképzelések között sze-
repel az, hogy egy új, modern
kollégiumot építenek a sport-
csarnok és a Kápolna utca kö-
zött. Ez elsõsorban az Energeti-
kai Szakközépiskola, de a város
többi iskolájának igényeit is ki-
elégítené, illetve lehetõséget
nyújtana arra, hogy az ASE és a
PSE csapataiba sportolni vágyó
fiatalokat csábítsanak Paksra.  vt

Akadálymentessé válik az ESZI

Komolyabb átalakításon esett át és elindult
országjáró körútja második sorozatára az
atomerõmû utazó kiállítása. A tárlat, amit egy
kamion belsejében rendeztek be, a hónap vé-
géig Európa Kulturális Fõvárosában idõzik.
Pécsi állomásán elsõsorban a turistákat várja,
majd iskolaidõben visszatér, hogy a közép- és
felsõfokú intézményekben tanuló diákok is
láthassák, fogalmazott Mittler István azon a
sajtótájékoztatón, ahol ismét „útjára bocsátot-
ták” a kiállítást. A Paksi Atomerõmû Zrt.
kommunikációs igazgatója elmondta: az ed-
digi tapasztalatokat összegezve interaktívab-
bá tették a tárlatot. Hatalmas érintõképernyõs
kivetítõkön maguk választhatják ki a látoga-
tók, mit szeretnének látni, mire kíváncsiak az
atomenergia témakörében. Az atomenergia
elfogadottsága Magyarországon kiemelkedõ-
en jó. Abban, hogy ezt megtartsák, fontos
szerepe van a tájékoztatásnak. Azoknak, akik
nem utaznak el Paksra, hogy a látogatóköz-
pontban jussanak információhoz, helybe vi-
szik azt. Indulása, tavaly október óta 94 tele-
pülésen 18 ezer látogatót fogadott a kamion.
A következõ körút 2011 májusáig tart, ez
alatt 82 településre jut el a guruló tárlat. Miu-
tán nagy érdeklõdés kísérte, az MVM és a PA
Zrt. úgy döntött, minden ötezer lélekszámú-
nál nagyobb települést felkeres a következõ
években, hogy tájékoztassa az ott élõket az
atomenergia felhasználásáról, a paksi  atom-
erõmûrõl és bõvítése jelentõségérõl.      -vida-

Újra úton

Lezárult a Duna-Mecsek Területfejleszté-
si Alapítvány és a Norvég Alap közös
akadálymentesítési programja. A harma-
dik fordulóban több mint 95 millió forint
talált gazdára. Támogatást a nukleáris lé-
tesítményeket, kutatásokat befogadó kör-
zetekben lévõ települések igényelhettek
ugyanúgy, mint az alapítvány általános
pályázatain.

Az utolsó körben heten nyújtották be
projektelképzeléseiket, öt közülük siker-
rel járt. Himesháza, Püspökszilágy
Madocsa, Kalocsa és Véménd osztozik a
valamivel több mint 95 millió forinton.
Baranya, Bács-Kiskun, Pest és Tolna me-
gye 60 települése tartozik abba a körbe,
ahol közfeladatokat ellátó intézmények
komplex akadálymentesítését valósíthat-
ják meg abból a csaknem 600 millió fo-
rintból, amelynek nagy részét maga is pá-
lyázaton nyerte el a Duna-Mecsek Terü-
letfejlesztési Alapítvány. Az atomerõmû
által alapított területfejlesztést segítõ
szervezet az EGT és Norvég Finanszíro-
zási Mechanizmusok alapjától nyert 2
millió eurót. Az így létrejött keretbõl 21
településen összesen 26 kedvezménye-

zett jutott pályázati pénzhez közel 500
millió forint értékben.

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Ala-
pítvány 2006 óta segíti a település-, a tér-
ség- és a gazdaságfejlesztést a hazai nuk-
leáris létesítmények környezetében és a
hulladéktároló-helyek kutatásában érin-
tett településkörben, tehát Paks, Kalocsa
Bátaapáti, Boda és Püspökszilágy von-
záskörzetében. Évi két alkalommal hir-
detnek pályázatot, az idei második fordu-
ló benyújtási határideje augusztus 31-én
jár le. A felhasználható keret 200 millió
forint. Önkormányzatok, vállalkozások,
civil szervezetek is pályázhatnak. Lehet
támogatást nyerni európai uniós pályáza-
tokhoz önrészre, települési összképet ja-
vító utcasorok felújításához, környezet-
védelmi és településszépítõ programok
megvalósításához. A vállalkozások gaz-
daságfejlesztést ösztönzõ, munkahelyte-
remtõ beruházásokhoz, fejlesztéshez, ter-
melõ tevékenységet végzõ vállalkozások
telephelyfejlesztéshez nyerhetnek pénzt.
A támogatott körbe tartozik a turisztika, a
vidékfejlesztés és az energetika.

Vida Tünde

Duna-Mecsek Alapítvány:
pályázatok finisében
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Hamarosan ismét szól az is-
kolacsengõ! A tankönyvcso-
mag, a füzetek, a tornafelsze-
relés és az írószerek több tíz-
ezer forinttal terhelik a csa-
ládi kasszát, de az utazás és
az étkezés költségeivel is szá-
molni kell. A paksi önkor-
mányzat a következõ tanévre
is biztosítja az ingyenes diák-
bérletet, valamint kérhetik
az ügyfelek a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást,
illetve a rendszeres nevelési
segélyt.     

Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásra folyamatosan be-
adhatók az igények, ám két
kérelem között legalább há-
rom hónapnak el kell telnie.
További szempont az elbírá-
lásnál, hogy a jövedelmi és
vagyoni feltételeknek megfe-
leljen a kérelmezõ. Bár ez a
támogatási forma nem kifeje-
zetten a tanévkezdéshez kötõ-
dik, úgy alakult az évek so-
rán, hogy húsvét és karácsony
elõtt, valamint ilyenkor, au-
gusztus-szeptemberben van
nagyobb számú igénylés. A
gyermekvédelmi támogatás,
amelynek összege függ a csa-
lád anyagi helyzetétõl, vala-
mint a gyermekek számától,
illetve korától, egyszeri pénz-
beli vagy természetbeni jutta-
tást jelent. A természetbeni tá-
mogatás jellemzõen közüzemi
díjhátralék kifizetését jelenti,
illetve védelembe vett gyer-
mek esetében a családgondo-
zó veszi fel a megállapított
összeget, és ilyenkor kifeje-
zetten az iskolakezdésre for-
dítja, tanszercsomagot, ruha-
nemût vásárol belõle. 

Tavaly a város közigazgatási
területén, augusztus 1-je és
szeptember 15-e között 464
családnak állapítottak meg a
szociális osztályon rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást,
ami 896 gyermeket érintett,–
tájékoztatott Badics Istvánné,
a szociális osztály vezetõje. A
diákok étkeztetésének költsé-

gét enyhítheti a rendszeres ne-
velési segély, ami helyi speci-
alitás, a kérelmek benyújtása
szeptemberben lesz aktuális.
Ezt a segítséget azok a csalá-
dok kérhetik, akik nem része-
sülnek a teljesen díjmentes ét-
kezést biztosító rendszeres
gyermekvédelmi kedvez-
ményben. A megítélt összeget
az önkormányzat az oktatási
intézménynek utalja havi
rendszerességgel, mértéke a
család jövedelme mellett a té-
rítési díj összegétõl is függ.
Az igényléshez szükséges
nyomtatvány az oktatási in-
tézményekben, illetve a hiva-
tal szociális osztályán kérhetõ. 

Egy másik támogatási forma
igénylésének a család anyagi
helyzete nem feltétele, az elbí-
rálásánál más szempontokat
vesznek figyelembe. Ez az in-
gyenes diákbérlet, amelyet
azoknak az általános és közép-
iskolás diákoknak biztosít az
önkormányzat, akik Pakson
laknak, illetve tanulnak, leg-
alább egy kilométer távolság
van lakóhelyük és iskolájuk
között és az autóbusz-közleke-
dés biztosított, illetve azok,
akik sport- vagy mûvészeti te-
vékenységük folytán utaznak
helyi járattal. Ahhoz, hogy is-

kolakezdésre megkapják a bér-
letet, legkésõbb augusztus 27-
ig kellett benyújtani az igénye-
ket. Aki szabadságát töltötte

vagy elfeledkezett a lehetõség-
rõl, szeptemberben pótolhatja.
Ebben az esetben októbertõl
használhatja az ingyenes bérle-
tet. Ezt követõen sem lezárt az
igénylés, minden negyedévet
megelõzõ hónap 15-ig lehetõ-
ség van rá. A kérelemhez szük-
séges formanyomtatvány a
polgármesteri hivatalban, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatnál, illetve az isko-
lákban szerezhetõ be. A zára-
dékolásról a szociális osztály
gondoskodik, ezzel nem kell
külön felkeresnie a szülõnek az
iskolát. Az ingyenes bérletet
hat-hétszáz diák szokta igény-
be venni. A rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatásról,
rendszeres nevelési segélyrõl,
illetve az ingyenes diákbérlet-
rõl a polgármesteri hivatal szo-
ciális osztályán kérhetnek bõ-
vebb felvilágosítást.

