
Az augusztusban szokásos kétszáz
centiméterrel szemben hétfõn várha-
tóan hétszáz centiméter lesz a Duna
vízállása Paksnál. A szakemberek öt
nagy teljesítményû, fixen telepített és
kilenc mobil szivattyú készenlétbe he-
lyezésével várják az árhullámot, mely
komoly gondot jelenthet, ha nagy esõ-
vel, felhõszakadással párosul.

A Duna magas vízállása miatt nem
tudták megtartani augusztus 20-án a
Duna átúszását és a fáklyás felvonu-
lást. Az ár, bár a programokat megza-
varta, nem jelentett nagy kihívást a vé-
delmi szakembereknek. A víz alacso-
nyabb volt az elõre jelzettnél, s annál is,
amire hétvégén, jövõ hét elején számí-
tanak. Vass György a polgármesteri hi-
vatal ár- és belvízvédelemmel megbí-
zott szakembere elmondta, szombatra
650 centi métert várnak, hétfõre pedig
hét méternél is nagyobb lesz a Duna
Paksnál, mivel a vízgyûjtõhelyeken ha-
talmas mennyiségû csapadék hullott.

Augusztus-szeptemberben az átla-
gos vízszint kétszáz centiméter. Kivé-
telt jelentett a 2002-es esztendõ, ami-
kor majdnem minden eddiginél maga-
sabban, 859 centiméteren tetõzött a
folyó. A rekord 870 centiméter volt.
Vass György attól tart, hogy az ára-
dással egy idõben esõ is érkezik, ami
különösen nagy problémát jelenthet.
A vízügyi hatóság lezáratja a zsilipe-
ket, az esõvizet úgy kell átemelni
majd a folyóba. 

– Remélem a felkészülés jól sikerül,
nem lesz gond – mondja a szakember.
Öt nagy teljesítményû szivattyút tele-
pítettek a legnagyobb vízgyûjtõkhöz,
emellett kilenc mobil berendezés is ké-
szenlétben van. Ilyen helyzetben az ön-
kormányzat és a hivatásos tûzoltóság
saját gépei mellett bevetik a vízügyi
igazgatóságtól bérelt berendezéseket
is, illetve valószínûleg felveszik a kap-
csolatot az atomerõmû tûzoltóságával,
ahonnan újabb berendezéseket kérhet-
nek kölcsön.

Vass György azt reméli, hogy elegen-
dõek lesznek az óvintézkedések, és a la-
kott területeket sikerül megóvni. A hi-
vatal munkatársa kéri, hogy mindenki
kísérje figyelemmel az árhullám levo-
nulását, s ha vízi jármûve van, azt a na-
pi vízállásnak megfelelõen rögzítse.

Vida Tünde
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Teri Textil – Az otthon varázsa
ÚJRA EGY HELYEN

Válasszon nálunk fehér függönyt, sötétítõt, színes 
dekorfüggönyt. Helyszínen ingyen felmérjük!

Különbözõ karnisok: mennyezeti-, fali, kovácsoltvas
A függönyöket igény szerint felvarrjuk!

Iskolakezdési utalvány elfogadóhelye!
Vásároljon nálunk: óvodás paplant, párnát,

óvodás ágymenûhuzatot.
Kollégiumokba plédet, ágynemû-garnitúrát, törölközõt, 

köntöst a fiataloknak. 100% pamut!
Paks, Dózsa Gy. u. 20. (a könyvtár mellett) Tel.: 75/312-692

Nyitva tartás H–P: este 17.30-ig. SZ: 12.00-ig

Megint árad
a Duna



Aki mostanság jár vagy járt
Dunakömlõdön, a Béke utcá-
ban, azt nem fogadja szívde-
rítõ látvány. A kiárkolt utca
képét az átázott földhalmok
uralják. A járdákon a közle-
kedés körülményes vagy tel-
jesen lehetetlen, az úttest is
sáros-nyálkás. A kivitelezõ
céget nem fogadta kegyeibe
az idõjárás. Ami egy ilyen jel-
legû útrekonstrukció során
kellemetlenségként elõkerül-

het, az most a Béke utcában
megtalálható. Az ebben a
nyári idõszakban szokatlan
mennyiségû csapadék nagy-
ban hátráltatja a munkát. A
sok esõ elvezetésére a pilla-
natnyilag használható vízel-
vezetõ-rendszer kapacitása
nem elegendõ, ráadásul a föld
elszívóképessége az elõzõ
esõk miatt nagymértékben
csökkent. A munkagödrökbõl
a vizet gyakorta kell szivaty-

tyúzni és a bemosott földet
újra ki kell szedni. Az elvég-
zendõ pluszmunkák sorába
kívánkozik még az alámosott
partoldalak megerõsítése is.
A kiásott földet mindaddig
nem lehet az árkokba vissza-
tölteni, míg meg nem szárad,
vagy végsõ megoldásként
földcserét kell végrehajtani.

Az idõszerû útrekonstrukció
kapcsán lapunknak Alpekné
Lovász Aranka elmondta,
hogy az építkezés nem volt
halasztható, hiszen az elõzõ
beruházások, a gáz-, illetve a
szennyvízhálózat kiépíté-
sekor a többszöri útfelbontás
rontotta az út minõségét. Idõ-
szerûvé vált az ivóvízvezeték
kiváltása, és a csapadékelve-
zetõ csatorna építése. Ezek-
kel együtt burkolják az árkot
és új járdát építenek. A beru-
házó és a kivitelezõ UNIVER
Kft. hetente egyeztet az el-
végzett illetve az elvégzendõ
munkákról. A heti koordináci-
ós megbeszélésen határoztak
arról, hogy a Béke utca Ha-
lászcsárdától kezdõdõ szaka-
szát lezárják,  a zavartalan és
gyorsabb munkavégzés
valamint a közlekedés bizton-
ságossága érdekébõl. A útle-
zárás idõtartama több hetet
vesz majd igénybe, ez az el-
végzendõ munkálatoktól és az
idõjárástól függ.

A beruházás befejezésé-
nek idõpontja október ötödi-
ke, addig is a lakosság türel-
mét és megértését kéri a
beruházó.             

-molnár-
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Megjelenik kéthetente, 3500 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: szeptember 9.

Panorámakép: www.paksnet.hu
Címlapfotók: Fonyó Dániel
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Útrekonstrukció 
a Béke utcában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A Paksi Turizmusért Egyesület (PATUR) Média tagozata pályázatot
hirdet humoros felvételek kategóriában. A pályázat nyertese 5000 Ft
értékû utalványt nyer, melyet a Sláger Klubban elfogyaszthat. A
felvételeket szeptember 20-ig kell eljuttatni a Sláger Klubba. Cím:
Paks, Dózsa György út 63.

Pályázat feltételei:
- minimum 2 perc, de legfeljebb 5 perc legyen
- formátum minõsége 720x576 vagy 640x480 képfelbontású, 25 kép/sec. PAL
rendszerû.
- formátum kiterjesztése: DVD, VCD, MPEG, AVI.
- A felvételeket DVD-n vagy CD-n várjuk.
Az alkotások csak humoros, poénos jeleneteket tartalmazhatnak. Nevezés díja
200 Ft felvételenként.
A pályázati felhívással egyidejûleg várjuk azon személyek jelentkezését, akik
szeretnének a PATUR Média tagozatának tagjai lenni. Érdeklõdni lehet Sipos
Péter (20/418-6836) VFC (Video Fan Club) vezetõjénél.

Megújul 
a hatos út

Dunaföldvártól Udvarig
felújítják a hatos utat. A
beruházás a tervek szerint
januárban indul és 2007-
ben fejezõdik be. 

Szekszárdon tartották azt
a hatósági egyeztetést,
amelyre valamennyi érin-
tett önkormányzat és a
közüzemeltetõk képviselõi
meghívást kaptak. A hatos
számú fõút felújítását, illet-
ve, ahol szükséges megerõ-
sítését európai uniós for-
rásból valósítják meg. Paks
határában két helyen út-
szélesítés is történik, tud-
tuk meg Vassné Skerlanitz
Katalintól, a mûszaki osz-
tály fõelõadójától. A tervek
szerint a dunakömlõdi
Csárda utca és Béke utca
keresztezõdésénél  útszéle-
sítéssel lekanyarodó sávot
alakítanak ki, illetve a De-
ák Ferenc utcai csomópont-
nál szélesedik meg a fõút.
A szükséges útjavítások és
útcsatlakozások elkészíté-
se mellett 10–15 cm-es asz-
faltréteggel teszik bizton-
ságosabbá a közlekedést a
hatos úton. A közbeszerzé-
si és engedélyeztetési eljá-
rás lefolytatása után a jövõ
év januárjában indul a be-
ruházás, és az elképzelések
szerint 2007 év végéig elké-
szül a közel 120 km-es út-
szakasz felújítása.      -dal-
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Elkészült 
az Öreghegy utca

Az ott lakók nagy örömére
megtörtént az Öreghegy
utca mûszaki átadása. Az
utca korszerûsítése már
régóta váratott magára. A
kezdeti tervekben csak az
utca alsó részének átépíté-
se szerepelt, de a meg-
növekedett igénybevétel és
az állagromlás miatt a tel-
jes hossz átépítése szüksé-
gessé vált. A lakossággal
való tervegyeztetés után
kezdõdött el a beruházás
idén tavasszal. 

A mûszaki átadás kapcsán
Alpekné Lovász Arankát, a
mûszaki osztály munkatár-
sát kerestük meg, hogy ér-
tékelje az elvégzett
munkát. – A mûszaki át-
adás folyamatban van, már
csak az utómunkák befeje-
zése van hátra. Ezek a te-
reprendezés, a forgalom-
irányító táblák kihelyezése
és egyéb kisebb munkák.
Az útburkolattal és vízelve-

zetõ rendszerrel kapcsolat-
ban kifogás nem merült fel. 

– Az alsó szakaszon, ahol
is az úttest leszûkül, a job-
boldalon térburkolattal
ellátott padka épült. Ez a
rész nem a gyalogosok, ha-
nem a gépjármûforgalom
részére készült a biztonsá-
gos és folyamatos közleke-
dés érdekében – hangsú-
lyozza Alpekné Lovász
Aranka.

A kivitelezõ, a Dunacenter
Therm Kft. tartotta a határ-
idõt  sõt, ha nem ennyire
mostoha az idõjárás, hama-
rabb is végzett volna a mun-
kálatokkal. Az összességé-
ben 130 milliót meghaladó
beruházás folyamán a teljes
útburkolatcserén kívül új
járda épült, korszerûsítet-
ték a vízelvezetõ rendszert
és a temetõk közötti szaka-
szon a légkábelek a földbe
kerültek.     

Molnár Gyula

Jól pályázott a város
Az utóbbi idõszakban több
pályázaton is eredménnyel
járt a paksi önkormányzat. 

– Önállóan és a kistérséggel
közösen is sikerült néhány
programhoz támogatást
nyerni, ami növelte a város és
környéke lehetõségeit a be-
ruházások terén – mondja
Hajdú János. A polgármester
az elsõk között említi a Paksi
Többcélú Társulás megalaku-
lása után beruházásokra
nyert 105 milliót, amelybõl
oktatási, egészségügyi és szo-
ciális területen lesz lehetõség
fejlesztésre. A mûködésre a
társulás egyébként ötvenmil-
liót nyert, majd a megyében
szinte egyedüliként száz fõ
hét hónapnyi foglalkoztatását
lehetõvé tevõ közprogramot

indíthattak állami támogatás-
sal. Paks esetében is jelentõs-
nek számító tétel az utak re-
konstrukciójára nyert 48 mil-
lió forint. Erre a kormány
„egy forinthoz egy forintot”
mottójú programja kereté-
ben tett szert a település. Si-
kerrel járt az a pályázat is,
mely a Sárgödör tér infrast-
ruktúrájának kiépítését cé-
lozza. Itt 35 millió forintnyi a
támogatás. A legjelentõsebb
eredményt azonban Hajdú
János véleménye szerint a
köztisztaság területén köny-
velhetik el. Egy szippantós
autót, egy hulladékgyûjtõ jár-
mûvet vásárolhattak állami
forrásból, illetve megnyílt a
lehetõség két hulladékudvar
kialakítására.                 -vida-

Fórumok a belváros gondjairól
Fórumokra hívta választóke-
rülete lakóit Ulbert Sándor
képviselõ. A körzet különbözõ
részein külön-külön lakossági
összejövetelt kezdeményezett,
tudván, minden környék
gondja más. A Táncsics utca
és környéke lakói egyebek kö-
zött azt vetették fel, hogy min-
den nagyobb esõzésnél úszik a
18-as ház alagsora. A képvise-
lõ, egyeztetve Hajdú János
polgármesterrel, arra tett ígé-
retet, hogy egy újabb csapa-
dékvíz-elvezetõ kiépítésével
igyekeznek orvosolni a problé-
mát, s megnyugtatta a lakókat
azzal, hogy a város vásárolt
szivattyúkat, amelyek a Páli-
ároknál „teljesítenek szolgála-
tot”. Szóvá tették a fórum
résztvevõi, hogy még mindig
szilárd burkolat nélkül van a
Sík sor, mely Paks egyetlen
földes utcája. Itt a lakóházak
mellett orvosi rendelõ van,
amelyet esõs idõben nem tud-
nak száraz lábbal megközelí-
teni a betegek. 

