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Szent Istvánra emlékeztünk
Részlet Hajdú János polgármester augusztus 20-án tartott ünnepi beszédébõl:
„Adjon az Isten nekünk hitet és békességet. Egy nyugodtabb, rendezettebb jövõbe vetett hitet. Hitet ahhoz, hogy meg tudjuk teremteni magunknak és utódainknak a jólétet és a békességet. Hitet abban, hogy
a határainkon innen és túl
élõ magyar egymásra talál.
Adjon Szent István emléke
reményt a békére, adjon reményt a nemzeti büszkeség
visszaszerzésére,
hiszen
van mire büszkének lennünk. Adjon alázatot is,
hogy értsük és értelmezni
tudjuk mindazt, ami velünk
történik. Adjon kitartást és
erõt a változtatáshoz. És
adjon türelmet, hogy ne ellenségként tekintsünk politikai ellenfeleinkre és mindazokra, akik a dolgokat
másként látják, másként
értékelik.”

100%
bankbetét!

évi 10% kamat
(EBKM 10,43%)
a 60 napra lekötött
számlabetétekre!
PAKS, VILLANY UTCA 4. 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását
az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!
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tagozatos tanulói kaphatnak,
amennyiben a tanulmányuk
folytatását, sportolásukat
biztosító közoktatási, mûvészeti oktatási intézményt, valamint sportlétesítményt helyi autóbusszal tudják megközelíteni. A formanyomtatványt az elmúlt tanévben
bérletben részesült családok
megkapták, de a szociális osztályon is beszerezhetõ, a kérelmeket elsõ lépésben augusztus 15-ig, illetve szeptember 15-ig kellett, kell benyújtani, utána pedig negyedévenként bírálják.
Van azonban olyan támogatás, amit már nyár közepén
meg is kaptak a rászorulók. –
Azon családok, akik 2007. július 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
voltak jogosultak, júliusban
egyszeri, ötezer forintos támogatásban
részesültek
gyermekenként. A hivatal – a
korábban kedvezményben
részesülõket – írásban tájékoztatta a kérelem ismételt
benyújtásának szükségességérõl. Sajnos ennek hiányában ettõl a központi támoga-

tástól elestek a családok, teszi hozzá az osztályvezetõ,
majd kiderül, hogy legközelebb hasonló központi támogatás ismételt utalására októberben lesz mód, a kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását az év folyamán bármikor lehet kérni. A kedvezmény nem jár havi pénzátutalással, bizonyos természeti kedvezmények igénybevételét jelenti, például ingyen
étkezést vagy ötven százalékos kedvezményt az étkeztetésben. A jogosultság megállapítása elõtt vizsgálja a hivatal a család vagyoni helyzetét
és jövedelmét. Az egy fõre jutó jövedelem nem haladhatja
meg a 32.556 forintot, illetve
bizonyos esetekben a 35.269
forintot. Az elbírálásnál
számtalan feltételt figyelembe kell venni, amirõl a szociális osztály munkatársai készséggel nyújtanak felvilágosítást ügyfélfogadási idõben
személyesen és telefonon
egyaránt. Az osztályon hétfõtõl szerdáig 8-tól 15:30-ig,
pénteken 8-tól 12-ig van ügyfélfogadás.
-s-

tettek megkeresik õket, hiszen a
térség turisztikai
kínálatának feltérképezésében
még csak az elején járnak. Ám
azt
szeretnék,
hogy még teljesebb legyen az általuk kínált választék.
Czink
Dóra arról is szót
ejtett, hogy õk, illetve a mögöttük
álló országos hálózat biztosítja a megfelelõ
szakmai hátteret az említett
prospektus elkészítéséhez.
Szeretnék, ha ez jövõ év elején kikerülne a nyomdából,

mert a következõ utazási kiállításon már önálló paksi standon szeretnék csalogatni a
vendégeket.
-tünde-

Iskolakezdési matematika
Lévén augusztus utolsó harmada, a tanévkezdés fenyegetõ közelsége arra készteti a
szülõket, hogy beszerzõ körútra induljanak, melynek végeztével a csemete iskolai felszerelése, ruhatára (kicsiknél
a tanuláshoz szükséges új bútorzat is) katonás rendben
várja az elsõ becsengetést.
Talán nem is szorul különösebben bizonyításra, hogy a
családi kassza ilyenkor nem a
hétköznapi terhelésnek van
kitéve. – Nem bizony – mondja Badics Istvánné. Paks város ezt figyelembe véve évek
óta iskolakezdési támogatást
nyújt rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában
– teszi hozzá a szociális osztály vezetõje. A támogatás
összege változó, függ a család
jövedelmétõl, de fõképp attól,
hogy a gyermek milyen típusú intézménybe jár, bölcsõdébe, óvodába, általános vagy
középiskolába, illetve felsõoktatásban vesz részt.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható
meg, ha a gyermeket gondozó család rendkívüli élethely-

zetbe került (ilyen pl. az iskolakezdés is), és a gyermek ellátásáról más módon a család
nem tud gondoskodni. A családban az egy fõre jutó jövedelem nem haladhatja meg a
nyugdíjminimum kétszeresét, vagyis az 54.260 Ft-ot,
gyermekét egyedül nevelõ
szülõ esetén pedig a nyugdíjminimum 220%-át, azaz
59.686 forintot, tájékoztat a
szakember, majd hozzáteszi
még, hogy ott, ahol a családgondozó ezt indokoltnak látja, a támogatást az önkormányzat természetben nyújtja, tehát a megállapított öszszegben iskolafelszerelést vásárol a gyermek számára. A
kérelmeket a hivatal szociális
osztályán lehet benyújtani folyamatosan. Az ügyintézõk
igyekeznek a kérelmeket mielõbb elbírálni, ilyenkor a
család jövedelmi és vagyoni
helyzetérõl nyilatkozni kell,
és azt igazolni is kell. Támogatás kérhetõ a gyermekek
helyi járaton való utaztatásához is a tanítási idõszakra.
Autóbuszbérletet az általános- és középiskola nappali

Idegenforgalmi sarok
Turisztikai Információs Iroda mûködtetését kezdte meg
a Tensi utazási iroda Pakson.
Az önkormányzattal kötött
együttmûködési megállapodás értelmében igyekszik kiszolgálni a paksiakat utazással kapcsolatos kérdésekben, illetve a városba érkezõ
turistákat is várják információval, kiadványokkal. Az
irodában hozzá lehet jutni
Paksot bemutató prospektusokhoz, másrészt bekapcsolódnak egy újabb, átfogó turisztikai prospektus készítésébe. Hajdú János elmondta,
várhatóan a közeljövõben
lesz lehetõség turisztikai területen pályázat benyújtására. Ennek elkészítésében is

számít az iroda munkatársai
segítségére. A polgármester
hozzátette, év végén értékelik az együttmûködést és
döntenek a továbbiakról.
Az irodában Varga Katalin
lakberendezõ segítségével
alakítottak ki egy paksi Duna-partot idézõ sarkot. Itt
találják meg az érdeklõdõk
egyelõre a paksi, késõbb pedig a kistérség turisztikai
attrakcióit bemutató kiadványokat. – Ezen túlmenõen
információt adunk a hozzánk
betérõknek programokról,
szálláshelyekrõl, kikapcsolódási lehetõségekrõl – mondta el Czink Dóra. Az irodavezetõ hozzáfûzte, örömmel veszik, ha a turizmusban érin-

Fotó: Vida Tünde
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Megújul a közösségi ház

Az önkormányzat felújíttatta
a csámpai közösségi házat. A
4,2 millió forint értékû munkát a Pillér Bt-t végezte. A
költségek oroszlánrészét a
város költségvetésébõl fedezték, a körzet képviselõje, Kovács Sándor háromszázezer
forintot adott a keretébõl, illetve közel félmillió a részönkormányzati keretbõl származik.
Feil József elmondta, 2005ben vásároltak egy családi
házat a hatos út mellett.
Hogy alkalmasabb legyen közösségi életre, egy válaszfalát
kivették, de elejétõl fogva tervezték, hogy felújítják, átalakítják. A részönkormányzat
csámpai képviselõje hozzátette, virágzó a közösségi élet a
Pakshoz tartozó településrészen. A közösségi házban bálokat, farsangot, szilveszteri
mulatságot, karácsonyi ün-

nepséget, egyéb rendezvényeket tartottak, de szívesen
jártak ide hétköznapokon,
hétvégeken fiatalok s idõsebbek. A szórakozásukat szolgálták a játék- és sporteszközök, melyekkel felszerelték a
házat. Feil József büszke a
mozgalmas közösségi életre.
Elmondta, a legnagyobb
eredménynek a country klub
létrejöttét tartja. – Soha senki és semmi nem vitte még
ilyen messzire Csámpa hírnevét, mint a tánccsoport, ahol
sok csámpai és onnan elszármazott talált kikapcsolódásra
– fogalmazott.
A házra, mint Feil József
mondta, alig lehet ráismerni,
falakat bontottak, nyílászárókat cseréltek. Vizesblokkot,
teakonyhát alakítottak ki. A
konditerem lekerült a szuterénba, ezért annak bejáratát
is át kellett alakítani. -vida-
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3

Nem Paks a kerékkötõ

Ismételten felröppent a hír,
Paks városa akadályozza,
hogy elkészüljön 2010-re az
M6-os autópálya Pécsig vezetõ szakasza. A Világgazdaságban megjelent írás szerint
csúszik az építkezés, mivel
Paks önkormányzata nem járult hozzá a tervezett nyomvonalhoz. A kormányszóvivõi
iroda azonnal cáfolta a hírt.
Közleménye szerint a minisztérium és Paks a várost elkerülõ útról, s nem a nyomvonal
módosításáról tárgyal. Ez
nem hátráltatja az építést – áll
a dokumentumban –, illetve
azt, hogy a közlekedési tárca
õsszel kiírja a pályázatot a
Dunaújváros és Szekszárd
közötti szakasz építésére. A
67 kilométeres autópályaszakasz úgynevezett PPP konstrukcióban, azaz a köz- és magánszféra partnersége keretében készül. – A Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium
az autópálya építését úgy ütemezte, hogy a Budapest–Pécs
távolságot gyorsforgalmi úton

