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PAKSIHÍRNÖK

45 éve ügyfeleink 
szolgálatában!

Élvezze kiemelkedõ betéti hozamát 
2006. 8. 28–2006. 08. 31-ig még kamatadó nélkül !

Évi 7,25% kamat (EBKM:  7,5-7,76%)
1, 2, 3, 6 vagy 12 hónapra bármilyen összegû számlabetétre és takarékszelvényre

Paks, Villany u. 4. szám (volt Németh sörözõ) Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

A paksiak is kivették

részüket a szegedi éremesõbõl    Írásunk  16. oldalon.



Bár a körforgalmat már he-
tek óta használatba vették a
közlekedõk, az ünnepélyes
avatóját a napokban tartot-
ták. A Magyar Közút Kht.
mûszaki igazgatója arról be-
szélt, hogy ezt a beruházást
az önkormányzat hozzájáru-
lásának nagysága teszi kü-
lönlegessé. 

– Nem jellemzõ, hogy egy
több mint 200 milliós beruhá-
zás több mint kétharmadát az
önkormányzat fedezze egy ál-
lami kezelésben lévõ út eseté-
ben, még akkor sem, ha a be-
ruházás városrendezési fel-
adatokat old meg. Dr. Holló
József szerint azoknál a tele-
püléseknél, ahol nincs pénz
erre, ott is meg kell nyilvánul-
ni annak a szándéknak, hogy
ezeket a problémákat közö-
sen oldják meg. Szükséges az
együttgondolkodás, a pályá-
zati lehetõségek közös ki-
használása.

Hajdú János azt hangsú-
lyozta, hogy a Pakson épült
körforgalom azon ritka léte-
sítmények közé tartozik,
melynek csak elõnyei van-
nak. A polgármester kiemel-
te, hogy az útkeresztezõdés
korábban zajos, zsúfolt és
balesetveszélyes volt, most
pedig jó ütemû, biztonságos
közlekedést tesz lehetõvé. 

– Rendkívül jól bevált, nem
csak, mert kiváló minõség-
ben készült el, hanem, mert
hasznosnak bizonyult az
alapötlet, miszerint folyama-
tossá kell tenni a fõutca for-
galmát. – A polgármester
hozzáfûzte, sokat javít a vá-
rosképen, hogy a körforga-
lom és környéke után az
ESZI és a gimnázium elõtt is
elkészül az út. Ez – mint rá-
mutatott – a város tervei
alapján a TESCO beruházá-
sában épül. – A fõutcán még
évekre való teendõ maradt, a
város északi kapujától a déli-
ig fel kell újítani, úgy, ahogy
a mostani beruházásokat,
faltól-falig, háztól-házig, tet-
te hozzá.                           vT
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Fotó: Molnár Gyula

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: szeptember 8.

Címlapkép: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖK

Megszûnt a tumultus

A Táncsics utcai körforga-
lom megépítésére 245 mil-
lió forint értékû szerzõdést
kötött az önkormányzat a
Soltút Kft.-vel. A munkák
megkezdése elõtt át kellett
helyezni egy MATÁV fõge-
rinc-vezetéket, ami 33 milli-
óval növelte a költségeket.
Mindezekbõl összesen 80
milliót állami forrásból fe-
deztek, a többit pedig a
paksi önkormányzat bizto-
sította a 2005 és 2006-os
költségvetésébõl.

Ismét egyirányú?

Teljes lendülettel folynak
városunkban a gimnázium
elõtti útszakasz, illetve a
Kishegyi úti keresztezõdés
és környékének munkálatai.
A hivatalos átadás 28-án
lesz, de már kihelyezték a
közlekedési táblákat, illetve
egyes helyeken az útfelfes-
tések is elkészültek. A fi-
gyelmesen közlekedõk ész-
revették, hogy a fõutca felõl
nem lehet jobbra kanyarod-
ni, tehát megint egyirányú
lett a Kishegyi utca. Vagy
mégsem? Alpekné Lovász
Aranka, a mûszaki osztály
munkatársa úgy tájékozta-
tott, hogy amikor a kivitele-
zést megrendelték, akkor
még valóban egy irányban

lehetett ezen az utcán közle-
kedni, de azóta nem kis vi-
ták, aláírásgyûjtések és
újabb testületi döntés után
ismét kétirányú a közleke-
dés az útszakaszon. A kivite-
lezõ, mielõtt elhelyezte vol-
na a táblákat nem volt elég
figyelmes, illetve nem kér-
dezte a mûszaki osztályt a
változásokról, így a már el-
avult terveknek megfelelõ-
en, a régi forgalmi rend sze-
rint táblázott. Alpekné Lo-
vász Aranka hangsúlyozta,
természetesen marad a két-
irányú forgalom, és a hiva-
talos átadásra már a táblák,
útfelfestések is ennek meg-
felelõen kerülnek kihelye-
zésre, felfestésre.             Sj
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Kisebb önkormányzati,
népesebb civil delegáció
vett részt a galántai vásá-
ron. Paks szlovák testvér-
városa évrõl-évre erre a
rendezvényre hív paksi
vendégeket. A vásár kere-
tében nyílt meg egy Pak-
sot bemutató tárlat, me-
lyet a Paksi Közmûvelõdé-
si Kht. állított össze fotók-
ból, festményekbõl és más
képzõmûvészeti alkotá-
sokból. A kiállítást Hajdú
János polgármester nyi-
totta meg. Dr. Strasszer
Tamás képviselõ elmond-
ta, hogy az önkormányzati
küldöttség számára érde-

kes programokat rendez-
tek a vendéglátók. Nem
csak a vásárra látogathat-
tak el, hanem módjuk volt
a környék nevezetességei-
vel ismerkedni is. A képvi-
selõtõl megtudtuk, hogy a
hivatalos küldöttségen kí-
vül sokan magán szerve-
zésben vagy civil szerveze-
tekkel közösen látogattak
el a galántai vásárra. Ott
voltak a Bordámák és a
Sárgödörtéri Présház Tu-
lajdonosok Egyesületének
tagjai is, akik a szlovák
testvérvárosban népsze-
rûsítették a paksi borokat.

-tünde-

Galántán vásároztak

Új helyre költözött a Paks
Térségi Pedagógiai Szakszol-
gálat. Az új tanévtõl a Dózsa
György úti irodaház épületé-
ben dolgoznak, azon a két
emeleten, ahol korábban a
munkaügyi kirendeltség mû-
ködött. Ez nagy elõrelépés,
amelyre régóta vártak, hiszen
komoly gondot okozott mun-
kájukban a helyszûke, mond-
ta el Király Gabriella, a szak-
szolgálat vezetõje. Az intéz-
mény 1986-ban kezdte meg
mûködését, a megyéhez tar-
tozott és járási feladatokat

látott el. 1992-ben az önkor-
mányzat átvette az intézmény
mûködtetését, a vezetõi
posztra pályázatot írtak ki, az
ellátás városi szinten folytató-
dott. Újabb változás 2005-ben
történt, a Paksi Többcélú Kis-
térségi Társulás megalakulá-
sával már nem csak Pakson,
hanem a kistérség 13 telepü-
lésén is dolgoznak. Eddig két
telephelyen végezték a mun-
kájukat, a Kresz parknál lévõ

épületben illetve a Kossuth
Lajos utcában, ami sok ne-
hézséggel járt. 

A szolgálat új helyén tágas
tér áll a szakemberek rendel-
kezésére. Olyan helyiségeket
is be tudnak rendezni, amire
korábban nem volt lehetõség,
így lesz külön irattár, illetve
játékkölcsönzõ szoba, tárgya-
ló, ahol kialakítanak egy szak-
könyvtárat is, orvosi szoba,
valamint foglalkoztató helyi-

ségek megfelelõ számban a
zavartalan szakmai munká-
hoz. A költözést megelõzõen a
nyílászárók és a falak festésé-
vel-mázolásával új köntösbe
öltöztették az irodákat. A bel-
sõ tér átalakítására nem volt
szükség, csupán egy apácará-
csot készítettek bejárat gya-
nánt. Király Gabriella hozzá-
tette, hogy az egyik emeleten
még mûködnek más irodák,
reményeik szerint õsszel
megoldódik az elhelyezésük,
és akkor ezeket a helyisége-
ket is használni tudja majd a
szakszolgálat. Hajdú János
polgármester érdeklõdé-
sünkre elmondta, hogy a
helyzet megoldására több le-
hetõség is szóba került, igye-
keznek mihamarabb megta-
lálni a legmegfelelõbbet.

A berendezkedésre egyéb-
ként még egy hete van a
szakszolgálatnak, szeptem-
bertõl már itt fogadják ügy-
feleiket. Az intézmény tele-
fonszámai változatlanok, az
510-077, 510-078 és a 311-
042-es számokon érhetõk el. 

-gyöngy-

Tágas irodákat kapott a szakszolgálat

Kezdetben csak nevelési tanácsadással foglakoztak,
majd tevékenységi körük 2001-ben kiegészült a logopédiai
ellátással. A többcélú társulás létrejöttével, tavaly még
tovább bõvült a feladatkör, azóta a korai fejlesztés és gondo-
zás, a fejlesztõ felkészítés, illetve a tanulási képességet vizs-
gáló szakértõi és rehabilitációs bizottság feladatának ellátása
is a szakszolgálathoz tartozik. Ezzel olyan kistérségi feladatot
ellátó intézmény jött létre, elsõként az országban, ahol egy
helyen, megfelelõ szakmai színvonalon végzik a pedagógiai
szakszolgálati tevékenységet. A kollégák létszáma is folyam-
atosan emelkedett. Kezdetben öten dolgoztak a nevelési
tanácsadóban, majd a logopédiai ellátás elindítása, illetve a
2005-ös változások is a dolgozói létszám emelését tették szük-
ségessé. Megjelentek az úgynevezett utazó szakemberek,
akik a kistérség településein dolgoznak, és az adminisztrációs
feladatok is megsokasodtak. Ma 18 szakember, egy admin-
isztrátor és egy asszisztens dolgozik együtt az intézményben.

Tizennyolcadik alkalommal
rendezték meg a paksi úttö-
rõk a Tábor határok nélkül
programot. Idén két turnus-
ban érkeztek a gyerekek, a
kézdivásárhelyiek június-
ban, a galántaiak és viskiek
augusztusban töltöttek egy
hetet a sóstói táborban pak-
siak társaságában. A prog-
ramnak már szép hagyomá-
nyai vannak, de mindig igye-
keznek új elemekkel bõvíte-
ni, hiszen vannak visszatérõ
táborlakók, tudtuk meg
Mezõsi Árpád táborvezetõ-
tõl. A második héten az idõ-
járás nagyon megtréfálta a
szervezõket, hiszen egész
héten hûvös volt. Csupán
egyszer tudtak megmártózni

a Balatonban, igaz, amikor
erre újabb lehetõségük volt
a gyerekeknek, nem éltek
vele, mert nem akartak le-
maradni a programokról.
Abból pedig volt bõven.
Sportrendezvények, kézmû-
ves foglalkozások, kirándu-
lások segítettek múlatni az
idõt. Mezõsi Árpád elmond-
ta, a határon túli gyerekek-
nél akad olyan, aki jutalom-
ból nyaralhatott, mások
részben, vagy egészben ma-
guk állták a tábor költségeit.
A kiadásokat pályázati tá-
mogatásból finanszírozták a
paksi úttörõk, illetve Paks
Város Önkormányzata is
hozzájárult.       

vida

Fütyültek az idõjárásra
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Lokális címmel hírlevelet
jelentett meg a Paksi Lokál-
patrióták Egyesülete. Az új-
ság nyolcezer példányban
készült és eljuttatták min-
den paksi háztartásba. A
sajtótájékoztatón, melyen
bemutatták, Kovács Sándor
elnök elmondta, hogy a vá-
lasztásokig még kétszer je-
lenik meg, azt követõen pe-
dig negyedévente adnak ily
módon számot az egyesület
híreirõl. Az elsõ számban a
Paksi Lokálpatrióták Egye-
sületének jelöltjeit ismerhe-
tik meg az olvasók, illetve
beszámolót találnak az el-
múlt négy év eredményei-
rõl. Kovács Sándor arról is
beszélt, hogy megszületett a
végleges döntés, a Paksi Lo-
kálpatrióták Egyesületnek
nem lesz saját polgármes-
ter-jelöltje.  

– Meglátjuk, ki milyen
programot tesz le az asztal-

ra, s annak ismeretében
döntünk, támogatunk-e va-
lakit – fogalmazott az elnök. 

Kovács Sándor kiemelte,
hogy õk nem a hatalomra tö-
rekszenek, hanem a város
és az ott élõk érdekeit sze-
retnék szolgálni. Az egyesü-
let jelöltjei járják a körzete-
ket, megkeresik az ott élõ-
ket és kikérik a véleményü-
ket azzal a céllal, hogy be-
építhessék programjukba. 

– Olyan városi program
összeállításán dolgozunk –
hangsúlyozta Kovács Sán-
dor –, ami vállalható, tisz-
tességes és nem az ígérge-
tésekrõl szól, hanem a prob-
lémákról és azok megoldá-
sairól.  Az egyesület elnöke
rámutatott, egy ilyen kis vá-
ros életében nincs helye a
pártpolitikának, a döntések-
ben a civil szervezeteknek
kell részt vállalniuk.

