A közmunkához nem csak kapa kell.
Interjú Borbás László szociálpolitikussal a 7. oldalon
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KUTYAÉLET

Fotó: Fonyó Dániel

Beteg, loncsos kutya koslat a várost elkerülõ út szélén.
Fejét a földhöz nyomja, a jövõt keresi, szagolja. Vagy a
múltat? Esetleg egy meleg, megnyugtató tenyér emlékét?
Valamikor volt saját területe, körbejelölte, azon belül
megkapott mindent. Állhatatos volt, önzetlen, a bántást
azonnal elfelejtõ, és már dugta is a fejét a gazdájához,
akinek nagyon kellett, hogy valaki örüljön neki, mikor
megfáradtan hazatér.
Aztán valami végzetes történhetett, mert a kutya most
betegen, loncsosan keres valami elveszett dolgot a végtelen utakon. Kutyaélet.
-dínóA paksi kutyamenhelyrõl a 6. oldalon olvashatnak.

PEKING FELÉ
„A hétvégét Ulanbator mellett egy jurtában töltöttük, itteni magyarok meghívására. Az éjszakák hûvösek, a szél erõs. Még
egy pár napot maradunk, és Ulanbatorban
javítunk.” Az interneten nyomon követhetik a Pannonia Expedíció, Treszl Gábor és
Magyar Zoltán útját Kínába. A www.pannoniaexpedicio.hu honlapon friss bejegyzéseket és fotókat láthatnak a két paksi fiatal kalandjairól.
Fotó: pannoniaexpedicio.hu

De lássuk, ki az, aki repülõn érkezik a
2008-as játékok fõvárosába! Hogy kik a
paksi érintettek, és hogyan készülnek a
nagy útra, megtudhatják olimpiai összefoglalónkból.
Írásunk a 4–5. oldalon

Évi 9% betéti kamat ! (EBKM: 9,21–9,31%)
47 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

90 vagy 180 napra, kizárólag pénzintézetünkben újonnan
elhelyezett lakossági számlabetétekre.

– A kamat összeghatártól független!
– A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe vennie!

– Nem kell a betét mellé más
befektetést eszközölnie!
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Közélet

Rekordösszegû támogatás
Jövõre 200 millió forintot, 2010-ben a tervek
szerint legalább 100 millió forintot különít el a
város a panelházak energiatakarékos felújítására pályázók támogatására. Idén minden eddiginél többen jelentkeztek: júliusig 16 társasházi
közösség nyújtotta be pályázati anyagát, és 11en jelezték még az önkormányzatnál, hogy indulni kívánnak az állami programban.
2006-ban húsz pályázatot támogatott a város, ezekbõl hét ház
kivitelezése maradt idénre. Öszszesen 445 lakás újult meg a két
év alatt. A panelépületeken
komplett energiatakarékos felújítás zajlott, így az épületgépészeti korszerûsítés, a homlokzat
hõszigetelése és a nyílászárók
cseréje történt meg. Idén, bár
szigorodtak az állami pályázat
feltételei, a vártnál jóval több
társasház adta be terveit az önkormányzathoz. A programra
kezdetben 40 millió forint keretösszeg elkülönítésérõl határozott

a képviselõ-testület, de a nagyszámú jelentkezõ miatt júliusi
rendkívüli ülésén a grémium
megemelte a pályázati támogatásra fordítható összeget. 2009re 200 millió forintot különített
el erre a célra, a tervek szerint a
következõ évben is legalább 100
millió forint áll majd rendelkezésre a város panelházainak korszerûsítésére, az önkormányzat
a beruházás egyharmadát finanszírozza. (Összehasonlításképpen: Szekszárdon az önkormányzat 10 százalékkal járul
hozzá a beruházáshoz.)

A pályázati kiírás megjelenését követõ elsõ döntési fordulóban, májusban két pályázatot
bíráltak el a szakbizottságok, a
támogatási igény 30 millió forint volt. A programra jelentkezõ társasházak már rendelkeztek a tervekkel és érvényes építési engedéllyel. A második
fordulóban, júniusban további
75 millió forintnyi támogatásról döntöttek hat társasházat
érintõen. Azóta további 150
millió forintra pályázott újabb
nyolc társasház, ez utóbbi igényekrõl augusztusban születik
döntés. Emellett tizenegy lakóközösség jelezte még részvételi szándékát a felújítási programban. – A megemelt keretösszeg elég lehet a pályázatok
támogatására – tudtuk meg
Dóczi Miklóstól –, de az állami
döntés idejét ilyenkor még
nem lehet tudni. Ha pozitívan
értékelik a paksi pályázatokat,
akkor is valószínûleg a jövõ év

tavaszán indulhatnak el a kivitelezési munkák – mondta el a
polgármesteri hivatal mûszaki
osztályának munkatársa.
Az iparosított technológiával
épült lakóépületek mellett a
hagyományos technológiával
készült házak tulajdonosai is
pályázhattak energia-megtakarítást eredményezõ felújítás
önkormányzati támogatására.
A kiírás áprilisban jelent meg,
és a pályázatot május végén
lezárták. A döntés oka az volt,
hogy eddigi évekhez képest
jóval többen jelentkeztek:
összesen 62 ház és lakás korszerûsítésére igényeltek támogatást. Erre a célra a költségvetésben 15 millió forintot különített el a képviselõ-testület,
ehhez képest közel 37 millió
forint támogatást kértek a jelentkezõk. A pályázatok mûszaki értékelése zajlik jelenleg, döntés augusztus végén
várható.
Dallos Szilvia

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Elkészült a Tavasz utca
Befejezõdött a Tavasz utca útés közmû-rekonstrukciója. A
hozzávetõleg négy hónapig
tartó munkálatok során 165
méternyi csapadékcsatorna
készült, kicserélték az ivóvízvezetéket, rendbe tették a
szennyvízcsatornát, és teljes
egészében újjáépítették a közvilágítást. Megújult az útburkolat, illetve a járda, ami a kiemelt szegély mellett helyezkedik el. A másik oldalon
padkát építettek, amire autóval rá lehet menni, hívta fel a
figyelmet Alpekné Lovász
Aranka, a mûszaki osztály beruházási ügyintézõje. A mûszaki átadás megtörtént, ahol
Neubauer László mûszaki ellenõr érdeklõdésünkre elmondta, hogy nagyon jók a
tapasztalataik, a kivitelezõ jó
minõségben dolgozott. A mû-

szaki átadás után még a forgalomba helyezési engedélyt
kellett megkérnie az önkormányzatnak, de az utat ettõl
függetlenül birtokba vehették
a közlekedõk és az utca lakói.
A Tavasz utcai munkálatok
megkezdése után körülbelül
két héttel az Árok utcában is
megjelentek a kivitelezõ Soltút Kft. munkagépei. Itt hasonló munkát végeznek, illetve valamivel több a közmûveket érintõ feladat, mint a Tavasz utcában, a befejezés határideje augusztus 11. A két
utca faltól falig történõ felújításának kivitelezését közbeszerzési pályázaton nyerte el
a kft. A két beruházás összesen bruttó 290 millió forintba
kerül, amelyet az önkormányzat finanszíroz.
Kohl Gyöngyi
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Kistérségi fórumok
Képzést, fórumokat és megerõsített ügyfélszolgálatot szervez
a Paks-Dunaföldvár Térségfejlesztõ Önkormányzati Kht. a
Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány
támogatásával.
Nyolcmillió forintot nyert el a
Paksi Többcélú Társulás szervezete, amelyhez kétmillió forint
önerõt társít. Kiss Lajos ügyvezetõ úgy tájékoztatott, hogy vállalkozásfejlesztõ és marketingképzést szerveznek vállalkozók

számára, annak érdekében,
hogy õk jobban kiaknázhassák a
piaci lehetõségeket. Közös ügyfélszolgálat is a program része,
illetve havi egy fórum különbözõ helyszíneken. A pályázaton
támogatott program túlnyúlik a
paksi kistérségen, hiszen a kalocsait is magába foglaló Duna
Összeköt LEADER csoport területét öleli fel. A projektet az
idei év második és a jövõ év elsõ felében valósítják meg. -vt-

Paksi Hírnök

Két évtizedes barátságot
ünnepeltek
Húsz éve kezdõdött a kapcsolat Paks és Reichertshofen között. Az évfordulóról ünnepségen emlékeztek meg testvérvárosunkban, Herczeg József
tanácsnok kapcsolatápoló munkáját a Polgári Medál ezüst fokozatával köszönték meg.

Sorban állás nélkül
Az Ügyfélkapu a köz-, illetve
államigazgatási szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges
elektronikus azonosító, melylyel sorban állás nélkül intézheti hivatalos ügyeit. Segítségével interneten keresztül kapcsolatba léphet az elektronikus
ügyintézést nyújtó intézményekkel, szolgáltatásokkal. Az
Ügyfélkapu használatának feltétele a regisztráció.
A létrehozáshoz személyesen
kell megjelenni az ország bármely okmányirodájában, ahol
érvényes személyazonosításra

alkalmas okmánnyal és egy mûködõ e-mail címmel regisztrálva öt évre szóló, ingyenes hozzáférést kap az Ügyfélkapuhoz.
Ideiglenesen regisztrálhat a kormányzati portálon, a www.magyarorszag.hu címen. Az ideiglenes regisztráció 30 napig érvényes, melyet az okmányirodában lehet személyesen véglegesíteni 30 napon belül.
Amennyiben az okmányirodai ügyintézés során élni kíván
az ügyfélkapu regisztrációval,
jelezze az ügyintézõnél.
Okmányiroda Paks

Reichertshofen mellett Galántán is évfordulót ünnepelnek
rövidesen. Szlovákiai testvérvárosunk és Paks között tíz éve
köttetett az a szerzõdés, ami hivatalos rangra emelte a két település kapcsolatát, amely valaha a városok énekkarai között
szövõdött, s teljesedett ki további területekre is. Paksi küldöttség utazik augusztus 8-án Galántára, ahol megerõsítik az évtizedes jó viszonyt.

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
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: 2008. augusztus 22.

Képünkön Hajdú János, Paks polgármestere, Michael
Franken, Reichertshofen elsõ embere és Herczeg József
nemzetközi kapcsolatokért felelõs tanácsnok.
Nyolctagú önkormányzati delegáció utazott Reichertshofenbe a németországi település hagyományos nyári rendezvényére, a Paarfestre. A látogatás lehetõséget biztosított
arra, hogy a paksi küldöttek
megismerhessék a német testvérváros új képviselõ-testületét, önkormányzatát. Az új polgármester, Michael Franken
színes programokkal várta a
magyar delegációt: ingolstadti
városnézés, múzeumlátogatás
és kirándulás is szerepelt a
programban. A négynapos látogatás alatt a paksiak tisztelegtek városunk díszpolgára,
Stenger Pál sírjánál, és részt
vettek azon az ünnepségen,
amelyen a két település közötti kapcsolat húszéves évfordulójára emlékeztek. Két évtizeddel ezelõtt Herczeg Józseffel tárgyalt elõször a német
küldöttség, az azóta is töretlen
kapcsolatépítõ munkáját a Pol-

gári Medál ezüst fokozatával
köszönte meg Reichertshofen.
– Ez az elismerés nem engem
illet – mondta el Herczeg József –, hanem azokat az embereket, akik ott is és itt is, a testületben és magánemberként
is, sokat tettek ezért a kapcsolatért.
A Paarfesten az idén elõször
felállított paksi borsátorban
gyûlt össze a magyar kolónia. A
Németországban élõ magyar
családok az ünnepi felvonuláson is csatlakoztak delegációnkhoz. A testvérvárosi látogatáson
a folytatásról is tárgyaltak.
Szeptemberben reichertshofeni
pedagógusok érkeznek Paksra,
és tovább folytatódik a teniszezõk, illetve a fiatal labdarúgók
közötti barátság. Emellett tervek születtek a tûzoltóságok közötti kapcsolatápolásról és arról
is, hogy a német település jubiláló zenekara rövidesen Pakson
is bemutatkozik.
-dal-
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Olimpia

Az olimpia fõvárosa: Peking
Kína a világ egyik legdinamikusabban fejlõdõ országa, s
egyben a legnépesebb is. 2007es
évi
becslés
szerint
1.315.884.000 lakosa van a
9.572.419 km2 területû, kontinensnyi országnak. Fõvárosa a
közel 15.000.000 lelket számláló Peking, ahol augusztus
nyolcadikán kezdõdik a XXIX.
nyári olimpiai játékok. A tizenhét napig tartó eseményen 205
nemzet mintegy 10.500 sportolója, 28 sportágban 302 versenyszámban áll rajthoz. A
versenyeket Pekingben 31
helyszínen rendezik, s ezekhez
csatlakozik további hat város.

A legtávolabbi a Hong Kong-i
Equestrian Events Venue –
1988 km –, ahol a lovaglók
mérik össze tudásukat, de a
labdarúgók sem panaszkodhatnak, hiszen az egyik selejtezõ
csoportnak a Sanghai Stadium
ad otthont, amely „mindössze”
1078 km-re van a fõvárostól. A
nyitó és záró ceremóniára a
National Stadiumban kerül sor.
A „Madárfészeknek” is nevezett 91.000 férõhelyes stadion
ezenkívül az atlétikai versenyeknek és a labdarúgó döntõnek ad otthont.
A Budapest–Peking 7350
km-es távot a következõ na-

pokban többen is megteszik
Paksról, ki versenyzõként, ki
edzõként, illetve szurkolóként.
Az Atomerõmû SE sportolói
közül Mészáros Anett és Bor
Barna cselgáncsozó, valamint
Kozmann György kenus vesz
részt az olimpiai játékokon.
Hangyási László, az ASE
cselgáncs szakosztályának vezetõedzõje olimpiai sportágvezetõként tagja a magyar
olimpiai csapatnak. Kovács
Antal olimpiai és világbajnok
cselgáncsozó a MOB vendégeként, a Pekingi Szurkolói
Klub olimpiai bajnok tagjaként lesz jelen. Boros Gergely

kajakos egy megnyert/elvesztett válogató szenvedõ alanyaként, a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség vendégeként utazik
Pekingbe. A 20 éves Dejczõ
Balázs, az Atomerõmû SE kenusa mint a jövõ olimpiai reménysége a Megyei Önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizottsága döntése alapján pályázaton nyerte el azt a lehetõséget, hogy szurkolóként részt
vehessen az olimpián, míg
Gyulai János, a Daróczy-virtus úszás szervezõje az olimpiai ötpróba verseny egyik
nyerteseként utazhat a TávolKeletre.

Ifjú dzsúdós reménységek

Mészáros Anett
21 éves, vb és Eb bronzérmes
– Hogy tudtál születésnapot
ünnepelni a felkészülés hajrájában?
– Sajnos nem fért bele sehogy, csak egy családi vacsorával tudtunk ünnepelni, de azt is
csak elõtte való hétvégén.
– Nyerõ szám lesz a 21?
– Nagyon reméljük!!