Kohl Gyöngyi

Tanévkezdés a szociális osztályon
Évek óta létezõ támogatási forma Pakson a felzárkóztatá-
si ösztöndíj, amellyel az általános és középiskolás roma ta-
nulókat segíti a város, függetlenül attól, hogy itthon vagy
máshol tanulnak. A támogatás feltétele, hogy a diák rend-
szeresen járjon iskolába, igazolatlan hiányzása ne legyen és
tanulmányi eredménye elérje legalább a hármas osztályza-
tot. Az ösztöndíj összege a tanulmányi átlagtól függ, a tan-
év során havonta minimum kettõ, maximum négyezer forint
lehet. Az elmúlt tanév végén ötvenkilenc családból hetven-
nyolc gyermek kapott ilyen támogatást. A kérelmeket a szü-
lõknek kell benyújtaniuk, ha ezt szeptember 15-ig megte-
szik, akkor már arra a hónapra jogosult lesz gyermekük. Az
ösztöndíjat ilyenkor az elmúlt tanév végi eredmény alapján
állapítják meg, majd februárban újra be kell nyújtani a ké-
relmet, ekkor a félévi eredményeket veszik figyelembe. Az
igényléshez szükséges nyomtatvány az iskolákban vagy a
szociális osztályon kérhetõ. Akik az elõzõ tanévben meg-
kapták az ösztöndíjat, azoknak tájékoztató levelet küld a hi-
vatal a lehetõségrõl, illetve az iskolai szülõi értekezleteken
is felhívják rá a figyelmet. 

fizetett politikai hirdetés
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Egy kiadós esõ esetén megháromszoro-
zódik a Paksi Vízmû Kft. szennyvíztisz-
tító telepére beérkezõ vízmennyiség.
Nem véletlen egybeesésrõl van szó, ha-
nem arról, hogy az esõvíz egy része nem
a megfelelõ csatornán, azaz a csapadék-
víz-elvezetõn, hanem a szennyvízvezeté-
ken keresztül távozik. Tavasszal meg-
kezdõdik ennek felmérése, majd meg-
szüntetése. Nem lesz egyszerû – így nem
történik meg egy csapásra – sem a fel-
mérés, sem a problémák felszámolása.

Pakson elõször az ivóvízvezeték, majd a
szennyvízelvezetõ épült ki, mindkettõ
száz százalékban, vázolja a város helyze-
tét Gaál Zoltán, a Paksi Vízmû Kft. ügyve-
zetõje. A harmadik nagy közmûrendszer, a
csapadékvíz-elvezetõ azonban nem teljes,
vannak olyan területek, ahol nincs kiépít-
ve, mintegy 80 százalékos a lefedettség.

Falusi környezetben a nyílt árkos elveze-
tés a megszokott, ehhez az is hozzátarto-
zik, hogy a gazda tartja rendben az árkot.
Egy városban, ahol a területhasznosítás-
nak nagyobb jelentõsége van, általában a
zárt rendszereket részesítik elõnyben.
Ezeknek az üzemeltetése már más felada-
tot jelent, ezt már minden esetben az ön-
kormányzatok cégei, vízi közmûvek tart-
ják karban, hiszen a zárt csatorna takarítá-
sa komolyabb, nagyobb szakértelmet kí-
vánó feladat, eszközök, emberek szüksé-
gesek hozzá.

A paksi állapot vegyes, vannak olyan te-
rületek ahol nincs megoldva az elvezetés,
aztán olyanok, ahol szikkasztással „szaba-
dulnak meg” a felesleges esõvíztõl, vagy
elvezetik nyílt, illetve zárt rendszeren. A
csapadékvíz folyamatosan megújuló érték,
amit hasznosítani kellene. Ha ciszternában
megfogják, akkor az csapadékszegény
idõszakban felhasználható, mondja a szak-
ember, hozzátéve, hogy általában egyedi
lelkesedés, meggyõzõdés ösztönzi azt, aki
erre áldoz. Üdvözlendõ, aki ezt, nem pe-
dig ivóvizet használ öntözésre.

Gaál Zoltán azt sem rejtette véka alá,
hogy a városi csapadékvíz-elvezetõ rend-
szerrel gondok vannak. 

Megváltozott a klíma, 

intenzívebb, erõteljesebb a csapadék, a ré-
gebben kiépült csatornák kapacitása kicsi.
Innen két nagy utunk van – fejtegeti az
ügyvezetõ – az egyik ezeknek a rekonst-
rukciója, kapacitásbõvítõ beruházásokkal.

Mint mondta, gyakorlatilag minden csapa-
dékvíz a Dunába jut el, tehát el kellene vé-
gezni a kapacitásbõvítést egészen a dunai
bevezetõkig.

A másik lehetõség, hogy a csapadékot a
csúcsidõszakban tárolókban visszatartják,
és lelassítva a lefolyást a meglévõ rend-
szeren elnyújtott idõben levezetik. Az ön-
kormányzat szakértõket bízott meg, 

városi stratégia készül, 

ami az elkövetkezendõ években követen-
dõ utat, feladatlistát vázolja. – Én úgy
gondolom, hogy egy új elvezetõrendszer
építése horribilis pénzbe kerül, itt kiegé-
szítõ és pótmegoldások szükségesek. Ez
azt jelenti, hogy a meglévõ rendszer jó
karbantartása mellett a víz lefolyási sebes-
ségének csökkentése szükséges kisebb-na-
gyobb tározók építésével. A másik lehetõ-
ség az egyes ingatlanokon a ciszternaépí-
tés támogatása. 

Gaál Zoltán szavai szerint a klímaválto-
záson túl van még egy komoly gond, ez
pedig az, hogy az esõvíz sok helyütt nem
a csapadékcsatornába, hanem a szennyvíz-
csatornába kerül. Erre lehet következtetni
abból, hogy egy kiadósabb zápor esetén
megháromszorozódik a szennyvíztelepre
érkezõ víz mennyisége. Azaz ugyanúgy
kezelik, tisztítják – teljesen feleslegesen –
mint a szennyvizet. Ezt a problémát is sze-
retnék megszüntetni, ezért egy új progra-

mot indítanak. A Paksi Vízmû Kft. tavasz-
ra állítja fel csapatát megfelelõ eszközök-
kel, hogy feltérképezze, hol milyen prob-
lémák vannak. Egy füstgenerátor segítsé-
gével lépésrõl lépésre végignézik, van-e
rossz bekötés. A szennyvízcsatornába füs-
töt engednek, és abból, hogy az hol távo-
zik, kiderül, rendben van-e a bevezetés.
Mint Gaál Zoltán mondja, jegyzõkönyv
készül, majd közösen megoldást keresnek. 

Nem az a cél, 

hogy megbüntessék 

azokat, akiknek ingatlanán rosszul oldották
meg az esõvíz-elvezetést. A gondot egyéb-
ként véleménye szerint az okozza, hogy a
csapadék nem, a szennyvízrendszer viszont
száz százalékosan kiépített, így más megol-
dás nem lévén az elõbbibe kötötték az esõ-
víz-elvezetõt. Ha az ingatlantulajdonos
nem partner a felszámolásban, lehet szó ki-
kényszerítésrõl, teszi hozzá az ügyvezetõ.
A helyzet kezelésének egyik eszköze, hogy
meg kell téríteni a kezelési költséget: mivel
a vízmû a csapadékvizet elvezeti, többször
átemeli, a tisztítóban kezeli, költségei me-
rülnek fel. Ezt a szolgáltatást meg kell fizet-
ni, fogalmaz Gaál Zoltán. Azt is hozzátette,
hogy nemcsak a pluszköltség miatt, hanem
mûszakilag is gondot jelent ez a helyzet, hi-
szen, ha nem bírja a rendszer, elönti az esõ-
vízzel higított szennyvíz az alacsonyabb,
átemelõk elõtti területet. 

A füstgenerátor jövõ tavasszal „indul útjá-
ra”, elõbb az alacsonyabban fekvõ, tehát
problémás utcákat veszik sorra, s kiterjed a
közintézményekre, közterületekre is, hi-
szen nem kizárt, hogy ott is vannak rossz
megoldások. Gaál Zoltán szerint lassú fo-
lyamat lesz, mert a felderítés viszonylag
könnyû, de a megszüntetés nagyobb befek-
tetést jelent. A jegyzõkönyv felvételét kö-
vetõen az érdekeltek közösen keresik majd
a probléma orvoslásának legolcsóbb mód-
ját, tárják fel a lehetõségeket. Az ügyvezetõ
szavaiból kiderül, nem jókedvükben kezde-
ményezik a csapadék kizárását a szenny-
vízvezetékbõl, az üzemeltetési problémák
kényszerítik ki ez a lépést, a meglévõ mû-
vek kapacitási problémái, a szennyvíztisztí-
tásnál jelentkezõ felesleges költségek indo-
kolják.  Az esõvíz-elvezetéssel kapcsolatos
egyéb feladatokkal – így például a magas
vízállásnál jelentkezõ átemelési gondokkal
– együtt kell kezelni a rossz bekötéseket is.

Vida Tünde

Hová folyik az esõvíz? – hamarosan kiderül
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Gépbe bizony csap a ménkû
Már káromkodni se merek,
mert hátha azt találnám mon-
dani, hogy a „ménkû csapjon
bele”, aztán csak szaporodná-
nak a rossz készülékek,
mondta egy ismerõs kompu-
terszerelõ miközben a saját
masinámat vittem szervizbe.
Engem lepett meg legjobban,
amikor kiderült, villámcsapás
tette tönkre. Mint mondták,
idén nyáron nagyon megsza-
porodtak az ilyen esetek.
Ugyanez volt a reakció a biz-
tosítónál is: rengeteg a hason-
ló kár.