Befejezõdött az Eötvös utcai

óvoda mûszaki átadása. A
munkálatok során korszerûsítették az óvoda világítását.
Lebontották az olajlábazatokat, parkolókat építettek az
épület közelében, felújították
a játszóudvar füves burkolatát, a melléképület tetejét,
megerõsítették az óvoda épület tetõszerkezetét. A Kereszt
utcai óvodából áthelyeztek
két udvari játékot az Eötvös

lehessen megtenni, mire Pécs
Európa Kulturális Fõvárosa
lesz – áll a közleményben.
A kormányszóvivõi iroda
emlékeztet arra, hogy az Érdi-tetõ és Dunaújváros között
már elkészült az M6-os autópálya és folyik a Budapest és
Érdi-tetõ közti szakasz építése. A Szekszárd-Bóly és BólyPécs közötti szakaszokra pedig már kiírták a pályázatot.
Hajdú János elmondta, a
nyomvonallal kapcsolatban
soha nem volt vitájuk, folyamatosan egyeztettek a tervezõkkel. A polgármester hozzátette, dr. Blazsek Balázs
jegyzõ kiadta a szakhatósági
engedélyt. Igaz, ezt ahhoz a
feltételhez kötötték, hogy
épüljön meg az elkerülõ út.
Hajdú János azt is elmondta,
a kormányszóvivõi iroda közleményében volt néhány
csúsztatás. Egyebek között
az, hogy tárgyalnak Pakssal,
s a várostól várnak egy megállapodás-tervezetet. – Semmiféle megállapodás nem látszik, a minisztériumban nem
neveznek meg egy olyan illetékest sem, akivel érdemben
tárgyalhatnánk. Úgy tûnik,
figyelmen kívül hagyják egy
városvezetés városvédõ törekvéseit – fûzte hozzá. A polgármester szerint a kormány
nem rendelkezik az autópálya
befejezéséhez
szükséges
pénzzel.
Vida Tünde
utcai intézménybe. A munkákat július 18-án kezdte a kivitelezõ, paksi Pillér Bt. és tegnap fejezte be. A felújítás
költsége 6,2 millió forint volt.
Mint megírtuk, a gyermeklétszám csökkenése miatt
úgy döntött a paksi önkormányzat, hogy a Kereszt utcában megszünteti az óvodát,
a korábban idejáró gyerekek
egy része szeptembertõl az
Eötvös utcába jár.
-tv-
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Csõstül jött az égi áldás
augusztus 22-én kezdõdtek
meg Pakson azok a munkálatok, melynek keretében a
csapadékvíz-elvezetõ rendszer egyes részeinek felújítását végzi el a MikrocenterPaks Kft. A beruházás értéke 11 millió Ft. Dolgoznak
majd a Pál utca végén, a Dobó, a Nádor és a Bercsényi
utcában. A Rákóczi, a Kápolna, a Péter, a Vásár és a
Ságvári utcában a keresztvíznyelõket újítják fel, valamint Csámpán két helyszínen tevékenykednek majd a
kivitelezõk, akik október közepére ígérik a munka befejezését.
A Paksi Vízmû Kft. ügyvezetõje szerint Pakson az elmúlt
hét évben sokat fejlesztették
a csapadékvízelvezetõ-rendszert, bár vannak olyan utcák,
ahol ez még megoldatlan,
vagy felújításra szorul a hálózat. Az augusztusban történt
két eset nem azt jelenti, hogy
gond van a hálózattal, nem

várható el, hogy ilyen nagy
mennyiségû, hirtelen lezúduló esõvel megbirkózzon.
Artim András hozzátette, a
garázselöntések általában
egyedi esetek, és már az építéskor látható, hogy probléma lesz. Mint az ügyvezetõ elmagyarázta, a folyásfenéken
kötnek be a csatornába, s ha
nagy mennyiségû esõ esik, a
víz visszaduzzad.
Artim András elmondta, a
zsilipek mûködtetése nem az
õ, hanem a vízügyi igazgatóság feladata. A feltételezésekkel szemben – mint hozzátette – az Árok utcában
nem azért gyülemlett fel a víz
augusztus elején, mert félig
zárva volt a zsilip, hanem
azért, mert nagyon nagy
mennyiségû víz érkezett hirtelen. Az ügyvezetõ úgy tájékoztatott, hogy Pakson az
ivóvíz hálózat hossza 100, a
szennyvízé 66, a csapadék
csatornáé 65 km. Az utóbbinak közel fele zárt, a többi
nyitott árok.

frontot, ezért kértük a bejelentõink türelmét. Visszaérkezésünk után szivattyúkkal
távolítottuk el a vizet, mely
talán a Kosár utcában volt a
legnagyobb. A lakók elmondása szerint felgyûlt a víz,
majd hirtelen apadt. Ebbõl
arra következtettünk, hogy

a zsilipnél történhetett dugulás. Ezt az ár kinyomta,
de a baj ekkora már megtörtént, a garázsok teleszaladtak vízzel – mondja a városi
tûzoltóság parancsnoka. – A
lakosság megijedt, és türelmetlen volt.
(Folytatás az 5. oldalon)

A munkaterület átadásával

„Megérkezett az égi áldás” –
mondjuk a szófordulat valós
tartalmára gyakorta nem is
gondolva. A magyar nyelvben elterjedt mondás jelzi,
öröm az esõ érkezése. Ám
esetenként sok problémával
jár ez az égi áldás, miként a
két hete és az ünnepek alatt
lezúduló felhõszakadás. Az
égi csatornákon egyszerre
érkezett meg 50-60 mm-nyi
csapadék, ahelyett, hogy a
maga idejében, az utóbbi három hónap folyamán jött volna. Sajnos épp a gyorsasága
miatt a talajba csak nagyon
kevés szivároghatott belõle, a
pillanatok alatt összegyûlt
víztömeg hömpölygõ áradatként indult meg Paks valamennyi lejtõs utcáján. Hamarosan a csatornarácsokon
szökõkútként bugyogott viszsza a víz, az óváros központjában személyautót mozdított
el a helyérõl, a Keskeny utcánál köveket görgetett el, sõt
az utca felsõ végébõl lesodorta a mobil WC-t. A csapadékelvezetõ árkokban ugyanilyen gyorsan megemelkedett a vízszint, a Kosár utca
és az Árok utca házainak környékén szuterénokba folyt be
a víz. A Haladás, a Hidegvölgy valamint a Kálvária és
a Tavasz utcáknál, de a Rókus utca és a Sárgödör tér
környékén is pincékben gyûlt
fel a csapadék. Ulbert Sándor

a helyszínen kísérte figyelemmel az eseményeket: –
Városi szinten át kellene nézni a lefolyóaknákat, a zsilipeket, hogy ne lehessen gond.
Szerintem az Árok utcánál
nem volt teljesen felhúzva a
zsilip. A lefolyókat pedig eldugította a sok száraz levél és
a hordalék – mondja a képviselõ, és még hozzáteszi:
– Jobban oda kellene figyelni,
hogy egy ilyen nagy szárazság után a szemetet összeszedjük. Olyan hely is van,
ahol a vízelvezetés nincs megoldva, például a volt konzervgyárral szembeni terület, de
legtöbb helyen a dugulás okozott gondot, ezt a hirtelen
apadó vízszintbõl lehetett
tudni. A tûzoltóság munkatársai azonban maximálisan
segítõkészek voltak.
– Tucatnyinál több bejelentés érkezett az esõzés alatt,
és azt követõen is folyamatosan izzottak a vonalak a tûzoltóságon – idézi fel Sátor Géza. – Mi egy kis késedelemben voltunk, mert az egységeink a vihar kezdetekor riasztást kaptak a bölcskeandráspusztai szociális otthonból, ahol a tûzjelzõ lépett
mûködésbe. Nem tudtuk ellenõrizni, mert közben meghibásodtak a telefonvonalak
is. A riasztás végül tévesnek
bizonyult. Ez alatt az idõ alatt
csak az ügyelet tartotta a

Fotók: Molnár Gyula
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Húsz riasztásból csak 13 helyen kellett beavatkoznunk,
mert mire a többi helyen kiértünk, már nem volt rá szükség. Végül is gyorsan uralni
tudtuk a helyzetet – fûzi hozzá. Az augusztus 20-i felhõszakadás alkalmával is volt tíz
hasonló riasztás, négy fõt pedig a vízi rendõrség melletti
aluljáróból kellett a pillanatok
alatt félméteresre felduzzadt
víz fogságából kimenteni.
Solymos Attila, aki több
mint tíz éve koordinálja a pince- és partfalmentést a városban, szintén szemügyre vette
a helyzetet: – Azt, hogy mennyi esemény történt, nem
tudhatjuk, mert nem mindenki jelzett. Tizennégy helyszínrõl tettek bejelentést az
önkormányzat mûszaki osztályára. Paksnak 20 km-nyi
omlásveszélyes lösz partfala
van, nem csoda, hogy károsodtak. Az irdatlan mennyiségû víz az amúgy is instabil
partfalakat nagymértékben
rongálta, sok iszapot lehordott ezekrõl további kárt téve
a partfalakban. A pincékben
esetenként tíz centiméter
vastagon állt a hordalék. Zömében magánterületekrõl
van szó, a tulajdonosok nem
nagyon tudnak vele mit kezdeni, mert ezek stabilizálása
nagyon nagy összeg lenne.
Az önkormányzatnak erre
van egy kész terve, de egyelõre forráshiány miatt azt
sem tudjuk folytatni, amit elkezdtünk Dunakömlõdön, így
újba sem foghatunk – összegzi Solymos Attila, majd a vízelvezetõ rendszer taglalásával folytatja: – A nagy menynyiségû víz annyi hordalékot
hozhat, ami telítheti a rácsokat, iszapfogókat. A város
közmûrendszere egy adott
kapacitásra van tervezve,
ami szerintem korrekt, de
ilyen rendkívüli helyzetre
nem lehet tervezni. A karbantartást nem mulasztották
el, de néhány óra leforgása
alatt az egész nyár csapadéka
lezúdult.
-sFotó: Szaffenauer Ferenc
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Elmosta az esõ a finálét

Jól indult a Paksi Nyár Családi Napok rendezvénysorozat, a befejezés azonban az
idõjárásnak köszönhetõen
már egyáltalán nem volt kellemes. Ebben az esztendõben három napra kínáltak a
szervezõk színpadi mûsort, a
második napon utcabált, illetve megrendezték a Dunaátúszást is. A színpadi mûsorok összeállításánál változatlanul arra törekedett a Paksi
Közmûvelõdési Kht., hogy
helyi csoportok is lehetõséget kapjanak a fellépésre.
Ennek megfelelõen hallhatta
a közönség a paksi fiatalokból tíz évvel ezelõtt megalakult Big Balls együttest, bemutatót tartott a Paksi
Chen-stílusú
Thai
Chi
Chuan Sportegyesület, paksi
és dunaújvárosi fiatalok pedig capoeira bemutatót hoztak. Mellettük fellépett a
Vak Bottyán Gimnázium moderntánc-csoportja, azaz a
Sugárzó
Lányok,
a
Mazsorett Együttes Elevenek csoportja, a Paksi
Pattantyúkok ugróköteles
csoport, valamint az idén januárban alakult csámpai
Country Road Club. A helyiek mellett számos vendégelõadó is szórakoztatta a
nagyérdemût, így a Beatrice
együttes, Póka Angéla,
Aradszky László, az ABBA
Singers és a Sentimento

együttes. Utóbbi sajátos,
modern feldolgozásban játszik klasszikusokat, cigánymuzsikát, de például filmzenék, és mai slágerek is szerepelnek repertoárjában.
Koncertet adott a The
Shadow Hungary Band, õk
természetesen Shadows dalokat játszottak, valamint itt
volt Delhusa Gjon. Ezzel, a
kínálatot illetõen, még nem
teljes a felsorolás, hiszen a
tervek szerint a harmadik
napon, azaz augusztus 20-án
fellépett volna a Mona Lisa
együttes, a Tûzvirág Táncegyüttes, a Budapest Jazz
Orchestra és musical-részleteket is hallhatott volna a közönség, azonban minderre
már nem került sor. Kezdés
után majd' két órával esõfelhõk gyülekeztek az égen,
majd a kezdetben csak könynyû nyári zápornak induló
esõbõl pillanatokkal késõbb
kiadós zuhé kerekedett. A
felhõk ugyan idõvel elvonultak, de a színpadtechnikát
már nem lehetett használni,
így a további mûsorokat nem
tudták megtartani. A tûzijáték megrendezésére még
láttak esélyt a szervezõk, beállt az uszály, új hangtechnikai berendezést biztosítottak a zene bejátszásához, viszont az újabb vihar miatt
végül úgy döntöttek, elmarad az égi fényparádé.

