PAKSI HÍRNÖK
XV. ÉVF. 16. SZÁM

ALAPÍTVA 1989-BEN

2006. AUGUSZTUS 25.

A paksiak is kivették
részüket a szegedi éremesõbõl

Írásunk 16. oldalon.

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 !
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Megszûnt a tumultus
Bár a körforgalmat már hetek óta használatba vették a
közlekedõk, az ünnepélyes
avatóját a napokban tartották. A Magyar Közút Kht.
mûszaki igazgatója arról beszélt, hogy ezt a beruházást
az önkormányzat hozzájárulásának nagysága teszi különlegessé.
– Nem jellemzõ, hogy egy
több mint 200 milliós beruházás több mint kétharmadát az
önkormányzat fedezze egy állami kezelésben lévõ út esetében, még akkor sem, ha a beruházás városrendezési feladatokat old meg. Dr. Holló
József szerint azoknál a településeknél, ahol nincs pénz
erre, ott is meg kell nyilvánulni annak a szándéknak, hogy
ezeket a problémákat közösen oldják meg. Szükséges az
együttgondolkodás, a pályázati lehetõségek közös kihasználása.
Hajdú János azt hangsúlyozta, hogy a Pakson épült
körforgalom azon ritka létesítmények közé tartozik,
melynek csak elõnyei vannak. A polgármester kiemelte, hogy az útkeresztezõdés
korábban zajos, zsúfolt és
balesetveszélyes volt, most
pedig jó ütemû, biztonságos
közlekedést tesz lehetõvé.

– Rendkívül jól bevált, nem
csak, mert kiváló minõségben készült el, hanem, mert
hasznosnak bizonyult az
alapötlet, miszerint folyamatossá kell tenni a fõutca forgalmát. – A polgármester
hozzáfûzte, sokat javít a városképen, hogy a körforgalom és környéke után az
ESZI és a gimnázium elõtt is
elkészül az út. Ez – mint rámutatott – a város tervei
alapján a TESCO beruházásában épül. – A fõutcán még
évekre való teendõ maradt, a
város északi kapujától a déliig fel kell újítani, úgy, ahogy
a mostani beruházásokat,
faltól-falig, háztól-házig, tette hozzá.
vT
A Táncsics utcai körforgalom megépítésére 245 millió forint értékû szerzõdést
kötött az önkormányzat a
Soltút Kft.-vel. A munkák
megkezdése elõtt át kellett
helyezni egy MATÁV fõgerinc-vezetéket, ami 33 millióval növelte a költségeket.
Mindezekbõl összesen 80
milliót állami forrásból fedeztek, a többit pedig a
paksi önkormányzat biztosította 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 útfelfestések is elkészültek. A figyelmesen közlekedõk észrevették, hogy a fõutca felõl
nem lehet jobbra kanyarodni, tehát megint egyirányú
lett a Kishegyi utca. Vagy
mégsem? Alpekné Lovász
Aranka, a mûszaki osztály
munkatársa úgy tájékoztatott, hogy amikor a kivitelezést megrendelték, akkor
még valóban egy irányban

lehetett ezen az utcán közlekedni, de azóta nem kis viták, aláírásgyûjtések és
újabb testületi döntés után
ismét kétirányú a közlekedés az útszakaszon. A kivitelezõ, mielõtt elhelyezte volna a táblákat nem volt elég
figyelmes, illetve nem kérdezte a mûszaki osztályt a
változásokról, így a már elavult terveknek megfelelõen, a régi forgalmi rend szerint táblázott. Alpekné Lovász Aranka hangsúlyozta,
természetesen marad a kétirányú forgalom, és a hivatalos átadásra már a táblák,
útfelfestések is ennek megfelelõen kerülnek kihelyezésre, felfestésre.
Sj

PAKSI HÍRNÖK
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
Fotó: Molnár Gyula
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Tágas irodákat kapott a szakszolgálat
látott el. 1992-ben az önkormányzat átvette az intézmény
mûködtetését, a vezetõi
posztra pályázatot írtak ki, az
ellátás városi szinten folytatódott. Újabb változás 2005-ben
történt, a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás megalakulásával már nem csak Pakson,
hanem a kistérség 13 településén is dolgoznak. Eddig két
telephelyen végezték a munkájukat, a Kresz parknál lévõ

Új helyre költözött a Paks
Térségi Pedagógiai Szakszolgálat. Az új tanévtõl a Dózsa
György úti irodaház épületében dolgoznak, azon a két
emeleten, ahol korábban a
munkaügyi kirendeltség mûködött. Ez nagy elõrelépés,
amelyre régóta vártak, hiszen
komoly gondot okozott munkájukban a helyszûke, mondta el Király Gabriella, a szakszolgálat vezetõje. Az intézmény 1986-ban kezdte meg
mûködését, a megyéhez tartozott és járási feladatokat

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 gondozás, a fejlesztõ felkészítés, illetve a tanulási képességet vizsgáló 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 folyamatosan emelkedett. Kezdetben öten dolgoztak a nevelési
tanácsadóban, majd a logopédiai ellátás elindítása, illetve a
2005-ös változások is a dolgozói létszám emelését tették szükségessé. Megjelentek az úgynevezett utazó szakemberek,
akik a kistérség településein dolgoznak, és az adminisztrációs
feladatok is megsokasodtak. Ma 18 szakember, egy adminisztrátor és egy asszisztens dolgozik együtt az intézményben.

Fütyültek az idõjárásra
Tizennyolcadik alkalommal
rendezték meg a paksi úttörõk a Tábor határok nélkül
programot. Idén két turnusban érkeztek a gyerekek, a
kézdivásárhelyiek júniusban, a galántaiak és viskiek
augusztusban töltöttek egy
hetet a sóstói táborban paksiak társaságában. A programnak már szép hagyományai vannak, de mindig igyekeznek új elemekkel bõvíteni, hiszen vannak visszatérõ
táborlakók, tudtuk meg
Mezõsi Árpád táborvezetõtõl. A második héten az idõjárás nagyon megtréfálta a
szervezõket, hiszen egész
héten hûvös volt. Csupán
egyszer tudtak megmártózni
Fotó: Szaffenauer Ferenc

épületben illetve a Kossuth
Lajos utcában, ami sok nehézséggel járt.
A szolgálat új helyén tágas
tér áll a szakemberek rendelkezésére. Olyan helyiségeket
is be tudnak rendezni, amire
korábban nem volt lehetõség,
így lesz külön irattár, illetve
játékkölcsönzõ szoba, tárgyaló, ahol kialakítanak egy szakkönyvtárat is, orvosi szoba,
valamint foglalkoztató helyi-

a Balatonban, igaz, amikor
erre újabb lehetõségük volt
a gyerekeknek, nem éltek
vele, mert nem akartak lemaradni a programokról.
Abból pedig volt bõven.
Sportrendezvények, kézmûves foglalkozások, kirándulások segítettek múlatni az
idõt. Mezõsi Árpád elmondta, a határon túli gyerekeknél akad olyan, aki jutalomból nyaralhatott, mások
részben, vagy egészben maguk állták a tábor költségeit.
A kiadásokat pályázati támogatásból finanszírozták a
paksi úttörõk, illetve Paks
Város Önkormányzata is
hozzájárult.
vida

ségek megfelelõ számban a
zavartalan szakmai munkához. A költözést megelõzõen a
nyílászárók és a falak festésével-mázolásával új köntösbe
öltöztették az irodákat. A belsõ tér átalakítására nem volt
szükség, csupán egy apácarácsot készítettek bejárat gyanánt. Király Gabriella hozzátette, hogy az egyik emeleten
még mûködnek más irodák,
reményeik szerint õsszel
megoldódik az elhelyezésük,
és akkor ezeket a helyiségeket is használni tudja majd a
szakszolgálat. Hajdú János
polgármester
érdeklõdésünkre elmondta, hogy a
helyzet megoldására több lehetõség is szóba került, igyekeznek mihamarabb megtalálni a legmegfelelõbbet.
A berendezkedésre egyébként még egy hete van a
szakszolgálatnak, szeptembertõl már itt fogadják ügyfeleiket. Az intézmény telefonszámai változatlanok, az
510-077, 510-078 és a 311042-es számokon érhetõk el.
-gyöngy-

Galántán vásároztak
Kisebb önkormányzati,
népesebb civil delegáció
vett részt a galántai vásáron. Paks szlovák testvérvárosa évrõl-évre erre a
rendezvényre hív paksi
vendégeket. A vásár keretében nyílt meg egy Paksot bemutató tárlat, melyet a Paksi Közmûvelõdési Kht. állított össze fotókból, festményekbõl és más
képzõmûvészeti alkotásokból. A kiállítást Hajdú
János polgármester nyitotta meg. Dr. Strasszer
Tamás képviselõ elmondta, hogy az önkormányzati
küldöttség számára érde-

kes programokat rendeztek a vendéglátók. Nem
csak a vásárra látogathattak el, hanem módjuk volt
a környék nevezetességeivel ismerkedni is. A képviselõtõl megtudtuk, hogy a
hivatalos küldöttségen kívül sokan magán szervezésben vagy civil szervezetekkel közösen látogattak
el a galántai vásárra. Ott
voltak a Bordámák és a
Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesületének
tagjai is, akik a szlovák
testvérvárosban népszerûsítették a paksi borokat.
-tünde-
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Szolgálatra jelentkeznek

Nem átlagos gondok

Lokális címmel hírlevelet
jelentett meg a Paksi Lokálpatrióták Egyesülete. Az újság nyolcezer példányban
készült és eljuttatták minden paksi háztartásba. A
sajtótájékoztatón, melyen
bemutatták, Kovács Sándor
elnök elmondta, hogy a választásokig még kétszer jelenik meg, azt követõen pedig negyedévente adnak ily
módon számot az egyesület
híreirõl. Az elsõ számban a
Paksi Lokálpatrióták Egyesületének jelöltjeit ismerhetik meg az olvasók, illetve
beszámolót találnak az elmúlt négy év eredményeirõl. Kovács Sándor arról is
beszélt, hogy megszületett a
végleges döntés, a Paksi Lokálpatrióták Egyesületnek
nem lesz saját polgármester-jelöltje.
– Meglátjuk, ki milyen
programot tesz le az asztal-