Dudás Károly, a Poligon Kft.
szervizvezetõje azt mondta,
körülbelül kétszerese most a
villám okozta kár a számítógé-
peknél, mint a megszokott.
Egész nyáron, de különösen
augusztus 13-a után jelentkez-
tek sokan meghibásodott gé-
pekkel. A tünetek vegyesek, ál-
talában a tápegység, alaplap,
néha a memória hibásodik
meg, de elõfordul, hogy több

alkatrész, sõt olyan is volt,
hogy a monitor esett áldozatul.
A villámcsapás másodlagos
hatásai ezek, amikor a
„túláram” vagy „túlfeszültség”
valamilyen vezetéken eljut a
készülékekhez. A legjobb vé-
dekezési mód, ha áramta-
lanítjuk a készülékeket, ám ez
nem elég, mert a televíziós ká-
belen, internetvezetéken is el-
érheti a túlfeszültség a beren-
dezéseket, mondta el Dudás
Károly.

Kiss Gábor üzleti vezetõ el-
mondta, hogy a Groupama Ga-
rancia Tolna megyei területi
igazgatóságának paksi fiókjá-
ban közel a duplája volt a vil-
lámcsapás másodlagos hatása
miatt keletkezett káresetek szá-
ma májustól mostanáig, mint a
múlt év hasonló idõszakában. A
Paksról és környékérõl érkezett
bejelentések száma meghaladta
a háromszázat, de valószínûleg
ennél több eset történt ügyfél-
körükben, idén ugyanis már so-

kan élnek a telefonos, központi
számon történõ kárbejelentés
lehetõségével. Azt, hogy mi-
lyen esetekben fizet a biztosító,
törvény szabályozza, de függ a
szerzõdés tartalmától is. Kiss
Gábor elmondta, hogy a számí-
tógépek mellett televíziók, mo-
sógépek, telefonok, hûtõszekré-
nyek és kazánok szenvedtek
kárt. Hozzátette, megelõzni va-
lóban úgy lehet, ha kihúzzák a
vezetékeket vihar közeledtével.
Ugyanezt javasolja, amennyi-
ben lehetséges, hosszabb távol-
maradáskor is, mérhetetlen ká-
rokat lehet ezzel megakadá-
lyozni. Hozzátette, hogy sok
eset kivédhetetlen, éppen ezért
nem tudja elfogadni, hogy so-
kan még ma is sajnálják a pénzt
a biztosításra. Egy élet munkája
veszhet oda egy csapásra, a biz-
tosítási díj pedig – tartalomtól,
szolgáltatótól függõen – havon-
ta nagyjából 3-4 doboz cigaret-
ta, vagy néhány üveg sör ára.      

-vida-

Lába kelt az akácnak
Az elmúlt hetekben több falopásról érke-
zett bejelentés a Paksi Rendõrkapitányság
ügyeletére. Egy erdõtulajdonos jelzése
alapján augusztus derekán este fél nyolc
fele a járõrök megjelentek a cseresznyési
erdõben, ahol három tolnai személy épp
akácfát vágott ki, mintegy 40 mázsát,
amelynek értéke 90 ezer forint. Mint kide-
rült: a tulajdonos csak száraz gallyak kiter-
melésére adott engedélyt, fa kivágására
nem – ezért fordult a rendõrséghez. 
A másik esetben Biritón egy telephelyrõl
ismeretlen tettesek levágták a lakatot és
hozzávetõleg 40 m3 akácfát vittek el, a
bûncselekménnyel okozott kár 600 ezer
forint. – A rendõrség az elsõ esetben szak-
hatósági eljárást kezdeményezett az erdé-
szeti felügyeletnél, míg a másik esetben is
nyomoznak a kollégák. A fenti cselekmé-
nyek büntetési tétele 1-2 évig terjedõ sza-
badságvesztés is lehet, mondta el Heisler
Judit, a Paksi Rendõrkapitányság sajtóre-
ferense. A rendõr százados hozzátette, a
két eset ellenére továbbra sem jellemzõ az
ilyen jellegû bûncselekmények elkövetése
Pakson és környékén.                      -efgé-

HuMuSz Mûhely
Nem környezetvédelemre van szükség,
hanem szemléletváltásra: fenntartható tár-
sadalomra, fenntartható közösségekre,
fenntartható gazdaságra. Errõl is szó esik
majd az Önzetlenül Környezetünkért, Ott-
honunkért (ÖKO) Munkacsoport  Alapít-
vány mûhelymunka foglalkozásain, ahová
augusztus 31-ig lehet jelentkezni. A részt-
vevõknek frissítõt és ebédet, igény szerint
szállást is biztosítanak a szervezõk. A
négynapos mûhelymunka értéke 30 ezer
forint, melyet a Hulladék Munkaszövetség
a TÁMOP 2.5.1 pályázatából finanszíroz,
így a résztvétel ingyenes, ám regisztráció-
hoz kötött. Aki mind a négy napos képzé-
sen részt vesz, tanúsítványt kap.

A mûhelymunka idõpontjai: szeptember
10-11., szeptember 24-25. 9.30-tól 16.30-
ig. Helyszín: a Deák Ferenc Általános Is-
kola könyvtára (Tolnai út 19.) További in-
formáció Jantnerné Oláh Ilonától kérhetõ a
20/35-43-448-as telefonszámon vagy az
okoalapitvany@gmail.com e-mail cí-
men. A program az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósul meg.         -kg-
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A Pro Artis mûvészeti iskola tanévnyitó
ünnepséget tart szeptember 3-án, 17 órai
kezdettel a Paksi Képtárban. Várják nö-
vendékeiket, a szülõket és minden érdek-
lõdõt. Beiratkozás és órabeosztás: szep-
tember 6-7., mindkét napon 14-18 óráig,
az iskolában.

Évnyitó
a Pro Artisban

Várják a 18 és 65 év közöttieket szep-
tember 7-én és 8-án 9-tõl 16 óráig a
VMK-ban. Ne feledjék: a véradás egy-
ben szûrés is! 

Véradás
a VMK-ban
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A szerencsi Zempléni Múzeum képeslap-
gyûjteményében bukkantam rá arra a két
ritka darabra, amelyik a Bun család bir-
tokában lévõ paksi épületeket ábrázolja.
A lapok értékét emeli, hogy mindkettõt
Bun Lajos adta postára, s az õ kézírásá-
val kerültek a gyûjteménybe. Az egyik

képeslapról megismerhetjük a hajdani
gazdag paksi kereskedõ-gyáros-bankár
család lakóházát, annak utcai és a Duná-
ra nézõ eredeti homlokzatát a hajdani
Malom (ma Deák Ferenc) utca 9. számú
házban. (Napjainkban az épületben a Pro
Artis mûvészeti iskola kapott helyet.) A
másikon pedig látható a Csányi kerti szõ-
lõjükben épített „Bun villa”, ami mellett
a családi kápolna állt, ahová Bun Gusz-
távot eltemették. Gyermekkoromban ez
utóbbi épületegyüttest hívták Bun tanyá-
nak, a „villát” (amelyben valójában a
szõlõmunkákat irányító, a tulajdonos al-
kalmazásában álló vincellér lakott) pedig
kastélynak. A birtok 1859 után került
Bun Gusztáv tulajdonába, elõtte Égerer
Józsefé, Madarász Jenõ országgyûlési
képviselõ feleségének családjáé volt. 

A képeslapok különlegességét részben
az adja, hogy rajtuk az eredeti, az átépí-
tések elõtti épületek fotói láthatók, és a
tulajdonos, Bun Lajos kézírásával, szig-
nójával kerültek postai forgalomba. Más-
részt pedig eligazítanak a korabeli szó-
használatban: a lap tanúsága szerint ere-
detileg a Csányi kerti házat nevezték
Bun-villának, hiszen ez a típusú képes-
lap 1899-ben már forgalomban volt, de a
Malom utca 3. számú házuk, Bun Lajos

villája ekkor még nem épült fel. Napja-
inkban villaként Bun Lajos Deák Ferenc
utca 3. számú, 1912-ben épült házát em-
lítjük, amelyik jelenleg a Poligon iroda-
háza. (A képeslap három mozaikképén
még a Kurz villa és a régi katolikus
templom is látható.)

A XIX. század második felében megin-
dult gazdasági fellendülés hatalmas lehe-
tõséget teremtett a városunkban hírnevet
és vagyont szerzett Bun család számára
is. A kiegyezést követõ években a család
tagjai fontos szerepet játszottak a helyi
bankrendszer, a pénz- és hitelszervezetek
intézményeinek kialakításában és mû-
ködtetésében, továbbá az építõipari vál-
lalkozások beindításában. Zsidó szárma-

zású õseik a XVIII. század elején vándo-
roltak be Morvaországból, a megyei zsi-
dóság egy 1823-ból származó paksi ösz-
szeírása is említ egy Bun József nevû la-
kost. Ismerhetjük Bunn János uradalmi
számadót is, aki 1776-ban született Pak-
son. Kikeresztelkedett, 1809. október
15-én megnõsült, s a tekintélyes paksi
Gebhardt család lányát, Gebhardt Julian-
nát (Gebhardt Xavér Ferenc orvosakadé-
mikus húgát) vette feleségül. Nyolc
gyermekük született, a legkisebb fiú,
Gusztáv kitûnõ gazdasági-pénzügyi
szakemberré vált, az õ nevéhez köthetõ a
család meggazdagodása, vagyonának
megalapozása. Az õ unokatestvére lehe-
tett a Bun Samu néven Szinnyei József
lexikonjában említett paksi gyógyszerész
is, akinek gyógyszertani értekezését
1841-ben adták ki Pesten.