A második fórum színhelye
az Árok utca volt, ahol az árok
lefedése volt a slágertéma. Az

utcai lakói szeretnék, ha az ár-
kot az önkormányzat lefedet-
né. Ez – mint Ulbert Sándor
elmondta – nem egyszerû, s
különösen nem olcsó. A képvi-
selõ szerint nem zárható ki,
hogy sor kerül a fedésre. A la-
kók nem sürgõs, inkább végle-
ges megoldást szeretnének.
Képviselõjük ígéretet tett,
hogy megkeresik az út felújí-
tásának legoptimálisabb mód-
ját. Az Árok utca kérdése nem
lezárt ügy, Ulbert Sándor lap-
zártánk után a hivatal mûsza-
ki osztályának képviselõivel,
és a polgármesterrel tartott
egyeztetést a témáról. A piac-
tér környékiek egyebek mel-
lett út- és járdagondokat emlí-
tettek a számukra rendezett
fórumon. Ez a gond egyéb-
ként az egész választókörze-
tet, sõt a város teljes egészét
érinti, vélekedik a képviselõ. A
fórumokon Ulbert Sándor ígé-
retet tett arra, hogy az elöre-
gedett díszfákat az egész vá-
lasztókerületben kicseréli. A
fásítást képviselõi keretébõl fi-
nanszírozza, s a lakókkal közö-
sen végzik el.                      -vt-
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Itt van az õsz, itt van újra…

Balogh Antal Katolikus
Általános Iskola és Nyolc-
osztályos Gimnázium,
Stallenbergerné Madarász
Veronika igazgató: Egy elsõ
osztállyal indulunk. A ha-
gyományaink szellemében a
jól megszokott tanári kar
kezdi szeptemberben az ok-
tatást.

Évnyitó: szeptember 1-jén
9 órakor. Tankönyvosztás:
az elsõ tanítási napon.

Bezerédj Általános Isko-
la, Németh Lászlóné igaz-
gató: Idén már nagyon sok
tartós tankönyvvel dolgo-
zunk minden évfolyamon,
ezért sikerült csökkente-
nünk a könyvek árát. Ezek
az iskolában használt tan-
eszközök (szótárak, albu-
mok, készségtárgyak kiad-
ványai) a táska súlyát sem
gyarapítják. Két elsõ osz-
tállyal kezdjük az évet.

Évnyitó: szeptember 1-én
8 órakor. Tankönyvosztás:
augusztus 25-én és 26-án 8-
16 óráig.

Deák Ferenc Általános Is-
kola, Poórné Heizler Györ-
gyi igazgató: Az iskola tisz-
tán, rendben, várja a gyere-
keket, különösen a két elsõ
osztályt. 

A gyerekek névre szóló
tankönyvcsomagokat kap-
nak.
Évnyitó: szeptember 1-jén 8
órakor. Tankönyvosztás: az
elsõ tanítási napon.

Energetikai Szakközép-
iskola Szabó Béla szak-
képzési igazgatóhelyet-
tes: Az idei év újdonsága,
hogy bõvül a felnõtt okta-
tás gépésztechnikus kép-
zéssel, ügyintézõ-titkár
szakkal, utóbbira még je-
lentkezõket várunk. Indí-
tanánk a kétéves nappali
gépésztechnikus képzést
is, ehhez még öt fõ jelent-
kezése szükséges. Folyta-
tódik az ECDL számítás-
technikai oktatás, kiter-
jesztjük a számítógépes
hálózatépítõ és -karban-
tartó képzést.

Tanfolyam keretében
már elindult a hegesztõk
tanítása, meghirdettük a
CNC programozói és for-
gácsoló képzést is.

Jelentkezni az iskolában
személyesen, vagy a hon-
lapunkról letöltött adat-
lap segítségével lehet.

Évnyitó: szeptember 1-
jén 9 órakor. Tankönyv-
osztás: 9–12 óráig és
13–16 óráig. 9. évfolyam-
nak: augusztus 26-án, 10.
évfolyamnak 29-én, 11. év-
folyamnak 30-án, 12. évfo-
lyamnak 31-én, 13. évfo-
lyamnak 1-jén. 

Gazdag Erzsi Általános Is-
kola, Jantyik Margit igaz-
gató: Intézményünk felvál-
lalta az integrált oktatást.
Hozzánk tehát olyan tanulók
is fognak járni, akik az álta-
lános iskolában nem tudtak
teljesíteni, de nálunk meg
tudják ezt a feladatot oldani.
Nekik az általános iskolai
tanterv szerint folyik az ok-
tatás, a speciális képzési igé-
nyû tanulóknak pedig a ha-
gyományos gyógypedagógi-
ai tanterv szerint. Egy osz-
tályon belül mûködik mind-
két forma, egy-egy évfolyam
létszáma 12–13 fõ. A gyerek-
létszámunk teljes.

Évnyitó: szeptember 1-jén
8 órakor. Tankönyvosztás:
az elsõ tanítási napon.

I. István Szakképzõ Iskola,
Czethoffer Gyuláné igazga-
tó: Újdonság lesz, hogy õsz-
tõl megváltozik a szakkép-
zés rendje a szakmunkás-
képzõ iskolákban. Akik most
végezték el a 10. osztályt,
azoknak már három év lesz a
szakmai képzés idõtartama.
Egyébként minden meghir-
detett szakmára megvan a
kellõ számú jelentkezõnk.

Évnyitó: szeptember 1-jén
8 órakor. Tankönyvosztás:
az elsõ tanítási napon.

II. Számú Általános Is-
kola, Till Józsefné igaz-
gató:

Nagy változás, hogy
szeptember 1-tõl a ne-
vünk II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola lesz. Az
év folyamán a névadó
munkáságának megisme-
résére helyezzük a hang-
súlyt, azokra az értékek-
re, melyet õ képviselt.

Jó hír, hogy sikerült al-
kalmaznunk egy fejlesztõ
pedagógust, mert nagyon
fontos, hogy a legmegfele-
lõbb szakembertõl közvet-
len segítséget kapjon az
arra rászoruló gyerek.

Évnyitó: szeptember 1-
jén 8 órakor. Tankönyv-
osztás: az elsõ tanítási na-
pon. (A gyerekek hozzák
magukkal a befizetést iga-
zoló szelvényt!)

Vak Bottyán Gimnázium,
C. Szabóné Kocsiczki Ilona
igazgató: A képzés tartalmi
részét illetõen változás
nincs, idén is indul nyelvi
elõkészítõ osztály, humán és
reál tagozat, folytatódnak a
cserediák-programok.

Módosítottuk viszont a pe-
dagógiai programunkat:
ezentúl a humán osztályok-
ban is négy éven keresztül
tanulnak informatikát az ed-
digi három helyett. 

A felvételi mérleg most ké-
szül, az országos átlagnál
magasabb százalékban vet-
tek részt diákjaink emelt
szintû érettségin, így nem
fog rossz eredmény születni.

Készülünk az intézmény
hatvanéves jubileumára, az
évkönyv már el is készült.

A hivatalos ünnepségeket
szeptember 30-ra és október
1-jére tervezzük. Évnyitó:
31-én 18 órakor. Tankönyv:
az osztás már megtörtént,
aki nem vette át, minél elõbb
menjen érte.

A hosszú vakáció eltelte után a tanintézmények felké-
szülten várják az gyermekhadat. Körképünkbõl
hasznos információkat kaphatnak az iskolakezdésrõl.

Vasadi Andrásné, a család-
védelmi és szociális osztály
munkatársa:

A rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásban része-
sülõk eleve megfelelnek
azoknak a feltételeknek,
melyek alapján a hivatal is-
kolakezdési támogatást tud
kiutalni. Ennek összege 
3 000 és 7 500  Ft között mo-
zog tanulónként. A beisko-
lázási segélyben azok a
családok részesíthetõk,
melyekben az egy fõre jutó
jövedelem nem éri el a
nyugdíjminimum 200%-át 
(49 400 Ft-ot) egyedülállók
esetében a 220%-át (azaz 
54 340 Ft-ot) A család bir-
tokában csak a használa-
tukban levõ ingatlan lehet,
vagyontárgyuk értéke sem
haladhatja meg a 494 000
Ft-ot. Hétvégén kézbesí-
tették azokat a leveleket,
melyek segítségével az ál-
landó paksi lakos, helyben
tanulók ingyenes buszbér-
letet igényelhetnek az ön-
kormányzattól.       S.Szabó
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Fotók: Fonyó Dániel

„PAPÍRFORMA”
PAPÍR–ÍRÓSZER–NYOMTATVÁNY SZAKÜZLET

PHOTO HALL PARTNER

Kedvezményes tanszervásár
Nagy választékban kaphatók

iskolatáskák, tolltartók, egyéb tanszerek 
10% kedvezménnyel

Füzetek, füzetcsomagok
20% kedvezménnyel

Padosz–SodexhoPass–TicketService
utalványok beválthatók!

7030 PAKS, Dózsa György út 30.
(MATÁV Ügyfélszolgálat helyén)

Telefon: 75/413-764

RINGSAROK
SÖRÖZÕ

Paks, Építõk útja

Kellemes, kulturált környezetben, 
barátsággal várok mindenkit, aki szereti 

a jó hangulatot, a minõségi söröket 
és szívesen megnézné újra 

a legemlékezetesebb bokszmeccseket.

EGY
VILÁGBAJNOK

HELY!

Bognár László 
kétszeres világbajnok

Turi Norbert évekig az atom-
erõmûben dolgozott, és ami-
kor elhagyta a várost, megfo-
gadta, visszatér Paksra, még-
pedig saját készítésû ková-
csoltvas tárgyakkal. A tervek-
bõl 2005 júniusában lett való-
ság, ekkor nyitotta meg a De-
ák Ferenc utca 24. szám alatt
díszkovács bemutatótermét. A
választék óriási, hiszen a kerí-
tésektõl a kapukig, a bútorok-
tól a dísztárgyakig, a berende-
zési tárgyaktól a korlátokig

minden meg-
található a kí-
nálatban. Az
ü g y v e z e t õ
már családjá-
nak negyedik
generációja,
aki a ková-
csoltvas bûvö-
letében él és
alkot. A déd-
papa, nagypa-

pa és édesapa már több hu-
szárregimentre való patkót ko-
vácsolt. A hagyományokat
most Norbert viszi tovább,
igaz a legritkább esetben ke-
resik fel lópatkoltatással. Min-
den munkát el tud vállalni a
tervezéstõl a gyártásig. Foglal-
koznak elemek készítésével is,
melyekbõl a megrendelõ saját
maga tudja összeállítani kerí-
tését, kapuját, bútorát, dísztár-
gyát. Pakson három fõvel mû-
ködteti a céget, de Budapes-

ten is foglalkozik vas meg-
munkálásával, több munka-
társsal. Termékeik elkészítésé-
nek módja sokféle. A kézi ko-
vácsolással elkészített, egyedi
munkák mellett már akár több
százas sorozatot is képesek
kivitelezni a számítógép vezér-
lésû sajtoló, préselõ, fûrészelõ
automatáikkal. Turi Norbert
büszke arra, hogy õk gyártják
és szállítják az egyik legna-
gyobb pizza-hálózat korlát- és
kerítéselemeit, de készítettek
már a budapesti várnegyedbe
díszkaput, kerítést is. A ková-
csoltvas nem luxuscikk, min-
denki számára elérhetõ, és
ami a legfontosabb, nem kor-
had, nem amortizálódik, hi-
szen különbözõ festési techni-
kákkal sok színben és a rozs-
dásodástól megvédve forgal-
mazzák termékeiket. A meg-
rendelõ kérése szerint az elké-
szített vasremekeket a helyszí-

nen be is építik. Ha környeze-
tét színvonalasan elkészített
kovácsoltvas tárgyakkal sze-
retné még szebbé tenni, ke-
resse Turi Norbertet. A terve-
zéstõl a beépítésig mindent
egy helyen tud megrendelni:
Díszkovács Bemutatóterem –
Paks, Deák Ferenc utca 24.
Telefon/fax: 75-510-553; mo-
bil: 30-612-0947; email:
turibt@citromail.hu.                   

(x)

A kovácsoltvas egy életre szól



A megyei kórház mûtõblokk-
jának építése, illetve kálváriá-
ja tíz évvel ezelõtt kezdõdött.
– A jelenlegi helyzet veszé-
lyezteti a térség egészségügyi
ellátását, a kórház mûködését
– fogalmazott Frankné dr. Ko-
vács Szilvia, a megyei közgyû-
lés elnöke, aki megkereste a
Paksi Atomerõmû Rt-t, mint a
térség legnagyobb gazdasági
társaságát, segítsen a gondok
megoldásában. – A dolog
azért fontos és számunkra is
rendkívül figyelemre méltó,
mert érzékeljük – és érzékeli
a megye egész lakossága –
hogy a mûtõblokk több, mint
egy évtizedes huzavonája
most már az egész kórház jö-
võjét, finanszírozását, fejlõdé-
sét veszélyezteti – mondta la-
punknak dr. Varga-Sabján
László (képünkön). Az atom-
erõmû humán- és törzskari
igazgatója elárulta, hogy négy
fél fogott össze annak érdeké-
ben, hogy a szekszárdi me-
gyei kórház mûtõblokkja vég-
re megépüljön. A szerzõdés-
ben azt vállalták, hogy jövõre
befejezik a létesítést, amely-
hez a megfelelõ forrásokat
egy hosszú távú finanszírozási

konstrukció keretében bizto-
sítják. Ez lényegében egy hi-
telt jelent, melyet a négy fél
közösen törleszt. A paksi
atomerõmû egynegyedét vál-
lalta a terheknek, ami annyit
tesz, hogy 2017-ig évi 25–30
millió forinttal járul hozzá a
hiteltörlesztéshez. A szerzõ-
dést Szekszárdon a Várme-
gyeházán írta alá Frankné dr.
Kovács Szilvia, a megyei köz-
gyûlés elnöke, dr. Muth Lajos,
a kórház fõigazgatója, Kocsis
Imre Antal, Szekszárd pol-
gármestere és a paksi atom-
erõmû részérõl dr. Varga-
Sabján László humán és
törzskari igazgató.