Faller Dezsõ alpolgármester
meghívásának eleget téve
Paksra látogatott Szili Katalin. Az országgyûlés elnöke az
idõsek otthonába és a rendelõintézetbe látogatott.
– Azért esett az egészségügyre a választás, mert talán
ez a legrendezetlenebb terület – mondta Faller Dezsõ.
Hozzátette, Pakson nem átlagos gondokkal küszködnek,
hiszen a város saját erejébõl
létrehozott és fenntart magas
színvonalú intézményeket,
ahol megfelelõ szakorvosi ellátás, mûszerezettség van, finanszírozási problémák miatt
viszont egyes rendeléseket
nem tudnak mûködtetni.
Szili Katalin úgy fogalmazott, maga is meggyõzõdött s
további érveket gyûjtött arról, hogy az egészségügy komoly átalakításra szorul. Az

ra, s annak ismeretében
döntünk, támogatunk-e valakit – fogalmazott az elnök.
Kovács Sándor kiemelte,
hogy õk nem a hatalomra törekszenek, hanem a város
és az ott élõk érdekeit szeretnék szolgálni. Az egyesület jelöltjei járják a körzeteket, megkeresik az ott élõket és kikérik a véleményüket azzal a céllal, hogy beépíthessék programjukba.
– Olyan városi program
összeállításán dolgozunk –
hangsúlyozta Kovács Sándor –, ami vállalható, tisztességes és nem az ígérgetésekrõl szól, hanem a problémákról és azok megoldásairól. Az egyesület elnöke
rámutatott, egy ilyen kis város életében nincs helye a
pártpolitikának, a döntésekben a civil szervezeteknek
kell részt vállalniuk.
-vt-

általa meglátogatott paksi intézményekrõl
elismerõen
szólt, s mint elmondta, maga
is jó kezdeményezésnek tartja az egynapos sebészet bevezetését.
Faller Dezsõ ennek kapcsán
elmondta, hogy az MSZPSZDSZ koalíció egészségügyet érintõ, jövõbeni tervei
között kiemelt szerepet kap
az egynapos sebészeti ellátás
bevezetése, melyrõl már az
önkormányzat is tárgyalt, illetve a régi rendelõintézet felújítása. Szükség lenne az alpolgármester szerint a Deák
úti rendelõ teljes felújítására
is. Faller Dezsõ hozzátette,
szociális téren is akadnak teendõk, itt példaként az ifjúságot érintõ elképzeléseket és a
családon belüli gondozás fejlesztését emelte ki.
-vida-

Nem kell jelentõs változás
A turizmusban látják a jövõt
A Paks Városért Mozgalom
elnöke, Herczeg József sajtótájékoztatón mutatta be
képviselõ-jelöltjeiket. Az
elnök-polgármesterjelölt
arról adott tájékoztatást,
hogy hat körzetben dõlt el,
ki méretteti meg magát a
mozgalom színeiben. Az 1es körzetben Domonkos
Tamás, a 3-asban Molnár
Réka, a 4-esben Herczeg
József, az 5-ösben Prancz
András, a 7-esben Sáhi Manuéla, a 8-asban Fritz Ferenc. Herczeg József már
ötödször vág neki a helyhatósági választásoknak, és
elmondása szerint a város
szeretete motiválja. A polgármesterjelölt arról is tájékoztatta a sajtó megjelent képviselõit, hogy új lehetõségek adódnak a város
részére az európai uniós
pályázatok beindulásával,

és ezt a következõkben jobban ki kell használni. A
PVM a helyi turizmus erõsítésében lát még nagy lehetõségeket. A sajtótájékoztató utáni napokban
újabb két jelölt neve került
nyilvánosságra. A hatos választókerületben
Pincés
Tamás, a kilencesben Feil
Péterné veszi fel a küzdelmet a képviselõségért. Az
egyesület elnöke elmondta,
hogy még két körzetben
keresik a megfelelõ jelöltet, illetve a kompenzációs
listát következõ megbeszélésükön véglegesítik. A
megnevezett jelöltek már
összegyûjtötték a megfelelõ számú kopogtatócédulát,
így a választásig visszamaradt idõben minden energiájukat programjuk ismertetésére fordítják.
SJ

Sajtótájékoztatón ismertette Hajdú János polgármester, polgármesterjelölt és
Barnabás István kampányfõnök a Paksi Polgári Összefogás képviselõ-jelöltjeinek
névsorát. Az 1-es körzetben
Kern József, a 2-esben Ulbert Sándor, a 3-asban Féhr
György, a 4-esben Kern József, az 5-ösben Bagdy László, a 6-osban Szabó Sándor, a
7-esben Barnabás István, a
8-asban Bana János, a 9-esben Dr. Potoczky Iván, a 10esben Spiesz József vállalta,
hogy csatasorba áll a képviselõi mandátum megszerzéséért. Hajdú János elmondta, hogy az elmúlt ciklusban
sikerült megfelelõ színvonalon mûködtetni a várost és a
beruházások üteme, lebonyolítása is az elképzeléseinek megfelelõen alakult. A
következõ négy évre – szerinte – alapvetõ változások-

ra nincs szükség, csak a fontossági sorrenden kell néhány területen változtatni.
Barnabás István a Polgári
Összefogás kampányfõnöke
elmondta, hogy elsõként augusztus végén, értékelik az
elmúlt négy esztendõt, majd
lakossági fórumokon ismertetik programjukat és a város mûködtetésével kapcsolatos elképzeléseiket. Ezen
kívül szó esett arról is, hogy
az interneten megtalálhatják a www.hajdujanos.hu
weboldalon jelöltjeik listáját, illetve napi kapcsolatot
tarthatnak Hajdú János polgármesterjelölttel. A honlap
még nincs teljesen feltöltve,
de minden paksi polgár tájékozódhat segítségével a Polgári Összefogás választási
programjáról, sõt megírhatja véleményét is a programmal és a város életével kapcsolatban.
SJ
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A búza már a magtárakban van

Augusztus elején befejezõdött az õszi kalászosok aratása, de õsszel folytatódik a
betakarítás. Több mint hat
és fél millió tonna gabonát
takarítottak be az idén Magyarországon. Az országos
termésátlag négymillió tonna felett volt.
Országszerte mintegy 1,8
millió hektárról több mint
6,5 millió tonna gabona került a magtárakba. Szakértõk szerint a mostani hozamok némileg elmaradtak az
átlagtól. A múlt évben öszszesen több mint 7 millió
tonna nyári betakarítású
gabona került a tárolókba.
Õszi árpából mintegy száznyolcvanezer hektáron csaknem 700 ezer tonna termett,
ami 3,9 tonnás hektáronkénti termésátlagot jelent.
Rozsból 40 ezer hektáron
2,5 tonnás hektáronkénti

termésátlag mellett százezer tonna termést takarítottak be. Tavaly hatezer
hektárral nagyobb területrõl mintegy 127 ezer tonna
rozs került a magtárakba. A
gazdálkodók az idén búzát
1,082 millió hektárról takarítottak be. A termésátlag
országosan elérte a 4,13
tonnát hektáronként, így
összesen valamivel több
mint 4,4 millió tonna terméssel lehet számolni. A
múlt évben 1,12 millió hektárról 5,1 millió tonna búzát
takarítottak be.
A búza terméshozama több
okból kifolyólag lett alacsonyabb, mint a tavalyi, tudtuk
meg Száraz Istvántól, a Paksi
Dunamenti Zrt. vezérigazgatójától. 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 kalász termett. A jelentõs
mennyiségû belvíz is veszélyeztette a termést. A Dunamentinél tavasszal 24 hektáron 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 exportra kerül. Száraz István hozzátette, õsszel folytatódik az
aratás, ekkor a napraforgót
és a kukoricát takarítják be.
Fellinger

A DC Dunakom Kft pályázatot hirdet Paks
Város Önkormányzata tulajdonában lévõ,
költségalapon meghatározott lakbérû,
megüresedett
1 db lakásra történõ
bérleti jogviszony létesítésére

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

Pályázatot nyújthatnak be azok a lakással
nem rendelkezõ paksi lakosok, akik vállalják költségalapon megállapított lakbér, valamint a bérbeadó által nyújtott külön
szolgáltatások díjának megfizetését.

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

Fotók: Fonyó Dániel

Erdei iskola
A Vak Bottyán Gimnázium
14. alkalommal rendezi meg
a négyosztályos képzésben
résztvevõ diákoknak a gólyatábort Cseresznyésben. A
hatosztályos oktatásba bekapcsolódók pedig erdei iskolában kezdik az új tanévet.
Az elõbbi augusztus 29-31.
között lesz, az utóbbi szeptember 4-tõl 7-ig. Mittler József igazgató-helyettes, táborvezetõ elmondta, a cél a
közösségek összekovácsolása
mellett az, hogy kötetlen formában szerezhessenek információt az új diákok az iskoláról, s annak hagyományairól.
Éppen ezért lesz például iskolatörténeti vetélkedõ. Újdonság, hogy a két éve megalakult Öregdiákok Egyesületének tagjai visszaemlékezést tartanak, illetve az is,
hogy az egyik vacsorát fõzõverseny keretében maguk a
diákok készítik el. Fórumot
is tartanak a gólyatáborban,
annak érdekében, hogy
mindinkább megismerjék
egymást és tanáraikat a növendékek.
-vtA Paksi Fotósok Baráti

Pályázati hirdetmény

A bérleti szerzõdés csak meghatározott
idõtartamra (legfeljebb 5 évre) köthetõ pályázat elfogadása esetén.
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A lakás bérleti díjának jelenleg érvényes
mértéke 372,- Ft/m2/hó.

A pályázat beadásának határideje és helye:
2006. augusztus 28.-a 8–14 óra között DC
Dunakom Kft ügyfélszolgálati iroda
(Kölesdi út 46., földszint).

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

VÁROS
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Duna-parti családi napok
A Családi napok rendezvényére várta az érdeklõdõket a
Közmûvelõdési Kht. és a Paksi Duna-partért Közalapítvány a hétvégén.
Az elsõ napon a vendég elõadók között köszönthettük
Emiliót, Balázs Fecót, az Adagiót, az esti órákban pedig latin hangulatot varázsolt a sétányra a Ritmo Latino táncegyüttes 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 táncosait, valamint a Paksi Twirling
és Botforgató Egyesület tagjait. Három fiatalember is
színpadra lépett táncprodukcióval, Fehér Attila electric robot dance-et hozott, Sütõ Tamás és testvére pedig cybernetic dance-et egy kis
breakkal fûszerezve. Tamásról
megtudtuk, hogy a „Megatáncban” 160 ezer jelentkezõ
közül bejutott a legjobb 78-ba.
A mûsor végén utcabálra várták a vendégeket az Erzsébet

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

opera koncert változatát hallhatta a közönség, Varga Miklós, Vikidál Gyula, Makrai Pál,
Koós Réka, Simonfalvi Ágota,
Papadimitriu Athina és Molnár László elõadásában.
Darócziné Szalai Edit, a Közmûvelõdési Kht. ügyvezetõje
elmondta, a mûsorok összeállításánál fontos szempont volt,
hogy olyan elõadókat hívjanak,
akik az utóbbi években nem
voltak Pakson, illetve igyekeztek a közönség igényeit is figyelembe venni. A programok
szervezésében, lebonyolításában és az utómunkálatokban
körülbelül kétszázan vettek
részt, tette hozzá.
-gyöngy-

Csibi Máté

Maár Dániel

Majorné Béki Gabriella

Évek óta részt veszek a
Duna-átúszáson, ez idén
sem volt másképp. Más
programot, ami érdekelt
volna, nem találtam a kínálatban, de idõt sem tudtam
volna másra szakítani.
Azért a tûzijátékot megnéztem este, de a rossz idõ,
és a vihar miatt nem tetszett.