– Elég fiatalon sikerült kiharcolni az olimpiai részvételt,
mennyire befolyásol téged?
– Ez egy bónusz, erre nem
gondolt volna senki, ahogy én
sem, semmi félnivalóm, de
nem lesz könnyû.
– Mennyire vagy elégedett az
eddig elvégzett munkával?
– Azt hiszem, mindent megtettem azért, hogy az olimpián
nyugodt szívvel és lélekkel
lépjek tatamira. Még hátravan
egy kis finomítás és felpörgetés, de úgy érzem, sikeres volt
a felkészülés.
– Van az ellenfelek közt ismeretlen?
– Biztos hogy lesz, például
óceániai vagy zöld kártyás, tehát elõfordulhat. Reméljük, nem
fognak meglepetést szerezni.
– 13-án lépsz szõnyegre. Babonás vagy?
– Igen. Szerencsés nap a számomra 13, a névnapom is tizenharmadikára esik. Ezenkívül még több oka is van, hogy
ez a szám nagyon szimpatikus
a számomra, csak azt sajnálom, hogy nem péntek!
– Eb, vb bronz után mi az elvárás az olimpián?

– Abszolút nem érzem hogy
lenne, azt mondják, próbáljak
meg mindent kiadni magamból,
tegyek meg minden tõlem telhetõt, és akármi kisülhet belõle.
– Te mivel lennél elégedett?
– Én mindennel elégedett
lennék…, nem fogják kiszedni
belõlem!! Elégedett lennék én
sok mindennel, csak minél fényesebb legyen, és úgy jöjjek
le a szõnyegrõl, hogy igen,
mindent megtettem.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula

A cselgáncsozók versenyeit
Peking egyetemi negyedében,
az University of Science and
Technology Beijing Gymnasium 8 ezer férõhelyes csarnokában rendezik augusztus 915. között.

Bor Barna
22 éves, Csapatban Európabajnoki II., Európa-bajnoki V.,
Világkupa I. helyezett (Budapest, 2005)

– Hányadikán utazol?
– Augusztus másodikán este
utazunk, ami azt jelenti, hogy
az idõeltolódás miatti átállás
könnyebb lesz. Nem szokott
megviselni, és majd csak 15-én
versenyzek.
– Milyen sorsolással lennél
elégedett?
– Itt már nincs „jó” sorsolás,
de mégis van, aki a jók közül is
jobban fekszik nekem.
– Kit szeretnél elkerülni?
– Az orosz Tmenovot, az üzbéget és talán a grúzt. A többiek közül akármelyik jöhet. A
Tmenov lehetõleg a döntõben
jöjjön.
– Milyen formában érzed
magad?
– Kihagytam a braunschveigi
versenyt meg a tábort, mert kiment a bokám, itthon erõsítettem, kaptam fizikoterápiás és lézeres kezelést. Most már egyre
jobban érzem magam, jókat tudok harcolni, nem figyelek már
annyira a lábamra.
– Mit vársz el magadtól?
– Reálisan nézve, valamilyen
helyezést (1-7-ig), ha nem sikerülne, csalódott lennék egy
picit. Nem feltétlenül dobogót,
de legrosszabb esetben is minimum az ötödik, hetedik helyet.
(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás a 4. oldalról)
– Milyen termésre számítasz
Pekingben a barcelonai egy
arany, két ezüst, egy bronz után?
– Hatan vagyunk a magyar
csapatban, egy érem, meg egy
pontszerzõ biztosan lesz!

– Szereted a kínai ételeket?
– Nincs vele problémám, de a
magyar kínai az nem az, ami
kinn van. Az olimpiai faluban
kapunk európai kaját, igaz, magyar szakácsunk nem lesz.
Ebédre egy jó levest szívesen

Kolonics után

Fotó: www.paksnet.hu

A kajak-kenu versenyeket
Peking északi városrészében, a 14 ezer nézõt befogadó Shunyi Olimpic RowingCanoeing Parkban rendezik.

Kozmann György
30 éves, olimpiai bronzérmes

4-szeres világbajnok, 3-szoros
Európa-bajnok.
Kegyetlen az élet, harminchat
éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Kolonics
György kenus. A kétszeres
olimpiai, tizenötszörös világbajnok edzés közben lett roszszul, a kiérkezõ mentõk sem
tudták megmenteni az életét. A
pekingi olimpián párosban, C2
500 és 1000 m-en képviselték
volna a magyar színeket
Kozmann Györggyel, az ASE
versenyzõjével. Kozmann a
csepeli Kis Tamással C2 1000
m-en áll rajthoz Pekingben.
– Milyen érzésekkel utazol
Pekingbe a tragédia után?
– Nincs bennem bizonyítási
vágy, teljesen más motivál.
Koló miatt megteszünk mindent, nyilván ezek az érzel-

Anti a lelátóról szurkol
Kovács Antal 36 éves olimpiai
és világbajnok ötödik olimpiájára készül, de ez lesz az elsõ,
amin nem versenyzõként vesz
részt.
– Nagy szerencse, hogy van
ez a Pekingi Szurkolói Klub.
Nagy erõt adhat a magyar
versenyzõnek, ha meghallja a
ria-ria-hungáriát, vagy a szeme sarkából meglát egy piros-fehér-zöld
foltot
a
tribünön… Tapasztalatból tudom, hogy ez mennyit számít. Már alig várom, hogy ott
legyek!
– Meddig leszel kint?
Ötödikétõl huszonnyolcadikáig kaptam lehetõséget, de az
nagyon hosszú lenne, a kétéves
kislányomtól már nem akarok

ilyen sokáig távol lenni. Így
nyolcadikától tizennyolcadikáig leszek kint, ebbe teljesen belefér a judo.
– Hol fogsz lakni?
– Mivel az olimpiai táborba
csak a versenyzõk és a kiváltságosok mehetnek be, én
egy nagy szurkolói faluban
fogok lakni. Ott lesz egy
nagy közösségi tér, minden
este programok, és az M1-et
lehet nézni egész nap. A
Barnáékat is szeretnénk oda
kihívni, levezetni a feszültséget, aztán kicsit hátba veregetjük õket és mehetnek
vissza.
– Voltál már Pekingben?
– 2000-ben olimpiai felkészülésen.
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megeszek, mert kell a forró étel,
de inkább a húsra megyek rá,
köret nélkül! Szolid vagyok, három-négy rántott hús elég.
– Mennyit számít, hogy az
edzõd és Kovács Anti is ott
lesz?

– Nagyon sokat! Mindketten tapasztaltak, ráadásul
Anti versenyzõként vett részt
négy olimpián. Bízom benne, hogy sokat tud segíteni,
és akkor nem lehet probléma!

mek a versenyen fognak leginkább jelentkezni, esetleg
plusz energiákat mozgósítanak bennünk.
– Kis Tamás az új párod, ki
õ?
– Sokan nem ismerik, fiatal,
nem a szakmai indokok szóltak
mellette, emberileg választottam.
– Mi a cél?
– Megváltoztak a célok
most már, Koló után a helytállás a lényeg. Megváltozott
minden, Tamással is más céljaink vannak. Hogyha kiesünk az elõfutamban, az
sem baj, ha megtettünk mindent. Nem tehetünk Tamásra,
ránk, irreális terheket.
– Lehet hogy korai, de gondolkodtál már az olimpia
utánról?
– Igen. Vannak elképzeléseim, de még nem akarok róla
beszélni. Teljesen tiszta kép
van az utána jövõ idõszakról.

Hangyási edzõ
esélyeket latolgat

– A két paksi judóstól mit szeretnél?
– Egy érmet és egy helyezést.
Mindkettõjükben benne van az
érem, de egy rossz sorsolás,
egy rossz nap, és vége. Barna
még nem biztos, hogy fejben
elhiszi, hogy mindenki verhetõ. Ha odáig eljutunk…
– Ebbe ti is sokat tudtok segíteni.
– Ez így igaz, rengeteg munka van bennük, annak egyszer
ki kell jönni.
– Kozmann Gyuri?
– Eddig aranyéremrõl szólt a
dolog, Koló halála után minden megváltozott. Gyurinak az
a dolga, hogy amit lehet, ebbõl
kihozzon. Most már nem az
aranyérmet…, de hát láttunk
már csodákat. Én azt mondom,
ha már bejutnak a döntõbe, lehet nekik adni egy aranyérmet.

Hangyási László 51 éves mesteredzõtõl elõször azt kérdeztük, mit takar olimpiai sportágvezetõ titulusa.
– Két éve van ez a poszt, tanulva az athéni doppingvizsgálatokon történt problémákból. Felelek a magyar cselgáncs küldöttségért, kísérem a
versenyzõket doppingvizsgálatra, napi jelentéseket írok a
MOB csapatirodának. Mint hivatalos személy, én is az olimpiai faluban fogok lakni.
– Kint leszel az olimpia teljes
idõtartama alatt?
Nem, másodikától tizenkilencedikéig leszek kint, még
akkor is hazajövök, ha Anett
és Barna is aranyat nyer. Jöjjenek õk az arany géppel.
– Mit vársz Anettõl és Barnától?
Anett már bizonyított a felnõttek között, ha kedvezõ sorsolást kap, képesnek tartom
éremszerzésre. Barna még nem
tette le a névjegyét a felnõttek
között, képes mindenre, az élmezõnybõl szinte mindenki ellen van esélye. Szeretnék mindenképpen egy érmet és pontszerzést. Úgy gondolom, a magyar válogatottnak lesz két érme, egy-egy férfi és nõi.
– Az edzéseken kívül mire
lesz idõ?
Nem lesz egyszerû eltölteni a
szabadidõt, óriási nyüzsgésre
számítok. Remélem, lesznek
úgynevezett olimpiai járatok,
amivel könnyen eljuthatnak a
sportolók a nevezetességekhez. Szeretnénk kicsit kikapcsolni, oldani a várakozás feszültségét.
Az oldalakat összeállította:
Kovács József
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Merre tart a kutyamenhely?
sági elõírásoknak megfelelõ állatmenhely mûködtethetõ Pakson. Ilyen jellegû kérelmet a
Cerberus Alapítvány soha nem
nyújtott be az önkormányzathoz. De nem is lehetne engedélyt adni, mert a helyi építési
szabályzat szerint ezen a területen tilos állatot tartani.
Az elõírások be nem tartása
miatt az önkormányzat a telep

Az állatmenhely üzemeltetése
nem önkormányzati feladat. A
városnak úgynevezett sintértelep fenntartásáról kell gondoskodnia. Korábban, a Vácikai
Cerberus Alapítvány mûködése elõtt is egy magánszemély
üzemeltetett állatmenhelyet
Pakson, de ez megszûnt. A
Cerberus Alapítvány 1998-ban
kezdte kialakítani telepét a kóborló, elhagyott kutyák ellátására. Évek óta problémát okoz
a menhely, hiszen üdülõövezetben mûködik, zavarja a hétvégi házak tulajdonosait. Az
elsõ negatív jelzések akkor érkeztek az önkormányzathoz,
amikor a Vácikában lévõ telepen olyan magasra nõtt az ott
ellátott kutyák száma – olykor
az ötszázat is túllépte –, hogy
ez már meghaladta a telektulajdonosok tûrõképességét. A

felszámolására szólította fel
az állatmenhely üzemeltetõjét.
A huzavona évek óta tart. A
város megindította a hatósági
eljárást a megszüntetésrõl,
döntését elsõ fokon megsemmisítette a közigazgatási hivatal, majd másodfokon jóváhagyta a határozatot. Így – mivel tevékenységét ezek után
sem függeszti fel a Cerberus

Fotó: Fonyó Dániel

Elutasította a paksi kutyamenhely üzemeltetõjének fellebbezését a közigazgatási hivatal és helyben
hagyta azt a jegyzõi határozatot, amely a menhely
bezárására szólította fel a Cerberus Alapítványt.
Az önkormányzat a helyzet megoldása érdekében
olyan csereingatlant ajánl fel az alapítványnak,
ahová a kutyákat át lehetne telepíteni. Ha az ingatlan megfelelõ lesz, a kutyamenhely „gazdája” kész
tárgyalni a költözésrõl.

szomszédok ingerültsége a kutyák számával együtt nõtt. Eleinte önkormányzati támogatást
is kapott az alapítvány, évenként több százezer forintot, de
két éve már nem biztosítanak
anyagi juttatást a menhely számára. A támogatás folyósítását
ugyanis az ott tartott kutyák
számához kötötték, a határt
kettõszáz kutyában maximálta
a város. Ezt a létszámot nem
tartotta be az alapítvány, így
megszüntette a segítséget az
önkormányzat.
A helyi építési szabályzat és
az állattartásról szóló rendelet
elõírásai vonatkoznak az állatmenhely tevékenységére, tájékoztatott dr. Blazsek Balázs.
Városunk jegyzõje elmondta,
hogy az állattartásról szóló
rendelet szerint csak mûködési
engedéllyel rendelkezõ, a ható-

Alapítvány – bírósági eljárás
indul az ügyben, amely akár
egy-másfél évig is eltarthat.
Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy a bírósági úttal
párhuzamosan, ingatlancseremegállapodást ajánl fel az alapítványnak. Így próbálják minél gyorsabban megoldani a
problémát. Elsõként a Pörösi
sor elején, Cseresznyésben jelöltek ki egy telket, amelyet
nem fogadott el az alapítvány,
most a csámpai városrészben
ajánlottak fel egy másik ingatlant. Hivatalosan nem értesült
még az újabb területrõl az alapítvány üzemeltetõje, Gál
Tiborné. Megkeresésünkkor
elmondta, hogy elfogadja a területcserét, amennyiben az
önkormányzat a célnak megfelelõen átépíti azt. Ha biztosítják a közmûveket, valamint
a kutyák számára szükséges
felépítményeket. – Ami járható út és megfelelõ a kutyák
számára, azt én elfogadom, de
nincs pénzem arra, hogy az
európai uniós szabványnak
megfelelõ állatmenhelyet hozzak létre az új helyen – tájékoztatott Gál Tiborné.
– Ennyit tudunk tenni –
mondta el dr. Blazsek Balázs,
aki ezúton is türelmet kér a lakosságtól. A címzetes fõjegyzõ
hangsúlyozta: ha a megállapodás létrejön, és egy új állattartó
telep létesül városunkban, a
szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznie kell, ebben a területen tartható kutyák
száma is szerepelni fog.
Dallos Szilvia

