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A kormány igent
mondott Paksra
Lapzárta után érkezett a hír: A kormány
elvi hozzájárulást adott a paksi atomerõmû üzemidejének húsz évvel történõ
meghosszabbításához, mondta László
Boglár. A kormányszóvivõ emlékeztetett: az Országgyûlés gazdasági bizottságának novemberi ülésén valamennyi
frakció támogatta az üzemidõ-hosszabbítási programot. A projekt mûszakilag
megoldható, egyértelmûen gazdaságos
és minden biztonsági követelmény teljesíthetõ. Az üzemidõ-hosszabbításról és az
e témában szervezett konferenciáról lapunk következõ számában olvashatnak.

Szüreti mulatság
Cseresznyésben
Lenyûgözõ látvány volt a lovasok, fogatok végeláthatatlan sora a cseresznyési
szüreti felvonuláson. A helybeliek mellett érkeztek lovasok Paksról, Csámpáról, Györkönybõl, Bezzegpusztáról,
Németkérrõl is. A készülõdés idején a
Madarasi Hagyományõrzõ Zenekar
szórakoztatta a közönséget. Õket késõbb még hallhatta a publikum. Rajtuk
kívül felléptek még bátaszéki, szekszárdi, madocsai, bácsalmási és paksi amatõr mûvészek, hagyományõrzõ csoportok. Az esti könnyûzenei koncert ugyan
jelentett némi mûfajbéli törést a programban, de minden bizonnyal sokáig
emlegetik Cseresznyésben a nagyszabású szüreti napot.

A Duna Akkreditált
Autósiskola

Szolgáltatói tanfolyamok.
Belföldi szolgáltatói nemzetközi
(busz, fuvarozói OKÉV: 03-0011-04)
a Paksi Mûvelõdési Központban
Jelentkezni lehet: Leveles János
2005. szeptember 26-án 17 órakor
iskolavezetõnél 20/9430-355
intenzív gépjármûvezetõi tanfolyamot
Az Ifjúsági Irodánál:
indít minden jármû-kategóriában.
75/519-155 telefonszámon.
A tandíj 30%-a
Részletfizetési kedvezmény!
visszaigényelhetõ az adóból.

NIKOTIN STOP!

a XXI. század egyik leghatékonyabb dohányzásról leszoktató
módszere. Egyetlen alkalom elegendõ…
A kezelés költsége VITAMIN PÉNZTÁR tagoknak elszámolható. (Bonyhád, Szekszárd, Paks, Dunaföldvár, Dunaújváros,
Kecskemét, Kalocsa)

Telefon: 70/450-2373
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Tizenegy társasház pályázott Sikeres Duna-parti sorozat
Tizenegy társasház lakóközössége pályázik az idei
panelfelújítási programra.
Ha a képviselõ-testület
szeptemberi ülésén támogató döntést hoz, úgy a város 135 millió forinttal járul hozzá a lakóházak energiatakarékos korszerûsítéséhez.
Az idén hatmilliárd forintot biztosít az állam a panelházak felújítási pályázatára. Az egyharmad résznyi önerõ mellé az önkormányzat májusi döntésének értelmében biztosítja a
szükséges harmadrészt. A
fennmaradó egyharmad
terheli a tulajdonosokat.
Az augusztus 15-i határidõig tizenegy társasház jelentkezett a pályázatra. Az
anyagokat a városépítõ és
a gazdasági bizottság közös ülésen véleményezte,
és valamennyit támogatásáról biztosította. Bagdy
László tanácsnok tájékoztatása szerint ez egy komplex program, amelyben
nemcsak a társasházak szigetelését, hanem a nyílás-

záró-cseréket illetve a fûtéskorszerûsítést is vállalta a jelentkezõ 312 család.
Járfás Tamás, a gazdasági
bizottság elnöke elmondta:
a város idei költségvetésében összesen 40 millió forintot különített el a társasházak energiatakarékos felújításának pályázati támogatására, de a nagyszámú
jelentkezõ miatt a jövõ évi
költségvetés terhére további 95 millió forint biztosítását javasolják a képviselõtestületnek. A grémium
szeptember 14-i ülésén hozza meg döntését. Ha a testület az egyharmad rész
biztosításáról határoz, akkor a pályázatokat eljuttatják a Magyar Lakás-innovációs Kht.-hez. Az állami
pályázat nyerteseit várhatóan november végéig hirdetik ki. Ennek köszönhetõen az elmúlt évek alatt felújított nyolc panel épületegyüttes mellett újabb tizenegy társasház energiatakarékos korszerûsítése
történik meg Pakson.
-dal-

Közgyûlés a turisztikáról
Nagydorogon tartott tanácskozást a Duna-Sió Turisztikai Egyesület, mely
paksi és környékbeli önkormányzatokat, illetve turisztikai területen mûködõ
vállalkozásokat tömörít. A
tagok elõbb Dobri István
polgármester idegenvezetése mellett megismerkedtek a település értékeivel:
az egykori Széchenyi-kastéllyal, mely ma iskolaként
mûködik, az épület udvarán álló ipari mûemlék víztoronnyal, a református
templommal, valamint a
Kalap és Sipkamúzeummal.
A
közgyûlésen
Dömény Zoltán elnök a közelmúltban nyert pályáza-

tokról számolt be, így arról, hogy mûködésre idén a
tavalyinál kevesebbet, 355
ezer forintot nyertek, illetve arról, hogy készül a
szervezet honlapja, melyet
szintén pályázati forrásból
fedeznek. A jelenlévõk a
honlapot készítõ Teszár
Kft. ügyvezetõje, Teszár
Tamás jóvoltából megismerkedhettek a készülõ
honlappal, ami Dömény
Zoltán szerint világszínvonalú, és minõségi ugrást jelent az egyesület internetes marketingjében. A
honlapot várhatóan október végétõl látogathatják a
www.dunasio.hu címen.
-vida-

Sikeresnek értékelte az idei
Duna-parti rendezvénysorozatot, a Paksi Közmûvelõdési
Kht. és a Paksi Duna-partért
Közalapítvány. A szervezõk
múlt héten találkoztak, hogy
áttekintsék és összegezzék a
szervezés és a lebonyolítás
tapasztalatait. A sorozat keretében hat napon át kínáltak
színes programokat a közönségnek, így a szezonnyitón, a

vítésével úgy válthatnák egymást a mûsorok, akár egy
forgószínpadon. Darócziné
Szalai Edit, a Paksi Közmûvelõdési Kht. ügyvezetõje
ugyanakkor elmondta, ezt a
megoldás
mindenképpen
meg kell fontolni, hiszen az
technikai mellett anyagi kérdés is. Ráadásul érkeztek
olyan visszajelzések is, amelyek a szüneteket jónak tart-

gyermeknapon, július 23-án,
a dunakömlõdi rendezvényen, valamint az augusztus
20-i hétvégén. Összesen harmincnégy mûsorszám volt, tizenhárom alkalommal helyi
mûvészeti csoport lépett
színpadra. A megbeszélésen
felmerült, hogy az élõ koncertek elõtt nagyobb technikai szünetek vannak, ezeket
talán le kellene rövidíteni,
hogy pörgõsebbé váljon a
mûsorfolyam. Egy ötlet szerint a színpad területének bõ-

ják. Kiszl Károly, a Paksi Duna-partért Közalapítvány elnöke is sikeresnek ítélte a
rendezvénysorozatot. Hangsúlyozta, hogy továbbra is
várják a közönség észrevételeit, javaslatait. A programokat nagyrészt önkormányzati
illetve atomerõmûves támogatásból, emellett pályázati
pénzbõl és vállalkozók hozzájárulásából, valamint helyi
szervezetek közremûködésével valósították meg.
-gyöngy-
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Döntés elõtt
A paksi képviselõ-testület
szeptember 14-én tartja a
nyári szünet utáni elsõ ülését, amelyen elsõként véleményezik Köllõ Imre rendõr
alezredes paksi rendõrkapitánnyá történõ kinevezését.
Köllõ Imre közel egy esztendeje került a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányságra, s
most saját kérésére visszahelyezik Paksra. A mostani
parancsnok, Illés László Tamási rendõrségét vezeti a jövõben.
Ezen az ülésen tekinti át
testület a város költségvetésének elsõ féléves teljesítését, módosítja a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezõ
helyi közszolgáltatásról szóló rendeletét. Ugyanilyen
céllal kerülnek terítékre
egyes szociális tárgyú helyi
rendeletek, illetve az önkormányzat által adományozható elismerõ címekrõl és kitüntetésekrõl szóló rendelet.

Tárgyalnak a Regionális
Fejlesztésekért és Felzárkóztatásért Felelõs Tárca
Nélküli Miniszter által kiírt
„az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatása” elnevezésû pályázatról. Erre
idén minden eddiginél több,
tizenegy igény érkezett.
Idén is lehetõség van arra,
hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A
felsõoktatási intézményben
tanuló diákok három forrásból kapnak támogatást, ha
az önkormányzat biztosítja
számukra az ösztöndíjat, azt
megyei és állami forrásból
egészítik ki.
A képviselõ-testület elé kerül az az elõterjesztés is,
amely a Duna-parti sóderdepók eladásával foglalkozik.
Az önkormányzat májusi
ülésén fogalmazta meg azt

az igényét, hogy a Duna-parton az ipari területek hasznosítását komplex módon
kell végezni. A területeket az
önkormányzat jelenleg bérbe adja, de többen jelezték
vételi szándékukat.
A képviselõk tárgyalnak a
védõnõi körzetek kialakításáról is. Az elõterjesztés célja,
hogy az önkormányzat az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár támogatási rendszerét legoptimálisabban tudja
kihasználni. Jelenleg tíz vegyes védõnõi körzet mûködik,
a védõnõk egy körzeten belül
látják el a területi és az iskola-védõnõi feladatokat. A tíz
védõnõi körzet a továbbiakban is megmaradna. A változás annyi, hogy hét védõnõ a
területi feladatokat látná el,
míg három a speciális szaktudást is igénylõ iskolai védõnõi
feladatokat végezné.
Zárt ülésen tárgyalnak a
képviselõk a Paksi Ipari
Park üzletrészérõl. Információink szerint az önkormányzat megvásárolja a Paksi
Atomerõmû Rt.-tõl a kft.ben lévõ 50%-os üzletrészét.
-vt-

Határidõre ígérik az új csomópontot
Elkezdõdött Paks elsõ körforgalmi csomópontjának megépítése a Kápolna utca és
Táncsics utca keresztezõdésében. A kivitelezõ elsõ lépésként a forgalomelterelõ jelzéseket festette fel, amelynek
eredményeként, ha nem is zavartalan a közlekedés, de a
korábbi napok, hetek gondjai
enyhültek. A beruházás során teljes útlezárás nem lesz,
de a tervezett átadási idõpontig, 2006. június 30-ig a mostanihoz hasonló forgalomkorlátozásra kell számítani. A
Tolnai út gimnázium felé vezetõ oldalán a parkolósáv
megszûnt, helyette forgalmi
sávot alakítottak ki, míg a
másik oldalon az útpálya külsõ részét zárták le, és az ide-

iglenes forgalmi sávot részlegesen a másik oldal közlekedési sávjából alakították ki.
Ezen a leszûkült útszakaszon
parkolási és megállási tilalom
lépett életbe. A forgalmi rend
változása miatt a rendõrség
türelmi idõt ad az arra közlekedõknek, de ennek lejárta
után határozottan fellép a
közlekedési szabályok megsértõivel szemben.
A munkák megkezdése elõtt
a polgármesteri hivatalban
tartottak egyeztetést az érintett hatóságok illetve a környékbeli lakók részvételével.
A beruházás közel 250 millió forintba kerül, amelynek
hetven százalékát a paksi önkormányzat finanszírozza. A
munkák során a villamos ve-