-vt-

Szolgálatra jelentkeznek

Sajtótájékoztatón ismertet-
te Hajdú János polgármes-
ter, polgármesterjelölt és
Barnabás István kampány-
fõnök a Paksi Polgári Össze-
fogás képviselõ-jelöltjeinek
névsorát. Az 1-es körzetben
Kern József, a 2-esben Ul-
bert Sándor, a 3-asban Féhr
György, a 4-esben Kern Jó-
zsef, az 5-ösben Bagdy Lász-
ló, a 6-osban Szabó Sándor, a
7-esben Barnabás István, a
8-asban Bana János, a 9-es-
ben Dr. Potoczky Iván, a 10-
esben Spiesz József vállalta,
hogy csatasorba áll a képvi-
selõi mandátum megszerzé-
séért. Hajdú János elmond-
ta, hogy az elmúlt ciklusban
sikerült megfelelõ színvona-
lon mûködtetni a várost és a
beruházások üteme, lebo-
nyolítása is az elképzelései-
nek megfelelõen alakult. A
következõ négy évre – sze-
rinte – alapvetõ változások-

ra nincs szükség, csak a fon-
tossági sorrenden kell né-
hány területen változtatni.
Barnabás István a Polgári
Összefogás kampányfõnöke
elmondta, hogy elsõként au-
gusztus végén, értékelik az
elmúlt négy esztendõt, majd
lakossági fórumokon ismer-
tetik programjukat és a vá-
ros mûködtetésével kapcso-
latos elképzeléseiket. Ezen
kívül szó esett arról is, hogy
az interneten megtalálhat-
ják a www.hajdujanos.hu
weboldalon jelöltjeik listá-
ját, illetve napi kapcsolatot
tarthatnak Hajdú János pol-
gármesterjelölttel. A honlap
még nincs teljesen feltöltve,
de minden paksi polgár tájé-
kozódhat segítségével a Pol-
gári Összefogás választási
programjáról, sõt megírhat-
ja véleményét is a program-
mal és a város életével kap-
csolatban.                         SJ

Nem kell jelentõs változás

Faller Dezsõ alpolgármester
meghívásának eleget téve
Paksra látogatott Szili Kata-
lin. Az országgyûlés elnöke az
idõsek otthonába és a rende-
lõintézetbe látogatott. 

– Azért esett az egészség-
ügyre a választás, mert talán
ez a legrendezetlenebb terü-
let – mondta Faller Dezsõ.
Hozzátette, Pakson nem átla-
gos gondokkal küszködnek,
hiszen a város saját erejébõl
létrehozott és fenntart magas
színvonalú intézményeket,
ahol megfelelõ szakorvosi el-
látás, mûszerezettség van, fi-
nanszírozási problémák miatt
viszont egyes rendeléseket
nem tudnak mûködtetni.  

Szili Katalin úgy fogalma-
zott, maga is meggyõzõdött s
további érveket gyûjtött ar-
ról, hogy az egészségügy ko-
moly átalakításra szorul. Az

általa meglátogatott paksi in-
tézményekrõl elismerõen
szólt, s mint elmondta, maga
is jó kezdeményezésnek tart-
ja az egynapos sebészet beve-
zetését. 

Faller Dezsõ ennek kapcsán
elmondta, hogy az MSZP-
SZDSZ koalíció egészség-
ügyet érintõ, jövõbeni tervei
között kiemelt szerepet kap
az egynapos sebészeti ellátás
bevezetése, melyrõl már az
önkormányzat is tárgyalt, il-
letve a régi rendelõintézet fel-
újítása. Szükség lenne az al-
polgármester szerint a Deák
úti rendelõ teljes felújítására
is. Faller Dezsõ hozzátette,
szociális téren is akadnak te-
endõk, itt példaként az ifjúsá-
got érintõ elképzeléseket és a
családon belüli gondozás fej-
lesztését emelte ki. 

-vida-

Nem átlagos gondok

A turizmusban látják a jövõt
A Paks Városért Mozgalom
elnöke, Herczeg József saj-
tótájékoztatón mutatta be
képviselõ-jelöltjeiket. Az
elnök-polgármesterjelölt
arról adott tájékoztatást,
hogy hat körzetben dõlt el,
ki méretteti meg magát a
mozgalom színeiben. Az 1-
es körzetben Domonkos
Tamás, a 3-asban Molnár
Réka, a 4-esben Herczeg
József, az 5-ösben Prancz
András, a 7-esben Sáhi Ma-
nuéla, a 8-asban Fritz Fe-
renc. Herczeg József már
ötödször vág neki a helyha-
tósági választásoknak, és
elmondása szerint a város
szeretete motiválja. A pol-
gármesterjelölt arról is tá-
jékoztatta a sajtó megje-
lent képviselõit, hogy új le-
hetõségek adódnak a város
részére az európai uniós
pályázatok beindulásával,

és ezt a következõkben job-
ban ki kell használni. A
PVM a helyi turizmus erõ-
sítésében lát még nagy le-
hetõségeket. A sajtótájé-
koztató utáni napokban
újabb két jelölt neve került
nyilvánosságra. A hatos vá-
lasztókerületben Pincés
Tamás, a kilencesben Feil
Péterné veszi fel a küzdel-
met a képviselõségért. Az
egyesület elnöke elmondta,
hogy még két körzetben
keresik a megfelelõ jelöl-
tet, illetve a kompenzációs
listát következõ megbeszé-
lésükön véglegesítik. A
megnevezett jelöltek már
összegyûjtötték a megfele-
lõ számú kopogtatócédulát,
így a választásig visszama-
radt idõben minden energi-
ájukat programjuk ismer-
tetésére fordítják.    

SJ



A Vak Bottyán Gimnázium
14. alkalommal rendezi meg
a négyosztályos képzésben
résztvevõ diákoknak a gólya-
tábort Cseresznyésben. A
hatosztályos oktatásba be-
kapcsolódók pedig erdei is-
kolában kezdik az új tanévet.
Az elõbbi augusztus 29-31.
között lesz, az utóbbi szep-
tember 4-tõl 7-ig. Mittler Jó-
zsef igazgató-helyettes, tá-
borvezetõ elmondta, a cél a
közösségek összekovácsolása
mellett az, hogy kötetlen for-
mában szerezhessenek infor-
mációt az új diákok az iskolá-
ról, s annak hagyományairól.
Éppen ezért lesz például is-
kolatörténeti vetélkedõ. Új-
donság, hogy a két éve meg-
alakult Öregdiákok Egyesü-
letének tagjai visszaemléke-
zést tartanak, illetve az is,
hogy az egyik vacsorát fõzõ-
verseny keretében maguk a
diákok készítik el. Fórumot
is tartanak a gólyatáborban,
annak érdekében, hogy
mindinkább megismerjék
egymást és tanáraikat a nö-
vendékek. 

-vt-
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Fotók: Fonyó Dániel

A búza már a magtárakban van

Augusztus elején befejezõ-
dött az õszi kalászosok ara-
tása, de õsszel folytatódik a
betakarítás. Több mint hat
és fél millió tonna gabonát
takarítottak be az idén Ma-
gyarországon. Az országos
termésátlag négymillió ton-
na felett volt. 

Országszerte mintegy 1,8
millió hektárról több mint
6,5 millió tonna gabona ke-
rült a magtárakba. Szakér-
tõk szerint a mostani hoza-
mok némileg elmaradtak az
átlagtól. A múlt évben ösz-
szesen több mint 7 millió
tonna nyári betakarítású
gabona került a tárolókba.
Õszi árpából mintegy száz-
nyolcvanezer hektáron csak-
nem 700 ezer tonna termett,
ami 3,9 tonnás hektáronkén-
ti termésátlagot jelent.
Rozsból 40 ezer hektáron
2,5 tonnás hektáronkénti

termésátlag mellett száz-
ezer tonna termést takarí-
tottak be. Tavaly hatezer
hektárral nagyobb terület-
rõl mintegy 127 ezer tonna
rozs került a magtárakba. A
gazdálkodók az idén búzát
1,082 millió hektárról taka-
rítottak be. A termésátlag
országosan elérte a 4,13
tonnát hektáronként, így
összesen valamivel több
mint 4,4 millió tonna ter-
méssel lehet számolni. A
múlt évben 1,12 millió hek-
tárról 5,1 millió tonna búzát
takarítottak be.

A búza terméshozama több
okból kifolyólag lett alacso-
nyabb, mint a tavalyi, tudtuk
meg Száraz Istvántól, a Paksi
Dunamenti Zrt. vezérigazga-
tójától. Tavaly õsszel késõbb

vetettek, így a búzát nem
megfelelõ állapotban érte a
tél. Tavasszal megfelelõ
mennyiségû csapadék volt,
de a hûvös idõ nem kedvezett
a növényeknek, kevesebb ka-
lász termett. A jelentõs
mennyiségû belvíz is veszé-
lyeztette a termést. A Duna-
mentinél tavasszal 24 hektá-
ron nem lehetett vetni és 8-10
hektáron kipusztult a gabona
a belvíz miatt. Az idõjárás és
a gyengébb talajadottságok
ellenére átlagban 4,3 tonna
búza termett náluk, melynek
minõsége is átlagon felüli
volt, és jelentõs része export-
ra kerül. Száraz István hoz-
zátette, õsszel folytatódik az
aratás, ekkor a napraforgót
és a kukoricát takarítják be.    

Fellinger

Erdei iskola

A Paksi Fotósok Baráti
Köre újabb kiállítása nyílt
meg, ezúttal a Magyar
Villamos Mûvek Zrt. kiál-
lítótermében. Az MVM
aulájában a Paksi Fotósok
Baráti Körének tizenegy
tagja mutatja be az elmúlt
évek válogatott munkáit
ötven fotón.
A Paks és környéke érté-
keit bemutató fotókon kí-
vül külföldön készített ké-
pek is helyet kaptak a be-
mutatón. A kiállítók: Boa
András, Hadnagy Lajos,
Jakab Albert, Laurinyecz
Pálné, Ötvös Miklós,
Scheidl Dávid, Számel
László, Szécsényi Zsolt,
Vajna Zoltán, Vincze Pál,
Wollner Pál. 

Pályázati hirdetmény
A DC Dunakom Kft pályázatot hirdet Paks
Város Önkormányzata tulajdonában lévõ,
költségalapon meghatározott lakbérû,
megüresedett 

1 db lakásra történõ 
bérleti jogviszony létesítésére

Pályázatot nyújthatnak be azok a lakással
nem rendelkezõ paksi lakosok, akik vállal-
ják költségalapon megállapított lakbér, va-
lamint a bérbeadó által nyújtott külön
szolgáltatások díjának megfizetését.

A bérleti szerzõdés csak meghatározott
idõtartamra (legfeljebb 5 évre) köthetõ pá-
lyázat elfogadása esetén.

A lakás Paks, Fenyves u. 12. szám alatt ta-
lálható 1 db 2,5 szobás, összkomfortos 
59 m2-es lakás

A lakás bérleti díjának jelenleg érvényes
mértéke 372,- Ft/m2/hó.

A pályázati nyomtatvány és a tájékoztató a
DC Dunakom Kft Ügyfélszolgálati irodáján
beszerezhetõ 2006. augusztus 22-tõl. 

A pályázat beadásának határideje és he-
lye:
2006. augusztus 28.-a 8–14 óra között DC
Dunakom Kft ügyfélszolgálati iroda
(Kölesdi út 46., földszint).
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (balra és fent), Fonyó Dániel (alsó portrék)

A Családi napok rendezvényé-
re várta az érdeklõdõket a
Közmûvelõdési Kht. és a Pak-
si Duna-partért Közalapít-
vány a hétvégén. 

Az elsõ napon a vendég elõ-
adók között köszönthettük
Emiliót, Balázs Fecót, az Ada-
giót, az esti órákban pedig la-
tin hangulatot varázsolt a sé-
tányra a Ritmo Latino tánc-
együttes mûsora, valamint a
Creol együttes koncertje. A
helyi csoportok, elõadók közül
láthatta a közönség a Paksi
Pattantyúkok Ugróköteles
Csoportot, a Sugárzó Lányok
elnevezésû formáció modern
tánc bemutatóját, az Akrobat
Original Dance School tánco-
sait, valamint a Paksi Twirling
és Botforgató Egyesület tag-
jait. Három fiatalember is
színpadra lépett táncprodukci-
óval, Fehér Attila electric ro-
bot dance-et hozott, Sütõ Ta-
más és testvére pedig cyber-
netic dance-et egy kis
breakkal fûszerezve. Tamásról
megtudtuk, hogy a „Mega-
táncban” 160 ezer jelentkezõ
közül bejutott a legjobb 78-ba.
A mûsor végén utcabálra vár-
ták a vendégeket az Erzsébet

szálló mögötti parkba, a zenét
a Horizont zenekar szolgáltat-
ta. Éjszakára elcsendesült a
korzó, de másnap délután is-
mét benépesült. Pál Tamás
nyitotta a színpadi mûsort,
majd helyiek, a Mazsorett
Együttes Elevenek csoportja
következett. Illényi Katica he-
gedûmûvész elõadása után a
táncé volt a fõszerep a Duna
Party Táncklubbal, majd a 25
éves fennállását ünneplõ Tûz-
virág Táncegyüttes lépett
színpadra. A mûsorfolyam
Demjén Ferenc dalaival foly-
tatódott, a fáklyás felvonulás
és a tûzijáték elõtt pedig az
„István a király” címû rock-

opera koncert változatát hall-
hatta a közönség, Varga Mik-
lós, Vikidál Gyula, Makrai Pál,
Koós Réka, Simonfalvi Ágota,
Papadimitriu Athina és Mol-
nár László elõadásában. 

Darócziné Szalai Edit, a Köz-
mûvelõdési Kht. ügyvezetõje
elmondta, a mûsorok összeállí-
tásánál fontos szempont volt,
hogy olyan elõadókat hívjanak,
akik az utóbbi években nem
voltak Pakson, illetve igyekez-
tek a közönség igényeit is fi-
gyelembe venni. A programok
szervezésében, lebonyolításá-
ban és az utómunkálatokban
körülbelül kétszázan vettek
részt, tette hozzá.       -gyöngy-

Duna-parti családi napok

Csibi Máté
Évek óta részt veszek a
Duna-átúszáson, ez idén
sem volt másképp. Más
programot, ami érdekelt
volna, nem találtam a kíná-
latban, de idõt sem tudtam
volna másra szakítani.
Azért a tûzijátékot meg-
néztem este, de a rossz idõ,
és a vihar miatt nem tet-
szett.