A Cerberus Alapítvány 1998 óta magánszemélyek támogatásával végzi tevékenységét, javarészt budapestiek és néhány német állatbarát szervezet segíti anyagilag. Jelenleg 450 körül
van a kutyák száma a vácikai menhelyen. Állatorvossal nincs
szerzõdésük, de két állatorvos felügyeli rendszeresen az ebeket. A négylábúakról az üzemeltetõ elmondása szerint nyilvántartást vezetnek és oltva vannak. Sok elhagyott kutya talál gazdára segítségükkel, de nagyon sok állat kerül be idõrõl-idõre,
mivel – mint azt a telepen dolgozóktól megtudtuk –, ha õk nem
fogadják be a kutyákat, akkor az út mellett végzik, kidobják
õket gazdáik.
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A segély olyan, mint a
mûtét – halasztást nem
tûrõ beavatkozás, akut
esetben. A megoldás az
egészségügyhöz hasonlóan a megelõzés lenne, ám
még ez utóbbinál sem
mûködik, nem hogy a jóval fiatalabb szociális
rendszerben, mondja
Borbás László, a Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetõje. A fiatal szociálpolitikus szerint a mostanság elhíresült „segélyt munkáért
elv” nem más, mint a
média által is felfújt lufi,
s egyébként is, a szociális
munka olyan, mint a foci: mindenki ért hozzá.
Vagy legalábbis azt hiszi.
– Azért a monoki polgármester nagyon beletenyerelt valamibe: az általa felvetett kezdeményezés, mely szerint a rendszeres szociális segély kifizetését közmunkához köti, sok követõre talált, és az indulatok
még ma sem csillapodtak. Ez
azt jelzi, hogy egy sok vitát szító – és nem megoldott helyzetre keresett választ.
A rendszerváltás óta a legsúlyosabb probléma a munkanélküliség, és az ezzel járó
társadalmi feszültségek, amit
azóta sem tudtunk megnyugtatóan kezelni. A média felkapta a monoki helyzetet,
csakúgy, mint a tanárveréseket. Ha valami slágertéma, akkor vitamûsorok, újságcikkek
hada foglalkozik vele, pedig a
probléma 10-15 éve fennáll.
Ugyan valós dolgokra világítanak rá, de semmiképp nem
újszerûekre, a szakemberek
évek óta jelzik a szociális
szférában is a megoldásra váró feladatokat. Mindezzel
együtt nem jelenik meg új

Fotó: Molnár Gyula

A közmunkához nem csak kapa kell

szakmai koncepció, vagy nem
látom, hogy okos döntések
következnének. Gazdaságilag
elmaradott kistelepüléseken,
ahol nagy a munkanélküliség,
és mindenki ismer mindenkit,
azt is tudják, ki jár segélyért –
nagy az ellenérzés a lakosságban ha úgy érzik: nem szolgált rá az illetõ az állam, azaz
közvetve az õ pénzére.
– A vitázók két táborra szakadtak: a szóban forgó polgármester szerint a segéllyel
teszünk rosszat: felnõ egy generáció, aki nem a munkában
szocializálódott. Szociológusok azonban úgy látják: az
önkormányzatnak nincs joga
az utolsó mentõövet is megtagadni.
A szociológusok sokszor elefántcsonttoronyban ülnek, nem
értek egyet azzal, hogy ezek az
emberek áldozatok – ám azzal
sem, hogy azért nem dolgozik,
mert nem akar. Sokszor olyan
hátrányokkal indulnak, amit
nem lehet szankciókkal megváltoztatni. Hogyan lehet viszszavezetni valakit a munkaerõpiacra, aki nem tud írni, idõben
megjelenni reggel, vagy nem
képes végigülni egy munkakeresõ tréninget? Akinek elõször
fogorvosra, ruhára, életvezetési tanácsokra lenne szüksége,
hogy képes legyen munkát vál-

lalni. Hogyan tartsa rendben
valaki közmunkában egy idõs
ember udvarát, ha a sajátját
sem képes? A közmunkához
nem csak kapa kell. Szervezés,
adminisztráció, munkafelügyelõ – tehát pénz. E nélkül nem
lehet értelmes közmunkát végezni.
– Márpedig sok pénz megy el
erre. A KSH adatai szerint tavaly 60 milliárd rendszeres
szociális segélyre, míg 2007 elsõ félévében mindössze alig 9
milliárd közmunkára.
A harcos jelszavak skandálása kevés, és a pénzt sem csak
kiosztani kell a rászorulók között. A munkára ösztönzõ szabályozók mellett a természetbeni juttatásokra, képzésekre
és a munkavállalást elõsegítõ
szolgáltatásokra is szükség
van. Fejleszteni kéne a pszichés segítségnyújtást, azaz a
családsegítést, hosszú távon
megtérülne, amit belefektetnének. E nélkül: akár holnap is
adhatunk kétszer annyi segélyt, az sem megoldás. Egy
családgondozó országos szinten 120 emberrel foglalkozik,
szegényebb területeken akár 3400-zal is. Havi egy-két óra jut
olyan emberekre, akik rendszeres jelenlétet igényelnének.
Ám pesszimista vagyok ez
ügyben, nem látom, hogy a kö-

zeljövõben erre megoldás születne. Így marad, ami van: rohanunk a krízis után.
– Másik nagy port kavart kezdeményezés, mely szerint megtagadnák a gyermekvédelmi
támogatást azon szülõktõl,
akik nem járatják iskolába
gyermeküket.
Mielõtt bárki helyeselni kezdene: van már szankció – a
gyermek büntetése nélkül –
amit alkalmazhatnak ez esetben. Tudniillik: meg lehet büntetni a szülõt, ha nem járatja
iskolába gyermekét. A büntetést le lehet dolgoztatni vele,
sõt végsõ esetben még a családból is kiemelhetik a gyereket. A gyermekvédelmi jelzõrendszer feladata a problémák
feltárása: tíz óra hiányzás után
az iskolának kötelessége jelezni az önkormányzat felé,
amely a gyermekjóléti szolgálatot igénybe véve kiderítheti,
mi okozza a problémát.
Ugyanakkor akadt olyan Pakson, amikor 150 (!) igazolatlan
óra kellett ahhoz, hogy a pedagógus beszámoljon az általános iskolai mulasztásról, s lehet tudni olyan háziorvosról is,
aki indokolatlanul is kiállít
igazolást. Amikor valaki a
szankciók szigorítását kéri, azzal is tisztában kell lennie:
vannak büntetések, ám azokkal sokszor nem élnek az önkormányzatok.
– A helyzet soha nem lesz ideális, mindig lesz munkanélküliség, mindig lesz aki többet keres – mindig lesznek viták.
Amirõl eddig nem esett szó: a
nem hátrányos helyzetûekkel
is foglalkozni kellene. Nem
csak a munkaerõpiacról kiszorultaknak lenne szükségük
pszichés felkészítésre, hanem
az oly sokat emlegetett „befogadó társadalomnak” is. Hiszen a monoki helyzet is rávilágított: komoly indulatok
gyûltek fel, és egyvalamit nem
lehet: ezeket az indulatokat figyelmen kívül hagyni.
Dávid Ildikó
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Atomerõmû

A fázósak otthon maradtak,
de még így is voltak körülbelül százötvenen a PADOSZ
Ifjúsági Tagozata strandpartiján. Jöttek a villamosiparban dolgozók Oroszlányból,
Debrecenbõl, Budapestrõl,
Százhalombattáról, s még
számos városból.
Akik itt voltak, a hûvös idõ ellenére kimelegedhettek, mert
igen furfangos feladatok vártak rájuk, úgy mint seprûhoki
és létragolf, meg rönkhajítás.
A kevésbé vállalkozó szellemûek megelégedhettek a nézelõdéssel, ami nem jelentett
egyet azzal, hogy unatkoztak,
hiszen egyebek mellett búvárbemutató és röplabdamérkõzések tanúi is lehettek. Hanol
Zsuzsa, az ifjúsági tagozat vezetõje elmondta, öt éve minden év júliusának utolsó
szombatján megrendezik a
strandpartit, amivel arra szeretnének lehetõséget teremteni, hogy találkozhassanak a
villamos szektor fiataljai. Az
ifjúsági tagozat egyébként
szerves része a PADOSZ-nak,
2003-ban egy országos kezdeményezés nyomán hozták létre 170-180 fõ részvételével.
Azóta egy tíz-tizenöt fõs aktív
mag alakult ki, s szervez különbözõ programokat, indít
útjára kezdeményezéseket.
Egyik ilyen a karácsonyi akció, aminek eredményeként
gyermekközösséget lepnek
meg ajándékkal, a másik például az említett strandparti,
ami a közösség összekovácsolását szolgálja. Hanol Zsuzsa
azt is elmondta, nem titkolt
célja az ifjúsági tagozatoknak
az utánpótlás nevelése, és az,
hogy a fiatalokat mozgósítsa,
s megismertesse velük a szakszervezeti munka lényegét és
elõnyét.
Vida Tünde

Ismét Paksra figyel a sakkvilág
Lapzártánkkor ért véget a Marx György Sakk Emlékverseny elsõ „félideje”. Minden résztvevõ mögött
öt játszma van. A paksiak közül Berkes Ferenc gyûjtött több pontot, mégis õ tért keserûbb szájízzel pihenõre, hiszen jól kezdett, majd egy vereség, az ötödik fordulóban pedig egy döntetlen szegte kedvét.
Ács Péternek viszont sikerült felállnia a padlóról, az
ötödik játszmáig fél pontot szerzett, ott pedig az addig élen álló Beljavszkijt verte feketével.
A paksi atomerõmû támogatásával hatodízben rendezik meg
a Marx György emlékversenyt.
A fizika professzor a nukleáris
ismeretterjesztés apostola volt,
a tudományt, az oktatást és az
atomenergia békés felhasználásának ügyét szolgálta. Ez a
sakkverseny hivatott arra,
hogy ápolja a magyar tudomány e kiemelkedõ alakjának
emlékét. A verseny a sakkéletben is figyelemnek örvend, kevés ilyen erõs mezõnyt felvonultató, kiválóan szervezett
torna van Magyarországon.
Idén talán az eddigieknél is
erõsebb mezõnyt sikerült öszszeverbuválnia Vidéki Sándor
szervezõnek. Két hazai játékos, Berkes Ferenc ifjúsági világbajnok, magyar bajnok,
olimpiai ötödik helyezett és
Ács Péter junior világbajnok,

olimpiai ezüstérmes, a Marx
György verseny tavalyi gyõztese mellett egy szovjet, egy
holland, egy francia és egy örmény nagymester kapott meghívást a versenyre. Beljavszkij
Alexander a mezõny „nagy
öregje” szovjet bajnok, ifjúsági
világbajnok, többszörös olimpiai bajnok, Daniel Stellwagan
kétszeres holland bajnok,
Gabreiel Sargissian kétszeres
örmény bajnok, olimpiai
aranyérmes, illetve a legmagasabb Élõ-pontszámmal rendelkezõ ifjúsági világbajnoki
ezüstérmes francia bajnok,
Maxime Vachier-Lagrave ült
asztalhoz az ESZI nagyelõadójában.
– Ambivalens érzésekkel várom a versenyt. Címvédõként
alapvetõ követelmény lenne a
gyõzelem, de öt, papíron ná-

lam jobb sakkozóval kell
megküzdenem – fogalmazott
Ács Péter az ASE étteremben
tartott megnyitón, ahol a fõszponzor Paksi Atomerõmû
Zrt. nevében Süli János köszöntötte a sportolókat. Peti
azt is elárulta, hogy izgalmas,
kemény csatákra számít, s arra, hogy nem lesz lehetõség
lazításra, hiszen nincs egyetlen gyenge pont, könnyen
megfogható, ingadozó teljesítményt nyújtó játékos sem. Az
ASE kiválósága elmondta, reális célként nem a gyõzelmet
tûzte ki, elégedett lenne a harmadik hellyel is. – Célom,
hogy nyerjek játszmát. Többet
is – tette hozzá.
Berkes nagymester szerint a
paksi verseny egyébként ritkaságszámba megy Magyarországon. Nagyon jól szervezett, s
lehetõséget ad arra, hogy itthon
üljön asztalhoz ilyen kiváló
sakkozókkal. Feri azt is hozzátette, hogy számára a torna remek lehetõség, hogy felkészüljön az olimpiára, amelyet novemberben rendeznek.
A VI. Marx György Sakk
Emlékverseny vasárnap ér véget, az eredményhirdetést pedig hétfõn tartják.
Vida Tünde

Fotó: Molnár Gyula

Létragolf és
rönkhajítás
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Fiatalok a nagyvilágban

Tamás unja már a csavargást
Itthon dzsúdózott, a junior Eb ötödik helyéig jutott, és ott volt „Atom Anti” Barcelonáján, Hangyási László oldalán.
Az elmúlt csaknem húsz évben kisebb-nagyobb hazai megszakításokkal megjárta
Németországot, a Dominikai Köztársaságot, Angliát, Spanyolországot, szeptember
óta pedig egy észak-írországi kisvárosban él
hétéves kislányával és élettársával Krausz
Tamás.
– Délutánonként a Tescóban vagyok mindenes, de inkább a parkoló rendjére vigyázok, jövök-megyek… Hetente néhány éjszaka pedig a város egyetlen, táncos lányokat foglalkoztató szórakozóhelyén ügyelek
a nyugalomra – meséli.
Mióta Pakson abbahagyta a sportot, kisebb kihagyásokkal, de különbözõ módokon „kínozza magát”, mint mondja, képtelen „csak úgy” edzegetni. Ennek jegyében –
mivel felkérték rá – épp pénzdíjas ketrecharcra készül…
Jelenlegi lakhelyérõl így vélekedik Tamás:
– Az írek leginkább abban különböznek
tõlünk, magyaroktól, hogy már-már zavaróan udvariasak, ha rálépek valamelyikük
lábára, õ kér bocsánatot, még mielõtt kinyitnám a szám; itt nincs olyan zsúfolt

forgalmi helyzet, hogy ne engednének be
maguk elé. Másrészt mostanra kezd elfogyni a külföldiekkel szembeni toleranciájuk, kezdetbeli rácsodálkozásuk. Ez
érthetõ: túl sokan lettünk, miattunk csökkennek a bérek, amelyek még mindig Írországban a legmagasabbak az unió országai közül. Nem tanuljuk a nyelvüket,
és általában nem próbálunk beilleszkedni.
Hogy miért? Szerintem egyszerûen a család, az ismerõsök hiánya miatt. Úgy íté-

Egy híján fair
Kezemben az egyik áruház
prospektusával nézem az árakat: sertéslapocka 859 Ft, kávé
599 Ft, kenyér 119 Ft – és még
sorolhatnám. Kevés kivételtõl
eltekintve minden ár kilencesre
végzõdik, úgy, ahogy a többi üzletlánc katalógusában is. Tudom, hogy ez így van már nagyon régóta, s azt is tudom,
hogy ezzel a mi érzékeinket
akarják kicsit elaltatni, hiszen
nem 1000, „csak” 999 forint.
Már megszoktam, és ezért nem
tûnt fel eddig, hogy egy ideje tulajdonképpen valótlanságot közölnek velem, hiszen hogyan fogom kifizetni a pénztárnál azt a
húst, kávét, kenyeret vagy bármi
mást? Nem adhatok 859 forintot, mert már nem használha-

tom fizetésre az 1 és 2 forintos
érméket. Természetesen kerekíteni fognak, az említett esetekben felfelé. Nem nagy összeg –
mondhatják, de a lényeg nem is
ez, hanem az, hogy nem annyit
fizetek, mint amennyiért a szórólapokon hirdetik a terméket,
vagy amennyi az árcédulán áll.
A hatályos jogszabályok szerint az árakat nem kell kerekíteni, csak a végösszeget, ebbõl a
szempontból tehát rendben van
a dolog. De azért mégis… Becsapásnak érzem, hogy még
most is olyan árakkal csábítanak vásárlásra, amilyenekért
biztosan nem vehetem meg azt a
terméket és ettõl azért rossz érzésem van – egy híján fair.
Komáromi János

lem meg, külföldre nem a biztos egzisztenciájúak jönnek, az egyszerûbb ember
pedig nem olyan könnyen illeszkedik be.
Egy szabolcsi faluból elég nagy lehet az
ugrás, de sok más, személyes oka is lehet.
Egy biztos: a nyelvtudás hiánya perdöntõ
a beilleszkedési nehézségekben.
Egyébként is egyre többen mennek el elsõ generációsok. Úgy érzem: megszokni
még csak-csak lehet az idegen országot,
de megszeretni nem. Nem ismerek olyan
külföldit, aki ne években vagy euróban
számolná az itt eltöltendõ idejét. Én sok
helyen éltem, a nyelvvel is elboldogulok,
nem is vagyok túl honvágyas típus, de
még nem volt idõ, hogy otthon érezzem
magam. (Kivéve a mámoros perceket,
amikor a Republicra, LGT-re csápolunk.)
A honvágy azonban csak-csak feltûnik Tamás érzelmei között, és, mint mondja, a korral erõsödik is. Hiányoznak barátai, szülei –
szerencsére szüleivel napi kapcsolatban áll.
Januárra tervezi, hogy hazalátogat.
Kezdi már unni a csavargást, még néhány
év Spanyolország talán belefér…
– Sok-sok tervünk van, némelyik olyan titkos, hogy még én sem tudok róla. Spanyolországba azért vágyunk, mert gyönyörû,
nyugodt hely, élettársammal mindketten jól
beszéljük a nyelvet, barátok várnak kint.
Na, és persze kárpótolnunk kell magunkat a
sok ír esõért.
Sólya Emma