– A paksi atomerõmû érzé-
keny a térség problémáira, s
– mint a legnagyobb gazdasá-
gi szereplõ – fontosnak tart-
ja, hogy segítséget nyújtson
számos területen, legyen az
sport, kultúra, vagy egész-
ségügy – hangsúlyozzák az
atomerõmû vezetõi, akik ez-
úttal azért mondtak igent a
segélykérésre, mert maguk
is látták, hogy a mûtõblokk-
kérdése halaszthatatlan. A
paksi atomerõmû saját dol-
gozói és a környék lakossága
érdekében úgy gondolta,
hogy ennek a megoldásához
érdemes és szükséges csatla-
koznia. – Láttuk, hogy prob-
lémát nélkülünk nem tudják
megoldani, illetve az is alátá-
masztotta elhatározásunkat,
hogy úgy véljük, a térség
egészségügyi ellátása már
csak azért sem kerülhet ve-
szélybe, mivel üzemidõ-hosz-
szabbításra készülünk. – in-
dokolja a döntést dr. Varga-
Sabján László.                 -vt-

A Paksi Atomerõmû tá-
mogatásával tizedszer
rendezik meg a Magyar
Borok Útja Rallyt, amely
vasárnap Pakson állomá-
sozik. Vasárnap a városi
mûvelõdési központ par-
kolójában akadályver-
senyt tartanak az autósok
számára.
Az idén 10. alkalommal
rendezik meg a Ferjáncz
Attila sokszoros magyar
bajnok által szervezett
Magyar Borok Útja Rally
elnevezésû autóversenyt,
amely a magyar szõlészet
és borászat hagyományai-
ra és kiemelkedõ értékeire
hívja fel a figyelmet. Az
autók volánjainál ismert
közéleti személyek, politi-
kusok, színészek, újság-
írók, sportolók és gazdasá-
gi vezetõk ülnek.

A Paksi Atomerõmû Rt. a
különleges sportesemény
egyik fõszponzora, s ennek
eredményeként sikerült el-
érni, hogy a Tolnai Borvi-
dék is népszerûsítésre ke-
rüljön. A verseny útvonala
a zárónapon Pakson halad
keresztül, ahol egy ügyes-
ségi versenyt is rendeznek.
A verseny helyszíne a paksi
Városi Mûvelõdési Központ
parkolója lesz augusztus
28-án, vasárnap fél 12 és
délután fél három között.

Az autók a következõ út-
vonalon haladva érik el a
Mûvelõdési Központ parko-
lóját: Paks tábla –  Tolnai u.
– Újtemplom u. –Alkotók
útja balra – Bocskai utca
jobbra – Gagarin utca balra
- Városi Mûvelõdési Köz-
pont parkoló.

Az atomerõmû minden
résztvevõnek egy különle-
ges megmunkálású boros-
üveget ajándékoz, amely-
nek belsejében egy ver-
senyautó található.

-vida-
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Fotó: Vida Tünde

Négyoldalú összefogás 
a megyei kórházért

Autóval 
a borok útján

A paksi atomerõmû is részt vállal a szekszárdi Balassa
János Kórház tíz éve épülõ mûtõblokkjának befejezésé-
hez. Néhány napja négyoldalú szerzõdést írt alá a Tolna
Megyei Önkormányzat, Szekszárd Város Önkormány-
zata, a Balassa János Kórház, valamint a Paksi Atom-
erõmû Rt. képviselõje, amelyben vállalja, hogy jövõre
befejezi a beruházást, s közösen vállalja a költségeket.

Látogatók
Voronyezsbõl
Vendégek érkeztek Voro-
nyezsbõl a paksi önkormány-
zat meghívására, a helyi
Orosz Klub és a Paksi Atom-
erõmû Rt. közremûködésével.
A csoportot, amelynek tagjai
az Állami Glinka Agrártudo-
mányi Egyetem hallgatói, A.
V. Vosztroilov, az iskola rekto-
ra valamint Szergej Ivanovics
Filonyenko, a külföldi kapcso-
latok rektorhelyettese, törté-
nész vezeti. – Paksról már
többször vendégeskedtek diá-
kok és felnõttek Voronyezs-
ben, ez az elsõ alkalom, hogy
viszontlátogatásra érkezett
egy csoport – tájékoztatott
Kern Tatyjana, az Orosz Klub
vezetõje. Múlt szombaton ér-
kezett meg a társaság, így a
tûzijátékot és a másnapi mû-
sort már figyelemmel kísér-
ték a Duna-parton. Emellett
megtekintették városunkat,
illetve együtt töltötték a hét-
végét azokkal a paksi gyere-
kekkel, akiket június végén
láttak vendégül. Ezt a hetet
Ópusztaszeren kezdték, majd
útjuk több napra a balatonfü-
redi rekreációs központba ve-
zetett, innen indultak kirán-
dulásokra a Balaton körül. A
csoport programjában szere-
pelt még budapesti városné-
zés, illetve a Hadtörténeti
Múzeum megtekintése,
amelynek vezetõjével, Dr.
Holló Józseffel szakmai és ba-
ráti kapcsolatban van a máso-
dik világháború történetét ku-
tató Filonyenko professzor.
Eddig hat könyve jelent meg
ebben a témában. Úti cél volt
még Gödöllõ, majd visszatér-
ve Paksra ellátogattak az
atomerõmûbe, ahol találkoz-
tak a cég vezetõivel. Látoga-
tásuk most hétvégén ér véget,
szombaton a városházára vár-
ja õket Hajdú János polgár-
mester, akivel megérkezésük
után már találkoztak. A ter-
vek szerint vasárnap hajnal-
ban indul haza a tizenkét tagú
voronyezsi társaság.

-gyöngy-



– A férfiak jobban fõznek,
mint a nõk – hangzik egy
urak által igen közkedvelt
mondás. Hogy miért? Mert
az erõsebbik nem képviselõi
bátrabban merik használni
a fûszereket. Ezt támasztja
alá Simon Péter is, a Pro
Artis Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény igazga-
tóhelyettese, a Városi

Vegyeskar karmestere. Pé-
ter nemcsak a karnagyi pál-
cát forgatja mesterien, ha-
nem a fakanalat is. Rend-
szeresen fõz barátainak,
akik szívesen merülnek el a
szakács nyújtotta kulináris
élvezetekben. Legutóbbi al-
kotása a „kacsamell kar-
mester módra” is nagy si-
kert aratott. 

Simon Péter alapelve, hogy
a fõzéshez nélkülözhetetle-
nek a megfelelõ eszközök és
a hideg sör. Elõbbiek az
ételhez, utóbbi a szakács-
nak. Az étel elkészítése a
kacsamellek kicsontozásá-
val kezdõdik, majd a húst
bõrözzük le. A melleket dör-
zsöljük be jó alaposan a fû-
szerekkel – Péter titka a
friss fûszerek használatá-
ban rejlik, mivel azoknak in-
tenzívebb az íze –, ezután te-
gyük egy tálba. A bõrt és a
hájat lassú tûzön süssük ki
ropogósra. Az ebbõl szár-
mazó zsírral locsoljuk meg a
kacsamelleket, amelyeknek

aztán közepes lángon min-
den oldalát süssük elõ. Te-
gyük tûzálló tálba, hintsük
meg bazsalikommal, önt-
sünk alá kevés vizet, fedjük
le és toljuk be 35–40 percre
200 fokos sütõbe. Amíg a
hús sül, nekiláthatunk a ra-
gu elkészítésének. Hozzáte-
szem a karnagy soha nem
szakácskönyvbõl süt-fõz,
mindig az érzésekre hagy-
atkozik. Kacsazsíron párol-
juk meg a gombát, sózzuk,
borsozzuk, szórjunk rá ka-
kukkfüvet. A tapasztalat az,
hogy a száraz fûszert az ele-
jén, a friss zöldeket pedig a
végén adagoljuk az ételhez.
Öntsük hozzá a bort, az
üvegben lévõ maradékot pe-
dig fogyasszuk egészséggel
a kuktának állt barátokkal.
Tegyük a raguba a többi al-
kotóelemet és fõzzük össze.
A sült húst szeleteljük fel,
szórjuk meg a kisütött ka-
csatepertõvel, köretnek pe-
dig fõtt-sült burgonyát ajánl
a karmester.

sete
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Fotók: Balog Judit

Mit süt-fõz ma?

Simon Péter
Hozzávalók: 2 kacsamell,
só, bors, fokhagyma, ka-
kukkfû, rozmaring, majo-
ranna. A raguhoz: 30 dkg
laskagomba, fél narancs
héja és leve, vörösbor, 2 te-
áskanál áfonyadzsem, só, 1
gerezd fokhagyma, 1 ká-
véskanál mustár, bazsali-
kom. 

Egy ötfõs, tisztekbõl és altisz-
tekbõl álló delegációt látott
vendégül a paksi rendõrkapi-
tányság a közelmúltban. A
paksi rendõrség két munka-
társa az IPA (nemzetközi
rendõrszervezet) helyi szer-
vezete képviseletében márci-
usban járt Pakson. Juhász
István elnök és Mónus Attila
látogatását viszonozták most
a kézdivásárhelyi kapitány-
ság munkatársai. Paks erdé-
lyi testvérvárosának rendõr-
sége a tizedik Atomzsaru
strandfocibajnokságra kapott
meghívást. Az ötfõs csapat a
helyi ruhagyár támogatásá-
val érkezett Paksra. A cég
biztosította az autót gépkocsi-
vezetõvel. 

Popa Florin rendõr õrnagy
és kollégái a strandfoci tor-
nán az Atomix Kft. öregfiúk
és a paksi rendõrség öregfiúk

csapatával mérkõzött meg.
Mindkét meccsen szoros küz-
delemben, büntetõrúgások-
kal gyõzött az erdélyi csapat.

A kézdivásárhelyiek pénte-
ken a kapitányságon vendé-
geskedtek, majd a Neutron
bevetési osztályon fegyver-
technikai és kutyás bemuta-
tón vettek részt. Ellátogattak
a vízi rendészeti õrsre is, ahol

egy járõr motorossal megte-
kintették a paksi Duna-sza-
kaszt és a várost a folyóról. A
vendégek számára ez, s az
atomerõmû látogatóközpont-
jában tett látogatás jelentett
maradandó élményt. 

A kapcsolat következõ állo-
mása várhatóan megint Pak-
son lesz, hiszen a kézdi-
vásárhelyiek meghívást kap-
tak az õszi dr. Oláh László
lõbajnokságra.              

-vida-

Kézdivásárhelyi vendégek 

A Fortuna Rádió a rendõrséggel egy idõben, idén év elején,
vette fel a kapcsolatot a kézdivásárhelyi Siculus rádióval. A két
szerkesztõség szinte napi kapcsolatot tart, rendszeresen be-
számolnak Pakson a kézdivásárhelyi hírekrõl és viszont. A rá-
diók most közös pályázatot készülnek benyújtani az Országos
Rádió- és Televízió Testülethez. Ennek elõkészítésére érkezett
Paksra a Siculus rádió vezetõje, dr. Szõts Géza, akit társaival
együtt – hasonlóan az erdélyi rendõrökhöz – az önkormányzat
szállásolt el a Prelátusban.  A Fortunával közös pályázat sike-
re esetén három adássorozatot állítanak össze. Kettõ a Három-
szék kultúráját mutatja be, egy Paks értékeit veszi számba. A
mûsorok sugárzására 2006 tavaszán kerül sor.

A DUNAKÖMLÕDI 
SZÜRETI NAPOK  

keretében 
MADÁRIJESZTÕ-

KÉSZÍTÕ 
PÁLYÁZATOT 

hirdetünk, melyre – lakó-
helytõl, nemtõl, kortól
függetlenül – magánsze-
mélyek, családok, baráti
körök, civil szervezetek
jelentkezését és pálya-
munkáit várjuk.

Kérjük, ha részt kíván
venni a pályázaton,
szeptember 20-ig jelezze
azt személyesen vagy te-
lefonon (75-511-090) a
Dunakömlõdi Faluház-
ban, bõvebb információ-
val is itt állunk rendelke-
zésére! Legyen Ön is ré-
szese egy új hagyomány
megteremtésének!



8 V E L Ü N K  T Ö R T É N T

Családi nap az államalapítás ünnepén

Fotó: Molnár Gyula



Ritkán fordul elõ az egyes
települések összképében
olyan épületegyüttes, mint
a paksi Bazársor. Az épüle-
teknek eredetileg a temp-
lom és az utca közti szintkü-
lönbséget kellett áthidalnia.
A körülkerített templom és
az utca közötti lejtõt felte-
hetõleg növényzet borította,
a hajdani központ egyik szé-
gyenfoltja lehetett a hely,
közvetlenül a templom mel-
lett... A telket a közbirtoko-
sok biztosították, azzal a ki-
kötéssel, hogy a bérleti dí-
jakból befolyt összeget az
utca kövezésére kell fordíta-
nia a városnak. Az állag-
megóvó és szigetelési mun-
kálatok nyomán jelenleg jó
állapotú épületben most is
üzlethelyiségek mûködnek.

Az épületsor felsõ részére
festett barokk szobrokkal
díszített szoborsor hívja fel
a figyelmet.

Innen õrzi a várost Szent
Vendel, a pásztorok és az ál-
latok védõszentje. Szent Fló-
rián a gyakran tomboló
pusztító tûzvészek megelõ-
zése céljából került a sorba a

kereszt mellé, Nepomuki
Szent János pedig a vízimol-
nárok áldásos tevékenységét
õrizte hajdanán. A Bazársor
1873–78-ig épült, a stílusa
korai neoreneszánsz.

Felsõ része  a múlt század
második felében piacnak
adott otthont.