Maár Dániel
Mindkét nap körülnéztem
a helyszíneken, és úgy vet-
tem észre, elég sokan vol-
tak. Nekem az István a ki-
rály rockopera tetszett a
legjobban, igényes elõ-
adást láthattunk. A tûzijá-
tékot szerencsére jó hely-
rõl láttam, de a korábbiak
talán színvonalasabbak
voltak.

Majorné Béki Gabriella
Minden évben lemegyünk
a Duna-partra, idén vendé-
geink is voltak, õk is ve-
lünk együtt nézték a fellé-
põket. Nekünk a Tûzvirág
együttes elõadása nyerte
el a tetszésünket, nagyon
profi, jól összerakott mû-
sort láthatott a közönség. 
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Stellios Simiakis évek óta
részt vesz a Duna-átúszá-
son. Elmondta, hogy a vizet
tisztábbnak találta, mint az
elmúlt alkalmakkor. A nyílt-
vízi úszás számára nem csu-
pán kikapcsolódás volt, ha-
nem edzés is, hiszen hosszú
távú triatlonbajnokságra ké-
szül. Nem véletlen hát, hogy
Stellios volt az elsõ, aki par-
tot ért.

Veisz Zsuzsanna másod-
szor csobbant a Duna-át-
úszáson. A két alkalmat ösz-
szehasonlítva úgy érzi, az
idei jobban sikerült neki.
Mellúszásban kezdett, de ez
lassúnak bizonyult az erõs
sodrásban, úgyhogy hát-
úszással segített rá, nehogy
az ÖMV kútnál érjen partot.
Kifejezetten tetszett neki a
családias a hangulat. 

Sebestyén Nóra apukája
biztatására, vele együtt csob-
bant. Elmondta, hogy nem
volt túl nehéz az úszás, bár
igaz, ami igaz, a végére azért
elfáradt. Az apuka, Tibor is
elõször vett részt az úszáson.
A feladat számára összetett
volt, hiszen önmagára és kis-
lányára is figyelnie kellett.  A
partról a család többi tagja
figyelte õket.

Akik meghódították a folyót

A Családi Napokon vasár-
nap délelõtt is érkeztek ven-
dégek a sétányra, hogy meg-
nézzék az idei Duna-át-
úszást, amely lehetõséget ad
arra, hogy akinek kedve van,
biztonságos körülmények
között úszhassa át a folyót.
Idén minden kedvezett a
program megrendezésének,
a közepes vízállás, a víz hõ-
mérséklete, az idõjárás és az
uszadék mennyisége sem je-
lentett problémát. 

– Az elõkészítés, lebonyolí-
tás komoly munkát jelent,
hiszen nagyon szigorú elõ-
írások vannak. Például rend-
õri kíséret, orvosi felügyelet,

valamint legalább tíz mentõ-
csónak biztosítása kell a
megfelelõ személyzettel, és
különbözõ engedélyek is
szükségesek – tájékoztatott
Németh Irén, a Paksi Duna-
partért Közalapítvány titká-
ra. A részvétellel kapcsolat-
ban elmondta, hogy több em-
berre számítottak, a leg-
utóbbi megmozduláson, két
éve 571-en csobbantak. Idén
ennél kevesebben, 173-an
úsztak a húszfokos vízben. A
regisztrációs adatok tanúsá-
ga szerint egy résztvevõ ér-
kezett külföldrõl, a szlováki-
ai Somorjáról. Emellett jöt-
tek úszni Szekszárdról, Bu-

dapestrõl, Németkérrõl, Du-
naújvárosból, Solymárról,
Váraljáról, Szegedrõl, Újlen-
gyelrõl, Madocsáról, Duna-
szentgyörgyrõl, Harkány-
ból, Gyõrbõl, Szászvárról,
Pécsrõl, Dunaföldvárról,
Oroszlányból. A legidõsebb
úszó Hoós László volt, aki 71
éves, a legifjabb pedig Se-
bestyén Nóra, aki idén tölti
be kilencedik életévét, kap-
tunk tájékoztatást Volf
Ernõnétõl, a rendezõbizott-
ság tagjától. Az úszás sike-
res volt, mindenki épségben
partot ért, majd a színpadon
átvették az ajándék pólót.

-gyöngy-

A Szent István napi városi
ünnepségen Hajdú János
polgármester beszédében
felidézte államalapító kirá-
lyunk munkásságát, és fel-
tette a kérdést, hová is tar-
tunk, mi a feladatunk. Töb-
bek között elmondta: „Ne-
künk nem államot kell ala-
pítanunk, de egy új orszá-
got kell teremtenünk ma-
gunknak. Olyan országot,
ahol az erény újra erény, a
hitványság pedig hitvány-
ság, és holnap is az az igaz,
ami ma az.” Beszéde végén
kiemelte: „Bízom abban,
hogy Pakson továbbra is
össze tudunk fogni úgy,
mint ebben a ciklusban. Bí-
zom abban is, hogy a szem-
benállás az országban is
mérséklõdik, és a nemzet
élni akarása kerekedik
felül.” Az ünnepi beszédet
követõen Tell Edit és Bod-
roghalmi László zenés iro-
dalmi összeállítását hallhat-
ták az egybegyûltek, majd a
történelmi egyházak képvi-
selõi, Sebestyén-Molnár
Árpád káplán, Szabó Vil-
mos Béla evangélikus espe-
res, és Szabó Sándor Péter
madocsai református lel-
kész megszentelték az új
kenyeret. Kodály Zoltán
Ének Szent István király-
hoz címû mûvét a Simon
Péter által vezényelt Pro
Urbe-díjas Városi Vegyes-
kar adta elõ. A Szózat el-
éneklése után az egyházak
képviselõi és a polgármes-
ter megszegték az új ke-
nyeret, amelyet együtt fo-
gyasztottak el a jelenlevõk. 

-gyöngy-

Városi ünnepség

A Tûzvirág Táncegyesület
ezúton szeretné megköszönni 
a támogatást mindazoknak, 

akik személyi jövedelemadójuk 
1%-át 2005-ben 

az egyesületnek ajánlották fel. 



Régi hagyományt szeretne újraéleszte-
ni az ÖKO Munkacsoport Pakson. Az
„Ültess fát, életfát” akció keretében
olyan szülõket keresnek, akik szívesen
ültetnének fát gyermekük születése al-
kalmából. 

Az ötlet nagyon régi, hajdanában szo-
kás volt a kisded érkezésekor facseme-
tét ültetni, mondja az ÖKO Munkacso-
port vezetõje. Jantnerné Oláh Ilona azt
is elárulta, hogy régóta motoszkál a fe-
jében a dal, mely arra buzdít, ültess
fát, életfát, õrizd az oxigén forrását…
Az ÖKO Munkacsoport magáévá tette
ezt az ötletet, s beépítette idei munka-
tervébe. S mivel õsszel ildomos fát ül-
tetni, szeptember 30-ig várják olyan
szülõk jelentkezését, akiknek 2006. ja-
nuár elseje és szeptember 30-a között
született gyermekük, és vállalják, hogy
az ÖKO Munkacsoporttól kapott fát el-
ültetik és gondozzák, hogy együtt cse-
peredjen gyermekükkel. A késõbb szü-
letett gyermekek szülei a jövõ évi akci-
óra jelentkezhetnek. Ha az igénylés
meghaladja a lehetõségeket, kisorsol-
ják, ki kap csemetét. Hogy erre lehetõ-
ség szerint ne kerüljön sor, várják a
csatlakozókat. Az Egészséges Városok
Magyarországi Szövetsége már jelez-

te, szeretnének csatlakozni az akció-
hoz. Jantnerné Oláh Ilona elmondta, a
régi hagyomány felelevenítésén túl cél-
juk az is, hogy több fa legyen a város-
ban, s ne csak a foghíjakat pótolják. Ha
sok ilyen fa lesz a városban, a fiatalok
sokasága magáénak érzi majd, és becs-
ben tartja, véli a munkacsoport vezetõ-
je utalva az utóbbi hetek, hónapok
bosszantó eseteire, amikor diszkó után

a lakótelepi fákat törték el randalíro-
zók. 
A fafajtáról még nem döntöttek, szakem-
ber véleményét kérik, illetve, ha lehet, a
jelentkezõk igényeit is figyelembe ve-
szik, illetve a talajt, ahova kerül. Az akció
anyagi fedezetét az ÖKO Munkacsoport
az adók egy százalékából befolyt összeg-
bõl, az önkormányzat környezetvédelmi
bizottsága által biztosított támogatásból
fedezik. Jelentkezni az ÖKO Munkacso-
port Alapítványnál lehet Pakson, a Tol-
nai út 10-ben.                                -tünde-
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Fotók: Fonyó Dániel (fent), Molnár Gyula (lent)

Együtt cseperednek

Drága Barátom, Sünikém!

Elmentél, hazaérkeztél a mindenségbe, elfoglaltad méltó
helyed az égi parnasszuson, augusztus köntösébe búj-
va, szeptember szempillái alatt. Huszonévesen írtam Ne-
ked ezt a verset, ugye emlékszel rá!

Barátom
Sz. J.-nek

Égre halkuló kéket
gondol rád a tél is.
Madarak álmát léped
síró éjszakákra.
Sóhajodtól kifakulnak
a falvak,
pillangóvá szállnak
a szomorú tengerek.
Soraid tinta-rügyek
a gondolat árva ágain.
Sohasem jöttél,
sehova nem mész,
csak halálkodsz egy kicsit
a sorssal…
Ha eltûnsz, leszédül 
kezemrõl a Föld.

Keresem a Földet, de nem találom. Te loptad el? Elvitted
hónod alá csapva?
Meg, tudod Süni, mikor együtt balatonoltunk, mi bátor du-
naiak, két nap elmúltával már visszatértünk az õsi partra, a
paksi Duna ajkai közé, akkor írtam ezt a versemet is. 

Ki beszél majd
Szarka Józsefnek

Tudod mit Süni, most már nélküled csak ennyit mondok:
A vízbe hullt citera nótákat senkisem kérheti vissza.
Ott maradnak örökké a parton, tüzek rõzseláng-húrjaiba zárva.
De tudod mit, a rõzseláng húrokon valami ének hallatik,
minden áldott este hajnalig, s még várja, a Kövek tényleg 

énekelnek,
ha eddig csak alig hallhatóan, most tényleg igazán!
Mint ahogy Istennek megköszöntem, Isten is megköszönte                  

nekem,
hogy ismerhettük egymást, barátokká válhattunk. Mi mindenkor
találkozni fogunk. Nem csak most és nem csak mindörökké:

özvegy barátod 
Oláh Zoltán

Szarka József (1959–2006)
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (balra), Molnár Gyula (jobbra)

Gyakorta hallani, hogy manapság a kö-
zönség elkényeztetett, semmi sem elég
jó neki. Legyen az bármilyen sztár, fél-
házzal megy a mûsor. Persze legin-
kább, ha nem ingyen van. Látva a vízi
színpadon tartott rendezvények idején
a lépcsõsort, néha mégis azt gondo-
lom, lehet bármit rendezni, az emberek
vevõk rá. Persze elképzelhetõ, hogy a
helyszín a vonzó, hiszen a Duna-partra
csak úgy lemenni is fantasztikus dolog,
ha mellesleg még hall és lát is az em-
ber valamit, még jobb. Az augusztus
20-a az igazán tuti dolog. Az esti mûsor
idén igazán közönségcsalogató volt. A
Tûzvirág Pakson biztos siker, Demjén

Rózsi nevére is összegyûlik a közön-
ség. Szent István ünnepén István a ki-
rály rockopera Varga Miklóssal,
Vikidállal csak hab a tortán. Mint késve
érkezõnek, nekem a lépcsõn már nem,
csak a mellette lévõ rézsûn jutott hely.
Nem éppen páholy, de ettõl még nem
érzem úgy, hogy jogos lenne a néha
felhangzó morgolódás: miért nem épí-
tik tovább a lépcsõt. Én ugyanis azt
gondolom, hogy többségében elegen-
dõ az ülõhely, egyszer-egyszer pedig
lehet vállalni némi kényelmetlenséget.
S mivel a muzsika csak a fület foglalja
le, nézelõdöm, s eközben nem leszek
boldogabb. Mellettem helyezkedik egy
ifjú hölgy, közben leejti a már üres üdí-
tõs flakont. Meg sem próbál utána nyúl-
ni. Alant parthoz közelgõ csónak vonja
magára a figyelmet, benne két felnõtt,
két gyerek. A csinos, szõke anyuka ele-
gánsan elnyújtózva hordozza végig a

tekintetét a nézõseregen, közben sluk-
kol, majd hamut pöccint cigarettájáról.
Aztán a cigarettát pöccinti szép ívben
egyenesen bele a folyóba. 

Újabb letelepedõk: mama-gyere-
kek, ezúttal fölöttem. Mozgolódás,
morgolódás, pattogatottkukorica-esõ
zúdul alá. Még jó, hogy nem kóla,
gondolom. 

