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Árfolyamkockázat? 
Felesleges !!!

Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez, hitelkiváltáshoz 
forint alapú lakáshitelünket, akár az ingatlan értékének 75%-áig.

Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre 
akár 7.000,- Ft-tól a futamidõ függvényében. (THM 10,50)

Paksi fiókunk: Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

Az ország megannyi pontján
mûködõ, rákbetegeket segítõ civil
szervezet után immár Pakson is van
egy klub, ahova várják azokat, akik
életében megjelent a daganatos be-
tegség. 6. oldal

Pongrácz Sándor-díjjal ismerte el
az önkormányzat Molnár Klára
háziorvos egészségügyi munkáját
Semmelweis Ignác születésnapján.

7. oldal

Jubilált a a Heizler kapusiskola.
A tizedik alkalommal megrendezett
táborban a nemzeti csapat hálóõre-
inek trénere, Disztl Péter is okta-
tott. 17. oldal

Harminc új
lakója van
az idõsek
otthonának

Írásunk  3. oldalon.



A Pro Artis Mûvészeti
Iskola vezetõsége értesíti
az érdekelteket, hogy
2006. június 30-tól 2006.
augusztus 7-ig az iskola
zárva lesz az építkezés, át-
alakítás és a költözés mi-
att. Ebben az idõben sem-
miféle ügyintézés nem
lesz. Elérhetõségek: igaz-
gató 30/902-6172, igazga-
tóhelyettes 20/203-0147.
Megértésüket, türelmüket
köszöni Hartmann József
igazgató.

A Pákolitz István Városi
Könyvtár festés és nagyta-
karítás miatt július 3-tól au-
gusztus 14-ig zárva tart.
Nyitás augusztus 15-én,
8.30 órakor.

Megjelent Paks város
képes fotóalbuma. A negye-
dik, megújult kiadásban rö-
vid ismertetõkkel láthatóak
Kiss G. Péter városunkról
készített felvételei. A kiad-
vány megvásárolható a
Tourinform irodában és az
önkormányzat sajtórefe-
rensénél.

A Tolna Megyei Közleke-
dési Felügyelet a Paks óvá-
ros (Kossuth Lajos, Temp-
lom, Attila, Jámbor Pál, An-
na utca, Szentháromság tér,
Bajcsy-Zsilinszky és Sas ut-
ca) út és járda, buszmegál-
lók és parkolók építési és
felújítási munkáira építési
engedélyt adott ki. Az enge-
dély megtekinthetõ munka-
napokon 8-12 óráig a pol-
gármesteri hivatal 238. szá-
mú irodájában.               -tv-

Néhány halaszthatatlan be-
ruházást kell az önkormány-
zatnak elvégeznie ahhoz,
hogy a Paksi Sportegyesület
élhessen jogával és szerepel-
hessen az NB I-ben. A képvi-
selõ-testület rendkívüli ülé-
sen biztosította az ehhez
szükséges pénzt a felhalmo-
zási céltartalék terhére. 

A bajnoki élvonalban való
szereplés elengedhetetlen fel-
tétele a játékteret övezõ kerí-
tés, háromezer férõhelyes le-
látó és megfelelõ mennyiségû
parkolóhely a vendégszurko-
lóknak és a saját közönség-
nek. Hajdú János polgármes-
ter elmondta, bizonyos ese-
tekben haladékot kaptak, így
például erre a szezonra ezer-
ötszáz helyet kell biztosítani a
lelátókon, a többit pedig a baj-
noki év végére. 

Ugyanezen a rendkívüli ülé-
sen emelték fel a költségve-
tésben elfogadott 400 milliós
folyószámlahitel-keretet 750
millióra.  – Erre amiatt van
szükség, mert az adóbevéte-
lek márciusban és szeptem-
berben folynak be a város
számlájára, a beruházások
pedig, a korai sikeres pályáz-
tatásnak köszönhetõen, a
nyár folyamán befejezõdnek
– indokolta Hajdú János. A
polgármester hozztátette, a
szeptemberi adóbevételekbõl
egy összegben a város a fel-
vett hiteleket visszatéríti.

A Duna magas vízállása mi-
att idén lényegesen meg-
növekedett a szúnyogok szá-
ma. A megyei katasztrófavé-
delem, illetve önkormányzat

a Belügyminisztérium vis ma-
jor keretébõl remél támoga-
tást. A testület hozzájárult
ahhoz, hogy Paks is pályáz-
zon. Az elbírálásig a szúnyo-
gok irtását a költségvetésben
elfogadott keret terhére vé-
gezteti el a város vezetése.
Erre idén tízmillió forintot
különítettek el.

Terítékre került – ha áttéte-
lesen is – az, hogy újabb áru-
házlánc nyit Pakson üzletet.
A Lidl a 6-os út mellett a vá-
ros déli részén vásárolt terü-
letet. Az engedélyezési eljá-
rás elkezdõdött. A leendõ
áruház épülete alatt húzódik
egy nagy kapacitású csapa-
dékelvezetõ, ami az Újtemp-
lom utcáról és környékérõl
gyûjti össze a vizet. Nagy esõ-
nél, felhõszakadásnál meg-
esik, hogy „visszatorlódik” a
víz. Ezt figyelembe véve java-
solta a polgármester, hogy
megosztva a beruházóval a
költségeket, helyezzék át a
csapadékvíz-elvezetõt. Az ön-
kormányzat hozzájárult eh-
hez a megoldáshoz. 

A képviselõk ezek után két
olyan témát tûztek napirend-
re, ahol megyei feladatokról
esett szó, s csupán – mint a
többi településnél – Paks ön-
kormányzatának állásfoglalá-
sát kérték. Az egyik elõter-
jesztés a megyei gyermekvé-
delmi feladatokat ellátó intéz-
mények összevonásáról, a
másik egyes megyei testne-
velési és sportfeladatok Tolna
Megyei Sportszövetségek
Szövetségére történõ átruhá-
zásáról szólt.                    vida
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Fotó: Fonyó Dániel

Megjelenik kéthetente, 4000 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 és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: július 28.

Címlapkép: Szaffenauer Ferenc
Panorámakép: www.paksnet.hu
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Döntés után

Utolsó simítások
Finisébe érkezett a mûvé-
szeti iskola felújítása. A
munkát tavaly szeptember-
ben kezdte a Strabag Rt. A
szerzõdés szerint a meglé-
võ épület felújítását végez-
ték volna el, de rossz szer-
kezeti állapota miatt telje-
sen vissza kellett bontani
és újjáépíteni. A pluszmun-
ka miatt május 7-rõl július
31-re módosították a határ-
idõt, tájékoztatott Hauszek
József. Az építésvezetõ el-
mondta, hogy az eredeti ér-
ték bruttó 416 millió forint

volt, ami 15 millióval lett
több a módosítás miatt.

A régi, közel hétszáz
négyzetméteres épület te-
tõterét beépítették, s mellé
egy újat is építettek. A kül-
sõ munkák nagy része be-
fejezõdött, most már több-
nyire belsõ munkákat vé-
geznek, illetve hátravan az
udvar és kertrendezés.
Hauszek József építésveze-
tõ úgy tájékoztatott, határ-
idõre elkészül a mûvészeti
iskola.

-vt-

Röviden
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Harminc új férõhely a gondozóházban
Harminc gondozott elhelye-
zésére alkalmas, új szárny-
nyal bõvült az Idõsek Ott-
hona és Gondozóháza. A 110
millió forintos, száz száza-
lékban önkormányzati rá-
fordítással elkészült épület-
részt tavaly, szeptember
második felében kezdte épí-
teni a kivitelezõ cég, az ün-
nepélyes átadást a közel-
múltban tartották. Hajdú
János polgármester el-
mondta, ez a beruházás or-
szágos szinten is példaérté-
kû. A rászorult és elesett
embereknek az ellátást ma-
gas színvonalon tudják biz-
tosítani, a 2-2,5 éves vára-
kozási idõ lecsökken, tette
hozzá. Az új épületszárny-
ban két és három ágyas la-
kószobák készültek fürdõ-
vel, nõvérpultot, konfliktus-
kezelõ szobát, társalgót, va-
lamint dohányzót alakítot-
tak ki, a többi kiszolgáló he-
lyiség a másik épületrész-
ben rendelkezésre áll. A te-
tõtérben személyzeti öltözõ
és raktár kapott helyet. 

– A lakóknak, dolgozók-
nak néhány hétig kellemet-
len volt az építkezés, nagy
volt a zaj és a por, de átvé-
szeltük – mondja Gogolák
Róbertné. A Szociális In-
tézmények Igazgatóságá-
nak vezetõje hozzátette,
voltak súrlódások a kivite-
lezõvel, de úgy véli, jobb, ha
a problémák menet közben
derülnek ki, amikor még ja-
víthatóak. – Elõfordult,
hogy a fõfalat alapig vissza
kellett bontani, új bádogost
kellett a tetõ befejezéséhez
alkalmazni, csúszott némi-
leg a befejezés is, de a vég-
eredmény mindenfélekép-
pen igazolja, hogy érdemes
volt –  tette hozzá Hajdú
János polgármester. A szo-
ciális otthon bõvítését a
Hajdú Építõipari és Keres-
kedelmi Kft. végezte, az át-
adás határideje eredetileg
április 14-e volt. 

Az intézmény bõvítésével
a munkatársak létszámát
nyolc fõvel emelték. Az új
kollégák június 15-én kezd-

ték a munkát, egy hetük
volt a feladatok, az épület
megismerésére, majd meg-
kezdõdött a lakók beköltöz-

tetése. A várólistán szerep-
lõket felkeresték, a legrá-
szorultabbak elhelyezésére
elegendõnek bizonyultak az
új szobák. – Néhányan még
várakoznak, de mivel õk
részben önellátók, a róluk
való gondoskodást meg tud-
ják oldani alapellátásban,
házi segítségnyújtással, ét-
keztetéssel – összegezte
Gogolák Róbertné igazgató.
Az otthon nyitott intéz-
mény, azaz a lakók kimehet-
nek a városba, a hozzátarto-
zók pedig bármikor meglá-
togathatják, hazavihetik
õket. Szabadidõs progra-
mok is vannak, így például
évente egy nagyobb kirán-
dulás, megemlékeznek a
születésnapokról, névnap-
okról, ünnepséggel készül-
nek karácsonyra, nõnapra,
anyák napjára, de van film-
vetítés, vetélkedõ, gyógy-
torna is.                                 

-kgy-

Új lakója az otthonnak
Haaz Pálné, aki férjével
együtt költözött be. El-
mondta, örülnek a lehetõ-
ségnek, úgy érzi, hogy itt
jó helyük lesz, könnyebben
boldogulnak. Az épület
szép, a gondozók kedvesek,
és mindenben segítenek
nekik. Jó a szoba, nem kell
nagyobb, mert már nehe-
zen mozog, tette hozzá. 

Férje, Haaz Pál szerint is ké-
nyelmes a szoba, csak az ágy
fölül hiányzik a kapaszkodó,
hiszen mozgássérült. – Azt
ígérték, elhozzák és felszere-
lik – mondja Pali bácsi, aki
úgy véli, hogy jó helyen van-
nak. Sok ismerõssel, még
gyerekkori játszópajtással is
találkoztak. – Azért nem 
könnyû, meg kell szokni – tet-
te hozzá könnyes szemmel. 

Az Idõsek Otthona és Gondozóháza önkormányzati fenntartású intézmény, 1998-ig a
Kossuth Lajos utcában mûködött, harminc férõhellyel. A Kishegyi úti új, akadály-
mentesített épületet 1998. november 5-én adták át, ez már modern, tágas, és világos volt,
ötven férõhellyel. Kialakítottak a 24 lakószoba mellett irodákat, orvosi szobát, gyógytor-
natermet, imatermet, nõvérszobát, raktárakat, valamint a lakók használatára teakonyhát,
mosó- és vasalóhelyiséget. 2003-ban további két szobával gyarapodott az intézmény egy
belsõ átalakítás során, ez négy újabb férõhelyet jelentett. A jelenlegi harminccal 84-re
emelkedett a helyek száma. 
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Éjszakai sport fiataloknak
A paksi Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fórum másfél mil-
lió forintot nyert az Ifjúsági,
Családvédelmi, Szociális és
Egészségügyi Minisztérium-
tól a szervezet mûködésére és
programjainak megvalósítá-
sára. Ebbõl vetélkedõket,
rendezvényeket támogatnak,
de lesz éjszakai sportolási le-
hetõség is.

Korábban csak koordináció-
ra, tagjaik képzésére, kiad-
vány megjelentetésére kap-
hattak pénzt a Kábítószer-
ügyi Egyeztetõ Fórumok
(KEF), most viszont lehetõ-
ség nyílt arra, hogy a társult
szervek programjaihoz is igé-
nyeljenek támogatást. Markó
Tímea, a KEF elnöke el-
mondta, hogy a pályázat elõtt
a bírálók felmérték, a kábító-
szerügyi egyeztetõ fórumok
mûködõképesek-e. A dél-du-
nántúli régióban két szerve-

zett „hullott ki” a rostán,
nyolcat, köztük a paksit, jól
mûködõnek ítélték. A paksi
KEF a lakosságszám alapján
igényelhetõ teljes összeget,
másfélmillió forintot nyert,
ebbõl egyet programokra for-
díthat. Ezek közül a legjelen-
tõsebb, s a legtöbb pénzt fel-
emésztõ az éjszakai sportolá-
si lehetõségek biztosítása.
Erre majd a Deák Ferenc Ál-
talános Iskola sportcsarnoká-
ban lesz lehetõség. Lesz foci,
pingpong, s minden egyéb,
amit a fiatalok szeretnének.
Ezen túlmenõen konferenci-
át, AIDS-ellenes programot,
vetélkedõket szerveznek a
KEF társult szervezetei a
most elnyert pénz felhaszná-
lásával. Terveznek olyan akci-
ót is, mely során egyik paksi
szórakozóhelyre kivonulva
óvszert, ásványvizet osztanak
a bulizó fiataloknak.        -vida-
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent balra), Vida Tünde (fent jobbra), Fonyó Dániel (lent)

Tapasztalatcsere

Visk és Galánta után foly-
tatják a testvérvárosok
könyvtárainak megláto-
gatását a Pákolitz István
Városi Könyvtár munka-
társai. Július 8-án Kézdi-
vásárhelyre látogatnak,
és az ottani könyvtáros
kollegákkal ismerkednek.
Gutai István, az intéz-
mény vezetõje elmondta,
hogy mivel testvérvárosi
kapcsolatról van szó, az
önkormányzat hathatós
támogatásával jön létre az
út. – A szakmai program
nem csak abból áll, hogy
körbevezetnek minket a
könyvtáron, hanem meg-
ismerkedünk annak mû-
ködésével, tapasztalato-
kat is cserélünk. Utána
megismerjük a várost, an-
nak nevezetességeit. Ellá-
togatunk Sepsiszent-
györgyre is, és megnéz-
zük a környék irodalmi,
mûvelõdéstörténeti em-
lékhelyeit – tájékoztatott
a könyvtárvezetõ.               