S. Szabó
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A kötvény olyan hitelvi-
szonyt megtestesítõ érték-
papír, amelynek kibocsátója
vállalja, hogy a kötvényben
megjelölt pénzösszeget és
annak kamatát vagy egyéb
jutalékait a kötvény minden-
kori tulajdonosának a lejá-
ratkor megfizeti. A kötvény
névre szóló (nyomdai úton
elõállított, vagy demateria-
lizált) értékpapír. Demateri-
alizált papírról akkor beszé-
lünk, amikor maga a kötvény
nincs kinyomtatva, csak egy,
a kötvényrõl szóló igazolás.
Kibocsátására az állam, az
MNB, az önkormányzatok,
nemzetközi szervezetek, va-
lamint jogi személyiséggel
rendelkezõ gazdálkodó szer-
vezetek jogosultak. A köt-
vény átruházható, ilyenkor a
kötvénybõl eredõ valameny-
nyi jog átszáll az új tulajdo-
nosra. A kötvény általában

kamatozó értékpapír. A gya-
korlat rövid, közép, hosszú
lejáratú, és lejárat nélküli
kötvényeket különböztet
meg. A kötvények legismer-
tebb típusa az államkötvény:
az állampapírok fajtájába
tartozó értékpapír, amelyet
az állam (Magyar Nemzeti
Bank) az adósságának a fe-
dezésére bocsát ki. Az állam-
kötvény az állam hosszú lejá-
ratú adósságát megtestesítõ
értékpapír, amely mögött ál-
lami garancia áll. Jelenleg az
államkötvények kamata
megközelíti, néha eléri a hat
százalékot. Az aktuális inflá-
ciót (3,7 százalék) figyelem-
be véve ez 2–3 százalék reál-
kamatot jelent, vagyis eny-
nyit nyerünk az üzleten. A
nyereség azonban több is le-
het, ha az eddigi trend foly-
tatódik, és az infláció tovább
csökken. Reális feltételezés-

nek tûnik, hogy amennyiben
a betéti kamatok tovább
csökkennek, akár két-három
százalékos többlethozamot
érhet el, aki most hosszú le-
járatú állampapírt vásárol.
Az állami garanciát figye-
lembe véve tisztes hozamot
lehet elérni, gyakorlatilag
kockázat nélkül. Némi költ-
séggel azért számolni kell:
dematerializált értékpapír
esetén mindkét fél részérõl
közvetítõre van szükség, s az
üzlet a tõzsdén köttetik. Ezt
nevezzük másodlagos forga-
lomnak. Elsõdleges forga-
lomról akkor beszélünk, ha a
befektetõ kibocsátáskor be-
jelenti az igényét, s az allo-
káció (elosztás) során jut ál-
lampapírhoz, szintén közve-
títõn keresztül. A közvetítõ-
nél (bank, egyéb pénzinté-
zet) mindkét esetben érték-
papírszámlát kell nyitni, an-
nak a fenntartási költségét
az ügyfélnek kell állni.

Szász Tibor

Mihez kezdjünk a pénzünkkel?
Sorozatunk ötödik részében a kötvényekkel foglalko-
zunk.

Értékeinek

A Bazársor

Paksihirnok.hu

Újságunk a kor elvárásaihoz
alkalmazkodva már fellelhetõ
az interneten is. Honlapun-
kon nemcsak az új cikkek kö-
zött böngészhet az olvasó, ha-
nem a régebbi lapszámokat is
elérheti az archívum segítsé-
gével. Itt egy-egy újság
elektronikus formátumban
letölthetõ. A friss példány
cikkei jelennek meg a fõolda-
lon, ezeket a következõ szám
megjelenéséig a „Friss” me-
nüpontból is lehet érni.

Az oldal tetején egy három-
dimenziós kép forog, mely a
centrumot, azaz az önkor-
mányzat épületét és annak
környékét ábrázolja. 

A világháló elõnye, hogy
terjedelmi korlátozás szinte
nincs. Fotósaink a város éle-
tének jelentõsebb eseménye-
in jelen vannak és voltak, és
serényen készítik a felvétele-
ket, melyek közül helyhiány
miatt csak néhány jelenhet
meg a Paksi Hírnök nyomta-
tott változatában. Webolda-
lunkon a „Galéria” menüpont
alatt fotóalbum formájában
elérhetõek a kimaradt képek
is. A galéria folyamatosan bõ-
vül. 

A szerkesztõség munkatár-
sai is láthatóvá váltak egy
kép erejéig, hiszen. az „Elér-
hetõségeink” pontra kattint-
va megtudhatjuk, hogy az
írások végén szereplõ nevek
kit rejtenek valójában.  Itt le-
hetõség nyílik arra is, hogy
észrevételeket, kérdéseket
elektronikus levélben elküld-
jék újságunk címére. 

A linkek között paksi vonat-
kozású internetes oldalak,
többek között az önkormány-
zat és a helyi média honlapja-
inak hivatkozásait találja
meg az olvasó, így több hely-
rõl is informálódhat környe-
zete életérõl. Aki esetleg már
nem jutott hozzá a Paksi Hír-
nök friss lapszámához, az a
www.paksihirnok.hu oldalon
megtalálhatja lapunkat.

FgrJ

Fotó: Fonyó Dániel
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Skóciába utazott az Energe-
tikai Szakközépiskola szer-
vezésében egy csoport au-
gusztus elején. Az intéz-
mény tanári kara évek óta
hirdet õsszel kirándulást di-
ákjainak Angliába, amely jó
lehetõség az angol nyelv
gyakorlására. Idõközben
megszületett az ötlet, hogy
utazzanak el Skóciába. A
nyári idõpont miatt azonban
nem tudták a teljes létszá-
mot diákokkal feltölteni, így
sok felnõttet is fogadott a
csoport. – Végül negyven-
öten indultak útnak, hogy
valóra váltsák a régi álmot  –
mondta el Steinbachné Hor-
váth Mária, szervezõ. A tár-
saság Ausztrián és Német-
országon át érkezett meg
Hollandiába. Amszterdam-
ban városnézésre indultak,
majd az Északi-tengeri
Komptársaság komphajójá-
val keltek át a tengeren.
Megérkezésük után elutaz-
tak Yorkba, megtekintették
a katedrálist és a történelmi
városközpontot, majd to-
vábbutaztak Edinburgh
melletti szállásukra. A kö-
vetkezõ napot Edinburgh-
ban töltötték városnézéssel,
illetve belecsöppentek az ot-
tani hagyományos nemzet-
közi fesztiválba, ahova a
számtalan kulturális prog-
ramra, katonai parádéra
minden évben sok turista ér-
kezik. A programban szere-

pelt még többek között Skó-
cia híres történelmi kasté-
lyainak megtekintése,
William Wallace skót hõs
emlékhelyeinek felkeresése,
valamint a Bath Rock, ahol
védett madarak fészkelnek.
A csoporttal utazott Kozma
Gyõzõ is, aki elmondta, azt
tapasztalta, hogy a skótok
igen büszkék hazájuk érté-
keire, nagyon vigyáznak
azokra, ugyanakkor fontos-
nak tartják a turizmust, na-
gyon kedves és vendégsze-
retõ emberek. A csoport ter-
mészetesen ellátogatott
Loch Ness tavához is, és bár
a szörnyet nem sikerült len-
csevégre kapniuk, kárpótol-
ta õket a csodálatos, érintet-
len táj, a felföld illetve a
Könnyek Völgyének látvá-
nya. Mindemellett jártak
egy whiskey-lepárló üzem-
ben is, ez szintén kihagyha-
tatlan a turisták számára.
Hazafelé megálltak Köln-
ben, ahol abban az idõben
éppen a pápa látogatására
készültek. – Igaz, hogy a
programokból nem minden
valósult meg úgy, ahogy ter-
vezték, azért a társaság jól
érezte magát, és felejthetet-
len élmény volt az utazás. –
összegezte a tapasztalatokat
Steinbachné Horváth Mária.
Hozzátette, hogy az úton ké-
szült fotókból õsszel kiállítás
nyílik az iskolában.

-gyöngy- 

Ingyenes
buszbérlet
a diákoknak 

A 2005/2006-os tanévben
is igényelhetik a paksi di-
ákok az ingyenes helyi já-
ratú autóbuszbérletet. A
kérelmek a polgármeste-
ri hivatal családvédelmi
és szociális osztályán ad-
hatók le. 

2003 szeptembere óta
helyi rendeletben bizto-
sítja az önkormányzat
szociális ellátásként a
paksi diákok számára az
ingyenes helyi buszbérle-
tet. A támogatást az év
eleje óta a családvédelmi
és szociális osztályon kell
igényelni.

Erre jogosult minden
Pakson állandó lakóhely-
lyel rendelkezõ, paksi is-
kolában tanuló gyermek.
Emellett feltétel, hogy
otthonuk és az oktatási
intézmény között, vagy a
mûvészeti oktatásban
részt vevõk esetében a la-
kóhely és az intézmény
között több mint egy kilo-
méter legyen a távolság.
Kérhetik az ingyenes
buszbérletet azok a diá-
kok is, akiknek iskolai ke-
retek között folytatott
sporttevékenység miatt
van rá szükségük, tájé-
koztatta szerkesztõsé-
günket Badics Istvánné
szociális ügyintézõ. 

Az elmúlt tanévben
mintegy 1700 diák igé-
nyelte ily módon bérletet.
Aki már szeptemberben
szeretne ingyenes busz-
bérletével utazni, annak
minél elõbb el kell juttat-
nia a kitöltött adatlapot a
polgármesteri hivatalba.
Az elbírálás azonban fo-
lyamatos, így bármikor
kérhetik az arra jogosul-
tak ezt a fajta szociális el-
látást.

-dal-

Irány Skócia!

– Érdeklõdéssel olvastam
a Paksi Hírnök XIV. évf.
8. szám (2005. július 29.) a
„Feltérképezték a körzet
problémáit” cím alatt
megjelent cikket – kezdi
szerkesztõségünkhöz el-
juttatott levelét Bogáncs
János. 

A levél írója szerint a
Zsarnai Sándorné képvi-
selõ által jelzett, s cik-
künkben szereplõ  problé-
mák felmérés nélkül is
idestova tizenkét éve is-
meretesek, megszünteté-
sükre a körzet mindenkori
képviselõi több javaslatot
tettek. A város fõkertésze
már 1994 táján elkészítet-
te a terveket, amelyek a
szilárd burkolat mintegy
30%-os csökkentése mel-
lett magába foglalják a
parkrész felújítását is. 

A levél írója szerint a
képviselõ által javasolt
játszótér, extrém sportok
ûzésére alkalmas terület
kialakítása nem jó ötlet, a
szökõkút környékére ja-
vasolt, idõsek pihenésére
alkalmas padok elképze-
lése viszont nem új kele-
tû, egyidõs a szökõkúttal,
csak az erre szánt pénzt
másra, mégpedig a te-
niszcsarnok építésére
fordították.

Bogáncs János levelé-
hez mellékelve harminc-
egy aláírás kíséretében
eljuttatott egy listát is la-
punkhoz, mely a lakók
igényeit fûzi csokorban.
A dokumentumot, melyet
a polgármesteri hivatal-
hoz továbbítottunk, egye-
bek között a fûnyírás
módját és idejét kifogá-
solják, a kutyapiszok el-
len emelnek szót, illetve
azt kérik, hogy a játszóte-
reiket, parkjaikat állítsák
helyre, tartsák karban.

Vida Tünde
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A történelmi város egyik
legnagyobb épülete elõtt
állok. Ebben a házban ülé-
sezett 1802–1848-ig az al-
só tábla, e falak között küz-
dött a honért Kölcsey Fe-
renc, Deák Ferenc, Wesse-
lényi Miklós, Kossuth La-
jos. Széchenyi István itt
ajánlotta fel 1825. novem-
ber 6-án birtokai egyévi jö-
vedelmét a Magyar Tudo-
mányos Akadémia meg-
alapítás érdekében, itt lett
a törvényhozás, a közigaz-
gatás és a közoktatás hiva-
talos nyelve a magyar.

A hálás utókor az épület
falára helyezett vörös-
márvány táblán ezekkel a
szavakkal köszönte meg az
elõdök teljesítményét: „Ma-
gyarország fõ- és nemesi
rendjei a népszabadság
eszméjétõl föllelkesülve, e
történelmi nevezetességû
palota tanácskozási termei-
ben alkották meg halhatat-
lan emlékû nagy mûvöket,
az 1848-iki Törvényeket, és
azokkal a modern magyar
államot. Örök dicsõség és
a fölszabadított népmilliók
hálája emlékükre. A nagy
esemény színhelyét az utó-
kor számára ez emléktáblá-
val megjelölni hazafias lel-
kesedéssel rendelte Po-
zsony szab. kir. város tör-
vényhatósági bizottságá-
nak 1898. évi március hó 7-
én tartott közgyûlése.” Alig
húsz év múlva az emléktáb-
lát másikra cserélték a vá-
ros új gazdái.

Egyre-másra jönnek a tu-
ristacsoportok. A koroso-
dó hölgyek és urak mind-
egyikének fülén ott a hall-
gató, német, angol, japán
nyelven követik az idegen-
vezetõ lendületes ismerte-
tõjét. Magyar csoport nem
érkezik. Magyar szót nem
hallani.

Remit Tenda

Lecserélt

történelem

Fotók: Juhász Anikó

A kormorán kára
Városunk hagyományai-
hoz szorosan kapcsolódik a
dunai halászat. Akik rend-
szeresen horgásznak, ta-
pasztalhatták, hogy egyre
kevesebb nemeshal van a
folyónkban. Jobban kelle-
ne figyelnünk rá, hiszen
nem kifogyhatatlan termé-
szeti forrásról van szó.

A Paksi Halászati Szövetke-
zet több mint negyven kilo-
méteres Duna-szakaszon vé-
gez kereskedelmi halászatot
kerítõhálós módszerrel, me-
lyet a magas és alacsony víz-
állás váltakozása miatt kiegé-
szít a kece, valamint az állító-
hálós és a varsás halászat. A
szövetkezet adja ki a horgász-
és a halászati engedélyeket is
a paksi Duna-szakaszra.

A folyó természetes halállo-
mánya csökken: jelenleg kö-
rülbelül egyötöde a huszonöt
évvel ezelõttinek. A lehetsé-
ges okokról kérdeztük a Pak-
si Halászati Szövetkezet el-
nökét, Gyurkó Ferencet. – Az
ívóhelyek és a folyómeder
változása miatt néhány õsho-
nos halfaj, például a kecsege
és a süllõ veszélyeztetettnek
számít. Ezt erõsíti még a kor-
moránok jelenléte, hiszen
ezek a védett madarak legfõ-
képpen a méretkorlátozott
halakat fogyasztják, a na-
gyobbakat pedig megsebesí-
tik, ami a pusztulásukhoz ve-
zet a késõbbiekben.