Bun Gusztáv 1837. augusztus 3-án szü-
letett Pakson. Nõsülése után feleségével,
Rozmayer Barbarával Pakson telepedett
le. (Második felesége Augsburger Mária
volt.) Több kereskedelmi vállalkozása –
üzletek, vegyeskereskedések, még mé-
szárszéket is mûködtetett – mellett 1868-
ban alapította meg az elsõ paksi pénzin-
tézetet, a Paksi Takarékpénztárt, majd
1882-ben a Paksvidéki Takarékpénztárt,
amely hitelekkel, jelzálogkölcsönökkel
segítette a helyi közbirtokos családokat
gazdálkodásuk korszerûsítésében, s a
környék vállalkozóit üzemük elindításá-
ban. Sikerei csúcsán e cége építtette
1896-ban a Fõ utcai emeletes banképüle-
tet is. Az épületben késõbb a Magyar
Nemzeti Bank járási fiókja, majd a Bu-
dapest Bank mûködött, ma többlakásos
társasház. 

(Folytatás a 13. oldalon)

A Bun-ház és a Bun-villa
Üdvözlet Paksról



Ha olyan látogatók érkeznek
egy településre, akik korábban
még soha nem jártak ott, nem
csak a híres épületeket, a neve-
zetességeket nézik meg, ha-
nem kialakítanak magukban
egy általános képet, s fõként
ez alapján döntik el, kellemes-
e az adott helység. Ezt általá-
ban olyan benyomások alapján
teszik, melyeket nem tudato-
san irányítanak, csak befogad-
nak. Az utcaszerkezet, a házak
színei, formái, a növények,
zöldterületek, az emberek,
akikkel összefutnak, közösen
alakítják egy-egy terület
„egyéniségét”. Paks városképe
a századok során sokat válto-
zott. Ha a 20. század elejére
ugorhatnánk és ellátogathat-
nánk a községbe, valószínûleg
nehezen ismernénk rá a mai
város utcáira. Az általános ké-
pet ugyanis akkoriban a nádte-
tõs házak sora határozta meg.

A nád a múlt századi vízsza-
bályozásokig a magyar nyelv-
terület jelentõs részén nagy
mennyiségben termett, s tetõ-
fedésre kiválóan alkalmas
volt. A Duna és mellékfolyó-
inak árterületei a legjelentõ-
sebb nádtermelõ területek kö-
zé tartoztak. 

A nádtetõt legtöbbször pa-
raszti szakemberek, nádazók

készítették. A nádazás mes-
terségét képesítéshez nem
kötötték. Jó kézügyességû
szegényparasztok, nincstelen
emberek idõsebb társaiknak
segédkezve sajátították el. A
nádtetõ készítésének egyik
eszköze a nádvarró tû. A tû
egyik vége lándzsa alakú, a
másik végén van a foka,
melybe régebben gúzst, ké-
sõbb drótot fûztek, ezzel erõ-
sítették a tetõ léceihez a nád-
kévéket. A másik eszköz a
képen is látható nádverõ, fá-
ból készült nyeles, fogazott

eszköz, amellyel felverték a
tetõre rakott nádat, hogy si-
ma, tömött és egyenes le-
gyen, ne maradjon lépcsõze-
tes. A nádverõnek tájegysé-
genként jellemzõ, különbözõ
formai típusai vannak.

A nád szára szilárd, a vizet
taszítja és jó hõszigetelõ, évez-
redes múltú tetõfedõ anyag.
Legfõbb hátránya fokozott
tûzveszélyessége volt. Pakson
a 19. században több nagy tûz-
vész is pusztított, egész város-
részek pusztultak el a nádtetõk
miatt gyorsan terjedõ tûzben. 

1882-ben a képviselõ-testület
határozatot hozott, mely sze-
rint „… a nádtetõs építkezés
betiltatik”, majd 1887-ben
meghatározták, hogy náddal
egy házat sem, fazsindellyel
pedig összesen 133 házat lehet
fedni a város területén, a sa-
rokházakat és a belsõ mag felé
vezetõ utak házait csak cserép-
tetõvel láthatják el. Ennek el-
lenére csak a 20. század máso-
dik felére lett általános a cse-
répfedél. A náddal való fedés
hosszas fennmaradásának fõ
oka az volt, hogy könnyen
hozzáférhetõ, olcsó, tartós épí-
tõanyag volt, de az okok közt
szerepel az is, hogy a gyorsan
leégõ ház a biztosítási csalá-
sok könnyû eszköze volt.

A város képe azóta sokat vál-
tozott. Mások az építõanya-
gok, az épülettípusok, az utca-
szerkezet. Megváltoztak az ut-
canevek, a településrészek ne-
vei. Ha emlékeznek olyan vál-
tozásra, mely a város „egyéni-
ségében” meghatározó volt,
vagy ismernek régi elnevezé-
seket, kérjük írjanak a
muzeum.paks@gmail.com e-
mail címre, vagy a Városi Mú-
zeum, 7030 Paks, Deák F. u. 2.
címre. Köszönjük eddigi törté-
neteiket!

Kövi-Ónodi Gyöngyi
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(Folytatás a 12. oldalról)
Bun Gusztáv tagja lett Paks és környéke

minden jelentõs gazdasági társulásának,
hitelezõje, bérlõje, majd tulajdonosa egy-
kori nemesi földbirtokoknak. 1873-ban
egyik alapítója és pénztárosa a paksi szék-
helyû Elsõ Középdunai Haltenyésztõ Rt.-
nak. 1887-ben mészégetõ kemencét állí-
tott fel a növekvõ Paks környéki építõ-
anyag-kereslet kielégítésére. Pakson halt
meg 1912-ben, a családi kápolnában te-
mették el. Bankja ekkorra már egy buda-
pesti olajipari vállalkozásának sikertelen-
sége miatt fizetési gondokkal küszködött. 

Bun Gusztáv pénzügyi vállalkozásait
egyetlen fia, Bun Lajos József folytatta.
Õ is Pakson született 1868. január 26-án.
Iskolái elvégzése után cégeit apja segít-
ségével indította el, a Paksi Takarék-
pénztár igazgatója volt, és részvényese
az 1870-ben alapított Újvárosi Téglagyár

és Fatelepnek. Apja halála után örökölte
és vezette a család összes vállalkozását,
melyek az elsõ világháború kitöréséig si-
keresen mûködtek, de 1914-tõl kezdõdõ
fizetési gondjai miatt a csõdöt nem tudta
elkerülni. Vagyonát zárolták, bár a bank
betéteseit a paksi házak és egyéb ingatla-
nok, földbirtokok eladásából kárpótol-
ták, de Bun Lajost 1916-ban elsõ fokon 2
év 4 hónap börtönbüntetésre ítélték, bár
fellebbezése után a másodfokú ítélethir-
detésig nem kellett börtönbe vonulnia. 

Napjainkra a Bun család hajdani lakóhá-
zai városunk építészeti örökségének érté-
keivé váltak. Bár eredeti formájában egyik
sem maradt meg, a felújítások során a ter-
vezõk igyekeztek azt megõrizni, s a házak
utcafronti megjelenésén csak kisebb mó-
dosításokat végrehajtani. A Csányi-kerti
Bun tanya, a kastély és a kápolna rekonst-
rukcióját a hidegvölgyi szõlõtelepítések

után a terület tulajdonosa, a Dunamenti
Termelõszövetkezet végezte el az 1980-as
években, az épületek jelenleg magánsze-
mélyek tulajdonában vannak.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók
élete és munkái; Börtsök László: Paks
mûemléki és városképi vizsgálata. Bp.
1954; Dr Németh Imre-Somogyi György-
Dr Koch József: Paks nagyközség mo-
nográfiája; Dr Németh Imre: A Bun-ha-
gyaték, Paksi Hírnök, 1990. június 26;
Bencze Barnabás és Száraz István szíves
közlései.

A Bun család nevét a források többféle-
képp jelölik, találkozhattam a Bun, a
Bunn, Bún írásmóddal is. Írásomban
igyekeztem ezt követni. A paksi térképe-
ken, a Duna túlpartján, a várossal átel-
lenben található Bum(Bun)-sziget neve
is az õ emléküket õrzi. 

Kernné Magda Irén

Tárgy/Történet
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A fotón épp a Reform Fõzõ-
klub bográcsánál állnak sor-
ba, mint az késõbb kiderült, a
díjnyertes halászléért. Au-
gusztus 20-án halászléfõzésre
várták a nevezõket, 15 bog-
rács sorjázott a Duna-parton.
Az asszonyok ezúttal a Pak-
son elmaradhatatlan tésztáért
feleltek – no meg várták a
végeredményt –, a fõzõkana-
lat átengedték a férfiaknak.
Kappelmayer János Sobri-
féle halászlevet tálalt, amivel
aztán elnyerték a Reform Fõ-
zõklub színeiben a Paks Vá-
ros Halászléfõzõ Bajnoka cí-
met. Második lett Csapó Sán-
dor, a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára pedig a Pak-
si Chen Stílusú Tai Ji Quan
Sportegyesület állhatott fel. 

A Duna átúszásra vállalko-
zóknak azonban nem kedve-
zett a természet: bár a szerve-
zõk készültek rá, mégis elma-
radt az esemény, mivel a fo-
lyó áradt, erõs volt a sodrás,
sok az uszadék és hideg a víz
– ilyen körülmények között
nem garantálhatták az úszók
biztonságát. 

Egyébként csütörtök este el-
kezdõdtek, másnap pedig foly-
tatódtak a programok a Duna-
parton, ahol telt ház – illetve
lépcsõsor – elõtt lépett fel a Csík
zenekar. A hagyományõrzés je-
gyében folyt a Szent István napi
mûsor. A tûzijátékról – ahogy
arról már beszámoltunk – le-
mondott a város, mivel annak
összegét az árvízkárosultak ja-
vára ajánlották fel.             -pré-
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Sokat vártam az ezredforduló-
tól, sorsfordítónak reméltem.
Úgy gondoltam, kellene vala-
mi nagy dolog, valami külön-
leges. A New York-i J. F. Ken-
nedy repülõtéren egy sporttás-
kával, amelyben benne volt
addigi életem, értem földet…
– így kezdõdött Hegedûs
László (sokaknak: Gice) kül-
földi karrierje évekkel ezelõtt.
Nagy bizonyítási vággyal és
semmi nyelvtudással várta a
kalandot. Két napon belül
munkába is állhatott, szállodá-
ban takarított, majd karbantar-
tó lett, sofõr, festõ és asztalos.
Barátnõje mindvégig mellette
állt. Akkor is, amikor kisvál-
lalkozásba kezdett, kisebb-na-
gyobb sikerekkel. László bár-
mit csinált, mindig a legjobb
tudása szerint cselekedett,
szeretett volna mindenben
megfelelni az amerikai társa-
dalomnak, új hazájának.