S.Szabó

Hasonlóan a 2002-eshez, az
októberi választásokon is kö-
zösen indítja jelöltjeit az
MSZP és az SZDSZ Pakson.
Minderrõl sajtótájékoztatón
számoltak be, ahol a jelöltek
is bemutatkoztak. Faller De-
zsõ, az MSZP helyi szerveze-
tének elnöke elmondta, min-
den körzetben a jelenlegi
képviselõ indul, mivel nyertes
csapaton nem kívánnak vál-
toztatni. Járfás Tamás, az
SZDSZ elnöke hozzátette, õk
is Faller Dezsõ jelenlegi al-
polgármestert támogatják
mint polgármesterjelöltet, il-
letve együtt készítik a prog-
ramot, s közös listát állítottak
a szocialistákkal. A lista elsõ
két helyén MSZP-s jelölt:

Faller Dezsõ, illetve Mezõsi
Árpád áll, harmadik Járfás
Tamás (SZDSZ). Mindhár-
man képviselõk jelenleg is.

A program – mint mondták
– még nem kész, de már fo-
lyik az elõkészítése, egyezte-
tése. Ebben, mint kiemelték,

nem a párt-, hanem a város-
politika kap fõszerepet.
Hangsúlyt helyeznek to-
vábbra is az elmúlt négy év-
ben képviselt takarékos gaz-
dálkodásra, és a beruházá-
sok költségvetésen belüli
arányának növelésére. Jár-

fás Tamás mindezt azzal in-
dokolta, hogy ez a város be-
ruházásokra éhezik. Faller
Dezsõ arról is beszélt, hogy
igyekeznek az eddigieknél
nagyobb mértékben kihasz-
nálni az európai uniós forrá-
sokat, illetve arról, hogy ki-
egyensúlyozott kapcsolatra,
közös gondolkodásra törek-
szenek az atomerõmûvel.

A tízbõl hét körzetben
MSZP-s, háromban SZDSZ-
es jelölt méreti meg magát. 

Az MSZP-SZDSZ közös je-
löltjei a tíz körzetben: Pus-
kás János (SZDSZ), dr.
Vöröss Endre, Faller Dezsõ,
Haaz Ádám, Mezõsi Árpád,
Kiss Mária (MSZP), Zsarnai
Sándorné, dr. Strasszer Ta-
más (SZDSZ), Heringes
Anita, Szemes István
(MSZP).                     -tünde-

Közös jelölteket állítanak

Fejlesztések a TelePaksnál

Az önkormányzat fejlesztési
célú támogatásából sikerült
megvásárolni a TelePaks új
közvetítõkocsiját. A régi oly-
annyira amortizálódott, hogy
már nem volt képes saját „lá-
bán” közlekedni. Az új gépko-
csit a szükséges mûszaki be-
rendezésekkel, eszközökkel
saját forrásból szerelte fel a
TelePaks Kht. 

– Mindnyájunk megelége-
désére debütált a Gastro-
blues Fesztiválon az új közve-
títõkocsi – mondta Kovács Ti-
bor. Az ügyvezetõ-fõszerkesz-
tõ azt is elárulta, hogy élõ
közvetítésre nem képesek,
ahhoz ki kellene építeni egy
mikro-kapcsolatot. – Ez azon-
ban nem is biztos, hogy olyan
fontos cél, amire érdemes
több millió forintot áldozni –
fogalmazott. A kocsi, ami ép-
pen ezért inkább rögzítõ,

mint közvetítõ, mégis sok le-
hetõséget rejt magában. Se-
gítségével külsõ helyszínen
tudnak mûsorokat rögzíteni.
Többkamerás, profibb felvé-
teleket készíthetnek úgy,
hogy nem kell stúdióban utó-
munkálatokat végezni. 

A városi televízió egyébként
júliustól áttért a nyári mûsor-
rendre. Péntekenként Víkend
híradóval, az elmúlt évben ké-
szült mûsorok ismétlésével je-
lentkeznek augusz-
tus 20-ig. A nyári le-
állás nem jelent fel-
hõtlen pihenést a
stábnak, ezt az idõ-
szakot használják
fel karbantartásra,
az eszközök szervi-
zelésére. A sport-
mûsoroknak új dísz-
letet is készítenek.
Másik nagy válto-

zás, ami Kovács Tibor ígérete
szerint rendkívül látványos
lesz, az új feliratozás. Szintén
az önkormányzat fejlesztési
célú tartalékából lecserélték a
matuzsálemnek számító fel-
iratozó készüléket. – Több
mint 18 éves volt, szerintem az
országban már csak mi hasz-
náltunk ilyet – fogalmazott a
fõszerkesztõ. Az új géprõl vi-
szont elmondta, professzioná-
lis berendezés, hihetetlenül
sokat tud, s a nyarat felhasz-
nálják arra, hogy ismerkedje-
nek az általa nyújtott lehetõsé-
gekkel. Már ezeket kihasznál-
va változik meg õszre a televí-
zió és az egyes mûsorok grafi-
kai arculata.                      -vida-

Új közvetítõkocsit vásárolt a TelePaks. A berendezésnek
köszönhetõen õsztõl várhatóan több külsõ helyszínes,
több kamerával rögzített mûsort láthatnak majd a nézõk.
Várhatóan szintén látványos változást eredményez az új,
korszerû feliratozó is. Mindezekre néhány hetet várni
kell, hiszen a városi televíziónál most nyári szünet van.



Nem egyszerû megbirkózni a
tudattal, hogy valaki beteg.
Maga a szó: RÁK legtöbbünk
számára rémisztõ. Akadnak
olyanok, akik átélték, nem
hagyták magukat legyûrni, s
úgy döntöttek, másoknak is
segítenek. Az ország meg-
annyi pontján mûködõ, rákbe-
tegeket segítõ civil szerveze-
tei után immár Pakson is van
egy klub, ahova várják azokat,
akik életében megjelent a da-
ganatos betegség. A Napra-
forgó Klub nemcsak betege-
ket, családtagokat is vár. 

A Napraforgó Klub a 2004
decembere óta mûködõ Váro-

si Mentálhigiénés Egyesüle-
ten belül kezdte meg mûkö-
dését. A klub tagjai minden
hónap második csütörtökjén
találkoznak a városi mûvelõ-
dési központ valamelyik he-
lyiségében. Most még nincse-
nek sokan, de a klubvezetõ
Erdélyi Gabriella abban bí-
zik, hogy egyre többen csatla-
koznak hozzájuk a daganatos
betegséggel küszködõk, a
gyógyultak és a családtagok,
hozzátartozók közül. A klub
információt, lelki támaszt
nyújt. Elõadásokat, közös
programokat szervez, s
igyekszik felhívni a figyelmet

a szûrõvizsgálatok fontossá-
gára. Ám a legfontosabb Er-
délyi Gabriella szerint, hogy
közösséget biztosítanak, és
saját tapasztalataikat átadva
segítenek azoknak, akik úgy
gondolják, lelkileg nem tud-

nak megbirkózni a betegség
tudatával.

Erdélyi Garbirella maga is
átesett a betegségen. Õt is,
családját is padlóra küldte a
hír, hogy beteg, de – mint el-
árulta – most már nem csak
testileg van jól, de átértékelte
életét, s még jobban érzi ma-
gát a bõrében, mint akkor,
amikor még teljesen egészsé-
ges volt. Azon túl, hogy bol-
dog és kiegyensúlyozott, tár-
saival együtt másokon is sze-
retne segíteni, ezért hívta,
hívták életre a klubot. 

A Napraforgó Klub egyéb-
ként csatlakozott a Rákbete-
gek Országos Szövetségéhez.
A paksi szervezet várja új
tagjait, támogatóit.             -vt-
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Fotók: Vida Tünde

Lelki támasz

Az elismerés jobb munkára sarkall
A köztisztviselõi nap alkalmá-
ból tartott ünnepségen elsõ-
ként dr. Blazsek Balázs címze-
tes fõjegyzõ köszöntötte az
önkormányzatnál dolgozó
köztisztviselõket. Egyebek
mellett elmondta, hogy a pol-
gármesteri hivatal akkor mû-
ködik jól, ha a lakossági visz-
szajelzések is ezt igazolják. A
panaszok, fellebbezések, zöld
számra érkezõ jelzések folya-
matos csökkenése, illetve ál-
landó alacsony száma a bizo-
nyíték, hogy a hivatal dolgo-
zói, a köztisztviselõk az elmúlt
15 évben jól végezték a mun-
kájukat. Az összejövetelen kö-
szöntötték 25 éves köztisztvi-
selõi jubileuma alkalmából

Nagyné Hársfalvi Máriát és
Alpekné Lovász Arankát, il-
letve Mácsik Györgynét, aki
harminc éve köztisztviselõ.
Ezt követõen Hajdú János
polgármester átadta a Deák
Ferenc-díjat, amelyet ebben
az évben Hum Ferenc, a mû-
szaki osztály vezetõje vehetett
át. Az elismerést 2004-ben az
önkormányzati köztisztvise-
lõk munkájának elismerésére
alapították, tavaly Neppné
Bérdi Mária kapta a díjat.

Hum Ferenc még általános
iskolás volt, amikor a házuk-
ról kellett alaprajzot készíte-
ni. Akkor látott egy igazi mû-
szaki rajzot, ami nagyon
megtetszett neki. Elhatároz-

ta, hogy az építészi pályát vá-
lasztja, és a mai napig nem
bánta meg döntését. Ahogy a
kezdetre visszaemlékszik,
hamar megtapasztalta, hogy
az iskola csak alapot adott,
sok mindent munka közben
kellett elsajátítania. Ma már
azon veszi észre magát, hogy
a fõutcán séta közben is csak
azt figyeli, hol van megoldás-
ra váró probléma. – Ez a vá-
rosnak jó, nekem kevésbé,
mert nem tudok igazán ki-
kapcsolódni, de hát ilyen va-
gyok – tette hozzá mosolyog-
va. Amikor munkájáról be-

szél, látszik, szereti az ala-
posságot, azt, hogyha az el-
készült munka eléri az általa
megfelelõnek tartott, illetve
a képviselõ-testület és a la-
kosság részérõl elvárt szín-
vonalat. Az irányításával
megvalósult beruházások kö-
zül legbüszkébb talán a ren-
delõintézetre, ami jó minõ-
ségben, határidõre és a költ-
ségkeretek tartásával ké-
szült el. – Az elismerés – fo-
galmazott – arra sarkall,
hogy még többet, még job-
ban teljesítsek.

-gyöngy- 

Hum Ferenc középiskolai ta-
nulmányait Pécsen, a Pollack
Mihály Építõipari Szakkö-
zépiskolában végezte, majd a
Budapesti Mûszaki Egye-
tem építõmérnöki karán
szerzett diplomát. Kisebb
megszakítással 13 éve dolgo-
zik az önkormányzatnál,
1997 közepéig beosztott mér-
nökként, majd a mûszaki
osztály vezetõjeként. Irányí-
tásával számos beruházás

valósult meg a városban. Ve-
zetése alatt készült el a helyi
Építési Szabályzat és Szabá-
lyozási terv, a Hulladékgaz-
dálkodási Program és a Köz-
beszerzési és Beruházási
Szabályzat. Közbeszerzések
terén is bizonyította hozzáér-
tését, az elmúlt három évben
lefolytatott nagy számú köz-
beszerzési eljárás során
egyetlen jogorvoslati eljárás
sem volt.
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Fotók: Vida Tünde (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

Pongrácz-díj Molnár doktornõnek

Idén a tekézõben tartották az
ünnepséget, ahol Dallos Van-
da szavalata, illetve a Vetõvi-
rág népzenei együttes mûso-
ra után Hajdú János köszön-
tötte a vendégeket. A polgár-
mester többek között el-
mondta, hogy a város egész-
ségügyi helyzetét jobbnak
tartja az országosnál, mind
eszközállományát mind sze-
mélyi állományát tekintve. 

– Különösen jó az ellátás
színvonala, amely a mûszere-
zettség, technikai feltételek
mellett a szakemberek hoz-
záállásán is múlik. Az egész-
ségügyet az önkormányzat
kiemelt területként kezeli,
amire legjobb példa talán az
új szakorvosi rendelõintézet
– összegezte a polgármester.
Az ünnepségen Ulbert Sán-
dor, az egészségügyi bizott-
ság elnöke is köszöntõt mon-
dott. A polgármester ezek
után adta át a Pongrácz Sán-
dor-díjat, amelyet ebben az
esztendõben dr. Molnár Klá-
ra háziorvosnak ítéltek.

Dr. Molnár Klára köszönet-
nyilvánításában arról be-
szélt, hogy az orvosi munka
nem éppen családbarát, de õ
szereti hivatását, s családja

mindig segítségére volt ab-
ban, hogy azt gyakorolhassa.
Mint mondta, a háziorvosi
szolgálatot kiváltságnak is
érzi, hiszen közel kerül az
emberekhez. Úgy gondolta,
hogy két helyen lehet igazán
orvosi munkát végezni, kór-
házban vagy körzeti orvos-
ként. Mivel azonban a koráb-
ban végzett kórházi munkát
még kevésbé érezte család-
barátnak, mint a körzeti or-
vosit, egy hirtelen elhatáro-
zással váltott. 