Mindkét nap körülnéztem
a helyszíneken, és úgy vettem észre, elég sokan voltak. Nekem az István a király rockopera tetszett a
legjobban, igényes elõadást láthattunk. A tûzijátékot szerencsére jó helyrõl láttam, de a korábbiak
talán
színvonalasabbak
voltak.

Minden évben lemegyünk
a Duna-partra, idén vendégeink is voltak, õk is velünk együtt nézték a fellépõket. Nekünk a Tûzvirág
együttes elõadása nyerte
el a tetszésünket, nagyon
profi, jól összerakott mûsort láthatott a közönség.

Fotók: Szaffenauer Ferenc (balra és fent), Fonyó Dániel (alsó portrék)
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Akik meghódították a folyót

A Családi Napokon vasárnap délelõtt is érkeztek vendégek a sétányra, hogy megnézzék az idei Duna-átúszást, 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 hõmérséklete, az idõjárás és az
uszadék mennyisége sem jelentett problémát.
– Az elõkészítés, lebonyolítás komoly munkát jelent,
hiszen nagyon szigorú elõírások vannak. Például rendõri kíséret, orvosi felügyelet,

valamint legalább tíz mentõcsónak biztosítása kell a
megfelelõ személyzettel, és
különbözõ engedélyek is
szükségesek – tájékoztatott
Németh Irén, a Paksi Dunapartért Közalapítvány titkára. A részvétellel kapcsolatban elmondta, hogy több emberre számítottak, a legutóbbi megmozduláson, két
éve 571-en csobbantak. Idén
ennél kevesebben, 173-an
úsztak a húszfokos vízben. A
regisztrációs adatok tanúsága szerint egy résztvevõ érkezett külföldrõl, a szlovákiai Somorjáról. Emellett jöttek úszni Szekszárdról, Bu-

dapestrõl, Németkérrõl, Dunaújvárosból, Solymárról,
Váraljáról, Szegedrõl, Újlengyelrõl, Madocsáról, Dunaszentgyörgyrõl, Harkányból, Gyõrbõl, Szászvárról,
Pécsrõl,
Dunaföldvárról,
Oroszlányból. A legidõsebb
úszó Hoós László volt, aki 71
éves, a legifjabb pedig Sebestyén Nóra, aki idén tölti
be kilencedik életévét, kaptunk tájékoztatást Volf
Ernõnétõl, a rendezõbizottság tagjától. Az úszás sikeres volt, mindenki épségben
partot ért, majd a színpadon
átvették az ajándék pólót.
-gyöngy-

Stellios Simiakis évek óta

Veisz Zsuzsanna másodszor csobbant a Duna-átúszáson. A két alkalmat öszszehasonlítva úgy érzi, az
idei jobban sikerült neki.
Mellúszásban kezdett, de ez
lassúnak bizonyult az erõs
sodrásban, úgyhogy hátúszással segített rá, nehogy
az ÖMV kútnál érjen partot.
Kifejezetten tetszett neki a
családias a hangulat.

Sebestyén Nóra apukája

részt vesz a Duna-átúszáson. Elmondta, hogy a vizet
tisztábbnak találta, mint az
elmúlt alkalmakkor. A nyíltvízi úszás számára nem csupán kikapcsolódás volt, hanem edzés is, hiszen hosszú
távú triatlonbajnokságra készül. Nem véletlen hát, hogy
Stellios volt az elsõ, aki partot ért.
Fotók: Szaffenauer Ferenc

biztatására, vele együtt csobbant. 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 kislányára is figyelnie kellett. A
partról a család többi tagja
figyelte õket.
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Városi ünnepség
A Szent István napi városi
ünnepségen Hajdú János
polgármester beszédében
felidézte államalapító királyunk munkásságát, és feltette a kérdést, hová is tartunk, mi a feladatunk. Többek között elmondta: „Nekünk nem államot kell alapítanunk, de egy új országot kell teremtenünk magunknak. Olyan országot,
ahol az erény újra erény, a
hitványság pedig hitványság, 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. Bízom abban is, hogy a szembenállás az országban is
mérséklõdik, és a nemzet
élni akarása kerekedik
felül.” Az ünnepi beszédet
követõen Tell Edit és Bodroghalmi László zenés irodalmi összeállítását hallhatták az egybegyûltek, majd a
történelmi egyházak képviselõi, Sebestyén-Molnár
Árpád káplán, Szabó Vilmos Béla evangélikus esperes, és Szabó Sándor Péter
madocsai református lelkész megszentelték az új
kenyeret. Kodály Zoltán
Ének Szent István királyhoz címû mûvét a Simon
Péter által vezényelt Pro
Urbe-díjas Városi Vegyeskar adta elõ. A Szózat eléneklése után az egyházak
képviselõi és a polgármester megszegték az új kenyeret, amelyet együtt fogyasztottak el a jelenlevõk.
-gyöngy-

A Tûzvirág Táncegyesület
ezúton szeretné megköszönni
a támogatást mindazoknak,
akik személyi jövedelemadójuk
1%-át 2005-ben
az egyesületnek ajánlották fel.

MOZAIK
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Együtt cseperednek
Régi hagyományt szeretne újraéleszteni az ÖKO Munkacsoport Pakson. Az
„Ültess fát, életfát” akció keretében
olyan szülõket keresnek, akik szívesen
ültetnének fát gyermekük születése alkalmából.
Az ötlet nagyon régi, hajdanában szokás volt a kisded érkezésekor facsemetét ültetni, mondja az ÖKO Munkacsoport vezetõje. Jantnerné Oláh Ilona azt
is elárulta, hogy régóta motoszkál a fejében a dal, mely arra buzdít, ültess
fát, életfát, õrizd az oxigén forrását…
Az ÖKO Munkacsoport magáévá tette
ezt az ötletet, s beépítette idei munkatervébe. S mivel õsszel ildomos fát ültetni, szeptember 30-ig várják olyan
szülõk jelentkezését, akiknek 2006. január elseje és szeptember 30-a között
született gyermekük, és vállalják, hogy
az ÖKO Munkacsoporttól kapott fát elültetik és gondozzák, hogy együtt cseperedjen gyermekükkel. A késõbb született gyermekek szülei a jövõ évi akcióra jelentkezhetnek. Ha az igénylés
meghaladja a lehetõségeket, kisorsolják, ki kap csemetét. Hogy erre lehetõség szerint ne kerüljön sor, várják a
csatlakozókat. Az Egészséges Városok
Magyarországi Szövetsége már jelez-

te, szeretnének csatlakozni az akcióhoz. Jantnerné Oláh Ilona elmondta, a
régi hagyomány felelevenítésén túl céljuk az is, hogy több fa legyen a városban, s ne csak a foghíjakat pótolják. Ha
sok ilyen fa lesz a városban, a fiatalok
sokasága magáénak érzi majd, és becsben tartja, véli a munkacsoport vezetõje utalva az utóbbi hetek, hónapok
bosszantó eseteire, amikor diszkó után

Drága Barátom, Sünikém!
Elmentél, hazaérkeztél a mindenségbe, elfoglaltad méltó
helyed az égi parnasszuson, augusztus köntösébe bújva, szeptember szempillái alatt. Huszonévesen írtam Neked ezt a verset, ugye emlékszel rá!

a lakótelepi fákat törték el randalírozók.
A fafajtáról még nem döntöttek, szakember véleményét kérik, illetve, ha lehet, a
jelentkezõk igényeit is figyelembe veszik, illetve a talajt, ahova kerül. Az akció
anyagi fedezetét az ÖKO Munkacsoport
az adók egy százalékából befolyt összegbõl, az önkormányzat környezetvédelmi
bizottsága által biztosított támogatásból
fedezik. Jelentkezni az ÖKO Munkacsoport Alapítványnál lehet Pakson, a Tolnai út 10-ben.
-tünde-

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

Barátom

Ki beszél majd

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.

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)

Fotók: Fonyó Dániel (fent), Molnár Gyula (lent)
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Akiknek bántja a szemét

Kettõs célt szolgált az az alkotótábor, melyet Dunakömlõdön az iskolaépületben szervezett Zirczi Judit.
A képzõmûvészeti egyetem
hallgatója néhány barátját
maga köré gyûjtve hulladékokból készített mûvészeti
alkotásokat. A tábor ötlete
– miként elárulta – már tavaly
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 természetesen a mûvészet eszközéhez nyúlva igyekezett

felhívni a figyelmet a szemetelés haszontalan mivoltára.
Kömlõd volt iskolájában
egy héten át készültek a szemétszobrok. Elõbb persze
gyûjtést végeztek a táborlakók, egyszerûen fogták magukat, lementek a Dunára,
és összeszedték a partján,
árterében felgyülemlett hulladékot. A leggyakoribb
alapanyagok a különbözõ színû és formájú mûanyag flakonok voltak, de megihlették
a mûvészeket a tornacipõk,
gumiabroncsok, nejlonzacskók is.
Az elkészült alkotások arra
hivatottak, hogy szembesítsék az embereket: szeméttel
árasztják el környezetüket.
A „Szemét-ügy” névre keresztelt kiállítással szeretnék
elérni, hogy mások is kapjanak kedvet arra, hogy szemétgyûjtõ akciókat szervezzenek, illetve egyre kevesebben szemeteljenek. A szobrokat a Családi Napok idején
Pakson, az Erzsébet szállónál állították ki. A hely és
idõpont megválasztása persze nem véletlen. Zirczi Ju-

Így ünneplünk
Gyakorta hallani, hogy manapság a közönség elkényeztetett, semmi sem elég
jó neki. Legyen az bármilyen sztár, félházzal megy a mûsor. Persze leginkább, ha nem ingyen van. Látva a vízi
színpadon tartott rendezvények idején
a lépcsõsort, néha mégis azt gondolom, 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 ember valamit, még jobb. Az augusztus
20-a az igazán tuti dolog. Az esti mûsor
idén igazán közönségcsalogató volt. A
Tûzvirág Pakson biztos siker, Demjén
Fotók: Szaffenauer Ferenc (balra), Molnár Gyula (jobbra)

ditnak azért esett
erre a választása,
mert a Családi
Napok a Dunához
kötõdnek, s igen
népszerûek. Így a
mûvészetet közel
tudták vinni azokhoz az emberekhez is, akik nem
járnak
múzeumokba. Judit terve az volt, hogy
egy demonstráció
keretében a Dunán viszik el a szemetet a következõ
állomásra, Szentendrére, ahol a
Kis Magyar Performance és Nehézzenei Fesztivál
keretében mutatják be. Az útra
azonban nem sikerült
elegendõ
pénzt gyûjteni annak ellenére, hogy
a paksi önkormányzat is támogatást nyújtott az
alkotótábor megszervezéséhez.
-vt-