– Manapság külsõ és belsõ
látványtervezéssel foglalko-
zom, dizájner vagyok; külön-

bözõ stílusok és látványele-
mek kombinálása a feladatom.
Az itt honos old country, ba-
rokk, rusztikus, de akár a futu-
risztikus, NASA-t idézõ la-
kásbelsõk kialakítását vég-
zem, de elsõsorban a ma már a
belsõépítészetben mérföldkõ-
nek számító toscaniai stílus
lelkes hirdetõjének tartanak itt
a keleti parton, ahol most

élek. Itt már nem a pénztárca
szabja meg a határokat, hisz
egy bizonyos társadalmi réteg
a megrendelõ, a kreativitás
alapkövetelmény a munkám-
ban. 

– Szabadidõmet a hobbim-
nak szentelem. Aki ismer, tud-
ja, hogy nagyon szeretek hor-
gászni, a többnapos horgász-
kalandok, túrák a kedvenceim.

A víz és a halak imádata még
otthonról, Paksról ered, hisz a
nagy Duna volt a mindenem.
Érdekesség, hogy az amerika-
iak nem szeretik a pontyot,
semmibe nézik és nem is hor-
gásszák, így ebbõl a halfajtá-
ból több marad az itt élõ euró-
pai pontyhorgászoknak. 

A másik kedvtelésem a pó-
ker. Örülök, hogy ezt a sportot
itt, az õshazájában gyakorol-
hatom, akár itthon a barátaim-
mal, akár a napsütötte Las
Vegas elegáns asztalain.

Családommal szoros kapcso-
latot tartok, azonban Magyar-
országon élõ barátaim száma
megtizedelõdött, hisz a nyolc-
ezer kilométernyi távolságnak
nagy a hatalma… Az új világ-
ban új barátokat szereztem. A
szüleim már nagyon sokszor
meglátogattak. Nem kétlem:
idõvel eljön az a pillanat, az
az év, amikor hazatérek abba a
szép kis Duna-parti kisváros-
ba, ahol születtem, nevelked-
tem, melyhez nagyon sok kel-
lemes emlék fûz. Egyik ked-
ves ismerõsöm szavaival élve:
a sivatag mesés, de apám
vácikai szõlõje is homok… 

Sólya Emma

Paksiak a nagyvilágban

A póker hazájában

Augusztus 20. a Duna-parton
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Ha valaki a borról kérdezi, õ
csak mesél és mesél. Kovács
Mihály számára a bor nem
hobbi, hanem életforma,
mint mondja, egy jól sikerült
nedûtõl dagad a gazda mell-
kasa. A bor tisztelete mellett
szenvedélyes tenni akarás és
fáradhatatlanság jellemzi,
amit vélhetõen elõdeitõl örö-
költ. Ezt a legtalálóbban ta-
lán dr. Kárpáti István fogal-
mazta meg, amikor azt
mondta neki, hogy jó földbõl
van véve.   

A paksi Sárgödör tér története
a török uralom utáni idõkig
nyúlik vissza. Az új telepesek
innen vitték a földet vert falú
házaik megépítéséhez, aminek
eredményeként hamarosan
gödrök tarkították a területet.
Késõbb, amikor kipusztult a
szõlõ a Sánc-hegyen, a gazdák
lejöttek a homokra. A gödrök-
re présházakat építettek, s az
ezekbõl nyíló pincék mélyén
megannyi zamatos nedû pi-
hent. Azóta sok víz lefolyt a
Dunán, ám a „boros élet” ma-
radt a téren, ahol a jelenleg 55
tagot számláló Paksi Sárgödör
téri Présháztulajdonosok
Egyesületének 2001-es meg-
alakulása óta pezseg csak iga-
zán, meséli Kovács Mihály, a
szervezet fõpohárnoka, aki ré-
gi paksi család sarja. Nagyapja
árva gyermek volt, aki sikeres
fuvarozó lett, akár harminc fo-
gatnak is munkát tudott adni.
Akaraterejét gyermekei és
unokái is örökölték, utóbbiak
egyike Kovács Antal olimpiai
és világbajnok cselgáncso-
zónk, Mihály elsõ unokatest-
vére. Õ maga csõszerelõnek
tanult, azt követõen leérettsé-
gizett, majd az épületgépész
technikum felé húzott a szíve,
de ilyen képzés akkor nem
volt. Amikor 2005-ben lehetõ-
sége nyílott rá, nem volt rest
visszaülni az iskolapadba, és

bár elmondása szerint sokszor
„vért izzadt”, megszerezte az
áhított végzettséget. Lassan
huszonöt esztendeje az atom-
erõmûben dolgozik, területe a
hõszolgáltatás, ami, mint
mondja, másnak talán unal-
masnak tûnik, de õ élvezi és
szenvedéllyel végzi a munká-
ját. A kilencvenes évek köze-
pén az „Együtt a parlagfû el-
len” Alapítvány kuratóriumá-
ba hívták, amelynek ma is tag-
ja. Néhány évvel késõbb a
Paksi Atomerõmû Dolgozói-
nak Szakszervezeténél is felfi-
gyeltek rá, és két cikluson át
volt fõbizalmi. Az ott eltöltött
tíz esztendõ alatt sok barátot
szerzett, a különbözõ képzése-
ken rengeteget tanult. 

Ahogy nagypapája, az édes-
apja is fuvaros volt és 

nagy becsben 

tartotta a hegy levét, 

hiszen egy kancsó bor a fehér
asztalon jót tett az üzletmenet-
nek. Akár harminc hektó jófé-
le nedût is rejtett a családi pin-
ce, ahova édesapja visszavo-
nulása után kezdett rendszere-
sen lejárni. Azt tapasztalta,

hogy minden gazda teszi a ma-
ga dolgát, a szomszédolás sem
hiányzik az összképrõl, de egy
erõsebb kötelék talán igen. El-
nézegetve a teret az is megfo-
galmazódott benne, hogy fej-
leszteni kellene. Aztán egy ba-
ráti borkóstoló alkalmával
hangot adott ezeknek a gondo-
latoknak, mire Lovászi
Zoltánné azt javasolta, hogy
alakuljanak egyesületté, így
mindkét területen elõre lehet-
ne lépni. Mayer Istvánnal kar-
öltve munkához is láttak, és
hamarosan megalakult a szer-
vezet. 

A tér felvirágoz-

tatását, 

elsõ lépésként is az infrast-
ruktúra fejlesztését tûzték
zászlajukra, ami végül 2006-
ban, az önkormányzat segítsé-
gével valósult meg. Miután
elkészült a közmûvek ki-, il-
letve átépítése és a teret új
köntösbe öltöztették, más fel-
adatot keresett a civil szerve-
zet. Aki keres, az talál, tartja a
mondás, ami esetükben beiga-
zolódott. Az új cél a paksi sil-
ler hírnevének visszaállítása

lett, aminek jegyében elindí-
tották a mára városi rendez-
vénnyé vált országos siller-
fesztivált, de a korábban élet-
re hívott újboráldás és több
borverseny is nevükhöz fûzõ-
dik. Mihály is rendszeresen
megméreti borait. Pincéjében,
amely a felújításkor elõkerült
tégla tanúsága szerint 1848-
ban épült, sokféle nedû pihen.
Nagy kedvence az olaszriz-
ling, de a rozét is szereti, az
elsõ fesztivál óta pedig a sil-
lernek is odaadó híve, amely-
lyel addig nem igazán volt
nagy barátságban. Ahogy én,
úgy mások is rácsodálkoztak
már, hogy borkészítéssel igen,
de szõlõmûveléssel nem fog-
lalkozik. Elmondta, hogy ko-
rábban volt szõlõjük, de édes-
apja halála után megváltak tõ-
le. Ha errõl kérdezik, mindig
azt mondja, nem kell tudni to-
jást tojni ahhoz, hogy süte-
ményt süssünk. Megtanulni
sütni viszont kell! Az õ mes-
tere Mayer István volt, akire
hallgatva hamarosan aranyér-
mes borral büszkélkedhetett,
amit azóta több alkalommal
újrázott. Ma már õ is bátran
ad tanácsot másnak, no persze
ha elég bölcsesség lakozik az
illetõben ahhoz, hogy elfo-
gadja az építõ kritikát, mond-
ja. Amikor búcsúzóul a jövõ-
rõl kérdeztem, elárulta, hiába
hajtja rendületlenül a tenni
akarás, így valamivel ötvenen
túl egyre inkább érzi, hogy
közeleg az idõ, amikor kicsit
lassítania kell. Elsõ házassá-
gából egy lány, a másodikból
pedig egy fiú született, akik
ma már mindketten felnõttek.
Arra vágyik, hogy velük és
majdan az unokáival is minél
több idõt eltölthessen, és so-
kat utazzon, bár utóbbinak
még meg kell nyernie a fele-
ségét, ugyanis õ szívesebben
hódol a kertészkedésnek.

Kohl Gyöngyi
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Jó napot, mi újság?