– Ide hazajöttünk, hiszen
férjem paksi. Az pedig ter-
mészetes volt, hogy háziorvo-
si munkát fogok végezni. Dr.
Molnár Klára – mint méltatá-
sában kiemelték, gyógyító
munkája mellett más felada-
tokat is vállalt. Ilyen az ifjú
kollégák képzése. – Egyre in-
kább azt érzem, hogy meg-
öregedtünk, mi háziorvosok,
országosan nagy hiány van fi-
atal háziorvosokból, máskép-
pen pedig nem lehet utódokat
szerezni, csak ha az ember
nevel – indokolta mentori fel-
adatvállalását. Arra pedig,
hogy miért vállalta fel a szen-
vedélybetegek, más elesett
emberek felkarolását, annyit
mondott, nem elég, ha az em-
ber testét gyógyítják, ha
más, például társadalmi
problémák okozzák a baját. 

Dr. Molnár Klára elmondta,
az elismerésnek nagyon örül,
de számára legfontosabb, ha
érzi az emberek szeretetét. A
Pongrácz Sándor-díjat –
árulta el – éppen azért vette
át nagy örömmel, mert köz-
vetlen munkatársai javasol-
ták a kitüntetésre. 

Dr. Molnár Klára háziorvost jutalmazta az egészségügyben kiemelkedõ munkát vég-
zõk elismerésére alapított Pongrácz Sándor-díjjal az önkormányzat. A díjat hagyo-
mányosan Semmelweis Ignác születésnapján, az egészségügyben dolgozók ünnepén
adta át Hajdú János polgármester. 

A doktornõ 1980 óta 
dolgozik Pakson. Alapítója a
háziorvosi szolgálatnak, el-
sõként lett vállalkozó házi-
orvos. 1994-tõl négy éven át
önkormányzati képviselõ,
az egészségügyi bizottság
elnöke volt. Több évig ve-
zette az Orvosi Kamara he-
lyi szervezetét, úttörõszere-
pet vállalt a városban a
szenvedélybetegek gyógyí-
tásában. Mentorként sok fi-
atal szakorvos gyakorlati
képzésében vállalt szerepet.
Az idõsek otthona orvosa-
ként rendszeresen foglalko-
zik a gondozottakkal.

Közösségi nap

Elsõ alkalommal szervezett a
katolikus egyházközség kö-
zösségi napot Pakson. Ke-
resztes Pál plébános elmond-
ta, hogy Siklóson, ahol 16
évig dolgozott, minden esz-
tendõben szerveztek hason-
lót, és úgy tûnik, hogy Pak-
son is van rá igény. A szerve-
zõk várakozásának megfele-
lõen magas részvétel mellett
zajlott a rendezvény, amely-
nek alapgondolata az volt,
hogy összehozzák az embere-
ket, együtt töltsenek egy kel-
lemes délutánt. A programot
halászléfõzõ verseny színesí-
tette, huszonöten mutatták
meg fõzõtudományukat,
amelynek eredményeként
késõ délutánra ínycsiklando-
zó illat lengte körül a rendez-
vény helyszínét, az ESZI
sportcsarnokot. A találkozó-
nak a közösségformálás mel-
lett még egy fontos célja volt:
a tombolán befolyt összeget a
Hargita megyei Gyergyó-
szentmiklóson épülõ temp-
lom befejezésére ajánlották
fel. Keresztes Pál plébános
tájékoztatása szerint a két-
százezer forintot már át is
utaltak. Hozzátette: megható
volt a vállalkozók hozzáállása
is, hiszen komoly felajánlások
érkeztek, a rendezvény lebo-
nyolításához is kaptak segít-
séget. A vacsoraasztalhoz kö-
rülbelül négyszáz vendég ült
le, s a több mint kétszáz kilo-
gramm pontyból készült
étekbõl az idõsek otthonába
és a hajléktalanszállóra is vit-
tek kóstolót.                     -kgy-

A Pongrácz Sándor-díjat
a képviselõ testület 1999-
ben alapította, az egész-
ségügyi ellátásban vég-
zett kimagasló tevékeny-
ség elismerésére.  A ki-
tüntetést minden évben
egyvalaki veheti át.

Eddigi díjazottak:
Vájer Ferencné, Lénárt

József, Dr. Baranyai Ilo-
na, Dr. Keszthelyiné Dr.
Benkó Erzsébet, Dr.
Hellebrand Béla, Tóbiás
Zoltánné, Bodajki Zsu-
zsanna.

-gyöngy-
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Fotó: MVM Zrt. (fent), Molnár Gyula (lent)

A Duna-Mecsek Területfej-
lesztési Alapítvány kuratóri-
umához öt olyan térségbõl
nyújthatnak be pályázatot,
ahol már van vagy lesz nuk-
leáris létesítmény. Az érin-
tett paksi, kalocsai, báta-
apáti, bodai és püspökszilá-
gyi térség hatvan települé-
sén közel száznegyvenezer
ember él. Az atomerõmû ko-
rábban is támogatta ezen ré-

giók fejlõdését, de szervezet-
tebb, tervezettebb formára
volt szükség, indokolta az
alapítvány létrejöttét dr. Ko-
csis István, az MVM Zrt. ve-
zérigazgatója. A kuratórium
elnöke kiemelte, az elsõ pá-
lyázati fordulóban Bátaapáti
térségébõl érkeztek a leg-
jobb, az alapító akaratával
összhangban lévõ pályáza-
tok. Ebben az évben a gaz-
daságfejlesztést, munka-
helyteremtést eredményezõ
programok élveznek priori-
tást, ezen belül is azok, ame-
lyek nagyobb térség számá-
ra ígérnek fejlõdést. Dr. Ko-
csis István azt is elmondta,
hogy a sikeres pályázóknak
biztosított pénz 650 millió fo-
rintnyi beruházást eredmé-
nyezhet. Számos pályázatot
elutasított a kuratórium, az
elnök szerint ennek oka az,
hogy nem az alapító által

meghatározott célokra kér-
tek támogatást, illetve akadt
olyan pályázó is, aki – bár ezt
kizárták a kiírásban – több
pályázatot is benyújtott. A
sikertelen pályázatok között
van a paksi is. A város ön-
kormányzata a lakótelepi
park felújításának terveire
igényelt támogatást. Paks
térségébõl húsz pályázat ér-
kezett több mint 250 ezres
igénnyel. Ebbõl tizenegy
volt sikeres. A pályázók 49,5
millió forinton osztozhatnak.
A paksi térség nyertesei kö-
zött van Gerjen, ahol a nuk-
leáris kultúra terjesztését
támogatja az erõmû az ala-
pítványon keresztül. Van
gyõztes pályázó Györköny-
ben, itt megváltozott munka-
képességûek foglalkoztatá-
sára fordíthatnak pénzt. A
Neutron Kft. egy bátaapáti
munkahelyteremtõ beruhá-
zásra nyert támogatást.
Nyolc fõt foglalkoztató var-
rodát, asztalosüzemet hoz-
nak létre. Minderrõl dr.
Varga-Sabján László, a ku-
ratórium operatív munkáért
felelõs tagja számolt be, aki
azt is elmondta, hogy nem

volt sok direkt munkahelyte-
remtõ program. Szép szám-
mal akadtak viszont támoga-
tásra érdemes turisztikai
fejlesztést célzó kezdemé-
nyezések, ilyen az uszódi fa-
luközpont-fejlesztés és a
Dunaszentbenedeken terve-
zett tájház. 

A legtöbb pályázat – negy-
ven – egyébként Bátaapáti
térségébõl érkezett, ezekbõl
huszonegy volt sikeres, az
igényelt 388,9 millióval
szemben 87 millió forint tá-
mogatás érkezik a térségbe.
Boda környékérõl tizenhá-
romból nyolcat ítéltek meg-
felelõnek, Kalocsa térségé-
bõl kilencbõl hetet, a
püspökszilágyi körzetbõl pe-
dig tizenkettõbõl csupán
hármat. 

A támogatási összegeket a
szerzõdések megkötése után
azonnal utalják, mondta dr.
Varga-Sabján László, akinek
javaslatára kikötötte a kura-
tórium, hogy minden nyertes
pályázónak meg kell jeleníte-
nie, hogy programját a Duna-
Mecsek Alapítvány támoga-
tásával valósította meg.

Vida Tünde

Segítik a munkahelyteremtést
Öt kistérségnek öt éven át ötszázmillió forint támoga-
tást nyújt a Paksi Atomerõmû Zrt. Annak érdekében,
hogy megfelelõ helyre kerüljön a pénz, alapítványt hoz-
tak létre. Ennek kuratóriuma egy szakértõ cég vélemé-
nyét figyelembe véve pontrendszer alapján dönt a beér-
kezõ pályázatokról, igényekrõl. Az elsõ bírálat során
negyedmilliárd forintot osztottak fel.

Elhárították a hibát
Rendellenesség történt júni-
us 22-én az atomerõmûben a
négyes blokk nagyjavítását
követõ próbák során. A reak-
tort április 29-én állították le
a négyévente esedékes nagy-
javításra. Ennek végeztével a
szakemberek végrehajtották
a szükséges ellenõrzéseket,
majd megkezdték a blokk
visszaindítási próbáit. Ezek
során tapasztalták, hogy a
Szabályozó és Biztonságvé-
delmi rendszer egyik rúdjá-
nak hõmérséklete a megen-
gedett határérték fölé emel-
kedett. Mittler István kom-
munikációs fõosztályvezetõ
elmondta: a rendellenesség
az atomerõmû nukleáris biz-

tonságát nem veszélyeztette,
a másik három blokk tovább-
ra is teljes kapacitással vesz
részt a villamosenergia-ter-
melésben. Az eseményt az
Országos Atomenergia Hiva-
tal Nukleáris Biztonsági
Igazgatósága a Nemzetközi
Nukleáris Eseményskála leg-
alacsonyabb, 1. fokozatába
sorolta. Hamvas István mû-
szaki vezérigazgató-helyettes
elmondta, a blokk visszaindí-
tását az esemény kivizsgálá-
sának idejére leállították. Mi-
vel a rendellenesség okát ha-
mar feltárták, a hibát elhárí-
tották, már ez a blokk is teljes
kapacitással részt vesz az
áramtermelésben.             -vt-

A fesztivál történetében elõször mûködött nukleáris sátor a
Gastroblues-on. Az ESZI udvarán a FINE, azaz a Fiatalok
a Nukleáris Energetikáért Egyesület tagjai várták az ér-
deklõdõket, hogy egy totó segítségével nukleáris témájú in-
formációkkal lássák el õket. A nukleáris sátrat a FINE a
Paksi Atomerõmû Zrt.-vel közösen mûködtette. 
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Fotók: Paksi Városi Vegyeskar (balra) Szaffenauer Ferenc (jobbra)

Hangos siker Olaszországban
Az olaszországi Alta Pus-
tériában vendégszerepelt a
Paksi Városi Vegyeskar. A
már hagyományosnak ne-
vezhetõ fesztiválon idén egy-
házi kategóriában nevezett
az énekkar. Az együttes há-
rom koncertet adott csupán,
mert úgy döntöttek, hogy
szeretnének egy kicsit pi-
henni is. Az út nagyszerûen
sikerült, a fellépés és a ki-
rándulások egyaránt. – Két
évvel ezelõtt már jártunk itt,
nagyon megszerettük ezt a
fesztivált – mondta el a kó-
rust vezetõ Simon Péter kar-
nagy.

Idén 75 kórus érkezett a vi-
lág számos tájáról: Dél-Afri-
kából, Lengyelországból,
Oroszországból, de voltak
csehek, szlovákok, norvégok,
no meg természetesen ola-
szok. A magyarokat a paksi
mellett a budapesti Vándor
kórus képviselte.

Az utolsó elõtti délután volt
az énekkarok nagy felvonu-
lása a San Candido nevezetû
városkában. Ilyenkor az ösz-
szes kórus felvonul, és a fõ-
téren felsorakoznak egy kö-

zös éneklésre. A paksiak –
mint karnagyuk mondta –
nem készültek különösebben
erre az eseményre egészen

addig, amíg fel nem hívták õt
telefonon a fesztiválirodáról
azzal a kéréssel, vállalja a
nagy énekkar vezénylését.

– Ez nem kis meglepetés
volt számunkra. Az együt-
tesnek is, és személyesen ne-
kem is hatalmas megtisztel-

tetés és siker is egyúttal:
2500 fõs kórust vezényeltem
– mondta Simon Péter. 
– Fantasztikus érzés volt.