Rózsi nevére is összegyûlik a közönség. Szent István ünnepén István a király 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 építik tovább a lépcsõt. Én ugyanis azt
gondolom, hogy többségében elegendõ 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 üdítõs flakont. Meg sem próbál utána nyúlni. Alant parthoz közelgõ csónak vonja
magára a figyelmet, benne két felnõtt,
két gyerek. A csinos, szõke anyuka elegánsan elnyújtózva hordozza végig a

tekintetét a nézõseregen, közben slukkol, majd hamut pöccint cigarettájáról.
Aztán a cigarettát pöccinti szép ívben
egyenesen bele a folyóba.
Újabb letelepedõk: mama-gyerekek, ezúttal fölöttem. Mozgolódás,
morgolódás, pattogatottkukorica-esõ
zúdul alá. Még jó, hogy nem kóla,
gondolom.
– Maraggyá, má nyugton hülye leány,
mingyá lûnek fõfelé… – hangzik. Rövidesen tényleg lõnek fölfelé. Pazar
szép tûzi játékban gyönyörködünk, eláll a lélegzet, elcsöndesednek az addig morgolódók. Aztán mindenki hazafelé indul, hanyagul maga mögött
hagyva kólás-, sörösüveget, poharat,
pattogatott kukoricás zacskót, alkalmi
ülõhelyként szolgáló kartonlapokat,
miegymást. Közben a Himnusz akkordjai hangzanak fel…
Vida Tünde
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Elégedett a bizottság

kapjon arról, hogy ez a legjobb és a legolcsóbb energiaforrás.
Bánki Erik a térség képviselõjeként – õ ugyanis mohácsi –, azt kérte, hogy a
2003-ban megsérült fûtõelemek kiemelésérõl az atomerõmû környezetében élõk
kapjanak részletes tájékoztatást, s nyugodt szemlélõként kísérhessék figyelem-

Elégedetten távoztak az
atomerõmûbõl az Országgyûlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága energetikai albizottságának tagjai.
Podolák György elnök, Bánki Erik és Deák András az
elhárítás elõkészületeirõl tájékozódott. Megnézték, miként készülnek az orosz és
paksi szakemberek.
– Rendkívül izgalmas volt,
amit láttunk – mondta
Podolák György, aki beszámolt arról, hogy Kovács József, a Paksi Atomerõmû
Zrt. vezérigazgatója részletes tájékoztatást adott a jelenlegi helyzetrõl, s az eddig
megtett lépésekrõl. – Alaposan, fegyelmezetten felkészült az erõmû vezetése az

elhárításra. Rászolgáltak a
lakosság bizalmára, s felelõsséget éreznek, hogy ez megmaradjon és erõsödjön – fogalmazott Podolák György,
aki szerint manapság elõtérbe kerül a nukleáris energia,
ezért fontosabb, hogy a lakosság pontos tájékoztatót

Mérnek az osztrákok

Atomsátor a Szigeten

Megkezdõdött a próbaüzeme
annak a mérõmûszernek,
melyet osztrák kezdeményezésre telepítettek Gerjenben.
A berendezés a levegõt analizálja és kimutatja az esetleges radioaktív elemeket. Magyarországon ez a negyedik
ilyen mérõkonténer. Molnár
József polgármester elmondta, hogy a csernobili események hatására született Magyarország és Ausztria között megállapodás arról,
hogy kicserélik a mérési
eredményeket. Az atomerõmû közelsége és az uralkodó
szélirány mellett azért esett
Gerjenre a választás, mert
már vannak tapasztalataik a
sugárzásmérés terén. Az
osztrákoktól érkezõ mérõkonténer üzembe állítását,
valamint üzemeltetését is a
gyártó cég vállalta. A konténer a községháza udvarára
került. Itt egyébként látogatóközpont megnyitását tervezik, ahol a nukleáris kultúrát szeretnék terjeszteni. -vt-

Az elmúlt évek hagyományait követve a FINE (Fiatalok a Nukleáris Energetikáért) ebben az évben is állított 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 támogató vagy éppen ellenzõ fiatalokat. A rendezvény keretében bemutatták a tavalyi csernobili expedícióról
készült filmet is.
A nukleáris sátrat több
ezer, köztük számos külföldi
fiatal látogatta meg, mondta érdeklõdésünkre Yamaji
Bogdán, a FINE elnöke,
majd hozzátette: minden
nap jóval több mint háromszázan töltötték ki a nukleáris totókat, jöttek el az esténként megtartott sorsolásokra. A korábbi tapasztalatokat felhasználva várták
az érdeklõdõ fiatalokat és a
már megszokott módszerekkel (nukleáris totó, ismertetõ kiadványok) fiatalos, közvetlen stílusban szólították meg a szigetlakókat. A beszélgetéseket demonstrációs eszközökkel

tették még élvezetesebbé
és érthetõbbé. Igyekeztek a
nukleáris technika – és azon
belül is elsõsorban az atomenergia – alkalmazásának
elõnyeirõl, problémáiról,
szerepérõl beszélgetni az
érdeklõdõkkel.
A rendezvény keretében
levetítették a tavalyi csernobili expedícióról készült közel félórás filmet, így az érdeklõdõk a saját szemükkel
láthatták a húsz éve történt
baleset hatásait, majd Aszódi Attila, a BME Nukleáris
Technológiai Intézet igazgatója válaszolt a felmerült
kérdésekre.
Mayer György

mel az eseményeket. Az albizottság fideszes tagja is arról számolt be, hogy a felkészülést alaposnak ítélték.
Az energetikai albizottság
tagjai mûködés közben látták az elkészült berendezéseket, hiszen az atomerõmûben már folyamatosan gyakorolnak a helyi és orosz
szakemberek a negyedik negyedévre tervezett munkára. Podolák György kiemelte, a munkát az oroszok végzik, de a döntés joga és a felelõsség a paksiaké. Bánki
Eriktõl azt is megtudtuk,
hogy saját szemükkel látták,
amint a szakemberek egy
sugárbiztos, üvegaljú hengerben a tartályba eresztve
gyakorolták a manipulátorok mozgatását a fûtõelemmásolatokon.
Vida Tünde

Nyílt nap
az OAH-ban
Az Országos Atomenergia
Hivatal (OAH) a tavalyi
nagy sikerû program után
ebben az évben is csatlakozott a kulturális örökségnapi rendezvényekhez, így
szeptember 16-án, szombaton minden érdeklõdõ meglátogathatja az OAH nukleárisbaleset-elhárítási központját (CERTA).
A látogatók részére három alkalommal, 14, 15 és
16 órától vezetett látogatást szerveznek a CERTA
központban, amely az OAH
központjában (1036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.) található. A szakemberek bemutatják a hivatal tevékenységét és a magyar
nukleárisbaleset-elhárítási
rendszert. Az érdeklõdõk
bõvebb információt találhatnak a nukleáris hatóság
www.oah.hu internet címén, valamint a www.oroksegnapok.hu címen is.
Mayer György
Fotó: Vida Tünde
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Simontornya hálás Paksnak

Simontornyáért díjjal jutalmazta a város önkormányzata dr. Kocsis Istvánt. Így köszönték meg azt az anyagi
segítséget, amelyet elõbb a
Paksi Atomerõmû Rt. majd a
Magyar Villamos Mûvek
Zrt. vezérigazgatójaként Simontornyának adott. Mivel a
városi ünnepség idején dr.
Kocsis István nem ért rá,
szerdán vette át a kitüntetést a simontornyai városházán. Majd Kovács József vezérigazgató, Molnár László
gazdasági vezérigazgató-helyettes és dr. Varga-Sabján

László törzskari igazgató
társaságában megtekintették a két társaság támogatásával megvalósult központi
orvosi ügyeletet.
Csõszné Katz Edit polgármester elmondta, többször
nyújtott segédkezet az atomerõmû, majd miután dr. Kocsis István került az élére, az
MVM Zrt. Elõbb a megsülylyedt iskolaépületnél nyújtottak segítséget, majd öszszesen hatmillió forintot biztosítottak a központi ügyelet
létrehozására. Ez – miként a
polgármester fogalmazott –

már nem csak az ötezer
simontornyai, hanem a környéken élõ 17 ezer ember
számára eredményezett jobb
ellátást, kedvezõbb körülményeket.
Dr. Kocsis István elmondta,
megható, megtisztelõ, hogy
így köszönik meg a segítséget, amirõl másutt azt gondolják, hogy az jár. – Nyilván
nem ezért ad támogatást
Paks és a Magyar Villamos
Mûvek, de nagyon tisztességes, 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 erejéhez mérten segít
a paksi atomerõmû. – Nem az
összeg nagysága
fontos, alkalmanként viszonylag

Az ESZI két évtizede
Lapunk megjelenésével egy
idõben ünnepli alapításának
huszadik évfordulóját az
Energetikai Szakközépiskola
és Kollégium. A kétnapos
gazdag programot kínáló rendezvény központi eleme a
szakközépiskola új gyakorlóés képzõközpontjának alapkõletétele lesz, melyre elfogadta az iskola, illetve az
atomerõmû
vezetésének
meghívását Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter is.
Szombaton délelõtt 10 órától rendhagyó tanévnyitó ünnepséget tartanak, majd
sportgála kezdõdik az öregdiákok részvételével. Délután
17 órától meglepetésmûsor
majd 20 órától zenés nosztal-

giaest lesz az iskola sportcsarnokában. Mindezek mellett bazár, filmvetítés és kiállítás színesíti a programot.
Szabó Béla az intézmény
igazgató-helyettese, a prog-

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

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

kis összeggel is lehet
segíteni – mondta.
A simontornyai központi
orvosi ügyelet, melyet a két
társaságtól kapott hatmillió
forint, illetve pályázati támogatás felhasználásával alakítottak ki, január elseje óta
mûködik. Az ügyeletvezetõ,
dr. Mihocs Zsolt szerint a tapasztalatok jók, különösen a
környékbeli települések lakói lehetnek elégedettek, hiszen a korábbinál magasabb
színvonalú, kiszámítható ellátásban van részük.
vT