zetéket áthelyezik illetve
földkábelre cserélik, a vízvezeték- és csatornarendszert
felújítják, valamint a csapadék-elvezetõket korszerûsítik. A körforgalom kialakítással egy idõben ötven férõhelyes parkolót építenek, az
érintett útszakaszok új aszfaltburkolatot, új szegélyt
kapnak. A beruházás végeztével a megbontott parkot
helyreállítják, és új területeket is parkosítanak a csomópont környékén.
A beruházás a közbeszerzési pályázat kiírásához képest
egy hét csúszással indult, de a
kivitelezõ Soltút Kft. jelenlévõ vezetõi úgy vélekedtek, határidõre elkészülhet az út.
-vida-
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Fejlesztés elõtt a
buszpályaudvar
A testület következõ ülésén egy konzorciumról tárgyal, melynek létrehozása
azért vált szükségessé,
hogy a Gemenc Volán Rt.
által tervezett fejlesztéseket valóra tudják váltani.
A cég tavaly sikerrel pályázott regionális forrásokra, hogy javíthassa
szolgáltatásai minõségét
és a tömegközlekedés infrastrukturális feltételeit.
A pályázati kiírás 2004 októberében életbe lépett
módosítása alapján a pályázó szervezetek kizárólag helyi önkormányzatok,
azok intézményei és társulásaik, valamint közhasznú
társaságok, egyesületek,
alapítványok, közalapítványok lehettek, ezért át
kellett dolgozni a pályázatot. A gesztor szerepét a
szekszárdi önkormányzat
vállalta, amely a szükséges
önerõt külsõ forrásból
kívánta biztosítani. Idõközben ez meghiúsult,
ezért a pályázati önerõ biztosítására konzorciumot
kell létrehozni az érintett
önkormányzatok társulásával. A Paksra jutó fejlesztési összeg több mint 46
millió forint, ennek tíz százalékát kellene biztosítania
a városnak. A tervek szerint akadálymentessé teszik a pályaudvart, mozgássérült-mellékhelyiséget
alakítanak ki, modernizálják a gépkocsivezetõk pihenõhelyiségét, a forgalmi
irodát és a várótermet.
Utasinformációs rendszert,
vonalkódos elõvételi pénztárgép-rendszert építenek
ki, s megteremtik az internet alapú összeköttetést a
pályaudvarok, a központi
irodaépület és a telephelyek között. Az önerõ biztosításáról szeptember 14-i
ülésén dönt a testület.
-tünde-
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Mérlegen
a strandszezon
Szeptember elsején bezárta
kapuit az Ürgemezei Strandfürdõ. A fürdõ téliesítése
megkezdõdött. A strand szolgáltatásait a tavalyinál kevesebben vették igénybe. Az
alacsonyabb forgalom a hûvös, csapadékos nyárnak
tudható be. Az idei szezonban az úszni vágyók számára
biztosított bõvített reggeli
nyitva tartással és a medencékben egyenletesen meleg
vízzel várták a vendégeket. Az újításokat a látogatók
kedvezõen fogadták - tájékoztatta szerkesztõségüket
Kövesdi Lajos, a Duna Center Therm Kft. ügyvezetõje.
Az üzemeltetõ cég vezetõje
elmondta: a strand tíz éve
nyitotta meg kapuit. Szükségessé vált az azóta mûködõ
nagy- és pancsolómedence
felújítása. Emellett a még jól
üzemelõ gépészeti berendezések rekonstrukciója is elkerülhetetlen, csakúgy, mint
a medencék melletti térburkolatok cseréje.
A város önkormányzata
évente több mint ötvenmillió
forintot biztosít a fürdõ üzemeltetési és karbantartási
költségeire. Hajdú János polgármester ígérete szerint az
õsz végén bejáráson mérik fel
a strand állapotát, ezek után
döntenek a nagyobb felújítások ütemezésérõl. A város elsõ embere elmondta: a lehetõségekhez mérten jövõre
sem tervezik a belépõk árának nagyarányú emelését.
Az ÁNTSZ a nyáron többször végzett tervezett és alkalomszerû vizsgálatokat az
ürgemezei létesítményben. A
teljes körû ellenõrzéseken
mindent az elõírásoknak
megfelelõnek minõsítettek.
A strand téliesítése megkezdõdött, így a medencék és a
berendezések néhány héten
belül már felkészülten várják
a zord idõ beköszöntét.
-dal-

IDÕSZERÛ

Megújulnak az öltözõk
az ESZI Sportcsarnokban
Az intézmény megépítése óta
az épületgépészeti berendezések elavultak, tönkrementek, leginkább a víz- és
szennyvízelvezetés szorult
felújításra az Energetikai
Szakközépiskola sportcsarnokában. Idén az északi oldal
helyiségei készülnek el, a
másik oldalon lévõk pedig,
egyrészt anyagi megfontolásból, másrészt a csarnok
folyamatos mûködésének
biztosítása érdekében, jövõre kerülnek sorra. – Múlt
héten elvégezték a bontási
munkálatokat, a villanyszerelést, majd a csõszerelés és
a burkolás következik. Az öltözõket várhatóan másfél hónap múlva vehetik újra birtokba a diákok és sportolók –
mondta el dr. Kiss Mihály, az
ESZI Intézményfenntartó
és Mûködtetõ Alapítvány elnöke. Hozzátette, hogy az iskolai órák tekintetében nem
lesz fennakadás a munkála-

tok miatt, az egyéb sportrendezvényeknél viszont szûkösebben lesznek, ezért jobban
kell ügyelni a szervezésre.
Egy másik felújítás már elkészült, a középiskola épületében az egyik szárny vizesblokkjait modernizálták. A
szennyvízvezetéket akarták
javítani, de menet közben kiderült, hogy teljes cserére

Sikeresek az erõmû tûzoltói

Taroltak a paksi tûzoltók a
Szekszárdon rendezett megyei szakmai vetélkedõn.
Három számban az erõmûves állomány, egyben a paksi
hivatásosok gyõzedelmeskedtek. A versenyen a mindennapi munkához hasonló
szituációkban kellett helyt-

állni. A feladatok között szerepelt a tûzoltás mellett
mentés, gépkocsironcs-darabolás, szellemi vetélkedõ,
gépjármûvezetõi rutinvizsga
és jogszabályismeret is. A
gépkocsivezetõk versenyét
harmadízben nyerte meg
Koloh László, aki a Paksi Hi-

van szükség. A felújítás részeként új burkolatot tettek
fel és új berendezések kerültek a helyiségekbe. A közelmúltban, a másik szárnyban
is volt egy nagy dugulás,
ezért jövõre ott is el kell végezni ezt a munkát. Az öltözõk felújítása 11 millió forintba kerül, amelyet az atomerõmû biztosít, a vizesblokkokra 10 millió forintot fordítottak az alapítvány költségvetésébõl.
-kgy-

vatásos Önkormányzati Tûzoltóságnál teljesít szolgálatot. A többi versenyszámban, így csapatban is az erõmû létesítményi tûzoltósága
nyert. Az irányító állományból Lengyel Miklós, a beosztott tûzoltók között Dorogi
Norbert nyakába került az
aranyérem. – Az eredmény
tükrözi a valóságot – mondja
Schreiner István tûzoltási és
mûszaki mentési vezetõ, aki
szerint az atomerõmû tûzoltóságának ereje abban van,
hogy rendszeresen készülnek ilyen feladatokra, ezzel
foglalkoznak nap mint nap.
A
verseny
egyébként
Schreiner István szerint nagyon jól szimulálta a valóságot, s különösen azon tûzoltóságok számára hasznos,
ahol az állomány ritkán teszi
magát próbára valós helyzetben.
-vt-

Fotók fentrõl lefelé: Szaffenauer Ferenc, Schreiner István

IDÕSZERÛ

Vigyázzunk rájuk!

Múlt héten becsengettek az
oktatási intézményekben.
Ilyenkor megnövekszik a
gyalogosforgalom az iskolák
környékén, a zebráknál,
buszmegállókban, és sok diák kerékpárral igyekszik a
délutáni edzésekre. Emiatt
a közlekedõknek fokozott
körültekintésre van szükségük. A tanévkezdéshez kapcsolódóan az Országos
Balesetmegelõzési Bizottság valamennyi elsõ osztályos tanulónak kiadványo-

kat, üzenõfüzetet, matricát,
órarendet, plakátnaptárt
készíttetett, valamint fényvisszaverõ
mellényeket
szerzett be. Mónus Attila, a
Paksi Rendõrkapitányság
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályának vezetõje arról is tájékoztatott, hogy a hozzájuk
tartozó településeken a
„Gyermekek a gyermekekért” programban részt vevõ iskolákhoz „Vigyázz
ránk” feliratú táblát helyez-

tek ki a Tolna Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság, a Közútkezelõ KHT
paksi kirendeltsége valamint a Mikrocenter Kft. segítségével. A rendõrség néhány, a balesetek megelõzését szolgáló tanácsot is megfogalmazott. Így többek között felkérik az autósokat,
hogy a gyalogátkelõhelyeknél segítsék a bizonytalan
kisgyermeket, akár kézzel
is jelezzék, hogy átkelhet. A
bizonytalankodók mellett az
úttesten, zebrán figyelmetlenül átrohanó diákokra is
számítani lehet, rájuk csak
nagy körültekintéssel és
lassú haladással lehet felkészülni. A buszmegállóknál is
fokozott figyelemre van
szükség. Egyre hamarabb
fog sötétedni, és tompított
fénynél az autós körülbelül
harminc méterrõl érzékeli
csak a sötét úton a gyalogost, a kivilágítatlanul közlekedõ kerékpárost. Ezért
fontos a megfelelõen kivilágított bicikli, valamint jó
szolgálatot tehet egy nyakba akasztható prizma. A
rendõrség felhívja a figyelmet a biztonsági öv és a
gyermekülés használatára,
amely életet menthet.
-gyöngy-

Az elkötelezettség jelképe
A város címere látható
azon az új karjelzésen,
amelyet a jövõben a paksi
rendõrök viselnek. A jelképet Hajdú János polgármester ajándékozta a paksi
kapitányságon szolgálatot
teljesítõ rendõröknek. A
polgármester példaértékûnek nevezte az Illés László
kapitánytól származó ötletet, amely Hajdú János
szerint jelzi a rendõrség
számára, hogy a város
megbecsüli munkájukat.
Hozzátette, hogy intézkedõ
rendõreinkrõl ezután nem
általában, hanem paksi

rendõrként lesz jó vagy
rossz véleménye a lakos-

Fotók: Szaffenauer Ferenc (bal oldalon) és Vida Tünde (jobbra fenn)

ságnak, ezért nagyobb lesz
a felelõsségük. Illés László,
rendõrkapitánya
Paks
megerõsítette, a város címerének viselésével nõ az
elkötelezettség és a felelõsségérzet. Hozzátette: a
karjelzés legfontosabb üzenete, hogy ehhez a közösséghez tartoznak. Illés
László reméli, hogy ez a
munka minõségén látszani
fog. A karjelzések átadásával egy idõben húzták fel
azt a zászlót a rendõrség
elõtt, amelyen szintén Paks
címere látható.
-kgy-
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Még egyszer az
iskolakezdésrõl

Hasonlóan az ország többi
iskolájához, Paks oktatási
intézményeiben is becsengettek. Az általános iskolák
többségében jelentõs változás nem történt, nem így az
eddigi II. Számú Általános
Iskolában, amely szeptember elsejétõl II. Rákóczi Ferenc nevét viseli. Az iskola
tanévnyitó
ünnepségén
részt vett dr. Szabó József és
Tóth Ferenc országgyûlési
képviselõ és Hajdú János
polgármester is.
– Nagyon megnyugodva
látom, hogy rend van, és
nyugalom van az iskolában.
Az egy évvel ezelõtti várakozásnak, feszültségnek
nyoma sincs. Örülök, hogy
a szülõk megnyugodtak, és
a pedagógusok is elfogadták azt, hogy a döntést az
iskola érdekében kellett
meghozni – mondta lapunknak Hajdú János. A
polgármester külön gratulált a névadáshoz. Az iskola
– mint mondta – annak az
igazi nagy magyar államfõnek, vezetõnek a nevét vette fel, aki példát adhat a
mai nemzedéknek, az iskola diákjainak, mind tanultságból, mind népe melletti
kiállásból.
A polgármester szerint a
tavalyi iskolaösszevonáshoz
hasonló intézményátalakításra a következõ egy-két
évben nem lesz szükség, a
mostani intézményi szerkezet megfelel a gyermek létszámnak, nem terveznek
komoly változást.
-vida-
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ATOMERÕMÛ

Megyei elismerés a régió támogatásáért
„Tolna Megyéért” díjat kapott a Paksi Atomerõmû Rt.
Az elismerést Kovács József
vezérigazgató vette át a megyei önkormányzat ünnepi
ülésén, Szekszárdon a megyei önkormányzat elnökétõl, Frankné, dr. Kovács
Szilviától
A szeptember elején zajló
megyehét hagyományosan
több tucatnyi programot kínál. Idén az érdeklõdõk
választhattak a kulturális
jellegû, könnyed szórakozást
biztosító események és tartalmas szakmai programok
közül. A több településen
zajló rendezvénysorozat legrangosabb eseménye minden esztendõben a megyei
önkormányzat ünnepi közgyûlése, ahol átadják a megyei kitüntetéseket. Idén
azok
között,
akik
a
legrangosabb
elismerést

Beruházások
erõmûves
támogatással
Felavatták Bölcskén a felújított óvodát, Ordason pedig a most elkészült tájházat. Mindkét beruházáshoz
az atomerõmû nyújtott
anyagi
segítséget.
A
bölcskei intézmény rekonstrukciójának költsége
közel ötvenmillió forint. A
felújításhoz, amely három
évig tartott, nyolcmillió körüli értékben kistérségi
atomerõmûves támogatást
vettek igénybe.
Ordason, az atomerõmûben tartott nyílt nappal
egy idõben, szeptember
harmadikán adták át ünnepélyesen a tájházat, melynek felújításához szintén
hozzájárult a Paksi Atomerõmû Rt. Az új épületben
vendégházat, kézmûves
mûhelyt rendeznek be.