Nagyon jólesett a barátaim
értem való aggódása – árulta
el. – Szerintem ennyi felvé-
telt, mint amennyi rólam ké-
szült, talán még egy olimpiai
bajnokról sem készítenek a
célba érés pillanatában –
mondta.                    S.Szabó

Két keréken a Fertõ-tó körül
A Balaton után a Fertõ-ta-
vat választotta úti célul a
„Széllel szemben is lehet te-
kerni” társaság. Az amatõr
biciklistákat Szabó Jánosné,
Tomolik Teréz, vagy aho-
gyan városszerte ismerik:
Tomó nevezte el így. Tavaly
tizen vágtak neki a Balaton
körüli útnak, aminek aztán
olyan visszhangja volt, hogy
mostanra megháromszoro-
zódott a létszám. A két tóke-
rülés között kisebb túrákat
tettek a város környékén.
Ezek nem olyan jó emlékû-
ek, hiszen – mint Tomó
mondja – veszélyesek, mert
nagy a forgalom és nincse-

nek kerékpárutak. Éppen
ezért választanak olyan út-
vonalakat, amelyek ugyan
messze vannak, de biztonsá-
gosak. A túrát egyébként –
mint szervezõi mondják –
nagy körültekintéssel kell
megszervezni, hiszen a tár-
saság többsége nem éppen
fiatal. Ezért egyáltalán nem
mindegy, mekkora távra vál-
lalkoznak. Idén igencsak ve-
gyesre sikerült a társaság.
A magot jelentõ kertbará-
tok, hivatali, okmányirodai
dolgozók mellé erõmûvesek,
kívülállók is csatlakoztak.
Kor szerint is megoszlott a
csapat, a legfiatalabb nyolc,

a legidõsebb hatvanhat éves
volt. Három nap alatt 141 ki-
lométert tettek meg úgy,
hogy minden este visszatér-
tek Felsõrákoson berende-
zett fõhadiszállásukra. Meg-
tették a kiszabott távot, bi-
ciklistõl hajóra szálltak,
hogy másnap a másik irány-
ba induljanak, s újra vissza-
térjenek. Az út igen hangu-
latosra sikerült, s minden
probléma nélkül ért véget,
ami egyebek között annak is
köszönhetõ, hogy hasonlóan
a tavalyihoz, Dorogi István
most is elkísérte a kerékpá-
rosokat és szervizelte járgá-
nyaikat.                            -tb-

Támogatások

Évek óta támogatja a Német
Nemzetiségi Kisebbségi Ön-
kormányzat az iskolák, s
egyéb intézmények német
nemzetiségi hagyományokat
õrzõ, nyelvoktatást segítõ
kezdeményezéseit. Idén ju-
tott a keretbõl táborokra, il-
letve a múzeum hagyomány-
õrzõ programjára.

Kettõszázezer forinttal tá-
mogatja a Bezerédj Általános
Iskola diákjainak ausztriai
táborozását a Német Nemze-
tiségi Kisebbségi Önkor-
mányzat. Az iskola több éve
szervez tábort Ausztriába a
paksi német önkormányzat
támogatásával. Féhr György
elnök elmondta, idén is úgy
gondolták, hogy a program
jól szolgálja a nyelvgyakor-
lást, de a kért háromszázezer
forint helyett csupán kétszá-
zat tudtak adni. A II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában
egy bezerédjshez hasonló
programot finanszíroz a né-
met önkormányzat. Illetve –
mint az elnök beszámolt róla
– volt egy érdekes pályázat
szintén a II. Rákóczi Ferenc
iskolából, amit szintén támo-
gatásra méltónak ítéltek. En-
nek nem német vagy osztrák
település az úti célja, hanem
magyar, mégpedig Harta, de
ezt is német nyelvgyakorlás
és sváb hagyományõrzés cél-
jából szervezik.

Féhr György elmondta,
hogy idén támogatást nyúj-
tottak a városi múzeumnak
is, mégpedig a múzeumi vi-
lágnapon tartott sváb lakoda-
lom megrendezéséhez.     -vt-
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„Csillagda Tolnavármegyé-
ben” címmel jelent meg a
híradás a Tolnamegyei
Közlöny 1900. június 7-ei
számában, majd így folyta-
tódott a beszámoló:… „A
minden szükséges optikai
mûszerrel ellátott kis csil-
lagdát Szeniczey Géza állít-
tatta fel Hegyes pusztáján,
mely a paks-kölesdi or-
szágút mentén fekszik. A
földesúr nagy barátja a
természettudományoknak,
és különösen nagy szere-
tettel foglalkozik a csillagá-
szattal, melyben szép jár-
tassággal bír.” 

Szeniczey Géza, Szeniczey
Ödön országgyûlési képvi-
selõ öccse 1858. június 7-én
született Pakson, a közis-
mert nemesi család legki-
sebb gyermekeként. Édes-
anyja nemeskéri Kiss Ka-

talin, Deák Jozefa leánya,
édesapja Szeniczey Ferenc
földbirtokos és postames-
ter. Paksi tartózkodása ide-
jén náluk vendégeskedett a
híres politikus-nagybácsi:
Deák Ferenc. Szeniczey
Géza 1912. szeptember 22-
én Pakson halt meg, sírem-
léke a paksi evangélikus te-
metõben található.

Életérõl kevés konkrét
adatot ismerünk, mindösz-
sze annyit tudunk róla,
hogy az evangélikus egy-
ház dunántúli egyházkerü-
lete Tolna-Baranya-So-
mogy megyei fõesperessé-
gének világi felügyelõje
volt, s a korabeli Termé-
szettudományi Társulat
tagja. Sosem nõsült meg,
egyedül élt Petõfi utcai kú-
riájában, s valószínûsíthe-
tõ, hogy ez tette lehetõvé,

hogy ilyen költséges szen-
vedélye lehessen, mint a
csillagászkodás. Sajnos, a
cikkben említett tudomá-
nyos jártasság írásos nyo-
mairól, feljegyzésekrõl
nincs tudomásunk. Feltéte-
lezhetõ, hogy halála után,
mikor nõvérei a hagyatékát
rendezték, megsemmisül-
tek, hiszen ezek a hozzá
nem értõk számára érthe-
tetlen, érdektelen iromá-
nyok voltak.

Ismerjük viszont Dömény
Gábor szekszárdi amatõr
csillagász kutatómunkája
alapján a csillagvizsgáló, il-
letve a mûszerek sorsát. A
hegyesi birtokon álló csil-
lagvizsgáló, melyrõl az új-
sághír tudósított, megsem-
misült. Szeniczey Géza
Pakson épített „csillagdá-
járól” többet tudunk. Elõ-
ször a Petõfi utcai kúriája
(ma a Petõfi u. 30 sz. ház)
padlásterében alakíttatta
ki, ez 1883-84-ben történ-
hetett, majd 1892-ben, a

kúria kertjében építtetett
egy sokszögletû, forgatha-
tó és nyitható tetõkúpos
csillagvizsgálót. Idõs paksi-
ak még emlékeznek, hogy
látták a két világháború
közti évtizedekben a kúria
kertjében álló kis épületet,
melynek helyén ma családi
ház áll. Az obszervatórium
fõ mûszere egy 125 mm-es
távcsõ volt, mely akkoriban
a legkorszerûbbek közé
tartozott. A távcsövet és a
többi mûszert, melyek
megtöltöttek egy vasúti va-
gont, Szeniczey halála után
Posztóczky Károly vásárol-
ta meg, s az õ halála után
került a tatai Kuny Domo-
kos Múzeum tulajdonába,
melynek csillagvizsgálójá-
ban mai napig is látható, és
múzeumpedagógiai foglal-
kozások keretében hasz-
nálható is.

Forrás: Dömény Gábor:
Szeniczy Gézáról, DRACO
(Paks), 1996. 61. sz.

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Szeniczey Géza

PAKS,
Táncsics u. 22. 
Tel: 75/319-209

Szolgáltatásaink:
– SZTK vények beváltása,
– kontaktlencse ápolószerek,
– szemüvegtartozékok,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.

OTP, Patika Egészségpénztár 
és Vitaminpénztár Partner (kártya)

Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül

elkészül

KIADÓ ÜZLET- ÉS
IRODAHELYISÉGEK

Paks fõutcáján, 
a volt konzervgyári 

irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig
700 Ft/m2 áron.

Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

7100 Szekszárd,
Kossuth L. u. 13.
Tel.: 74/311-814

Ajánlatunk 36.850.- Ft
megtakarítást jelent személygépkocsi kategóriában.

Tanfolyam indul: 
július 11-én (kedd) 15 órakor
július 25-én (kedd) 15 órakor

Pakson, az Energetikai Szakközépiskolában.
Jelentkezni: A HELYSZÍNEN, 

vagy a 74/311-814, 20/498-8383 telefonon.
www.tempo-autosiskola.hu

A 6,5% néha 
több mint 7% !

Mi nem bosszantjuk azzal, hogy betétjét
kifizetéskor levonásokkal csökkentjük! 

3 hónapra évi 6,5% kamat!
6 hónapra évi 6,25%, 
12 hónapra évi 6% 

(EBKM 6,00-6,66%)

Szeretettel várjuk Önöket Paks, Villany utca 4 szám
(volt Németh Sörözõ) alatti fiókunkban. Telefon: 75/511-240

45 éve Ügyfeleink 
szolgálatában!

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések 
részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!
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Fotók: Molnár Gyula

Édesapám kívánságára nemrég el-
látogattunk a Terror Házába.
(Mindkét XX. századi terrorrend-
szer – a nyilas és a kommunista is
– a kiváló magyar államférfirõl el-
nevezett sugárút palotájában ren-
dezte be egyik „intézményét”.)

Megnéztük, meghallgattuk a ket-
tõs megszállás tárgyi emlékeit, át-
mentünk a nyilas folyosón, elidõz-
tünk a Gulág-teremben, amely va-
gonra emlékeztet. Ezt az elsuhanó
tájat láthatták a rabok, akiket ma-
lenkij robotra hurcoltak, ha lett vol-
na egyáltalán a vagonnak ablaka).

Egy felirat elõtt hosszabban el-
idõzöm és megtudom, mi a vörös
terror lényege: „Nem keresünk bi-
zonyítékokat, tanúkat. Nem aka-
runk szovjetellenes tetteket vagy
agitációt leleplezni. Az elsõ kérdés,
ami minket érdekel: milyen osz-
tályhoz tartozol, honnan szárma-
zol, milyen volt a neveltetésed, mi
volt a foglalkozásod: ezek a kérdé-
sek döntenek a vádlott sorsáról.”

Kádár János 1949-ben tett kije-
lentését is lemásolom: „Amikor a
kulák megmozdul a rendszer ellen,
éreznie kell a hatalom öklét.”

Eszembe jut a nemrég látott, a
hortobágyi kitelepítésekrõl szóló
dokumentumfilm néhány monda-
ta, megtört szereplõinek egy-egy
mozdulata, fáradt mosolya.

Megnézzük az ávós õrnagyok,
alezredesek tablóját. Késõbbi szín-
házigazgató, a televízió színházi
magazinjának vezetõje, író, kiadó-
igazgató, egy-egy rendszerváltó
országgyûlési képviselõ apukája
tekint le ránk.

– Ez volt a miniszter ötvenegy-
ben… amikor katona voltam! –
Papa Farkas Mihály fényképét mu-
tatja.

Amíg a lift leér velünk az elsõ
emeletrõl a földszintre, aprólékos
tájékoztatást kapunk az akasztá-
sok kézi technikájáról.

A pincebörtönben angolul be-
szélõ utazók nézik mellettünk az
akasztófát.

Késõbb, amikor kilépünk a neo-
reneszánsz épületbõl, sokáig nem
szólunk egymáshoz.

Remit Tenda

Papával az Andrássy út 60-banSosem látott méhpusztulás

Hatalmas kárt szenvedtek a
Paks környéki méhészek,
amikor az elmúlt hónap vé-
gén valamilyen okból elpusz-
tult közel kétezer méhcsa-
lád. Pakson és annak kör-
nyékén több mint ötven mé-
hészt érint a kár, aminek
mértéke százmilliós nagy-
ságrendû. Balogh Endre
méhegészségügyi felelõs el-
mondta, feltételezéseik van-
nak, de ezekrõl nem árult el
többet. Az ügyben a Paksi
Rendõrkapitányságon isme-
retlen tettes ellen tettek fel-
jelentést. 

Nagyernyei Attila, a me-
gyei méhész egyesület veze-
tõje szerint hasonló esetre a
megyében, de talán az egész
országban nem volt példa.

Sok méhész számolt be ar-
ról, hogy nem csak méhek,
hanem más rovarok, lepkék
is elpusztultak. Nagyernyei
Attila úgy nyilatkozott,
hogy valószínûleg valaki he-
likopterrõl permetezett, s a
levegõbe jutott vegyszer
okozta az ökológiai kataszt-
rófát. A vegyszer laborató-
riumi azonosítása folyamat-
ban van. Az egyesületi ve-

zetõ kiemelte azt is, hogy a
vegyszer emberekre is ve-
szélyes, a mérgezett terü-
letrõl visszatérõ méhek csí-
pése hatalmas kiütéseket
okozott.

Az állat-egészségügyi és
növényvédelmi szakembe-
rek osztják azt a véleményt,
hogy mérgezés történt. A
Paksi Városi Rendõrkapi-
tányság vezetõje, Köllõ Imre
a méhek pusztulásával kap-
csolatban elmondta, hogy
feljelentés alapján a rendõr-
ség folytatja a vizsgálatot.

-tünde-

Még nem derült ki, mi ölt meg körülbelül kétezer méh-
családot Paks környékén. Azt valószínûsítik, hogy a ro-
varokat valaki lepermetezte, de hogy szándékosan vagy
véletlenül, nem tudni. A termelõk kára egyes becslések
szerint 70-80, mások szerint 100 millió forint. Az ügyben
a rendõrség nyomoz, a gyilkos szert pedig laboratóriu-
mokban vizsgálják.

A tervek szerint szeptem-
berben indul útjára az a
tanfolyam, melyet biogaz-
dálkodás, borgasztronómia
témakörben indít a Paks-
Dunaföldvár Térségfejlesz-
tõ Önkormányzati Kht. A
tanfolyam megvalósítását
az atomerõmû által létreho-
zott Duna-Mecsek Térség-
fejlesztõ Alapítvány támo-
gatja. A Paks-Dunaföldvár
Térségfejlesztõ Önkor-
mányzati Kht. – mint az
ügyvezetõ, Kiss Lajos el-
mondta, nonprofit szerve-
zetként alternatív jövede-
lemszerzést elõsegítõ kép-
zések megvalósítására pá-
lyázhattak. A képzésre, me-
lyen a térség településein
élõk vehetnek részt, ötmil-
lió forintot nyertek. 

Kiss Lajos úgy tájékozta-
tott, hogy a mostani képzés
céljai összhangban vannak a
holland-magyar Pride vidék-
fejlesztési programmal, hi-
szen ott a mezõgazdaság és
turizmus fejlesztését tekintik
kiemelt célnak. Az ügyvezetõ
abban bízik, hogy az õsztõl
induló képzés keretében jó
néhány kisebb vállalkozás
képviselõje tesz szert hasz-
nos tudásra, s jut olyan infor-
mációhoz, amely korszerûbb
gazdálkodást, magasabb jö-
vedelmet eredményez.             