A 2001-tõl érvényes termé-
szetvédelmi oltalom mára
már elavult: a kormoránok
száma a Duna vízgyûjtõ terü-
letén 1979-ben ötvenezer
volt, 1995-ben hatszázötven-
ezerre nõtt, a törvény megal-
kotásának idején pedig majd-
nem egymillióra rúgott. A
kormoránok hatására az ívás-
ra képes törzsállomány jelen-
tõsen megfogyatkozik, ami a
szaporodásra is károsan hat.
Egy madár évi százhetven ki-
logrammnyi halat fogyaszt,
és ha figyelembe vesszük azt

is, hogy a termé-
szetes vizeken az
évi halállomány-
növekedés 20-30%-
ra tehetõ, egy idõ
után már nem le-
het „csak a szapo-
rulatból” halászni.
A telepítés nagyon
költséges, és több-
nyire nem kielégítõ
mértékû. A kormo-
rán ma nem tekint-
hetõ veszélyezte-
tettnek, mert tö-
megesen elszapo-
rodott; manapság már ökoló-
giai károkat okozó madárfaj-
já vált. Indokolt esetben
azonban riasztása, gyérítése,
állományának szabályozása
engedélyezhetõ, melynek
módja az illetékes természet-
védelmi hatósághoz írt kér-
vény (forrás: www.mo-
hosz.hu). 

Városunkban mindent meg-
tesznek a halállomány növelé-
se érdekében. – A halászat a
természetes vízi gazdálkodás
eszköze. Minden évben rend-
szeresen telepítünk harminc
mázsa háromnyaras pontyot,
valamint ötvenezer elõnevelt
ragadozó halat, vagy tízezer
darab elõnevelt kecsegét. Így
mi is hozzájárulunk ahhoz,
hogy az õshonos halak száma
közelítse a kívánt értéket.

Sajnos a hivatásos halászok
száma is csökkent az utóbbi
idõkben: tizenöt helyett ma
csak öten foglalkoznak ezzel a
mesterséggel. A szövetkezet
rendkívül jó kapcsolatot ápol
a rendfenntartó szervekkel,
így a vízi rendõrséggel is.
Úgy gondoljuk, ha a kormo-
ránok okozta kárt nem is tud-
juk megakadályozni, legalább
az illegális halászat ellen kö-
zösen lépjünk fel – hangsú-
lyozta Gyurkó Ferenc.

A WWF (World Wildlife
Fund) által 2020-ra tervezett
dunai hallépcsõ megépítése
várhatóan lehetõvé teszi,
hogy a tengeri halak felúsz-
szanak a folyón, így remélhe-
tõleg a magyarországi szaka-
szon is újra láthatunk vizát. 

-chicken-



Bekapcsolom a rádiót. Isme-
rõs hangok mondják a híre-
ket, vezetik a mûsorokat,
osztják meg az információ-
kat a hallgatókkal. Mikor
hallgattam elõször? Azt már
nem tudom, viszont azt igen,
hogy idén 10 éves a Fortuna
Rádió!

Néhány mûkedvelõ ’93-
ban hobbiból egy rádióadó
létrehozásán fáradozott,
kezdetben kalózrádió for-
májában. Egyszerû techni-
ka, lakóházban felállított
stúdió, kicsi vételkörzet jel-
lemezte, mégis nem várt si-
kert hozott, így a PIR Kft.
tulajdonosai úgy döntöttek,
hogy egy próbaadást indíta-
nak. Ez bizonyította a rádió
népszerûségét, így már ál-
landó adón gondolkoztak,
mely 1995. március 1-jén
kezdte meg a mûsorszórást.

Az indulásánál ott volt Vö-
rös Imre, aki a „hõskor”
egyik jelentõs alakja, a pró-
baadás alatt õ fogta össze a
csapatot, majd az éterbe ke-
rülés után közéleti mûsoro-
kat készített. Kezdetben is
hobbinak tartotta a rádió-
zást, és ez nem változott az
évek során sem. A próba-
adás alkalmával két kazet-
tás magnóval vágták a
hanganyagokat, táskamére-
tû riportermagnóval készí-
tettek felvételeket, ahogy
Imre mondta: „Ha ma bár-

melyik rádiótársaság mun-
katársa beállítana a vállán
egy ötkilós szerkezettel, ak-
kor biztos hátast dobnának
bent a többiek.” 

A következõ fontos állo-
más 1998. június 29. Ettõl
kezdve már nem csak napi
12 órában, hanem éjjel-nap-
pal hallgathatta mindenki a
paksi rádiót. 2001-ben útjá-
ra indult a Fortuna Road
Show, mely azóta minden
évben bejárja a vételkörze-
tet, és zenés, játékos prog-
ramokkal szórakoztatja a
közönséget.

Két éve a szerkesztõség és
a technika is „mobilizálta”
magát, az Alpári Gyula ut-
cából leköltöztek a PIR Kft.
Dózsa György úti székházá-
ba. A mûszaki megoldások
és eszközök szintén korsze-
rûsödtek, egyre jobban iga-

zodva a hazai viszonyokhoz. 
A tulajdonosok idén to-

vábbi két helyi rádiós frek-
venciát nyertek meg pályá-
zati úton. Strasszer And-
rea, a Fortuna Rádió igaz-
gatója elmondta, hogy
Cecén és Bonyhádon lesz a
másik két adó, és minimum
négyórás regionális adást
kell készíteniük majd. Az
igazgató szerint ez minden-
képpen egy nagy elõrelépés
a rádió történetében, hi-
szen így több emberhez jut
el a Fortuna szellemisége,
melyet megpróbálnak a
hallgatók igényéhez igazí-
tani. Andrea ’98 óta dolgo-
zik a rádióban. Tanulmá-
nyait a rádióhoz igazítja, fõ-
ként marketing és PR terü-

leten képezi tovább magát.
Elárulta, hogy a szerkesz-
tõségben komoly mûhely-

munka folyik, és mára már
mindenkinek megvan a sa-
ját területe. A jelenlegi al-
kalmazottak nagy része 10
éve együtt dolgozik. Egyi-
kük Herfort Róbert, pro-
dukciós vezetõ, akit min-
denki a rádió technikus-gu-
rujaként ismer. A Fortuna
rádió kezdeti rendszerére
úgy emlékszik vissza, hogy
egy DJ keverõvel indult,
egyszerûbb technika volt,
amit fokozatosan fejlesztet-
tek. Ma már korszerû rádi-
ós stúdiókeverõvel dolgoz-
nak a mûsorvezetõk. A há-
lózatosrádió-rendszer ki-
építését is õ végzi. Ez úgy
mûködik, hogy a tudósítók
elküldik az anyagot hálóza-
ton keresztül, a rendszer a
megfelelõ helyre továbbítja
azt. Saját otthonát is „háló-
ba kötötte” a rádióval, így
pesti lakásából gyakorlati-
lag ugyanúgy dolgozhat,
mintha Pakson lenne. Szak-
értelme a Fortuna-Online
létrehozásában is megmu-
tatkozott, erre viszont csak
legyint: „Hát, az még 2000-
ben volt!”

Az elmúlt tíz év alatt tör-
téntek személyi és mûszaki
változások, de a Fortuna
Rádió, úgy tûnik, megve-
tette lábát a médiapiacon.
A újabb mérföldkövet 2005
októbere jelentheti, amikor
beindulnak az adótornyok
Cecén és Bonyhádon, elin-
dítva a Fortuna hálózatot.

Fellinger József
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„FM 96,3” immár tíz éve

Keverik a Suki-koktélt

A mikrofonnál Móré Boglárka

Fotó: Fonyó Dániel



Féléves értékelés

Eredményes félévet zártak a
paksi rendõrök – a megállapí-
tás azon a sajtótájékoztatón
hangzott el, melyet a kapi-
tányság vezetõje, Illés László
tartott az intézmény félévzáró
tanácskozását követõen.
Illés László kiemelte: – Paks
környékének nagyon jók a
bûnügyi mutatói, akár az is-
meretlen tettesek felderítésé-
nek tekintetében, akár a nyo-
mozási eredmények tükré-
ben, hiszen meghaladják a
megyei átlagot. Sajnálatos
azonban, hogy a garázdasá-
gok és a betöréses lopások
száma nõtt az utóbbi idõben.
– A közlekedési balesetek
száma kismértékû emelke-
dést mutatott, de olyan rövid
idõszak statisztikájáról van
szó, hogy önmagában ezt nem
lehet értékelni, különösen ha

figyelembe vesszük, hogy
közben nõtt a forgalom nagy-
sága, sûrûsége – állapították
meg a rendõrség szakembe-
rei.
Illés László hozzátette: 
– Nyugtalanító, hogy az ittas
vezetés mértékét továbbra
sem sikerült visszaszorítani.
Úgy látszik, nem féltik a jogo-
sítványt a paksiak. Még gon-
dolkodunk a hatékonyabb in-
tézkedéseken, nem tudom,
hogy a nagyobb szigor, vagy
egyéb figyelemfelkeltõ eszkö-
zök vezetnének-e nagyobb
eredményre…

Balesetmegelõzés

Az év elején indított megelõ-
zési programokat és az év el-
sõ hat hónapjának baleseti
statisztikáját értékelte a pak-
si balesetmegelõzési bizott-
ság idei második ülésén. A

több éve meglévõ, idén életre
keltett szervezet keretében a
rendõrség mellett számos
szervezet, biztosítótársaság,
közútkezelõ, autós iskola,
képviselõi dolgoznak azon,
hogy visszaszorítsák a balese-
tek számát. 
Bakonyi László közlekedés-
rendészeti alosztályvezetõ be-
számolt arról, hogy az általuk
kezdeményezett „Gyermekek
a gyermekekért” program
szeptemberben azzal foly-
tatódik, hogy kiválasztják
azokat a diákokat, akik az is-
kolák környékén a gyalogo-
sok átkelését segítik majd.
Elkészültek a szükséges táb-
lák, amelyek az autósoknak
jelzik, majd, hogy gyerme-
kekre kell számítaniuk a zeb-
ránál. A kis forgalomirányító-
kat láthatósági mellénnyel,
stoptáblákkal szerelik fel. Ba-
konyi László hangsúlyozta,
hogy nem fenyegeti veszély a
gyerkeket. Az ezzel kapcsola-
tos aggályok félreértésen ala-

pulnak. A gyerekek nem állít-
ják meg a forgalmat, csak ak-
kor állnak meg az út közepén,
a gyalogátkelõn, ha egyéb-
ként is átkelhetnének, s fel-
tartva a táblát, biztosítják a
többiek sértetlenségét.
A balesetek alakulását érté-
kelve megállapították a szo-
morú tényt, hogy a halálos
balesetek száma ebben a fél-
évben ugrásszerûen megnõtt,
tavaly egy sem volt, idén pe-
dig hat esetben történt halá-
los baleset a paksi kapitány-
ság területén.
A balesetmegelõzési bizott-
ságnak jelezték a mozgássé-
rülteket képviselõ szerveze-
tek, hogy kevés a mozgássé-
rült-parkoló, s a többi  autós
még ezt a kevés helyet sem
tartja tiszteletben, s olyanok
is elfoglalják, akik erre nem
jogosultak. A rendõrség ígé-
retet tett arra, hogy még az
eddigieknél is szigorúbb el-
lenõrzést és szankciót vezet-
nek be.                            sg-vt
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Évente közel negyvenezren
kapnak szívinfarktust Ma-
gyarországon! Megdöb-
bentõ ez a szám. Az Egész-
ségügyi Világszervezet fel-

mérése sze-
rint több mint
a fele halállal
v é g z õ d i k .
Gyakorlatilag
évente egy
városnyi em-
ber hal meg
szív és ér-
rendszeri be-
tegségekben.
E l k e s e r í t õ ,
hogy ezen a
téren világvi-
szonylatban
az elsõk kö-
zött vagyunk!

A legveszé-
lyeztetettebb
változatlanul
a 35 és 60 év
közötti kor-

osztály. Különösen szá-
mukra nélkülözhetetlen a
rendszeres szív-stressz
mérés, amivel már tünet-
mentes állapotban is kimu-

tathatóak a kóros elválto-
zások. 

A CardioScan® szív-
stresszt mér, pulzuson ke-
resztül dolgozza fel a szív
ún. HRV adatait. A jeleket a
két kézre és a jobb fülre he-
lyezett elektródák viszik be
a készüléken keresztül a
számítógépbe, ami egy
speciális program végzi a
kiértékelést.

A nemzetközi orvosi iroda-
lomból kiderül, hogy a HRV
adat elemzésével még idõ-
ben, tünetmentes idõszak-
ban elõre jelezhetõ az in-
farktus elõtti állapot!

Ön is tehet az egészségé-
ért, ha meglátogatja Pakson
a Cardioscan® Stúdiót,
amely a Dunaföldvári út 2.
szám alatt, közvetlenül a 6-
os  fõút mellett, a Prelátus
alatt található, a Paksi Ha-
lászcsárda parkolójától szá-
mítva a hatodik ház. Itt nem

kell 4–5 hónapot várakozni,
nagyon fontos, hogy meg-
beszélés alapján azonnal
rendelkezésre tudunk állni
és a szakorvosi ellátás biz-
tosított. Az aktív mérési idõ
pár perc, rendkívül gyors és
az eredmény azonnal látha-
tó. A stúdióban igénybe
vehetõ még fizikai közérzet-
javító és frissítõ masszázs
is. Bõvebb információval
szívesen állunk rendelke-
zésre a következõ telefon-
számon: 20/972-67-91.    (x)

CardioScan® – hatékony megelõzés

Rendõrségi hírek

Fotó: Molnár Gyula



Az elmúlt hét folyamán a
múlt és a jelen találkozott a
Városi Múzeum Kõtárában.
Az évszázados kövek között
láthatták az érdeklõdõk a
Paksi Hírnök „Ezerarcú
Paks” fotópályázatának ki-
állítási anyagát. A közel
negyven kép szûk kereszt-
metszetet ad az itt élõ és fo-
tózással foglalkozók látás-
módjáról, arról, hogy mi-
ként látják városukat. A ki-
írás nem tett különbséget
amatõr és hivatásos fotós
között, mint ahogy ez más
pályázatokon sem szokás.
Kellemes meglepetés volt,
hogy teljesen ismeretlen
amatõrök nagyon szép pá-
lyamunkákat küldtek be, de

sajnos olyanok is akadtak,
akiktõl méltán várhatott
többet a szervezõbizottság,
hiszen majdhogynem hiva-
tásuk a fotózás.