A Duna-átúszás idején,
amelyet idén elõször nem
augusztus 20-án, hanem 19én tartottak, az idõjárás nem
okozott gondot, és a víz is
megfelelt az elvárásoknak.
Idén 267-en csobbantak a vízi rendezvényen, a legtöbben
férfiak, de szép számmal
úsztak hölgyek, illetve gyerekek is vállalkoztak a próbára. A legifjabb résztvevõ
kilencéves volt, de két, hetvenes éveiben járó jelentkezõ is úszott. A résztvevõk között sokan visszatérõ vendégek voltak, például egy tízfõs
társaság immáron harmadik
alkalommal csatlakozott az
úszókhoz Géderlakról, de
mindig van érdeklõdõ határainkon túlról is, idén érkezett például egy fiatalember
Kolumbiából, Bogotából. A
rendezvény lebonyolítása
megegyezett a hagyományokkal, azaz komppal szállították át az úszókat a kalocsai oldalra, majd a startrakéta eldördülése jelezte,
hogy a habok közé vethetik
magukat. Miután partot értek, mindenki emlékpólót vehetett át a vízi színpadon. A
rendezvények szervezõje a
Paksi Közmûvelõdési Kht.,
valamint a Paksi Duna-partért Közalapítvány volt. A
programok megrendezéséhez segítséget nyújtott a
Paksi Rendõrkapitányság, a
Paksi Vízi Rendészet, a Paksi Polgárõr Egyesület, a
Paksi Túrakerékpáros Klub,
a búvárok, a Charon Kft., a
Neutron Kft., a DC Dunakom Kft., a Pavill Kft. és sokan mások. A programot támogatta városunk önkormányzata, a Paksi Atomerõmû Zrt., a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács, és a Tolna Megyei Önkormányzat. Médiatámogatók a Fortuna Rádió, a
TelePaks Kht., a Paksi Hírnök és a PaksNet.
-gyöngy-
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Már szüretelnek
A szakemberek szerint a csapadék a szántóföldi kultúrák
állapotában már nem tudott
jelentõs változást elõidézni,
néhány kései kukoricafajtát
kivéve. Lényegesen megkönnyíti azonban az õszi vetések talaj-elõkészítési munkálatait. A szõlõ esetében a
tömött fürtû fajtáknál félõ
volt a rothadásos folyamatok
elindulása, amit a szüret közeli idõpontja miatt már nem
lehet vegyszerrel kezelni. A
késeiek folyamatos permetezése azonban szükséges, tájékoztatta lapunkat Keller
János hegybíró. A szüret pedig július utolsó napján már
el is kezdõdött Paks környékén az Irsai Olivér szedésével. A gyenge közepes menynyiséget hozó borszõlõ optimális illat- és zamatanyagú.
A szilváni erõs közepes termést hoz, a cserszegi szintén.
A fürtök számához képest a
termésmennyiség viszonylag
alacsony lesz, de a kései fajták eredménye még nem
prognosztizálható.
-g-
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Jövõre jubilál az úttörõtábor

Ismét egy emlékezetes hetet
töltöttek
paksi,
kézdivásárhelyi, sepsiszentgyörgyi és viski diákok együtt a
Balaton partján. A paksi önkormányzat táborában tizenkilencedik alkalommal
szervezték a Tábor határok
nélkül programot a paksi úttörõk. Idén olyan nagy volt
az érdeklõdés, hogy kinõtték
a szálláshelyet, a szomszédos tamási táborba is kerültek tizenhatan. A legnépesebb egyébként a kézdivásárhelyi társaság volt, õk

ezúttal huszonhatan jöttek, s
miként máskor is, kicsit kibõvítették programjukat.
Ha már ilyen messzire utaztak, Budapestre, Debrecenbe is ellátogattak Balatonszabadi-Sóstóra tartva. A
többieknek sem volt okuk
panaszra, a szervezõk rengeteg programmal készültek
idén is. Ha tehették, strandoltak, sport- és kézmûves
foglalkozások, tábori olimpia
szerepelt a választékban.
Egy felejthetetlen balatonfüredi kirándulás is szaporí-

totta az élmények sorát. Vonattal, hajóval utaztak, s az
élményfürdõben töltöttek
egy napot. A tábornyitó és
táborzáró hagyományos és
hangulatos volt ezúttal is annak ellenére, hogy a tûzgyújtási tilalom miatt a tábortûzrõl le kellett mondani. Mint
az utóbbi években már többször, idén is a táborba látogatott, s egy napot ott is töltött
a támogató paksi önkormányzatot képviselve Herczeg József. A nemzetközi
kapcsolatokért felelõs tanácsnok meg is vendégelte a
táborozókat, illetve kísérõiket, ugyanis többkosárnyi
jégkrémmel érkezett.
A Tábor határok nélkül jövõre jubileumot ünnepel,
huszadik alkalommal gyûlnek majd össze a paksi és
határon túl élõ fiatalok egyhetes közös táborozással.
Mezõsi Árpád, a tábor vezetõje elmondta, mindent
megtesznek, hogy emlékezetes legyen a jubileumi találkozás.
-tünde-

Nyáron is együtt a csapat Galántán vásároztak
A tartalmas tanév után
nyárra sem akartak megválni egymástól Hefner
Erika tanítványai. Mint
megírtuk, a Pro Artis mûvészeti iskolában létrehozták tavaly õsszel a drámatagozatot. Hefner Erika drámapedagógusnak egy év
alatt nem csak a színészmesterség alapjait sikerült
leraknia, jó kis csapatot kovácsolt a társaságból. Több
alkalommal színpadra léptek már, de úgy tûnik, nem
untak bele a munkába,
nyárra közös táborozást
szerveztek. A diákok néhány napra Domboriban az
ifjúsági táborban vertek tanyát. Hefner Erika és Vajda Tibor két csoportban

foglalkozott velük, merthogy a tíz és huszonkét év
közötti fiatalokkal, gyerekekkel komoly kihívás a
munka, ha nincs csoportbontás. Ezzel már a tanév
során is szembesült Hefner
Erika. Mint ahogy azzal is,
hogy a gyerekek nem tekintik nyûgnek a „munkát”,
foglalkozásokat. Majdhogynem a strandolás esett nehezükre, s inkább a drámaórákra vágytak, mint a vízbe. A diákok õsszel szeretnék folytatni a tavaly elkezdetteket, ami nem lesz egyszerû, hiszen akad köztük
olyan, aki fõiskolára megy, s
csak a hétvégét tölti majd
Pakson.
-vt-

A város alapításának 770.
évfordulóját ünnepelte Galánta hagyományos nemzetközi vásárán. A szlovák testvérvárosban Paksról nyolcfõs önkormányzati delegációt láttak vendégül. A képviselõkbõl, aljegyzõbõl álló
küldöttséget Hajdú János
polgármester vezette. A
paksiak megnézték az augusztus elején átadott új fürdõt, elsõ ízben nyertek bebocsátást a nagyközönség elõl
elzárt Eszterházy-kastélyba. Herczeg József tanácsnok elmondta, ünnepi testületi ülésen vették át azt az elismerést, melyet Paks mint
testvérváros kapott a galántai városvezetéstõl. A szlovák városnak egyébként hét

testvértelepülése van, s ezek
mindegyike meghívást kapott a vásárra. A rendezvény
része a hagyományos fõzõverseny, melyen a Gastroblues Fesztiválon elõkelõ helyen végzõ paksi versenyzõk
ragadtak fakanalat. A SólyaFarkasdi halászlé kategóriában Galántán is diadalmaskodott, a Dunakömlõdi Borbarátok marhalábszár-pörköltje bronzérmet kapott.
Az ételek sora igen változatos volt, mások mellett
medvepörkölt is került az
asztalra.
Paks és Galánta tíz éve kötött testvérvárosi szerzõdést. Ezt jövõ augusztusban
ünnepélyes keretek között
erõsítik meg.
-vtFotó: Vida Tünde
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Állami elismerés Mittler tanár úrnak

Az elmúlt év az elismerések
éve volt Mittler József életében. A Vak Bottyán Gimnázium igazgatóhelyettese minisztériumi dicséretet, Oktatás kiváló dolgozója, illetve a

Magyar sportért díjat kapott, neki ítélték a Gyermekeinkért, valamint a Paksi
diákokért elismeréseket. A
koronát azonban az augusztus 20-án átvett állami kitüntetés tette fel az eddigiekre.
Mittler Józsefet Sólyom
László, a Magyar Köztársaság Elnöke Érdemkereszt
ezüst fokozatával jutalmazták. A kitüntetést az Iparmûvészeti
Múzeumban
Hiller István minisztertõl
vette át. – Maga a miliõ, a
környezet is fantasztikus
volt, elsõ számú színészek,
újságírók, egyetemi tanárok
között kaptam meg az elismerést – idézi fel. Mit mond-

ja, nagy meglepetés volt számára a díj, melyet a megye
oktatásában dolgozók közül
egyedüliként kapott meg.
Több javaslat is érkezett
Mittler József személyére,
utalván 42 éves pedagógusi
munkájára, s az igazgatóhelyettesi poszton eltöltött tizenhárom év eredményeire.
– Remegõ lábbal léptem át
az iskola kapuját 1965-ben,
volt tanáraim lettek a kollégáim. Glósz Lajos igazgató
úr nagy mértékben támogatta munkámat – kezdi felidézni az indulást. Késõbb, amikor dr. Rosner Gyuláné lett a
gimnázium vezetõje, s menedzser szemléletû helyettest