Faltörõ betörõ
Nagy értékû kárt okozó betörésrõl adott hírt a
rendõrség: másfélmillióval rövidítettek meg egy
paksi vállalkozót azok a tolvajok, akik számára
még a fal sem jelentett akadályt. Egyszerûen
lyukat vágtak a raktár falára és kipakolták.
A károsult a Bakacsi gumiszerviz. Az eset nem a telephelyükön, hanem a volt konzervgyár területén lévõ raktárukban történt. Itt a téli gumikat tárolják, így nap mint nap
nem ellenõrizték. A bûncselekményt a tulajdonos fia fedezte fel, s tett bejelentést a
paksi kapitányságon. A kárt
elõzetesen kétmillióra becsülték, majd másfél millió forintban jelölték meg, tájékoztatott Péger János. A rendõrkapitányság bûnügyi osztályvezetõje elmondta, körülbelül

150 különbözõ gumiabroncsot vittek el. A tettes vagy
tettesek befeszítették az ajtót,
de a falat is megbontották,
hogy azon át vihessék ki a gumiabroncsokat. Miután körülbelül két hete nem járt senki a
raktárnál, a betörés pontos
idõpontját még nem ismeri a
rendõrség, és még azt sem
tudják, hogy egy alkalommal
jártak-e ott a tolvajok és vitték el a temérdek gumit, vagy
módszeresen dézsmálták a
raktár készletét.
Vida Tünde
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Elõbb egy társasház, késõbb
komplett lakópark épülhet a
Gesztenyés úton lévõ barakkoknál, a strand, a jégpálya és a
Pollack Mihály utca végén lévõ
nadrágszíj parcellák által határolt részen. A terület egy hányada a Lussonium Kft. tulajdona, a telkek kialakítását a cég
kezdeményezte, s a kft. építteti
a társasházakat is. Itt most
egyebek között a Neutron kommandó bázisa, az ASE konditerme és a nyugdíjasklub, valamint az Együtt a parlagfû ellen Alapítvány termei vannak.
A tervezett beruházásról
Dömény Zoltán ügyvezetõ
adott tájékoztatást: négy-öt éve
kezdeményezték a város rendezési tervének módosítását. A terület azóta gazdasági, kereskedelmi övezet, ahol lehetõség
van lakóépületek kialakítására
is. Dömény Zoltán úgy véli,
egy húszezres lélekszámú városban, mely környezete központja, igény van évi 20-30 új

Fotó: Fonyó Dániel

Lakópark a barakkok helyén

építésû lakásra. Õk olyan otthonokat terveznek, amelyek
például a panelépületekbõl kiköltözni akaróknak jelentenek
egy újabb lépcsõfokot, minõségi cserét.
Hogy terveiket megvalósítsák, elsõként az önkormányzattól elvi telekalakítási engedélyt
kellett kérniük, ami az egész
tervezési egységre vonatkozik.
Így nem csak a Lussonium Kft.
területére, hanem a szomszédos

Duna-parti
családi napok
2008. AUGUSZTUS 16. (SZOMBAT)
Helyszín: Duna-part
10.30 Duna átúszás
15.00 Olyan, mint te – Szekeres Adrienn mûsora
15.40 Thai Chu bemutató
16.00 Sugárzó Lányok
16.20 Érted szól a szerenád – Márió, a harmonikás mulatós
mûsora
17.05 Mazsorett Elevenek csoportja
17.35 Minden jót, Mónika – Payer András mûsora
18.35 The Irish Dance Experience ír tánc show
19.10 Ghadah Gharam Hastáncegyüttes
20.30 Magnatofon – a Magna Cum Laude együttes koncertje
Helyszín: Erzsébet Szálló mögötti út
22.00 Szabadtéri nosztalgia disco DJ Schuckert Józseffel
2008. AUGUSZTUS 17. (VASÁRNAP)
Helyszín: Duna-part
17.00 Big Balls együttes koncertje

területre, amelynek nagy része
az atomerõmû, töredéke az önkormányzat tulajdonában van,
szintén elkészült a terv. Az elvit
végleges telekengedélyezési eljárás, majd a telkek megosztása
követi. Egy-egy telek 12001500 négyzetméteres lesz, ennek ötven százaléka beépíthetõ.
A terv az, hogy 5-600 négyzetméteres háromemeletes házak
épülnek, amelyekben húsz lakást és 14 garázst alakítanak ki.
18.40
19.00
20.00

Ezek között akad egy-két egyszobás, de a többség másfélkétszobás lesz, számolt be
Dömény Zoltán. A Lussonium
Kft. ügyvezetõje a tervezett lakóparkkal kapcsolatban azt is
elmondta, hogy olyan épületegyüttest szeretnének parkokkal, pihenõ- és zöldterületekkel, amely színvonalas életteret
jelent leendõ lakóinak.
Amennyiben idõben megkapják az engedélyeket, és az idõjárás is kedvezõ lesz, az elsõ
társasház építését õsszel elkezdik, de legkésõbb tavasszal
hozzáfognak. Hogy a többi milyen ütemezésben készül, az az
igényektõl is függ. A cég saját
területén hat épületet emel, de
miután egy tervezési egységet
képez az atomerõmû tulajdonával, a terveken ott is kijelölik az
esetleges telkeket. Dömény
Zoltán úgy gondolja, amennyiben sor kerül az atomerõmû kapacitásbõvítésére, több száz új
lakásra lesz szükség az építõk
számára. Ezen a területen akár
háromszáz lakást is ki lehet alakítani.
-vt-

Party Táncklub
Csillag Show Táncegyüttes mûsora
Közeli helyeken – a Bikini élõ koncertje

2008. AUGUSZTUS 20. (SZERDA)
Helyszín: Jézus Szíve templom
9.00
Ünnepi szentmise
Helyszín: Jézus Szíve templom elõtt
10.00 Szent István napi városi ünnepség. Ünnepi beszédet
mond: Hajdú János, Paks város polgármestere. Közremûködik: a
kézdivásárhelyi Cantus Kamarakórus
Helyszín: Duna-part
14.30 A viski Tisza Táncegyüttes fellépése
15.00 István, a király – táncjáték
Pécsi EuroDance Tánc- és Modellstúdió elõadása paksi egyetemisták közremûködésével
15.45 A Mona Lisa együttes mûsora
16.30 Dalolj csak jó harmonikám! – Solymos Tóni mûsora
17.30 Tûzvirág Táncegyüttes mûsora
18.30 Nem vagy király – musical részletek. Közremûködik:
György Rózsa Sándor, Mahó Andrea, Janza Kata, Bardóczy
Attila.
20.00 Swing, Swing, Swing – a Budapest Jazz Orchestra élõ
koncertje.
21.30 Fáklyás felvonulás a Dunán
21.40 Tûzijáték

2008. augusztus 1.
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Reich Terézia irgalmas nõvér,
tanítónõ 1913-ban született
Pakson, idén ünnepli kilencvenötödik születésnapját. Jelenleg Budapesten él, Paksra
rokonokhoz látogatott nemrégiben. Találkozásunkkor lenyûgözött bölcsessége, frissessége, a belõle áradó végtelen
türelem és szeretet. Bár ismeretlenül toppantam be hozzá,
úgy éreztem, régóta ismerem.
Teréz néni Felsõrácegresen
majd Sárszentlõrinc-Uzdon tanított Renkecz József néptanítóval. Szívesen mesélt az ott
eltöltött idõrõl, a pusztai iskoláról és a gyerekekrõl: arról a
mára már feledésbe merülõ világról, melynek tagjai a település tanítójában nem csupán a
gyermekeket oktató-nevelõ pedagógust látták, hanem a közösséget összetartó, az ott élõ
felnõtt társadalom világhoz való viszonyának alakítóját is
tisztelhették személyében. Az
uzdi osztatlan iskola, mely az
elsõ négy évfolyam együtt tanítását jelentette, nem volt
egyedülálló a pusztai iskolák
életében. Teréz néni „osztályában”, az alsó tagozaton, negyven-negyvenöt gyermek tanult.
„Legfontosabb volt a jó felkészülés, valamint a közvetlenség, akkor a tanító bátran mehetett az iskolába.” Az osztatlan iskolában közvetlen és
önálló órákat tartott. A közvetlen órákon, tanítói magyarázat
segítségével, az új tananyaggal
ismerkedtek a tanulók. Ismételtek, rögzítették az elhangzottakat, gyakoroltak, majd az
önálló óra következett, ahol
egyénre szabott feladatokat oldottak meg a tanulók. Teréz
néni az elsõ osztályosokat délelõtt tíz órára rendelte be az iskolába. Egyrészt sajnálta õket
a korai kelés miatt, másrészt
játékosságuk, csintalanságuk
elterelte a többiek figyelmét a
tananyagról. Így a felsõbb év-

Fotó: Tell Edit

„A lámpánk odafenn égett,
nekünk példamutatónak kellett lennünk.”

folyamosok közvetlen tanórái
után érkeztek az iskolába, és
amíg a nagyok önállóan dolgoztak, a kicsinyekkel zavartalanul foglalkozhatott. Saját maga által rajzolt applikációs képek segítségével oktatta kis tanítványait. A legfontosabbnak a
számtan tanítása mellett a szótagoló olvasás elsajátítását tartotta, mely „alapja a helyesírásnak és a tiszta beszédnek”.
Teréz néni diákot meg nem
buktatott, délutáni felzárkóztató óráin addig magyarázta,
gyakoroltatta a tananyagot,
amíg a felzárkóztatásra szoruló gyermek azt meg nem értette. Természetesen kitûnõ –
mai szóval élve – partner viszony volt a pedagógus és
szülõk között, akik együttmûködve az iskolával, támaszkodva az értelmiségi-pedagógus tapasztalataira, tanácsaira,
annak erkölcsi útmutatásainak
szellemében a tanítóval közösen nevelték a gyerekeket.
A szülõk iskolája, az író-olvasó találkozók – melyeket

Teréz néni és Renkecz József
együtt szerveztek – kiváló alkalmat biztosítottak a falu lakóinak a mûvelõdésre, tapasztalatcserére.
A kor, a politikai rendszer
okozta nehézségek ellenére
Teréz néni derûs nyugalommal
tanított, nevelt, dolgozott.
Ugyan az esélyegyenlõség kifejezést akkoriban még nem
használták, de naponta a szó
tartalmához igazították munkájukat a tanítók. Teréz néni
osztályában a cigány gyermek
egy padban ült az agronómus
kislányával, és amikor reggeli
fürdetésre került sor az iskola
falai között (gyakran elõfordult), az igazgató kisfiával
kezdték a mosakodást. Az öszszes tanuló az iskolában hagyta az irkáját, a délutáni foglalkozásokon minden gyermek
részt vett, és nyáron is gyakran
vendégeskedtek a tanítványok
Teréz néninél. – Huszonnégy
órás szolgálat volt – meséli,
mely szolgálat kezdetén, az elsõ tanórán, a Szózat elsõ vers-

szakának közös elmondása
volt a feladat…
Beszélgetés közben néztem
ezt a törékeny, csupa élet tanítónõt. A jelenrõl kérdeztem.
Azt mondta, nem szereti ezt a
mai hangoskodást. „Nagy emberek kellenének, hiteles emberek. Azt kell keresni, ami
összeköt. Nem azt, ami széthúz.” Naponta hallunk hasonló
gondolatokat. Ha nem figyelünk oda, kitõl halljuk, hajlamosak vagyunk elengedni a fülünk mellett. Teréz nénire
„csak” figyelni lehet. Minden
szava tiszta és igaz. És amikor
arról kérdeztem, hogyan õrzi
kivételes vitalitását, így búcsúzott tõlem: „A szellemet kell
táplálni, akkor jól mûködik a
test”.
Tell Edit
Teréz nénit a tévé képernyõjén is viszontláthatják a
TelePaks Kistérségi Televízió Hárompont címû kulturális magazinjának õszi adásában.
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A módszer alapvetõ elve a „hasonlóság törvénye”: hasonló a hasonlótól gyógyul. Vagyis olyan hatóanyagokat alkalmaznak a
betegségek gyógyítására, amelyek töményen használva ugyanolyan tüneteket váltanak ki, mint amelyektõl a beteg szenved.
A gyártás során a hatóanyagokat folyamatos és ismételt hígításnak és rázásnak teszik
ki. Ennek során a hatóanyag jelenléte egyre csökken a gyógyszerben, ám hatása egyre fokozottabban jelentkezik.

Homeopátia
A szerek természetes alapanyagokból (növényi, állati, ásványi eredet) készülnek. Az
alkalmazás során nem csak a beteg szerv
gyógyítására, hanem a testi-lelki harmónia
teljes visszaállítására törekszenek. Cél a
szervezet valamilyen okból gátolt öngyógyító képességének a felszabadítása, beindítása.
Az alkalmazott szereknek mellékhatásai

AZ ORVOS VÁLASZOL

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Ha hiszik, ha nem, a homeopátiás szerek a monitortól megfáradt szemtõl kezdve a szívinfarktusig
sok területen segíthetnek rajtunk. Dr. Bodor
Bíborka háziorvost, homeopatát kérdeztük a módszerrõl, valamint tapasztalatairól.