-vt-

Biogazdálkodás

Július 29-én elsõ paksi
lovaspiknik címmel rendez-
nek programot a 4-es tóme-
derben, a volt szaunánál.
Délelõtt fõzõversennyel, lo-
vas ügyességi versenyekkel
csábítják az érdeklõdõket,
a vetélkedõkre bárki nevez-
het. Délután a fogatosok
mérik össze tudásukat, ide
is várják az amatõröket. Az
esti bálon Kiss Lajos és ze-
nekara zenél majd. Érdek-
lõdni a piactéri lovasbolt-
ban lehet.



A nagy meleg mindenkit
megvisel, de leginkább a kró-
nikus betegeket, az idõseket,
a szív- és érrendszeri bajok-
ban szenvedõket. Ugyanak-
kor a csecsemõk, kisgyere-
kek is nehezebben viselik a
hõséget. Melegben az erek
kitágulnak, csökken a vér-
nyomás, a szervezet fokozott
izzadással próbál hûteni. Dr.
Bodnár Imre szerint kániku-
la esetén fontos a megfelelõ
hõmérsékletû és mennyiségû
folyadékpótlás – az elfo-
gyasztott mennyiség a szoká-
sosnál akár egy-másfél liter-
rel több is lehet. A kardioló-
gus fõorvos azt tanácsolja, ha
nagyon melegük van, akkor
naponta több alkalommal
nedvesítsék meg a bõrüket,
ezáltal segítik a párologtatás-
sal a hõelvonást, és jobb lesz
a közérzetük. A klíma is se-
gíthet átvészelni a melegebb
napokat, de fontos, hogy ne

hirtelen hûtsék magukat ve-
le, ne fújassák közvetlenül
magukra. Kánikulában a leg-
melegebb, dél körüli órákat,
ha tehetik, töltsék otthon, be-
sötétített, viszonylag hûvös
szobában, a bevásárlást, kön-
nyebb kerti munkát, sportot
idõzítsék kora reggelre vagy

késõ délutánra, estére, a ne-
hezebb fizikai munkákat ha-
lasszák el. Védjék a bõrüket a
nap sugaraitól, hordjanak
széles karimájú kalapot, de a
szemüket is óvják, itt fontos,
hogy csak jó minõségû nap-
szemüveget használjanak.
Könnyû, világos színû, szellõs

ruhát viseljenek. Ne hagyja-
nak kisgyermeket, sem álla-
tot lezárt parkoló autóban.
Minderre az ÁNTSZ is fel-
hívta a figyelmet a közelmúlt-
ban, ugyanis az országos
tisztifõorvos másodfokú hõ-
ségriadót rendelt el. Mint dr.
Brázay Lászlótól, Baranya,
Somogy, Tolna megye tiszti
fõorvosától megtudtuk, a hõ-
ségriadónak három fokozata
van, az elsõ szintrõl akkor be-
szélünk, ha a napi átlaghõ-
mérséklet 26,6 C-fok fölé
emelkedik, ilyenkor megsza-
porodnak a rosszullétek.
Hozzátette: fokozottan ellen-
õrzik a védõitalra, pihenõidõ-
re vonatkozó elõírásokat pél-
dául építkezéseken, üzemi
konyhákban. Eddig az embe-
rekrõl ejtettünk szót a káni-
kula kapcsán, de nem feled-
kezhetünk meg az állatokról
sem. Fontos, hogy mindig le-
gyen friss víz az itatójukban
és biztosítsunk árnyékos he-
lyet, ahol megpihenhetnek.     

-gyöngy-

1999-ben minõsítették
gyógyvízzé azt a vizet, me-
lyet a tanuszoda mellett
1981-ben találtak. Régi
álom, hogy kiaknázzák ezt az
értéket, hiszen a víz vetek-
szik a harkányival. Vass
György, a polgármesteri hi-
vatal nyugdíjas munkatársa
elmondta, a paksi gyógyvíz
összásványisó-tartalma ma-
gasabb 4750 mg/liter. A
gyógyvíz elsõsorban moz-
gásszervi, illetve nõgyógy-
ászati betegségek kezelésére
alkalmas. Az önkormányzat
megbízásából a napokban
elkészült egy megvalósítha-
tósági tanulmány. Hajdú Já-
nos elmondta, a tanulmány-
ban egy gyógyfürdõ és egy
manapság igen népszerû él-
ményfürdõ szerepel. Az
utóbbit nem a gyógyvíz látná
el. A polgármester elmond-
ta, benyújtották egy termál-

és egy hideg vizes kút terve-
it is engedélyezésre. 

Szerepelnek a dokumen-
tumban hideg vizes, szabad-
téri medencék is, de a pol-
gármester szerint ennek
megvalósítása meggondo-
landó. Meg kell vizsgálni, a
létesítmény milyen hatással
lenne az ürgemezei strand

látogatottságá-
ra, hiszen az
nem lenne jó, ha
v e n d é g e k e t
vonna el onnan,
f o g a l m a z o t t
Hajdú János.
Az ürgemezei,
önkormányzati
tulajdonban lé-
võ strandot a
D u n a c e n t e r
Therm Kft. üze-
melteti. Köves-
di Lajos ügyve-
zetõ szerint egy

gyógyfürdõ nem lenne ha-
tással a strand látogatottsá-
gára, hiszen teljesen más a
közönsége, egy élményfürdõ
azonban biztosan csökkente-
né az érdeklõdést. 

Ami a szomszédos tan-
uszodát illeti, az atomerõmû
vezetése elõzetesen bele-
egyezését adta az együttes

hasznosításra oly módon,
hogy egy függõfolyosóval
kötnék össze az épületeket,
tájékoztatta lapunkat a pol-
gármester. Azt is elmondta,
hogy 2-2,5 milliárd forintba
kerülne a fürdõ megépítése,
amit valószínûleg nem cél-
szerû önkormányzati beru-
házásban megvalósítani, er-
re vannak különbözõ pénz-
ügyi konstrukciók, mint
például egy 20-25 éves nyílt
végû lízing. Hajdú János
hangsúlyozta, hogy mindez
egyelõre ötlet, döntés még
nem született a kivitelezés
elindításáról. Errõl a pénz-
ügyi konstrukció elkészíté-
se után az õsszel megalaku-
ló új képviselõ-testületnek
lesz lehetõsége határozni. A
dokumentáció még nem je-
lent mûszaki terveket, „csu-
pán” azt tartalmazza, hogy
a terület alkalmas-e a be-
építésre, rentábilissá tehe-
tõ-e a fürdõhely.

gyöngy
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Még tart a kánikula

Gyógyfürdõrõl álmodnak
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Fotó: Fonyó Dániel

Táborról táborra
Javában tart a nyári szünet.
A diákok majd’ két és fél hó-
napig pihenhetnek, strandol-
hatnak. Akik a szórakozási
lehetõségek mellett felesle-
ges energiájukat hasznosan
szeretnék levezetni, azok vá-
logathatnak a különbözõ tá-
borok kínálataiból. Cikkünk
a nyári lehetõségeket próbál-
ja összefoglalni, bemutatni a
teljesség igénye nélkül. 

A nyár és a tanítási szünet
kezdetével beindult a tábori
élet Pakson és környékén. A
sorozatot a kerékpáros ván-
dortábor nyitotta meg. A
résztvevõ fiatalok keresztül-
kasul bejárták a környéket.
A labdarúgást kedvelõ gye-
rekeknek sem kellett mesz-
szire utazniuk, ha játszani
vagy edzeni szerettek volna.
1996 óta minden nyáron
megrendezi kapustáborát
Heizler János kapusedzõ.
Idén hatvan ifjú hálóõr ven-
dégeskedett a Fehérvári úti
sporttelepen. 

A történelem iránt érdeklõ-
dõknek a Városi Múzeum tá-
bora nyújtott lehetõséget a
szabadidõ hasznos eltöltésé-
re. Az intézményben évek
óta rendeznek nyári napkö-
zis történelmi tábort 7-12
éves gyerekeknek. Az egy-
egy hetes turnusokban min-
den alkalommal más a köz-
ponti téma. Az elsõ héten a
rómaiak korával, életével
foglalkoztak a gyerekek.
Kézügyességüket is kama-
toztathatták, készítettek pél-
dául papírmasét, mozaikot,
nõi és férfi ékszereket, fegy-
vereket, természetesen az
adott kornak megfelelõt. A
második hét a honfoglalás
korába kalauzolta a táboro-
zókat. A gyerekeknek alkal-
muk nyílott elkészíteni a
honfoglalás korában hasz-
nált eszközöket, viseleti da-
rabokat, többek között süve-
get, tarsolyt vagy éppen jur-
tát. Az iskolások nagy lelke-
sedéssel vágtak bele a fel-

adatok elvégzésébe. Berta
Alexandra az elõzõ héten is
itt volt, elmondása szerint
azért, mert tetszik neki a
hangulat, hamar össze lehet
barátkozni a többiekkel. Ne-
ki a tarsolykészítés volt a
kedvenc foglalkozása, mert
nagyon szeret varrni. A cso-
port ellátogatott Bezzeg-
pusztára is, ahol egy lovas
íjászbemutatót tekinthettek
meg, valamint kipróbálhatták
magukat a lovak nyergében
is. A tábor utolsó turnusának
témája a reneszánsz kor.

Az intézmények mellett vál-
lalkozások által szervezett

táborok közül is lehet válo-
gatni. Az utóbbi évek slágere
talán a lovas tábor. Idén már
két lovas tanya ajánlata kö-
zül választhattak a nomád
élet és lovassport kedvelõi. 

Lévén Paks a sport városa,
számos sportágban várták-
várják az edzõk az apróbb-
nagyobb gyerekeket. Itt
persze többnyire az után-
pótlás edzõtáborozik, némi
szabadidõs tevékenységgel
kiegészítve. Hagyomány
már, hogy a judósok, kajak-
kenusok összegyûjtik a diá-
kokat egy-két hétre. A ko-
sártábor is minden nyár ve-

lejárója. Idén – bár eleinte
úgy tûnt nem lesz gazdája –
egy „nagyágyú” neve fém-
jelzi a tábort. A táborvezetõ
ugyanis sok paksi kosaras-
palánta példaképe, Gulyás
Robi.

Fellinger

A Paksi Közmûvelõdési Kht. több nyári tábort is szervez
július 10-15 között. 
Múlt-jelen-jövõ öko-nomád táborban vehetnek részt
az érdeklõdõk, ahol a környék természeti és történelmi
nevezetességeivel ismerkedhetnek meg. Emellett nem
maradhat ki a túrázás, a lovaglás és a strandolás sem a
programkínálatból.
A 10-15 éves gyerekek számára két táborozási lehetõsé-
get is felkínál a szervezõ. A kézmûves táborban hasz-
nálati és dísztárgyakat készítenek természetes és hasz-
nált anyagokból, míg a túlélõtáborban váratlan helyze-
tek megoldását gyakorolják, álcázási és túlélõ technikával
ismerkedhetnek meg, valamint készségfejlesztõ progra-
mokon vehetnek részt.
Szintén július 10-15 között szabadidõs közösségi tá-
bort szervez a Dunakömlõdi Faluház és a Dunakömlõdi
Ifjúsági Klub Egyesület a Cseresznyési Gyermektábor-
ban. Különbözõ szabadidõs programokkal várják a
dunakömlõdi gyerekeket.
6-19 éves korig várják rajztáborba az érdeklõdõ fiatalo-
kat a Dunakömlõdi Faluházba július 17-21-ig. A táborban
a különbözõ rajzeszközök használatát, az egyéni kifejezõ-
készség alapjait sajátíthatják el a résztvevõk.

Elsõ ízben rendezett
kistérségi kerékpártábort
a dunakömlõdi Faluház kö-
zösen a nagydorogi közmû-
velõdési intézménnyel. A
táborba a környékbeli tele-
pülésekrõl, Paksról, Duna-
kömlõdrõl, sõt Budapestrõl
is érkeztek 11-16 éves diá-
kok. A résztvevõk Paksról
indultak, betértek Puszta-
hencsére, ahol Kakstetter-
né Sziklai Éva a teleházat,
a helyi fiatalok a katolikus
templomot mutatták be
számukra. Néhányan a
pusztahencseiek közül
csatlakoztak a biciklisek-
hez, akik Györköny felé
vették útjukat. Itt a Fiata-
lok Egymásért Egyesület
volt a házigazdájuk. A ke-
rékpáros tábor lakói végül
Nagydorogon, az iskola
udvarán verték le sátrai-
kat. Innen indulva meg-
nézték a környék neveze-
tességeit. Jártak Bikácson,
Vajtán, Sárszentlõrincen,
Kajdacson és Uzdon.
Többnyire mindenütt az
ott élõ fiatalok fogadták
õket, s mutatták be telepü-
lésük értékeit. A tábort –
mint szervezõi elmondták
– azért hirdették meg,
hogy lehetõséget biztosít-
sanak a fiataloknak, hogy
megismerjék egymást és a
kistérséget. A terv az,
hogy jövõre is megszerve-
zik a kistérségi kerékpáros
tábort, melyhez idén a Dél-
Dunántúli Regionális Ifjú-
sági Tanács és a Mobilitás
nyújtott támogatást egy si-
keres pályázat eredménye-
ként.                              -tv-
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Fotók: Molnár Gyula (fent), Csahóczi Fotó (lent)

Még tavaly
szeptemberben
vesztettem el a
fonalat. Nagylá-
nyom osztályfõ-
nöke egy szülõi
értekezlet kere-
tében próbált
meg felvilágosí-
tani minket az
emelt, illetve

középszintû érettségirõl. Felnõtt, értelmes
emberek bárgyú arccal hallgatták azt, hogy
kamaszkorból éppen kilépõ csemetéjük mi-
lyen rendszer alapján fog érettségizni, illetve
felvételizni. De megértettük! Helyesbítek: töb-
ben megértették. Én a kisebbséghez tarto-
zom, a mai napig nem vagyok tisztában a
részletekkel. Nagylányom, az idei, utolsó szü-
lõi értekezlet elõtt kedvesen megsimogatta a
fejem és így szólt; „Nem kell semmit tudnod,
nem kell semmit értened, csak ülj szépen és
könyörgöm, viselkedj rendesen!”(Nem taga-
dom, jöttem én már haza szülõi értekezletrõl
fekete ponttal is.) A szándék ezúttal megvolt. 