Visszaéltek a vendégjoggal
Komoly felháborodást váltott ki augusztus elején, amikor egy vasárnapra virradóra elterjedt a hír, az elkerülõ út mentén
fák tucatjai estek vandálok áldozatává.
Mivel nem ez volt az elsõ eset, s mindig
hétvégén történt hasonló, joggal merült
fel a gyanú, hogy szórakozásból hazainduló fiatalok között kell keresni a tettest. A
kérdéssel egyébként már a képviselõ-testület is foglalkozott. Megnyugtató megoldást nem találtak, s nem sikerült megelõzni a hasonló eseteket.
A mostani a nagyságrendje miatt kirívó, több éves hársfák tucatjait törték derékba. Klézl Terézia fõkertész elmondta,
az út megépülte után telepítették a fákat, melyek közül a legidõsebbek négyöt évesek. Az, hogy vannak ifjabbak is,
éppen annak köszönhetõ, hogy folyamatosan pótolni kell a tönkretett csemetéket. Hajdú János polgármestert mélységesen felháborította az eset. Mint elmondta, rengeteg bosszúságot és tetemes anyagi kárt okoznak a hétvégén
randalírozók. Mint hangsúlyozta, nem az
a megoldás, hogy betiltják a szórakozóhely mûködését, ahonnan feltételezhetõen útjukra indulnak ittasan a vandál fiatalok. – Nem akarjuk azt, hogy vidékre
menjenek, s kocsiba üljenek esetleg ittasan – fogalmazott. Kiemelte, más megoldást kell keresni. Ebben – mint mondta
– partner a rendõrség is. Dr. Kuti István
Fotó: Paksi Hírnök archív

a garázdaság felfedezése napján elmondta, új alapokra helyezik munkájukat, hiszen megengedhetetlen, hogy
rendrõl-rendre elõforduljon hasonló
Pakson. A megelõzés mellett a tetteseket is keresik, tette hozzá. A helyszínelést vasárnap reggel nyomkövetõ kutya
segítségével kezdték meg. Még aznap
este a rendõrség látókörébe került három személy. Berki Sándor alezredes elmondta, fiatalkorú német állampolgárokról van szó, akik részben beismerõ
vallomást tettek. A bûnügyi osztályvezetõ hozzátette, az ügyet átadták a Legfõbb Ügyészségnek. Megeshet, hogy a
német hatóság tesz majd vádemelést,
nem a magyar, hiszen fiatalkorúakról
van szó. A kártérítés nem tárgya ennek
az eljárásnak, az önkormányzat polgári
peres úton kezdeményezheti, hogy kárát
megtérítsék. Hajdú János úgy nyilatkozott, hogy mindent elkövetnek a kár enyhítésére, de nem az anyagi kárt tartja a
legnagyobbnak, hanem az keseríti el,
hogy ez megtörténhetett Pakson.
A szakértõk szerint egyébként valamivel több, mint százezer forint az ára egy
ilyen hársfának. A német fiatalok 31 darabot törtek ki. Információnk szerint
vallomásukban körülbelül tucatnyi fa kitörését vállalták, annyiét, amennyit a
maguk által készített videofelvételek jól
láthatóan bizonyítanak.
-vida-

keresett, rá esett a választása. – Öröm, hogy a mostani
igazgatónõ, C. Szabóné
Kocsiczki Ilona is számított
rám. Közös munkánkat jellemzi, hogy tudunk együtt
gondolkodni – teszi hozzá.
Mint elmondta, nagy eredménynek érzi, hogy a város
önkormányzata és helyi vállalkozók segítségével el tudták érni, hogy az iskola tárgyi feltételei, arculata irigylésre méltó. – Decemberben,
majd ha ismét kigyúlnak a
karácsonyi fények az iskolaépület elõtti fenyõfán, azon a
fényes kapun elindulva megyek majd nyugdíjba azzal a
tudattal, hogy jó érzés volt
itt dolgozni – mondja végül
Mittler József.
Vida Tünde

Kirándulnak
a biritóiak
Közös kirándulásra készül a biritói közösség 26-án Kiskunamajsára utaznak.
Farkasfalvi József elmondta, az idén elõször megtartott falunap olyannyira öszszekovácsolta a paksi külsõ városrészen
élõket, hogy számos közös programot
szerveztek már, s mindig újabbakon törik a fejüket. A településrész képviselõje
hozzáfûzte, a közösségi házban szinte naponta találkoznak. A gyerekek sokat járnak oda játszani, sõt már internetezni is
tudnak, hiszen van számítógép, elérhetõ
a világháló. Naponta tartanak asszonytornát, népszerûek a különbözõ sport- és
játékeszközök. Gyakorta megesik azonban, hogy csak kvaterkáznak vagy éppen
terveket szövögetnek. Ennek köszönhetõen már most körvonalazódik a jövõ évi
falunap programja, s az is biztos, hogy
együtt mennek el a gyulai böllérfesztiválra. A legközelebbi program azonban
egy közös kirándulás lesz a kiskunmajsai
élményfürdõbe. Harmincnégyen jelentkeztek az útra. – Számomra nagy öröm,
hiszen ez a teljes lakosság felét jelenti,
szinte csak az idõsek maradnak itthon –
fogalmazott Farkasfalvi József. Azt is
hozzátette, hogy az utazási költségeket a
közös kasszából fedezik, illetve jut pénz
közös ebédre is.
-tünde-
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Paksi cserkészek a világtalálkozón
Százötven országból érkeztek
résztvevõk a cserkész mozgalom létrehozásának 100. évfordulója alkalmából megrendezett 21. világtalálkozóra
Angliába. Hét paksi diák is eljutott a dzsemborira, több
paksi cég és magánszemély
hozzájárulása révén. Õk valamennyien a Balogh Antal Katolikus Iskolában kerültek
kapcsolatba a cserkészek magyarországi szervezetével.
– Hogy a számtalan jelentkezõ közül ki utazhatott, azt
másfél éve választották ki
Budapesten, egy vizsga keretében – meséli a lányok közül
Vas Erika, aki ma már a pécsi
Nagy Lajos Gimnázium diákja. – Különbözõ teszteket kellett kitöltenünk, esszéket írtunk. Utána levélben értesítettek bennünket, hogy sikeresen megfeleltünk mind a
heten – teszi hozzá büszkén.
Hanol Erika azt is felidézi,
hogy a felkészülés java még
csak ezután következett: a
résztvevõket különbözõ rajokba osztották, majd öt hétvégén át tartó képzésben részesültek. Ennek során alapmûveltségük erõsítésére törekedett a szövetség. – Sok új

dolgot tudtunk meg a világról
és a többi nemzet kultúrájáról. Az angol tudásunkat is
csiszolták. Nekem az tetszett
legjobban, hogy több koreográfiát is betanultunk, olyan
táncokat, amiket kint elõadtunk késõbb – meséli. A magyar delegáció mûködtetett
egy „magyar csárdát”, melyben nem csak honfitársaikat
látták vendégül. Az egyes
nemzeteknek szintén volt hasonló építménye, de közel
sem olyan népszerû, legalábbis a lányok ezt így látták. Itt például többször is felhangzott a magyar ritmus,
melyre inkább az altábori

Éjszakai terepkerékpár-túrát rendezett egy baráti társaság. Az ötletgazda Decsi Béla volt. Az esõ miatt a vártnál kevesebben vállalták a túrát. Aki viszont ott volt, jól érezte magát, s
könnyedén megtette a negyven kilométeres távot Paks és a Tanya csárda között, illetve a visszautat, terepen. Decsi Béla elmondta, ez volt a nulladik éjszakai túra, az elsõt, az igazit jövõre szervezik a DEMETER Egyesület égisze alatt. Nyílt, ingyenes program lesz, bárki csatlakozhat. Azt tervezik, hogy Szent
Iván éjszakájára idõzítik majd a programot.

szintû programok keretében
kerülhetett sor, hiszen a magyar küldöttség 565 fõbõl állt.
A rendezvény alapvetõ feltétele volt tehát a jó szervezés.
Amint az Hanol Éva – aki ma
már a Corvinus Egyetem
hallgatója – szavaiból kitûnik,
a szervezõk ezt jól tudták:
– A résztvevõket alapvetõen
rajokba osztották, Göttli Attilát és engem a nemzetközi tábortörzsbe válogattak, mi fogadtuk a résztvevõket, ezért
mi hamarabb, repülõvel utaztunk. A feladatunk volt, hogy
mûködjön a tábor – teszi hozzá, és elmondja még, hogy
fantasztikus érzés volt, ami-

kor négy nap után szinte házigazdaként fogadhatták a magyar résztvevõket a rendezvényen, ahol 40 ezren vettek
részt. Ezért közös programra
csak ritkán került sor. Ilyen
volt a dzsembori nyitóünnepsége. Erre a célra egy arénát
alakítottak ki a Hyland’s
Parkban. –A Sunrise ceremónia keretében napfelkeltekor
meghosszabbítottuk egy évre
a cserkészfogadalmunkat –
magyarázza Éva, majd az is
kiderül, hogy az egyes rajok
más-más programokon vettek részt. Ezek közül leginkább a vízi programot, az
úgynevezett Splash-t említik
a lányok, de más alkalmakkor
módjuk nyílt akadályversenyen részt venni, majd nagy
élményeikrõl, a falmászásról
beszélnek és az óriáscsúszdáról, de hosszasan folytathatnánk még a sort. Hogy a rendezvény nem csak élményekben gazdag, de sikeres is volt,
azt Bill Cockroft, a világtalálkozó fõszervezõjének nyilatkozata is bizonyította, melybõl kiderül: a magyarok egyre markánsabban vannak jelen a cserkészet világszínpadán. Ehhez most egy hétfõs
paksi csapat is derekasan
hozzájárult.
-s-

Másodszor rendeztek házi lovasversenyt Csámpán, a

Fenyves Lovastanyán. Gyermek és felnõtt kategóriában hirdettek trail, azaz ügyességi versenyt, illetve különbözõ gyorsasági
számokban is rajthoz állhattak a lovasok. A legnépesebb a felnõtt trailben volt, itt Gyergyovits Fábián nyert, a gyorsasági
verseny gyõztese Decsi István, míg párosban hármas holtverseny született. A gyermek trail elsõ helyezettje Ledneczki Veronika volt. Az ugrószámban a fõdíjat Laskovics Réka kapta, aki
Csillagon lovagolva fiatal kora ellenére remekül helyt állt.
Fotók: Molnár Gyula (balra lent), Vida Tünde (jobbra lent), paksi cserkészek (fent)
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Saját szerencséjük kovácsai
Idén már a szakmunkás-