A fotópályázatára a vártnál
is több értékelhetõ alkotás
érkezett, tizenhárom pályá-
zótól 120 fénykép. Még en-
nél is több lehetett volna, de
néhányan elmulasztották a
képek elõhívását, s csak CD-
n juttatták el a képeket szer-
kesztõségünkbe. Sajnos eze-
ken kívül is ki kellett zárni
több pályamûvet technikai
okok miatt, többek között
méretbeni eltérés, alapvetõ
fényképezési hibák és élet-
lenség miatt. Tartalmi szem-
pontból is szûkült a kör, hi-

szen a képek több mint egy-
harmada nem az „ezerarcú”
Paksról szólt, vagy a téma
megközelítése az alapvetõ
igényeknek nem felelt meg. 

A kiállított képek monda-
nivalóját tekintve vegyes,
lényegében átfogó képet ad
a városról. A már klasszi-
kusnak mondható városáb-
rázolás mellet többen nyúl-
tak vallási jellegû témához,
míg másoktól olyan képe-
ket láthatunk, amelyek a
fény játékával fejezik ki
egy-egy városrész szépsé-
gét. De megjelenik a tá-
gabb értelemben vett Paks
is, Ürgemezõ, atomerõmû,
vagy éppenséggel a
dunakömlõdi határ. Nem
egy fotónál érdekes a téma
megközelítése: nem meg-
szokott perspektíva haszná-

lata, vagy egy tükrözõ felü-
let kihasználása. Más képe-
ken viszont a pillanat oly
formában való megörökíté-
se, ahogy ritkán látható,
vagy éppenséggel észrevét-
len marad  az utca embere
számára. A fõ motívum ki-
emelésére elsõsorban a
színvilág hangsúlyozását
használták, de elõfordul
kontrasztolás, a háttér el-
mosása vagy csak egysze-
rûen az elõtérbe helyezése.   

A pályamunkákat a Paks
Press fõszerkesztõje, Kiss
G. Péter vezetésével zsûri
értékeli. Az általuk odaítélt
díjakat a Városi Mûvelõdési
Központ Kiskiállítójában
rendezett tárlat megnyitó-
ján adják át augusztus 29-
én, hétfõn 17 órakor.

Bondár Tibor
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Akárhányszor olvastam a
verseket újra és újra a hajó
tatján vagy a kabinban,
mindig jó érzés volt. Ma-
napság, ha olvasom ezeket
a verseket, visszahozzák a
tengerészidõket.
Kovács Tibor NAGY KÖNYVE

József Attila:
Összes verse

Leírják, hogyan sikerült
becserkészni a medvét, a
vadakat, ezek számomra
izgalmas dolgok. Olyankor
bele tudom élni magam,
hogy én is ott megyek a hi-
degben, a hóban…
Hajba Antal NAGY KÖNYVE

Széchenyi Zsigmond
vadászkönyvei

Fotó: Fonyó Dániel

Ezerarcú Paks

Gimisek gólyatábora
A Vak Bottyán Gimnázi-
umban tizenkettedik alka-
lommal rendezik meg a gó-
lyatábort. A helyszín ezút-
tal is a cseresznyési tábor,
ahol hatvanhat kilencedik
évfolyamos diák vendéges-
kedett. – A gimnázium
szeptember 30-án ünnepli
fennállásának hatvanadik
évfordulóját, a gólyatábort
ennek szellemében ren-
dezzük. Célunk volt, hogy
rövid idõ alatt minden diák
keresztmetszetet kapjon
az iskola életérõl, ismerje
meg osztálytársait, osz-
tályfõnökét – árulta el a

tábor vezetõje, Mittler Jó-
zsef igazgatóhelyettes. A
fiatalok nem tankönyvek-
kel vonultak ki a táborba,
hanem változatos, az isko-
la életét reprezentáló, tar-
talmas és szórakoztató
programokon vettek részt,
és hallhattak  az atomerõ-
mû jövõjérõl és a bûnmeg-
elõzésrõl is. A zárónapra
diákfórumot hirdettek,
amelyre az iskola igazga-
tója és diákpolgármestere
mellett Faller Dezsõ alpol-
gármester is meghívást
kapott.

tünde

„a hold leánya”
Ezt a címet viseli László-
Kovács Gyula legújabb kö-
tete, csak így csupa kis be-
tûvel, mint ahogyan az
egész könyv is egy végelát-
hatatlan gondolatfolyam
mondatok és írásjelek nél-
kül. A szerzõ, kitõl a vers-
sorokat megszokhattuk
már, most prózai munkával
lepte meg híveit, mely nem
novella, de a kisregény ka-
tegóriába sem gyömöszöl-
hetõ.

A hold leányát ismerhetik
már egy elõzõ kötet fed-
lapjáról, mely a Krisztina-
versek címet viseli. 

László-Kovács Gyula éle-
tének meghatározó élmé-

nye volt gyermekének el-
vesztése. A 17 esztendõs
Krisztina nem ért haza egy
hétvégén… A feltoluló fáj-
dalomnak elõször versek
formájában adott hangot,
majd az elsõ felocsúdást
követõen nekilátott, hogy
riportkötet segítségével fi-
gyelmeztesse sürgetõ
problémákra  a fiatalokat
és szüleiket. Apai lelke
azonban nem volt képes na-
pirendre térni a történtek
felett, a betûk talán önkén-
telenül is a lány utolsó nap-
jainak nyomába eredtek, s
a riportkötetet megelõzve
összeállt belõlük a hold
leánya…                 S.Szabó



Éger László a debreceni csa-
patban futballozik, ideje
nagy részét a cívisvárosban
tölti. Mégis Paks az otthona,
amikor csak teheti, hazajön
szüleihez és a barátokhoz.
Debrecenben befogadták, õ
is jól érzi ott magát. Két-há-
romhetente tud jönni, az
edzésprogram ennyit enged
meg. A DVSC a Bajnokok
Ligájában is szerepel. Ami-
kor a horvát Hajduk Split
csapatát búcsúztatták, a
nemzetközi sajtó a magyar
sikerrõl zengett. Jelenlegi
ellenfelük a világ egyik leg-
jobbja, a Manchester
United. Lacit nem az esé-
lyekrõl faggatom, inkább az
érdekel, milyen érzés a sztá-
rok ellen játszani. Azt mond-
ja, most érzi, mennyit kö-
szönhet a futballnak. Megér-

te a sok lemondás, a befekte-
tett energia megtérül. Élet-
re szóló élmény számára,
hogy olyan ellenfelekkel ta-
lálkozhatott, mint Rooney,
Van Nistelrooy. – Rendkívül
labdabiztosak – mondja.
Elég egy kis hiba, s õk kímé-
letlenül kihasználják. Ezért
nehéz ellenük játszani. Sztá-
rokkal a válogatott tagja-
ként is találkozott. Az argen-
tinok elleni mérkõzésen
Crespo és Sorín ellen ját-
szott. A Puskás Ferenc Válo-
gatott ellenfele a Real Mad-
rid volt, akkor Egérnek töb-
bek között Ronaldóval és
Beckhammel kellett meg-
mérkõzni. – A magyar válo-
gatott tagjának lenni rendkí-
vül megtisztelõ dolog –
mondja. 2004-ben balszeren-
cse sújtotta: többször le kel-

lett mondania a válogatott-
ságot sérülés miatt. Végül
2004 decemberében, Észtor-
szág ellen debütált. Fiatalon
komoly sikereket ért el, nem
lenne meglepõ, ha fejébe
szállna a dicsõség. Azt
mondja, sokan talán csak azt
látják, milyen kocsival jár,
milyen körben forog, s ez
alapján ítélik meg. Aki vi-
szont ismeri, tudja róla, hogy
megbecsüli a barátokat, nem
tartja többre magát mások-
nál. Örül a sikereknek, de
nem dõlhet hátra. Egy ba-
rátjától érkezett sms-t õriz a
telefonjában: „Laci ne fe-
ledd, te már voltál bajnok, és
leszel is”. Az üzenet szimbo-

likus jelentõséggel bír, to-
vábbi kitartó munkára ösz-
tönzi, szeretne valamelyik
rangos külföldi bajnokság-
ban játszani. Hollandiából és
Németországból érdeklõd-
tek iránta, de még nem érke-
zett el az idõ, árulja el.
Egyébként nagyon szeret
Debrecenben futballozni,
kedves emlékek fûzik oda.
Egy héttel a születésnapja
után, a ferencvárosi mérkõ-
zés kezdetén 7500 ember
üvöltve énekelte, hogy bol-
dog születésnapot! Amikor
gólt szerzett, újra felharsant
a kórus. – Felemelõ élmény
volt – teszi hozzá. Vagy ami-
kor a Debrecen megnyerte a
bajnokságot… Háromezer
ember kísérte a buszt, ami-
vel a fõtérre érkeztek, ahol
negyvenezren várták õket.
Amíg él, nem felejti el azt az
estét. Sokat forgolódik a
paksi gyerekek körül, két
keresztfia is focizik, fõként
miattuk. Rendezett már tor-
nát kicsiknek, néha süte-
ménnyel, máskor új labdák-
kal lepi meg õket. Azt mond-
ja, örül, hogy adhat. Õ maga
szegény családból szárma-
zik, ezért is értékeli a vi-
szonylagos jólétet. Amikor
arról faggatom, ki segítette
leginkább, a szüleit különö-
sen kiemeli. Õk erõn felül
teljesítettek, hogy a fiuknak
mindent megadjanak. Na-
gyon hálás nekik ezért. Fele-
sége, Csilla mindenben mel-
lette van, Laci neki is sokat
köszönhet. Kéri, hogy említ-
sem meg gyerekkori edzõjét
és példaképét: Blatt Pált.
Ahogy Éger László pályafu-
tásának utóbbi történéseit
szemlélem, meg kell állapíta-
nom: „jól megy a szekér.”
Amikor a telefonszámát tár-
csázom, arra gondolok, talán
szóba sem áll velem. Hiszen
annyian hívhatják, minden-
kire nyilván nincs ideje. Laci
azonban rendkívül készsé-
ges. Bízom benne, hogy
mindaz, amit leírtam, egy
karrier kezdete csupán.

Szász Tibor
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Ahogyan elnézem a 17 éves
Hunyadi Rita törékeny
alakját, azon tûnõdöm,
hogy vajon hogyan is bírja
el ez a filigrán termetû lány
a csellót. Pedig nincs téve-
dés, hisz a saját fülemmel
hallottam õt játszani az
evangélikus templom kon-
certjén.
– 13 éve, hogy a hangszeres
játék nálam a mindennapok
része – meséli –, ennyi ide-
je már, hogy a mûvészeti is-
kolába járok. Úgy volt,
hogy a zenét választom
élethivatásomnak, de aztán
másképp alakult. Ma már

nem is bánom, mert sokkal
jobban érdekel a biológia,
és örülök, hogy a Vak Boty-
tyán Gimnáziumban tanul-
hatok. Az állatokat is na-

gyon szeretem – pillant
Szotyi nevû kutyájára – de
leginkább a biokémia érde-
kel.
Kérdésemen, hogy össze le-
het-e kötni a természet sze-
retetét és a zenét, elgondol-
kodik: - Igen, azt hiszem
igen, mindkettõben a har-
mónia uralkodik. Bizonyos
zenéket például nagyon jó a
szabadban hallgatni.
Talán a harmónia keresése
vezérli Ritát, amikor fárad-
hatatlanul muzsikál. Két
zenekarnak is tagja: Pak-
son a Camerata pro Artis-
ban játszik, és õ a legfiata-
labb tagja a Szekszárdi Ka-
marazenekarnak is, mellyel
nem egyszer léptek már fel
külföldön is            S. Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Hunyadi Rita

Éger László kétszeres magyar bajnok, szuperkupa-gyõz-
tes, válogatott labdarúgó. A Debrecen játékosa és Paks
büszkesége. Kevés sportolónak adatik meg, hogy világ-
sztárokkal mérje össze tudását: Laci két héten belül pá-
lyára lépett a Manchester United, a Real Madrid és az
argentin válogatott ellen.

Fotó: Juhász Anikó

Jó napot, mi újság?

Éger László
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Pécs adott otthont augusz-
tus 11–14-e között a XX.
Villamosenergia-ipari Te-
nisztalálkozónak, melyen a
Paksi Atomerõmû Rt-t egy
hétfõs csapat képviselte. A
csapat tagjai: Barta Attila,
Pataki Jánosné, Ignits
Miklós, Klopcsik Ferenc,
Pataki János, Gyöngyösi
Ferenc, Tárnok László. A
találkozó megnyitóján a
csapatok vezetõi illetve a
rendezõk döntése alapján
az F50 kategória, a 2004.
évi bajnokról a Zöld Ferenc
Emlékkupa elnevezést
kapta. Ezzel emlékeztek
meg az atomerõmû csapa-
tának egykori tagja kiváló
eredményeirõl és hosszú
éveken át tanúsított sport-
szerû magatartásáról. A
versengésekben tizenki-
lenc társaság 250 dolgozója
vett részt. A paksi csapat

az idén sem maradt helye-
zések nélkül. A kvalifikál-
tak versengésében Barta
Attila, az F50-es kategóriá-
ban pedig Pataki János az
elõkelõ 3. helyen végzett,
Tárnok László pedig a ne-
gyeddöntõig jutott F40 ka-
tegóriában.

Ezrek futottak Recsken
Recsk–Parád térségében
rendezték meg augusztus
14–18 között a Hungária
Kupa nevet viselõ nemzet-
közi tájfutóversenyt. Hu-
szonkét ország több mint
ezer versenyzõje állt rajt-
hoz, akiknek nem csak a
terep nehézségeivel, de az
idõjárás viszontagságaival
is fel kellett venniük a har-
cot. Az öt nap alatt három
felhõszakadás tette próbá-
ra a tájfutók felkészültsé-
gét. Az Egri Spartacus és
a Magyar Tájfutó Szövet-
ség által rendezett verse-
nyen kilenc paksi verseny-
zõ vett részt Mittler József
irányításával. Nagy Már-
ton Géza már az elsõ na-
pon bronzérmet szerzett
és a végelszámolásnál F
18-as kategóriában az ötö-
dik helyen zárta a tornát.