– Mikor és miért döntött úgy,
hogy a gyógyításnak ezt a
módszerét is elsajátítja?
– Háziorvosként láttam, hogy
nagyon sok gyógyszert használunk, és ennek ellenére nehéz
valódi gyógyulást elérni. A
gyógyszerek mellékhatásai pedig további problémákat okozhatnak. Gyerekkorom óta nagyon közel álltam a természethez, így nem véletlen, hogy érdeklõdve keresgéltem a különbözõ természetgyógyászati eljárások között. 2003 õszén
részt vettem egy orvosok számára rendezett, homeopátiáról
szóló bevezetõ elõadáson. Ez
annyira megfogott, hogy 2004
tavaszán beiratkoztam a kétéves posztgraduális képzésre,
ahol a homeopátia klasszikus

ágát sajátítottam el. Azóta folyamatosan veszek részt továbbképzéseken, elõadásokon,
és most a homeopátia klinikai
ágának képzésére járok.
– Mit takar ez a két kifejezés,
klasszikus és klinikai?
– A homeopátiás kezelések
alapja, hogy nem csak egyetlen
bántalomra, hanem a szervezet
fizikai, lelki és mentális egészére ható, úgynevezett alkati
szert keresünk. Ehhez a beteg
másfél-két órás részletes kikérdezésére, és természetesen
kontrollra is szükség van. Ezt
nevezzük klasszikus homeopátiának, amely alkalmazható a
betegségek gyakorlatilag teljes
körének megszüntetésére.
A klinikai módszer kidolgozását az tette szükségessé,
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nincsenek, hozzászokás nem alakul ki. Alkalmazhatóak gyermekeknél, felnõtteknél,
idõseknél, terhes és szoptatós anyáknál sõt
az állatok kezelésében is. A készítmények
dobozán a szer neve mellett egy betû és egy
szám található. A jelzés a készítmény „erõsségére” utal. A szám a hígítások számát, a
betû a hígítás arányát mondja meg (D=10
szeres, C=100 szoros). A nagyobb szám erõsebb hatást jelent, mint ahogyan a „C” jelzésû szer is erõsebb a „D” jelûnél.

hogy a rendeléseken nincs idõ
a teljes kikérdezésre, és az akut
betegségek gyors beavatkozást
igényelnek. Elsõdleges a tünetek megszüntetése, gyors eredmények elérése.
– Mi a tapasztalata, a betegek hogyan fogadják a homeopátiás készítményeket?
– A betegek többsége, mintegy
80 százalék örömmel fogadja el
a felkínált lehetõséget. Akadnak, akik már hallottak a módszerrõl vagy már használtak is
ilyen készítményeket, míg másokat az orvos iránti bizalom vezet. Sokan vannak, akik számára nincs is más lehetõség. Például a terhesek vagy a szoptatós
kismamák számára nagyon nehéz lenne a megszokott gyógyszerek közül választani, míg a
homeopátiás készítményeket a
mellékhatások veszélye nélkül
alkalmazhatják.
– Hogyan lehet hozzájutni a
készítményekhez?
– Pakson, a gyógyszertárakban megvásárolható a szerek
nagy része akár recept nélkül
is. Ha éppen nincs, akkor néhány nap alatt beszerzik. Amikor pedig a rendelésen találkozom valamilyen akut problémával, akkor saját, mintegy
120 darabos készletembõl tudok néhány adagnyit biztosítani. Igény esetén segítek összeállítani utazási csomagot, házi
patikát is.
– Mi a véleménye arról, ha
valaki a már fellelhetõ könyvek
vagy az internet segítségével
választ szert?
– Ha felismerte, hogy valamilyen problémája van, és megvan a homeopátia iránti bizal-

ma, akkor nyugodtan válaszszon és próbálja ki. Károkat
nem tud okozni. Azonban, ha a
gondok nem szûnnek meg
vagy elbizonytalanodik, akkor
mindenképpen kérje ki egy homeopata segítségét.
– Milyen a módszer fogadtatása az orvostársadalomban?
– Az elõadásokon nagyon sokan vagyunk, és egyre nõ az
érdeklõdés. Úgy tûnik a gyermekgyógyászok és a nõk fogékonyabbak, de jelentõs az állatorvosok száma is. Természetesen ellenállás is tapasztalható, de kimondottan ellenséges
véleménnyel nem találkoztam.
Jelenleg még nem vagyunk sokan, hiszen Tolna megyében
tudomásom szerint négyen alkalmazzuk ezt a módszert.
– Milyen betegségek esetén
tapasztalta a legjobb eredményeket?
– Itt Pakson elsõként az allergiás problémák kezelését említem. De a stresszes gondok, alvászavarok, hasmenések, fejfájások, bõrpanaszok, klimaxos
problémák és gyakorlatilag
minden más esetben is hatékony a kezelés. A homeopátia a
szervezet megbomlott egyensúlyának visszaállítására törekszik, így nem csak a gyógyításban, de a betegségmegelõzésben, az immunrendszer erõsítésében és a méregtelenítésben
is jól alkalmazható.
Számomra a homeopátia az
elmúlt öt évben rengeteg pozitívumot adott. Megtaláltam azt
a módszert, amivel a leggyorsabban, a legeredményesebben
és a legkíméletesebben tudok
gyógyítani. Komáromi János

A gyógymód
története
A homeopátia mint gyógyító
módszer egyidõs az emberiséggel. Az elsõ említés a módszerrõl Hippokratésztõl származik. Rendszerbe foglalt alkalmazása kétszáz évre tekint
vissza és Samuel Hahnemann
(1755-1843) német orvos és
gyógyszerész nevéhez fûzõdik. A kínafakéreggel önmagán végzett kísérletei során fogalmazta meg a „hasonlóság
törvényét”. A hatóanyagok felhasználása során igyekezett
megtalálni a szükséges legkisebb mennyiséget, folyamatos
hígításokat alkalmazva. Így
hozta létre az elsõ homeopátiás
gyógyszert. További munkássága során mintegy száz szert
fejlesztett ki.
Hazánkban a módszert szinte
kidolgozásával
egyidõben
megismerték. Az 1831-es kolerajárványt homeopátiás szerek segítségével fékezték meg.
Az 1830-as évektõl több vidéki nagyvárosban is homeopátiás kórházak mûködtek, és
1866-ban nyílt meg Pesten a
Bethesda „hasonszervi” kórház. 1871-ben a pesti orvosi
egyetemen homeopátiás tanszék indult. Az 1900-as évek
elejére azonban elsorvadt a
képzés és a gyógyítás is. Az érdektelenség nem az eredménytelenségnek, hanem a hivatalos
orvoslás értetlenségének volt a
következménye. A módszert
többször is betiltották.
A gyógyító eljárás az 1920-as
évek átmeneti fellendülése
után, 1991-ben éledt újjá. Ekkor alakult meg a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület.
1993-tól megindult a posztgraduális homeopátiás orvosképzés. Felsõoktatási képzés
Magyarországon mind a mai
napig nincs. A módszer terjedését az ismeretterjesztéshez
szükséges pénz és a tb-finanszírozás hiánya gátolja leginkább.
-koma-
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RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN
A gyermek- és ifjúsági pszichiátria feladata, a 0-18
éves korosztály lelki egészségének megõrzése, fejlesztése, a kialakult pszichés eredetû betegségek diagnosztizálása, gyógyítása, és a kezelést követõen a
rászoruló betegek rehabilitálása. A különbözõ
problémák okának feltárásában és megoldásában
a paksi gyermekpszichiátriai szakrendelésen Dr.
Berényi Ü. Ildikó gyermekpszichiáter segít, immáron húsz esztendeje.

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Dr. Berényi Ü. Ildikó heti egy
alkalommal látja el ifjú pácienseit, a központi rendelõintézetben mûködõ szakrendelésen, és bizony tele az elõjegyzési napló. Egy-egy rendelésen átlagosan tizenkét páciens
keresi fel a doktornõt, aki úgy
látja, hogy megfelelõen ellátott a kistérség gyermekpopulációja. A páciensek érkezhetnek a rendelésre a háziorvostól, iskola, óvoda javaslatára,
kérheti segítségét a városban
mûködõ pedagógiai szakszolgálat, vagy a családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat, de
gyakran maguk a szülõk, sõt
nem ritka, hogy a fiatalok keresik fel. Bár mint említettük,
a rendelés elõjegyzéssel mû-

ködik, ha akut problémáról
van szó, soron kívül fogadja a
doktornõ az érintettet, ilyen
például egy elsõ epilepsziás
roham vagy öngyilkossági veszély.
Az elsõ találkozás alkalmával az ismerkedésé a fõszerep.
Ilyenkor a doktornõ áttekinti a
gyermek fejlõdésének minden
mozzanatát, betegségeit, közösségi beilleszkedését, részletesen megbeszélik az adott
problémát, megismerkedik a
páciens családjával, és ha
szükség van folytatásra, meghatározza a terápiát. A lelki
betegségek
gyógyításában
több terápiás módszer is ismert, ide tartozik a gyógyszeres segítségnyújtás és a pszi-

choterápia. Utóbbi tulajdonképpen egy kezeléssorozat,
amelynek során a szakember
segítséget nyújt a betegnek
problémái megismerésében, a
lelki sebek gyógyulásában, a
megoldáskeresésben. Ami a
gyógyszeres kezelést illeti,
Berényi doktornõ elmondta,
hogy orvos létére nem igazán
híve. Játékos, rajzos tevékenységgel, beszélgetéssel
végzi a terápiát, de természetesen vannak olyan esetek,
amikor elkerülhetetlen a pirula, például súlyos szorongás
vagy gyermekkori depresszió
esetén. Elõbbit rendszerint
testi panaszok is kísérik, például fejfájás, hasfájás, szédülés, gombócérzés a torokban,
izzadás, zsibbadás, mellkasi
nyomásérzés, alvászavar, a
depresszív állapotokra pedig
jellemzõ a nyomott hangulat,
indokolatlan fáradságérzet, lelassulás, alvászavar stb., ezért
ezekre a jelekre figyelni kell.
Nagyon fontos, hogy odafigyeléssel és szeretettel vegyük körül a gyerekeket, ha
pedig úgy érezzük, hogy segítségre lenne szükség, bátran
kérjünk. A doktornõ elmondta, hogy jó néhány évvel ezelõtt, ha felkereste valaki a
rendelést, még az igazolást is
úgy állították ki, hogy ne legyen rajta bélyegzõ, nehogy
„ferdén” nézzenek a páciensre, de erre ma már nincsen
szükség, pozitív irányban van
változás. Azért is fontos az
esetleges problémák kezelése,
mert ahogy mondani szokták,
a lélek fáj, de a test kezd jajgatni, azaz a hosszú ideig
fennálló lelki betegségek a
test megbetegedéséhez is vezethetnek. Berényi doktornõ a
legkülönbözõbb problémával
küzdõ gyermekeknek segített
már. Jó érzés számára, hogy
egykori kis betegei évekkel
késõbb sem feledkeznek meg
róla, és hírt adnak magukról.
Kohl Gyöngyi
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Megjelentek a bodzaszedõk az országutak
mentén. Még nem teljesen érett a népi gyógyászatban régóta ismert
növény, de sok a bodzaszedõ, a könnyen elérhetõ helyekért „konkurenciaharc folyik”. Miközben minden árok
partján bodza nõ, ültetvényeket is telepítenek.
Ennek az ország északi
részén már több mint
évtizedes hagyománya
van, s Pakson is akad
ötéves ültetvény.
Hétfõtõl lehet leadni az átvevõhelyeken a bodzát, de sokan
már pénteken megkezdték a
szedést. Farkas Antal és Kovács Lõrincné a nagydorogi út
mentén, mûanyag vödrökön
ülve gyûjtötte a bogyós termést. – Sok még a zöld, de azt
nem szedjük le, mert nem veszik át – mondja Farkas Antal.
Hozzáteszi, nagyon alacsony

az ár, 20-30 forintot adnak
csak kilójáért. Naponta ketten
legfeljebb 3-4000 forintot keresnek meg, de kocsival kell
menni, s a benzin is drága. Ezelõtt paprikaültetvényen dolgoztak, azt megelõzõen csigát
gyûjtöttek, de az sem a régi,
hetven forint kilója. Hogy
mégis elmennek, annak komoly oka van, kevés a nyugdíj, rezsire sem elég. Jól ismerik a környéket, Nagydorog,
Tengelic és a vízmû telep felé
érdemes menni, de idõben
kell, sokan mások is ebbõl
egészítik ki a jövedelmüket. A
szezon legfeljebb augusztus
20-ig tart.
A nemesített bodza késõbb
érik, és egyébként is sokban
eltér a vadon termõtõl, tájékoztat Csergõ Vilmos agrármérnök. Az övé, és a Pusztabir
Kft. másik öt tulajdonosáé az a
bodzaültetvény, amely Biritón
van a tengelici út mellett. Fejenként két-két hektáron telepítettek bodzát, s csatlakoztak
a Bodza Termelõ és Értékesítõ
Szövetkezethez. Egy ültetvény öt év alatt nem hozza
vissza az árát, így még nagy

Fotó: Molnár Gyula

Bodza: ha jó a termés, alacsony az ár

haszonról nem tud beszámolni
a szakember. Az, hogy menynyit hoz egy hektár, az az országos termésátlagtól függ.
Ha jó a termés, az ár alacsony,
ha sokat adnak kilójáért, kevesebb van a fákon. A bodza annak ellenére, hogy úton-útfélen terem, nagy körültekintést
igényel, mint minden más növény. Gyökereztetni kell, törzset nevelni, évente metszeni,
akár a szõlõt. Nem szereti a túl
sok vizet, de a homokos terü-

leteket sem kedveli, mondja
Csergõ Vilmos. Az értékesítés
– miután õk szerzõdésben állnak a Bodza Termelõ és Értékesítõ Szövetkezettel – nem
okoz gondot. A szervezet veszi át a termést. A Biritón termett bodzából természetes
élelmiszerszínezék lesz. Megesik, hogy Ausztriába kerül,
de elõfordult, hogy Magyarországon használták fel. Az idei
árat még nem tudják, tavaly
62-rõl indult, 92-n zárt a kilónként fizetett összeg. Egy
hektár jó esetben 2-300 ezer
forintot hoz, de munkát is ad
bõven, hiszen a szedést például csak kézzel tudják megoldani. A biritói ültetvényeken
mindig a termést szedik, a virággal még nem próbálkoztak.
Csergõ Vilmos szerint az még
nagyobb körültekintést igényel. A virág akár 24 óra alatt
kiszárad, elveszti súlyának felét, ami nem csak a felhasználásnál, hanem a számadásnál
sem mindegy, hiszen súlyra fizetnek.
Vida Tünde

A fekete bodza rokona, a gyalogbodza nem fogyasztható, sõt
mérgezõ. Általában enyhe lefolyású, hányással, hasmenéssel
járó mérgezést okozhat, amely elsõsegélyt vagy orvosi segítséget nem igényel. A gyalogbodza csak kivételesen nõhet meg
másfél méternél magasabbra, levelei nem tojásdadok, hanem
hosszúkásak, virágai kellemetlen illatúak, mindig a szár végén
lévõ bogernyõt alkotnak, szintén fekete bogyótermései – eltérõen a fekete bodzától – felálló terméscsoportban állnak.