kapták, paksi díjazott is volt,
Juhász Sándor illetve a paksi atomerõmû.
A Babits Mihály-díjat Fejõs
Károly kapta, a Beszédes József-díjat
Bajcsi
Géza,

Bezerédj István-díjjal dr.
Magda Tamást jutalmazták,
a Sipos Mártonról elnevezett, sporttevékenységet elismerõ
kitüntetést
az
Atomerõmû Sportegyesület

ügyvezetõ igazgatója, Juhász Sándor. A megyei közgyûlés a „Tolna Megyéért”
díjat ebben az évben a Paksi
Atomerõmû Rt.-nek adományozta A megyei közgyûlés
elnöke, Frankné dr. Kovács
Szilvia szerint a döntés, hogy
éppen a paksi atomerõmû
kapta a díjat, nem igényel
különös magyarázatot, hiszen hosszú évek óta tesz a
társaság a megyéért, gyarapítja annak értékeit. Kovács
József vezérigazgató ezt
megerõsítve elmondta lapunknak, hogy a cég valóban
érzékeny a térség problémáira, s fontosnak tartja, hogy
anyagi lehetõségeihez mérten segítse közvetlen és távolabbi környezetét. A Paksi
Atomerõmû Rt. tavaly 150
millió forinttal támogatta a
megye intézményeit, civil
szervezeteit. Erre a célra
idén 174 millió forintot fordítottak.
-vida-

Gyorssegély a rászorulóknak
Varsádnak, Székelyudvarhelynek nyújtott támogatást a Paksi Atomerõmû
Rt., hogy segítse a természeti csapások nyomán
keletkezõ károk felszámolását.
Négymillió forint azonnali
segéllyel támogatta a Paksi
Atomerõmû Rt. Varsádot. A
kistelepülésen özönvíz pusztított, a szennyvíztárolók,
kutak megteltek vízzel, az
utak járhatatlanná váltak.
A Paksi Atomerõmû Rt.
nem elõször sietett a település segítségére, 1999-ben az
orvosi rendelõt építették újjá. A mostani áradatot követõen a részvénytársaság önként ajánlott segítséget,
mégpedig azonnali segély
formájában, hiszen a legtöbb
esetben éppen az jelent gondot, hogy a legsürgetõbb
munkákra nincs pénz, várni
kell az ígért támogatásokra.

Székelyudvarhelynek ötmillió forintot adományoz a
Paksi Atomerõmû Rt. A város a pénzt a megrongálódott
házak felújításához, a település újjáépítéséhez használja
fel. A pénzadományon túl azzal kíván segíteni a társaság
az özönvíz által sújtott területeken élõket, hogy száz
gyereket nyaraltat.
– A Paksi Atomerõmû Rt.
mindig fontosnak tartotta a
rászorultak támogatását, kiemelten kezelte a katasztrófát elszenvedett emberek
megsegítését, különös tekintettel a gyermekekre. Mivel
az utóbbi évek egyik legsúlyosabb áradása okozott hatalmas károkat Székelyföldön, házak dõltek össze, az
atomerõmû az ott élõk számára szeretne segítséget
nyújtani – mondta Mittler
István szóvivõ. A tervek szerint szeptember 18-án érke-

zett volna az elsõ ötven gyermek, majd egy héttel késõbb
újabb ötven az árvíz sújtotta
falvakból, ám lapzártánk
után érkezett a hír, hogy nem
jöhetnek a diákok, mivel a
Hargita megyei tanfelügyelõség nem járult hozzá utazásukhoz.
Mittler István, az atomerõmû szóvivõje elmondta: a román tanfelügyelõség a tanítási idõre hivatkozva utasította el a paksi atomerõmû
meghívását.
– Továbbra is fenntartjuk
ajánlatunkat, és a következõ
szünidõben vagy vakáció idején szívesen vendégül látjuk
a most el nem engedett
gyermekeket – tette hozzá
Mittler István. A rászorultak kiválasztását és az üdültetési programot a Paksi
Atomerõmû Rt. a Magyar
Vöröskereszt segítségével
koordinálja és bonyolítja le.
Fotó: Vida Tünde

VELÜNK TÖRTÉNT
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Kitárta kapuit az atomerõmû
Öt településrõl érkeztek vendégek – összesen több, mint
félezren – a paksi atomerõmû ötödízben megtartott
nyílt napjára az elmúlt szombaton. Másnap, a családi
napon, ezernél is több embert fogadtak. Az atomerõmû
vendégei szórakozással tölthették idejüket, de alkalmuk nyílt arra is, hogy megismerjék az üzemet.
Az atomerõmû vezetõi tíz
éve határoztak úgy, hogy a
korábbinál nyitottabb politikát folytatnak, s létrehoznak
egy központot, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek a
nukleáris energiatermelés
múltjába, az atomerõmû hétköznapjaiba. A Tájékoztató
és Látogató Központban az
eltelt évek alatt közel negyedmillió ember fordult
meg, mégis újítani kell, ha
lépést akarnak tartani az
igényekkel. Ebbõl az apropóból rendezték meg 2000ben az elsõ nyílt napot. A
programra mindig egy-két
település delegációját hívták
meg. Idén ötöt, merthogy
úgy döntöttek, csatlakoznak
az éppen zajló megyehéthez,
és Tolna öt kistérségét látják
vendégül. Báta, Dalmand,
Hõgyész,
Mórágy
és
Nagydorog 80–120 fõs delegációval érkezett. Csupa kíváncsi ember, akiknek többsége nem látta még az atomerõmûvet.
Egyikük
–
Böndörné Jaksa Judit, aki
Nagydorogról jött – elárulta,
sokaktól, sokat hallott már
az atomerõmûrõl, ezért ma-

ga is látni szeretné. Ugyanígy
gondolkodott
két
hõgyészi nyugdíjas, Gábor
Miklósné és Rauh Mihályné,
akiket cseppet sem aggaszt,
hogy a szomszédságban –
Hõgyész mintegy 45 kilométerre van – mûködik az ország atomerõmûve. – Kíváncsiak voltunk, mert eddig
mindent a sajtóból tudtuk,
de az mégsem az igazi – vélekednek.
A két hölgynek, s minden
más vendégnek alkalma
nyílt, hogy kielégítse kíváncsiságát, az atomerõmû öt
kis vonatot bérelt, több tucat
kerékpárt biztosított, hogy
mindenki az általa kedvelt
jármûvel bejárhassa az üzemi területet.
Hagyományosan ebédre is
vendégül látta a nyílt napra
látogatókat a társaság. A
Füzes-tavak szomszédságában felállított sátorban ráadásként még Márió muzsikáját is hallhatták a vendégek, akik elégedetten indultak haza a nap végén.
Másnap minden kezdõdött
elölrõl, hiszen családi napot
tartottak. Már kora reggel

sertepertéltek a látogató
központ munkatársai, ESZIs diákokkal, óvónõkkel megerõsítve, hogy mindenkinek,
felnõtteknek, gyerekeknek
egyaránt kellemes szórakozást kínáljanak. A családi
napra minden eddiginél többen jelentkeztek, így több
mint ezer vendéget fogadtak. Az öt kis kirándulóvonat
alig gyõzte a fordulókat,
annyian voltak kíváncsiak
arra, mi látható a kapukon
belül. Ezúttal többet láthattak az átlagos látogatóknál,
sõt most a fiatalok is részt
vehettek az üzemlátogatáson. A legkisebbek azonban
természetesen nem ezt választották, inkább horgásztak, fagyiztak, mókás figurákat festettek az arcukra, végül pedig habfürdõben pacsáltak önfeledten. A napot
Megasztár-koncert és az
Irigy Hónaljmirigy összeállí-

tása zárta. – Nagyon pozitív
a visszajelzés – összegezte
lapunknak a hétvége eseményeit Mittler István. Az erõmû kommunikációs vezetõje
szerint mindez annak köszönhetõ, hogy a személyes
benyomás minden másnál
többet ér.
Vida Tünde

„PAPÍRFORMA”
PAPÍR–ÍRÓSZER–NYOMTATVÁNY SZAKÜZLET

PHOTO HALL
PARTNER
Hétfõtõl új arculattal,
nagyobb áruválasztékkal
várjuk kedves vásárlóinkat!

7030 PAKS, Dózsa György út 30.
(MATÁV Ügyfélszolgálat helyén)
Telefon: 75/413-764

Fotók: Fonyó Dániel
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FELHÍVÁS
A DC Dunakom Kft. értesíti a lakosságot, hogy
2005 második felében ismét elektronikai-, elektromos- és veszélyeshulladék-gyûjtési
akciót
szervez.
Elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak gyûjtése:
Idõpont: 2005. szeptember 22-én csütörtökön
7.30–18-ig. Helyszín: DC
Dunakom Kft. Kölesdi út
46. sz. alatti telephelye.
Gyûjtendõ anyagok: tévékészülék, monitor, hûtõberendezés, számítógép, mikrohullámú sütõ,
elektronikus játék, sütõ,
hajszárító, lemezjátszó,
mosógép, porszívó stb.

Háztartásban keletkezett
veszélyes
hulladékok
gyûjtése:
Idõpont: 2005. szeptember 23-én, pénteken
14–18-ig, és szeptember
24-én szombaton 8–12ig. Helyszín: VMK parkoló, polgármesteri hivatal
mögötti parkoló. Gyûjtendõ anyagok: festék-,
lakk-,
hígítómaradék,
szárazelem, selejt akkumulátor, lejárt szavatosságú gyógyszer, növényvédõszer-maradék, fáradt olaj, veszélyes
anyagokkal szennyezett
csomagolóeszköz, használt étolaj, sütõzsír, mosószer, kiürült hajtógázos spray doboza, fénycsõ, izzó, nyomtatópatron stb.
Az elektromos és elektronikai berendezések
hulladékainak és a háztartásokban keletkezett
veszélyes hulladékok leadása a paksi lakosok
számára ingyenes.

IDÕSZERÛ

Szûkös kínálat, égbeszökõ árak
Az otthonteremtés sikere
nagyban függ attól, hogy a
kiválasztott telek fekvése,
mérete és egyéb adottságai
kielégítsék az építtetõ igényeit. Nincs sok választása
annak, aki Pakson akar telket vásárolni. Szûkös a kínálat.
Az építési telek kiválasztását gondos mérlegelés elõzi
meg, és ha a kínálat korlátozott, jelentõs kompromisszumokat kell kötni. A paksi önkormányzat jelenleg csupán
két kis méretû építési telekkel rendelkezik. A Duna utcában egy 344 négyzetméteres, a Virág utcában egy 166
négyzetméteres telek vár
gazdára. Van természetesen
olyan porta is, amit magánszemélyek kínálnak megvételre: az Öreghegy utca végén néhányat már értékesítettek, három még eladó.
Ezek megfelelõ méretûek,
némi bosszúságot a szilárd

útburkolat hiánya okozhat.
Van más megoldás is, sokan
ezt választják: megvásárolnak egy öreg házat, melyet
aztán lebontanak. Ebben az
esetben a bontási költséget
is bele kell kalkulálni a telek
árába. A kereslet ráadásul
az olcsó ingatlanok árát „felveri”: ez kellemetlen az építtetõknek, és azoknak is, akik
kevés pénzbõl szeretnének
használt lakáshoz jutni. A folyamat végsõ soron az ingatlanpiac torzulásához vezet.
Bálint József, az önkormányzat vagyongazdálkodási osztályának megbízott vezetõje
elmondta: az idei költségvetésben nem szerepel telekkialakításra elkülönített öszszeg. Hozzátette még: legutóbb 2000-ben készült terv
a Pollack Mihály utca melletti földterület egy részének
építési telkekké alakításával
kapcsolatban. A harmincegy
telek kialakítása akkori áron

205 millió forintba került
volna, igaz, ez az összeg tartalmazta a közmûvesítés
költségének egy részét is.
Ennél a területnél gondot jelentett, hogy idõnként a sertéstelep irányából kellemetlen bûz érezhetõ, s emiatt az
ÁNTSZ elõírta: a telkek kialakítása elõtt véderdõt kell
telepíteni, ami további költségekkel jár. Ezeket a költségeket természetesen a telkek vásárlóira kell terhelni,
mely jelenlegi áron egy telekre vetítve elérheti a
nyolcmillió forintot. Az ingatlanközvetítéssel is foglalkozó Wartig László elmondása szerint több ügyfele jelezte: szüksége lenne építési telekre, és hajlandóak lennének megfelelõ árat fizetni
abban az esetben, ha igényeiknek megfelelõ telket kínálna az önkormányzat. Az említett területet elvben elfogadhatónak tartják.
-szt-