1986-ban nyitotta meg
kapuit az ország elsõ vállalati iskolája a Paksi
Atomerõmû
Vállalat,
majd a Paksi Atomerõmû
Rt. fenntartásában. 2001tõl a középiskola alapítványi fenntartással mûködik. Távolabbról érkezõ
diákjai elhelyezésére az
iskola kollégiumot is biztosít. Az 500 férõhelyes
sportcsarnok rendszeresen ad otthont nagy nemzetközi sporteseményeknek, koncerteknek, egyéb
rendezvényeknek. Sokféle testnevelési, mozgási,
sportolási lehetõséggel
áll a tanulók rendelkezésére.
(www.eszi.hu)
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Plakettesek
találkozója
Két paksi költõ is bemutatta kötetét a szálkai ifjúsági
alkotótelepen megrendezett „Plakettes Partin”, melyen a szellemi-kulturális
élet azon képviselõi vehettek részt, akik már megkapták „A Tolna megyei
mûvészetért”
plakettet.
Ezt az elismerést három civil szervezet – a Bárka Mûvészeti Szalon, a Kézjegy
Tolnai Tollforgatók Klubja,
és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége – hívta
életre 2000-ben.
A programban az elõadások,
kiállítások és zenei mûsorok
mellett a megyében alkotó
írók közül tizenketten kaptak alkalmat könyvük bemutatására. Acsádi Rozália legújabb kötetét még nem ismerik a paksi irodalomkedvelõk. A „Lassú szökésben”
címû könyv bemutatójára az
õsz folyamán kerül sor.
László-Kovács Gyula „a hold
leánya” címû prózai mûvét
ajánlotta a megjelentek figyelmébe. A találkozón vehették kézbe elõször az érdeklõdõk a Tolna megyei
szerzõk alkotásaiból összeállított tizenkettedik „Kézjegy” antológiát, melyben
Acsádi Rozálián és LászlóKovács Gyulán kívül Mukli
Petra és Gutai István is publikált.
S.Szabó

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

MOZAIK

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 merülés tudományát pedig másokkal is megosztják.
A búvárkodást Péter hozta a
családba. Zsolti úgy kilencéves 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 búvárkodik, az úgynevezett
CMAS, a ma már felnõtt
Zsolt pedig az UEF rendszerben oktat. A kettõ oktatási
rendje
nagyjából
ugyanaz, különbség például,
hogy az UEF elõír bizonyos
biztonsági felszereléseket,
így a búvárkomputert, illetve szigorúan veszi a környezetvédelmet.
Péterék másokkal is megosztják tudásukat, tíz éve
családi vállalkozásban mûködik búváriskolájuk. Emellett
alpinmunkával is foglalkoznak, bár, mint a családfõ
mondja, a fõ profil a búváriskola mûködtetése. Ma már
kétszáz fölött van azoknak a
száma, akik náluk sajátították el a merülés tudományát, közülük sokan azóta is
rendszeresen öltenek búvárruhát. Az elméleti képzést
saját, jól felszerelt oktatótermükben 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 tulajdonképpen mindent meg tudnunk tanítani – mondja Péter. Egyetlen dolog hiányzik,
a mélység, így nyílt
vízre is gyakran
mennek. Haladó
szinten olyan „tudományokat” is elsajátíthatnak
a
hallgatók, mint az
éjszakai vagy az
áramlásos merülés,
a búvármesterin
pedig merülésvezetést is tanulnak.
Kati
elmondta,
hogy búvármunkát
is végeznek, alvállalkozói az Építésügyi Minõségellenõrzõ és Innovációs
Kht.-nak, az atomerõmûben például
szemrevételezéses
ellenõrzést szoktak végezni.
Kati egyébként nem búvárkodik, a tengeren csak a felszín 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 tanítványok az órákon, például
a merülés fizikáját. Amikor
pedig idejük engedi, utazik a
család, természetesen víz
mellé. Számtalan élmény
van már a tarsolyukban, például egyszer a búvármesteri
minõsítéssel rendelkezõ Melinda mögött feltûnt egy barrakuda. Ezt látva Péter kezében bizony megállt egy pillanatra a fényképezõgép, de
aztán fellélegezhetett, mert
továbbúszott a félelmetes fo-

gazattal megáldott élõlény.
Nagy izgalommal vártam a
cápás sztorikat, de Péter kiábrándított, „csak a mozifilmekben jön mindig a cápa.”
Csalódottságomat
látva
gyorsan hozzátette, hogy
egyszer láttak egyet messzirõl, legalábbis úgy vélik, az
volt. És amíg el nem felejtem, ha azt látják a kedves
olvasók, hogy a strandon,
uszodában a tanítványok víz
alá merülnek, ne aggódjanak, nem az úszkálók bájaiban gyönyörködnek, van nekik épp elég dolguk-bajuk
azzal, hogy mit és hogyan
csináljanak, nem érnek rá
nézelõdni.
-gyöngy-

Fotók: Kókai Péter (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)
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Jó szezont zár a strand
Bár a zárásig még néhány
nap hátra van, már most bizton állítható, jó szezont zár a
paksi strand. Elégedettek az
általunk megkérdezett fürdõzõk és az üzemeltetõ is. Az
Ürgemezõn a ’90-es évek elején adták át a korszerû fürdõt két medencével, a harmadik, melyhez csúszda, élményelemek társultak, 2002ben készült el. A komplexumot a nyitás óta a Dunacenter Therm Kft. üzemelteti. A cég ügyvezetõje elmondta, a négy évvel ezelõtti bõvítés óta nagyobb fejlesztés

nem volt, de szerinte megfelelõ karbantartás mellett nagyon sokáig kiszolgálja még a
közönséget a strand. Kövesdi
Lajos hozzátette, a fejlesztésekrõl egyébként az önkormányzat mint tulajdonos
dönt. Minden májust, azaz a
nyitást megelõzõen végigjárják a létesítményt, s felmérik
a teendõket. A következõ szezon elõtt a nagymedence körül lévõ burkolatot kellene kicserélni. Kövesdi Lajos szerint elöregedett, a felfagyások, töredezettségek balesetet okozhatnak.

Az ügyvezetõ elmondta, hogy
annak ellenére, hogy nem jósoltak jó idõt, a június és július
jó vendégforgalmat hozott, a
napi átlag 1300 strandoló volt,
de egy hétvégén rekordlátogatottságot regisztráltak: 1900an váltottak jegyet, ami egyébként a strand befogadóképessége. Az augusztusi borongósabb idõ a vendégek számán is
nyomot hagyott, a napi átlag
nyolcszázra csökkent. Az utolsó nyitvatartási nap egyébként
augusztus 31-e lesz. Az azt követõ két hétben elvégzik a
strand téliesítését, azaz a fagy-

Kiss Tamara, Tolna: Szüleimet látogattuk meg Pakson, és a jó idõt kihasználva
jöttünk ide a kislányommal
strandolni. Más strandra,
szabad vízre nem járunk. Az
itteni körülményekkel elégedettek vagyunk, a gyerekeknek külön medencék vannak.
Mást még nem próbáltuk ki,
de hallomásból tudom, hogy
jók, és árak is elfogadhatóak.

Szász Sándor, Paks: Szeretünk idejárni. A medencék kielégítik az igényeket, mozgásra is van lehetõség a homokos pályákon, a tisztasággal sincs semmi probléma, az
étkezés megoldott, és nem
utolsósorban, árban is elfogadható. Negatívum talán
csak a legyek jelenléte a büfé
környékén, de közel sincs
annyi, mint régebben.

Cseh Attila, a strandbüfé üzemel-

tetõje elmondta, az elmúlt évekhez képest nagyon jó az idõ, utoljára 2003ban volt ilyen, hogy három hétig tartott a nagy meleg. Az idõjósok prognózisa szerencsére nem jött be, s nem
volt az egész nyár hûvös, csapadékos.
Cseh Attila hozzátette, a szolgáltatások bõvítésével igyekeztek lépést tartani az igényekkel. A strandbüfében
tavaly befejezett átépítése után most
az áruválasztékot bõvítették és a kiszolgálást tették gyorsabbá. – A hozzánk tartozó röplabda-, és focipályákat
feltöltöttük homokkal, elegyengettük,
Fotók: Molnár Gyula

a pályák két végénél labdafogó hálókat építettünk. A korszerûsítés a városi önkormányzat és a PA Zrt. mint fõszponzorok segítségével történt – sorolta 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 véleménye szerint eddig még itt Pakson
nem volt ilyen színvonalas rendezvény.
Az új, látványos és dinamikus sport sikert aratott, mind a közönség, mind a
szakma körében. Túl vagyunk a

talanítják a különféle berendezéseket. A medencéket nem
ürítik, az úgynevezett nedves
teleltetés módszerét alkalmazzák, ami természetesen szintén elõkészületekkel jár.
A strandra az országos
strandfocibajnokságok idején
érkeznek mindenhonnan, de a
törzsközönséget fõként a paksiak jelentik, illetve a környékrõl érkezõk. Kövesdi Lajos
szerint, aki egyszer eljön, viszszatér, mert nem drága a belépõ, az érte kapott szolgáltatás
pedig színvonalas. Ezt támasztják alá a polgármesteri
hivatal zöld számára beérkezõ
pozitív jelzések, s az általunk
megkérdezett strandolók is.

Schmolcz Zsuzsanna, Bp.:

Kisvároshoz képest kulturált
és színvonalas a strand. Kellemes környezetben, családiasan lehet pihenni itt. Én a
szabad víz híve vagyok, de ez a
városi strand nagyon is megfelelõ a számomra, nem beszélve a mérsékelt árakról A
szolgáltatások jók, kivéve,
hogy nem lehet napozáshoz
szükséges eszközöket bérelni.

Tûzkakas strandfoci bajnokságon, rövidesen pedig a zsarufocin. A tûzoltókat ugyanis a rendõrök váltották az
egyszer forró, egyszer hûvösebb homokon. A részükre kiírt Atomzsaru
kupa döntõjére augusztus 25-26-án kerül sor. A több napon, héten át zajló
programokon túl, több egynapos tornát, köztük városi és nõi strandfoci
bajnokságot is hirdettek. A strand területén üzemelõ pályákat a strand közönsége, valamint a városi és környékbeli labdarúgó-csapatok díjmentesen
használhatják. Szükség esetén a
strandbüfében labda is kölcsönözhetõ.

MOZAIK
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Mit süt-fõz ma?