Pirosan izzott és hajlott a vas,
csilingelt az üllõ és a kalapács
azon az összejövetelen, melynek keretében roma fiatalok
mutatták be az utóbbi hónapban végzett tevékenységüket
és annak eredményét: vasindák, levelek, virágok közé
foglalt tárgyak és bútorok képében. A tizenhat fiatal hegesztõként már vizsgázott, és
a közeljövõben tesz tanúbizonyságot arról, mennyire sajátították el a díszmûkovács
szakma rejtelmeit. Egyik oktatójuk 26 esztendõs. – Én
már dolgoztam annyit a szakmámban, hogy elismert vagyok, elég szépek a munkáim,
zsûrizték is már õket, több kiállításon is részt vettem, így
kerültem ide oktatónak – magyarázza Rafael Gyula, akinek nevéhez egy civil szervezet megalakítása is fûzõdik:
tavaly decemberben jött létre
a Paksi Független Roma
Egyesület. Ennek a keretében kezdõdött el a tanfolyam
a munkaügyi központ támogatásával. – Sikerszériáról
beszélhetünk. Rafael Gyula
mint magánszemély keresett
meg minket, és támogathatónak ítéltük azt a tevékenységet, amit õ végez, fõleg azért,
mert a saját kezébe veszi a
sorsát, és õ próbál tenni magáért. Támogatásunkkal létrehozott egy civil szervezetet,
azóta sikerült egy képzésbe
bekerülnie mint szakoktató,
Fotók: Vida Tünde

képzésben résztvevõk is pályázhatnak, általános iskolásoknál viszont csak a 7. és
a 8. évfolyamot végzettek –
ezekkel a változtatásokkal
hirdette meg ösztöndíj-pályázatát visszamenõleg, a
2006-2007-es tanév teljesítményeire a Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány
(MACIKA). Az általános iskolásoknál 15 és 20 ezer forint,
középiskolásoknál 20 és 25
ezer forint, a fõiskolások és
egyetemisták esetében pedig 60 ezer forint lehet az
egyszeri juttatás mértéke.
A kérvényhez mellékelni
mûhelye lett Nagydorogon,
és létrejött ez a kiállítás is.
Amikor ilyen öntevékeny emberekkel találkozunk, az feltétlen támogatást érdemel –
mondja Lakatos Lajos, a
Déldunántúli
Regionális
Munkaügyi Központ roma
foglalkoztatás-szervezõ menedzsere, aki személy szerint
is sok támogatást nyújtott a
paksi civil szervezetnek, hiszen az elõdcsoportok, a
Bonyhádi és a Tolna Megyei
Független Roma Civil Egyesület – létrehozásakor már
sok
tapasztalatot
gyûjtött. –
Nagyon
sok helyrõl
kaptunk
segítséget,
a polgármesteri hivataltól és
Hajdú János polgármestertõl is,
aki saját
keretébõl
támogatta
a kiállítást
is és a tan-

kell az iskolalátogatási igazolást, a tanulmányi eredményt igazoló bizonyítvány
hitelesített másolatát, illetve formanyomtatványon a
helyi – vagy ennek hiányában a településhez legközelebbi – cigány kisebbségi
önkormányzat ajánlását. A
3,5 feletti tanulmányi átlaggal végzett pályázók szeptember végéig adhatják be
kérelmüket, a felsõoktatásban hallgatók október közepéig. A pályázatokat november végéig bírálja el a
kuratórium, és karácsonyig
ki is fizeti a megítélt ösztöndíjakat.
-sfolyamot – mondja Rafael
Gyula. Feilné Szombat Csilla
a munkaügyi központ paksi
kirendeltség-vezetõje hozzáteszi, hogy a képzést a munkaügyi központ finanszírozta,
a fiatalok a tanfolyam ideje
alatt keresetpótló juttatásban
részesültek. A késõbbiekben
pedig a foglalkoztatáshoz is
támogatást
nyújtanának.
Rafael Gyula elmondja, hogy
terveik szerint társainak egy
része Dunaújvárosban helyezkedik
el
díszmûko-
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vácsként, a legtehetségesebb
négy tanuló a nagydorogi kovácsmûhelyben folytathatja,
a többieket a hegesztõ szakmában próbálják elhelyezni.
Az eseményen jelen volt az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Roma Integrációs Titkárságának szakértõje is. – A
globalizáció mindenre kihat,
többek között a foglalkozásokra is. Valami olyat támasztanak itt fel emberek Pakson,
amire igazából nagy szükség
van: egy mesterségnek megadják a rangját. Hiszen ma
már a gép kiszorít szinte mindent, mint ahogyan az élõzenét is kiszorítják a komputerek. Pedig az embereknek
igenis van igényük a mívességre, a szépre, a jóra. Madách Az ember tragédiájában nagyon jól megírta,
hogy nem készíthet mindenki széklábat, aki fafaragó.
Hiszen ha ennél többre és
nemesebbre hivatott, akkor
azt kell tennie. A magyar
történelemben a roma kovácsok a 15. század óta jelen
vannak, és ha a mesterség
hagyományait, lehetõségeit
a roma emberek a többségi
társadalom segítségével támasztják fel, akkor ez nagyon fontos dolog – fogalmazott Szénási Ferenc.
-s-
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Fõzõverseny
Régi vágya a Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesületének egy siller fesztivál.
Az idei szüreti napon megteszik az elsõ, vagy ahogyan
Kovács Mihály elnökségi tag
fogalmaz, nulladik lépést. –
Nem mondtunk le a fesztivál
szervezésérõl, de még nem
érkezett el az idõ, az egy távolabbi cél – mondja. Most
egy fõzõversenyt hirdetnek,
ahol olyan ételeket kell majd
készíteni, melyek jól illenek a
siller borhoz. Lehet ez
kakaspörkölt, harcsa, vagy
bármi, a nevezõk fantáziájára
van bízva. A zsûri élén Kovács János Venesz-díjas mesterszakács áll majd. A fõzõverseny a paksi szüret napján, szeptember 15-én lesz,
nevezni 8-tól 9 óráig a helyszínen lehet. A tervek szerint
siller borkóstolót is tartanak,
ahol majd a közönségszavazat dönt a helyezések sorsáról. A nevezõknek több palackkal kell vinniük, hogy az
érdeklõdõknek legyen lehetõsége a kóstolásra, szavazásra. A versenyre nem csak
paksi gazdák nevezhetnek.

Híres paksiak, paksi hírességek

Márkus Dezsõ
A neves jogász, jogelméleti
szakíró nevét, munkásságát
minden fontos életrajzi lexikon ismerteti, és akirõl egy
méltatója azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a feminizmus és a nõi egyenjogúsítás egyik elõharcosa volt.
Márkus Dezsõ Pakson született 1862. október 15-én.
Doktori oklevelét 1885-ben a
budapesti egyetem jogtudományi karán szerezte meg,
majd 1886-ban ügyvédi vizsgát tett. Jogi pályája kezdetén ügyvédként dolgozott, jó
hírû irodát mûködtetett. Tekintélyes szereplõje volt a korabeli jogász-közéletnek is.
Tagja volt az Ügyvédvizsgáló
Bizottságnak és titkára a Budapesti Ügyvédi Körnek.
Ezek az egyesületek akkoriban azt a tevékenységet folytatták, amit ma az ügyvédi
kamarák látnak el.
1894-ben kapta meg kinevezését törvényszéki bírói rangban az igazságügyi minisztérium törvényelõkészítõ osztályára, 1911-ben, pedig kúriai

bíróvá nevezték ki. (A Kúria a
magyar jogrendszerben az
1949. évi igazságügyi törvény
hatálybalépéséig a Legfelsõ
Bíróság feladatkörét látta el.)
Országos ismertségét elsõsorban a jogtudomány terén
végzett elméleti munkásságának köszönhette. Sokoldalú
jogelméleti szakemberként
tevékenysége egyaránt jelentõs volt a magánjog, a polgári
jog, a közjog, a jogtörténet és
a jogi enciklopédiák megjelentetése területén, fontos
publikációi jelentek meg e
szakterületekhez kapcsolódó
témakörökben.
Alapító szerkesztõje és
1889-93. közt munkatársa volt
a Jogi Szemle c. szakfolyóiratnak, a Magyar jogi lexikonnak (Többekkel, Bp. 18981907. I.-VI. kötet) jogi szerkesztõje több lexikonnak és
egy ideig belsõ munkatársa a
budapesti Nemzet c. napilapnak is.
Egyik legfontosabb szerkesztõi munkája volt a Millennium tiszteletére megje-

lentetett sokkötetes Corpus
Juris Hungarici (Magyar
Törvénytár 1000-1895. I-XX.
kötet,
Csiky
Kálmán,
Kolozsváry Sándor, Nagy
Gyula, Óvári Kelemen, Tóth
Lõrinc közremûködésével,
Bp. 1896-1901.), melyet száz
évvel késõbb, a Millecentenárium alkalmából ismét kiadtak, most már CDlemezen, Pomogyi László
szerkesztésében az újabb törvényekkel kiegészítve.
Nyomtatásban megjelent
írásainak tételes felsorolása
kimerítené e rovat kereteit,
akiket érdekel, fõbb munkáinak részletes lajstromát megismerhetik az életrajzi lexikonok szócikkeibõl, vagy az
internet adatbázisaiból.
Forrás: Sipter Gézáné: Korok és emberek, Szekszárd,
1974. Új Magyar Életrajzi
Lexikon, IV. k. Fõszerk.
Markó László, Bp. 2002.;
http://www.1000ev.hu ; Magyar
Zsidó
Lexikon
http://MEK.OSZK.
Kernné Magda Irén

Az én városom

KOVÁTS BALÁZS
A gyermekkoromat a
Sánchegyen, és az Imsósi
erdõben töltöttem. Suli
után letettük a táskát, s
már indult is az én négyfõs

kis csapatom. Jártuk végig
a vidéket, ismertünk minden fát, szívtuk az iszapszagú, halszagú dunai levegõt, ami annyira megkülönbözteti Paksot a többi
várostól.
Mit jelent nekem ez a város? Az elmúlt ötven évet,
az iskolákat, a barátokat, a
szerelmet, a családot. Aztán késõbb jelentette a
munkát, a karrierlehetõséget. Ehhez a városhoz kötõdöm minden szállal, nem
hagytam el soha, és remélem, nem is kell soha elmennem innen.

HORVÁTH MARGIT
Ez a város minden évszakban máshogy él. Tavasszal,
mikor elindulnak a programok, felpezsdül minden,
aztán télen az emberek be-

gubóznak, visszahúzódnak,
mint medve a barlangjába.
Ezen kellene változtatni,
részint színes programkínálattal, de mentalitásban
is. Jobban össze kellene
tartani, a közösségi kapcsolatokat ápolni, hisz hiába kínál infrastrukturálisan szinte mindent ez a
kisváros, ha hiányoznak
belõle az emberi kisebbnagyobb közösségek.

Kovács Tibor

Fotó: TelePaks Városi Televízió

MOZAIK

Jó napot, mi újság?