Az ajtó elõtt több szülõ csak rám várt, állító-
lag komolyan aggódtak amiatt, hogy esetleg
nem jövök. (Ekkor még magam mögé tekint-
getve próbáltam meg rájönni, kihez beszél-
nek.) Ezt követõen néhányan megkérdezték,
hogy mennyi pénzt adjanak. Én nagylelkûen
azt válaszoltam, hogy teljesen mindegy, én a
keveset is becsülöm, persze minél több, an-
nál jobb! Mint kiderült, többen tartoztak még
az osztálypénzzel, (Eszterem volt a pénzbe-

szedõ) és gondolták egyszerûbb és talán biz-
tonságosabb általam letudni a dolgot, mint a
gyerekkel elküldeni. 

Magáról az érettségirõl hála égnek nem
sok szó esett, a körülötte lévõ dolgokról vi-
szont annál több!  Hogy ki és mikor jöjjön
ügyelni, hogy süssünk-e süteményeket,
mennyi szendvics, milyen kávé legyen, (be-
szereztek egy automatát), hogy jó-e a taná-
roknak a mûanyag pohár vagy vegyünk ká-
véscsészét, és hogy elég-e, ha a vizsgabi-
zottság tagjai csak reggel kapnak virágot,
vagy adjunk nekik a nap végén is. Ez utóbbi-
hoz annyit fûztem hozzá, hogy szerintem ki-
zárólag a végén kapjanak, és akkor is csak
azok, akik jó jegyeket adtak, sõt, azoknak
pénzt is adhatnánk. (Ezzel megalapoztam
volna két kisebbik gyerekem jövõjét is.) A
szülõk többsége, bár az én ötletemet kapás-
ból elvetette, kimondottan jól reagált a felve-
tett problémákra. A továbbiakban én már
csak arra figyeltem, hogy még véletlenül se
osszanak be sehová – ez nagylányom külön
kérése volt –, ami azért okozott gondot, mert
az osztálypénzzel való, szerintem igen érin-
tõleges kapcsolatomat a szülõk enyhén szól-
va túlértékelték. Míg én, gyermekemnek tett
ígéretemet tartva, megpróbáltam elsuny-
nyogni minden feladat elõl, addig a szûlõtár-
sak a vezérbika szerepét szerették volna rám

testálni. (Lehet, hogy gyakrabban kéne
csendben maradnom?) 

Nem volt egyszerû, de megúsztam a dolgot! 
Már csak egy erõpróba volt vissza az érett-

ségiig: a ballagás. Tényleg szívesen beszélnék
errõl a gyönyörû napról, a baj csak az, hogy
semmit sem láttam belõle. Tömeg volt, meg
nagy fák, és bár felvetõdött bennem a fára
mászás gondolata, féltve az iskola természe-
tes flóráját – mi van, ha több száz ember kö-
veti a példámat –, elvetettem az ötletet. 

Az érettségi borzasztóan kemény volt, tanú-
sítja ezt az a sok-sok szülõ, akik fáradt, nyú-
zott arccal állítottak meg úton-útfélen, min-
denféle keresztkérdéseket feltéve, hogy pél-
dául mit szólok a biológiatételekhez, mert
ezek nem is, és nem úgy voltak benne a
tananyagban… Ilyenkor pánikszerûen telefo-
náltam haza, érezve, hogy én vagyok a szülõk
legrosszabbika, amiért ilyen fontos informáci-
óról nincs tudomásom! Nagylányom reakció-
ja általában a következõ volt: „Jó vagy. Tudsz
mindent, amit kell. Én biológiából emeltszin-
tûztem, neked a középszintûrõl beszéltek.
Kérlek, fogadj máskor szót, és kerüld el szé-
pen a szülõket!”  

Én szeretnék jó anya lenni, úgyhogy szót fo-
gadtam. Nem zsizsegtem, nem okoskodtam,
csendben, szekálás nélkül hagytam leérettsé-
gizni a gyermeket. Önfeláldozó tétlenségem
meghozta gyümölcsét, most már pontosan
tudom, hogy Eszterem mibõl hány százalékot
kapott, arról azonban, hogy ez „jegyileg” mit
jelent és mire lesz majd elég, sajnos fogal-
mam sincs!                              Hahn Szilvia

Plörõ

Éretlenek

Ha Gastroblues Fesztivál, ráadásul már
a tizennegyedik, akkor felbolydul a vá-
ros. Ki azért jelenik meg, mert a zenét
szereti, ki azért, mert a jó borokat, ki pe-
dig azért, mert a különleges és hagyo-
mányos ételek vonzzák a csarnok kör-
nyékére. A gasztronómiának hódolók
mindig vasárnap állítják fel bográcsai-
kat, hoznak tûzifát vagy éppen gázpalac-
kot, és igyekeznek elkápráztatni a nagy-
érdemû zsûri tagjait. Miközben a rotyo-
gó ételek között bóklásztam, igyekez-
tem mindenkitõl megtudakolni, hogy a
szakadó esõ ellenére milyen földi jót ké-
szít. A halászlé elmaradhatatlan, pláne
itt a Duna partján. Farkasdi Sándor sem
kivétel, ám õ most meglepetést is tar-
togatott: nem csak halat, kecskét is fõ-
zött. Pontosabban kecskepörköltet kap-
ros nokedlivel. Sanyi tizenharmadik al-

kalommal
fogott fa-
kanalat a
fesztivál
történeté-
ben, álta-
lában két-
háromféle
bográcsos
étellel ne-
vez. A ha-
lászlevét
már jól is-

mertem, persze hogy a kecskepörkölt
keltette fel kíváncsiságomat. Sanyi pe-
dig idõnként kiszaladva az esõbe – hogy
kavarjon egyet a bográcsban készülõ

ételen – készségesen megosztotta velem
a receptet. 

A hagymát és a szalonnát kockázzuk ap-
róra és süssük le. Az apróra vágott kecs-
kehúst víz nélkül tegyük rá a szalonnás
hagymára. Sanyi kikötötte, hogy szigorú-
an fûrészelt, nem tört a hús, mert akkor
kisebb-nagyobb csontszilánkok lehetnek
benne. A gida – róla mindig az Öreg néne
õzikéje jutott eszembe  – után ízlés szerin-
ti mennyiségben jöhet a bográcsba a ma-
joránna és a babérlevél. Amikor a hús le-
vet enged, akkor kell hozzátenni a piros-
paprikát és a lecsót. Rotyogtassuk to-
vább, majd ha már éppen kész, öntsük
hozzá a vörösbort, és szórjuk bele a többi
fûszert. A köretként tálalt kapros nokedli
a hagyományos nokedli mintájára készül
mindössze annyi különbséggel, hogy a
tésztába néhány kanál kaprot is tegyünk. 

Sanyinak idén nem kedvezett a szeren-
cse, helyezetlenül zárta a versenyt, de a
rokonok és barátok jóízû falatozása felért
egy szép adag dicsérettel.                    sete

Mit süt-fõz ma?

Farkasdi Sándor

Hozzávalók: 1 db kecskegida, fél kg
vöröshagyma, 20 dkg füstölt szalonna,
fél üveg lecsó, 2 pohár vörösbor, kevés
tárkony, só, bors, oregano, pirospapri-
ka, majoránna, babérlevél.



Valójában Erzsébetnek hív-
ják, de senki nem szólítja
így. Édesapja lelkes iroda-
lomrajongó volt, Móra Fe-
rencet különösen kedvelte, s
az õ Mötyõ nevû unokája
után a Mötyi nevet adta szü-
letendõ gyermekének.
Keszthelyi Tamásné, Mötyi
néni nemrég ünnepelte 70.
születésnapját. Büszkén és
meghatottan meséli, hogy
gyermeke milyen csodálatos
születésnapi ajándékkal lep-
te meg: elvitte õt a szülõfalu-
jába, a Szímõ nevû szlováki-
ai faluba. A látogatás mé-
lyen felkavarta: a gyermek-
kori emlékek, s az egyszerre
kellemes és fájó családi múlt
megelevenedése szinte le-
taglózta. A második világhá-
ború után kitelepítették a
családot, Mötyi ekkor 11
éves volt. Szüleit nagyon
megviselte a kényszerû köl-
tözés. Bátaszékre kerültek,

egy üresen álló sváb házat
kaptak meg. Az ottaniak
jöttmentnek nézték õket,
akik csak „beültek a kész-
be”. Hiába bizonygatták, ne-
kik is volt házuk, földjük.
Három évig ki sem csoma-
goltak, várták a csodát, hogy
visszaköltözhetnek. Végül
beletörõdtek a sorsukba, s a
szükségbõl erényt kovácsol-
tak. Megtanulták, hogy csak
a tudás jelent valódi értéket,
minden más viszonylagos.
Mötyi Szekszárdon érettsé-
gizett, s orvos szeretett vol-
na lenni. Nem törõdött bele,
hogy eltanácsolták a pályá-
tól. Levelet írt Rákosi Má-
tyásnak, melyben kifogásol-
ta az eljárást. A néven kívül
csak ennyi szerepelt a levé-
len: Budapest. Nem lehet
tudni, mi történt, tény, hogy
választ kapott a levélre, ami
nem kis riadalmat keltett a
rokonság körében. Kérésé-

nek helyt adtak, s felvették
az orvosi egyetemre. 1961-
tõl radiológus, elsõ munka-
helye a szekszárdi kórház
volt. Élete nagy szerelmével
az érettségi banketten is-
merkedtek meg, együtt jár-
tak egyetemre, majd össze-
házasodtak. Férje katonaor-
vos volt, akit munkája elõbb
Szombathelyre, majd Sop-
ronba szólított. A kitérõk
után, 1976-ban költöztek
Paksra, azóta dolgozik a ren-
delõintézetben. Házasságuk,
férje betegsége miatt ko-
moly megpróbáltatásokon
ment át. Mötyi néni, ennek
ellenére kitart férje mellett.

Véleménye szerint
mindenkinek csak
egy szerelme lehet, s
az övé Tamás. Két
gyermekük szüle-
tett: Péter orvos-
ként dolgozik, Ta-
más néhány hete jo-
gászként szakvizsgá-
zott. A gyerekek sze-
rették volna kutatni
a gyökereiket, ezért
látogattak majd’ 60
év után Szímõre. A
falu összeszaladt,
mikor megtudták,
hogy a kántor úr
családja érkezett lá-

togatóba. Az emlékek felidé-
zésében nem csak a falubeli-
ek segítettek. A templom
kottáiban mai napig megta-
lálhatók édesapja saját kezû
bejegyzései. A Vág partjáról
némi sarat is hozott magá-
val, bizonyítékul meg is mu-
tatja szandálja talpát. Az
utazás megviselte ugyan, de
Mötyi doktornõ jó egészség-
nek örvend. Szeret dolgozni,
addig marad, ameddig csak
hagyják, mondja nevetve.
Szereti a kollégákat, akik
születésnapja alkalmából
különleges meglepetéssel
szolgáltak. Gitárszóval, é-
nekkel, hatalmas tortával
köszöntötték. A tortán az õ
ehetõ arcképe volt. Két régi
kollégát is meghívtak az ün-
nepségre, Mötyi néni meg
csak sírt és sírt a meghatott-
ságtól. Arra az állításra,
hogy manapság az orvoso-
kat nem becsülik meg elég-
gé, csak legyint. – Nem ez
számít – mondja. Szerinte a
korszerû mûszereknek, az
újabb és újabb felfedezések-
nek és a géntechnológia fej-
lõdésének köszönhetõen
még izgalmasabbá vált ez a
gyönyörû hivatás. Nagyon
boldog, hogy ezt a pályát vá-
lasztotta és hálás a kollégák-
nak, akik a munkáját meg-
könnyítik. Unokáinak is azt
tanítja: a tudás az egyetlen
érték, amit nem vehet el
senki.

- gyuri -

A Bezerédj Általános Iskolá-
ban minden esztendõben ket-
ten kapják meg a ballagási
ünnepségen az intézmény
névadójáról elnevezett elis-
merést. Az idén az egyiket
Klenk Blanka vitte haza ki-
tartó munkájáért, verseny-
eredményeiért.

– Fizikával már több éve
foglalkozom, Gálosi Marika
néni szakkörébe jártam.
Legbüszkébb a Jedlik
Ányos Fizikaversenyen el-
ért országos 5. helyezésem-
re vagyok, de nagyon örül-
tünk akkor is, amikor a csa-
patunk megnyerte az atom-

erõmûben rendezett fizika-
versenyt.

– Az is sikerélmény volt,
hogy jövendõ középiskolám-
ban, Bonyhádon jártam ma-
tekszakkörre, és ott én sze-
reztem legtöbb pontot a záró
versenyen – meséli. A csillo-
gó eredmények ellenére sem

lehet azt állítani, hogy Blanka
érdeklõdése egysíkú volna:
hobbija a bélyeggyûjtés, de
arra is jutott ideje, hogy zon-
gorázzon, egy éve gitározik
is, hisz nagyon szereti Bachot
és a barokk muzsikát. De
nem is a zene a fõ kedvence:
építész szeretne lenni, mivel
szülei is ezzel foglalkoznak.
Ezért aztán rajzolni is szo-
kott. – Arra készülök, hogy
egyszer olyan képet fessek,
amit bekeretezhetek. A vaká-
ció alatt egyelõre nem volt
idõm, mert táboroztam idáig.
De megyünk a családdal az
Õrségbe, én apukámmal bi-
ciklivel, anya a tesóimmal au-
tóval jön utánunk, talán ott a
szép templomokat le is rajzol-
hatom majd…          S. Szabó

M O Z A I K 15

Fotók: Molnár Gyula

Szinte mindenki látott már röntgengépet mûködés köz-
ben. Most a gép mûködését képzeletben megfordítjuk, s
szemügyre vesszük ki ül a másik oldalon: a radiológus,
dr. Keszthelyi Tamásné életét vizsgáljuk. 