Fotó: Molnár Gyula

A fekete bodza cserje, de olykor 2-3 méter magas fává is fejlõdik. Mérsékelt éghajlati övön mindenfelé elterjedt, ismert,
évezredek óta felhasznált növény. A virágzásra legtöbbször május-júniusban kerül sor, a termések csonthéjas, 2-3 magvas, fekete bogyók. C-vitamin tartalma duplája a citrusfélékének, de
tartalmaz A-, B-vitamint, folsavat, pantoténsavat, ásványi
anyagokat és mikroelemeket.
A hagyományos parasztgazdaságokban a bodzabokor (bodzafa) minden részét hasznosították valamire. Virágzatából üdítõ,
izzasztó vagy vizelethajtó hatású tea készül. A bogyókból lé,
szörp, lekvár készíthetõ, izzasztásra, vizelethajtásra, székrekedés ellen jól használható, de a bogyók gyógyhatásai közé sorolható az álmatlanság, a migrén, a fájdalmas ideggyulladások elleni alkalmazás is.
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Régi-új szakok a Pro Artisban
Négy tanszakkal indult 1974-ben a paksi mûvészeti iskola, pontosabban zeneiskola, mivel akkor csupán ezzel a mûvészeti ággal foglalkozott. Idén szeptemberben az újonnan felvett képzõ- és iparmûvészeti tanszakkal a mûvészeti
ágak száma négyre, a tanszakoké huszonhatra emelkedik.
napirenden. Az elképzelés most
válhat valóra, a testület zöld utat
adott az új képzés bevezetéséhez. Az elõzetes felmérések szerint lesz elegendõ diák: huszonnyolc határidõig, újabb tíz azután jelezte, jelentkezik, ha indul
a képzés. Ezzel huszonhatra nõ
a tanszakok száma az iskolában,
ahol közel hétszáz diák tanul.
Persze nem volt mindig így. Ha
a tanszakok száma nem is, a diákoké volt már több. Alapításkor, 1974-ben hegedût, fúvós
hangszereket, zongorát választhattak, illetve szolfézst tanulhattak a növendékek. Most hangszerek tucatjai közül választhat-

nak a tanulók. A legnépszerûbb
a gitár, ahol most némi kényszer
kihagyást tud maga mögött az
iskola. Elegendõ tanár hiányában tavaly nem tudtak új növendékeket felvenni. Néhány diák
elbúcsúzott, átcsoportosították
az erõket, így szeptembertõl ez
a lehetõség ismét adott. Legtöbben egyébként az igazgató tájékoztatása szerint zongorán és
fúvós hangszeren játszanak.
Egyébként is a zene a legnépesebb ágazat. Ezen belül viszont
meglepõ, hogy népzenét elég
kevesen választanak, pedig a
népzenések sikert sikerre halmoztak az utóbbi idõben is.

Fotó: Molnár Gyula

Akinek a háttérmunkáról sejtése
sincs, az hiheti csupán, hogy
könnyû keresztül vinni egy új
tanszak elindítását a testületen,
oszlatja el Hartmann József a
tévhitet, miszerint nemcsak új
épületet kapott az iskola, hanem
egyéb tekintetben is kivételes
elbánás alá esik. A Pro Artis
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója szerint Paks
egyetlen oktatási intézményének sincs oka panaszra, a város
stabil gazdasági helyzetének köszönhetõen jobbak a viszonyok
az átlagnál. Hartmann József
hozzátette, a képzõmûvészeti
oktatás elindítása 2001 óta van

Báb- és Színmûvészeti, ismertebb nevén dráma tagozat két éve színesíti a Pro Artis kínálatát. Két
csoportban foglalkoznak a diákokkal, akik egyre több fellépést vállalnak csoportosan, s akadnak köztük olyanok is, akik egyéni elõadói útra léptek. A szélesebb publikum a Pünkösdi Fesztiválon ismerhette meg a „drámás társaságot”, azaz Hefner Erika és Vajda Tibor tanítványait. Itt alkalomhoz illõen
vásári komédiával jelentkeztek, de több önálló estet is tartott már a tagozat, ahol sokszínûségükrõl tettek tanúbizonyságot. Hefner Erika elmondta, nem céljuk színészeket nevelni, ám örömére szolgál az,
hogy egyre többen szakirányban, azaz többen jelentkeztek és nyertek felvételt általános iskola után
mûvészeti középiskolába, illetve érettségi után például filmmûvészeti fõiskolára. A társaság remek közösségé kovácsolódott, amit tovább erõsítenek a nyári táborok. Tavaly is, idén is Fadd-Domboriban
tartották a tábort, ahova nem csak a Pro Artis növendékeit várták. Hefner Erika drámatanár elmondta,
huszonnyolcan voltak, s annak ellenére, hogy a nyár idáig legrosszabb idõjárását fogták ki, nem csüggedtek, mert munkával töltötték az idõt. A strandra tervezett utcaszínház helyett az üdülõvendégeket
táborhelyükre csalogatták, ahol fõként tréfás darabokkal szórakoztatták alkalmi közönségüket.
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A tánc sokáig csak klasszikus
balettet jelentett, s komoly kereslet mutatkozott iránta, a
képzést a Bezerédj iskolával
karöltve szervezték tanrendbe
illesztve. Újabban azonban
nincs elég jelentkezõ, ezért újra kellett gondolni a tanszak
jövõjét. Hartmann József szerint ennek sok oka van azon túl
is, hogy talán lanyhul az érdeklõdés a klasszikus balett
iránt. Mivel tanórákon tanulták a balettet, testnevelés órákról kellett lemondani, és a csoportbontás miatt például csak
meghatározott nyelvet választhattak. Ezen túl nyolc évre jelentett elkötelezettséget, ha
valaki balett-tagozatra jelentkezett. A jövõben az érdeklõdõk modern táncot választhatnak, melyet a többi tanszakon
szokásos rendhez hasonlóan
tanórák után, délután tanulnak
a növendékek.
Vida Tünde
A képzõ- és iparmûvészeti
tagozat indítására legutóbbi
rendkívüli ülésén adott áldást a képviselõ-testület.
Hajdú János polgármester
azzal a gondolattal ajánlotta
a testület tagjainak figyelmébe, hogy ha már európai
hírû képtára van a városnak,
legyen intézményesített mûvészeti képzése is. Az elõzetes számítások szerint az állami normatíván felül az önkormányzatnak
évente
mintegy 1,3 millió forintjába kerülne a mûködtetés.
Két csoport indulhat szeptemberben 15-15 fõvel. 610 és 11-14 éves gyerekek
jelentkezésére számítanak.
Az alapképzés kétéves lesz,
ezt intermediális mûvészeti
képzés követi, azaz a filmmel, videóval és számítógépes alkotásokkal foglalkoznak. A Paksi Képtárral
együttmûködik az iskola a
képzés során, húzta alá az
iskolaigazgató, aki azt is elmondta, hogy a diákokat
Tumpek Györgyi és Pál József Tamásné tanítja majd.
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Kézi erõvel és a technika legmodernebb eszközeivel is kutatják a múlt emlékeit a kömlõdi Sánchegyen. A Pécsi Tudományegyetem régész és
történész hallgatói a nyaranta
szokásos ásatáson dolgoznak
az egykori római kori erõd,
Lussonium területén. A munka a korábbiaknál hosszabb
ideig, öt hétig tart, mivel sikerült megteremteni az anyagi
feltételeket és teendõ is akad.
A feltárást a hetvenes években dr. Visy Zsolt kezdte, a
szakmai vezetést máig õ látja
el, de az ásatásokat a helyszínen két egyetemi tanársegéd,
Fazekas Ferenc és Hancz Eri-

ka vezeti. A nemrég avatott
északi erõdkaputól délre alakították ki a szelvényeket,
amelyekbõl a késõ római korból származó leletek kerültek
elõ bizonyítván, hogy itt abban az idõben település volt.
A pénzérméken, edénydarabokon, téglákon túl például
feltártak egy kemencét és egy
nagyméretû munkagödröt.
Fellelték a római korból származó út nyomait is. Ez Fazekas Ferenc és Hancz Erika
szerint helyreállítható, de,
hogy erre sor kerül-e, az még
nem dõlt el.
Idén nem csak kézi erõvel
„faggatják” a földet. Az Eöt-

vös Loránd Geofizikai Intézet
tudományos munkatársa, dr.
Pattantyús-Á. Miklós elmondta lapunknak, hogy tizenöt
éve egyszer már vizsgálta
Lussonium területét, azóta
azonban sokkal korszerûbb
technikai eszközök, módszerek állnak rendelkezésükre.
Dr. Visy Zsolt hosszú évek óta
dolgozik azon, hogy a római
limes magyarországi szakasza, így Lussonium is a világörökség része legyen. A professzor által elnyert pályázat
biztosított fedezetet másfél
évtized után egy újabb mûszeres vizsgálatra. Ez – mint
mondta – háromféle módszerrel történik, földradarral,

mágneses vizsgálattal és a talajellenállás mérésével. Ily
módon meg tudják határozni,
hol rejt valamit a föld. A jelek
értelmezése a régészek feladata, akik dr. Pattantyús-Á.
Miklós szerint sok információval rendelkeznek arról, hogy
milyen objektumok hol lelhetõek fel. A geofizikai mérések
ezeket támaszthatják alá és
pontosíthatják. Bár – mint a
szakember mondta – nem
mindig járnak egyforma sikerrel. A kömlõdi határban
végzett méréseket augusztus
közepére értékelik ki, s a jövõ
évi ásatási tervet már ehhez
igazíthatják.
Vida Tünde

irodában választ utat magának, a személyes kapcsolat
során könnyebben alakul ki
bizalom az ügyintézõvel, s õt
késõbb akár kérdõre is vonhatja.
Fontos információ, hogy
valamennyi utazási iroda
ugyanabból a katalógusból,
bruttó árakkal dolgozik, tehát
különbség az irodák között
elsõsorban a kiszolgálás
színvonalában és választékában lehet. Az iroda dönti el,
hogy melyik utazásszervezõvel köt szerzõdést és az utazási tanácsadó szakmai fel-

készültsége is fontos ahhoz,
hogy kiszûrje a gyanús utazásszervezõket és ne ajánlja
azt utasainak.
Betegség-, baleset- és pogygyászbiztosítás nélkül ne induljunk el. Az úgynevezett
Európai Kártya, amely a társadalombiztosítónál igényelhetõ, nem nyújt teljes körû
védelmet, bár a közvélekedés
szerint az unió országaiban e
kártya megléte mellett már
nem kell biztosítást kötni. Ezt
cáfolta Czink Dóra, mint
mondta, a kártya csak a sürgõsségi betegellátásra jelent
biztosítást, komplex szolgáltatást nem nyújt.
(Folytatás a 17. oldalon)

Fotó: Fonyó Dániel

Fotó: Fonyó Dániel

Földradarral a rómaiak nyomában

Olcsó útnak híg a leve
Szinte minden évben felröppen egy-egy botrány
híre valamely utazási iroda körül. Czink Dóra, a
Paksi Turisztikai Információs Iroda vezetõje
szerint érdemes annak utánajárni, milyen utazási irodára, illetve melyik utazásszervezõre
bízzuk nyaralásunkat. De nem csak ebben a
kérdésben kell felkészültnek lennünk.
Nem szabad csapdába esnünk, ha egy utazásszervezõ
30 ezer forintért ígéri a tunéziai utat, hívja fel a figyelmet
az irodavezetõ. Muszáj mögé
látni, mit kaphatunk ennyi
pénzbõl, mi szerepel a szolgáltatások között, figyelnünk

kell az ár-érték arányra. Tanácsos informálódni afelõl,
hogy az adott utazási iroda
bejegyzett-e. Nem biztos,
hogy szerencsés az internetes
ügyintézés; hiszen probléma
esetén utána már nem tud kihez fordulni az utazó, míg, ha
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Utazzon hozzánk!

Paks és a víz összetartozó fogalmak, amikor a nyárról és a
vízrõl beszélünk, akkor természetes, hogy mindenkinek a fürdés jut elõször eszébe. Az uszodákban ilyenkor szokták elvégezni a szükséges karbantartási,
javítási munkálatokat. Ezekben
a hónapokban azonban nyitott
kapukkal vár mindenkit a lakótelepen az ürgemezei strand.
Minden nap reggel hat órától
este nyolcig élvezhetik a vizet a
látogatók. Az elsõ két óra az
úszóké. Kilenctõl azonban már
valóban mint strand üzemel.
Három medencével rendelkezik. Az úszómedence 50 m
hosszú és 240 cm mély, állandó
vízhõmérséklete 26-27 fok. A
gyermekmedence fûthetõ, így
ott a víz hõmérséklete 32 fok.
A harmadik az ovális medence.
Ez a legmélyebb ponton, a medence közepén 140 cm. Tartozik hozzá zuhany és pezsgõfürdõ, valamint csúszda. A strand
helyet ad sporteseményeknek
is. Strandfoci és strandkézilabda mérkõzések érik egymást
szinte egész nyáron.
Ha vízrõl esik szó, akkor kihagyhatatlan a Duna. A tavaszi

évadnyitón megkoszorúzott folyóba minden nyáron két alkalommal szervezetten csobbannak az úszni tudó, vizet szeretõ
emberek. A Daróczy-virtus
úszás alkalmával Kalocsára,
míg az augusztusi nemzeti ünnep alkalmával a túlpartra úsznak át a vállalkozó kedvûek.
Ezen kívül: horgászás, hajókázás, fürdés, közlekedés. Magát a horgászást nem is kötném
igazán a nyárhoz, hiszen a vérbeli horgászok télen, nyáron,
esõben, fagyban kijárnak a vízre, hogy hódoljanak szenvedélyüknek. Az õ igényeiket is
szolgálja a tíz éve mûködõ kikötõ, ahol ma már 40 hajó és
csónak helyezhetõ el. Ivóvíz,

valamint parkolási és fürdési
lehetõség szolgálja a kényelmet. A biztonságról villanyvilágítás, térfigyelõ kamerarendszer és õr gondoskodik.
Kisapostag és Baja között ez az
egyetlen kikötõ. Ennek és a felsorolt szolgáltatásoknak köszönhetõ, hogy egyre több külföldi (holland, belga, osztrák,
német) áll meg itt néhány napra pihenni és várost nézni. Örvendetes, hogy közöttük gyakran találkozni visszatérõ vendégekkel is.
A kikötõben horgonyoz a Deák Ferenc személyhajó, a kétszáz férõhelyes jármû fedélzetén remek kirándulásokra van
lehetõség, Budapesttõl Moh-

ácsig bárhova eljuthatunk. Természetesen a hosszabb távok
két napot vesznek igénybe, de
érdemes olyan egynapos utakat
is tenni, amelyek célja Gemenc
vagy Dunaföldvár. A hajó kiválóan alkalmas különbözõ rendezvények lebonyolítására is.
Vállalati összejövetelek, konferenciák, sajtótájékoztatók, esküvõk, baráti találkozók feledhetetlen élményt nyújtó helyszíne lehet.
Sokak számára nyújtott az elmúlt években fürdési, kikapcsolódási lehetõséget a kikötõvel szemben elhelyezkedõ Duna-szakasz. Ez a partrész nem
kijelölt strand, az ehhez szükséges követelményeket nem
tudta teljesíteni, de a fürdés továbbra sem tilos.
Nem hagyhatjuk szó nélkül a
kompközlekedést sem. A forgalom a két Duna-híd, de elsõsorban a szekszárdi miatt mintegy 15 százalékkal esett viszsza. Ami érdekesség, hogy nagyon sok kerékpáros veszi
igénybe, akik országjárásuk,
kirándulásaik során Kalocsa,
Szelidi-tó felõl érkeznek vagy
éppen arra tartanak. Sajnos a
többségük nem magyar állampolgár. Kívánatos lenne a hazai
kerékpározás fejlesztése is – de
ez már egy következõ írás témája lehet. Komáromi János