Homoki Hedvig
Sokáig kozmetikusként dolgozott, majd pályamódosítás
után idegenvezetõként a Paksi Atomerõmû Látogatóközpontban helyezkedett el. Imád utazni és búvárkodni,
hobbija a sütés-fõzés és a tánc. Tervei közt továbbtanulás szerepel.
Hédi az azóta már lebontott
paksi szülõotthonban látta
meg a napvilágot, szülei szintén paksiak. A Bezerédj Általános Iskolában tanult, így fiatalon “kénytelen” volt megismerkedni a dzsúdóval. Nem
szívesen állt a tatamira, már
akkor sem volt “minden áron
gyõzni akaró” típus, és ez késõbb sem változott. Az atlétika valamivel közelebb állt a
lelkéhez, háromtusában például szép eredményeket ért
el, 100 méteres futásban õ volt
az osztályban a leggyorsabb.
Elsõsorban családi kötõdése
miatt – Németországban rokonai éltek – határozta el,
hogy német nyelvet fog tanulni. Ezért, miután az általános
iskolát kitûnõ eredménnyel
elvégezte, a Garay János Gimnázium speciális tagozatára

jelentkezett. A célját elérte
ugyan, mivel másodikban már
középfokú nyelvvizsgát tett,
de a tanulástól sajnos elvették
a kedvét. Visszaemlékezve
úgy véli, az iskolát túlságosan
merev viszonyok jellemezték,
s hiába volt addig kitûnõ tanuló, a gimiben nem tudott érvényesülni. Így mire a négy év
eltelt, feladta továbbtanulási
terveit. Eredetileg kozmetológus és bõrgyógyász szeretett
volna lenni, ezért az orvosi
egyetemet célozta meg. Aztán
beérte egy kozmetikusképzéssel, ami mégiscsak rokon
szakma. Édesapja nem örült
ugyan a döntésnek, de végül
tudomásul vette. Két év múlva végzett, és Pakson, egy
szépségszalonban dolgozott,
sikereit elnézve nem is roszszul. Országos sminkverse-

nyen harmadik helyezést ért
el, és ezen kívül a Duna-menti
szépségkirálynõ választáson
több évben is az õ “keze alól”
került ki a gyõztes. Ennek ellenére mégis úgy döntött,
hogy otthagyja a szépségipart. Pécsett tanult tovább, a
várost nagyon megkedvelte,
azóta is szívesen jár oda viszsza. Német nyelvû idegenvezetõ szakmát szerzett, és szerencséjére hamar munkát is
talált magának, mivel a Paksi
Atomerõmû
Látogatóközpontba éppen ilyen képesítéssel kerestek munkaerõt. Eleinte csoportokat kísért, akiknek bemutatta az erõmû mûködését, három éve pedig titkárnõként dolgozik. Jelenlegi

nen is ered. Büszke arra, hogy
Gulyás Robi a barátja, aki
egyben példaképe is annak ellenére, hogy õ maga nem center alkat. Az edzõtáborban
Nagy Gáborral dolgozik, az
elsõ három évben Pálfi Katalin volt az edzõje, aki megtanította a kosárlabdázás alapjaira. Edzõi szerint remek irányítóvá válhat, gyors mozgású, korosztályában kiemelkedõen technikás, észjátékos,

aki “lát a pályán”. Az örökmozgó fiú a nyáron több kosártáborban is megfordult, a
Gulyás-táborban már nem
elõször, de országos táborba is
eljutott az ASE támogatásával. A ’97-es korosztályból négyen utazhattak Siófokra,
Zsolnay Gyöngyi Kosárlabda
Sporttáborába. Komoly házi
versenyeken mérettek meg a
jövõ kosarasai, és kiválasztották a 154-bõl a tíz legeredményesebb diákot, akik októberben Finnországba utazhatnak. Köztük van Ádám is. Az
egy-egyezésben elért teljesítményéért pedig NB I-es
sportcipõt kapott a balatoni
táborban. Elmondta, hogy
amikor nem sportol, szívesen
olvas és számítógépezik. Szülei is aktív sportolók voltak,
sõt, nagyszülei is kosaraztak.

Tehetségesek, fiatalok

Gombos Ádám
A tantermek még csendesek,
a sportoló kisdiákok azonban
már alapoznak. Az ASE kosárlabda utánpótlás korosztálya az ESZI sportcsarnokban
edzõtáborozik augusztus elejétõl. Ide jár Gombos Ádám
is, aki elsõs korától kosarazik.
Negyedikes lesz a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában,
ahol kitûnõ tanuló, s különösen az irodalmat, a rajzot és az
angolt kedveli. A tízéves fiú
több sportágban is kiváló, legyen az karate, cselgáncs, foci, a kedvenc azonban a kosárlabda. Négyéves kora óta
édesanyjával rendszeresen látogatja a felnõtt kosárcsapat
mérkõzéseit, az ösztönzés inFotó: Molnár Gyula (lent)
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feladata a titkársági tevékenységek mellett a
céges
rendezvények
megszervezésében, lebonyolításában való tevékeny részvétel. Azt
mondja, azért kedveli
jobban ezt a feladatot,
mert itt kreativitását,
szervezõkészségét kamatoztatni tudja. Tanult
szakmájának a magánéletben is hasznát veszi.
Párjával együtt nagyon
szeret utazni, évente egyszer
valamelyik tengerparton töltik szabadidejüket, s ilyenkor
rendszerint búvárkodnak is.
Mivel veszélyes sportról van
szó, ügyelnek a fokozatosságra, így eddig csak a felszínen
próbálkoztak. Ha már kellõ
rutint szereztek, szeretnének
lejjebb is merülni. Utazni
egyébként belföldön is szeretnek, itthon is csodás tájakat
lehet látni, és maradandó élményeket szerezni, mondja
Hédi. Hobbija az olvasásnál is
visszaköszön, mivel leginkább
az útikönyveket szereti. Családja örömére a másik kedvenc idõtöltése a sütés-fõzés.
Szívesen tartózkodik a konyhában, szeret kísérletezni, és
szinte bármit el tud készíteni.
Mivel eddig a feketeerdõ-tortáját dicsérték leginkább, ha
biztosra akar menni, akkor
ezt tálalja fel. Szeret táncolni,
bár szerinte Pakson erre kevés a lehetõség. Zenében a
funkyt és a soult kedveli, idõnként társasjátékozni szokott.
S mivel neki teljesen mindegy,
veszít vagy nyer, vele nem
mindenki szeret egy csapatban lenni. Ráadásul errõl õ
nem is tehet, az egésznek az
oka a küzdõszellem hiánya.
Ez persze nem minden esetben igaz, elõbb-utóbb öldöklõ
küzdelem nélkül is el szokta
érni, amit igazán akar. Tervei
között további tanulás szerepel, bár azt még nem döntötte
el, hogy melyik iskolába fog
járni, de bízik benne, ha nem
is mindenáron, de ez a célja is
teljesülni fog.
-gyuri-
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Ózdi gyõzelem
a strandon
A XII. Országos Tûzoltó
Strandfoci Bajnokság döntõjébe két Tolna megyei
csapat került be idén. A
szervezõ Paksi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság
gárdája sajnos már a csoportmérkõzések során kiesett, de az Atomerõmû
Tûzoltóság a harmadik helyen végzett csoportjában.
Idén 44 csapat nevezett, és
a csoportmérkõzéseket követõen a legjobb húsz
együttes került a döntõbe.
– A július utolsó hétvégéjén
megrendezett fináléban is
nagyon izgalmas látványos
mérkõzések voltak, az idõjárásra sem lehetett panasz, így remekül sikerült a
2007-es bajnokság. – mondta el Bán Attila szervezõ. A
strandfoci bajnokságot az
ózdi tûzoltóság csapata
nyerte. Második helyezett
lett a pécsi gárda, a harmadik helyet pedig a kisfkunfélegyházi lánglovagok szerezték meg. Idén a legjobb
kapusnak az ózdi Knabé
Roland bizonyult. A gólkirály a kecskeméti csapat
tagja, András Attila lett.
Válogatott mérkõzések is
színesítették a programot a
döntõ napján. A magyar
tûzoltó válogatott, egy horvát gárda és testvérvárosunk, Kézdivásárhely legjobbjai játszottak egymással, majd az öregfiúk is öszszecsaptak. Itt a Kelet válogatottja gyõzött, a Budapest válogatott és a Dunántúl elõtt. Augusztus 30-31én az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
szervezésében Szegeden
megyeválogatottak kispályás labdarúgó tornája lesz,
melyen a Tolna megye csapatába három paksi játékos
is meghívót kapott.
röné

SPORT

Ács Péter diadala

Idén is világklasszis játékosok ülhettek a táblák mellé az
V. Marx György emlék sakkversenyen. Itt volt a svájci
Viktor Korcsnoj olimpiai bajnok, a kínai Hou Yifan ifjúsági világbajnok, Balog Csaba,
Berkes Ferenc, Ács Péter és
a tavalyi év gyõztese, az indiai
származású
Pentala
Harikrishna is. A verseny
szorosan alakult, Harikrishna
és Ács Péter azonos pontszámmal végeztek, de a szabályok szerint Ács Péter

nyert. – Versenyenként változhatnak a szabályok. Pakson úgy szólt a kiírás, hogy
holtverseny esetén az a játékos végez elõrébb, aki több
partin diadalmaskodott. Nekem öt partin sikerült gyõznöm, míg indiai versenyzõtársamnak háromszor, így idén
én lettem az elsõ. Teljesen
elégedett vagyok a versenynyel mind szakmailag, mind a
szervezéssel. Jó játszmák voltak, mindenki harcolt becsülettel, senki sem kivárásra
játszott. Nemcsak versenyben voltam a jobbakkal, hanem sikerült is legyõznöm
õket, ennek nagyon örülök.
Az elsõ és az utolsó partit
emelném ki. Ekkor Harikrishna és Korcsnoj felett diadalmaskodtam – összegzett
Ács Péter nemzetközi sakk
nagymester.
– Második alkalommal játszottam itt, elõször sikerült
gyõznöm. Idén is jól sikerült a
rendezvény. Itt volt Viktor
Korcsnoj, aki jól ismert harci
szellemérõl, érdekes játékokat játszottunk idén is. Az elsõ kört elveszítettem, de a
verseny második felében fel-

hoztam magam. Tíz pontból
összesen hatot szereztem
meg, hiányzott az az egy pont,
amit közben elveszítettem, de
így is elégedett vagyok –
mondta
el
Pentala
Harikishna. A játékot az ASE
honlapján folyamatosan figyelemmel lehetett követni
élõben. A szervezõk szerint az
idei az egyik legnívósabb és
legsikeresebb verseny volt.
Nézettsége az elõzõ éveket is
felülmúlta. – Korábban elõfordult, hogy leállt a rendszer,
de azóta váltottunk, és idén
minden rendben volt. Viktor
Korcsnoj, valamint az indiai
és kínai versenyzõ miatt sok
látogatója volt honlapunknak
– fogalmazott Fekete Béla, a
verseny szakmai felelõse.
Végeredmény: 1. Ács Péter
(magyar),
2.
Pentala
Harikishna (indiai), 3. Balogh
Csaba (magyar), 4. Berkes
Ferenc (magyar), 5. Viktor
Korcsnoj (svájci), 6. Hou
Yifan (kínai). Az emlékversennyel párhuzamosan zajlott
egy nagymesteri címszerzõ
verseny is, amin három paksi
fiatal játékos is részt vett. Bár
címet sajnos nem sikerült
szerezniük, a szervezõk szerint nagy reménnyel tekinthetnek a jövõbe.
röné