– Maraggyá, má nyugton hülye leány,
mingyá lûnek fõfelé… – hangzik. Rövi-
desen tényleg lõnek fölfelé. Pazar
szép tûzi játékban gyönyörködünk, el-
áll a lélegzet, elcsöndesednek az ad-
dig morgolódók. Aztán mindenki haza-
felé indul, hanyagul maga mögött
hagyva kólás-, sörösüveget, poharat,
pattogatott kukoricás zacskót, alkalmi
ülõhelyként szolgáló kartonlapokat,
miegymást. Közben a Himnusz ak-
kordjai hangzanak fel…

Vida Tünde

Kettõs célt szolgált az az al-
kotótábor, melyet Duna-
kömlõdön az iskolaépület-
ben szervezett Zirczi Judit.
A képzõmûvészeti egyetem
hallgatója néhány barátját
maga köré gyûjtve hulladé-
kokból készített mûvészeti
alkotásokat. A tábor ötlete
– miként elárulta – már ta-
valy megfogalmazódott,
amikor egy Akvarell-party
elnevezésû tábor keretében
egy hétig a Duna közelében
festettek. Judit akkor is, a
Dunát járva máskor is azt
tapasztalta, hogy rengeteg
szemetet hord magával a
víz. Mûvészemberként ter-
mészetesen a mûvészet esz-
közéhez nyúlva igyekezett

felhívni a figyelmet a sze-
metelés haszontalan mivolt-
ára. 

Kömlõd volt iskolájában
egy héten át készültek a sze-
métszobrok. Elõbb persze
gyûjtést végeztek a táborla-
kók, egyszerûen fogták ma-
gukat, lementek a Dunára,
és összeszedték a partján,
árterében felgyülemlett hul-
ladékot. A leggyakoribb
alapanyagok a különbözõ szí-
nû és formájú mûanyag fla-
konok voltak, de megihlették
a mûvészeket a tornacipõk,
gumiabroncsok, nejlonzacs-
kók is. 

Az elkészült alkotások arra
hivatottak, hogy szembesít-
sék az embereket: szeméttel
árasztják el környezetüket.
A „Szemét-ügy” névre ke-
resztelt kiállítással szeretnék
elérni, hogy mások is kapja-
nak kedvet arra, hogy sze-
métgyûjtõ akciókat szervez-
zenek, illetve egyre keveseb-
ben szemeteljenek.  A szob-
rokat a Családi Napok idején
Pakson, az Erzsébet szálló-
nál állították ki. A hely és
idõpont megválasztása per-
sze nem véletlen. Zirczi Ju-

ditnak azért esett
erre a választása,
mert a Családi
Napok a Dunához
kötõdnek, s igen
népszerûek. Így a
mûvészetet közel
tudták vinni azok-
hoz az emberek-
hez is, akik nem
járnak múzeu-
mokba. Judit ter-
ve az volt, hogy
egy demonstráció
keretében a Du-
nán viszik el a sze-
metet a következõ
állomásra, Szent-
endrére, ahol a
Kis Magyar Per-
formance és Ne-
hézzenei Fesztivál
keretében mutat-
ják be. Az útra
azonban nem sike-
rült elegendõ
pénzt gyûjteni an-
nak ellenére, hogy
a paksi önkor-
mányzat is támo-
gatást nyújtott az
alkotótábor meg-
szervezéséhez.        

-vt-

Akiknek bántja a szemét

Így ünneplünk
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Fotó: Vida Tünde

Megkezdõdött a próbaüzeme
annak a mérõmûszernek,
melyet osztrák kezdeménye-
zésre telepítettek Gerjenben.
A berendezés a levegõt anali-
zálja és kimutatja az esetle-
ges radioaktív elemeket. Ma-
gyarországon ez a negyedik
ilyen mérõkonténer. Molnár
József polgármester elmond-
ta, hogy a csernobili esemé-
nyek hatására született Ma-
gyarország és Ausztria kö-
zött megállapodás arról,
hogy kicserélik a mérési
eredményeket. Az atomerõ-
mû közelsége és az uralkodó
szélirány mellett azért esett
Gerjenre a választás, mert
már vannak tapasztalataik a
sugárzásmérés terén. Az
osztrákoktól érkezõ mérõ-
konténer üzembe állítását,
valamint üzemeltetését is a
gyártó cég vállalta. A konté-
ner a községháza udvarára
került. Itt egyébként látoga-
tóközpont megnyitását ter-
vezik, ahol a nukleáris kultú-
rát szeretnék terjeszteni. -vt-

Elégedetten távoztak az
atomerõmûbõl az Ország-
gyûlés Gazdasági és Infor-
matikai Bizottsága energeti-
kai albizottságának tagjai.
Podolák György elnök, Bán-
ki Erik és Deák András az
elhárítás elõkészületeirõl tá-
jékozódott. Megnézték, mi-
ként készülnek az orosz és
paksi szakemberek. 

– Rendkívül izgalmas volt,
amit láttunk – mondta
Podolák György, aki beszá-
molt arról, hogy Kovács Jó-
zsef, a Paksi Atomerõmû
Zrt. vezérigazgatója részle-
tes tájékoztatást adott a je-
lenlegi helyzetrõl, s az eddig
megtett lépésekrõl. – Alapo-
san, fegyelmezetten felké-
szült az erõmû vezetése az

elhárításra. Rászolgáltak a
lakosság bizalmára, s felelõs-
séget éreznek, hogy ez meg-
maradjon és erõsödjön – fo-
galmazott Podolák György,
aki szerint manapság elõtér-
be kerül a nukleáris energia,
ezért fontosabb, hogy a la-
kosság pontos tájékoztatót

kapjon arról, hogy ez a leg-
jobb és a legolcsóbb energia-
forrás.

Bánki Erik a térség képvi-
selõjeként – õ ugyanis mo-
hácsi –, azt kérte, hogy a
2003-ban megsérült fûtõele-
mek kiemelésérõl az atom-
erõmû környezetében élõk
kapjanak részletes tájékoz-
tatást, s nyugodt szemlélõ-
ként kísérhessék figyelem-

mel az eseményeket. Az albi-
zottság fideszes tagja is ar-
ról számolt be, hogy a felké-
szülést alaposnak ítélték.

Az energetikai albizottság
tagjai mûködés közben lát-
ták az elkészült berendezé-
seket, hiszen az atomerõmû-
ben már folyamatosan gya-
korolnak a helyi és orosz
szakemberek a negyedik ne-
gyedévre tervezett munká-
ra. Podolák György kiemel-
te, a munkát az oroszok vég-
zik, de a döntés joga és a fe-
lelõsség a paksiaké. Bánki
Eriktõl azt is megtudtuk,
hogy saját szemükkel látták,
amint a szakemberek egy
sugárbiztos, üvegaljú hen-
gerben a tartályba eresztve
gyakorolták a manipuláto-
rok mozgatását a fûtõelem-
másolatokon.

Vida Tünde

Elégedett a bizottság

Az Országos Atomenergia
Hivatal (OAH) a tavalyi
nagy sikerû program után
ebben az évben is csatlako-
zott a kulturális örökség-
napi rendezvényekhez, így
szeptember 16-án, szomba-
ton minden érdeklõdõ meg-
látogathatja az OAH nukle-
árisbaleset-elhárítási köz-
pontját (CERTA).

A látogatók részére há-
rom alkalommal, 14, 15 és
16 órától vezetett látoga-
tást szerveznek a CERTA
központban, amely az OAH
központjában (1036 Buda-
pest, Fényes Adolf u. 4.) ta-
lálható. A szakemberek be-
mutatják a hivatal tevé-
kenységét és a magyar
nukleárisbaleset-elhárítási
rendszert. Az érdeklõdõk
bõvebb információt talál-
hatnak a nukleáris hatóság
www.oah.hu internet cí-
mén, valamint a www.orok-
segnapok.hu címen is.  

Mayer György

Nyílt nap 

az OAH-ban
Az elmúlt évek hagyományait követve a FINE (Fiata-
lok a Nukleáris Energetikáért) ebben az évben is állí-
tott nukleáris sátrat a Sziget Fesztiválon. Az egyhetes
rendezvénysorozaton (augusztus 9. és 16. között) a
szervezõk az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva
várták a budapesti Hajógyári-szigeten az atomenergia
iránt érdeklõdõ, annak békés célú használatát támo-
gató vagy éppen ellenzõ fiatalokat. A rendezvény ke-
retében bemutatták a tavalyi csernobili expedícióról
készült filmet is. 

Atomsátor a SzigetenMérnek az osztrákok

A nukleáris sátrat több
ezer, köztük számos külföldi
fiatal látogatta meg, mond-
ta érdeklõdésünkre Yamaji
Bogdán, a FINE elnöke,
majd hozzátette: minden
nap jóval több mint három-
százan töltötték ki a nukleá-
ris totókat, jöttek el az es-
ténként megtartott sorsolá-
sokra. A korábbi tapaszta-
latokat felhasználva várták
az érdeklõdõ fiatalokat és a
már megszokott módsze-
rekkel (nukleáris totó, is-
mertetõ kiadványok) fiata-
los, közvetlen stílusban szó-
lították meg a szigetlakó-
kat. A beszélgetéseket de-
monstrációs eszközökkel

tették még élvezetesebbé
és érthetõbbé. Igyekeztek a
nukleáris technika – és azon
belül is elsõsorban az atom-
energia – alkalmazásának
elõnyeirõl, problémáiról,
szerepérõl beszélgetni az
érdeklõdõkkel. 

A rendezvény keretében
levetítették a tavalyi cserno-
bili expedícióról készült kö-
zel félórás filmet, így az ér-
deklõdõk a saját szemükkel
láthatták a húsz éve történt
baleset hatásait, majd Aszó-
di Attila, a BME Nukleáris
Technológiai Intézet igazga-
tója válaszolt a felmerült
kérdésekre. 

Mayer György
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Fotók: Vida Tünde (fenti két kép), Fonyó Dániel (lent)

Lapunk megjelenésével egy
idõben ünnepli alapításának
huszadik évfordulóját az
Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium. A kétnapos
gazdag programot kínáló ren-
dezvény központi eleme a
szakközépiskola új gyakorló-
és képzõközpontjának alap-
kõletétele lesz, melyre elfo-
gadta az iskola, illetve az
atomerõmû vezetésének
meghívását Kiss Péter szociá-
lis és munkaügyi miniszter is.

Szombaton délelõtt 10 órá-
tól rendhagyó tanévnyitó ün-
nepséget tartanak, majd
sportgála kezdõdik az öregdi-
ákok részvételével. Délután
17 órától meglepetésmûsor
majd 20 órától zenés nosztal-

giaest lesz az iskola sport-
csarnokában. Mindezek mel-
lett bazár, filmvetítés és kiál-
lítás színesíti a programot.
Szabó Béla az intézmény
igazgató-helyettese, a prog-

ram fõszervezõje elmondta,
hogy az interneten 673-an je-
lezték részvételüket, ami ga-
rancia lehet arra, hogy jó
hangulatban telik majd el a
nap.                     Vida Tünde

Az ESZI két évtizede 1986-ban nyitotta meg
kapuit az ország elsõ vál-
lalati iskolája a Paksi
Atomerõmû Vállalat,
majd a Paksi Atomerõmû
Rt. fenntartásában. 2001-
tõl a középiskola alapítvá-
nyi fenntartással mûkö-
dik. Távolabbról érkezõ
diákjai elhelyezésére az
iskola kollégiumot is biz-
tosít. Az 500 férõhelyes
sportcsarnok rendszere-
sen ad otthont nagy nem-
zetközi sportesemények-
nek, koncerteknek, egyéb
rendezvényeknek. Sokfé-
le testnevelési, mozgási,
sportolási lehetõséggel
áll a tanulók rendelkezé-
sére.

(www.eszi.hu)

Simontornyáért díjjal jutal-
mazta a város önkormányza-
ta dr. Kocsis Istvánt. Így kö-
szönték meg azt az anyagi
segítséget, amelyet elõbb a
Paksi Atomerõmû Rt. majd a
Magyar Villamos Mûvek
Zrt. vezérigazgatójaként Si-
montornyának adott. Mivel a
városi ünnepség idején dr.
Kocsis István nem ért rá,
szerdán vette át a kitünte-
tést a simontornyai városhá-
zán. Majd Kovács József ve-
zérigazgató, Molnár László
gazdasági vezérigazgató-he-
lyettes és dr. Varga-Sabján

László törzskari igazgató
társaságában megtekintet-
ték a két társaság támogatá-
sával megvalósult központi
orvosi ügyeletet. 

Csõszné Katz Edit polgár-
mester elmondta, többször
nyújtott segédkezet az atom-
erõmû, majd miután dr. Ko-
csis István került az élére, az
MVM Zrt. Elõbb a megsüly-
lyedt iskolaépületnél nyúj-
tottak segítséget, majd ösz-
szesen hatmillió forintot biz-
tosítottak a központi ügyelet
létrehozására. Ez – miként a
polgármester fogalmazott –

már nem csak az ötezer
simontornyai, hanem a kör-
nyéken élõ 17 ezer ember
számára eredményezett jobb
ellátást, kedvezõbb körülmé-
nyeket. 

Dr. Kocsis István elmondta,
megható, megtisztelõ, hogy
így köszönik meg a segítsé-
get, amirõl másutt azt gon-
dolják, hogy az jár. – Nyilván
nem ezért ad támogatást
Paks és a Magyar Villamos
Mûvek, de nagyon tisztessé-
ges, ha egy városvezetés így
gondolkodik. – Az MVM Zrt.
vezérigazgatója
felidézte, az elsõ
Simontornyáról
érkezõ levelet,
melyben – mint
fogalmazott –
egy fájdalmas
jajkiáltás volt.
Emiatt döntött
úgy, hogy erejé-
hez mérten segít
a paksi atomerõ-
mû. – Nem az
összeg nagysága
fontos, alkalman-
ként viszonylag

kis összeggel is lehet
segíteni – mondta.