Ugyancsak ebben a kate-
góriában Séllei Roland ti-
zenegyedik, Bara Péter
pedig a tizenkettedik lett
az összesített versenyben.
N 21-es kategóriában
Böröcz Ildikó kilencedik,
F 21-ben Dömötör Balázs
a tizenegyedik, Kiss Péter
a huszadik helyen zárt. F
18-ban Dominik Lázár ti-
zenegyedik, F 16-ban Bod-
nár Márton tizennyolca-
dik, míg a PVSK-hoz iga-
zolt õs-paksi tájfutó Kiss
Gábor összesítésben az
elõkelõ ötödik helyen fe-
jezte be a tornát. Mittler
József elégedett volt ver-
senyzõi teljesítményével,
hiszen a sok jó képességû
induló között a paksiak a
képzeletbeli táblázat elsõ
harmadában szerepeltek. 

SJ

Végleg a fõvárosba került a kupa

Iparági tenisztalálkozó

A tavaszi forduló után a
negyedik helyen készül az
õszi fordulóra a PSE OB
III-as férfi felnõtt tenisz
csapata. Szeptember 3-án
10 órától a balatonboglári
gárdát látják vendégül.
Az õszi forduló során hat
mérkõzés vár a tízfõs pak-
si csapatra. Az elsõ ellen-
felet, Balatonboglárt, ott-
honában már sikerült le-
gyõzniük a paksi tenisze-
zõknek. 

Vida

A sikerre való tekintettel 
augusztus 31-ig 
minden kétszemélyes 
Wellness matrac vásárló 
2 napos üdülést kap 
ajándékba 2 fõ részére 
4 csillagos szállodában!

WELLNESS MATRACOK 
EGÉSZSÉG ZÓNÁVAL

2 db 80/90x200 cm vagy 1 db160x200 cm
Hitelvásár lási  lehetõség!

Vitamin Pénztár Partnere. Paks, Dózsa György út 73. (volt
Sánc) Tel: 75/421-669, Fax: 75/511-166

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

Befejezõdött a tizedik alka-
lommal meghirdetett orszá-
gos „Atomzsaru” strandfoci
bajnokság. Az Ürgemezei
strandon lebonyolított dön-
tõnek 19 résztvevõje volt,
mivel a három elõdöntõbõl
továbbjutott 20 csapatból a
szentesiek nem érkeztek
meg. A szegediek az elmúlt
évi gyõzelmükkel, míg a pak-
siak a rendezõ jogán vehet-
tek részt a döntõ küzdelmei-
ben. A döntõben még három
Tolna megyei csapat szere-
pelt: Tamási, Szekszárd és a
paksi Neutron Beavatkozó
Osztály. Az idei esztendõben
öregfiúk találkozót is ren-
deztek. A tavasszal megkez-
dett paksi-kézdivásárhelyi
rendõrkapcsolatot erõsíten-
dõ vendégként fociztak az
erdélyi zsaruk is. A paksi
öregfiúkat Bognár László
bokszvilágbajnok is erõsítet-
te, akinek a díjátadásnál is

fontos szerepet osztottak a
szervezõk. Juhász István fõ-
szervezõ sikeresnek tartja a
rendezvényt, és külön gratu-
lált a budapesti gárdának,
akik 2001 és 2003 után 2005-
ben is bajnokok lettek, így
végleg a fõvárosba került a
kupa. Második helyen Kis-
kõrös csapata végzett. Har-
madik, a legjobb tolnai gár-
da, Szekszárd lett. Különdí-
jak: A torna legjobb játéko-
sa Juhász László lett a Kis-
kõrös gárdájából, a legsport-
szerûbb csapat címet Kiskõ-
rös érdemelte ki. A torna
gólkirálya díjat Rikkers Pé-
ter Szekszárdra vitte haza,
míg a legjobb kapusnak já-
rót Eleven István Szegedre.
Jövõ évben már új kupáért
léphetnek pályára a csapa-
tok az Ürgemezõ homokján
a tizenegyedik „Atomzsaru”
kupán. 

SJ



A hatvanas évek hippimoz-
galmainak jelszavát, a „sze-
retkezz, ne háborúzz” mottót
alakították át négy évvel ez-
elõtt az elsõ osztályú kosár-
labda-csapatok törzsszurko-
lói, amikor útjára indították
a Szurkolói Kosárlabda Ku-
pát. Az elsõ torna után a ne-
gyediket is Pakson tartották
az elmúlt hétvégén, hiszen a
rendezés joga mindig a baj-

nokságot meg-
nyerõ együttes
drukkereit illeti
meg. Éger
Zsolt, a Bongó
Bascat MNK
Topic elnevezé-
sû kosárlabda-
torna egyik ren-
dezõje szerint
az addig ellen-
séges, néha dur-
va szurkolói
megnyilvánulá-
sok az élvezetes
játéknak kö-
szönhetõen las-
san átalakulnak
barátságokká,
sportszerû in-
ternetes levele-
zésekké. A mos-

tani kupára tíz csapat kapott
meghívást. A rendezõ ASE
gárdája mellett parkettre
léptek Debrecen, Szolnok,
Kecskemét, Pécs, Kaposvár,
Körmend, Szombathely és
az Albacomp csapatainak
drukkereibõl álló együtte-
sek. Két ötcsapatos csoport-
ban zajlottak az elõküz-
delmek, majd a csoportelsõk
és -másodikak keresztbeját-

szással döntötték el, hogy ki
játszhatja az elõdöntõt illet-
ve a döntõt. A mérkõzések
játékideje kétszer tizenöt
perc volt, a bíráskodást hiva-
tásos játékvezetõk végezték.
A kétnapos programnak volt
nevezési díja, de a támoga-
tóknak köszönhetõen a szál-
lásért nem kellett fizetniük a
játékosoknak. A helyezések
sorsa szoros mérkõzéseken
dõlt el. A harmadik helyért
Körmend és Paks gárdája
vette fel a harcot és 30–29
arányban a körmendiek dia-
dalmaskodtak. A döntõben a
Szolnok 52–51-re legyõzte a

Falco gárdáját, így az olajo-
sok nyakába kerülhettek az
aranyérmek. Különdíjakat is
kiosztottak a szervezõk: a
legértékesebb játékos Szabó
Gábor lett a Szolnok együt-
tesébõl. A legjobb férfi „fó-
rumozó” a Falcós Takó Atti-
la, a legjobb nõi „fórumozó”
címet a „Pécsi lányok” vihet-
ték haza. Éger Szabolcs el-
mondta még, hogy jövõre
mindenképpen részt vesznek
a rendezvényen, és az eddigi
két második és két negyedik
helyezést fényesebb éremre
akarják felváltani.      

SJ
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Fotó: Fonyó Dániel és Juhász Anikó

Kosaraztak a szurkolók

Veretlen a PSE NB II-es labdarúgócsapata
Három mérkõzés után veret-
len a PSE másodosztályú fo-
cicsapata az újjászervezett
bajnokságban. – Sikerült a
felkészülés, és az igazolása-
ink is beváltották reményein-
ket, így nem lehet akadálya
annak, hogy a vezetõség által
kitûzött célt, a középmezõny-
ben szereplést teljesítsük –
mondta Lengyel Ferenc ve-
zetõedzõ. A tavalyi szezonban
mi kaptuk a legkevesebb
gólt, de a gólhelyzetek ki-
használásával akadtak prob-
lémák. Ez volt a fõ indoka
Szabados Attila igazolásának.
Õ sérüléssel bajlódik, ezért
még nem tudott pályára lép-

ni, de biztosan hasznosítani
fogja csapatunknál az elsõ
osztályban megszerzett tudá-
sát, rutinját. 

– Barcs, Gyõr és Felcsút el-
len is egy góllal nyertünk,
ami remek teljesítmény, de
nem várható nagy gólkülönb-
ségû eredmény az elõttünk
álló mérkõzéseken sem, hi-
szen nagyon kiegyensúlyo-
zott a mezõny – ezt már Ha-
raszti Zsolt szakosztályme-
nedzser mondta, és azt is hoz-
zátette, hogy a Fehérvári úti
létesítmény nem igazán felel
meg az MLSZ elõírásainak.
Nem csak a tûzeset okozott
gondot, hanem a már évek

óta húzódó korszerûsítést is
el kellene végezni. 

A PSE labdarúgóinak olyan
nagy múltú egyesületekkel
kell felvenni a versenyt, mint
a Gyõr, Dunaújváros, Hala-
dás. A villanyfényes mérkõ-
zés már nem újdonság a pak-
siak számára, de élõ televízi-
ós közvetítés még nem volt
paksi focimeccsrõl. Mindez-
idáig, hiszen a Haladás elleni
meccset augusztus 26-án
tûzte mûsorára a magyar
sportcsatorna. Ez mind-
mind megkövetelné a XXI.
század követelményeinek
megfelelõ sportlétesítmény
kialakítását.                       SJ

A gyõztes szolnoki gárda

Ismét megrendezi hagyo-
mányos családi napját a
Paksi Atomerõmû Hor-
gászegyesülete. A ren-
dezvényt szeptember 4-én,
vasárnap 10 órától tartják a
Füzes-tavaknál, ahol hor-
gászversenyt is tartanak 9
órától 12-ig. A versenyre
augusztus 28-ig, vasárna-
pig lehet nevezni az egye-
sület területi engedéllyel
rendelkezõ tagjai számára.
A nevezéseket leadhatják
Pettesh Ádám gondnoknál,
az egyesület horgásztanyá-
jának büféjében.

Vida

Pecás családi nap



Az egyik internetes oldalon
olvasható, hogy azzal pró-
bálják leszoktatni az embe-
reket az autókázásról és rá-
szoktatni a tömegközleke-
désre, hogy hároméves,
névre szóló bérletet aján-
dékoznak annak, aki leadja
autója rendszámtábláját.
Persze ehhez szükség vol-
na arra, hogy kényelmün-
ket feladva esetleg gyalo-
goljunk is néhány száz mé-
tert az egyes megállókhoz.
Pár napja magam is arra
kényszerültem, hogy vas-
úton induljak útnak Buda-
pestre. A gyaloglás nem
okozott problémát, mivel
sikerült áthidalni azzal,
hogy egy autós rokon a
rengeteg cókmókomat le-
szállította a város peremén
árválkodó pályaudvarra. A
megállóból csupán napjá-
ban háromszor megy vonat
a fõváros irányába. Mon-
dom irányába, mert addig
bizony nem jut el. A renge-
teg csomaggal át lehet

n y e r g e l n i
egy másik
vasparipára
Dunaújvá-
r o s b a n
vagy Pusz-
taszabolcs-
nál. De ne
szaladjunk
ennyire elõ-
re. Marad-

junk még egy kicsit az állo-
máson. A látvány elég elke-
serítõ. A hangulat olyan,
mintha évekkel ezelõtt el-
ment volna az utolsó vonat
is. Gaztenger kívül, kosz,
rendetlenség belül. Egy
emléktábla hirdeti, hogy
egykor a lágerbe indultak
innen vonatok. Ez azonban
egy kis költõi túlzás, mivel
abban az idõben nem itt
volt a vasútállomás. A pero-
non árválkodó hangosbe-

mondó jelzi, hogy valaha
jobb napokat is megélt a
paksi megálló. A személy-
zet rendkívül készséges,
igaz akár név szerint is szó-
líthatná a néhány utast. Ami
mégis a vasút oldalára bil-
lenti a mérleg nyelvét az
autóbusszal szemben,
hogy ide nyugodtan felvi-
hetem minden csomago-
mat, és még a lábamat is ki
tudom nyújtani, ami 175
cm felett nem utolsó szem-
pont. Az utat a két közleke-
dési jármû – busz és vonat
– szinte ugyanannyi idõ
alatt teszi meg Paks és Bu-
dapest között. 

Mindezek után adódik a
kérdés: ha nálunk is beve-
zetik az említett bérletes
rendszert, vajon hányan ad-
ják fel az autózást az Indul a
bakterház címû film hangu-
latáért?

sete
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Eladó ingatlanok
Dunakölmlõdön a Forst Kft. melletti
területen 2 szobás, összkomfortos családi
ház 2333 m2-es bekerített területtel (szõlõ,
szántó) eladó. Irányár: 10,4 M Ft.

Dunakömlõdön a Radnóti utcában 2 szintes,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó.
Vállalkozás céljára is alkalmas. 2 szobás lakást
1. emeletig beszámítok. Irányár: 20 M Ft.

Dunakömlõdön építési teleknek is alka-
lmas panorámás terület (2100 m2) 13 éves
kordonos fehérszõlõvel betelepítve eladó.
Irányár: 1,5 M Ft

Paks óvárosi részének központjában teljesen
felújított, 50 m2-es, összkomfortos, gázfûtés-
es családi ház eladó. Irányár: 6,9 M Ft.

A Kosár utcában 3 szobás II. emeleti, er-
kélyes, összkomfortos lakás garázzsal el-
adó. Irányár: 12,5 M Ft.

Dunakömlõdön, a Halászcsárda fölött a Béke
utcában 120 m2-es, 4 szobás, összkomfortos,
gázfûtéses, tégla falazatú családi ház 860
négyszögöl területtel eladó. Irányár: 12,2 M Ft.

A Dunaföldvári úton a Téglagyár mellett, szem-
ben a kompkikötõvel, téglaépületben II. emeleti,
66 m2-es, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses
lakás eladó. Irányár: 6,2 M Ft.

A lakótelep központjában a Bocskai úton
2 szintes garázs eladó. Alsó szint: 25 m2,
felsõ: 20 m2. Teljesen közmûvesített, köz-
ponti fûtéses. Irányár: 3,5 M Ft.

Pakson a Zápor utcában 5 szobás, alápin-

cézett családi ház udvari garázzsal eladó.
Irányár: 17,5 M Ft. 2 lakást 1.5 vagy 2 szo-
bást I. emeletig a vételárba beszámítunk.

A lakótelepen az ASE pálya mögött közmû-
vesített építési telek gyümölcsössel, szõlõ-
vel, kis épülettel eladó. Irányár 5,2 M Ft.

A Kurcsatov út középsõ részén IV. emeleti
2+2 félszobás, hálófülkés lakás eladó.
Irányár: 9,2 M Ft.

Madocsán, a Kishegyi úton téglafalazatú 4
szobás, 160 m2 alapterületû családi ház 2
garázzsal, 280 négyszögöl területtel.
Irányár: 12,3 M Ft.