Rövid a kosaras kispad
Megkezdte a felkészülést a
2007/2008-as bajnoki szezonra az Atomerõmû SE NB
I-es kosárlabdacsapata. Augusztus 6-tól az elsõ héten
labda nélküli edzéseket tartott Sabáli Balázs edzõ, ekkor a kondicionális feladatok
kerültek elõtérbe. A második héten már a légiósok is
bekapcsolódtak a munkába.
Mint azt elõzõ lapszámunkban megírtuk, eddig két
amerikai és egy szlovén játékost igazolt az ASE, illetve még egy tengerentúli kosaras is aláírt, de késõbb
családi okokra hivatkozva
mégsem lett az Atom csapatának tagja. A héten csatla-

kozott az együtteshez Medve Máté, aki a Budapest
Honvédtól érkezett, és az U
18-as válogatottnak is tagja.
Jelenleg tizenegy fõs a keret, ami nem túl bõ. – Még
egy amerikai játékost szeretnénk a Duna-partra csábítani, mert mindenképp
szükségünk van erõsítésre,
de sajnos a választék nem a
legjobb. A légiósok beilleszkedtek, a csapat hangulata
jó, ezt szerettem korábban
Körmenden is – fogalmazott
Sabáli Balázs. Az együttes
megkezdte a felkészülési
mérkõzéseket is. – Az elsõ
meccseken ne várjanak sziporkázó játékot, hiszen még

nagyon a felkészülés elején
járunk – tette hozzá a vezetõedzõ. A Pécs elleni találkozó lapzártánk után ért véget,
augusztus 25-én szombaton
idegenben a Kecskeméttel,
míg szeptember 4-én hazai
környezetben a Dombóvárral, 8-án szintén a Gesztenyés úton a szlovákiai Léva
ellen mérkõznek Gulyásék.
Szeptemberben további két
tornán – Léván és a zalaegerszegi Göcsej Kupán –
szerepelnek a paksiak. A
bajnokság október 6-án,
szombaton rajtol. Akkor itthon az Univer Kecskemét
lesz az ellenfél.
efgé
Fotó: Molnár Gyula

SPORT

Szigorú feltételek Lengyelnek
Továbbra sincs pontja a Soproni Ligában szereplõ Paksi
FC-nek. A Zalaegerszegi és
az MTK elleni vereséget követõen a bajnokságban újabb
három mérkõzésen maradt
ponttalan Lengyel Ferenc
együttese. Augusztus 4-én
Kaposváron szenvedett 2:1es vereséget a csapat úgy,
hogy 1:1-es állásnál a 88.
percben büntetõt ítélt a játékvezetõ a hazaiak javára,
melyet kíméletlenül gólra
váltottak. A PFC gólját Márkus szerezte. A Következõ
fordulóban az egyetlen nemzetközi porondon állva maradt együttes a Budapest
Honvéd látogatott a Fehérvári útra. A mérkõzésen tapogatózó játék folyt, egészen a
14. percig. Ekkor Abraham, a
vendégek csatára lefutotta
Égert, majd lövését Kovács
Attila bravúrral hárította
ugyan, de a kipattanót
Herczegfalvi értékesítette. A
35. percben újabb gólt kapott
a Paks. Vári ügyetlenkedett
az
oldalvonal
mellett,
Ivancsics elvette tõle a labdát
és középre adását Abraham
fejelte a paksi kapuba. Egy
perccel késõbb Tököli elõbb
szabálytalankodásért sárga,
majd szövegelésért piros lapot kapott. A pályát elhagyva
elõbb beszólt edzõjének,
Lengyel Ferencnek, majd kis
híján összeverekedett egy
nézõvel a lelátón. A fordulás
után Abraham ismét betalált,
így eldöntve a három pont
sorsát. A végjátékban Horváth Ferenc és Báló is kihagyott egy-egy hatalmas ziccert, az eredmény azonban
már nem változott, 3:0-ra
gyõzött a Budapesti Honvéd.
Az 5. fordulóban a Vasashoz
látogattak a paksi zöld-fehérek. Az elsõ játékrészben
szinte nem történt semmi,
majd a viharszünetet követõen megélénkült a játék. A 40.
percben Heffler csavart mintaszerûen egy szabadrúgást
Fotó: Molnár Gyula

a bal felsõ sarokba. Az elsõ
negyedóra végén Horváth
Ferenc is betalált, így már 2:0ra vezetett a PFC. Bár nem

sokkal késõbb szépített a Vasas, de
nyomban emberhátrányba kerültek a fõvárosiak.
Ekkor azt hihettük, hogy zsebben
a három pont, de
az utolsó negyed
órában fordított
Mészöly Géza csapata. Lázok egyenlítését követõen a
88. percben a maga
javára fordította az
eredményt a Vasas, így ismét pont
nélkül maradt a
Lengyel egylet.
Következik a Nyíregyháza elleni hazai mérkõzés (augusztus 25.
szombat, 17.30), mely minden
szempontból vízválasztónak
ígérkezik.
efgé

Tököli Attila ügyét az elmúlt hét hétfõjén tárgyalta a

Paksi FC vezetése. A játékos viselkedését elítélték a
klub elöljárói, és súlyos pénzbüntetést kapott a magáról
megfeledkezett csatár. Bár a szurkolók közül többen az
azonnali szerzõdésbontást látták volna a legjobb megoldásnak, a vezetõség még egy utolsó esélyt szavazott meg
a paksi futballistának. Tökölit az MLSZ öt mérkõzésre
tiltotta el.
Augusztus 21-én is összeült a PFC vezetése, az ok ezúttal az eredménytelenség volt. A csapat vezetõsége lapzártánk idején úgy döntött, hogy Lengyel Ferenc akkor maradhat vezetõedzõ, ha a PFC megnyeri a következõ két
bajnoki mérkõzést, illetve a rákövetkezõ két meccsen legalább három pontot szerez. További feltétel, hogy a csapatnak õsszel a legjobb tíz között kell végeznie. A feltételeket
egyébként maga az edzõ javasolta a vezetõségnek. Lengyel
Ferenc elmondta: azért vállalja a továbbiakat, mert a Vasas
elleni mérkõzésen olyan mentális hozzáállást tapasztalt a
csapattól, ami azt mutatta: van értelme tovább dolgozni.
A Ligabajnokságban is megkezdõdtek a küzdelmek.

Augusztusban eddig két mérkõzést játszott a Paksi FC.
A Budapest Honvéd ellen 4:2-re kikapott a csapat, a paksi gólokat Báló és Bohner szerezték. Az FC Fehérvár elleni hazai ligameccs lapzártánk után ért véget. Szintén a
Paksi FC-hez tartozó hír, hogy PFC II. is megkezdte
szereplését az NB III Dráva csoportjában. Az elsõ összecsapáson a Fehérvári úton 1:1-es döntetlent játszott a
csapat. Az együttesrõl bõvebben következõ lapszámunkban olvashatnak.
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A Hírnök
postaládájából
Nem tisztem és nem is
feladatom, hogy beavatkozzak bármilyen formában is az Önök dolgába, de paksi lakosként azért szeretném kiadni magamból az alábbiakat.
Már-már kezdtem megszeretni a focit. Az elmúlt szezont szinte izgalommal
figyeltem,
még meccsen is voltam!
Amit Lengyel Ferenc alkotott a paksi labdarúgókkal, az szerintem figyelemre méltó volt
(mármint, hogy néhányan munka mellett fociztak és mégis sikerült
a hazai élvonalba bekerülni). Azonban úgy tapasztalom, hogy ez már
a múlté. Ide kerültek
ezek a „nagy nevû” „focisták” és minden dugába dõlni látszik – legalábbis innen nézve.
Szeretnék büszke lenni
erre a csapatra, de ilyen
mentalitású „sportemberekkel” ez nem fog
menni! Látva a Kaposvár elleni küzdelmet
szembetûnõ volt, hogy
Tököli úr nem eléggé fegyelmezett. Nem sokat
kellett várni és itt az
újabb bizonyíték. Gondolom, jól megmondta a
Bírónak (!) a magáét. A
csapat meg le van ejtve.
Küzdjenek csak tízen.
Nem ragozom.... Szerintem más csapatot
kellene erõsítenie!
Ez a város nagyon sokat áldoz erre a sportra,
az elvárható minimum
az alázat a csapattársakkal, a szurkolókkal a
városlakókkal és a Bíróval szemben! Köszönöm, ha végigolvasták:
Takács Tibor, Paks

MOZAIK
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Nyári zsarufoci
A rendõrök augusztus elsõ
hétvégéjén nem a bûnözõket,
hanem a focilabdát kergették.
Tizenkettedik alkalommal
rendezték ugyanis az ürgemezei strand homokján az
Atomzsaru országos strandfoci bajnokságot. Meghívásos
alapon húsz csapat érkezett
az ország bûnüldözõ szerveitõl. – Azért hívtuk életre ezt a
tornát, hogy a rend õrei kikapcsolódhassanak egy pár
napra. Remek alkalom ez,
hogy ismerkedjenek, kötetlenül beszélgethessenek egymással a zsaruk, sõt a család
is eljöhet, fürödhet, napozhat
a paksi strandon. Az elsõ pár
alkalom után annyira népszerû lett ez a program, hogy a
nyári eseménynaptárból nem
hiányozhat – mondta el Molnár Lajos. A futball a paksi
kapitányságon is nagy népszerûségnek örvend. – Több
igazolt játékosa van a Paksi
RK-nak, belõlünk próbálunk
egy jó csapatot összehozni. A
csoportküzdelmeket két vereséggel és két gyõzelemmel
zártuk, de így is továbbjutottunk. – tette hozzá a szervezõ.
Az elmúlt év gyõztese és az

idei év egyik nagy esélyese a
szekszárdi csapat volt. A remények ellenére nekik idén
csak a harmadik helyet sikerült megszereznie. A verseny
végén megválasztották a legsportszerûbb csapatot. A zsûri szerint a legtisztább focit a
Köztársasági Õrezred együttese játszotta.
– Ez egy fantasztikus torna,
mindenki ismer mindenkit,
nagyon jó a szervezés, örülünk hogy itt lehetünk. Bár ez
az egyhétvégés torna szerintem kevés, a régi rendszer
jobb volt. Saját nagypályás
csapatunkkal a Budapest
Bajnokságban játszunk és ott
is, és a kispályás tornákon is
jól szerepelünk – értékelt Õsz
András, a Köztársasági Õrezred csapatkapitánya. Az
Atomzsaru országos strandfoci bajnokság elsõ helyezettje idén a Pécsi RK csapata
lett, megelõzve a Balástyai
Autópálya-rendõrség és a
Szekszárdi RK gárdáit. A
sporteseményt egy jótékonysági mérkõzés zárta, ahol a
rendõrök egyik kollégájuknak gyûjtöttek adományokat.
röné