A simontornyai központi
orvosi ügyelet, melyet a két
társaságtól kapott hatmillió
forint, illetve pályázati támo-
gatás felhasználásával alakí-
tottak ki, január elseje óta
mûködik. Az ügyeletvezetõ,
dr. Mihocs Zsolt szerint a ta-
pasztalatok jók, különösen a
környékbeli települések la-
kói lehetnek elégedettek, hi-
szen a korábbinál magasabb
színvonalú, kiszámítható el-
látásban van részük.         vT

Simontornya hálás Paksnak
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Fotók: Kókai Péter (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

A búvárkodást Péter hozta a
családba. Zsolti úgy kilenc-
éves lehetett, amikor Péter
levitte a víz alá. Azóta Zsolt
megszerezte a búvármester
minõsítést, majd 18 évesen
az oktatói vizsgát is letette.
Péter, aki harminc éve bú-
várkodik, az úgynevezett
CMAS, a ma már felnõtt
Zsolt pedig az UEF rend-
szerben oktat. A kettõ okta-
tási rendje nagyjából
ugyanaz, különbség például,
hogy az UEF elõír bizonyos
biztonsági felszereléseket,
így a búvárkomputert, illet-
ve szigorúan veszi a környe-
zetvédelmet. 

Péterék másokkal is meg-
osztják tudásukat, tíz éve
családi vállalkozásban mûkö-
dik búváriskolájuk. Emellett
alpinmunkával is foglalkoz-
nak, bár, mint a családfõ
mondja, a fõ profil a búváris-
kola mûködtetése. Ma már
kétszáz fölött van azoknak a
száma, akik náluk sajátítot-
ták el a merülés tudomá-
nyát, közülük sokan azóta is
rendszeresen öltenek búvár-
ruhát. Az elméleti képzést
saját, jól felszerelt oktató-
termükben tartják, a gya-

korlat helye pedig a strand
vagy a tanuszoda. Egy kezdõ
tanfolyamon a teremben
harminc, vízben pedig húsz
órát töltenek a tanítványok.
– A medencékben tulajdon-
képpen mindent meg tud-
nunk tanítani – mondja Pé-
ter. Egyetlen dolog hiányzik,
a mélység, így nyílt
vízre is gyakran
mennek. Haladó
szinten olyan „tu-
dományokat” is el-
sajátíthatnak a
hallgatók, mint az
éjszakai vagy  az
áramlásos merülés,
a búvármesterin
pedig merülésveze-
tést is tanulnak.
Kati elmondta,
hogy búvármunkát
is végeznek, alvál-
lalkozói az Építés-
ügyi Minõségellen-
õrzõ és Innovációs
Kht.-nak, az atom-
erõmûben például
szemrevételezéses
ellenõrzést szoktak végezni.
Kati egyébként nem búvár-
kodik, a tengeren csak a fel-
szín közelében gyönyörködik
a vízi világban, azaz a búvár-

maszk jöhet, de a mélyebb
merülés még várat magára.
Az oktatás viszont nem, az
elméleti anyagnak néhány
fejezetét tõle hallhatják a ta-
nítványok az órákon, például
a merülés fizikáját. Amikor
pedig idejük engedi, utazik a
család, természetesen víz
mellé. Számtalan élmény
van már a tarsolyukban, pél-
dául egyszer a búvármesteri
minõsítéssel rendelkezõ Me-
linda mögött feltûnt egy bar-
rakuda. Ezt látva Péter ke-
zében bizony megállt egy pil-
lanatra a fényképezõgép, de
aztán fellélegezhetett, mert
továbbúszott a félelmetes fo-

gazattal megáldott élõlény.
Nagy izgalommal vártam a
cápás sztorikat, de Péter ki-
ábrándított, „csak a mozifil-
mekben jön mindig a cápa.”
Csalódottságomat látva
gyorsan hozzátette, hogy
egyszer láttak egyet messzi-
rõl, legalábbis úgy vélik, az
volt. És amíg el nem felej-
tem, ha azt látják a kedves
olvasók, hogy a strandon,
uszodában a tanítványok víz
alá merülnek, ne aggódja-
nak, nem az úszkálók bájai-
ban gyönyörködnek, van ne-
kik épp elég dolguk-bajuk
azzal, hogy mit és hogyan
csináljanak, nem érnek rá
nézelõdni.

-gyöngy-

Merül a család
Egy cápa a távolban, a delfinek kedvessége, találkozás
egy barrakudával. Csak néhány élmény címszavakban,
amelyeket átélt a család, Kókai Péter, felesége
Gyarmathy Kati és a gyerekek Mihályi Melinda és
Zsolt. Életüknek része a tenger, a búvárkodás, a merü-
lés tudományát pedig másokkal is megosztják. 

Két paksi költõ is bemutat-
ta kötetét a szálkai ifjúsági
alkotótelepen megrende-
zett „Plakettes Partin”, me-
lyen a szellemi-kulturális
élet azon képviselõi vehet-
tek részt, akik már meg-
kapták  „A Tolna megyei
mûvészetért” plakettet.
Ezt az elismerést három ci-
vil szervezet – a Bárka Mû-
vészeti Szalon, a Kézjegy
Tolnai Tollforgatók Klubja,
és a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége – hívta
életre 2000-ben. 
A programban az elõadások,
kiállítások és zenei mûsorok
mellett a megyében alkotó
írók közül tizenketten kap-
tak alkalmat könyvük bemu-
tatására. Acsádi Rozália leg-
újabb kötetét még nem is-
merik a paksi irodalomked-
velõk.  A „Lassú szökésben”
címû könyv bemutatójára az
õsz folyamán kerül sor.
László-Kovács Gyula „a hold
leánya” címû prózai mûvét
ajánlotta a megjelentek fi-
gyelmébe. A találkozón ve-
hették kézbe elõször az ér-
deklõdõk a Tolna megyei
szerzõk alkotásaiból összeál-
lított tizenkettedik  „Kéz-
jegy” antológiát, melyben
Acsádi Rozálián és László-
Kovács Gyulán kívül Mukli
Petra és Gutai István is pub-
likált.

S.Szabó

Plakettesek

találkozója

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



Bár a zárásig még néhány
nap hátra van, már most biz-
ton állítható, jó szezont zár a
paksi strand. Elégedettek az
általunk megkérdezett fürdõ-
zõk és az üzemeltetõ is. Az
Ürgemezõn a ’90-es évek ele-
jén adták át a korszerû für-
dõt két medencével, a harma-
dik, melyhez csúszda, él-
ményelemek társultak, 2002-
ben készült el. A komplexu-
mot a nyitás óta a Duna-
center Therm Kft. üzemelte-
ti. A cég ügyvezetõje elmond-
ta, a négy évvel ezelõtti bõví-
tés óta nagyobb fejlesztés

nem volt, de szerinte megfe-
lelõ karbantartás mellett na-
gyon sokáig kiszolgálja még a
közönséget a strand. Kövesdi
Lajos hozzátette, a fejleszté-
sekrõl egyébként az önkor-
mányzat mint tulajdonos
dönt. Minden májust, azaz a
nyitást megelõzõen végigjár-
ják a létesítményt, s felmérik
a teendõket. A következõ sze-
zon elõtt a nagymedence kö-
rül lévõ burkolatot kellene ki-
cserélni. Kövesdi Lajos sze-
rint elöregedett, a felfagyá-
sok, töredezettségek balese-
tet okozhatnak. 

Az ügyvezetõ elmondta, hogy
annak ellenére, hogy nem jó-
soltak jó idõt, a június és július
jó vendégforgalmat hozott, a
napi átlag 1300 strandoló volt,
de egy hétvégén rekordlátoga-
tottságot regisztráltak: 1900-
an váltottak jegyet, ami egyéb-
ként a strand befogadóképes-
sége. Az augusztusi borongó-
sabb idõ a vendégek számán is
nyomot hagyott, a napi átlag
nyolcszázra csökkent. Az utol-
só nyitvatartási nap egyébként
augusztus 31-e lesz. Az azt kö-
vetõ két hétben elvégzik a
strand téliesítését, azaz a fagy-

talanítják a különféle berende-
zéseket. A medencéket nem
ürítik, az úgynevezett nedves
teleltetés módszerét alkalmaz-
zák, ami természetesen szin-
tén elõkészületekkel jár. 

A strandra az országos
strandfocibajnokságok idején
érkeznek mindenhonnan, de a
törzsközönséget fõként a pak-
siak jelentik, illetve a környék-
rõl érkezõk. Kövesdi Lajos
szerint, aki egyszer eljön, visz-
szatér, mert nem drága a belé-
põ, az érte kapott szolgáltatás
pedig színvonalas. Ezt tá-
masztják alá a polgármesteri
hivatal zöld számára beérkezõ
pozitív jelzések, s az általunk
megkérdezett strandolók is.

M O Z A I K 13

Fotók: Molnár Gyula

Jó szezont zár a strand

Cseh Attila, a strandbüfé üzemel-
tetõje elmondta, az elmúlt évekhez ké-
pest nagyon jó az idõ, utoljára 2003-
ban volt ilyen, hogy három hétig tar-
tott a nagy meleg. Az idõjósok prog-
nózisa szerencsére nem jött be, s nem
volt az egész nyár hûvös, csapadékos.
Cseh Attila hozzátette, a szolgáltatá-
sok bõvítésével igyekeztek lépést tar-
tani az igényekkel. A strandbüfében
tavaly befejezett átépítése után most
az áruválasztékot bõvítették és a ki-
szolgálást tették gyorsabbá.  – A hoz-
zánk tartozó röplabda-, és focipályákat
feltöltöttük homokkal, elegyengettük,

a pályák két végénél labdafogó háló-
kat építettünk. A korszerûsítés a váro-
si önkormányzat és a PA Zrt. mint fõ-
szponzorok segítségével történt – so-
rolta Cseh Attila.

A nyár elsõ felében folyamatosan
nagyüzem volt a homokos pályákon.
Többek között az Európa Beach nõi
strandkézilabda-torna zajlott négy
nemzet részvételével. Cseh Attila véle-
ménye szerint eddig még itt Pakson
nem volt ilyen színvonalas rendezvény.
Az új, látványos és dinamikus sport si-
kert aratott, mind a közönség, mind a
szakma körében. Túl vagyunk a

Tûzkakas strandfoci bajnokságon, rö-
videsen pedig a zsarufocin. A tûzoltó-
kat ugyanis a rendõrök váltották az
egyszer forró, egyszer hûvösebb ho-
mokon. A részükre kiírt Atomzsaru
kupa döntõjére augusztus 25-26-án ke-
rül sor. A több napon, héten át zajló
programokon túl, több egynapos tor-
nát, köztük városi és nõi strandfoci
bajnokságot is hirdettek. A strand te-
rületén üzemelõ pályákat a strand kö-
zönsége, valamint a városi és környék-
beli labdarúgó-csapatok díjmentesen
használhatják. Szükség esetén a
strandbüfében labda is kölcsönözhetõ.

Kiss Tamara, Tolna: Szü-
leimet látogattuk meg Pak-
son, és a jó idõt kihasználva
jöttünk ide a kislányommal
strandolni. Más strandra,
szabad vízre nem járunk. Az
itteni körülményekkel elége-
dettek vagyunk, a gyerekek-
nek külön medencék vannak.
Mást még nem próbáltuk ki,
de hallomásból tudom, hogy
jók, és árak is elfogadhatóak.

Szász Sándor, Paks: Szere-
tünk idejárni. A medencék ki-
elégítik az igényeket, moz-
gásra is van lehetõség a ho-
mokos pályákon, a tisztaság-
gal sincs semmi probléma, az
étkezés megoldott,  és nem
utolsósorban, árban is elfo-
gadható. Negatívum talán
csak a legyek jelenléte a büfé
környékén, de közel sincs
annyi, mint régebben.

Schmolcz Zsuzsanna, Bp.:
Kisvároshoz képest kulturált
és színvonalas a strand. Kelle-
mes környezetben, családi-
asan lehet pihenni itt. Én a
szabad víz híve vagyok, de ez a
városi strand nagyon is meg-
felelõ a számomra, nem be-
szélve a mérsékelt árakról A
szolgáltatások jók, kivéve,
hogy nem lehet napozáshoz
szükséges eszközöket bérelni.
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Fotók: Molnár Gyula (fent), Csahóczi Fotó (lent)

A történelem is-
métli önmagát.
Ezt, jelen eset-
ben a Mr. Alko-
hol elsõ része
bizonyítja a leg-
jobban. A törté-
netek ugyanis,
melyeket meg-
o s z t o t t a m
önökkel, több

évre, sõt évtizedre tekintenek vissza, s mit ad
Isten, a közvetlen környezetembõl is több fia-
tal ismert magára, nem értvén, hogy honnan
tudok én arról az ominózus malacsütésrõl…

A mai epizód fõszereplõivel – a történetek
egyedisége miatt – gyanítom jóval keveseb-
ben fognak azonosulni. Bár, ki tudja?

Nos, volt egyszer egy présházbuli, a vacso-
ravendégek, öreg rókák lévén (ötvenen inkább
túl, mint innen) bátran italoztak, mondván õk
pontosan tudják, mennyi az elég! Hát nem
tudták… Ez már akkor kiderült, amikor Józsi
bá' cimborája horgászkalandját tátott szájjal, a
pörköltös tányérba könyökölve hallgatta. Hogy
mikor szabadult el a pokol, azt nem tudni, egy
biztos: az események csúcspontja a hazaér-
kezés volt, melynek következtében több fele-
ség kapott hisztérikus rohamot. A látvány
ugyanis, melyet a férjek nyújtottak, több volt,
mint megdöbbentõ! Bözsi néni beszámolója
szerint hites ura vértõl átázott ingben (szinte

biztos volt benne hogy megkéselték az öre-
get), alvadt vértõl ragacsos hajjal (vagy le-
ütötték) támolygott be az ajtón. Az elsõ rémü-
let után a lakást másodperceken belül betöltõ
tömény zsírszag tette gyanússá a dolgot. Mint
kiderült, a mulatság hevében a vén bolondok
pörköltmaradékkal dobálóztak, majd kolbász-
zsírral kenték be egymás fejét… 

Ittas állapotba persze nem csak kivételes al-
kalmakor kerülhet az ember. A dolgos hétköz-
napok is rejthetnek csapdákat. Elég néhány
mázsa szén, mely behordásra vár, és még a
legháklisabb asszony is megérti, hogy a ki-
merítõ munka után jólesik néhány fröccs a kö-
zeli kocsmában. Ki gondolná, hogy a történet
végén a férjet rendõr hozza haza, méghozzá
pucéran! 