Jó napot, mi újság?

dr. Keszthelyi Tamásné

Tehetségesek, fiatalok

Klenk Blanka
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Fotók: Zomborka Zoltán (fent), PAM SE (lent)

Összeállt a csapat
A Magyar Kajak-kenu Szö-
vetség szakmai bizottsága
és az elnökség is egyhangú-
lag elfogadta a racicei Eu-
rópa-bajnokságra, illetve
az augusztus 17-én startoló
szegedi világbajnokságra
Angyal Zoltán szövetségi
kapitány által tervezett
csapatot.

Ezek szerint az Atomerõ-
mû SE versenyzõje, Koz-
mann György a csepeli
Kolonics Györggyel C-2
1000 és 500 m-en mindkét
világversenyen, míg C-2
200 m-en az Eb-n képviseli
Magyarországot. A vb-n a
szombat délelõtti 200 m-es
elõfutamok után következ-
nek az 1000 m-es döntõk,
ezért Kozmannék érdekeit
figyelembe véve Szegeden
a Kovács Gergely-Végh At-
tila páros indul a 200 m-es
számban.

A kajak egyesek 200 m-es
versenyében az ASE ver-
senyzõje Boros Gergely kép-
viseli a magyar színeket az
Eb-n és a vb-n is, míg K-4-
ben a Démász-Szeged két
versenyzõjével, Sík Márton-
nal és Csamangó Attilával,
valamint a tiszaújvárosi Bo-
ros Attilával Racice-ben áll-
hatnak rajthoz. A világbaj-
nokságon ebben a számban
az egykori ASE versenyzõ,
jelenleg a Démász-Szeged
sportolója Gyökös Lajos, és
a Kökény Roland, Vereckei
Ákos, Horváth Gábor (mind-
három Domino Honvéd) ösz-
szetételû csapat indul harc-
ba az aranyéremért.

A július 27-én kezdõdõ
athéni ifjúsági Eb-n is indul
ASE versenyzõ. Dejczõ Ba-
lázs C-1 500, és C-4 500 m-en
harcolta ki az indulás jogát.

kovács

A nagyok példáját követik

A Paksi SE U19-es labda-
rúgó csapata a 2005-2006-
os bajnoki évben a másod-
osztály középcsoportjában
szerepelt. Az elsõ helyet 67
ponttal szerezték meg, 2.
lett a budapesti Szt. István
gimnázium (az FTC fiók-
csapata), 3. lett a Dunaúj-
város 61, 4. a Vác 59 pont-
tal. A gólarány kimondot-
tan imponáló, a 138 rúgott
góllal szemben csupán 23-
at kaptak. Mind a tizen-
négy hazai mérkõzésüket
megnyerték, melyeken 78
alkalommal köszöntek be a
vendégek kapujába, míg ez
a látogatóknak csak 8-szor
sikerült.

A házi gólkirály Gábor
Gergõ lett 33 találattal,
Heffler Tibor 22, Böde Dá-
niel 20, Tóth Ákos 15, Szili
István 10 esetben fogad-
hatta a társak gratuláció-
ját. Rajtuk kívül még 9-en
találtak az ellenfél hálójá-
ba. A csapat erejét mutatja,
hogy 2005. november 2-a
óta egy döntetlen kivételé-
vel minden alkalommal
gyõztesként jöttek le a pá-
lyáról. Amire külön büszke
a szakvezetés, hogy a játé-
kosok 90%-a saját nevelés,
Heffler Tibor és Ambrus
Sándor pedig a korosztá-
lyos nemzeti válogatottban
is helyet kapott.

A bajnoki cím megszerzé-
se után a nyugati csoport
gyõztesével kellett meg-
küzdeni az NB I-es tagsá-

gért. Az elsõ, soproni talál-
kozót a PSE 3-2-re nyerte,
a paksi visszavágón pedig
esélyt sem adtak a Hûség
városából jött legényeknek,
fölényes 5-1-es gyõzelem-
mel jelezték, hogy ott a he-
lyük a legmagasabb osz-
tályban. 

Az NB I-et kivívott játé-
kosok közül a kapus
Pokorni Péter, a mezõnyjá-
tékosok közül pedig Fan-
csali Attila, Fritz Ádám,
Lukács Antall, Magyar Ist-
ván, Majoros Gábor, Szili
István, Tancsa János és
Varga Tamás játszhat to-
vábbra is az U19-ben. A
másik kapus Knap Zoltán,
valamint Gábor Gergõ,
Horváth Bálint, Laszlóczki
Péter, Ledneczki Gyula,
Széles Gergõ, és Tóth Ákos
a ligacsapatban folytathat-
ja. Ambrus Sándor, Böde
Dániel, és Heffler Tibor pe-
dig már a felnõtt keret tag-
ja.

– Nem gondoltam hogy
ilyen szép eredmény lesz
belõle, úgy érzem, erõn
felül teljesítettünk. –
mondta Lacza József, a si-
ker kovácsa. Az edzõ hozzá-
fûzte, hogy a téli forduló
után derült ki, hogy lehetõ-
ségük van a bajnokság
megnyerésére, s ekkor két
hiányposztra igazoltak já-
tékost. Pokorni az ASE-bõl,
Magyar Madocsáról érke-
zett.

cseri

A Hungaroringen, a GSXR
Klub Kupa harmadik futa-
mán ismét rajthoz állt a Pak-
si Autó és Motorsport Egye-
sület Túra- és Sportmotoros
Szakosztályának vezetõje,
Péter Gyula. Ezúttal nem
egyedül képviselte az egye-
sületet, Open kategóriában
Boda Ferenc, a 600-as kate-
góriában Németh András és

a támogatói futamban Dür-
gõ Balázs és Hirczi Zoltán is
elindult. A szabadedzéseken
Haaz József és Hauzman Já-
nos is szerepelt. 

Péter Gyula ezúttal az ötö-
dik helyen ért célba, s ezen a
versenyen futotta eddigi leg-
jobb köridejét. A következõ
verseny július végén Rije-
kában lesz.                      -vt-

Paksiak a Hungaroringen
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Fotók: Fonyó Dániel (balra), Molnár Gyula (jobbra)

Mûszeres és orvosi 
szemvizsgálat

Kontaktlencse- és
szemüvegrendelés

SZTK-vények felírása és
beváltása

Gyors, minõségi szemüvegkészítés
Elérhetõségünk: 

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

Jubilált a kapusiskola
Tizedik alkalommal rendez-
ték meg a Fehérvári úti
sporttelepen a Heizler ka-
pusiskolát. Az ötnapos tá-
borban régi és új résztve-
võk, fiúk és lányok tanulták
a szakma rejtelmeit. A gye-
rekeknek olyan neves kapu-
sok tartottak bemutatót,
mint az egykori sokszoros
válogatott, a nemzeti csapat
hálóõreinek jelenlegi tréne-
re Disztl Péter, valamint a
Vasas SC két portása: Né-
meth Gábor és Borszéki
Csaba. Az utolsó két nap-
ban a mostoha idõjárás köz-
beszólt, és inkább az elmé-
leti munka került elõtérbe.
A tábor zárásakor pólót,
kesztyût, labdát, és az eltelt
tíz év történéseirõl szóló
könyvet kaptak a kapuspa-
lánták.

– A kapusok eleve egy külön
kasztot alkotnak. Azt hiszem,
mindenki tudja, hogy itt csak
olyan emberek képesek
helytállni, akik fejben a leg-
profibban gondolkodnak.
Szerencsére Magyarorszá-
gon sok ilyen játékos van –
vélekedik az egykori kiváló
cerberus, a Videoton és a ma-
gyar válogatott oszlopos tag-
ja a kapus posztról. Disztl Pé-
ter a Heizler táborral kap-
csolatban a következõképpen
fogalmazott: – Az elsõ vagy a
második tábort a tanítványa-
immal én is itt töltöttem.
Ahogy teltek az évek, mindig
több gyereket láttam itt, ami-
kor jöttem, de hát a Komi (a
szervezõ, Heizler János – a
szerk.) is tudja, hogyan kell
évrõl-évre továbbfejleszteni
ezt a tábort.                    cseri

Taroltak a magyar lányok

A paksi strand szabadidõ-
és mozgásparkjában ren-
dezte az Ürgemezei Sport
Szabadidõ és Turizmus
Egyesület az Európa Beach
nõi strandkézilabda tornát.
A kétnapos viadalon négy
nemzeti válogatott, a bol-
gár, a szerb, a szlovák, és a
magyar lépett pályára.
Szlovákia kivételével a má-
sik három együttes számá-
ra egy felkészülési állomás
volt ez a torna a németor-
szági Európa-bajnokságra.
Az elsõ napon a magyar
csapat Bulgáriát, Szerbiát,
és Szlovákiát is 2-0-ra ver-
te. A második nap sem ho-
zott meglepetést, nemzeti
válogatottunk ugyanilyen
arányban nyerte a visszavá-
gókat. A magyar lányok így

hibátlan teljesítménnyel
nyerték a tornát, 2. Szerbia,
3. Bulgária, 4. Szlovákia
együttese lett. A legjobb
mezõnyjátékos címet Szé-
lesi Melinda kapta.

kovács

Amit a magyar nõi
strandkézilabda váloga-
tottról tudni kell:

2004-ben indultak elõ-
ször Európa-bajnoksá-
gon, és a 7. helyen végez-
tek. Még ugyanabban az
évben a világbajnokságon
a 4.-ek lettek. 2005-ben a
nem olimpiai sportágak
világjátékán a döntõben
Brazíliától szenvedtek
vereséget, és ezüstérmet
szereztek.

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



Tiszaújvárosban rendezték
meg a fõfoglalkozású léte-
sítményi tûzoltóságok or-
szágos kispályás labdarúgó
tornáját, a IX. PROFI KU-
PA elnevezésû bajnokságot.
Az Atomerõmû Tûzoltóság
csapata minden mérkõzését
megnyerte, így a dobogó te-
tejére állhatott. Mikolics Ti-
bor legjobb góllövõként ka-
pott különdíjat. A csapa-
tunk összeállítása: Fodor
Károly, Hahn János, Kovács
István, Lacza János, Len-
gyel Miklós, Major István,
Mikolics Tibor, Sipos Ta-
más, Szabó Tamás, Kozma
Tamás, Szendi József (felké-
szítõ).

Hat csapat részvételével
nemzetközi utánpótlás ko-
sárlabdatornát rendeztek az
ASE sportcsarnokban, az
1994-95-96-ban született fi-
úk és lányok részére. A két-

napos viadalt az isztambuli
Besiktas együttese nyerte.
Mint azt Nagy Gábor, a ver-
seny szervezõje elmondta, a
török gyerekek kiemelked-
tek a többi csapat közül.
Második lett a bajai gyakor-
lóiskola, 3. helyen az ASE
„A” csapata végzett. A szek-
szárdi lányok a 4., az ASE
vegyes az 5., míg az ASE
„B” a hatodik helyet szerez-
te meg.

A Paksi Triatlon Klub 
versenyzõi jól szerepeltek
Kecskeméten az Országos
Triatlon Sprint Amatõr OB-
n. 190 versenyzõ állt rajthoz
a 750 méter úszást, 20 km
kerékpározást, 5 km futást
magába foglaló próbán. Si-
ma Ferenc (senior 2),
Simiakis Amália (nõi 2) má-
sodik helyen végzett, Elek
Endre (senior 1) tizenhar-
madikként ért célba. Stelios
Simiakis a felnõtt férfi né-
gyes népes mezõnyében állt
rajthoz, s végzett a tizedik
helyen.

Nyíregyházán tartották
a Tenisz Korosztályos Vidék-
bajnokságot. A Paksi SE
Klopcsik Diána, Fábián Ág-
nes alkotta párosa az L16
mezõnyben a 3. helyet sze-
rezte meg. Klopcsik Diána
L16 egyéniben, Fábián Ág-
nes a L14 páros versenyben
szintén 3. helyen végzett. A
lányokat Barta Attila és Fá-
bián László készítette fel.       

cseri-vida
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Fotó: Vida Tünde (fent, balra)

ELADÓ 
INGATLANOK
Pakson, a Csónak utca elején új, 80%-os
készültségû, 3 szoba, összkomfortos, 2
garázsos családi ház 20,5 M Ft-ért eladó.

Pakson, A Temetõ utcában hõszigetelt, 96
m2-es (2 szoba, nappali, fürdõszoba,
konyha) családi ház beépíthetõ tetõtérrel
eladó 1360 m2-es területtel. Irányár 20,8
M Ft.

Dunakömlõdön, a Béke utcában 4 szo-
bás, téglából épült családi ház eladó.
Irányár: 12,1 M Ft.

Fadd-Domboriban, a vízparton 969 m2-es

bekerített, parkosított terület, 62 m2-es két-
szintes faházzal (összkomfortos) + acél
tárolókonténerrel eladó. Irányár: 12,9 M Ft.

Pakson, a lakótelepen, a Jedlik Ányos utca
melletti területen 1364 m2-es telek teljes
közmûvel, gondozott szõlõvel, gyümöl-
csössel, kis házzal eladó. Irányár: 5 M Ft.

Pakson, a Fehérvári utca elején 2 szintes,
összkomfortos, 4 szobás családi ház 2
fürdõszobával, nagy garázzsal eladó.
Irányár: 16,8 M Ft.

Pakson, a Kossuth u. 3. sz. ház tetõteré-
ben 2 éve épített, 96 m2-es, korszerûen ki-
alakított lakás eladó, 2 szobás lakást be-
számítunk. Irányár: 16,8 M Ft.