Gyapai horgászverseny
Reggel 7-tõl hat óra állt a horgászok rendelkezésére, hogy
szákjaikat minél nehezebb és
minél nagyobb halakkal töltsék meg. Korosztálytól függetlenül lehetett nevezni, a
jelentkezõk ifjúsági és felnõtt
kategóriában horgászhattak.
– Az eseményt csak gyapaiaknak szerveztük. Több mint
félszázan voltunk, de a versenyre huszonegyen neveztek. A ragyogó idõben a kilátogató családok nagyon jól
érezték magukat, és ami nem
mellékes, sok halat fogtak a
versenyzõk – értékelt Frics
István. A felnõtt kategóriában az elsõ három helyezett
összesen 28 kilogrammnyi

halat fogott. Ennek legnagyobb részét, 16 kilót a gyõztes Wallner Tamás fogta. Ifjúsági kategóriában 5,8 kilogrammnyi hallal Wallner Dénes lett a verseny gyõztese.
Az eredményhirdetés után a
versenyzõk többsége tovább
folytatta a horgászatot. A halak nagy része visszakerült a
tóba, néhány ponty azonban
bográcsban végezte mint a
halászlé
nélkülözhetetlen
alapanyaga. A Gyapa Derbi
Sportegyesület következõ
rendezvényét szeptember 15én tartja. Vadai Mihály emlékére kispályás labdarúgótornát szerveznek meghívott
csapatokkal.
efgé

A mentõsök is rúgták a bõrt

Elsõ alkalommal rendezték
Pakson a Mentõsök Országos
Kispályás Labdarúgó tornáját. Az Atomerõmû SE hátsó
füves pályáján négy csapat
mérkõzött egymással. – Ha
már a tûzoltóknak és a rendõröknek is van futballtornájuk, mi mentõsök is szerveztünk egyet. Igaz szerényebb
körülmények között, de a hangulat legalább olyan jó volt.
Szeretnénk hasonlóan színvonalas tornát rendezni, mint a

lánglovagok és a rend õrei. Jövõre talán már az ürgemezei
strandon – fogalmazott Katona Péter, a torna egyik szervezõje. A négy csapat Csongrád,
Békés, Gyõr-Moson-Sopron
és a házigazda Tolna megye
legjobbjai
körmérkõzéses
rendszerben küzdöttek a vándorserlegért, amelyet végül
Gyõr-Moson-Sopron megye
csapata nyerte. A további sorrend: Csongrád, Tolna és Békés megye.
röné

Szõlõ, szüret, bor
A Paksi Hírnök fényképpályázatot hirdet amatõr fotósok
számára „Szõlõ, szüret, bor” címmel. Pályázni lehet a témában készült hagyományos vagy digitális képekkel. Egy
pályázótól legfeljebb öt képet fogadunk el. Csak minimális manipuláció (vágás, szintezés stb.) megengedett. Elfogadunk több fotóból álló képsorozatokat is.
A névvel és jeligével ellátott képeket A/4 méretben kinyomtatva és digitális formában (cd-n vagy dvd-n) várjuk
személyesen vagy postán szerkesztõségünkbe:
Paksi Hírnök, 7030 Paks, Dózsa György út 51–53.
Leadási határidõ: 2007. szeptember 3.
A legjobb fotókat értékes díjakkal jutalmazzuk, kiállítás
készül belõlük, és megjelennek a Paksi Hírnök hasábjain,
honlapján.

Fotópályázat
Fotó: Molnár Gyula

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

Mozi
Aug. 24. (péntek) 19 óra
HARRY POTTER
ÉS A FÕNIX RENDJE
Szinkronizált amerikai
játékfilm
Aug. 26. (vasárnap) 20 óra
DIE HARD 4
– LEGDRÁGÁBB
AZ ÉLETED
Szinkronizált amerikai
akciófilm
Aug. 29. (vasárnap) 20 óra
MISS POTTER
Feliratos angol-amerikai
romantikus film
Aug. 30. (csütörtök) 18 óra
HARMADIK SHREK
Magyarul beszélõ amerikai
animációs film
Aug. 31. (péntek) 19 óra
TRANSFORMERS
Feliratos amerikai sci-fi
Szept. 1. (szombat) 19 óra
VASKABÁTOK
Feliratos
angol vígjáték
Szept. 2. (vasárnap) 19 óra
KARIB-TENGER
KALÓZAI
– A VILÁG VÉGÉN
Magyarul beszélõ amerikai
kalandfilm

Paksi
Hagyományõrzõ
Magyarok Napja
Szeptember 8-án az Ürgemezõn.
Hagyományõrzõ fõzõversennyel és íjászversennyel.
Kézmûves foglalkozások, lovaglási lehetõségek.
9.30–11.30 Néptánccsoportok
11.30–12.00 Ghadah Gharam
Lányai hastánccsoport
12.00–12.30 Csikós bemutató
12.30–13.00 Nemzeti érzelmû
motorosok felvonulása
13.00–13.30 Kalinkó együttes
13.30–14.00 Trianon. Elõadás
a magyarságot sújtó talán
legnagyobb katasztrófáról.

Civil Nap
Szeptember 8.
Szent István tér:
15.00 Megnyitó a Szent István téren
15.15 Felvonulás a Piactérig
Piactér:
16.00 Duna Party Klub
16.30 Twirlingesek bemutatója
16.50 Csillag show Egyesület
17.10 PSE Ritmikus Gimnasztika
17.35 PSE Karate bemutató

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
Bölcskén, Duna egyik legszebb
részén, a falu közepén,csendes,
nyugodt környezetben
összközmûves családi ház eladó.
Telek mérete: 809 m2, fõépület:
100 m2, 3 melléképület.
Irányár: 10 M Ft. Tel: 20/ 219-4053

Hétfõtõl péntekig:
Országos és helyi hírek:
6:00–17:00 óráig óránként,
illetve 12:45-kor.
6:00–9:00 Fortuna Dzsúz
9:00–13:00 Fortuna Jam –
benne 11 órától Kívánságjárat
13:00–17:00 Pepperoni
17:00–20:00 Kívánságmûsor
21:00–21:15 Helyi hírek
ismétlése.
11.15–6:00 Nonstop zene

14.00–14.30 Shaolin kung-fu
bemutató és elõadás
14.30–15.15 Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egyesület bemutatója
15.45–16.30 Szaggató együttes
16.45–17.15 Eredményhirdetés
17.15–19.00 Usztics Mátyás
interaktív elõadása Magor
nyelv és történelem címmel.
19.00–19.45 Elõadás Árpád
fejedelemrõl és a pozsonyi
csatáról
20.00–21.00 Õrzõ
Tomak
Karaul Táltos, Koppány élõ
ivadékának táltos szertartása
22.00-tól Koncertek a Grand
Caféban.
A rendezvényt rossz idõ
esetén is megtartják!

18.00 Sugárzó lányok ugróköteles bemutató
18.25 Csillag Show
Egyesület
18.45 Roger Schilling
zenekar
19.15 ASE Kyokushin
karate bemutató
19.30 Mazsorett bemutató
19.55 Duna Party Klub
20.25 Twirlingesek
bemutatója
20.45 Csillag show
Egyesület

Szombat:
Országos hírek: 6,9,12,15,17
óra.Helyi hírek: 12:45.
6:00–9:00 Suki koktél
9:00–13:00 Szombat délelõtt
13:00–17:00 Szombati szieszta
17:00-19:00 Kívánságmûsor
Vasárnap:
Országos hírek: 6,12,15.
6:00–9:00 Suki koktél
9:00–10:00 Fortuna Unikum
10:00–12:00 Aktuális Közéleti
Térkép
12:00–15:00 Vasárnapi desszert
15:00–19:00 Kívánságmûsor
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Kiállítás
PILLANATKÉPEK
EGY ÉLETMÓDRÓL
A Paksi Chen stílusú Tai Ji
Quan Sportegyesület fotókiállítását szeptember 6-án
18 órakor Lacza János, a
sportegyesület elnöke nyitja meg. A fotókiállítás megtekinthetõ a VMK nagykiállító külsõ falán.
MESTERSÉGEK
címmel Hornok Magdolna
paksi festõmûvész kiállítása nyílik meg szeptember
8-án, 15 órakor a VMK
nagykiállítójában. Beszédet mond Lönhárd Ferenc,
a Bárka Mûvészeti Szalon
vezetõje. Közremûködik
Juhász Kitti (citera, ének).
AZ ALTERNART
EGYESÜLET
kiállítását Hajdú János polgármester nyitja meg szeptember 13-án 17 órakor a
VMK kiskiállítójában.

Cseresznyési
szüreti
mulatság
2007. szeptember 1-jén, a
régi cseresznyési iskola
elõterében.
14 órától szüreti felvonulás.
15 órától kézmûves foglalkozás, tréfás ügyességi játékok, mûsorok
20.30-tól szüreti bál.

VMK
Társas-, és divattáncokat
(keringõ, rumba, rocky, stb.)
elsajátítani vágyó felnõtteknek indul októbertõl szombatonként 13.45-15.15-ig 10
x 1,5 órás tánciskola. Részvételi díj: 5000 Ft/fõ, 8000
Ft/pár. Jelentkezni lehet
szeptember 28-ig a 75/519153-as számon. Bõvebb információ kérhetõ a 75/519153-as telefonszámon.
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KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Eladó kétszobás 49 m2
fsz. lakás Bp. XV.
kerület Neptun utcában.
Irányár: 8,6 millió Ft.
Érdeklõdni: 20/415-5625
telefonszámon lehet.
Gyermeke õsztõl a fõvárosban tanul?
Miért dobná ki pénzét albérletre,
ha vehet lakást (hitelre is)?!
A kisvárosias hangulatú 4. kerületben megtalálhatja az Önnek legmegfelelõbb lakást! Hívjon, segítünk!
City Cartel Ingatlaniroda
20/414-6830”

Dél-dunántúli
Regionális
Munkaügyi
Központ
Paksi
Kirendeltség

A 45 perc
ifjúsági melléklet

megjelenését

a Bau-Paks Kft.
támogatta.

Felhívjuk tisztelt
ügyfeleink figyelmét,
hogy kirendeltségünkön
az ügyfélfogadás
ideje
H–CS: 8–15 óra
P: 8–10 óra

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

HITELEK 5,5% éves hiteldíjtól
(THM 6,07%-tól)

Kedvezõ devizahitelek,
szabad felhasználásra is!

A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet
a paksi piactéren mûködõ bankfiókja melletti
részen, teljesen felújított 56 m2-es irodát 10,5 M Ft
+ ÁFA, 71 m2-es üzlethelyiséget 12,5 M Ft + ÁFA
kínál eladásra. Az elõzõ összegek irányárak.
Kedvezõ hitelfeltétel is lehetséges.
10% + az áfának megfelelõ önerõ
rendelkezésre állása mellett.
Futamidõ maximum 15 év.
Forint és svájci frank alapú hitel is igénybe vehetõ.
Részletes felvilágosítás a Paksi Fiókban.
Paks, Villany u 4. Telefon: 75/511-240,
vagy Fonyó Lajos ingatlanközvetítõtõl
kapható.

Paks Villany u 4. Tel: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes
leírását az üzlet és termékszabályzatok tartalmazzák.

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