Ott tartottunk, hogy dolgos emberünk, úgy
koszosan beugrott egy fröccsre a kocsmába.
Az egybõl sok lett, az idõ elszaladt, s miután
bezárt a bazár, új italozási lehetõség után kel-
lett nézni. A célnak, az akkor még Sáncbár né-
ven ismert vendéglátóipari egység felelt meg
a legjobban. Na, a baj itt kezdõdött! Paks
egyetlen éjszakai bárjába ugyanis nem akar-
ták beengedi, koszos, pontosabban széntõl
fekete, tökrészeg hõsünket. A kidobó udvaria-

san szerette volna elintézni az ügyet, ezért azt
mondta: „Értse meg kérem, ide munkásruhá-
ban nem lehet bemenni.” Sejtik a folytatást
ugye?! A fickó részegségét meghazudtoló
gyorsasággal vetkõzött a Sáncbár ajtaja elõtt
pucérra.

Mint a fent említett példákból is kiderült, az
alkohol általában a legrosszabbat hozza ki be-
lõlünk. Mondom: általában! Elõfordulhat az is,
hogy néhány pohár után olyan képességekre
teszünk szert, melyekrõl sem mi, sem a kör-
nyezetünk ne tud!

Két ivócimbora délután öt körül már a hato-
dik pesti kocsmánál járt, amikor úgy döntött,
felkeresi a hetediket is. Kocsiba pattantak –
tehetnek õk arról hogy Buda messze van? –
pechjükre azonban hatalmas dugóba kerültek.
Csak vártak és vártak, s miután elfogyott a tü-
relem, és már szomjasak is voltak de piszko-
sul, az egyikõjük kiugrott a kocsiból, beállt az
út közepére, s mint ahogyan a kiérkezõ ható-
ság elmondta, a tökrészeg, állni alig tudó jó-
madár szabályszerû rendõri karjelzéssel irá-
nyította perceken keresztül a forgalmat. Ez di-
cséretet érdemelt, viszont nem hatotta meg a
rendõrt annyira, hogy meghagyja a két csirke-
fogó jogosítványát. (Bár a történetek valós
eseményeken alapulnak, a szereplõket, a
helyszínt, sõt még a cselekményt is kiszínesí-
tette, átformálta az írói fantázia, így ha valaki
magára vagy szomszédjára ismer, az csak a
véletlen mûve!)                         Hahn Szilvia

Plörõ

Mr. Alkohol (2. rész)

Ha egy szingli férfi nekilát fõzni, akkor
vagy vár valakit, vagy csak kedve
szottyant fõzõcskézni – legalábbis ezt
mondta Krasznai Tamás, akirõl eddig
azt tudtam, hogy jó a humora és a törés-
technikája, kiválóan üt-rúg. Talán tá-
nyért meg sodrófát még nem tört eddig,
de sokféle tárgyat aprított már puszta
kézzel darabokra a karateedzõ. Most az
is kiderült számomra, hogy a konyhában
is mester, de legalábbis ínyenc. A „füs-
tölt pulykacomb savanyú káposzta
ágyon római tálban” saját találmány,
pontosabban az alapötletet az anyukájá-
tól lopta. Eddig csak barátoknak készí-
tette, ami miatt bátyja többször is sze-
kálta, ezért most „bosszúból” nem csak
vele, hanem mindenkivel megosztja a
receptet.
A római tálat áztassuk be 30 percre. Te-
rítsük az aljára a lecsepegtetett savanyú
káposztát, szórjuk meg borókabogyóval.
Tamás szerint az igazi káposzta az a vöd-

rös, amit néha boltokban, de leggyak-
rabban a piacon árulnak. Az egész puly-
kacombot tegyük a tál közepére. A ba-

con szalonnákba csomagoljuk
bele a húsfiléket, és osszuk szé-
pen a római szélére. Tisztítsuk
meg a hagymákat, vágjuk félbe
és fúrjunk bele négy pici lyukat.
Ebbe biggyesszük bele a szegfû-
szegeket. A feldíszített hagymá-
kat tegyük a szalonnás csoma-
gok mellé a négy sarokra. Az al-
mákat is vágjuk félbe, szedjük ki
a magházakat, és máris mehet-
nek a hagymák mellé. Most jön
az a rész, amikor többen furcsán
néztek Tamásra: mossuk meg a
krumplikat és héjastól hosszá-

ban negyedeljük fel, majd fedjük be ve-
le az egész ételt. Végezetül szórjuk meg
a fûszerekkel. Itt viszont én néztem fur-
csán, mondván, hogy só nincs, de Tamás
megnyugtatott, hogy a füstölt húsban, a
káposztában és a baconban bõven van,
több még csak véletlenül sem kell. Elõ-
melegített sütõben 170 fokon egy  óráig
süssük. Igazi, karatéshoz illõ ételt ké-
szíthetünk – egy tányérra való éjszaká-
ra elég ütõs tud lenni.                           

sete

Mit süt-fõz ma?

Krasznai Tamás

Hozzávalók: 1 db elõre pácolt füstölt
pulykacomb, fél kg savanyú káposzta,
6-7 szelet bacon szalonna, 6-8 kisebb
darab pulykacomb filé, 2 közepes fej
vöröshagyma, 2 alma, 6-8 db burgo-
nya, bazsalikom, õrölt kömény, szere-
csendió, borókabogyó, szegfûszeg.



Várszegi Eszter Kõszegen
született, szülei most is ott él-
nek. Szombathelyen, a Ber-
zsenyi Dániel Fõiskolán ta-
nult kommunikáció és mûve-
lõdésszervezõ szakon. Abban
az idõben ismerkedett meg a
rádiózással: néhány diáktár-
sával együtt iskolarádiót mû-
ködtettek. Itt találkozott élete
nagy szerelmével is, Dáviddal,
aki miatt a szakmai gyakorla-
tát paksi Fortuna Rádiónál
töltötte. A diploma megszer-
zésével az együttmûködés
közte és a rádió közt nem sza-
kadt meg. Ma az Aktuális
Közéleti Térkép mûsorveze-
tõje, s a stáb teljes jogú tagja-
ként dolgozik. Ennek ellenére
nem tartja magát újságíró-
nak. Úgy véli, hogy a színvo-
nalas munka elengedhetetlen
feltétele, hogy egy újságíró
naprakész legyen, társadalmi,

politikai, közéleti kérdések-
ben egyaránt. Ez a munka
rengeteg feszültséggel jár
együtt, ami neki nem hiány-
zik. Publikációval viszont szí-
vesen foglalkozna. Egyik pél-
daképe Bodor Pál, akivel egy
újságírótáborban találkozott.
Az ismert író lenyûgözte õt a
bölcsességével, közvetlensé-
gével. Eszter írói munkássá-
gának legfõbb terméke egy
napló, melyet tíz éve ír. Kez-
detben a napi történéseket ír-
ta le, ma inkább érzéseket,
hangulatot jegyez le, idõnként
egy-egy esszét. Hivatásának a
felnõttképzés speciális terüle-
tét, a börtönviseltek tanítását,
reszocializációját tekinti. Sze-
retné megérteni, hogy mi viszi
bûnbe az embert, és segíteni
õket, hogy újra rátaláljanak a
helyes útra. Tudja, hogy ez
nehéz feladat, nem könnyû

bekerülni a vérkeringésbe, s
nem egyszerû elviselni lelki-
leg sem. Saját beilleszkedése
a paksi „életbe” zökkenõmen-
tes volt. A rádiós kollégák –
mint mondja – nagyon kedve-
sek és segítõkészek. Párjával
ugyan Dunaszentgyörgyön
laknak, de az életüket Pakson
élik. Az emberek itt nagyon
barátságosak, a közösségi élet
rendkívül fejlett, fogalmaz. A
rendezvények egymást érik,
mindig találnak ürügyet a kö-
zös megmozdulásra. Az ott-
hon azért hiányzik néha: szü-
leivel rendkívül jó a kapcsola-
ta, édesapjával rendszeresen
túráztak a környékbeli he-

gyekben. Két testvére
van, Gábor és Janó.
Ragyog az arca, mikor
róluk beszél. Azt
mondja azért, mert
nagyon szereti õket,
igazi jó barátok, test-
vérek. Eszter szabad-
idejében sokat olvas,
Marquez -mániás ,
szinte minden mûvét
olvasta. Emellett a fi-
atal mûsorvezetõnek
fontos szerepet tölt be
életében a mozgás, ré-
gebben röplabdázott,

mostanában úszik, kerékpáro-
zik, tornázik. Kilenc évig zon-
gorázott is, de egy csalódás
miatt abbahagyta. Nem tudta
elviselni, hogy annyi gyõzelem
után be kellett érnie egy má-
sodik hellyel. Egyébként is
nagyon magas elvárásoknak
kellett megfelelnie, s úgy
érezte, ettõl válik görcsössé,
és ezért nem tud nyerni. Ma
persze már nem adná fel, foly-
tatná. Kedveli a mûvészfilme-
ket, ezeket tanulóként kötele-
zõ volt néznie, s közben meg-
kedvelte a mûfajt. Különös
vonzódást érez az Egyesült
Államok iránt, fõként New
York érdekli. Tavaly egy diák-
munka-programnak köszön-
hetõen eljutott Philadelphiáig.
Három hónapot dolgozott egy
gyerektáborban, ahol nem
csak nyelvtudását tökéletesí-
tette, bérelt autóval járták az
országot, szép tájakat láttak, s
közben hasznos tapasztalato-
kat szereztek az észak-ameri-
kai emberek mentalitásával
kapcsolatban. A táborban
rendkívül szigorúan bántak
velük, megértést és kedvessé-
get leginkább az afroamerikai
dolgozóktól kaptak. Ettõl per-
sze nem ment el a kedve az
utazástól, szeretne még eljut-
ni Új-Zélandra és Ausztráliá-
ba, de itthon is nagyon jól ér-
zi magát. Idén kedvesével ti-
zenegy napot töltött a Bala-
ton partján. Dáviddal – aki-
rõl láthatóan szerelemmel és
nagy tisztelettel beszél – kö-
zös jövõt terveznek.

Szász Tibor

Cowboyokat meghazudtoló
módon üli meg a lovat. Van
bátorsága gyorsasági verse-
nyen elindulni a felnõtt férfi-
ak mezõnyében, pedig csu-
pán 12 esztendõs lányka.
Kárpáti Györgyi hétéves ko-
ra óta lovagol, saját lova is
van. Az elsõ a Villám volt,
aztán a Hasszán, a Szellõ, a
Kacifánt, hogy csak néhá-
nyat említsünk, most pedig
a Bóni. – Imádom – jelenti ki
Györgyi. Legalább ilyen ha-
tározottan állítja azt is, hogy
a lovaglás a legcsodálato-
sabb sport a világon. Tudja,
hogy veszélyes, ezért na-
gyon figyel a lovára és ma-
gára. Ha, teheti, minden nap

meglátogatja Bónit, s ha le-
hetõsége lenne rá, több lova
is lenne, de így is hálás szü-
leinek, hogy támogatják
hobbijában. Pedig anyukája
most is félti. Édesapja ösz-
tönzésére már versenyen is
indult, s a család, illetve ma-
ga büszkeségére, elsõ lett
ügyességi versenyen. Oly-

annyira felbátorodott, hogy
legutóbb már gyorsaságin is
indult egy csupa gyakorlott
lovas alkotta mezõnyben. Az
alapokat a Puszta Lovas-
udvarban tanulta, Cseresz-
nyésben, a westernlovag-
lást, amit mostanában ûz,
Fritz Józseftõl a Pálma
Lovastanyán.  Bár Györgyi
egy dolgot, a lovaglást, tart
a legfontosabbnak, röplab-
dázni is jár. Az iskolában tet-
szett meg neki ez a sportág.
Egyébként a Deák iskola di-
ákja, szeptembertõl hatodik
osztályba jár. A bizonyítvá-
nyára sem lehet különösebb
panasz, négyes átlaga volt.
Arról, hogy mi lesz, ha
„nagy lesz”, még nem dön-
tött. De egy biztos – állítja –
lovakkal fog foglalkozni. 

-Vt-
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Fotók: Fonyó Dániel (fent), Vida Tünde (lent)

A vasi hegyek helyett a Tolna megyei dombokat válasz-
totta. Esztert a szerelem hozta ide, de már nem csak az
tartja itt: megszerette az itt élõ embereket, barátokra és
otthonra lelt.  

Jó napot, mi újság?