(Folytatás a 16. oldalról)
Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódnak az oltások is, melyek
közül léteznek kötelezõk és választhatók – utóbbiak közé tartozik a Hepatitis A és B elleni
vakcina. A szakember úgy véli:
ugyanakkora eséllyel kapják el
az utazók a legfelkapottabb afrikai országokban a betegséget,
mint Magyarországon…
Probléma forrása lehet az is,
hogy az EU-tagországokba már
nem kell útlevél, sokan azonban
nem gondolnak arra, hogy esetleg olyan országot érintenek
úticéljuk felé haladva, ahol kérik. Ha nincs úti okmányuk, könyörtelenül visszafordíthatják
õket. Így járhat például, aki Ma-

cedóniát útba ejtve autózik az
EU-tagállam Görögország felé.
Fontos utánanéznünk annak is,
meddig érvényes az útlevelünk,
hiszen az utazástól számított fél
éves érvényességet kérhetnek
egyes országokban. Ha ez az
idõtartam nincs meg, ugyancsak jöhetünk haza. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy
a kiskorúak számára valamenynyi országba útlevél szükséges.
Egyéni utazás esetében érdemes elõre megtervezni az útvonalat, utánanézni hogy mely országokban kötelezõ a nemzetközi zöldkártya és figyelni a
változásokat. Egy példa: Szlovéniában júliustól nem fizetõkapuk vannak az autópályák-

nál, hanem bevezették a matricás rendszert.
A jó tanácsok után a kérdés:
Hová utaznak a paksiak? A legnépszerûbb úti célok repülõvel:
Tunézia, Egyiptom, Korfu, ezek
a kis pénztárcájúak számára is
megfizethetõek, és továbbra is
sláger az összes görög sziget.
Spanyolország is kedvelt, bár
már a drágább kategória; ezen
a tájon Mallorca a legnépszerûbb; és szívesen mennek még
Törökországba is. Autóbusszal
nyáron Görögországba utaznak a legtöbben.
Egyénileg, autóval Horvátország szerepel az elsõ helyen,
többnyire jól bevált, az utazó által már kipróbált üdülõhelyek-

re. Az utazók nagy része 23 és
60 év közötti, tehát az aktívan
dolgozók közül kerül ki; a
nyugdíjasok közül is elsõsorban az aktívak utaznak, legkedveltebb körükben Tunézia,
míg a diákok utazását, akik
Görögországot
részesítik
elõnyben, általában szüleik finanszírozzák.
Az utazási irodában a munka
nem ér véget a nyárral – télen a
síutak mellett egzotikus utakat
választanak a paksiak: Thaiföldre, Balira, Mexikóba, Mauritiusra, a Dominikai Köztársaságba utaznak szívesen, hajóznak a Karib-tengeren, és egyre
többen repülnek Hawaii-ra is.
Sólya E.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Úgy élvezem én a strandot…
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Híres paksiak, paksi hírességek

Daróczy Ferenc
Daróczy István tatai várkapitányról, aki hosszas pereskedés
után visszaszerezte anyja,
Paksy Anna örökrészét, a
Paksy család egykori birtokait
a császári udvartól, olvasóim
az elõzõ lapszámban olvashattak. Az õ fia volt Daróczy Ferenc Tolna megyei alispán, udvari tanácsos, a Nádasdy huszárezred kapitánya, aki a megyei közigazgatás irányításában és Tolna megye újratelepítésében szerzett érdemeket. Az
õ gyermekei és azok leszármazottai alkották a királydaróci
Daróczy család Tolna megyei
ágát. A megyében a köznemesek területnagyság szerinti
rangsorát kezdetben a paksi
Daróczy család vezette, de birtokuk a XIX. századra már elaprózódott.
Daróczy Ferenc 1686-ban
született Gyõrben, felesége
örményesi Fiáth Zsófia. A me-

gyei köznemesség elismert
személyisége volt, a császári
udvar jelöltjeivel szemben
rendre õt választották meg elsõ
alispánnak, elõször 1715-ben,
majd 1718-tól 1736-ig minden
évben õ töltötte be ezt a tisztséget, mely a korabeli megyei
közigazgatás s a vármegye nemesi önkormányzatának legelsõ és legfontosabb poziciója
volt. Biritói kastélya a megyei
közélet egyik központja volt,
ahol többször tartottak megyegyûlést is. Mûködése idején,
1725-ben a vármegye kiadta az
úrbéri viszonyok rendezése és
állandósítása ügyében tett részletes szabályzatát.
Több ízben választották meg
a vármegye országgyûlési követének is: 1715-ben, 1719ben, 1722-ben és 1728-ban.
Daróczy Ferenc tekintélyének
elismertségét bizonyítja, hogy
1741-ben a Mária Terézia által
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összehívott koronázási és nádorválasztási országgyûlésre,
bár ekkor már nem volt alispán, Tolna megye õt is követeként delegálta Pozsonyba.
A XVIII. századi Magyarországon a földesúri birtok értékét nem a területének nagysága, hanem az azt mûvelõ, és az
uraságnak adót fizetõ jobbágycsaládok száma szabta meg. A
törökdúlás után a visszafoglaló háborúk harcaiban elnéptelenedett földesúri birtokok újjáéledésének legfontosabb feltétele lett a falvak benépesítése, az uradalmak földjét mûvelõ jobbágycsaládok letelepítése. Daróczy Ferenc mint a megye egyik leggazdagabb birtokosa, Paks földesura, tevékeny
résztvevõje lett a telepítések
szervezésének, melynek következtében Paks lakosságának lélekszáma 1721-tõl 1783ig ötszörösére nõtt, 862 fõrõl
4161-re. Az ezzel együtt járó
gazdasági növekedés hatására
Paks 1730-ban mezõvárosi
rangot kapott.
Bár a paksi plébánia kegyurának a katolikus egyház a
Daróczy-családot soha nem is-

merte el (jóllehet a család ezt
szerette volna elérni), Daróczy
Ferencrõl szólva több forrás is
említi, pl. Danielik püspök
1721-ben, hogy a korabeli
rossz állapotú, esõben beázó
tetejû katolikus templom helyett a hívek az õ kúriájában
gyûltek össze misére.
Daróczy Ferenc halálának helyét, idõpontját a családfát öszszeállító Daróczy Zoltán családtörténész sem ismeri, a család kriptája a Kálvária temetõben található.
Forrás: – Daróczy Zoltán:
Adatok a Daróczyak történetéhez, Turul, XXIII. évf. 1905.
20.o. – Daróczy Zoltán: Nemesi évkönyv, 1925-26. 51. o. –
Horváth Árpád: Megyei önkormányzati szervezet Tolna megyében a XVIII. század elsõ évtizedeiben (1703-1740.) in: Tanulmányok Tolna megye történetébõl, V.k. –Németh ImreKoch József-Somogyi György:
Paks nagyközség monográfiája, Paks, 1976. – Sipter
Gézáné: Korok és emberek.
Tolna megyeiek életrajzgyûjteménye, Szekszárd, 1973.
Kernné Magda Irén

A Nyugat szellemét idézték
Kárpátaljáról, Erdélybõl és a Felvidékrõl érkeztek diákok és tanáraik
Paks-Cseresznyés pusztára, a 15. Határon Túli Magyar Középiskolások
Táborába, ahol hagyományosan az egyetemes magyar kultúra értékeivel
foglalkoznak. Az irodalmi téma ezen a nyáron a 100 éves Nyugat volt.
Elsõ alkalommal 1994-ben szervezte meg
a városi mûvelõdési központ, Gutai István
vezetésével a határon túli magyar középiskolások táborát, ahol a résztvevõket összekötõ kapocs magyarságuk. Ebben az esztendõben negyvenen töltöttek el bõ egy hetet Cseresznyésben. Kárpátaljáról, Erdélybõl és a Felvidékrõl verbuválódott a társaság, akikkel együtt eddig nyolc országból
több mint hatszáz diák vendégeskedett itt.
Sokan közülük visszajárnak a táborba,
amely a fiatalok kedvelt találkozóhelyévé
is vált. A tábor témájául ebben az esztendõben is egy jeles évfordulót választottak,
a százéves Nyugat állt a fókuszban. A folyóirat történetét elõadók, irodalomtörténészek, egyetemi tanárok segítségével
dolgozták fel a diákok. Az elõadások mel-

lett négy csoportban mûhelymunkát végeztek, irodalmi, zenei mûsort készítettek,
illetve Polgár Tamás és Babai István – a
TelePaks munkatársainak – segítségével
filmet, Kövi Gergõ, a Paksi Hírnök tördelõszerkesztõje közremûködésével pedig a
Visszhang legújabb számát. A közös munka gyümölcseit a záró esten mutatták be a
fiatalok társaiknak és a vendégeknek.
Megünnepelték a tábor 15 éves születésnapját is, fotók és az újság korábbi számainak felvonultatásával idézték fel a múltat
kiállítás keretében, mondta el Fodor Melinda táborvezetõ, aki immáron hetedik
éve szervezi a programot. A tábor fõ támogatói a paksi önkormányzat és a Nemzeti
Kulturális Alap voltak.
Kohl Gyöngyi

A tábor lapja, a Visszhang az interneten is olvasható honlapunkon, a
www.paksihirnok.hu oldalon.

19

2008. augusztus 1.

Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Fotó: Molnár Gyula

Nem szakadt el a földtõl

Néhány hónapja új vezetõje van a földhivatalnak. Dr. Farkas Róbert kinevezését nem
kísérte nagy csinnadratta, kollégáival együtt
teszi a dolgát, és kész. Ha éppen nem hivatalt
vezet, szépirodalmat olvas, vagy éppen az általa kedvelt sportok némelyiket ûzi, igaz már
csak alkalomszerûen.
A Paksi Körzeti Földhivatal
nemrég kinevezett vezetõje,
dr. Farkas Róbert gyerekkori
álma az volt, hogy régész
lesz. Annak rendje és módja
szerint jelentkezett és felvételt nyert a pécsi, akkor még
Janus Pannonius Tudományegyetemre. Három év után
azonban már látta, hogy ebben a szakmában elhelyezkednie sem lesz könnyû, de
megélnie sem. Miután a történelem és irodalom mindig közel állt hozzá, s jogász barátainak köszönhetõen a jogi pályára volt némi rálátása, úgy
döntött, azt választja. 2003-

ban vette készhez diplomáját
és utána – ahogyan fogalmaz
– az állást keresõk keserû kenyerét ette. Úgy gondolta,
nem érdemes Budapesten
vagy más nagyvárosban próbálkozni, mert – mint tapasztalja – nehéz boldogulni, legfeljebb, ha ügyvédjelölt lehet
valaki minimális bérért, netán
ingyen. 2004-ben került a
paksi intézménybe jogi elõadóként, majd 2007-ben az
ingatlan-nyilvántartási osztály vezetõjévé nevezték ki.
Még ebben az évben távozott
a földhivatal akkori vezetõje,
s dr. Farkas Róbertet bízták

meg a feladat ellátásával, idén
februárban pedig ki is nevezték a hivatal vezetõjévé. Korábbi fõnökének, Németh
Andrásnénak sok köszönettel
tartozik, hangsúlyozza. Hozzáteszi: annak ellenére, hogy
az elhelyezkedés nem ment
olyan egyszerûen, egy percig
sem bánja a pályamódosítást.
Szereti a jogot, a szakmáját, s
a földhivatali munkát is. Ez
utóbbi szerinte igen összetett,
tizenöt fõs kollektívájuk sokrétû munkát végez tizennégy
települést illetõen. Az M6-os
építése még tetézi is ezeket.
Az autópálya által érintett területekkel kapcsolatos változások százai adnak munkát a
szakembereknek. Mindezek
miatt a hivatali idõben igen
feszített a tempó, de annak
végeztével Farkas Róbert maga mögött hagyhatja a munkát. Ha nem dolgozik, akkor
szívesen olvas, fõként szépirodalmat. Közel áll hozzá a
sport is, igaz, ez már nem jelent mindennapos elfoglaltságot, mint korábban. Ha kedve
támad, konditerembe megy
edzeni, alkalomadtán amolyan nosztalgiaként küzdõsportokkal foglalkozik. Barátaival rendszeresen találkoznak annak ellenére, hogy az
egyetem után szétszéledtek a
szélrózsa minden irányába.

Pécsi, mosonmagyaróvári,
keszthelyi is van a csapatban,
ám a nagy távolság nem jelent
leküzdhetetlen
akadályt.
Évente többször összejönnek,
különbözõ programokat szerveznek.
Dr. Farkas Róbert egyébként
született paksi, de tõsgyökeres dunaföldvári. A látszólagos ellentmondás mögött egyszerû ok van: az akkor még
létezõ paksi szülõotthonban
látta meg a napvilágot, de
szülei Dunaföldváron éltek, s
élnek ma is. Az otthona neki
is ott van még mindig, a munkája viszont most már Pakshoz köti. Hogy végleg hol telepszik le, még nem döntötte
el, de úgy gondolja, erre rövidesen sor kerül. Dunaföldvár
mellett szólnak a barátok, a
család és gyökerek. Ám –
mint mondja – Paksnak is
számos elõnye van. Kedveli
ezt a várost, ami mostani otthonánál több lehetõséget rejt.
Barátságos, stabil, jó anyagi
háttérrel rendelkezõ kisváros,
aminek biztos jövõje van, érvel. Szimpatikus számára az
is, ahogyan Pakson a múlt értékeit kezelik. Errõl egyébként saját kézbõl szerzett információja is van, egyetemistaként kétszer is részt vett az
ásatásokon Lussoniumban.
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
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Deákos
sikerek
Szép sikereket értek el a diákolimpián a Deák Ferenc Általános Iskola röplabdás lányai.
Elõször a IV. korcsoportos,
Veszprémben rendezett amatõr
országos döntõn szereztek öt
gyõzelemmel és egy vereséggel
harmadik helyezést. A III. korcsoportos lányok a Kalocsán
rendezett hasonló versenyen 6.
helyen végeztek. A nyílt diákolimpia megyei döntõjét mindkét csapat megnyerte, az országos elõdöntõn mindkét gárda
második lett, ezzel, kicsivel lemaradtak az országos döntõrõl.
A szezonnak még nem volt vége: következett a nyári strandröplabda diákolimpia országos
döntõje Kunhegyesen. Itt két
kategóriában álltak homokba a
lányok. Elõször az amatõr VI.
korcsoportban, két korosztálylyal feljebb szerepeltek a paksiak. – Egy mérkõzés kellett a
szabályokhoz való alkalmazkodáshoz, és utána nagy figyelemmel és okos játékkal sorra vertük idõsebb ellenfeleiket, öt
gyõzelmet arattunk zsinórban.
Az elõdöntõben egy rövid kihagyást követõen, egy-nullás vezetésrõl veszítettünk. A harmadik helyért aztán megint összeszedtük magukat és 2:0-ra
gyõztünk Esztergom ellen –
mondta el Poór József. Az eredményhirdetésnél bronzérmet
vehettek át a lányok. Másnap a
IV. korcsoportban nyílt kategóriával folytatódtak a küzdelmek. Itt már aztán ott volt mindenki, aki számít. – Az elsõ két
nap szerzett rutin sokat számított, hiszen olyan csapatokat sikerült a csoportmérkõzéseken
legyõznünk, akiktõl ebben a
korosztályban, teremben mindig kikaptunk. Sajnos a negyedik nap már a fáradtság megmutatkozott, és sem az elõdöntõn, sem a bronzmeccsen nem
nyertünk, de ez a negyedik helyezés minden elõzetes várakozást felülmúlt – értékelte a szezont a csapatvezetõ.
-röné-

20

2008. augusztus 1.