Krasznai Tamás
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 töréstechnikája, kiválóan üt-rúg. Talán tányért 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 „füstölt pulykacomb savanyú káposzta
ágyon római tálban” saját találmány,
pontosabban az alapötletet az anyukájától lopta. Eddig csak barátoknak készítette, ami miatt bátyja többször is szekálta, ezért most „bosszúból” nem csak
vele, hanem mindenkivel megosztja a
receptet.
A római tálat áztassuk be 30 percre. Terítsük az aljára a lecsepegtetett savanyú
káposztát, szórjuk meg borókabogyóval.
Tamás szerint az igazi káposzta az a vödA történelem ismétli önmagát.
Ezt, jelen esetben a Mr. Alkohol elsõ része
bizonyítja a legjobban. A történetek ugyanis,
melyeket megosztottam
önökkel, több
évre, sõt évtizedre tekintenek vissza, s mit ad
Isten, a közvetlen környezetembõl is több fiatal ismert magára, nem értvén, hogy honnan
tudok én arról az ominózus malacsütésrõl…
A mai epizód fõszereplõivel – a történetek
egyedisége miatt – gyanítom jóval kevesebben fognak azonosulni. Bár, ki tudja?
Nos, volt egyszer egy présházbuli, a vacsoravendégek, 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 hazaérkezés volt, melynek következtében több feleség kapott hisztérikus rohamot. A látvány
ugyanis, melyet a férjek nyújtottak, több volt,
mint megdöbbentõ! Bözsi néni beszámolója
szerint hites ura vértõl átázott ingben (szinte

rös, amit néha boltokban, de leggyakrabban a piacon árulnak. Az egész pulykacombot tegyük a tál közepére. A baHozzávalók: 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 burgonya, bazsalikom, õrölt kömény, szerecsendió, borókabogyó, szegfûszeg.

Plörõ

Mr. Alkohol (2. rész)
biztos volt benne hogy megkéselték az öreget), alvadt vértõl ragacsos hajjal (vagy leütötték) támolygott be az ajtón. Az elsõ rémület után a lakást másodperceken belül betöltõ
tömény zsírszag tette gyanússá a dolgot. Mint
kiderült, a mulatság hevében a vén bolondok
pörköltmaradékkal dobálóztak, majd kolbászzsírral kenték be egymás fejét…
Ittas állapotba persze nem csak kivételes alkalmakor kerülhet az ember. A dolgos hétköznapok is rejthetnek csapdákat. Elég néhány
mázsa szén, mely behordásra vár, és még a
legháklisabb asszony is megérti, hogy a kimerítõ munka után jólesik néhány fröccs a közeli 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 kellett nézni. A célnak, az akkor még Sáncbár néven ismert vendéglátóipari egység felelt meg
a legjobban. Na, a baj itt kezdõdött! Paks
egyetlen éjszakai bárjába ugyanis nem akarták beengedi, koszos, pontosabban széntõl
fekete, tökrészeg hõsünket. A kidobó udvaria-

con szalonnákba csomagoljuk
bele a húsfiléket, és osszuk szépen a római szélére. Tisztítsuk
meg a hagymákat, vágjuk félbe
és fúrjunk bele négy pici lyukat.
Ebbe biggyesszük bele a szegfûszegeket. A feldíszített hagymákat tegyük a szalonnás csomagok mellé a négy sarokra. Az almákat is vágjuk félbe, szedjük ki
a magházakat, és máris mehetnek a hagymák mellé. Most jön
az a rész, amikor többen furcsán
néztek Tamásra: mossuk meg a
krumplikat és héjastól hosszában negyedeljük fel, majd fedjük be vele az egész ételt. Végezetül szórjuk meg
a fûszerekkel. Itt viszont én néztem furcsán, mondván, hogy só nincs, de Tamás
megnyugtatott, hogy a füstölt húsban, a
káposztában és a baconban bõven van,
több még csak véletlenül sem kell. Elõmelegített sütõben 170 fokon egy óráig
süssük. Igazi, karatéshoz illõ ételt készíthetünk – egy tányérra való éjszakára elég ütõs tud lenni.
sete
san szerette volna elintézni az ügyet, ezért azt
mondta: „Értse meg kérem, ide munkásruhában 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 belõlünk. Mondom: általában! Elõfordulhat az is,
hogy néhány pohár után olyan képességekre
teszünk szert, melyekrõl sem mi, sem a környezetünk ne tud!
Két ivócimbora délután öt körül már a hatodik 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 türelem, és már szomjasak is voltak de piszkosul, az egyikõjük kiugrott a kocsiból, beállt az
út közepére, s mint ahogyan a kiérkezõ hatóság elmondta, a tökrészeg, állni alig tudó jómadár szabályszerû rendõri karjelzéssel irányította perceken keresztül a forgalmat. Ez dicséretet érdemelt, viszont nem hatotta meg a
rendõrt annyira, hogy meghagyja a két csirkefogó jogosítványát. (Bár a történetek valós
eseményeken alapulnak, a szereplõket, a
helyszínt, sõt még a cselekményt is kiszínesítette, átformálta az írói fantázia, így ha valaki
magára vagy szomszédjára ismer, az csak a
véletlen mûve!)
Hahn Szilvia
Fotók: Molnár Gyula (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Jó napot, mi újság?

Várszegi Eszter
A vasi hegyek helyett a Tolna megyei dombokat választotta. Esztert a szerelem hozta ide, de már nem csak az
tartja itt: megszerette az itt élõ embereket, barátokra és
otthonra lelt.
Várszegi Eszter Kõszegen
született, szülei most is ott élnek. Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Fõiskolán tanult kommunikáció és mûvelõdésszervezõ szakon. Abban
az idõben ismerkedett meg a
rádiózással: néhány diáktársával együtt iskolarádiót mûködtettek. Itt találkozott élete
nagy szerelmével is, Dáviddal,
aki miatt a szakmai gyakorlatát paksi Fortuna Rádiónál
töltötte. A diploma megszerzésével az együttmûködés
közte és a rádió közt nem szakadt meg. Ma az Aktuális
Közéleti Térkép mûsorvezetõje, s a stáb teljes jogú tagjaként dolgozik. Ennek ellenére
nem tartja magát újságírónak. Úgy véli, hogy a színvonalas munka elengedhetetlen
feltétele, hogy egy újságíró
naprakész legyen, társadalmi,

politikai, közéleti kérdésekben egyaránt. Ez a munka
rengeteg feszültséggel jár
együtt, ami neki nem hiányzik. Publikációval viszont szívesen foglalkozna. Egyik példaképe Bodor Pál, akivel egy
újságírótáborban találkozott.
Az ismert író lenyûgözte õt a
bölcsességével, közvetlenségével. Eszter írói munkásságának legfõbb terméke egy
napló, melyet tíz éve ír. Kezdetben a napi történéseket írta le, ma inkább érzéseket,
hangulatot jegyez le, idõnként
egy-egy esszét. Hivatásának a
felnõttképzés speciális területét, a börtönviseltek tanítását,
reszocializációját tekinti. Szeretné 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 lelkileg sem. Saját beilleszkedése
a paksi „életbe” zökkenõmentes volt. A rádiós kollégák –
mint mondja – nagyon kedvesek 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 közös megmozdulásra. Az otthon azért hiányzik néha: szüleivel rendkívül jó a kapcsolata, édesapjával rendszeresen
túráztak a környékbeli he-

meglátogatja Bónit, s ha lehetõsége lenne rá, több lova
is lenne, de így is hálás szüleinek, hogy támogatják
hobbijában. Pedig anyukája
most is félti. Édesapja ösztönzésére már versenyen is
indult, s a család, illetve maga büszkeségére, elsõ lett
ügyességi versenyen. Oly-

annyira felbátorodott, hogy
legutóbb már gyorsaságin is
indult egy csupa gyakorlott
lovas alkotta mezõnyben. Az
alapokat a Puszta Lovasudvarban tanulta, Cseresznyésben, a westernlovaglást, amit mostanában ûz,
Fritz Józseftõl a Pálma
Lovastanyán. Bár Györgyi
egy dolgot, a lovaglást, tart
a legfontosabbnak, röplabdázni is jár. Az iskolában tetszett meg neki ez a sportág.
Egyébként a Deák iskola diákja, szeptembertõl hatodik
osztályba jár. A bizonyítványára sem lehet különösebb
panasz, négyes átlaga volt.
Arról, hogy mi lesz, ha
„nagy lesz”, még nem döntött. De egy biztos – állítja –
lovakkal fog foglalkozni.
-Vt-

Tehetségesek, fiatalok

Kárpáti Györgyi
Cowboyokat meghazudtoló
módon üli meg a lovat. Van
bátorsága gyorsasági versenyen elindulni a felnõtt férfiak mezõnyében, pedig csupán 12 esztendõs lányka.
Kárpáti Györgyi hétéves kora óta lovagol, saját lova is
van. Az elsõ a Villám volt,
aztán a Hasszán, a Szellõ, a
Kacifánt, hogy csak néhányat említsünk, most pedig
a Bóni. – Imádom – jelenti ki
Györgyi. Legalább ilyen határozottan állítja azt is, hogy
a lovaglás a legcsodálatosabb sport a világon. Tudja,
hogy veszélyes, ezért nagyon figyel a lovára és magára. Ha, teheti, minden nap
Fotók: Fonyó Dániel (fent), Vida Tünde (lent)
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gyekben. Két testvére
van, Gábor és Janó.
Ragyog az arca, mikor
róluk beszél. Azt
mondja azért, mert
nagyon szereti õket,
igazi jó barátok, testvérek. Eszter szabadidejében sokat olvas,
Marquez-mániás,
szinte minden mûvét
olvasta. Emellett a fiatal mûsorvezetõnek
fontos szerepet tölt be
életében a mozgás, régebben röplabdázott,
mostanában úszik, kerékpározik, tornázik. Kilenc évig zongorázott is, de egy csalódás
miatt abbahagyta. Nem tudta
elviselni, hogy annyi gyõzelem
után be kellett érnie egy második 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, folytatná. Kedveli a mûvészfilmeket, ezeket tanulóként kötelezõ volt néznie, s közben megkedvelte a mûfajt. Különös
vonzódást érez az Egyesült
Államok iránt, fõként New
York érdekli. Tavaly egy diákmunka-programnak köszönhetõen eljutott Philadelphiáig.
Három hónapot dolgozott egy
gyerektáborban, ahol nem
csak nyelvtudását tökéletesítette, bérelt autóval járták az
országot, szép tájakat láttak, s
közben hasznos tapasztalatokat szereztek az észak-amerikai emberek mentalitásával
kapcsolatban. A táborban
rendkívül szigorúan bántak
velük, megértést és kedvességet leginkább az afroamerikai
dolgozóktól kaptak. Ettõl persze nem ment el a kedve az
utazástól, szeretne még eljutni Új-Zélandra és Ausztráliába, de itthon is nagyon jól érzi magát. Idén kedvesével tizenegy napot töltött a Balaton partján. Dáviddal – akirõl láthatóan szerelemmel és
nagy tisztelettel beszél – közös jövõt terveznek.
Szász Tibor
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Nagyszerûen szerepeltek Kozmannék
Két paksi sportoló, Kozmann György és Boros Gergely vett részt a nagy magyar sikerrel záródó kajakkenu világbajnokságon, Szegeden. 12 arany, 2 ezüst, 4
bronz a mérleg. Ez az éremmennyiség egy földrésznek
is elég lenne egy világversenyen. Természetesen, ha kajak-kenuról van szó, senki
sem lepõdik meg, hogy ezt a
töménytelen mennyiségû
medáliát egy csapat, a magyar gárda gyûjtötte össze.
A nõk minden számát magyar lányok nyerték, a férfiaknál már nagyobb volt a
szórás, de itt sem vallott szégyent a piros-fehér-zöld gárda. Ennek az éremszüretnek
részese
volt
Kolonics
György társaságában Kozmann György is. Tudtuk,
hogy nagyon jók együtt, de a
nagy eredmény váratott magára egészen az idei augusztusi ünnepig. A pár héttel
ezelõtti, csehországi Európa-bajnokságon nem igazán
jött ki a lépés, még a megszokott 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 nyerték, ekkor még azt gondol-