Várszegi Eszter

Tehetségesek, fiatalok

Kárpáti Györgyi
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Fotók: Molnár Gyula

Nagyszerûen szerepeltek Kozmannék
Két paksi sportoló, Koz-
mann György és Boros Ger-
gely vett részt a nagy ma-
gyar sikerrel záródó kajak-
kenu világbajnokságon, Sze-
geden. 12 arany, 2 ezüst, 4
bronz a mérleg. Ez az érem-
mennyiség egy földrésznek
is elég lenne egy világverse-
nyen. Természetesen, ha ka-
jak-kenuról van szó, senki
sem lepõdik meg, hogy ezt a
töménytelen mennyiségû
medáliát egy csapat, a ma-
gyar gárda gyûjtötte össze.
A nõk minden számát ma-
gyar lányok nyerték, a férfi-
aknál már nagyobb volt a
szórás, de itt sem vallott szé-
gyent a piros-fehér-zöld gár-
da. Ennek az éremszüretnek
részese volt Kolonics
György társaságában Koz-
mann György is. Tudtuk,
hogy nagyon jók együtt, de a
nagy eredmény váratott ma-
gára egészen az idei augusz-
tusi ünnepig. A pár héttel
ezelõtti, csehországi Euró-
pa-bajnokságon nem igazán
jött ki a lépés, még a meg-
szokott bronzérmet sem
hozták a fiúk, mérgelõdtek
is miatta rendesen. De ez a

szegedi 1000 méter, ez maga
volt a csoda. Az elõfutamo-

kat hajónyi elõnnyel nyer-
ték, ekkor még azt gondol-

tuk, taktikáznak az ellenfe-
lek. Aztán jött a döntõ, és
esélyt nem adva senkinek,
start-cél gyõzelmet aratott a
Kozmann-Kolonics duó.
Megszületett Kozmann elsõ
páros vb-aranya, és lehet
mondani, hogy élete legjobb-
ját teljesítve Gyuri most már
végleg beiratkozott a sport-
ág halhatatlanjai közé. Az új-
donsült világbajnok elmond-
ta, hogy utoljára az olimpia
elõtt voltak ennyire együtt,
érezték már az elõfutamok-
ban, hogy nagyon jól megy a
hajó, de azon meglepõdött,
amikor a döntõben ötszáznál
oldalra nézve nem látott el-
lenfelet a szegedi vízen. Az-
tán jött a rövidebb táv, kenu
kettes ötszáz méter, és jött a
már hagyományosnak mond-
ható bronzérem. 

Boros Gergely nagyszerû-
en szerepelt a kajak 200-as
döntõben. A táv jelentõs ré-
szében esélye volt még az
aranyérem megnyerésére is,
de tíz méterrel a cél elõtt el-
fogyott a lendület, és ha mi-
nimális különbséggel is, de
lemaradt a dobogóról. 

SJ

Megtört a varázs, kikapott a Paks
Tudtuk, hogy az elsõ osz-
tály nem lesz olyan diadal-
menet, mint az NB II. volt,
de titkon bíztunk abban,
hogy sok víz lefolyik még a
Dunán, ameddig kikapnak
a paksi zöld-fehérek a foci-
pályán. A debreceniek elle-
ni hazai bemutatkozás is
megerõsítette a bizako-
dást. A bravúros döntetlen
annak is köszönhetõ volt,
hogy nem ijedtek meg a fi-
úk a nagynevû ellenféltõl.
Bátran vállalták a test-test
elleni harcot, illetve a kont-
rákban is csak a szerencsé-
nek volt betudható az, hogy
nem kapott gólt a
civisvárosi gárda. Tatabá-

nyán minden más volt.
Szinte semmi nem a paksi
mester elképzeléseinek
megfelelõen alakult. A ha-
zaiak egymás után dolgoz-
ták ki a helyzeteiket, és eb-
bõl kettõt már az elsõ já-
tékrészben gólra váltottak.
Aztán a szünetben felrázta
a csapatot Lengyel mester,
de csak három kapufára fu-
totta Báló, Montvai és Be-
lényesi jóvoltából. Aztán
ahogy lenni szokott, a kiha-
gyott helyzetek megbosz-
szulták magukat, és a haza-
iak egy újabb góllal bebiz-
tosították gyõzelmüket.
Egy gyõzelem és egy dön-
tetlen után elszenvedte Ta-

tabányán elsõ élvonalbeli
vereségét a paksi gárda.
Lengyel Ferenc a mérkõ-
zés végén elmondta, hogy
ijedten nem lehet pályára
lépni, és az is bebizonyoso-
dott ezen a meccsen, hogy
az élvonalban a gyõzelem-
hez, a jó eredményhez ke-
vés az, ha csak egy félidõn
keresztül játszik jól a csa-
pat. 

Haraszti Zsolt szakosz-
tálymenedzser szerint is
megilletõdötten játszottak
az elsõ félidõ 25. percéig, és
érezhetõ volt a két NB I-es
újonc, Benedczki és Molnár
játékán is a bizonytalan-
ság. – A helyzeteink ki-

használatlanul maradtak,
így a mérkõzés nagy részé-
ben hiába játszottunk fö-
lényben, a tatabányaiak
örülhettek a három pont-
nak – összegezte Haraszti
Zsolt. Következõ hazai
mérkõzésünkön a Fehérvár
gárdáját fogadják a paksi-
ak. A szakosztálymene-
dzser ezzel kapcsolatban
elmondta, egy döntetlen
nagyszerû eredmény lenne
számukra, mert a fehérvá-
riak hullámvölgyben van-
nak ugyan, de biztosan
mindent megtesznek azért,
hogy gyõztesen vonuljanak
le a Fehérvári úti pályáról. 
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Kovács József vezérigazgató, Hajdú János polgármes-
ter, Juhász Sándor ügyvezetõ köszöntötte a szegedi ka-
jak-kenu vb-n szereplõ paksi sportolókat az atomerõmû,
a város és az Atomerõmû Sportegyesület nevében szer-
dán az ASE étteremben. Kozmann György, Boros Ger-
gely és Dejczõ Balázs teljesítményérõl mindenki elisme-
rõen szólt, kiemelve, hogy szereplésükkel nem csak Ma-
gyarországon, hanem azon túl is öregbítették egyesüle-
tük, támogatóik és városuk hírnevét. A sportolókra,
mint elmondták, idén már nem kemény verseny, hanem
jól megérdemelt pihenés vár.



Mészáros Anett bronzot
nyert Berlinben. A-kate-
góriás junior cselgáncsver-
senyt rendeztek Berlinben,
ahol a magyar válogatott
tagjaként szerepelt Mészá-
ros Anett, az ASE 70 kg-os
világbajnok judósa is. A jó
formában versenyzõ paksi
cselgáncsos lány arany-
ponttal nyerte meg a
bronzmedált hétpercnyi
csatározás után. A verseny
gyõztese a japán Juka lett. 

Strandfoci hatodszor.
Hatodik alkalommal szer-
vezték meg Ürgemezei
strand területén a kispá-
lyás Városi Strandfoci Baj-
nokságot. Bajor Gábor fõ-
szervezõ elmondta, hogy jó
hangulatú mérkõzéseket
játszottak az együttesek. A
harmadik helyen a Strand
büfé csapata végzett, máso-
dikak a Go Play játékosai
lettek, míg az aranyérmet
az All In focistáinak nyaká-
ba akasztották. A legsport-
szerûbb gárda a Strand bü-
fé csapata, a gólkirály az
All In társaságából Hargi-
tay Gergely, a legjobb játé-
kos a Go Play csapatából
Kozák Sándor lett. 

SJ
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Pazar tájfutósiker Debrecenben
Az idei ötnapos Hungária
Kupa nemzetközi tájfutó
versenyen közel 750 ver-
senyzõ állt rajthoz. A Paksi
Sportegyesület tájfutó
szakosztályát nyolc sporto-
ló képviselte: Bíró Zoltán,
Miholics Gábor, Dominik
Lázár, Kiss Péter, Dömötör
Balázs, Endrõdi József,
Böröcz Ildikó és Endrõdi
Erika. A versenyközpont
és a versenyzõk sátortábo-
ra a Debrecentõl 5 km-re
található Víg-Kend Major-
ban volt, egy volt szovjet
laktanyában, melyet csen-
des és szép sportközponttá

alakítottak át. A pályák
hossza a 4-tõl a 8 km-ig ter-
jedt 40-60 perces gyõztes
idõvel. Az öt napot sokfajta
kísérõ rendezvény színesí-
tette, mint például mobilos
verseny, mikrosprint baj-
nokság, GPS verseny és
Trail-O kupa.

A verseny napi gyõzteseit
sárga trikóval jutalmazták,
melybõl a PSE hatot gyûj-
tött be: ötöt Böröcz Ildikó
kapott az N/21/C kategóri-
ában és egyet Kiss Péter az
F/21/C kategóriában. Vé-
gül két dobogós helyezést
sikerült megszerezni: Bö-

röcz Ildikó mind az öt napi
gyõzelme után az öszsze-
tettben is egyértelmûen
léphetett fel a dobogó leg-
magasabb fokára. Kiss Pé-
ter pedig a dobogó 2. foká-
ra állhatott fel F/21/C kate-
góriában.

Jó helyezést ért még el
Dömötör Balázs az F/21/B
kategóriában, aki napról
napra javított a helyezésén
és végül a 7. helyet szerez-
te meg. Mittler József ta-
nítványai ezzel a legsikere-
sebb Hungária Kupát tud-
hatják a hátuk mögött.         

sete

A család az elsõ

Kovács Anti még most, 34
évesen is aktívan versenyez
az osztrák Bundesligában
szereplõ UR Flachgauban
csapatában. Anti tavaly ok-
tóberben tagja volt a debre-
ceni Eb-n ezüstérmet szer-
zett csapatnak, és jó esély
van arra, hogy szeptember
16-17-én tatamira lépjen
Párizsban a csapat-világ-
bajnokságon is. Hivatalo-
san 2005 szeptemberében
szögre akasztotta judo fel-
szerelését olimpiai bajno-
kunk, de a formája még
most is predesztinálja arra,

hogy ott lehessen a legjob-
bak között. A paksi judós
elmondta, hogy valóban ka-
pott meghívást a világbaj-
nokságon induló csapatba,
de több dologtól is függ a
részvétele. Elsõ és legfon-
tosabb számára, hogy apai
örömök elé néz, és felesége
éppen a bajnokság idejére
várja gyermeküket. A válo-
gatott, mint mondja, egy jól
összeállított csapat, mely-
ben szívesen közremûköd-
ne, de ha jön a baba, otthon
marad.                                  
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Iparági teniszhírek
Tizenhárom fõs csapattal
vett részt a paksi atomerõ-
mû a Miskolcon rendezett
XXI. Villamosenergia-ipari
Tenisztalálkozón. A három-
napos versenyen tizenkilenc
társaság 230 dolgozója ver-
sengett a kupákért, és a mi-
nél jobb helyezésekért. A ti-
zennégy versenyszámból két
kategóriában sikerült a pak-
siaknak dobogós helyezést
elérni.

A férfiak kvalifikációs ver-
senyszámában Barta Attila a
harmadik, míg a korosztá-
lyában Tárnok László a má-
sodik helyen végzett. A leg-
jobb nyolc közzé került és

ezzel értékes pontokat szer-
zett Szilágyi István,
Klopcsik Ferenc, Pataki Já-
nos és a Klopcsik Ferenc-
Gyöngyösi Ferenc páros. A
tizenkilenc részvénytársa-
ság vetélkedésében a Pa Zrt.
csapata az elõkelõ hetedik
helyen végzett.

A csapat tagjai: Pataki
Jánosné, Skach Lórántné,
Barta Attila, Gulyás Zoltán,
Gyöngyösi Ferenc, Horváth
László, Ignits Miklós,
Klopcsik Ferenc, Klopcsik
István, Pataki János, Skach
Lóránt, Szilágyi István, Tár-
nok László.

-vt-

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

2006. augusztus 1-jétõl

LOVASFELSZERELÉSSEL
új formában, 

továbbra is várjuk kedves 
régi és új vásárlóinkat!

Telephelyünk:
PAKS, Csámpa pta. 22.

Továbbá: lovas 
rendezvényeken, 

vásárokban.
Felvilágosítás, megrendelés:
06/20-583-4537 Ledneczkiné

Tekintse meg 
honlapunkon a 

Paksi Hírnök 
képgalériáját!

A legfrissebb, 
legemlékezetesebb,

leglátványosabb 
városi események 

képes összefoglalója 
az interneten!

www.paksihirnok.hu



Üveg Más-Kép címmel nyílt új tárlat Pakson a
mûvelõdési központ kiskiállítójában. Hilbert József szek-
szárdi üvegmûves és Biszák László festõ mutatkozik be egy
közös tárlat keretében. Biszák László munkáit már láthatta
a paksi közönség a rendõrség Zsarugalériáján. Akkor csak
festményeket hozott, most torzókat is. A nõalakok egy része
üvegbõl készült. A mûvész elmondta, hogy korábban is
megesett, hogy felcserélte az ecsetet más eszközzel. Ezzel
szeretné elérni, hogy munkája ne váljon sablonossá. A paksi
kiállításon az utóbbi hónapokban készült üvegtorzókat is
láthatja a közönség. Hilbert József szekszárdi üvegmûves és
Biszák László szekszárdi festõ kiállítását szeptember 24-ig
láthatják az érdeklõdõk a paksi mûvelõdési központ kiskiál-
lító termében.
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Fotó: Vida Tünde

Mint a korabeli újság hírül
adta, 1876-ban Deák Ferenc
halotti ágyánál két paksi állt,
Szeniczey Ödön országgyû-
lési képviselõ, Deák unoka-
öccse, és Kovács Sebestyén
Endre, Deák orvosa. A híres
pesti orvost, miután 1871-
ben a Rosty-családtól meg-
vásárolta gyapai birtokukat,
az újság tudósítója joggal
nevezhette paksinak. Az
alábbi sorokban az õ tevé-
kenységét szeretném olvasó-
immal megismertetni. 