Pakson, Cseresznyéspuszta központjában
1247 m2-es építési telek (belterület) be-

tonút mellett eladó. Irányár: 3,5 M Ft.

Pakson, a Pacsirta utcában 350 n. öl te-
rülettel 120 m2 alapterületû családi ház el-
adó. Ár: 12,5 M Ft. 2 szobás lakást I.
emeletig beszámítunk.

Dunakömlõdön, a Bartók B. u. végén,
szép panorámával, 20 éve épült, tetõtér-
beépítéses, összkomfortos családi ház
garázzsal, 430 n.öl területtel eladó. Irány-
ár: 14,5 M Ft.

Dunakömlõdön, a Hegy utcában családi
ház (2 szoba, nappali, fürdõszoba) gázfû-
téses eladó. Irányár: 7,2 M Ft.

Pakson, a lakótelep központjában, a Bocs-
kai utcában 2 szintes garázs üzletnek, gar-
zonlakásnak is alkalmas (összkomfortos)
eladó. Irányár: 3,2 M Ft.

Pakson, a Kápolna utcában 140 m2-es
családi ház 2100 m2 területtel eladó.
Irányár: 10,6 M Ft

Dunakömlõdön, a Csokonai utca felett
családi háznak is alkalmas, 2 szobás hét-
végi ház, termõ csemege- és borszõlõvel
eladó. Irányár: 10.2 M Ft.

Pakson, a Hangya közben 3 szobás, gáz-
fûtéses családi ház eladó. Irányár: 11 M Ft.

Pakson, a Zöldfa utcában 3 szobás, kom-
fortos családi ház 8 M Ft-ért eladó.

Részletes információ:
Fonyó Lajos 

ingatlan értékbecslõ 
közvetítõ 70/310-8374

Röviden

A Paksi Sárkányhajó Klub
és az Alois Dallmayer-
Tolnatext Sárkányhajó
Klub versenyt szervez 2006.
július 23-án a tolnai kajak-
ház és vízi színpad között.

A csapatok öt verseny-
számban nevezhetnek: Te-
am Kupa (vállalatok, intéz-
mények és baráti társasá-
gok). Táv: 250 m; Dragon
Aktív Kupa (sárkányhajós
és vízi sport klubok). Táv:
250 m; Military Kupa (fegy-
veres testületek részére).
Táv: 250 m; Mix Kupa (mini-
mum 6 nõi evezõs kell a hajó-
ba). Táv 250 m; Marathon
Kupa. Táv 2000 m.

Egy hajó legénysége mini-
mum 16  maximum 20 eve-
zõs, és 1 dobos. Nevezési
határidõ: 2006. július 11. 16
óra. Hajókat, lapátokat,
mentõmellényeket és ta-
pasztalt kormányosokat a
rendezõk biztosítanak.

További információk: id.
Sziklenka László. (Tel: 30-
9799-424, e-mail: idsziklen-
ka@t-online.hu)        kovács

Sárkányhajó
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Nagydorog természeti és épített értékeit ismerhetik
meg a paksi okmányiroda földszintjén lévõ képgalérián. A Kis-
térségi pillanatok sorozat keretében az intézmény illetékessé-
gi területén lévõ települések mutatkozhatnak be két havonta.
A madocsai és gerjeni után nagydorogi fotóválogatást láthat-
nak az okmányirodába betérõk augusztus végéig. A fotókat
Jenei Ferenc és Tancsa Gábor, az összeállítást Hahn Róbert
készítette. A tárlatot Dobri István polgármester nyitotta meg.

Mozi

Július 7. (péntek) 20 óra
CAPOTE

Feliratos amerikai életrajzi
filmdráma

Július 9. (vasárnap) 18 óra
VERDÁK

Szinkronizált amerikai 
animációs film

Július 12. (szerda) 20 óra
FEHÉR TENYÉR

Magyar játékfilm

Július 14. (péntek) 20 óra
A SZAVAK TITKOS

ÉLETE
Feliratos, angol nyelvû

spanyol dráma

Július 16. (vas.) 20 óra
SILENT HILL – A
HALOTT VÁROS
Feliratos amerikai 

akciófilm

Július 21. (péntek) 20 óra
FEGYVERNEPPER

Feliratos amerikai dráma

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

A Fortuna Rádió immár 6. al-
kalommal, idén is megrendezi
nyári rendezvényeit. A hall-
gatók számára már ismert
Road Show sorozat mellett
más városi és regionális ren-
dezvényekbe is bekapcsolód-
nak egy-egy programmal. A
rendezvények helyszíneit úgy
választották, hogy a Fortuna
három rádiójának vételkörze-
tét érintsék, tájékoztatott
Schuckert József. A fõszer-

kesztõ elmondta, a rendez-
vénysorozat célja, hogy a For-
tuna Rádiót népszerûsítse, il-
letve közvetlenül is találkoz-
hasson a közönség a stábbal,
a mûsorvezetõkkel.

Június 18. 10 órától Bony-
hádon a háromnapos Völgy-
ségi Könyvfesztivál záró-
napján: Fortuna futás – „Fu-
tás a könyvért”
Június 18-án 16 órától

Road Show Pakson a Duna
korzón
Június 24-én 16 órától
Cece Dél-Mezõföld Kulturá-
lis Fesztivál
Július 2-án Simontornyán,
a vár elõtti téren a városi
ünnepség keretén belül
Road Show
Július 30-án 16 órától
Bonyhádon a volt strand te-
rületén Road Show
Augusztus 13-én 16 órától
a sárbogárdi Millenniumi
parkban Road Show

Fortuna 96,3 MHz

Emlékezetre
méltó
Dr. Töttös Gábor azonos cí-
mû könyvébõl
Július 1-jén 165 éve, 1841-
ben Sárszentlõrinc színész
fia, Zsivora József fordításá-
ban érte meg õsbemutatóját
az Angyal és Daemon címû
francia vígjáték. 105 éve,
1901-ben elhunyt Gerjen
birtokosa, Madi Kovács
György táborszernagy.

Július 2-án 120 éve,
1886-ban született Pakson
Gencsi (Krómer) Gyula
csongrádi leánypolgári-
igazgató, aki már 1912-ben
cikket írt a rádiumról.

Július 9-én 445 éve, 1561-
ben I. Ferdinánd oklevele
mezõvárosként említi Bölcs-
két.

Július 10-én 140 éve, 1860-
ban született Welmann Jó-
zsef festõ, aki élete alkonyát
Pakson töltötte.

Július 12-én 130 éve, 1876-
ban halt meg Paks szülötte,
Orzovenszky Károly orvos,
szakíró, a füredi gyógyvíz
népszerûsítõje.

Július 13-án 95 éve,
1911-ben hunyt el
Dunaföldvár fia, Nagy-
flórisi Nagy Nepomuk Já-
nos történeti író, ’48-as
honvéd, 4000 cikk szerzõ-
je.

Július 21-én 225 éve
1781-ben született Pakson
Arnold György karnagy,
zeneszerzõ.

Július 23-án 160 éve,
1846-ban született Pakson
Luttenberger Ágost nyel-
és tankönyvíró.

Július 29-én 175 éve,
1831-ben Pakson kolerás
megbetegedést észleltek,
és karantént rendeltek el.

TelePaks

Nyári adásunk hírmûsorát,
a Víkend híradót minden
pénteken este 19 órától lát-
hatják. Ismétlés aznap 20
órakor, majd a következõ
héten hétfõtõl csütörtökig
19 és 20 órakor. Az e heti
Víkend híradóban megszó-
lal Gárdai György,  a XIV.
Gastroblues Fesztivál fõ-
szervezõje, és megis-
merkedhetnek a Deák Fe-
renc-, illetve Pongrácz Sán-
dor-díjasok életútjával.

A Fegyvernepper 
fõszerepében: Nicolas Cage
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Fotók: Molnár Gyula

Gastroblues: Dream on!
Dream On. Az álmok megva-
lósultak, az álmok folytatód-
nak. A nagy hírû Nazareth
együttes egyik legnagyobb
slágerének fõ sorait hatáso-
san, hosszan elnyújtva, tor-
kaszakadtából énekelte a
paksi közönség együtt a ze-
nekarral. Az álmok, Gárdai
György fõszervezõ álmai te-
hát megvalósultak, újra vi-
lághírû mûvészek érkeztek
Paksra. Álmoknak tûntek
még tavasszal, amikor fel-
röppentek a nevek. Az álmok
folytatódtak, amikor egymás
tenyerébe csaptak a szerzõ-
dõ felek. Most, hogy túl va-
gyunk a XIV. Nemzetközi
Gastroblues Fesztivál ese-
ményein, már arra biztat-
nánk a fõszervezõt és a mel-
lette, körülötte munkálkodó-
kat, hogy kezdjenek el újra
és továbbálmodni, hogy az-
tán a mi álmaink is megvaló-
suljanak. Ki hitte volna,
hogy az ellentétek és a legek
fesztiválján végül mindenbõl
a közönség jön ki nyertesen.
Ki hitte volna, hogy Keith
Emerson világhírû hangsze-
rei és elektromos berendezé-
sei végül is idõre megérkez-
nek Amerikából, angol kami-
onnal, skót sofõrrel. Ki hitte
volna, hogy a gyakorta zuho-
gó esõ sem tud ártani a sza-
badtéri rendezvényeknek,
hiszen a leleményes szaká-
csok sátrak védelme alatt
készítették el a finom falato-

kat, miközben a focisták vi-
dáman és folyamatosan áz-
tak. Ki gondolta volna, hogy
a templomi koncertre ilyen
sok ember összejön, és a
fesztivál egyik legjobban si-
került attrakciójává válik. Ki
hitte volna, hogy ennyi ze-
nészt érdekel a labdarúgó vi-
lágbajnokság, amelynek
meccseit együtt izgulta vé-
gig az öltözõfolyosón felállí-
tott televízió elõtt a
Nazareth-legénység, a Blues
Company, a fotóriporter, a
biztonsági õr, a mûsorvezetõ
Nemes Nagy Péter, aki a
fesztivál zenei rendezését is
elvállalta, és a borászok. Ki
gondolta volna, hogy a hajó-
kirándulásra elõzetesen any-
nyi jegyet rendelnek, hogy
akár egy tengerjárót is be-
üzemelhettek volna a szerve-
zõk. Ki hitte volna, hogy a ki-
válóan teljesítõ hangtechni-
ka, a vendéglátó egységek
által felállított elektromos
berendezések és segédesz-
közök folyamatosan mûkö-
désben lehetnek, és ez a kon-
certek zavartalan elektroni-
kai lebonyolítását is lehetõvé
teszi. Ki hitte volna, hogy a
Ten Years After zenekar a
fárasztó koncert után szíve-
sen áll az autogramvadászok
rendelkezésére, de Keith
Emerson sem zárkózott el a
gratuláló kézfogások elõl –
igaz, csak balkezét nyújtot-
ta, ügyelve világhírû jobb

keze improvizáló ujjaira –,
míg Chris Farlowe egyszerû-
en kisétált a közönség közé,
és egyáltalán nem tûnt távol-
ságtartónak. Ki gondolta
volna, hogy a zenész is em-
ber. Az angol gitáros, aki
mellesleg nukleáris mérnök,
a fellépés után együtt poha-
razgatott a tolmács kislány-
nyal, a paksi zenésszel és a
nagyhírû villányi borásszal.
Nem volt igazuk a fanyal-
góknak, akik a magasabb
jegyárak vagy a szélsõséges
idõjárás vagy az akusztika
miatt aggódtak. Ki gondolta
volna, hogy a fõ támogatók a
lebonyolítás érdekében az el-
sõ hívó szóra összefognak,
képviselõik meg is jelennek,
és még jól is érzik magukat.
Máskülönben minden úgy
történt, ahogy az lenni szo-
kott. Jöttek a magyar élgár-
da képviselõi, a nagy öregek,
mint Deák Bill Gyula, Závodi
János, a Tûzkerék vagy a
Mystery Gang a megszokott
mûsorral, a fiatalok, Szûcs
Gábor, Katona Tamás vagy
Benkõ Zsolt és a Future
Café sok új elemmel, néhol
kísérletezve, új színekkel bõ-
vült programjukkal. Ripoff
Raskolnikov nemcsak a
nagyszínpadon, de már az
egész héten zajló Gastro-
blues Klub koncertjein is ki-
tûnõ volt. Andrea Braido
nemzetközi csapata irdatlan
hangerõvel, pontos, változa-

tos, nagyon erõs programot
adott, élén Nathaniel
Petersonnal, aki anno John
Lee Hookerrel is zenélt. A
fekete bõrû zenész – aki ak-
kora volt, mint egy hegy –
arcán különleges tetoválá-
sokkal, melyeket Bali-
szigetén az indiánokkal ha-
gyományos módszerekkel
üttetett bele a bõrébe, igazi
frontemberként mozgatta a
társakat és a közönséget. A
Nazareth tagjai idõsödnek,
de a produkció nem kopik.
Dan McCafferty ugyanazo-
kat a magas hangokat képes
kiénekelni, mint harminc év-
vel ezelõtt. A nézõk – jó volt
látni, ahogy a hölgyek az
asztalok tetején – együtt
nyomták a zenekarral.
Keith Emerson beleadott
apait-anyait. Semmi sem hi-
ányzott. Játszott a billen-
tyûk túloldaláról, a hang-
szerrel szembefordulva,
kapcsolt, dugdosott, csavar-
gatott, zengetett, szalad-
gált, igazi motorja volt a fi-
atal társaknak, akik felnõt-
tek produkciójukkal a nagy-
hírû billentyûs mellé. A vé-
gére mi is elfáradtunk, kiit-
tuk a poharunkat, elindul-
tunk hazafelé, fülünkben a
zúgás, szánkban a nagysze-
rû ételek íze, és aztán éjjel
arról álmodtunk, hogy újra
Pakson vagyunk, és feszti-
vál van. Dream On…

Kozma Gyõzõ