Kovács József vezérigazgató, Hajdú János polgármester, Juhász Sándor ügyvezetõ köszöntötte a szegedi kajak-kenu vb-n szereplõ paksi sportolókat az atomerõmû,
a város és az Atomerõmû Sportegyesület nevében szerdán az ASE étteremben. Kozmann György, Boros Gergely és Dejczõ Balázs teljesítményérõl mindenki elismerõen szólt, kiemelve, hogy szereplésükkel nem csak Magyarországon, hanem azon túl is öregbítették egyesületük, támogatóik és városuk hírnevét. A sportolókra,
mint elmondták, idén már nem kemény verseny, hanem
jól megérdemelt pihenés vár.

tuk, taktikáznak az ellenfelek. 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 legjobbját teljesítve Gyuri most már
végleg beiratkozott a sportág halhatatlanjai közé. Az újdonsült világbajnok elmondta, hogy utoljára az olimpia
elõtt voltak ennyire együtt,
érezték már az elõfutamokban, hogy nagyon jól megy a
hajó, de azon meglepõdött,
amikor a döntõben ötszáznál
oldalra nézve nem látott ellenfelet a szegedi vízen. Aztán jött a rövidebb táv, kenu
kettes ötszáz méter, és jött a
már hagyományosnak mondható bronzérem.
Boros Gergely nagyszerûen szerepelt a kajak 200-as
döntõben. A táv jelentõs részében esélye volt még az
aranyérem megnyerésére is,
de tíz méterrel a cél elõtt elfogyott a lendület, és ha minimális különbséggel is, de
lemaradt a dobogóról.
SJ

Megtört a varázs, kikapott a Paks
Tudtuk, hogy az elsõ osztály nem lesz olyan diadalmenet, mint az NB II. volt,
de titkon bíztunk abban,
hogy sok víz lefolyik még a
Dunán, ameddig kikapnak
a paksi zöld-fehérek a focipályán. A debreceniek elleni hazai bemutatkozás is
megerõsítette a bizakodást. A bravúros döntetlen
annak is köszönhetõ volt,
hogy nem ijedtek meg a fiúk a nagynevû ellenféltõl.
Bátran vállalták a test-test
elleni harcot, illetve a kontrákban is csak a szerencsének 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 hazaiak egymás után dolgozták ki a helyzeteiket, és ebbõl kettõt már az elsõ játékrészben gólra váltottak.
Aztán a szünetben felrázta
a csapatot Lengyel mester,
de csak három kapufára futotta Báló, Montvai és Belényesi jóvoltából. Aztán
ahogy lenni szokott, a kihagyott helyzetek megboszszulták magukat, és a hazaiak egy újabb góllal bebiztosították
gyõzelmüket.
Egy gyõzelem és egy döntetlen után elszenvedte Ta-

tabányán elsõ élvonalbeli
vereségét a paksi gárda.
Lengyel Ferenc a mérkõzés végén elmondta, hogy
ijedten nem lehet pályára
lépni, és az is bebizonyosodott ezen a meccsen, hogy
az élvonalban a gyõzelemhez, a jó eredményhez kevés az, ha csak egy félidõn
keresztül játszik jól a csapat.
Haraszti Zsolt szakosztálymenedzser szerint is
megilletõdötten játszottak
az elsõ félidõ 25. percéig, és
érezhetõ volt a két NB I-es
újonc, Benedczki és Molnár
játékán is a bizonytalanság. – A helyzeteink ki-

használatlanul maradtak,
így a mérkõzés nagy részében hiába játszottunk fölényben, a tatabányaiak
örülhettek a három pontnak – összegezte Haraszti
Zsolt. Következõ hazai
mérkõzésünkön a Fehérvár
gárdáját fogadják a paksiak. A szakosztálymenedzser ezzel kapcsolatban
elmondta, egy döntetlen
nagyszerû eredmény lenne
számukra, mert a fehérváriak hullámvölgyben vannak ugyan, de biztosan
mindent megtesznek azért,
hogy gyõztesen vonuljanak
le a Fehérvári úti pályáról.
SJ
Fotók: Molnár Gyula

SPORT
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Pazar tájfutósiker Debrecenben
Az idei ötnapos Hungária
Kupa nemzetközi tájfutó
versenyen közel 750 versenyzõ állt rajthoz. A Paksi
Sportegyesület
tájfutó
szakosztályát nyolc sportoló képviselte: Bíró Zoltán,
Miholics Gábor, Dominik
Lázár, Kiss Péter, Dömötör
Balázs, Endrõdi József,
Böröcz Ildikó és Endrõdi
Erika. A versenyközpont
és a versenyzõk sátortábora a Debrecentõl 5 km-re
található Víg-Kend Majorban volt, egy volt szovjet
laktanyában, melyet csendes és szép sportközponttá

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

alakítottak át. A pályák
hossza a 4-tõl a 8 km-ig terjedt 40-60 perces gyõztes
idõvel. Az öt napot sokfajta
kísérõ rendezvény színesítette, mint például mobilos
verseny, mikrosprint bajnokság, GPS verseny és
Trail-O kupa.
A verseny napi gyõzteseit
sárga trikóval jutalmazták,
melybõl a PSE hatot gyûjtött be: ötöt Böröcz Ildikó
kapott az N/21/C kategóriában és egyet Kiss Péter az
F/21/C kategóriában. Végül két dobogós helyezést
sikerült megszerezni: Bö-

röcz Ildikó mind az öt napi
gyõzelme után az öszszetettben is egyértelmûen
léphetett fel a dobogó legmagasabb fokára. Kiss Péter pedig a dobogó 2. fokára állhatott fel F/21/C kategóriában.
Jó helyezést ért még el
Dömötör Balázs az F/21/B
kategóriában, aki napról
napra javított a helyezésén
és végül a 7. helyet szerezte meg. Mittler József tanítványai ezzel a legsikeresebb Hungária Kupát tudhatják a hátuk mögött.
sete

2006. augusztus 1-jétõl

Tekintse meg
honlapunkon a

új formában,
továbbra is várjuk kedves
régi és új vásárlóinkat!
Telephelyünk:
PAKS, Csámpa pta. 22.
Továbbá: lovas
rendezvényeken,
vásárokban.

Paksi Hírnök
képgalériáját!

LOVASFELSZERELÉSSEL

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

A család az elsõ
Kovács Anti még most, 34
évesen is aktívan versenyez
az osztrák Bundesligában
szereplõ UR Flachgauban
csapatában. Anti tavaly októberben tagja volt a debreceni Eb-n ezüstérmet szerzett csapatnak, és jó esély
van arra, hogy szeptember
16-17-én tatamira lépjen
Párizsban a csapat-világbajnokságon is. Hivatalosan 2005 szeptemberében
szögre akasztotta judo felszerelését olimpiai bajnokunk, de a formája még
most is predesztinálja arra,

hogy ott lehessen a legjobbak között. A paksi judós
elmondta, hogy valóban kapott meghívást a világbajnokságon induló csapatba,
de több dologtól is függ a
részvétele. Elsõ és legfontosabb számára, hogy apai
örömök elé néz, és felesége
éppen a bajnokság idejére
várja gyermeküket. A válogatott, mint mondja, egy jól
összeállított csapat, melyben szívesen közremûködne, de ha jön a baba, otthon
marad.
SJ

A legfrissebb,
legemlékezetesebb,
leglátványosabb
városi események
képes összefoglalója
az interneten!
www.paksihirnok.hu

Mészáros Anett bronzot
nyert Berlinben. A-kate-

góriás junior cselgáncsversenyt rendeztek Berlinben,
ahol a magyar válogatott
tagjaként szerepelt Mészáros Anett, az ASE 70 kg-os
világbajnok judósa is. A jó
formában versenyzõ paksi
cselgáncsos lány aranyponttal nyerte meg a
bronzmedált hétpercnyi
csatározás után. A verseny
gyõztese a japán Juka lett.
Strandfoci

hatodszor.

Hatodik alkalommal szervezték meg Ürgemezei
strand területén a kispályás Városi Strandfoci Bajnokságot. Bajor Gábor fõszervezõ elmondta, hogy jó
hangulatú mérkõzéseket
játszottak az együttesek. A
harmadik helyen a Strand
büfé csapata végzett, másodikak a Go Play játékosai
lettek, míg az aranyérmet
az All In focistáinak nyakába akasztották. A legsportszerûbb gárda a Strand büfé csapata, a gólkirály az
All In társaságából Hargitay Gergely, a legjobb játékos a Go Play csapatából
Kozák Sándor lett.
SJ

Iparági teniszhírek
Tizenhárom fõs csapattal
vett részt a paksi atomerõmû a Miskolcon rendezett
XXI. Villamosenergia-ipari
Tenisztalálkozón. A háromnapos versenyen tizenkilenc
társaság 230 dolgozója versengett a kupákért, és a minél jobb helyezésekért. A tizennégy versenyszámból két
kategóriában sikerült a paksiaknak dobogós helyezést
elérni.
A férfiak kvalifikációs versenyszámában Barta Attila a
harmadik, míg a korosztályában Tárnok László a második helyen végzett. A legjobb nyolc közzé került és

ezzel értékes pontokat szerzett
Szilágyi
István,
Klopcsik Ferenc, Pataki János és a Klopcsik FerencGyöngyösi Ferenc páros. A
tizenkilenc részvénytársaság 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, Tárnok László.
-vt-