Ingatlanszakértõk eszmecseréje
A Hajógyári szigeten rendezték meg az Ingatlanosok Napját, melyre a Pakson ingatlanszakértõként dolgozó Fonyó
Lajos is meghívást kapott. A
találkozó szervezését a Magyar Ingatlanszövetség fogta
össze, de több érdekvédelmi
szervezet is kivette a részét a
munkából. Fonyó Lajos mintegy három éve dolgozik ingatlanszakértõként, illetve értékbecslõként, elsõsorban Pakson és Pécsett. Szerinte a
szervezõk nagy számából is
kitûnik az ingatlan szakmában dolgozók széttagoltsága, bár az utóbbi idõben az
összefogás jelei tapasztalhatók. Ennek egyértelmû példája éppen ez a rendezvény, ahol
kerekasztal-beszélgetések és
elõadások keretében élénk
eszmecserét folytattak a szakmai képviselõit érintõ kérdésekrõl. A rendezvény dekla-

rált célja volt, hogy az ingatlanszakma rangját emelje, az
összefogással is hangsúlyozza
az egységes, magas színvonalú képzés, továbbképzés jelentõségét. Elemezték az országos folyamatokat: 2005-ben
országosan hat százalékkal
kevesebb építési engedélyt
adtak ki 2004 azonos idõszakához képest. Mindeközben
Budapesten ez az adat a tavalyihoz képest tizenkét száza-

lékkal magasabb. A fõváros
túlsúlyát mutatja a résztvevõk összetétele is: a 701 megjelent mintegy hatvan százaléka budapesti volt.
Míg egy új építésû ingatlan
négyzetméterára Budapesten minimum 360 ezer forint,
addig például Pakson 220
ezer forintért sem könnyû eladni hasonló típusú ingatlant.
Ennek természetesen számos oka lehet, legmeghatározóbb nyilván a fizetõképes
kereslet, illetve annak hiánya. Fonyó Lajos a helyi viszonyokról szólva hozzátette
még: Pakson a panellakások
forgalma az összforgalomhoz
képest magas. A küszöbön álló panelfelújítások miatt a vevõk kissé elbizonytalanodtak,
a kereslet visszaesett, ez pedig az egyéb ingatlanok forgalmára is kihat.
-gyuri-
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Mihez kezdjünk a pénzünkkel?
Sorozatunk hatodik részében az életbiztosításokkal
foglalkozunk.
A lakossági megtakarítások egyik legkedveltebb
formája az életbiztosítás. A
teljes pénzügyi vagyonhoz
viszonyított aránya a vizsgált országtól függõen 10
és 60 százalék között változik, Magyarországon ez az
arány 16%. Az életbiztosítás, nevébõl is érezhetõen
nem nevezhetõ betétnek.
Mitõl tud mégis vonzó lenni? Két szolgáltatást nyújt
egyszerre. Egyrészt segítséget nyújt a bajban, ez
egy biztosítás alapfunkciója. Másrészt, hosszú távú
megtakarítási lehetõség.
Ugyanis ha a futamidõ
alatt nem történik tragédia, a biztosítási összeget a
futamidõ lejártával kifizetik a kedvezményezettnek.
Igaz, hogy azt a pénzt az
évek során biztosítási díjként befizette valaki (a befizetõ és a biztosított gyakran nem ugyanaz a sze-

mély), viszont a biztosítási
alapok befektetéseinek köszönhetõen a hozamból a
kisbefektetõ is részesül.
Mivel a biztosítótársaság
nagyobb
pénztömeget
„mozgat”, jobb lehetõségeket talál: vagyis a sok kis
összeget elõnyösebb összegyûjteni, ezáltal magasabb
hozamot lehet elérni. Az
életbiztosítás legfõbb elõnye mégsem a magasabb
hozam, hanem az adókedvezmény.
Jelenleg Magyarországon
az életbiztosításra befizetett éves díj húsz százaléka
leírható az adóból. Ez pedig akár 20 százalékos
többletkamatot jelent, persze csak akkor, ha az adókedvezményt erre a célra
maximálisan kihasználja
valaki. A helyzet egy kicsivel bonyolultabb, mivel az
adó-visszatérítés
egyéb
kedvezményekkel együtt

sem lehet több évi százezer
forintnál. Egyéb kedvezmények lehetnek: tandíj,
felnõttképzés díja, Sulinet,
õstermelõi, szellemi tevékenység és közcélú adományok kedvezménye. Ezek
mértéke különbözõ, ráadásul az egyéntõl erõsen
függ, milyen egyéb említett befizetései vannak. Vagyis elõször ki kell számolni, mennyi az egyéb okból
igénybevett kedvezmény. A
példa kedvéért ez legyen
60 000 forint. Ezt az összeget ki kell vonni a 100 000bõl, így megtudhatjuk,
hogy 40 000 forint kedvezményt még nem használtunk ki. Amennyiben évente 200 000 forintot költünk
életbiztosításra, akkor annak húsz százalékos kedvezményével maximálisan
kihasználhatjuk az igénybe
vehetõ lehetõséget, miközben a fent említett húsz
százalékos többlethozamot
is bezsebeltük.
Szász Tibor

Mit süt-fõz ma?

Heisler Judit
„ Az olasz konyha a
nagy kedvenc” – mondta Heisler Judit, a Paksi
Rendõrkapitányság sajtóreferense, miközben a
„csütörtöki pennét” készítette. Hogy miért éppen csütörtöki, annak
egyszerû a magyarázata. Egyrészt ekkor éppen csütörtök volt, másrészt ezen a napon szokott Judit összejönni
barátaival, akiket rendszerint valamilyen tésztás étellel vár. A könynyû vacsora után társasjátékkal, nagy beszélgetésekkel töltik az est hátralévõ részét. Az étel elkészítése Judit szerint nagyon
Fotó: Balog Judit

Hozzávalók 4 személyre: 1
kg penne tészta, 25 dkg
szeletelt bacon, 1 doboz hámozott egész paradicsom, 1
fej vöröshagyma, bazsalikom, fokhagyma, oregánó,
chili, 1 zacskó olajbogyó,
füstölt és trappista sajt.

egyszerû, azok is játszva
megcsinálhatják, akik nem
gyakori látogatók a konyha
tájékán.

Elsõként a tésztát tegyük
fel sós vízben fõni. Amíg ez
elkészül, csináljuk meg a
mártást. Daraboljuk fel a
bacont – Judit a kockázott
szalonnát annyira nem kedveli, mert azok nagyon
nagy darabok maradnak –,
vágjuk apróra a hagymát,
és együtt pirítsuk meg. Tegyük bele a paradicsomot
és a fûszereket, majd lassú
tûzön, néha megkeverve
rottyantsuk össze. – Arra
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Tanfolyamok a Kisosznál!
2005 szeptemberi kezdéssel
KERESKEDÕ VÁLLALKOZÓ
VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ
ABC ELADÓ
GYORSÉTKEZTETÉSI ELADÓ
KERESKEDELMI MENEDZSER
VENDÉGLÁTÓ MENEDZSER
Munkanélkülieknek, GYES-en,
GYED-en lévõknek, fõállású
anyáknak, rokkantnyugdíjasoknak 40%-os kedvezmény.
Jelentkezni és érdeklõdni
lehet:
KISOSZ Paks, Tolnai út 6/b.
Tel.: 417-117

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

ügyeljünk, hogy fõzés közben a paradicsom hajlamos
kifröccsenni, ezért a rendõrség szóvivõje azt tanácsolja, vele ellentétben ne
fehér pólóban álljunk a tûzhely mellé. De ha már öszszekentük a ruhánkat, akkor is van Judit ötlettárában megoldási javaslat:
azonnal öblítsük ki, ne várjuk meg, míg beleszárad.
Legvégül tegyük az ételbe
az olajbogyót. Keverjük a
tésztához a szószt, tegyük
tûzálló tálba, szórjuk meg
reszelt sajttal, toljuk be a
200 fokra elõmelegített süközben
tõbe.
Vacsora
gyûjtsük be a barátok elismerõ hümmögését, mert az
biztos, hogy ezzel az étellel
nem mondunk csütörtököt.
sete

MOZAIK
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Hagyományos sörparti
A hétvége bõvelkedett programokban városunkban. Az
egyik rendezvény színhelye
a Topáz étterem volt, ahol is
a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat tartott mûsoros estet Sváb Sörparti néven. Féhr György, a
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta,
hogy 1992 óta rendeznek
majdhogynem minden évben
hasonló sörpartit. Kezdetben a Roger Shilling Fúvószenekar vállalta a szervezést
és lebonyolítást, majd 1998tól ezt munkát a kisebbségi
önkormányzat vállalta át.

A már hagyományos sörpartin baráti körök jönnek
össze, és oldott, családias
légkörben szórakoznak. A
meghívott vendégek között a
közeli települések: a tolnai, a
németkéri és a györkönyi
német önkormányzat tagjai
szerepeltek.
Az est mûsorának a gerincét a Roger Schilling zenekar szolgáltatta, vendégszereplõként a Pakson egyébként is gyakran látható
Györkönyi Hagyományõrzõ
Egyesület és paksi Örökifjak Táncegyüttes lépett fel.
Molnár Gyula

A járókelõkbõl és a környéken dolgozókból hirtelenjében
verbuválódott közönség elõtt látványos, pergõ ritmusú mûsort adott a városháza bejáratánál a krakkói 1-es Számú
Zespol Skol mûszaki szakközépiskola fúvószenekara. A
lengyel együttes az ESZI meghívására érkezett, és egy
hetet töltött Pakson görögországi turnéjára készülve. A két
tanintézmény együttmûködési megállapodást köt, a
szerzõdést novemberben írják alá Krakkóban, tudtuk meg
Vajda Tibortól, az ESZI pedagógusától.

Mûvészsarok a világhálón
nyörködtetõ grafikák, szépen szárnyaló publicisztikák, versek… Talán segíthetünk!
A Paksi Hírnök honlapján
helyet, „mûvészsarkot” biztosítunk olyan alkotások
számára, melyek máshol
még nem jelentek meg. Terveink szerint kiválasztunk
közülük egyet-egyet vagy
egy részletet, amelyet közlünk a lapban.
Várjuk tehát rovatunkba a
vállalkozó kedvû amatõr alkotók munkáit!
Az „Ezerarcú Paks” címû
mûvészsarkot keressék a
www.paksihirnok.hu honlapon!
S.Szabó

Elsõ alkalommal mutatkozik be önálló kiállításon

„Ezerarcú Paks” – ezt a címet viselte a lapunk által
hirdetett fotópályázat. Ezen
a néven szeretnénk az amatõr alkotók mûveit publikálni ezután is.
Szerkesztõségünk megalakulása óta törekszik arra,
hogy megörökítse városunk
hagyományait és õrizze
annak értékeit. Gyakran találkozunk olyan írásokkal,
melyek nem jelentek meg
sehol, és nincs is kilátása a
szerzõnek a publikálásra.
Karikatúrák szunnyadnak
fiókok mélyén, és hiába vezette biztos kéz a rajztollat,
sosem talál célba mondandója. Szemet-szívet gyö-

Bachné Pintér Erika. Gobleinképei szeptember 20-áig láthatóak a Faluházban. Bachné Pintér Erika elsõ képét kisfiának készítette, azért, hogy szobáját díszítse. Azóta már
nem Micimackó és barátai a kedvelt figurák, sokkal inkább
szeret tájképeket, csendéleteket készíteni. Az alkotó áprilisban két képével már bemutatkozott egy szekszárdi népmûvészeti kiállításon, de önállóan most elõször rendezett
tárlatot. A megnyitón mások mellett kislánya, Bach Éva
közremûködött.