A Fehérvári úton 2 szintes, összkomfortos, 4
szobás családi ház garázzsal eladó. Üzletnek,
vállalkozásnak is alkalmas. Irányár: 16,5 M Ft.

Bölcskén a Paksi utcában 709 m2-es telken tégla
falazatú, 20 éves, 3 szoba, összkomfortos, családi
ház eladó beköltözhetõen. Irányár:7,8 M Ft.

A Kossuth Lajos utcában, a volt nyugdíjas-
ház tetõterében 2 éve épített, 96 m2-es la-
kás eladó. Irányár 19,9 M Ft. Kétszobás la-
kást beszámítunk, lehet IV. emeleti is.

A Híd utcában komfort nélküli családi ház
260 m2-es területen eladó építési teleknek
is. Ár: 3,8 M Ft.

Az Árnyas utcában 1. emeleti 2 és fél szo-
bás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 8 M Ft.

Részletes tájékoztatás kapható Fonyó
Lajos ingatlanközvetítõ, befektetési 
tanácsadótól. Telefon:70/310-8374 és
75/314-119

Megy a Zsuzsi vonat…
Múltunk a sajtóban
A Paksi Közlöny 1883. márci-
us 25-ei száma írja: „Pakson a
himlõ járványosan pusztít a
gyermekek között; márczius
16-án 4, 17-én 5, 18-án 6 ha-
lott volt. Ha a nyulak közt
pusztítana, sportsmaneink
régen hozattak volna intézke-
dést ellene, hanem a gyer-
mek csak gyermek. A sze-
gény ember még talán örül is,
ha gyermeke meghal, leg-
alább nem neveli fel a nyo-
mornak.” Április 1-jén a lap-
tulajdonos és felelõs szer-
kesztõ, Daróczy Zsiga beje-
lenti, hogy a lap megszûnik
csupán Paksi Közlöny lenni
és Paks-Kalocsai Közlönnyé
alakul át. Nagyhangú ígére-
teket mellõzve csak arra kéri
a n. é. közönséget, hogy „tisz-
tán hazafias szellemû vállala-
tunkat minél tömegesebben
támogatni szíveskedjenek.”

Ugyanez a lapszám egy igen
jól sikerült táncvigalomról
számol be, melyet a paksi ifjú-
ság a hazatelepítendõ bukovi-
nai magyarok javára rende-
zett. „Láttuk Daróczy Tamás
szolgabírót kedves nejével, b.
Rudnyánszky István t. b. szol-
gabírót k. nejével, Csukly
Ignácz szbírót, Szentpétery
József albírót, Késmarky Iván
ügyvéd urat, k. nejeikkel, Bun
Gusztáv urat k. családjával,
Dr. Nagy Miklósné, özv.
Kolosváryné úrnõket… csán-
gó testvéreink javára körülbe-
lül 20 frt. maradt.”

Gutai István

Fotó: Fonyó Dániel
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Fortuna rádió
96,3 MHz
Hétfõ–péntek: 06.00–09.00 Reg-
geli rulett Zomborka Zoltánnal
09.00–13.00 Fortuna Jam 
Móré Boglárkával
13.00–17.00 Pepperóni 
Buzás Norberttel
17.00–19.00 Kívánságmûsor
Mittler Judittal
19.00–20.30 Magazinok órája
hétfõ: Gastroblues – a paksi
Gastroblues Fesztivál mûsora
Gárdai Györggyel és Kozma
Gyõzõvel

kedd, szerda, csütörtök, 
péntek:
Esti Rodeo Mittler Judittal és
Móré Boglárkával
Fortuna hírek: 06.00–17.00 óráig
óránként, 12.45 órakor az elmúlt
24 óra helyi hírösszefoglalója
Szombat:
06.00–09.00 Suki koktél Schuckert
Józseffel 
09.00–13.00 Délelõtti magazin
Balog Judittal
13.00–17.00 Rajtszám 
Móré Boglárkával
17.00–19.00 Kívánságmûsor
Mittler Judittal

19.00–20.30 Szombat esti party
melegítõ Mittler Judittal
Fortuna hírek: 12.30; 
Fortuna sport: 12.35
Vasárnap:
06.00–09.00 Suki koktél
Schuckert Józseffel
10.00-12.00 AKT – Aktuális Köz-
életi Térkép – helyi közérdekû
magazin S. Szabó Gabival és Ba-
log Judittal
13.00-15.00 Fortuna Top 20 
Balog Judittal
15.00-20.00 Kívánságmûsor 
Mittler Judittal

TelePaks

A nyári szünet után, hét-
fõtõl újra jelentkezik a
TelePaks napi híradójá-
val. Keddenként ismét a
Lelátó címû sportmaga-
zinjával várja Önöket a
képernyõk elé a városi te-
levízió. Keddenként és
csütörtökönként folytató-
dik a közkedvelt Nagy
Könyv-sorozat is, mely-
ben paksi polgárok mesél-
nek kedvenc olvasmánya-
ikról. 
Pénteken a futball NB II.
forduló negyedik mérkõ-
zésében Paks csapata vár-
ja a szombathelyi Haladás
gárdáját. A mérkõzést
hétfõn tekinthetik meg
felvételrõl a TelePaks
csatornáján.

Mozi

Aug. 28. (vasárnap) 20 óra
CARTER EDZÕ

Feliratos amerikai film

Aug. 31. (szerda) 20 óra
ARSÉNE LUPIN

Feliratos francia kalandfilm

Szept. 2. (péntek) 19 óra
A POFONOK FÖLDJE

Feliratos amerikai 
akció-vígjáték

szept. 4. (vasárnap) 19 óra
ADÁSUNKAT 

MEGSZAKÍTJUK
Feliratos 

hongkongi krimi

Szept. 7. (szerda) 19 óra
A RICHARD NIXON-

MERÉNYLET
Feliratos amerikai 

filmdráma

Szept. 9. (Péntek) 19 óra
ELEKTRA

Feliratos amerikai 
akciófilm

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Ügyeletek

A felnõtt- és gyermekorvosi
ügyeletet az 1-es számú Ren-
delõintézetben találják (Rákó-
czi u. 1. Tel.: 75/410-222). Az
orvosi ügyeletet a betegek
hétfõ 8 óráig vehetik igénybe.

Gyógyszertárak:
Augusztus 22–28-ig:

Óvárosi Bizalom
Gyógyszertár (Kossuth u. 34.)

Aug. 29–szept. 4-ig:
Borostyán Gyógyszertár

(Dózsa Gy. u. 12.)
Szeptember 5–11-ig:

Arany Kígyó Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 77.)

Hatósági állatorvosok:
Augusztus 27–28-án 

Dr. Bodnár János
D.szentgyörgy, Rákóczi u. 56.

Tel.: 20/978-11-12
Szeptember 3–4-én 
Dr. Angyal László

Paks, Temetõ u. 14.
Tel.: 30/217-56-31

Magán állatorvosok:
Augusztus 27–28-án:

Dr. Gönczi István
Tengelic-Középhidvég

Tel.: 30/957-08-24
Szeptember 3–4-én:

Dr. Hellebrand Zoltán
Nagydorog, Kossuth tér 2.

Tel.: 75/332-144

Hirdetéseit feladhatja 
hirdetési és marketing

tanácsadónknál:
Fonyó Lajos

Tel.: 70/310-8374
e-mail: fonyolajos@freemail.hu

Pakson, a Kölesdi
út 46. alatti 

(volt Dunacenter) 
irodaházban 

29 m2-es, 

frissen felújított, 
két helyiségbõl álló

iroda kiadó. 

Érd.: (75) 510-763;
(20) 377-3-277

A RICHARD NIXON-
MERÉNYLET Sam Bicke
(Sean Penn) kisember, de sze-
retne hinni az amerikai álom-
ban. 1974-et írunk, s hõsünket
egyik kudarc éri a másik után.
Élete összeomlani látszik. Ne-
jétõl külön él, fivére, a sikeres
Julius semmibe veszi. Egyet-
len reménye, hogy saját vál-
lalkozásba kezdjen barátjával.
Üzletükhöz szerény bankköl-
csönre is szükség van. Bicke
beadja a hitelkérelmet… Eb-
ben a végtelenül érzékeny lel-
kiállapotban mindenhol csak
igazságtalanságot lát maga
körül. Van azonban valaki, aki
maga az óriásira nõtt Gonosz:
Richard Nixon, akit Bicke fõ-
nöke csak úgy emleget: a tör-
ténelem legnagyobb „porszí-
vóügynöke”. Amikor hitelké-
relmét elutasítják, ez a hét-
köznapi ember késztetést
érez, hogy valami rendkívülit
hajtson végre. Az álmokból
rögeszme lesz: egy új Samuel
Bicke, egy eltökélt figura vér-
fagyasztó keresztes hadjárat-
ra indul. Célja, hogy eltérít-
sen, majd a Fehér Háznak ve-
zessen egy repülõgépet.

Kiállítás

Szeptember 5-én „A gobe-
lin szerelmese” címmel
nyílik kiállítás a duna-
kömlõdi faluházban.
Bachné Pintér Erika gobe-
linjeinek tárlatát dr.
Potoczky Iván, az oktatási
és kulturális bizottság el-
nöke nyitja meg 18.30-kor.
Közremûködik Marton Ág-
nes (vers), Lajtiné Szabó
Adrienn (hegedû) és Bach
Éva (vers).

A kiállítás szeptember
20-ig tekinthetõ meg a fa-
luház nyitvatartási idejé-
ben. Bejelentkezés más
idõpontra: 75/511-090.
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A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
KEDVEZMÉNYES 

TANÉVKEZDÉSI HITELLEL
segít beiskolázási gondjain.

A hitel igénybe vehetõ: 2005. augusztus 1-tõl szeptember 30-ig
A hitel összege: minimum 50 000 Ft, maximum 200 000 Ft.

A hitel futamideje: maximum 1 év.
A hitel kamata: évi 14%

Kezelési költség: egyszeri 1,0%
Hitelbírálati díj: 1 000 Ft, mely a már számlával rendelkezõ ügyfelek esetében

nem kerül felszámításra.

A THM tájékoztató jellegû 100 000 Ft-os hitelfelvételnél 19,62%.
Bõvebb felvilágosításért forduljon a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségeihez.

Paks, Táncsics u. 4. 75/519-213, Paks I. Rákóczi u. 5–7. 75/511-188
Dunaföldvár, Béke tér 5. 75/541-510, Madocsa, Paksi u. 1. 75/330-174

Németkér, Széchenyi u. 43. 75/331-144, Bölcske Zrínyi u. 2. 75/335-153

Nem divatos szakmát válasz-
tott, mikor továbbtanulásra
adta a fejét. A jog, a közgáz
és a kommunikáció szakok
népszerûsége nem befolyá-
solta döntésében, egyszerû-
en csak megpróbálta a ma-
gának való szakmát megta-
lálni. Krizsán Orsolya óvoda-
pedagógusként végzett
Szekszárdon az Illyés Gyula
Pedagógiai Fõiskolán.

A gimnázium befejezése
után fél évig Dunaújváros-
ban tanult, de nem igazán
érezte jól magát. Nem ment
neki a sok értelmetlen mago-
lás, és úgy döntött inkább
mással próbálkozik. A követ-
kezõ évben már Szekszárdon
koptatta a fõiskola padjait.
Óvónõnek készült, és úgy
gondolta, ha már tetszik neki
ez a szakma, akkor minél
többet próbál kihozni magá-
ból. Ez tanulmányi eredmé-
nyein is meglátszott, hiszen
elnyerte a Köztársasági Ösz-
töndíjat. Ezt csak kevesen
kapják meg, mert elég ma-
gas tanulmányi átlagot kell
elérni, és folyamatosan jól
kell teljesíteni hozzá. 

Az elmélet mellett kedvelte
a gyakorlati foglalkozásokat
is. Szívesen foglalkozott a
gyerekekkel, jó kapcsolatot
alakított ki a rábízott cso-
porttal. A számára egyik leg-

szebb emlék is a gyakorlati
oktatáshoz fûzõdik. Öröm-
mel gondol vissza arra a pil-
lanatra, amikor az általa ta-
lán legjobban kedvelt kisfiú
átölelte és elárulta neki,
hogy úgy szereti, mint az
édesanyját. Orsi ebben a pil-
lanatban elérzékenyült, és
igazoltnak érezte, hogy he-
lyesen döntött jövõjével kap-
csolatban. 

A diplomaosztón kitüntetés-
ben részesítették, Bezerédj
Amália-emlékplakettet ka-
pott, melyet a kiváló közössé-
gi és tanulmányi munkáját dí-
jazták. Elárulta, hogy keve-
sen kapnak ilyen elismerést a
fõiskolától. Meglepetésként
érte az is, hogy õt díjazták.
„Nem tudtam elõre semmit,
csak az ünnepségen szóltak,
hogy ne csodálkozzak, ha
meghallom a nevem.”

Mindez tavaly történt, az-
óta dolgozik. A hol kérdésre,
azt feleli, hogy sajnos nem
óvónõként, mert a környé-
ken nem tudott elhelyezked-

ni sehol. Angol tudását ki-
használva jelenleg hostess-
ként dolgozik egy szállodá-
ban. Nem mondott le peda-
gógusi ambícióiról, szeptem-
bertõl a kaposvári egyete-
men gyógypedagógiát tanul,
ezen belül a tanulási nehéz-
ségekkel küszködõ gyerekek
szakirányát választotta. Ezt
nagy kihívásnak tartja, de
alkalmasnak érzi magát erre
a feladatra. Így talán több
esélye lesz szakmájában
munkát találni. 

Késõbb világot is szeretne
látni, de dolgozni minden-
képp itthon szeretne. Egy-
részt párja és családja miatt
hosszú távra nem menne el,
másrészt rövidebb idõtar-
tamra sok értelmét nem lát-
ja. „Egyelõre nem tudom
külföldön elképzelni az éle-
tem, bár világjáró típus va-
gyok, addig is szeretnék ta-
nulmányaimra koncentrálni,
és szeptembertõl visszake-
rülni az iskolapadba.”

Fellinger

Elhivatott pedagógus