Disputa egy pohár bor mellett
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Négy fordulót követõen kettõ
ponttal a 16 csapatos NB I 15.
helyén áll a Paksi FC labdarú-
gó együttese a nemrég rajtolt
szezonban. A Ferencváros és a
Szolnok ellen idegenben 2:1-
es és 3:1-es vereség, míg hazai
környezetben a DVSC és a
ZTE ellen is egyaránt 2:2-es
döntetlen a mérleg. – Sorsolá-
sunk alapján az eltelt meccsek
közül egyedül Szolnokon ját-
szottunk gyengén, a többi ta-
lálkozón gyõzelmi esélyeink is
voltak. Az átigazolási idõszak
augusztus 31-én lejár, erõsíteni
mindenképp szeretnénk, csa-
tárt és védekezõ játékost kere-
sünk. A nyáron a gazdasági
háttérre való tekintettel pénzt

nem költöttünk, mindenki in-
gyen igazolt a PFC-hez. Az lát-
szik, hogy játékban elõrelépett
a csapat, de sok gólt kapunk,
ezen mindenképp változtatni
kell – értékelt Haraszti Zsolt, a
Paksi FC ügyvezetõje. Kis
Károly, a gárda vezetõedzõje a
Zalaegerszeg elleni hazai ösz-
szecsapás után „egyéni képes-
ségekben fellelhetõ hiányossá-
gokról” beszélt a kapott gólok
tekintetében. 

Az egylet kapusa, Csernyán-
szki Norbert szintén a ZTE
meccs után fakadt ki: – Négy
meccsen nem lehet kilenc gólt
kapni. Kapitális egyéni hibák
sorozatát követjük el. És bár
nem az én feladatom a dolgot

elbírálni, de mivel jó pár évet
eltöltöttem a futballban, ezért
annyit mondhatok, hogy fel-
merül az egyéni képességek
kérdése is. Egyszer-egyszer
mindenkinek lehet rossz nap-
ja. Azért is vagyunk tizen-
egyen a pályán, hogy kisegít-
sük egymást, de hogy sorozat-
ban ennyi bakit kövessünk
el… – fogalmazott a hálóõr. A
következõ két mérkõzés víz-
választó lehet. A Paksi FC az
5. játéknapon (augusztus 28-
án) Szombathelyen a Haladás-
sal mérkõzik, míg a 6. fordu-
lóban (szeptember 4-én) a Pá-
pa látogat a Fehérvári úti sta-
dionba.

Faller Gábor 
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A legek versengése volt az
augusztusi Marx György em-
lékverseny, ahol egykori vi-
lágbajnoki gyõztes, illetve
döntõs sakklegendák is asz-
talhoz ültek. 

Hogy a sakk kortalan, mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy
az amerikai Robson volt a
mezõny legfiatalabbika, aki
15 évesen csatázott a nagyok-
kal, a legidõsebb résztvevõ
pedig a grúz Nona
Gaprindashvili (fotónkon)

volt, aki 69 évesen is agresz-
szív, támadó stílusával fegy-
verezte le az ellenfeleket.
Nem is eredménytelenül, hi-
szen holtversenyben az ukrán
Tatiana Kononenkóval az élen
végzett a nõk csapatában. A
férfiaknál meglepetés szüle-
tett, a 22 esztendõs cseh Vik-
tor Laznicka diadalmasko-
dott, akinek 10 játszmából
szerzett 8 pontja paksi rekord.
Az ASE színeiben Berkes Fe-
renc másodikként, Ács Péter
pedig negyedikként végzett.

Lányoknál Vajda Szidónia ne-
gyedik, Tóth Lili pedig hato-
dik lett. 

Az atomerõmû támogatásá-
nak köszönhetõen idén már
nyolcadszor figyelt a sakkvilág
Paksra. Mivel ez idõszakban
más jelentõs sakkversenyt nem
rendeznek a világban, a leg-

több rajongó a paksi küzde-
lemre figyelt, amit a világhá-
lón is nyomon követhettek: az
interneten mintegy 10 ezren
kattintottak naponta az ESZI-
ben zajló Marx György ver-
seny állására. A kilencedik ver-
sengés is tartogat majd megle-
petéseket: lehet, hogy új hely-
színen és több versenyzõvel
zajlik majd, tudtuk meg a szer-
vezõktõl.                     -préházi-

Több ezren követték lépésrõl lépésre

A verseny után Berkes Ferencet kérdeztük.
– Elégedett vagy a második hellyel? 
– A helyezéssel igen, a mutatott teljesítménnyel már nem tel-

jesen. Számomra hat pont volt az elvárás, csak öt és fél sikerült.
Máskor ez az év fõ versenye számomra, most az olimpiai fel-
készülést szolgálta.

– És jól szolgálta a felkészülést?
– Kipróbáltam több olyan stratégiát, amit esetleg az olimpián

is tudtam volna használni, de a többségérõl kiderült, hogy nem
is olyan ütõképes.

– Erõs volt a mezõny?
– Erõs, de én sokkal gyengébb voltam, mint kellett volna.

Nem pihentem ki a bajnokságot, fáradt voltam mentálisan. A
cseh fiú kimagaslót nyújtott, pár év múlva világklasszis lesz
belõle.

– Szeptember közepén irány Oroszország, addig mit csinálsz?
– Jelenleg Fadd-Domboriban vagyok gyerekekkel edzõtábor-

ban. Ezután Miskolcon a Lékó-Gelfand nyolc játszmás rapid
páros mérkõzést fogom kommentálni, szeptember 18-án pedig
repülünk Szibériába az olimpiára.

(joko)

NB I.: „kapitális egyéni hibák” Tizenöt rendõrcsapat 15.
alkalommal mérte össze fut-
ball tudását a paksi homokon
a nyáron. Az ürgemezei
komplexumban négy cso-
portban küzdöttek a felek,
majd a legjobb nyolc mezõ-
nyének kialakulását követõ-
en következhetett az egyenes
kiesés. A Paksi RK gárdája
ekkor már csak a lelátóról fi-
gyelhette az eseményeket,
ezúttal gyengén szerepeltek
a helyi zsaruk. Nem úgy a
szekszárdi „kékek”, akik
egészen a döntõig menetel-
tek, ahol büntetõkkel kaptak
ki a Budapesti RFK csapatá-
tól. A bronzérmet a Dunai
Vízirendészet játékosai ve-
hették át. 

A gyõzelemmel záró Nona
Gaprindashvili személyében az
elsõ világbajnokot üdvözölhettük
a paksi tornák történetében. A
grúz bajnoknõ húszévesen (1961-
ben) szerezte meg a világbajnoki
címet, amit 17 éven keresztül õr-
zött, s végül egy honfitársa váltot-
ta a „trónon”. Mindemellett több-
szörös olimpiai bajnok. Õ volt a
világon az elsõ nõ, aki megsze-
rezte a férfi nagymesteri címet.
Mostanság évi egy-két tornán
vesz részt, emellett a sakkozás
nagyköveteként járja a világot.
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Második alkalommal rendezik
meg szeptember 3-4-én a paksi
Nagy Sportágválasztót, az ür-
gemezei strandon. Tavaly a fõ-
városi Nagy Sportágválasztó
partnerségével, az ASE szerve-
zésében, a másik paksi klub, a
PSE részvételével került sor az
eseményre. Akkor a kétnapos
rendezvényen mintegy 3200
nagycsoportos óvodás és diák
vett részt. Megismerkedhettek
a Pakson ûzött húsz sportággal,
a búvárkodás, férfi kosárlabda,
floorball, íjászat, judo, kajak-
kenu, karate, labdarúgás, nép-
tánc, nõi kosárlabda, ökölvívás,
ritmikus gimnasztika, röplab-
da, sakk, tájfutás, teke, tenisz,
twirling, úszás és vitorlázás
alapjaiból a jelenlévõ edzõk,
sportolók tartottak bemutatót.
Az elmúlt évi rendezvény ho-
zadékáról, változásokról és ter-
vekrõl kérdeztük a két klub ve-
zetõjét.

Kovács Antal, ASE ügyvezetõ
igazgató: Kicsit más volt a ta-
valyi, mint amit Budapest csi-
nált, ott nagy világcégeket
nyertek meg, mi pedig a városi
összefogást szorgalmaztuk.
Nagyon sok helyi cég és kis-
vállalkozás adta össze azt, ami-
be a rendezvény került, és ez az
idén is így lesz. Tavaly sikerült
mindegyik sportágban gyere-
keket toborozni, nagy részük
ott is maradt a szakosztályok-
ban, jelenleg az ASE-nál az
utánpótlásra nem lehet panasz.
Olyan igény is megfogalmazó-
dott, hogy a környezõ települé-
sekrõl is jöhessenek gyerekek a
sportágválasztóra, ezért az idén
a középiskolásokat szervezett
formában már nem mozgatjuk
meg, hanem az általános isko-
lásokra és az óvodásokra fordí-
tunk nagyobb figyelmet. Pénte-
ken az általános iskolák 1-8.
osztályai jönnek, szombaton
pedig nyílt napot tartunk. Az
ovisokat azért tettük szombat-
ra, mert akkor a szüleikkel
együtt tudnak jönni, és ezen a
napon várjuk a környezõ tele-

pülésekrõl is az érdeklõdõket.
Megint lesz sok sportág, meg-
töltjük a strandot, a gyerekek
találkozhatnak a múlt, a jelen
és a jövõ nagy bajnokaival.
Pakson széles a spektrum, lehet
válogatni, megtalálja a neki tet-
szõt az erõsebb testalkatú, a vé-
kony vagy az izgõ-mozgó. 