Szerkesztõségünk kizárólag máshol még nem publikált
alkotásokat vár. Terjedelmi, minõségi vagy jogi kifogás
esetén fenntartjuk a mûvek visszautasításának jogát
Az alkotók számára külön kérésre anonimitást biztosítunk.
Megkönnyíti munkánkat, ha digitális formában is eljuttatja
hozzánk alkotásait.
A mûveket a TelePaks Kht. 7031 Paks, Pf. 111 címre várjuk.
A borítékra írják rá: Paksi Hírnök, Ezerarcú Paks.
Fotók: Molnár Gyula
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Miért a víz az úr?
– Azt ígérték tavasszal, hogy
ez többet nem történik meg
– mondta könnyeivel küszködve egy Kosár utcai idõs
hölgy a levonuló víz után maradt szemetet sepergetve.
Megint elárasztotta a víz a
kertet, pincét, de most még
nagyobb volt, mint tavasszal,
befolyt a szobába is, a víz miatt megsüllyedt ház résein –
mondja. A szomszédos házban Knap Zoltánék szintén
átélték a húsvétkor tapasztaltakat: az utcán hömpölygött térdnél is magasabban a
víz, s mit sem törõdve a védekezésül kirakott homokzsákokkal, elöntötte a kertet. Rajtuk kívül sokan kényszerültek arra, hogy az utolsó augusztusi vasárnapot takarítással, fertõtlenítéssel
töltsék.
Augusztus 28-án alagsorokat, mélygarázsokat, kerteket öntött el a víz. Az égi áldás nem sokkal hajnali két
óra után érkezett, s rövid
idõn belül több mint negyven milliméter esett, ami
egyébként egy havi átlagnak felel meg ilyenkor, augusztus táján. A Kosár utcában családi házak kertje,
szuterénja került víz alá, de
nem kímélte az utcán álló

Fotók: Vida Tünde

kocsikat sem. A Tolnai úton,
Táncsics utcában a társasházak mélygarázsaiba a
Kishegyrõl lezúduló víz tört
be. Az új épület lakói hajnalban rohanvást mentették a
kocsikat, szomszédjukban
nem jártak ilyen szerencsével, egy idõs házaspár kocsiját ellepte a méteresnél magasabb víz.
A lakók szerint ezt el lehetett volna kerülni, a szakemberek szerint viszont megfelelõ volt a védekezés. – Az
árkokat nem tisztítják. Én
két éve lakom itt, de tudomásom szerint az önkormányzat nem foglalkozott ezzel a
problémával – mondja P.-né
Erzsébet. A lakók úgy tájékoztatták lapunkat, hogy a
felhõszakadáskor megígérték, kipucolják az árkokat,
de ez az eltelt két hét alatt
nem történt meg.
Erzsébet – mint elmondta
– azt is hiányolta, hogy nem
volt ott a bajban körzetük
képviselõje. A szomszédos
körzeté, Ulbert Sándor viszont végigjárta az utcákat,
s osztozott az ott élõk elkeseredettségében – Meg kell
keresnünk a megoldást,
hogy ez valóban ne történjen
meg – mondta.
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A város költõje

„Eddig ért a víz” – mutatja Knap Zoltán
A hatalmas esõ idején a dunai zsilipek egy része a folyó
várható tetõzése miatt zárva
volt. A lakók számára érthetetlen, miért éppen a kritikus helyeken zárták el a víz
útját. A védekezéssel megbízott szakember, Vass György
elmondta, rendelet szabályozza, mikor melyik zsilipet
kell lezárni, õk ennek alapján jártak el. A zsilipekhez
szivattyúkat telepítettek,
amelyeket az említett éjszakán idõben el is indítottak.
Ám – mint azt Vass György
hangsúlyozta – ilyen intenzitású esõvel akkor sem birkóztak volna meg, ha nyitva
vannak a zsilipek.
Beke Zsolt, a KözépDunátúli Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökség vezetõhelyettese lapunknak elmondta, nem kezelik túlzott
szigorral a paksi zsilipek
kérdését, tehát nem zárják
korán, nem nyitják késõn.
– Szabványok, rendeletek írják elõ, hogy milyen vízszintnél kell ezt megtenni. Azért
kell a tetõzés elõtt intézkedni, mert az árhullám olyan
törmeléket, uszadékot hozhat, ami megakadályozhatja
a zsilip késõbbi lezárását, s
megrongálhatja azt.
Vida Tünde

Az autónak a fõtéren álló plébániatemplom mellett találtam helyet. Innen már nincs messze a
Hõsök kapuja, gondoltam, ami
alatt áthaladva megnézhetjük a
Sgraffitós-, a Lábas-, a Tábornokházat, a Szent Jakab templomot és a többi nevezetességet, hogy utána fölsétáljunk a
várba, melynek hõs védõi
1532-ben visszaverték a százezres török had ostromát.
Keresni kezdtem a parkolóórát, hogy növeljem a helyi önkormányzat bevételét. Egy férfi,
látva tanácstalan kóválygásomat, megkérdezte, segíthet-e
valamiben. – Kell-e itt parkolási
díjat fizetni? – kérdeztem tõle.
Láttam, hogy elbizonytalanodott. Nem szoktak, mondta
többértelmûen és kihasználva
meglepetésemet, megvetette
velem saját kiadású versgyûjteményét.
A mûemléki séta közben
többször eszembe jutott: lehet,
hogy a helyi irodalom támogatása után majd meglátom a
szélvédõn az úrvezetõk kedvenc mikuláscsomagját is.
Nem láttam meg.
Este, a panzió csöndjében
belelapoztam a lírai füzetbe.
Egyik költeménybõl megtudtam, rímfaragás s szerzõ mestersége; a másikból, hogy versei eladásából él, ugyanis
„nem elég a verseket megírni,
terjeszteni is tudni kell.”
„Nem loptam, ne csaltam, megdolgoztam / a bukszámban lapuló forintért. / Remélem, eljön
az az idõ majd, / mikor eladhatom euróért.”
Másutt így szól:
„Tõlem bárki bármit kérdezhet, /
élõ lelkemben nem sért vele. /
Inkább szívem kapuját nyitja, /
ez verseladásaim nyitja!”
Vannak a kötetben versek a Valentin-napról, az idõsek világnapjáról, a nõnapról, a májusról, a karácsonyról, a dömpingárról, a városról, a nemzetrõl, a
helyi turizmusról, a csókos
csajokról…
Remit Tenda

VELÜNK TÖRTÉNT
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Itt is, ott is történelem
A halk szavú, nyúlánk fiatalember, aki a szerkesztõségünket azért kereste fel,
mert szívesen írna a lapban,
nagyon ismerõs volt.
– A gyapai ásatáson találkoztunk – világosít fel Hanol
János, és együtt idézzük fel
a forró nyári napot, amikor a
rekkenõ hõségben dolgozó
maroknyi csapatot felkerestem a napraforgótáblák rejtekén. Akkor mesélte el,
hogy nyolcadik alkalommal
tölti a vakációt régészeti kutatással. – Az úgy kezdõdött,
hogy kaptunk egy fülest: diákokat keresnek nyári munkára a dunakömlõdi ásatásra. Nagyon büszke voltam,
hogy én is ott lehetek. Az elsõ csapatban majdnem harmincan voltak, de mára so-

kan lemorzsolódtak. Akik
maradtak, azok tisztában
vannak azzal, hogy nem lehet csak a földmunkát észrevenni, meg a pénzt. Ezt átéléssel kell csinálni.
Jánosnak mindig is kedvence volt a történelem,
nem véletlen, hogy a Vak
Bottyán
Gimnáziumban
érettségizett a humán osztályban, ahol még latint is
tanulhatott. Ezt a vonalat
folytatta akkor is, amikor a
jogi egyetemre jelentkezett.
Kérdésemre, hogy máshol
találkozhattunk-e már, mosolyogva bólogat: – Talán az
egyik elõadáson. A megye
sok településén jártam már
azzal a dolgozattal, amelyet
az „Ifjú tudor” versenyre

Szüreti mulatságok
régen…
A szeptembertõl novemberig tartó idõszak legfontosabb gazdasági, s egyben
társadalmi eseménye a szüret. A szõlõkben végzett
más társadalmi munkákkal
szemben ez kifejezetten
társas cselekmény volt,
ezért is kapcsolódott hozzá
a nap végén ünneplés, táncos mulatság.
Pakson már a 18. században is rendeztek szüreti mulatságot, akkoriban még
nem voltak kopaszak a szõlõhegyek a filoxéra pusztítása miatt. Körbejárták a falut
kocsikkal, lovas bandériumokkal, majd a vendéglõk
valamelyikében nagy mulatozást tartottak. A hagyomány felújítása a 19. század
végén egy legényegyleti öszszejövetelhez köthetõ. Történt, hogy 1897. szeptember
26-án a Paksi Legényegylet
a „Nagyszálló” rossz állapotú födémszerkezete miatt
táncos összejövetelét kény-

telen volt a Kossuth Lajos
utcai Katolikus Kör és Legényegylet
székházában
tartani. A hatalmas vendégsereget bent nem is tudták

adtam be. A Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány kuratóriumának díját
is elnyertem vele – teszi hozzá. Mit gondolnak, milyen
témát választott János? Persze, hogy történelem…
Helytörténet: a paksi kápolnákról szól az értekezés, megos Szemirámisz-kertté varázsolták. A lugasok végén
szõlõfürtökkel, zöld gallyakkal és szõnyegekkel gazdagon díszített sátrat állítottak
fel. A paksi legények és lányok magyar ruhába öltözve
állták körbe a sátort, melyben a bíróné és a bíró uram

A Kossuth Lajos utcai Katholikus Kör székháza
– az 1897-es évi szüreti mulatság színhelye
(Tumpek Mihály fényképész mester képeslapjának
érdekessége, hogy az utca képe tükrözve van.)
elhelyezni, így aztán kint
rendbe hozták az udvart, ötletesen feldíszítették szõlõlugasokkal, úgyhogy valósá-

is díszes öltözékben foglaltak helyet. A rendezõk
ügyes közös játékokat is kieszeltek a vendégek szóra-

lyet Paks honlapján is olvashatnak.
– Segítségért felkerestem
Németh Imre bácsit, képeket Bencze tanár úrtól kaptam, Rosner Gyula kritikája
alapján dolgoztam át, így
nyerte el végleges formáját
– sorolja a lokálpatrióták
számára nagy neveket. Kérdésemre, hogy mivel foglalkozik kikapcsolódásképpen,
az internetet említi: ott jól
lehet kutatni – magyarázza.
Kedvenc témája a választások története, szemináriumi
dolgozatként ezzel foglalkozott már több ízben. A történelem mellõl akkor sem tágít, mikor tervei felõl faggatom: a biskói komptragédia
százhuszadik évfordulója
lesz két év múlva. Addigra
szeretné feldolgozni az események krónikáit.
S.Szabó
koztatására. A bíró felügyelte „szõlõlopás” mellett a „világposta társasjáték” aratott nagy tetszést. Ez egyfajta korabeli szív-küldi volt,
ahol nyílt levelezõlapon kellett szerelmet vallani, majd
azt a kijelölt levélhordók
juttatták el a címzettekhez.
A legnagyobb izgalmat a tíz
kg-os szõlõfürt elárverezése
keltette, amely hosszas licitálás után Köhler Ferenc esperes plébános birtokába
került. A mulatság tiszta bevételét jótékony célra fordították.
Ezután a szüreti mulatságokat egészen a II. világháborúig minden évben megrendezték, olykor többet is;
az ezt követõ diktatúra
alatt azonban a rendszerváltozásig jórészt feledésbe
merültek ezek a szép népi
szokások.
(A cikk forrása: Dr. Németh Imre: A paksi római
katolikus egyházközség és
plébánia története, kézirat,
1978, a Függelék XIII.-XIV.
oldala.)
Hanol János
Fotó: Juhász Anikó

SIKERES VÁLLALKOZÁSOK

Az arany bûvöletében

Sok sikertörténet kezdõdött
1989-ben. Íme az egyik:
családi vállalkozásként indult a P&P Kft. egy anya és
kisebbik fia kezdeményezésére, mára azonban szerteágazó, sikeres céggé nõtte
ki magát. A kezdeti lakberendezési üzletben fokozatosan megjelentek a különbözõ mûszaki cikkek is.
Szerencsét szerencse, si-

kert siker követett, majd a
vállalkozást
részlegekre
osztották, melyek egy-egy
termékcsoportra specializálódtak. 1991-ben nyitotta
meg kapuit vásárlói elõtt az
ékszerszalon a P&P mûszaki és lakberendezési üzlete
mellett, Ez volt az elsõ ilyen
üzlet Pakson.
Akkora sikere lett, hogy
nyitástól zárásig még enni

sem volt idõm, annyi vendéget kellett kiszolgálni. Meg
kellett nyugtatni a vevõket,
hogy mindenkinek jut ékszer – meséli a kft. tulajdonosa, Péter Albertné. Ezt
követõen az országban
több üzlet is nyílt: Keszthelyen, Tapolcán és Dunaújvárosban.
– Üzletpolitikánkat úgy alakítottuk, hogy minden ember megtalálja az ízlésének
és pénztárcájának megfelelõt, és a lehetõ legszélesebb legyen a termékpalettánk – mondja a tulajdonos.
Az ékszerüzlet szerzõdésben áll az ország számos,
szakmailag nagyra becsült
ötvösével, akik megrendelésre akár hozott, vagy az
üzletben vásárolt anyagból
szinte bármit el tudnak készíteni a megrendelõ igénye
szerint.
– Törekszünk arra is, hogy
ne csak a klasszikus áruk
jelenjenek meg a palettán,
hanem a legújabb ékszerdi-

DIEGO: minden, ami szõnyeg

Három esztendeje nyitotta
meg a DIEGO Kereskedelmi Kft. elsõ Tolna megyei
üzletét Pakson. Azóta már
új helyen, az autóbusz-pályaudvarral szemben, kétszáz négyzetméteres üzlethelyiségben várja a vásárlókat Reichardtné Péger Márta üzletvezetõ és munkatársai. A három hagyományos
termékcsoport – szõnyeg,