18

MOZAIK

Híres paksiak, paksi hírességek

Kovács Sebestyén Endre
Mint a korabeli újság hírül
adta, 1876-ban Deák Ferenc
halotti ágyánál két paksi állt,
Szeniczey Ödön országgyûlési képviselõ, Deák unokaöccse, és Kovács Sebestyén
Endre, Deák orvosa. A híres
pesti orvost, miután 1871ben a Rosty-családtól megvásárolta gyapai birtokukat,
az újság tudósítója joggal
nevezhette paksinak. Az
alábbi sorokban az õ tevékenységét szeretném olvasóimmal megismertetni.
Kovács Sebestyén Endre
1814. szeptember 27-én született Garamvezekényben.
Apja, a helybéli református
lelkész jogásznak szánta, de
õ jogi tanulmányainak sikeres befejezése után 1835-ben
beiratkozott a pesti egyetem
orvoskarára. Tanulmányainak anyagi fedezetét saját

maga elõteremtve 1841-ben
diplomázott, majd 1843-ban
sebész szakvizsgát tett. Külföldi tanulmányútjai után
1848-ban a minisztérium orvosi fakultásának államtitkára, majd 1849-tõl haláláig a
Szent Rókus kórház sebészeti osztályának osztályvezetõ fõorvosa volt. 1858-tól a
Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagjának választotta. 1861-tõl õ az orvosegylet elnöke, 1867-tõl 1876ig az országos közegészségügyi tanács elnöke, 1876-tól
alelnöke. A Vasárnapi Újság
1856-ban
tevékenységét
méltatva írta róla: „… jelenleg nem csak Pestnek, hanem az egész magyar hazánknak egy leghirhedettebb orvosa és sebésztudora…, aki a fõváros fõbb rangú világának keresett és

kedves orvosa”. Talán leghíresebb betege Deák Ferenc
volt, de õ kezelte Jókait, Madáchot, Vörösmartyt, Bajzát
is, õ végezte Arany epekõmûtétét. Alapítványt hozott
létre a szegény sorsú orvosok továbbképzésének támogatására.
Tevékenységét
csodás
gyógyulások kísérték, kitûnõ
sebész volt, fõként sérv- és
orrmûtétek specialistája.
Úgy vált az ország legnépszerûbb,
legkiterjedtebb
praxisú és legvagyonosabb
orvosává, hogy nem hódolt
be az orvostudományban is
gyakran fellépõ „divatos”
kezelési módszereknek. Orvosi munkájának jelentõségét rangos állami kitüntetései is jelzik. Szakírói tevékenysége is számottevõ,
több cikke, értekezése jelent

meg (fõként fiatalabb korában) a korabeli orvosi lapokban, s fontos mûve a Gyakorlati sebészet c. kötete. Budapesten, 1878. május 17-én
halt meg.
Leánya, Juliska 1875. augusztus 15-én feleségül ment
a szintén gyapai birtokos
Mádi Kovács Istvánhoz, aki
Mádi Kovács György tábornok és Mádi Kovács János, a
paksi tûzoltóegylet alapítójának öccse volt. Fia és unokája (idõs Kovács Sebestyén
Endre Tolna vármegye fõispánja 1914–17-ben és ifjabb
Kovács Sebestyén Endre,
Tolna vármegye törvényhatósági bizottságának és Paks
képviselõtestületének tagja,
felsõházi követ 1929-ben) és
az õ leszármazottaik a gyapai birtokon gazdálkodtak
egészen az 1945-ös államosításig.
Kernné Magda Irén
Forrás: Új Magyar Életrajzi
Lexikon, 2002.

Üveg Más-Kép címmel nyílt új tárlat Pakson a
mûvelõdési központ kiskiállítójában. Hilbert József szekszárdi 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 kiskiállító termében.

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.
Fadd-Domboriban, a vízparton 969 m2-es
bekerített, parkosított terület, 62 m2-es kétszintes 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, gyümölcsössel, 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 tetõterében 2 éve épített, 96 m2-es, korszerûen kialakított lakás eladó, 2 szobás lakást beszámítunk. 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 területtel 120 m2 alapterületû családi ház eladó. Ár:
12,5 M Ft. 2 szobás lakást I. emeletig beszámítunk.
Dunakömlõdön, a Bartók B. u. végén,

szép panorámával, 20 éve épült, tetõtérbeépítéses, összkomfortos családi ház garázzsal, 430 n.öl területtel eladó. Irányár:
14,5 M Ft.
Dunakömlõdön, a Hegy utcában családi ház
(2 szoba, nappali, fürdõszoba) gázfûtéses eladó. Irányár: 7,2 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 hétvégi
ház, termõ csemege- és borszõlõvel eladó.
Irányár: 10.2 M Ft.
Pakson, a Hangya közben 3 szobás, gázfûtéses családi ház eladó. Irányár: 11 M Ft.
Pakson, a Zöldfa utcában 3 szobás, komfortos 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, földszinti 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 félszobás, 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

Fotó: Vida Tünde

P R O G R A M O K , S Z O L G Á LT A T Á S O K

Mozi
Augusztus 27. (vasárnap)
18 óra
TÚL A SÖVÉNYEN
Szinkronizált am.
animációs film
Aug. 30. (szerda) 20 óra
A HARAG NAPJA
Szinkronizált magyarangol 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

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

TÚL A BARÁTSÁGON
A Wyoming és Texas tágas síkságain forgatott film két fiatalember, egy mezõgazdasági
munkás és egy rodeó cowboy
történetét meséli el, akik 1963
nyarán találkoznak, váratlanul
egy életre szóló kapcsolat alakul ki közöttük, melynek bonyodalmai, örömei és tragédiái
a szerelem összetartó erejérõl és hatalmáról tanúskodnak.
Az idei Oscar-díj átadáson Ang Lee megkapta a legjobb rendezõnek járó szobrot. A Túl a barátságont a legjobb filmért
járó díjra, Heath Ledgert és Jake Gyllenhaalt a legjobb férfi
fõszereplõ, illetve mellékszereplõ díjra jelölték.

Civil nap
2006. augusztus 26.
Szent István tér
13.30 Térzene a Szent István téren
14.00 Polgármesteri köszöntõ
Német önkormányzat elnökének 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 eredményhirdetés

17.50 PSE karate bemutató
18.05 Babarci zenekar
18.45 ASE Aerobic bemutató
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 Múzeumban: 15.30; 16.30 és 17.30 órai
kezdettel tárlatvezetés.
Motoros- és fotókiállítás a
piac mögötti területen. A
PAMSE Túra és Sportmotoros Szakosztály bemutatkozása.
A vasárnapi szentmisén, a
Jézus Szíve templomban fellép a reichersthofeni zenekar.
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Kiállítás
A Paksi Képtár új szerzeményekkel bõvült a Vizuális Kísérleti Alkotótelep
résztvevõinek munkáiból.
Az új alkotásokat 2007.
július 15-ig tekinthetik
meg.
A Paksi Városi Múzeumban Csordás Jenõ és Pupp
Ferenc gyûjteményének
segítségével A forint hatvanéves múltja c. kiállítást láthatják augusztus
végéig.
A Paksi Rendõrkapitányság
Zsarugalériájában
Cseh Gábor szekszárdi
festõmûvész kiállítását
láthatják.
Darócziné Szalai Edit, a
Paksi Közmûvelõdési Kht.
ügyvezetõje nyitja meg a
Dunakömlõdi Faluházban
szeptember 3-án 18 órakor az I. Dunakömlõdi
Rajztábor anyagát bemutató kiállítást.

TelePaks
Nyári adásunk hírmûsorát,
a Víkend híradót minden
pénteken 19 órától láthatják. Ismétlés aznap 20 órakor, majd a következõ héten hétfõtõl csütörtökig 19
és 20 órakor. Az e heti Víkend híradóban szó lesz a
madocsai falunapról és a világbajnokságon szereplõ
sportolók fogadásáról. Öszszefoglalót láthatnak a Duna-parti családi napokról is.

Fortuna 96,3 MHz
A Fortuna rádió három vételkörzetének:
Paksnak, Bonyhádnak és Sárbogárdnak a
legfrissebb hírei már az interneten is olvashatók a www.fortunaradio.hu oldalon. Ha önt
érdeklik a környezetében történt közéleti-,
kulturális- és sport események, érdemes a
honlapra ellátogatni. Itt idõrendi sorrendben olvashatja a rádióban is elhangzó híreket. A fõoldalon mindhárom vételkörzet leg-

frissebb
három-három híre
szerepel,
de ha rákattint 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!

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992
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A grafológiában találta meg hivatását

Szokásommal
ellentétben
nem a határidõnaplómba, hanem egy géplapra kezdtem
jegyzetelni, amikor Ledneczki
Ildikóval találkoztam. Feltett
szándékom volt, hogy neki
adom a jegyzeteket, s megkérem, elemezze. Gondoltam,
rápillant és megmondja, milyen 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 vizsgáltatja meg magát íziben.
Ildikó egy hosszas betegség
után talált rá elõbb önmagára,
aztán a grafológiára. Az utóbbit nagyon komoly hivatásnak
tekinti, s nagyon komolyan is
veszi. Az elõbbi azonban legalább ilyen fontos számára,
ám hosszú út vezetett addig,
míg harmóniába került önmagával. Amikor kritikus életszakaszba került, s mások
nem segítettek rajta, öngyógyításhoz folyamodott. Ennek
fontos lépése volt az önismeret, és saját énképének megalkotása. Közben komoly pszichológiai tudásra tett szert.
Általában elõbb érkeztek az
információk belülrõl, amelyeket aztán alátámasztott szá-

mos kötet elolvasásával. Számos módon lenyomatot hagyunk magunk után, az öltözködésünkkel, viselkedésünkkel, az írásunkkal, mondja Ildikó. Ez utóbbi kutatásával
azért kezdett foglalkozni,
mert úgy látja, sokan azzal a
gonddal küszködnek, hogy
nem találják önmagukat. Grafológusként ebben szeretne
segítségére lenni az embereknek. Az értékeléssel nagyon
óvatosan kell bánni, hiszen lehet, hogy valakinek alacsony
az önértékelése, ekkor egy negatív elemzés csak ront a
helyzeten, vélekedik a grafológus. Éppen ezért kevés a
szakmai tudás, empátia, pszichológiai érzék is kell. Ildikó
diplomáján még meg sem száradt a festék, így persze diplomamunkáján sem, amire roppant büszke. A vizsgán publikálásra érdemesnek minõsítették. Rengeteg munka fek-

szik benne. Lednezcki Ildikó
komoly kutatásokat végzett,
hogy bizonyítsa, a kézírás tükrözi 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 írásvizsgálat abszolút nem szubjektív dolog, egzakt módon
mérhetõ a sor és betûtávolság, mi egyéb. A frissen végzett íráselemzõ még nem tudja, miként kamatoztatja tudását, szívesen dolgozna együtt
pszichológussal, de más is szóba jöhet, hiszen a grafológiát
ma már nagyon sok területen
alkalmazzák. Párkapcsolatok
válsága esetén, csapatépítéskor, vezetõválasztáskor. Egy
biztos, Ildikó nem fog háromnégy felskiccelt sor alapján lélekelemzést tartani, hiszen
tudja, komoly felelõsség
nyomja a vállát, amikor egy
ember elé a grafológia eszközeivel élve tükröt tart.
Vida Tünde

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
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

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!

Fotó: Fonyó Dániel