Balog Judit, PSE ügyvezetõ
igazgató: A tavalyi év nagyon
parádésan sikerült, rengeteg
gyereket sikerült megmozgat-
nunk a két nap alatt. Tapaszta-
lataink szerint az ovisok és az
általános iskolások rendkívül
lelkesek voltak. Ami még
plusz pozitívum volt, hogy a
szülõk nem csak a sportágak-
kal ismerkedtek meg, hanem
kapcsolatot tudtak teremteni az
edzõkkel és a sportolókkal is.
Így a késõbbiekben már nem
ismeretlenül ment oda a gyerek
egy-egy szakosztályhoz, tudta,
hogy ott kiket talál, és milyen
munka folyik. Találkozhattak
nevesebb sportolókkal, olya-
nokkal, akik már letettek vala-
mit a város sportjáért. A sport-
ágválasztó után sokan jelent-
keztek hozzánk, fõleg a tenisz,
és a karate szakosztályba, és –
a lemorzsolódást is figyelembe
véve – sokan meg is maradtak.
Tervezzük, hogy idén is mind a
hat szakosztályunk megjelenik
a rendezvényen, a hangsúlyt a
kisebb gyerekek megnyerésére
helyezzük, mivel nálunk több
olyan sportág is van, amit egé-
szen fiatalon kell elkezdeni.

Ezt a programot feltétlenül
folytatni kell, hosszú távon
sokkal több értelme van, ha
már korán, kisgyerekekként a
sport felé tereljük és kirángat-
juk õket a számítógépek mö-
gül.                   Kovács József

Készülnek a sportágválasztóra

A klubok igazolt 

versenyzõinek 

száma:

Az Atomerõmû Sportegye-
sület igazolt sportolói létszá-
ma szakosztályok szerint:
cselgáncs 88
kajak-kenu 96
férfi kosárlabda 120
nõi kosárlabda 36
utánpótlás labdarúgás 128
sakk 70
szabadidõsport 110

A Paksi Sportegyesület iga-
zolt sportolói létszáma szak-
osztályok szerint:
karate 48
ritmikus gimnasztika 98
ökölvívás 35
utánpótlás labdarúgás 119
tájfutás 18
tenisz 54

Ezenkívül mindkét egyesü-
letben nagyon sokan járnak
különbözõ szakosztályokba
azok, akik nem versenysze-
rûen sportolnak, hanem
„amatõr” szinten ûzik ked-
venc sportjukat.

Negyedszer hirdette meg a
Gyapa Derbi Sportegyesület
horgászversenyét, amit egy tá-
mogató segítségével a
Vörösmalmi horgásztónál ren-
deztek. – Minden eddiginél
többen jelentkeztek, ezúttal
több mint ötvenen vagyunk és
legalább negyvenen ragadtak
pecabotot – újságolta lelkesen
Frics István, az egyesület el-
nöke. Az augusztusi napsütés-
ben a halak is aktívak voltak,
rákaptak a csalikra, így a szá-
kok sem maradtak üresen. 

– Ez a hobbink – meséli a
Farkasinszki családból Imre,
aki fiával Péterrel leste az
úszóikat. – Szeretem a termé-
szetet és szeretek a halakkal
megküzdeni. Most verseny-
zem elõször, remélem, az
édesapámtól tanultak ered-
ményre vezetnek és jó helyen
végzünk – veszi át a szót Pé-
ter. A versenyt végül Pápista
László nyerte Farkasinszkiék
elõtt, a képzeletbeli dobogó
harmadik helyén Rózsavölgyi
Máté állt. A gyõzteseknek,
valamint a legfiatalabbaknak,
a hároméves Szili Izabellának
és a négyéves Földesi Má-
tyásnak a gyapai részönkor-
mányzat vezetõje, Heizler
Zoltán adta át a jutalmakat.
Az ifjúsági kategóriában
Földesi, Mátéka és ifjabb
Wallner lett a sorrend. A sza-
kácsok „csapata” is különdíj-
ban részesült, õk ízletes gu-
lyáslevesükért kaptak aján-
dékkosarat. A verseny akár
sötétedésig is tarthatott volna,
de nem így lett, mivel a
Gyapa megye hármas gárdája
az éllovas Kocsolával mérkõ-
zött Dunakömlõdön. A dél-
után folyamán a népes társa-
ság felkerekedett, hogy „ha-
zai pályán” buzdítsa a futbal-
lista legényeket, akik Hauzer
Szabolcs három góljával 3:3-
ra végeztek az esélyesebb
együttes ellen.

röné

Újra
Gyapa Derbi
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Nagy tervekkel indult, edzõ-
váltással zárult a Paksi FC
2007-2008-as labdarúgó csa-
patának õszi szezonja. Akkor
a 9. fordulót követõen az FC
Sopron-PFC mérkõzés után
az addigi sikeredzõt Lengyel
Ferencet – a tréner vezetésé-
vel jutott az élvonalba az
Atomváros csapata – Gellei
Imre váltotta a kispadon.
Lengyel Ferenc a nyártól is-
mét Pakson dolgozik és az
NB III-as együttest irányítja. 

– 2007. szeptember 22: dön-
tetlennel zárult a Sopron-Paks
mérkõzés, az eredmény az állá-
sodba került. Hogyan emlék-
szel az akkor történtekre közel
3 év távlatából?

– Élénken élnek bennem
azok a napok, hiszen nagy ter-
vekkel indultuk a PFC második
NB I-es szezonjának. A bajnok-
ságban mindenképp az elõzõ
évi 11. helynél elõrébb tervez-
tünk és a Magyar Kupában
vagy a Ligakupában kiugróan
szerettünk volna teljesíteni. Az
erõsítések is megfelelõek vol-
tak, hiszen „hazatért” Éger
László, és Tököli Attila szemé-
lyében klasszis csatárt igazol-
tunk. Ennyi idõ távlatából el-
mondható, túlvállaltuk magun-
kat. Az említett játékosok ak-
kor még nem tudtak úgy segíte-
ni, ahogy gondoltam, öt vere-
séggel kezdtünk. Ezt követõen
„ultimátumot” vállaltam, a ve-
zetõségnek a következõ 4
meccsen 9 pontot ígértem.
Éreztem, fejlõdõben van a csa-
pat, ezt igazolta, hogy rögtön
két találkozót megnyertünk és a
Sopron ellen is a 83. percig ve-
zettünk, aminek 1:1 lett a vége.
Ennek ellenére bíztam abban,
hogy folytathatom a munkát,
de a legfelsõbb vezetés az
edzõváltás mellett döntött, így
távoznom kellett a Fehérvári
útról.

– A „közös megegyezést” kö-
vetõen a következõ lehetõségre
vártál, mikor és hol dolgoztál
ezután?

– NB I-es – gyakorlatilag si-
keres – múlttal a hátam mögött
élvonalbeli ajánlatra vártam, de
újabb lehetõség nem adatott. A
következõ szezont az NB II-es
Integrál DAC Gyõrnél kezd-
tem. Hét meccsbõl hat gyõze-
lem, egy döntetlen volt a kez-
dés, ami remek volt, tavasszal
viszont a fõ támogató csõdbe
ment, a vezetõségváltás után
nekem is távoznom kellett. Ezt
követõen egy évig nem volt
csapatom, az MLSZ-nél dol-
goztam és jártam a Paksi FC
hazai meccseire, hiszen a gárda
továbbra is a „szívem csücske”
maradt.

– Figyelemmel kísérted a
Paksi FC szereplését. Kívülrõl
milyennek ítéled az eddigi NB
I-es szezonokat?

– Bár remek szakemberek
irányították és irányítják az
együttest, látható, hogy a gárda
nem tudott elõrébb lépni. En-
nek számos oka van, melyet so-
káig elemezhetnénk, de egyet
talán kiemelnék. A magyar piac
beszûkült, kevés az igazán jó
hazai játékos, aki pedig tényleg
erõsítés lehetne Pakson, azt a
klub nem tudja megfizetni. A
minõségi magyar futballistákat
lefölözik a patinás csapatok.
Ettõl függetlenül nem kérdés
számomra, hogy a PFC a jövõ-
ben is az élvonalban szerepel
majd, hiszen a körülmények

megfelelõek. A jövõben min-
denképp áttörést várok az elsõ
gárdától. 

– Köztudott, hogy Haraszti
Zsolt, a Paksi FC ügyvezetõje
és közted szoros barátság ala-
kult ki az itt töltött évek során.
Vártál egy esetleges újabb pak-
si szerepvállalásra?

– Nem vártam, de jólesett,
amikor Zsolt a nyáron megke-
resett, hogy vállaljam el az NB
III-as gárda trenírozását. Ter-
mészetesen örömmel igent
mondtam, így egy évig ismét a
zöld-fehér klubnál dolgozha-
tom.

– Mi a feladat az NB III-nál,
van-e a célkitûzés a bajnokság
végére?

– Konkrét helyezést nem fo-
galmazott meg a szakvezetés,
mi persze az öltözõben igen. A
tavalyi, egyébként remek 4.
helynél mindenképp elõrébb
szeretnénk végezni. Két gyõze-
lemmel kezdünk, ami örömteli,
de a hibák is látszódnak. A csa-
patjátékon bizony javítani kell,
a védõk és az elöl játszók közti
átmenet nem megfelelõ. Ez ab-
ból is adódik, hogy a támadók
az elsõ keretbõl kerülnek hoz-
zánk, míg a védõk nálam ké-
szülnek a hétköznapokon. A
legfontosabb mégis az, hogy az
NB I-es csapathoz igazodjunk
és minél több kész futballistát
adjunk a magasabb osztályba.