PVC és parketta – mellett
karnisok, apróbb lakástextiltermékek közül is választhatnak a vásárlók, akiket egyébként forró kávéval fogadnak
az üzlet munkatársai. Az általuk kínált WOOD STEP laminált padlóburkoló termékcsalád a vásárlók teljes körû
igényét kielégíti. Ezeket a termékeket Németországban
és Svájcban gyártják. A PVC
padlóburkolók közül a FLEXTONE márka mellett kötelezte el magát a DIEGO üzlet.
Az áruházban a padlóburkoláshoz szükséges minden kiegészítõt megtalál az érdeklõdõ az aljzatkiegyenlítõtõl
az esztétikumot szolgáló váltósínekig, szegélyekig.
Közületi, ipari és természetesen lakossági igényeket elégítenek ki nem csak
termékeikkel, hanem szolgáltatásaikkal is. Vállalnak

szõnyegeknél szegést, méretre vágást, parketták esetében tanácsot adnak a lerakáshoz, a náluk vásárolt
árut házhoz szállíttatják.
Rendszeresek az akciók,
amelyekrõl szórólapokon
adnak tájékoztatást, de a
városban két óriásplakát is
hirdeti, érdemes a DIEGO
Szõnyegáruházban vásárolni. Reichardtné Márta úgy
véli:
az,
hogy egy
Magyarországon
hetvenkét
üzletet mûködtetõ
lánchoz tartoznak, biztonságot
jelent. Ez
garantálja
nem csak
az áruellá-
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vat is képviseltesse magát a
polcainkon. Rendszeresen
járok baseli és vicenzai ékszerkiállításokra, hogy tájékozódjam a legújabb divatról – árulja el Péter Albertné.
Az üzletnek rendszeresen
vannak akciói, így a nagyobb ünnepek, húsvét, karácsony, bérmálás elõtt
akár tíz, húsz, harminc vagy
negyven százalékos árengedményben is részesülhetnek a vásárlók. A P&P
Dózsa György úti ékszerüzlete vár minden érdeklõdõt,
aki ízléses és szép ajándékokkal szeretné meglepni
szeretteit, vagy akár saját
magát.
(x)

tás biztonságát, hanem a
kedvezõ árakat is.
A DIEGO Szõnyegáruházat
Pakson az autóbusz pályaudvarral szemben találják
meg. Nyitva: hétfõtõl péntekig 9–18 óráig, szombaton 9tõl 13 óráig. Telefon: 75/511220. Az áruház kínálatáról,
szolgáltatásairól bõvebb információt
találnak
a
www.diego.hu weboldalon,
ahol egyebek között lakásberendezõ program segíti a
választást.
(x)

MOZAIK
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Paksi fotográfia
Ezerarcú Paks címmel látható egy kiállítás a mûvelõdési központ emeletén. Láttam a képeket asztalon is, paravánon is.
A képnézõ ember már csak ilyen, újra és újra nézem a képeket. Valahogy nem tudok betelni velük, mert – nem tagadom
– az érzelmeimen keresztül látok. Alkotásokat és alkotókat.
És az alkotásokon Paksot, a városunkat.
Valaki egyszer azt kérdezte, hogy lakható-e az a város? Kár,
hogy most nincsen itt. Most láthatná, hogy mennyire az. A
fotók tanúsíthatják. Nemcsak a szépet belõle, hanem azt is,
hogy az itt lakók szeretik ezt a várost, látják benne az élhetõt, a lakhatót, az itt megtartó erõt. Paksiként a képekkel értéket õriznek: jelennek és a jövõnek is egyaránt. Üzennek is
egyenként: amit õk vettek észre, amit õk tartanak értéknek.
Szerencsére van bõven ilyen. A fotók nem hazudnak.
Dicséretes a szorgalom is. Száz felett küldtek be a pályázatra képeket. Jóllehet, a szerzõk valamennyien amatõr fotósok, de nem is a szakmaiság volt a fontos, hanem az, hogy
végre valami elkezdõdött, az, amit úgy hívnak, meglátni,
megszeretni és megtartani.
És még valami: a kiállítás a Magyar Fotográfia napján nyílt
meg. Jó, hogy így történt, és az is, hogy a Paksot és önmagukat is megmutatni vágyók helybeli fiatalok, akiknek nemcsak kamerájukban, hanem ott belül is rögzülhet az otthon
szeretete.
Ezt nem szabad abbahagyni.
Kiss G. Péter, a zsûri elnöke

Az Ezerarcú Paks címû fotópályázat díjazottjainak képei: 1. hely: Fonyó Dániel: A munka gyümölcse (balra fent),
2. helyezettek: Juhász Anikó: Szerelemfa (jobbra fent), Kozma Gábor: A sokadik kilométer (lent).
Az ember elképzeli magában, milyenek a szereplõk… ez építi a fantáziát,
és tudunk álmodozni.
Ameddig tudunk álmodni,
addig van remény is...

Az emberi küzdelem, az
elhivatottság, ahogy ez a
mûben megjelenik, rendkívül megragadó volt…
Dallos Tibor
NAGY KÖNYVE

Kohl Gyöngyi NAGY KÖNYVE
Molnár Ferenc:
Pál utcai fiúk

Ken Follet:
A katedrális

Fotók lent: Juhász Anikó

PORTRÉ

Jó napot, mi újság?

Wartig László
Dr. Wartig László kereskedõ, püspök vagy ügyvéd
akart lenni. Örül, hogy az utóbbit választotta, szereti
a szakmáját.
Dédnagyapja kisbíró, nagyapja telekkönyves tisztviselõ
volt, felmenõi közt nincsenek
jogvégzett emberek. Az,
hogy õ erre a pályára tévedt,
mégsem nevezhetõ véletlennek: mivel minden kényes
helyzetben jól „kidumálta”
magát, a rokonok, barátok
kisiskolás korától azzal ugratták, hogy egyszer ügyvéd
lesz. Érdekes hasonlattal él,
mikor arról kérdezem, mi a
jó ügyvéd ismérve. – A jó bikavért ízlelve nem szabad kiérezni az alkotóelemek jellegzetességét: sem a kékfrankos savasságát, sem az
oportó lágyságát. Ilyen a jó
ügyvéd is – mondja. Nem
szálkás, nem a közönségnek
játszik, hanem észrevétlenül
kiszolgál. Fontos, hogy legyen jó jogász, pszichológus
és kereskedõ.
Feleségével, Szoboszlai Katalinnal az egyetemi gólya-

bálon ismerkedett meg,
1979-ben költöztek Paksra.
Az államigazgatási szakvizsgán az ötösért a következõ
kérdést kapta: mondjon egy
települést, mely egy héten
belül lett város. – A vizsgáztató professzor adott a látszatra, de jóindulatú volt –
mondja. Tudta ugyanis, hogy
hova pályázik, a válasz is
egyértelmû volt, legalábbis
kettejük számára: Paks.
A Wartig házaspárnak két
gyermeke van, Gábor és
László. Gábor a Pécsi Tudomány Egyetemen közgazdaságtant tanul, László 2005ben doktorált, jelenleg közigazgatási revizorként dolgozik. Bevallom, ezen kissé
meglepõdtem: a 27 év tapasztalattal, kiterjedt praxissal rendelkezõ atya védõszárnyai alatt kikövezett út
vezetett volna egy sikeres
ügyvédi pályához. László vi-

szont megérti gyermekét.
Maga is úgy látja, hosszú távon a köztisztviselõi pálya
vonzóbb lehet az ügyvédi
praxisnál. Az egyetemeken
túlképzés van, az államigazgatási státuszok beteltek,
aki jogászként végez, csak
ügyvéd lehet. Az arányok érzékeltetésére a következõket
mondja: az ügyvédi törvény
módosításáig nem lehetett
alanyi jogon ügyvédi tevékenységet folytatni. 1991-ig
igazságügyi miniszteri rendelet határozta meg, hogy
Tolna megyében öt ügyvédi
munkaközösség, ezen belül a
megyében
harminckettõ,
Pakson négy ügyvéd lehetett. Ma Tolna megyében

sokak által szeretett és
tisztelt rajztanár és festõ,
Kanczler István ecseteit és
festékeit Gábornak ajándékozta a mûvész özvegye.
– Nagyra becsülöm ezeket
az eszközöket. Használgatom, de csak csínjával, kevés a szabadidõm – mente-

getõzik - Mostanában inkább fotózni szoktam, talán
épp azért, mert kevesebb
idõt igényel. Csak egy fényképezõgép kell hozzá meg
fantázia, és bárhol van
olyan, amit érdemes lencsevégre kapni.
Ez igaznak látszik, mert
Gábor több témával is pályázott: a Prelátus épületérõl, a katolikus temetõrõl, a
dunai hajókról küldött be
képeket, a 2. helyezést elnyerõ alkotás pedig egy vonatszerelvényt ábrázol.
Ha minden a tervek szerint alakul, Gábor az alkotási kedvét új mûfajban is
kipróbálja: idén érettségizik és építésznek készül…
S.Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Kozma Gábor
Gábor neve több okból is ismerõsként köszöntött rám
újságunk fotópályázatának
díjazottjai közül. Általános
iskolás korában mûveltségi
versenyen országos 5. helyezett volt, rendszeresen
részt vett a Paksi Városi
Múzeum történelmi témájú
vetélkedõin. De nevét leginkább a képzõmûvészet
okán jegyeztem meg: kiforrott, felnõttes akvarelljei
mindig kilógtak a gyermekmunkák közül. Így aztán
senki sem csodálkozott, mikor egy tárlatnyitó alkalmából a Paksi Képtárban a
Fotók fentrõl lefelé: Szász Tibor, Juhász Anikó
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121, Pakson 21
ügyvéd dolgozik. –
Sok az eszkimó,
kevés a fóka –
mondja
László.
Egy Paks méretû
településen meglátása szerint nem
lehet ügyekre specializálódna,
inkább ügyfelekre,
akiknek az igényeit igyekszik teljes
körûen kiszolgálni.
Önmagáról úgy véli, minden ügytípusban legalább 90 százalékos a felkészültsége, a maradékot önképzéssel, konzultációval,
szakirodalomból idõben pótolja. Ezzel együtt hozzáteszi: pályája kezdetén munkájának 70 százaléka peres ügy
volt, most körülbelül 60 százalék nem peres ügy, vagyis
az arány megfordult. Legnagyobb kihívás számára, mikor ellenérdekû felek keresik meg a problémájukkal és
sikerül a megállapodást tetõ
alá hozni. Ilyenkor minden
kreativitására szükség van,
egyensúlyt kell teremteni,
hogy két elégedett ember távozzon az irodából. Ez csak
akkor sikerülhet, ha az ügyfelek egymást is és õt is partnerként kezelik. Munkájában a változatosságot kedveli leginkább. Büntetõügy,
öröklés, közlekedési ügy,
egyik pillanatról a másikra
kell tudni váltani. Szereti a
nyüzsgést, ami a munkájával
jár, éppen ezért a hármas
ünnepeket nem kedveli.
Ilyenkor bemegy az irodába
virágot locsolni, megnézi a
postaládát, hátha bedobtak
valamit. Szóval állandó mozgásban van. Kihívást és lehetõséget jelent számára az a
jól érzékelhetõ társadalmi
igény, hogy az ügyvéd ne
csak a joggal foglalkozzon,
hanem egyéb, mikrokörnyezetét érintõ kérdésekkel is.
Amennyire idejébõl telik,
igyekszik ennek az elvárásnak megfelelni.
Szász Tibor
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Paksiak az
„Aradi övért”
Magyar István, a PSE ökölvívó edzõje hét versenyzõvel vett részt a 33. „Aradi
öv” nemzetközi bokszversenyen. Tizenkét román, egy
szerbiai, és egy magyar csapat öklözõi neveztek a kétnapos tornára. Magyar István elmondta, hogy az ellátás minden igényt kielégített, de a bíráskodással voltak problémák. – A román
pontozók nem voltak szívbajosak, amikor dönteniük
kellett, hogy ki is nyerje a
mérkõzést. Mindig lejtett a
hazai pálya. A külföldiek
közül szinte csak az a versenyzõ nyerhetett, aki kiütötte ellenfelét, ilyen pedig
kevés akadt – mondta Magyar István. A tornán négy
korcsoportban,
serdülõ,
kadett, junior és felnõtt és
különbözõ súlycsoportokban vettek részt a bunyósok. A PSE versenyzõi közül Sárközi Béla a serdülõk
37 kg-os versenyében harmadik lett, Gertner Ferenc
a serdülõ 42 kg-ban nagyszerû bunyózással szintén
bronzérmet szerzett. Imre
Tamás a kadett 75 kg-ban
nem tudta hozni szokásos
formáját. Orsós Attila a junior 64 kg-ban a döntõben
egy román válogatottól kapott ki vitatható bíró döntés
után, így második lett. Orsós István felnõtt 75 kg-ban
szintén második lett. Nagy
László a felnõtt 91 kg-ban
ezüstérmes lett, mert a bírók ismét a házigazdák öklözõjét látták jobbnak. Magyar István edzõ elégedett
volt csapata teljesítményével. A következõ megméredzkedés
szeptember
24–25-én lesz Pakson. Ekkor rendezik meg a Nemzetközi Paks Kupát, ahova
meghívást kaptak az aradi
ökölvívókon kívül a szerbiai
bunyósok is.
SJ