Kovács Sebestyén Endre
1814. szeptember 27-én szü-
letett Garamvezekényben.
Apja, a helybéli református
lelkész jogásznak szánta, de
õ jogi tanulmányainak sike-
res befejezése után 1835-ben
beiratkozott a pesti egyetem
orvoskarára. Tanulmányai-
nak anyagi fedezetét saját

maga elõteremtve 1841-ben
diplomázott, majd 1843-ban
sebész szakvizsgát tett. Kül-
földi tanulmányútjai után
1848-ban a minisztérium or-
vosi fakultásának államtitká-
ra, majd 1849-tõl haláláig a
Szent Rókus kórház sebé-
szeti osztályának osztályve-
zetõ fõorvosa volt. 1858-tól a
Magyar Tudományos Aka-
démia levelezõ tagjának vá-
lasztotta. 1861-tõl õ az orvos-
egylet elnöke, 1867-tõl 1876-
ig az országos közegészség-
ügyi tanács elnöke, 1876-tól
alelnöke. A Vasárnapi Újság
1856-ban tevékenységét
méltatva írta róla: „… jelen-
leg nem csak Pestnek, ha-
nem az egész magyar ha-
zánknak egy leghirhedet-
tebb orvosa és sebésztudo-
ra…, aki a fõváros fõbb ran-
gú világának keresett és

kedves orvosa”. Talán leghí-
resebb betege Deák Ferenc
volt, de õ kezelte Jókait, Ma-
dáchot, Vörösmartyt, Bajzát
is, õ végezte Arany epekõ-
mûtétét.  Alapítványt hozott
létre a szegény sorsú orvo-
sok továbbképzésének támo-
gatására.

Tevékenységét csodás
gyógyulások kísérték, kitûnõ
sebész volt, fõként sérv- és
orrmûtétek specialistája.
Úgy vált az ország legnép-
szerûbb, legkiterjedtebb
praxisú és legvagyonosabb
orvosává, hogy nem hódolt
be az orvostudományban is
gyakran fellépõ „divatos”
kezelési módszereknek. Or-
vosi munkájának jelentõsé-
gét rangos állami kitünteté-
sei is jelzik.  Szakírói tevé-
kenysége is számottevõ,
több cikke, értekezése jelent

meg (fõként fiatalabb korá-
ban) a korabeli orvosi lapok-
ban, s fontos mûve a Gyakor-
lati sebészet c. kötete. Buda-
pesten, 1878. május 17-én
halt meg.

Leánya, Juliska 1875. au-
gusztus 15-én feleségül ment
a szintén gyapai birtokos
Mádi Kovács Istvánhoz, aki
Mádi Kovács György tábor-
nok és Mádi Kovács János, a
paksi tûzoltóegylet alapítójá-
nak öccse volt.  Fia és unoká-
ja (idõs Kovács Sebestyén
Endre Tolna vármegye fõis-
pánja 1914–17-ben és ifjabb
Kovács Sebestyén Endre,
Tolna vármegye törvényha-
tósági bizottságának és Paks
képviselõtestületének tagja,
felsõházi követ 1929-ben) és
az õ leszármazottaik a gya-
pai birtokon gazdálkodtak
egészen az 1945-ös államosí-
tásig. 

Kernné Magda Irén

Forrás: Új Magyar Életrajzi
Lexikon, 2002.

Híres paksiak, paksi hírességek

Kovács Sebestyén Endre 

ELADÓ 
INGATLANOK
Pakson, a Csónak utca elején új, 80%-os ké-
szültségû, 3 szoba, összkomfortos, 2 gará-
zsos 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.

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: 15,8 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) betonút
mellett eladó. Irányár: 3,5 M Ft.

Pakson, a Pacsirta utcában 350 n. öl terület-
tel 120 m2 alapterületû családi ház eladó. Ár:
12,5 M Ft. 2 szobás lakást I. emeletig beszá-
mítunk.

Dunakömlõdön, a Bartók B. u. végén,

szép panorámával, 20 éve épült, tetõtér-
beépítéses, összkomfortos családi ház ga-
rázzsal, 430 n.öl területtel eladó. Irányár:
14,5 M Ft.

Dunakömlõdön, a Hegy utcában családi ház
(2 szoba, nappali, fürdõszoba) gázfûtéses el-
adó. Irányár: 7,2 M Ft.

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

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

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

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

Pakson, a Kömlõdi utcában két és félszobás
családi ház 7,8 M Ft-ért eladó.

Pakson, a KRESZ parknál, Szent István téren,
2 szobás, komfortos, egyedi fûtésû, földsz-
inti lakás eladó. Irányár 7,5 M Ft.

Pakson, a Rókus utcában 34 fõ fogadására
alkalmas vendégház és borozó eladó.
Irányár: 27,8 M Ft.

Pakson, a Petõfi Sándor utcában két és fél-
szobás, összkomfortos családi ház garázzsal
eladó. 1,5 vagy 2 szobás lakást 1 emeletig
beszámítok. Irányár: 12,3 M Ft.

Részletes információ: Fonyó Lajos 
ingatlan értékbecslõ közvetítõ 

70/310-8374,
fonyolajos@freemail.hu



P R O G R A M O K ,  S Z O L G Á LTAT Á S O K 19

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Mozi

Augusztus 27. (vasárnap)
18 óra

TÚL A SÖVÉNYEN
Szinkronizált am. 

animációs film

Aug. 30.  (szerda) 20 óra
A HARAG NAPJA

Szinkronizált magyar-
angol thriller

A moziünnep keretében:
Augusztus 31. 

(csütörtök) 19 óra
KARIB TENGER

KALÓZAI 2 – 
A HOLTAK KINCSE

Szinkr. amerikai 
kalandfilm

Szept. 1.  (péntek) 19 óra
SUPERMAN 
VISSZATÉR

Szinkronizált amerikai 
fantasztikus akciófilm

Szept. 2. (szombat) 19 óra
POSEIDON

Feliratos amerikai
katasztrófafilm

Szept. 3.  (vasárnap) 19 óra
TÚL A BARÁTSÁGON

Feliratos am. 
romantikus dráma

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

TÚL A BARÁTSÁGON 
A Wyoming és Texas tágas sík-
ságain forgatott film két fiatal-
ember, egy mezõgazdasági
munkás és egy rodeó cowboy
történetét meséli el, akik 1963
nyarán találkoznak, váratlanul
egy életre szóló kapcsolat ala-
kul ki közöttük, melynek bo-
nyodalmai, örömei és tragédiái

a szerelem összetartó erejérõl és hatalmáról tanúskodnak.
Az idei Oscar-díj átadáson Ang Lee megkapta a legjobb ren-
dezõnek járó szobrot. A Túl a barátságont a legjobb filmért
járó díjra, Heath Ledgert és Jake Gyllenhaalt a legjobb férfi
fõszereplõ, illetve mellékszereplõ díjra jelölték.

TelePaks
Nyári adásunk hírmûsorát,
a Víkend híradót minden
pénteken 19 órától láthat-
ják. Ismétlés aznap 20 óra-
kor, majd a következõ hé-
ten hétfõtõl csütörtökig 19
és 20 órakor. Az e heti Ví-
kend híradóban szó lesz a
madocsai falunapról és a vi-
lágbajnokságon szereplõ
sportolók fogadásáról. Ösz-
szefoglalót láthatnak a Du-
na-parti családi napokról is.

Civil nap

2006. augusztus 26.
Szent István tér
13.30 Térzene a Szent Ist-
ván téren
14.00 Polgármesteri kö-
szöntõ
Német önkormányzat elnö-
kének köszöntõje
Köszöntõt mond Keresztes
Pál katolikus plébános
14.15 Felvonulás

Piactér
15.00 Roger Schilling
zenekar
15.40 Örök Ifjak
Táncegyüttes
15.50 Csillag Show
Táncegyesület
16.05 ASE bemutató
16.15 Twirling bemutató
16.30 Reichersthofeni
zenekar
17.10 PSE RG bemutató
17.25 Duna Party Klub
17.40 PSE eredményhirde-
tés

17.50 PSE karate bemu-
tató
18.05 Babarci zenekar
18.45 ASE Aerobic bemu-
tató
18.55 Harmonika zenekar
19.15 Paksi Elevenek
Twirling E.
19.30 Tai Ji bemutató
19.55 Csillag Show
Táncegyesület
20.10 Jánossomorjai
zenekar
20.50 Twirling bemutató
21.05 Duna Party Klub
21.20 Roger Schilling
zenekar

Nyílt nap a Városi Múzeum-
ban: 15.30; 16.30 és 17.30 órai
kezdettel tárlatvezetés. 
Motoros- és fotókiállítás a
piac mögötti területen. A
PAMSE Túra és Sportmoto-
ros Szakosztály bemu-
tatkozása.
A vasárnapi szentmisén, a
Jézus Szíve templomban fel-
lép a reichersthofeni zenekar.

Kiállítás

A Paksi Képtár új szerze-
ményekkel bõvült a Vizuá-
lis Kísérleti Alkotótelep
résztvevõinek munkáiból.
Az új alkotásokat 2007.
július 15-ig tekinthetik
meg.

A Paksi Városi Múzeum-
ban Csordás Jenõ és Pupp
Ferenc gyûjteményének
segítségével A forint hat-
vanéves múltja c. kiállí-
tást láthatják augusztus
végéig.

A Paksi Rendõrkapitány-
ság Zsarugalériájában
Cseh Gábor szekszárdi
festõmûvész kiállítását
láthatják.

Darócziné Szalai Edit, a
Paksi Közmûvelõdési Kht.
ügyvezetõje nyitja meg a
Dunakömlõdi Faluházban
szeptember 3-án 18 óra-
kor az I. Dunakömlõdi
Rajztábor anyagát bemu-
tató kiállítást.

A Fortuna rádió három vételkörzetének:
Paksnak, Bonyhádnak és Sárbogárdnak a
legfrissebb hírei már az interneten is olvas-
hatók a www.fortunaradio.hu oldalon. Ha önt
érdeklik a környezetében történt közéleti-,
kulturális- és sport események, érdemes a
honlapra ellátogatni. Itt idõrendi sorrend-
ben olvashatja a rádióban is elhangzó híre-
ket. A fõoldalon mindhárom vételkörzet leg-

f r i s s e b b
három-há-
rom híre
szerepe l ,
de ha rá-
kattint például a Paks és környéke híreire,
akkor itt külön választva találja meg ennek a
vételkörzetnek a legfontosabb történéseit.
Hallgassa és olvassa a Fortuna rádió híreit!

Fortuna 96,3 MHz

Pakson a piactéren két 
üzlethelyiség (28-30 m2) eladó

vagy kiadó. Az egymás fölött lévõ
üzletek együtt és külön-külön is

használhatóak. Érdeklõdni:
75/315-479, 20/9240-458



Szokásommal ellentétben
nem a határidõnaplómba, ha-
nem egy géplapra kezdtem
jegyzetelni, amikor Ledneczki
Ildikóval találkoztam. Feltett
szándékom volt, hogy neki
adom a jegyzeteket, s megké-
rem, elemezze. Gondoltam,
rápillant és megmondja, mi-
lyen vagyok, mi dolgom az
életben. A beszélgetés közben

azonban letettem errõl, hiszen
Ildikó rádöbbentett, az ilyen
ránézésre történõ elemzés
legfeljebb kuruzslás, és
egyébként is, az ember, ha egy
orvosról ír, vele sem vizsgál-
tatja meg magát íziben. 

Ildikó egy hosszas betegség
után talált rá elõbb önmagára,
aztán a grafológiára. Az utób-
bit nagyon komoly hivatásnak
tekinti, s nagyon komolyan is
veszi. Az elõbbi azonban leg-
alább ilyen fontos számára,
ám hosszú út vezetett addig,
míg harmóniába került önma-
gával. Amikor kritikus élet-
szakaszba került, s mások
nem segítettek rajta, öngyó-
gyításhoz folyamodott. Ennek
fontos lépése volt az önisme-
ret, és saját énképének meg-
alkotása. Közben komoly pszi-
chológiai tudásra tett szert.
Általában elõbb érkeztek az
információk belülrõl, amelye-
ket aztán alátámasztott szá-

mos kötet elolvasásával. Szá-
mos módon lenyomatot ha-
gyunk magunk után, az öltöz-
ködésünkkel, viselkedésünk-
kel, az írásunkkal, mondja Il-
dikó. Ez utóbbi kutatásával
azért kezdett foglalkozni,
mert úgy látja, sokan azzal a
gonddal küszködnek, hogy
nem találják önmagukat. Gra-
fológusként ebben szeretne
segítségére lenni az emberek-
nek. Az értékeléssel nagyon
óvatosan kell bánni, hiszen le-
het, hogy valakinek alacsony
az önértékelése, ekkor egy ne-
gatív elemzés csak ront a
helyzeten, vélekedik a grafo-
lógus. Éppen ezért kevés a
szakmai tudás, empátia, pszi-
chológiai érzék is kell. Ildikó
diplomáján még meg sem szá-
radt a festék, így persze diplo-
mamunkáján sem, amire rop-
pant büszke. A vizsgán publi-
kálásra érdemesnek minõsí-
tették. Rengeteg munka fek-

szik benne. Lednezcki Ildikó
komoly kutatásokat végzett,
hogy bizonyítsa, a kézírás tük-
rözi a szív- és érrendszeri
megbetegedéseket megelõzõ,
illetve kísérõ tüneteket. Amit
sejtett, bebizonyosodott, nem
csak a szem, az írás is a lélek
tükre. Mint mondja, az írás-
vizsgálat abszolút nem szub-
jektív dolog, egzakt módon
mérhetõ a sor és betûtávol-
ság, mi egyéb. A frissen vég-
zett íráselemzõ még nem tud-
ja, miként kamatoztatja tudá-
sát, szívesen dolgozna együtt
pszichológussal, de más is szó-
ba jöhet, hiszen a grafológiát
ma már nagyon sok területen
alkalmazzák. Párkapcsolatok
válsága esetén, csapatépítés-
kor, vezetõválasztáskor. Egy
biztos, Ildikó nem fog három-
négy felskiccelt sor alapján lé-
lekelemzést tartani, hiszen
tudja, komoly felelõsség
nyomja a vállát, amikor egy
ember elé a grafológia eszkö-
zeivel élve tükröt tart.          

Vida Tünde
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Fotó: Fonyó Dániel

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!

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

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

A grafológiában találta meg hivatását