– A városban az elsõ csapat
visszafogott kezdését követõen
máris azt suttogják, Kis Károlyt
rövidesen Lengyel Ferenc vált-
hatja az élvonalbeli egylet
kispadján…

– Nem foglalkozom a találga-
tásokkal, engem csak az NB III
érdekel! Karcsi kiválóan érti a
szakmáját, remek embernek tar-
tom. Játékban sokat fejlõdött az
elsõ csapat, õszintén szurkolok
nekik, hogy a folytatás jól alakul-
jon és ez pontokban is megmu-
tatkozzon. Az NB I-es csapat alá
dolgozom, remélem, gyümöl-
csözõ lesz a jelenlegi felállás.

Az NB III Dráva csoportjában
szereplõ Paksi FC II a követke-
zõ fordulóban augusztus 29-én
vasárnap 16.30-tól a Pogányt
látja vendégül a Fehérvári úti
stadionban.          Faller Gábor

Lengyel Ferenc ismét zöld-fehér színekben

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.
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A u g u s z t u s
utolsó hétvé-
géjén Rijeká-
ban áll rajt-
hoz az Alpok
Adria gyorsa-

sági motoros bajnokságon
Gyutai Adrián. A Paksi Autó
és Motorsport Egyesület
(PAMSE) 19 éves versenyzõ-
je a második helyen áll a so-
rozatban. Amennyiben az
utolsó futamban dobogós he-
lyen ér célba, megõrzi máso-
dik helyét. Az elmúlt nyolc
forduló közül egyet sikerült
megnyernie Poznanban, így
megtörtént, ami eddig még
soha: magyar himnusz szólt a
125 sport kategóriában egy
nemzetközi versenyen, mond-
ta Payer László, a PAMSE el-
nöke. Adrián az országos baj-
nokságon is remekel, egy fu-
tammal a verseny vége elõtt
már biztos, hogy õ lesz a baj-
nok. Még két éve sincs, hogy
az ESZI ötödéves gépésztech-
nikus diákja elkötelezte ma-
gát a gyorsasági motorsport
mellett. Felbukkanása nem

volt elõzmények nélkül való:
édesapja, Gyutai Attila is ver-
senyzett. Ma már nem saját,
hanem fia versenyzõi karrier-
jét tartja szem elõtt: szerelõ-
ként, mindenesként áll fia
mögött. Adrián legfeljebb
négyéves volt, amikor az elsõ
motorját megkapta, de még
két éve sincs, hogy elõállt az-
zal, versenyezni akar. Amikor
elõször ment, még apjának is
leesett az álla, úgy érezte a
motort, pályát. Jó motor, jó

csapat, jó szerelõ kell, mond-
ja õ, míg édesapja és Payer
László szerint elsõsorban te-
hetség. Elbeszélésükbõl az is
kiderül, hogy mindez kevés,
ha nincs elszántság. Adrián
alárendelte magát a motor-
sportnak, edz, készül és ver-
senyekre jár, ahol fiatal kora
ellenére rutinos versenyzõk
ellen áll rajthoz. Elsõ teljes
versenyévében, tavaly 125
sport kategóriában, országos
bajnokságon második lett, az

Aprilia Kupán pedig elsõ. At-
tila szerint komolyabb ered-
ményekre is van esély, ami-
hez igyekeznek megteremteni
a feltételeket. Ez persze nem
egyszerû, a motorsport drága.
Egy motor nagyjából kétmil-
liónál kezdõdik, azt utána
még meg is spékelik. A verse-
nyeken a nevezési díj 35-50
ezer, egy gumigarnitúra fogy,
ami 80 ezer és 50 liter benzin
a legjobb fajtából. És akkor
még a felkészülésekrõl nem is
beszéltünk.

Adrián bízik benne, hogy –
és ha meglesz a dobogós hely
az Alpok Adrián, erre van is
esély – felfigyel rá egy külföl-
di, remélhetõleg spanyol csa-
pat. A 19 esztendõs versenyzõ
elárulta, a kezdeti izgalom
után nincs benne félelem a
pályán, csak arra koncentrál,
hogy nyerni kell. Közúton vi-
szont nem motorozik, mert
veszélyesnek tartja. Jövõre
már nagyobb, 125 GP kategó-
riában szeretne indulni, ahol
Talmácsi is versenyzett. 

Vida Tünde
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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.

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

MEGHÍVÓ

„keressétek Isten

országát 

és az Ő igazságát”

Művelődési Ház

klubterem

MINDEN VASÁRNAP

1700 órakor

Pécsen, az Olga utcában,
Kertvárosban, diákoknak

szobák kiadók. 
Buszmegállók, bank, boltok

nagyon közel, kedvezõ fizetési
feltételek. Tel: 20/35 43 448

Talmácsi nyomában a paksi tehetség

A Paksi Autó és Motorsport Egyesület 1997
februárjában alakult. Ma autósport, túra- és
sportmotoros, cross enduro és gyorsasági szak-
osztálya mûködik. 88 tagja van, a többség szá-
mára hobbi, kikapcsolódás a motorozás, de van
27 versenyzõ, 12 cross, 17 gyorsasági kategó-
riában. Az egyesület elsõdleges célja, hogy a
biztonságos motorozási kultúrát népszerûsíté-
se, segítse a motorosok elfogadottságának nö-
velését. Miután a közút egyre veszélyesebb, a
sportmotoros társadalom zárt, ellenõrzött pá-
lyán rója a köröket, hogy ne veszélyeztesse
magát és a többi közlekedõt, mondta el Payer
László elnök. A társaságot nagy baráti összetar-
tás, egymás bármi áron segítése jellemzi, fogal-
mazott. Sok saját program – motoros majális,
motoros mikulás – fémjelzi az egyesület mûkö-

dését, de rendszeres vendégei falunapoknak,
motoros találkozóknak egyéb rendezvények-
nek. Payer László szerint kezdik partnerként
kezelni az utakon a motorosokat, egyre többen
néznek bele a visszapillantó tükörbe, húzódnak
le, ha érkezik a motoros, ahhoz azonban, hogy
észrevétessék magukat fontos az erõs reflektor,
hangos kipufogó. A motorosok is „higgadtak,
benõtt a fejük lágya”, de ehhez kellettek rossz
példák, tragédiák, mondja Payer László, aki
szerint csak tiszta fejjel szabad motorra ülni.

A PAMSE versenyzõi szép eredményekkel
büszkélkednek. Ezekrõl honlapjukon
(www.paksi-amse.hu) részletesen lehet olvas-
ni. Az egyesület szeptember 25-én 10 órától a
csónakház mellett nyílt napot szervez, ahova
minden érdeklõdõt várnak.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)
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Örömet igen, meglepetést már nem okoz
Pakson egy-egy nemzetközi sportsiker.
Polányi Máténak Európa-bajnoki címével
mégis sikerült meglepetést szereznie: Né-
metországban, Nassig-Forestben lasszó –
azaz ranch roping – bajnokságot nyert au-
gusztus 20-án. Hazaérkezése után Hajdú Já-
nos is köszöntötte. A város polgármestere
elmondta, hogy lenyûgözõ az az elszántság,
amellyel Máté eljutott eddig a gyõzelemig,
hiszen egyedül, autodidakta módon tanult.
Polányi Máté elárulta, alig több mint tíz
éve kezdett lovagolni, ma western lovag-
lással foglalkozik, illetve mindennel, ami
ehhez kapcsolódik. Laszszót, pontosabban
kötelet nyolc éve vett a kezébe. Éveken át
azt sem tudta, hogy többféle dobási mód is
létezik. Egy magyarországi verseny hírére
kezdett komolyabban érdeklõdni a lasszó-
zás iránt. Sem tanárt, sem tankönyvet nem
sikerült fellelnie, ezért az interneten nézett
utána a különféle technikáknak. Kikoc-
kázta, utánozta a mozdulatokat. Mivel pa-
nellakásban él, nehéz lett volna az ellesett
módszereket azonnal borjún, mûbikán
gyakorolni, a vasalódeszkát vette célba.

Ezt mára már lecserélte egy farönkre, s
van otthoni használatra rövidebb lasszója.
Az „éles” edzéseket Csámpán, a Fenyves
Lovastanyán tartja. 2009 májusában leg-
jobb magyarként 11. helyen végzett
Ballószögön az Európa-bajnokságon. Mi-
után tudomást szerzett a németországi Eb-
rõl és elhatározta, hogy indul, minden sza-

badidejét a gyakorlásnak szentelte. Míg
társai lovagolni mentek, õ újra és újra, szá-
zadszor, ezredszer is végrehajtotta a kü-
lönféle dobásokat. Mint mondta, nem egy
embertõl tanul, nem egy módszert követ,
így többrétû, szerteágazó tudásra tud szert
tenni. Minden versenyre – merthogy lo-
vaglásban már túl van jó néhányon – ki-
dolgoz egy taktikát. Így tett most is. Ezt
hajtotta végre precízen, eltökélten Német-
országban. A versenyen, melyre Fritz Já-
nos támogatásával jutott el, nagyon erõs
volt a mezõny. A gyõzelmet a tavalyi, ta-
valyelõtti Európa-bajnok, a német és oszt-
rák versenyzõk legyõzésével sikerült meg-
szereznie. Tervezi, hogy a legközelebbi
Európa-bajnokságon, Svájcban is ott lesz.
Ide már nem egyedül készül, hanem „csa-
pattal”, azaz tanítványaival. 

A Fenyves Lovastanya „klubhelyisé-
gének” polcán nem árválkodnak Máté Né-
metországban nyert kupái, hiszen
Ledneczki László, a lovastanya tulajdono-
sa, és többen, akik tõlük tanulták a western
lovaglást, több tucatnyi ereklyét gyûjtöt-
tek az elmúlt évek során.          Vida Tünde
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TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

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

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

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

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

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

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

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

bályzatok tartalmazzák.

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!) 

Lasszóval fogott Európa-bajnoki arany
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