SPORT

Juhász Sándort Sipos Márton-díjjal
jutalmazták a megyenapon
A megyenapi rendezvénysorozat keretein belül megtartott ünnepi közgyûlésen
Sipos Márton-díjat kapott
Juhász Sándor, az ASE ügyvezetõ igazgatója. A hivatalos indoklás szerint „eredményes edzõi és sportszervezõi tevékenysége, az ifjúsági sporttevékenység megszervezésében vállalt szerepe, a város és a megye sportéletének élénkítése érdekében végzett munkája elismeréséül” kapta a kitüntetést.
Saját véleménye szerint õ
„csak tette a dolgát”, és most
az a különleges eset állt elõ,
hogy a háttérben dolgozó
szürke eminenciások közül
emeltek valakit piedesztálra.
A 26 évesen, csonttuberkulózisban elhunyt Tolna megyei

olimpikonról elnevezett díjat
olyan kiválóságok vehették
már át többek között, mint
dr. Nádori László, az MTA
tagja, egykoron Juhász Sándor tanára, Kovács Antal
olimpiai bajnok, Szinger Ferenc, a Tolna Megyei Labda-

Sporttörténelmi mérkõzés
A Sport TV kettes csatornája
élõ adásban számolt be a másodosztályú bajnokság negyedik fordulójának rangadójáról, a PSE–Haladás mérkõzésrõl. A két veretlen csapat
összecsapásában nem kellett
csalódniuk a nézõknek, hiszen
végig nagy volt a hajtás, és
esetenként remek akciókat is
láthattak a nézõk. A technikai
megoldások idõnként döcögõsre sikeredtek, de élvezetes kilencven percet produkált a két gárda. A PSE csapata végig fölényben játszott,

és ezt ezen a pénteken sikerült gólokra is váltani. Sima
3:0, így négy meccs után is
pontveszteség nélkül állt a
csapat a tabella második helyén. Balog Judit, a PSE ügyvezetõje nagy izgalommal
várta a találkozót, hiszen
ilyenben még nem volt része
a hat év alatt, mióta kezében
tartja az egyesület irányítását. – Paksról még nem volt
élõ közvetítés bajnoki mérkõzésrõl. Egy csomó olyan dolgot kellett elvégezni, ami lehetõvé tette az adás lebonyo-

rúgó Szövetség elnöke. A
legnagyobb sikereirõl Juhász Sándor nehezen akart
nyilatkozni, hiszen, amit tesz,
egy kerek egész, egy valamit
kiemelni ebbõl nem értelmes
dolog. Társadalmi munkában
végzett tevékenységei is
mind-mind azt bizonyítják,
hogy azt a tizenhat évet, amit
az atomvárosban „gyütt”ként (még nem ment) leélt, a
közösség, a kulturált pihenés
érdekeinek vetette alá. Tagja
a Magyar Olimpiai Bizottságnak, elnöke a Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítványnak és még hosszan lehetne sorolni titulusait. A lényeg, hogy minden munkáját
a legnagyobb odaadással
végzi.
SJ
lítását, mert az NB II-es pályák nincsenek felkészülve a
TV-s meccsekre. Kameraállásokat kellett kiépíteni, a reklámfelületeket kellett elkészíteni. Ez helyi vállalkozók támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg.
A villanyfényes gálamérkõzés után Budapestre látogattak a „Lengyel-legények”, és
a szezon leggyengébb játékával 1:0-as vereséget szenvedtek a BKV Elõre csapatától.
A négy gyõztes mérkõzés
után elszenvedett vereség ellenére a táblázaton a PSE
gárdája az elõkelõ harmadik
helyet foglalja el.
SJ

Fotók fentrõl lefelé: Vida Tünde és Szaffenauer Ferenc
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Kozmann György: egy ezüst, egy bronz
A németek után második helyen zárta a magyar delegáció a zágrábi kajak-kenu világbajnokságot. Hat arany-,
három ezüst- és három
bronzérmet hoztak haza versenyzõink, melybõl egy ezüst
és egy bronz Kozmann
György nevéhez fûzõdik.
– Hasonlóan az egy hónappal
ezelõtti, poznani kontinensviadalhoz, a kitûzött elvárásokat teljesítettük, és azt hiszem, jól szerepelt a csapat –
nyilatkozta Angyal Zoltán
szövetségi kapitány, aki a két

Gyuri teljesítményét dicsérte, és megállapította, hogy
folyamatosan fejlõdik a
Kolonics-Kozmann páros.
Ezer méteren szállították a
már hagyományosnak mondható
bronz
medálokat
Kozmannék. Nem nagyon
tudták megszorítani a német
és a kubai hajót. Ötszázon viszont olyan hajrát produkáltak, mellyel, ha még pár méterig tartott volna a verseny,
akár elsõk is lehettek volna.
Tudjuk a sportban nincs helye a, „lehet”-nek és a „vol-

ná”-nak de Gyuriéknak már
igazából kijárna egy vébé
aranyérem is. Most a lazítás
idõszaka következik, ami
nem jelenti azt, hogy
Kozmann elvonul a vízpartról, csak hajót vált. Hamarosan Sárkányhajó Magyar
Bajnokság lesz, ahol nagyon
számítanak lapátolni tudására, aztán pedig, ha sikerül
megszervezni, elindulhat az
Equádorban megrendezésre
kerülõ Rafting Világbajnokságon. A rafting Kozmann
Gyuri régi szerelme. Eddig

csak hobbiból szállt hajóba,
de most ebben a mûfajban is
bizonyítani szeretne az ASE
világklasszis kenusa. Nem
szabad megfeledkeznünk a
zágrábi verseny másik paksi
versenyzõjérõl, Boros Gergelyrõl sem, aki K1 200 méteren a nagyszerû ötödik helyen végzett. Az erõs mezõnyben az elsõ hat helyezett
hajó egy másodpercen belül
ért célba. Boros Gergely bízik abban, hogy a következõ
világversenyen sikeresebben
szerepel majd.
SJ

Ketrec kupa a Malom-hegyen
Megkezdõdött az õszi
forduló a tenisz OB III-ban
Lesz lehetõsége a tavaszi
negyedik hely kijavítására
a tenisz OB III-ban szereplõ PSE felnõtt csapatának, hiszen az õszi visszavágók nagy részét hazai
pályán játsszák – mondta
el lapunknak Bartha Attila, a csapat egyik edzõje. A
szakmai és anyagi háttér
egyaránt biztosított. Négy
plusz három edzõ, köztük a
szakosztály elnöke, Horváth István áll folyamatosan rendelkezésre, hogy a
stabil utánpótlással bíró
együttesnek sikerüljön a
cél, a tavalyi harmadik
hely megtartása. Bartha
Attila elmondta, hogy a jelenlegi csapat minden tagja saját nevelés, itt kezdtek ismerkedni a fehér
sportnak nevezett labdajátékkal, és itt ütik a labdát
hosszú évek óta. Dávid Antal, Vécsey Bence, Dudás
Pál, Bartha Attila, Farkas
Sándor, Vécsey Zsombor a
kezdõ felállása a gárdának, de a többiek is ezer
szállal kötõdnek a városhoz, az itteni tenisztársadalomhoz. Az elsõ mérkõFotó: Fonyó Dániel

zés ugyan a Balatonboglár
ellen elúszott, mert nagyon szoros mérkõzésen
5:4 arányban diadalmaskodtak a tópartiak, de ettõl még a harmadik hely
megszerzése lehetségesnek látszik. Ez az esztendõ
megoldja majd a paksi teniszezõk eddigi legnagyobb gondját, a téli teniszezést. Szinte minden tavasszal nulláról kellett indulnia a mieinknek, mert
nem volt fûthetõ teniszcsarnok. Attila szerint két
hónapon belül birtokba vehetik már a régen várt létesítményt. A fiatalok közül több megyebajnok, területi helyezett is van.
Öten pedig már országos
szinten is bizonyítottak.
Közülük a mester Klopcsik
Diánát emeli ki, aki az év
megyei, nõi teniszezõje
volt, és jelenleg korcsoportjában országos huszadik. A lány 12-es kategóriában pedig Fábián Ágnest
említi, aki országos ötödik,
és tagja korosztálya válogatottjának is.
SJ

A szeptemberi napsütéses,
szép idõt kihasználva kispályás labdarúgótornát szerveztek Ketrec kupa néven a
malom-hegyi dühöngõben
rendszeresen focizó helybeliek. A rendezõk kicsinosított
pályával várták a hét nevezett gárdát. Csapatonként
hat fõt lehetett nevezni, a pályán egy idõben három játékos tartózkodhatott a kétszer tíz perces mérkõzéseken. Az elõcsatározások két
csoportban zajlottak, majd a
két elsõ helyen végzett gárda keresztbe játszással döntötte el, hogy melyik társaság jut a döntõbe, illetve kié
lesz a bronzérem. A harma-

dik helyet a „Kópis csapat”
szerezte meg. A döntõ élethalál csatát hozott, és hoszszabbításban a Kreszpark
gárdája 2:1-re legyõzte a
City együttesét. A három helyezett csapat kupát nyert,
ezen kívül még a legtöbb gólt
rúgó játékost, Loparics Pált
jutalmazták különdíjjal a
szervezõk. Az egész napos
rendezvény jó hangulatban
zajlott, volt zene, babgulyás
és a mérkõzések után estébe
hajló ünneplés is. A sikerre
való tekintettel 2006-ban
szeretnének tavasszal és õszszel is hasonló programot
megszervezni a malom-hegyi focisták.
SJ
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Múltunk a sajtóban
„Derék iparos. Wolff János
paksi lakatos egy nagyszerû
takaréktûzhelyet készített
Schmid Márton vaskereskedõ úr részére, mely is a derék
iparosnak legnagyobb dicsõségére válik… a takaréktûzhely Schmid úr kereskedésében ki van állítva, hol is mindenki megtekintheti. Ajánljuk Wolff Jánost a közönség
figyelmébe.” (Paks-Kalocsai
Közlöny, 1883. április 10.)
A következõ szám Schmied
Márton agyszélhüdés következtében bekövetkezett haláláról számol be. „E halálozás
megrendítõ, mert Schmied
egyike volt városunk legtiszteltebb polgárainak. Mint jó
hírû szolid kereskedõt, vidám
kedélyû társalgót, gondos és
jó családapát ismerte mindenki; ki szorgalma által foglalta el a társadalomban azon
helyet, melyen mindenki tisztelte; még csak 45 éves volt,
most választatott meg a róm.
kath. iskolaszék pénztárnokává… nyolcz gyermeket hagyott hátra.
Ugyancsak a Közlöny adta
hírül április 26-án: „Gyõrffy
Endre paksi lakos, ki a nálunk dívó czigány nyelvet tökéletesen bírja, összegyûjtötte az e vidéken használtatni
szokott czigány nyelv teljes
anyagát, s azt legközelebb kiadni szándékozik.” (Említésre méltó címû rovatunkban
beszámolunk a kiadvány sikerérõl.)
Gutai István

Galántán jártak a paksi könyvtárosok
A szlovákiai Galántára látogattak el a Pákolitz István
Városi Könyvtár dolgozói.
Mivel Paks bõvelkedik olyan
eseményekben, mely a testvérvárosainkkal való kapcsolattartást célozza, a hír
nem számít kuriózumnak. A
könyvtár munkatársai megcsodálták a város és a környezõ települések építészeti
és kultúrtörténeti nevezetességeit. Pozsonyban idegenvezetõ segítségével barangoltak, a többi település –
Bõs, Nyitra, Érsekújvár, Komárom – látnivalóit egy-egy
kolléga mutatta be. Nagyon
készültek az útra, hónapok
óta gyûlt a részvételi díj,
amivel az önkormányzat tá-

mogatását ki kellett egészíteni. Végül egy mikrobusszal
vágtak neki a nagy útnak.
Gutai István, a paksi könyvtár igazgatója nagyon hasznosnak tartotta a látogatást:
– A testvérvárosi kapcsolatok
jövõjét a szakmai tapasztalatcserék elterjedésében látom
– jelentette ki – A kapcsolat
erõsítésének népszerû módja
lehet ez is. Nekünk is érdekes volt látni, hogyan is mûködik egy kétnyelvû könyvtár, ahol a polcokon egymás
mellett található a szlovák és
a magyar nyelvû irodalom.
Ez utóbbiak között a legfrissebb kiadványokkal is találkozhattunk, csakúgy, mint a
közismert magyar folyóirat-

Értékeink

okkal – meséli – Szlovák kollégáink nagyon jó technikai
körülmények között dolgoznak, most fejezték be náluk a
kamerás térfigyelõ rendszer
kiépítését, náluk is számítógép segítségével tartják számon a kölcsönzõ olvasókat és
a köteteket. Viszont azokról a
nehézségekrõl is beszámoltak, melyet az okoz, hogy intézményük megyei finanszírozású, így a helyi önkormányzat támogatása nagyon
esetleges.
A látogatásnak olyan nagy
sikere volt, hogy a paksiak
már tervezik is a következõt:
Visk könyvtárosaival szeretnének tapasztalatot cserélni.
S.Szabó

Érdekes adatra bukkantam
a Paksi Múzeumi Füzetek
második kötetében, melyben Schleicher Vera néprajzkutató nagyapáink gyermekkoráról, a népi gyermekjátékokról értekezik.
Csámpán a szülõk rendszeresen megszervezték egy
vasárnap délután a 8–12
éves kicsik számára a szüreti felvonulást. Kiosztották a
bíró és a bíróné – no meg a
csõszök – szerepét, majd a

magyaros viseletbe öltözött
gyerekhad megkerülte a
pusztát, végül az egyik portán bált is rendeztek számukra…
Sok hasonló, az idõsebbekben kellemes emlékeket ébresztõ adattal találkozhatnak a kiadványban. Õk
ugyanis
emlékezhetnek
még arra, hogy például hol
lakhattak
a
magukat
„csányi kertinek” vagy
esetleg a „két hegy közötti-

eknek” nevezett lurkók.
Tudhatják, hogyan készült
a kulcspuska, mi is az a kukackötés, vagy hogy mi a
különbség a pipiskézés és a
pilinckézés között. És aki
azt hiszi, hogy rajcsúroznak
csemetéi, az valószínûleg
téved – már ha a szó szoros
értelmében nézzük – mert a
rajcsúrozás igazi szabályait
a mai gyerekek valószínûleg már nem is ismerik. Biztosan gyanúsnak is találnák: semmilyen eszköz nem
kellett hozzá és a szabadban játszották…
S.Szabó

Eladó ingatlanok

összkomfortos lakás garázzsal eladó. Irányár:
12,5 M Ft.

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

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

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

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

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

Az Árnyas utcában 1. emeleti 2 és fél szobás,
erkélyes lakás eladó. Irányár: 7,5 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.

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

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

Pakson a Zápor utcában 5 szobás, alápincézett
családi ház udvari garázzsal eladó. Irányár: 17,5
M Ft. 2 lakást 1.5 vagy 2 szobást I. emeletig a
vételárba beszámítunk.

Paks központjában teljesen felújított, 50 m2-es,
összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó.
Irányár: 6,9 M Ft.
A Kosár utcában 3 szobás II. emeleti, erkélyes,

Nagyapáink gyerekjátékai

A lakótelepen az ASE pálya mögött közmûvesített építési telek gyümölcsössel, szõlõvel, kis
épülettel eladó. Irányár 5 M Ft.

A Fehérvári úton 2 szintes, összkomfortos, 4
szobás családi ház garázzsal eladó. Üzletnek,
vállalkozásnak is alkalmas. Irányár: 17 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 nyugdíjasház
tetõterében 2 éve épített, 96 m2-es lakás eladó.
Irányár 19,9 M Ft. Kétszobás lakást beszámítunk, lehet IV. emeleti is.

Az Ady Endre utcában 6 szobás, kétszintes, 2
fürdõszobás, 2 garázsos családi ház eladó.
Részletes tájékoztatás kapható Fonyó
Lajos ingatlanközvetítõ, befektetési
tanácsadótól. Telefon:70/310-8374 és
75/314-119.
Bölcskén eladó 280 n.-öles telken 100 m2-es
téglaépítésû, betongerendás, összközmûves
ház. Garázs, pince, ipari áram, melléképület.
Irányár: 11 M Ft. Érdeklõdni: 70/606-1262,
20/360-0122, 75/335-205.

Fotó: Fonyó Dániel
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Mozi
Szept. 11. (vasárnap) 19 óra
CONSTANTIN, A
DÉMONVADÁSZ
Feliratos
amerikai thriller
Szept. 14. (szerda) 19 óra
SIN CITY – A BÛN
VÁROSA
Szinkronizált amerikai
akció-krimi-dráma-thriller
Szept. 16. (péntek) 19 óra
KÖZELEBB
Feliratos amerikai
romantikus film
Szept. 18. (vasárnap) 17 óra
MADAGASZKÁR
Szinkronizált amerikai animációs film
Szept. 21. (szerda) 19 óra
HÖLGYVÁLASZ
Feliratos amerikai zenés
filmvígjáték
Szept. 23. (péntek) 19 óra
BATMAN: KEZDÕDIK
Szinkronizált amerikai
akciófilm

Szüreti napok
Szüreti napot rendeznek
Pakson, szeptember 17-én.
15 órától a Sárgödör téren
fellép a Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Bartina
Néptánc Együttes, az
Örökifjak Néptánc Együttes, a Tûzvirág Táncegyüttes, valamint hallhatnak
operetteket.
A fellépõkön kívül szüreti
mulatságokkal és kézmûves foglalkozásokkal várják a látogatókat.
Kiállítást rendeznek Varga Viktória gyöngyékszereibõl, Katz Ferencné keresztszemes kézimunkáiból, valamint láthatnak fotókiállítást az elõzõ évek
szüreti képeibõl.
Dunakömlõdön szeptember 24-én rendezik meg a
szüreti napot.

Emlékezetre
méltó
(Dr. Töttös Gábor azonos
címû könyvébõl)
Szeptember 3-án 120

éve, 1885-ben az országos
kiállításon nagy sikert
aratott a paksi Gyõrffy
Endre
Magyar–cigány
szótár címû úttörõ jellegû
mûve.
Szeptember 9-én 185
éve, 1820-ban született báró Lippe János ‘48-as százados, bölcskei birtokos.
Szeptember 13-án 25
éve, 1980-ban halt meg
Paks szülötte, Sivó Mária
színésznõ.
Szeptember 18-án 190
éve, 1815-ben Dunakömlõdön Jupitert ábrázoló
ezüstözött bronzlapra bukkantak.
Szeptember 28-án 70
éve, 1935-ben a paksi lelkész tervezetet tett közzé
az egyke ellen.
Szeptember 30-án 160
éve, 1845-ben utazott Petõfi
Sass Erzsikével Borjád és
Uzd között a négyökrös
szekéren.
Hirdetéseit feladhatja
hirdetési és marketing
tanácsadónknál:
Fonyó Lajos
Tel.: 70/310-8374
e-mail: fonyolajos@freemail.hu
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Ügyeletek

TelePaks

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

Hétfõn a Közélet Közelrõl
címû mûsor vendége dr.
Szabó József. A közelmúltban történt politikai eseményekrõl és a Paks és térségének gazdasági helyzetérõl beszélget a parlamenti
képviselõvel a szerkesztõ,
Kovács Tibor. A mûsor 19
óra 30 perckor kezdõdik.

Gyógyszertárak:
Szeptember 5–11-ig:
Arany Kígyó Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 77.)
Szeptember 12–18-ig:
Kristály Gyógyszertár
(Kishegyi u. 50/54.)
Szeptember 19–25-ig:
Borostyán Gyógyszertár
(Kossuth u. 34.)
Hatósági állatorvosok:
Szeptember 10–11-én:
Dr. Bodnár János, D.szentgyörgy, Rákóczi u. 56.
Tel.: 20/978-11-12
Szeptember 17–18-án
Dr. Schmieder László
Dunaföldvár, József tér 9.
Tel.: 30/902-84-28
Magán állatorvosok:
Szeptember 10–11-én:
Dr. Plachy Gábor
Paks, Kurcz Gy. u. 17/b
Tel.: 30/947-24-00
Szeptember 17–18-án:
Dr. Fehér Tibor
Paks, Deák F. u. 25.
Tel.: 20/952-22-06
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Kozmann György és Boros
Gergely számol be a zágrábi kajak–kenu világbajnokságon történtekrõl kedden
a fél 8-kor kezdõdõ Lelátóban.
A szerdai testületi ülést 14
órától élõben közvetíti a
Telepaks, melynek összefoglalóját pénteken 18.30tól a Testületi Tudósításokban tekinthetik meg.

Kiállítások
A Városi Mûvelõdési Központban a magyar fotográfia
napja alkalmából rendezett
"Ezerarcú Paks" címû fotókiállítást tekinthetik meg,
valamint a Tolna Megyei
Népmûvészeti Egyesület
tárlatát.
A Paksi Rendõrkapitányság
Zsaru Galériájában Gyõrffy
József festõmûvész alkotásait láthatják.

Fortuna rádió 96,3 MHz
Hétfõ–péntek:
06:00-09:00 Reggeli 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
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: 12.45;
Fortuna sport: 12.55

Vasárnap:
06.00–09.00 Suki koktél
Schuckert Józseffel
10.00-12.00 AKT – Aktuális
Közéleti Térkép –
helyi közérdekû magazin
S. Szabó Gabival
13.00-15.00 Fortuna Top 20
Balog Judittal
15.00-19.00 Kívánságmûsor
Mittler Judittal
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Divat, mozgás, show
Sikeres pályafutás, a tánc öröme

E három, sokak által egybecsengõ gondolat megvalósításával foglalkozik a Csillag Show Tánc Egyesület.
Négy évvel ezelõtti megalakulásuk óta egyre több és
nagyobb sikert könyvelhetnek el maguknak. Fõ irányvonaluk a modern színpadi
showtánc oktatása, de
emellett a hastánc, hip-hop

és a diszkótánc is szerepel
a repertoárjukon. Az egyesület négy korcsoportban
(manók: 3–6 év, gyerek:
7–10, tini: 11–17 és felnõtt:
18 felett) foglalkozik a fiatalokkal. Munkájuk során a
zene és a mozgás megszerettetése mellett a mozgáskoordináció és a ritmusérzék fejlesztése is feladat,

Mûszeres és orvosi szemvizsgálat
Kontaktlencse- és szemüvegrendelés
SZTK-vények felírása és beváltása
Gyors, pontos szemüvegkészítés

szágos
Összmûvészeti
Fesztiválon ezüstminõsítést,
hastáncban bronzminõsítést kaptak. Idén a Magyar
Hastáncbajnokságon harmadik helyezést és különdíjat nyertek, az Országos
Showtánc-bajnokságon
arany és ezüst minõsítéssel,
a Fashion Dance területi
bajnokságról a manók és a
gyerekek
aranyéremmel
tértek haza. Az egyesület
sikerét jelzi az is, hogy viszontláthattuk õket az RTL
Klub mûsorában.
A Csillag Show Tánc Egyesület szeretettel vár minden
sikerre vágyó, mozgást és
zenét szeretõ fiatalt a beiratkozásra szeptember 13-án
kedden és 16-án pénteken
16–19 óráig a mûvelõdési
házba. Érdeklõdni lehet a
30/360-20-75-ös számon.
Sztároktató: a VIVA legjobb
férfi táncosa. Ha biztos sikert
akarsz, válaszd a Csillag
Show-t!
(X)

melyet kiválóan végez az
egyesület vezetõje, dr.
Czárné Nagy Ildikó. Eredményességét bizonyítja,
hogy a csoport tagjai közül
sikeresen felvételiztek táncmûvészeti és színmûvészeti
iskolákba. A gyerekeknek
lehetõségük van divatshowkoreográfiák elsajátítására
is. A tavalyi évben megkezdõdött a Fashion Dance oktatása, mely ötvözi a táncot
és a divatot. A Csillag Show
Tánc Egyesület rendszeresen jelen van nívós városi
és vidéki rendezvényeken.
Saját szervezésû programjuk a Csillogó Ünnep nevet
viselõ jótékonysági est és a
Csillagfény Parádé. Ez
utóbbi programot Guinness-rekord, szépségkirálynõ-választás, moderntáncés hastánc-bajnokság is
színesíti. Tudásukat a színpadi fellépések mellett különbözõ versenyeken is kamatoztatják. Két éve az Or-

Hitelvásárlási
lehetõség!

Elérhetõségünk:
LENS OPTIKA
7030 Paks,
Dózsa György
út 44. Telefon:
75/511-246

OTP Egészségpénztár és Vitamin
Pénztár partnere
(kártya)

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

Sodexho
Pass
utalványt
beváltjuk!
Paks, Dózsa György út 73. (volt Sánc)
Tel.: 75/421-669, 75/511-166