JÓL STARTOLT A PAKSI FC
A Paksi FC élvonalbeli labdarúgócsapata mozgalmas idõszakon
van túl. Júliusban a kéthetes tatai
edzõtáborozást követõen visszatért Paksra és további felkészülési találkozókon szerepelt. 16-án a
Barcsot idegenben gyõzte le a
PFC, majd Pécsen vendégszerepelt. A jó erõkbõl álló, az NB IIbõl ismét az elsõ osztályba vágyó mecsekaljai csapattal remek
mérkõzésen döntetlent ért el
Gellei Imre együttese. A felkészülés zárásaként Bonyhádon
szó szerint barátságos meccset
vívtak egymással a felek, a Paksi
FC rengeteg helyzetet kihagyott,
így ezen a találkozón is döntetlen
eredmény született.
– Összességében jól sikerült
felkészülésen vagyunk túl, az
edzõtáborban és az edzõmérkõzéseken nagyon sokat fejlõdtünk, mind játékban, mind taktikailag, mind emberileg. Idõközben eldõlt, hogy Márkus Tibor
Pakson marad, így minden poszton két ugyanolyan képességû játékosom lett, ami a versenyhelyzet szempontjából rendkívül fontos – értékelte a felkészülést
Gellei Imre. A bajnoki rajt elõtti
héten szurkolói ankéton ismerkedhettek meg a csapat szimpatizánsai az új szerzeményekkel.
Sipeki István elmondta, nagyon
örül, hogy a Paksi FC játékosa
lett, és minden megtesz majd a
sikeres szereplésért. Hasonló
gondolatokat mondott el Pandúr

Sipeki István

Pandúr Péter

Péter is, aki szerint a zöld-fehér
gárda sokkal többre hivatott,
mint azt az eddigi helyezések
mutatják. Az érdeklõdõk meghallgathatták a PFC indulóját is,
a szerzemény az egyik játékos,
Hanák Viktor nevéhez fûzõdik.
Július 28-án játszotta elsõ bajnoki mérkõzését a Soproni Ligában a Paks. Kecskemétre látogatott az együttes, ahhoz a csapathoz, mely fennállása óta elõször
került fel az élvonalba, a Keleti
csoportot megnyerve. A fieszta
hangulatba azonban a PFC belerondított. Már a 2. percben vezetést szerzett a paksi gárda, Márkus passzát Tököli értékesítette.
Az elsõ negyedóra végén azonban a hazaiak Csordás büntetõjével egyenlítettek. Ezt követõen
mindkét kapu elõtt adódtak lehetõségek, de a helyzetek rendre
kimaradtak. Az 1:1-es félidei ál-

lást követõen ismét a PFC lépett
fel támadólag, de gólt ekkor még
nem sikerült lõni. Nem úgy a 89.
percben, amikor ismét Tököli lépett ki a védõk között, és a kapuson áthámozva magát a kapuba
továbbított. 2:1-re gyõzött elsõ
meccsén a Paksi FC, mely jó rajt
nagy lökést adhat a folytatáshoz.
– Tavaly nagyon beragadtunk
a rajtnál, ezért örülök a sikernek. A jó erõkbõl álló Kecskemétet sikerült megvernünk, bár
a csapnivaló helyzetkihasználásunkkal megnehezítettük dolgunkat. Önbizalommal telve készülhetünk a REAC elleni öszszecsapásra – foglalta össze az
elsõ fordulóban látottakat a paksi vezetõedzõ. A következõ játéknapon a Rákospalota látogat
a Fehérvári úti stadionba. A találkozó augusztus 2-án 18 órakor kezdõdik.
Faller Gábor

Zsaruk rúgták a bõrt a homokon
Az ürgemezei strand homokján tovább folytatódtak a sportesemények az elmúlt hétvégén is.
Július 25-26-án a rendõrök vették birtokba a pályákat. Az Atomzsaru nemzetközi standfoci tornát 13. alkalommal szervezte az IPA paksi szervezete. – Ezúttal 19 csapat nevezett, melyekbõl
három öt fõs, valamint egy négyes csoportot
szerveztünk. A csoportmérkõzések után kialakult a legjobb 16 mezõnye, innentõl az egyenes
kieséses szakasz következett – mondta el Juhász
István fõszervezõ. Természetesen a Paksi Rendõrkapitányság együttese is pályára lépett, de ezúttal a helyi zsaruk a vártnál gyengébben szere-

peltek, már a legjobb nyolc közé jutásért vívott
csatában elvéreztek. Nem úgy a dunaföldvári és
a szekszárdi legények. Elõbbiek eddigi legjobb
eredményükkel nyolcban végeztek, míg a megyeszékhely gárdája megnyerte a tornát. Másodikként a Dorogi RK, harmadikként a BRFK
19–20. kerületi csapata állhatott a dobogóra.
– Nemzetközivé idén Paks egyik testvérvárosa
Kézdivásárhely, valamint Székelyudvarhely
rendõrei emelték a tornát, akikkel szintén igen
jó munkakapcsolatban állunk. A két együttesnek
emlékplakettel kedveskedtünk – tette hozzá az
IPA paksi szervezetének elnöke.
efgé
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Dusa Ákos bronzérmes
tenyés úti csarnokban edzõtáboroztak. Az olimpiai felkészülés hajrájában csatlakozott a juniorokhoz egy szlovák, két cseh, három osztrák és
a hat magyar olimpikon. Bor Barna edzõpartnere, egy két méter feletti, 150 kg-os, tehetséges
brazil versenyzõ volt, akivel augusztus második
hetében Dusa Ákos készül a junior Európa-bajnokságra.
(joko)

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Egy bronzérem és egy ötödik hely jutott az ASE
versenyzõinek a Pakson megrendezett junior
cselgáncs Atom Kupán. A +100 kg-os súlycsoportban Dusa Ákos állhatott a dobogó harmadik
fokára, amely egyben a világbajnoki kvalifikációt is jelentette számára. Az elsõ éves junior
korú Kiss Norbert 73 kg-ban végzett az ötödik
helyen. A versenyen 19 ország 280 versenyzõje
lépett tatamira, akik a viadal utáni héten a Gesz-

Pörkölttel várták a vízitúrázókat
Idén is táboroztak a Duna
paksi szakaszánál a Nemzetközi Duna Túra résztvevõi.
Hagyomány már, hogy ilyenkor az önkormányzat vendégül látja a hajósokat. Így történt ez idén is, és a tál pörkölt
mellé a jó idõt is ajándékba
kapták a túrázók.

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Két és fél éves volt a legfiatalabb és nyolcvanöt a legidõsebb résztvevõ az idei Duna
Túrán. Jellemzõen a Dunamenti országokból érkeztek a
túrázók, de volt angol, amerikai és finn evezõs is. A magyar
szakaszon százötvenen hajóztak végig, Esztergomtól Mohácsig.
Van egy szûk mag, aki évrõl
évre teljesíti a Duna eredetétõl, Ingolstadtól, a torkolatig
tartó távot vagy éppen egy-egy
szakaszát, és minden túrán hajóba ülnek újoncok is. Általában õk is „megfertõzõdnek”
ezzel a hobbival, mesélte el a
szervezõ, Fejérvári Gábor. Így

a következõ évi program szervezése, a csapat összeállítása
már a túrák alatt elkezdõdik.
Az egész program több mint
két és fél hónapig tart, tizenkét
pihenõnappal megszakítva az
evezést. Van olyan ország,
ahol szabadprogram keretében
pihenhetnek a résztvevõk, Magyarországon budapesti hajóút, visegrádi vártúra, dunaújvárosi vízilabda-mérkõzés,

Pakson pedig bortúra várt a
partra szállókra. Városunkban
emellett a hagyományokhoz
hûen az önkormányzat jóvoltából finom pörkölt is várta a
Pakson táborozókat a csónakháznál. A bajai megállóban halászléfõzés volt a program,
majd a túra magyarországi
szakaszát meglepetésparti zárta Mohácson.
-DSZ-
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Nagy Róbert
sikerei
a Balatonon
Az öt legjelentõsebb versenybõl hármat már megrendezett az Atomerõmû SE Vitorlás Szakcsoportja. Az
idény májusban az Atom kupával kezdõdött, melyre 25
egység nevezett. A paksiak
alaposan kitettek magukért,
ami az eredményben is tükrözõdött. Nagy Róbert, az
ASE elsõ számú versenyzõje
„összeült” régi párjával,
Stadler Csabával – jelenlegi
társa, Mészáros Miklós akkor külföldön tartózkodott –
és megnyerte a versenyt.
– Különösen nagy öröm volt
ez számunkra, mivel nyolc
év után nyerte atomos egység ezt a kupát. Júniusban a
Paks kupa következett a kiemelendõ versenyek közül.
A korábban házi megmérettetésnek számító rendezvény
jelenleg a Kalóz kupa sorozatba tartozik, így ez is egyre magasabban jegyzett a
képzeletbeli ranglistán. A június közepi versenyen a
Nagy Róbert–Mészáros Miklós kettõs diadalmaskodott –
mondta el László Zoltán, a
szakcsoport elnöke.
Lapzártánkkal egy idõben
jelenleg a Kalóz Országos
Bajnokság zajlik több paksi
résztvevõvel. A közel ötven
legénység közül a Nagy–
Mészáros páros az elsõ tízben van, mely remek teljesítmény. A Kalóz OB-t idén tíz
futamosra tervezték, de a
szél hiánya miatt már többet
elhalasztottak. A vitorlás
szezonból még két nagyobb
megmérettetés van hátra.
Augusztus
közepén
az
Artesz kupa háziverseny, valamint szeptember 11–14.
között rendezik Alsóõrsön az
Iparági Vitorlás Találkozót,
melyen ismét a vitorlázók
színe-java felsorakozik.
efgé
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Kertbarátok és reformátusok Kárpátalján
Mondhatni egymásnak adta a kilincset két paksi társaság Visken a közelmúltban. A református gyülekezettõl negyvenhárman július második hetében, nem
sokkal korábban pedig a Paksi Kertbarát Egyesülettõl harmincheten látogattak el a kárpátaljai településre.
A háromezer lelket számláló
viski református gyülekezet
meghívására utaztak vendégek
a paksi gyülekezettõl a kárpátaljai településre, többségében
fiatal felnõttek családtagjaikkal, de az idõsebb korosztály is
képviseltette magát. A csoport
könnyen összeszervezõdött,
hiszen többen már évek óta
ápolnak, a kölcsönös látogatások alkalmával kialakult személyes kapcsolatot viskiekkel,
így örültek az újabb találkozás
lehetõségének, ugyanakkor sokan még nem jártak Kárpátalján, mondta el Lenkey István
lelkész. Irodalmi, történelmi
túrát tettek Serdültné Benke
Éva idegenvezetésével, jártak
többek között a Fehér- és Fekete-Tisza összefolyásánál, a
munkácsi várban, a Vereckeihágónál, Huszton és a szojvai
emlékparkban, amelyet az egykori lágertemetõ területén hoz-

tak létre. Közös istentiszteletet
tartottak, sokat beszélgettek, a
vendéglátók pedig táncos esttel
is meglepték vendégeiket.
Lenkeyné Teleki Mária kiemelte, hogy jó volt valóságosan is megélni az összetartozás
élményét, érezhetõ volt az egység a közös imádságban, ének-

lésben az istentiszteleten. Bízva a mielõbbi viszontlátásban a
búcsúzásnál átadták a paksi református gyülekezet meghívását. Az utazás keretében, a Biblia évére tekintettel, megnézték
a Vizsolyi Bibliát, Nyírbátorban pedig a nagy múltú református templomot, amely az

egyik legszebb hazai gótikus
emlék, itt található Báthori István vajda töredékes sírköve a
XV. század végérõl.
Hasonló úti programot tervezett a Paksi Kertbarát Egyesület
is, akik a református gyülekezet
tagjait valamivel megelõzve,
július elején látogattak el
Viskre, most elõször. Mivel az
egyesületnek nincsen Visken
kapcsolata, falusi turizmus keretében laktak családoknál, akik
nagy szeretettel fogadták a csoportot. Jártak többek között õk
is a Fehér- és Fekete-Tisza öszszefolyásánál, a Vereckei-hágónál és Huszton, hazafelé pedig
Ungváron és Munkácson álltak
meg. Kertbarát szemmel is szép
élményeket szereztek, többek
között gyönyörû vadvirágokat,
szép templomkerteket, parkokat láttak, a legnagyobb élmény
pedig a Visken és környékén
sokhelyütt tenyészõ hatalmas
hortenziabokrok látványa volt,
amelyek virága kéken pompázik. A varázs a sárga föld kémhatásának köszönhetõ. Mindkét
utazáshoz támogatást nyújtott
az önkormányzat.
-gyöngy-

Sokaknak meglepetés volt, mikor nemrégiben postaládájukban találtak egy matricát,
mellyel a környezetükre odafigyelõ, azt szebbé tevõ háztulajdonosok munkáját ismerték el.
Újdonsággal jelentkezett idén
az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány. Az „Én virágos házam” akció keretén belül júniusban a civil szervezet dolgozói, diákokkal karöltve végigjárták Paks utcáit, és a tiszta,
rendezett virágos udvarokat
matricával díjazták. Közel kétezer olyan portát találtak, melyek jutalmat érdemeltek.
A szemle során a parlagfûmentességet is vizsgálták. Kedvezõ tapasztalat, hogy a házak

környékén a tulajdonosok többsége ügyel a gyomnövény irtására, az elhagyatott területeken
azonban még mindig találtak
parlagfüvet. Ezek listáját továbbították az önkormányzatnak,
aki felszólítja a helyek tulajdonosait a parlagfû-mentesítésre.
Akit az „Én virágos házam”
akció során az alapítvány munkatársai nem kerestek meg (hiszen nem minden udvarba láttak
be az utcáról), de úgy gondolja,
hogy az õ környezete is megfelel a fentebb vázolt feltételeknek, az utólag is jelentkezhet a
szervezet Gesztenyés úti irodájában, ahol hozzájuthat a postaládát, kerítést díszítõ virágos
matricához.
Horváth Margit

Fotó: Molnár Gyula

Kétezer portát jutalmaztak
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Mozimûsor
Augusztus 3. (vasárnap) 19 óra
SZEX ÉS NEW YORK
szinkronizált
amerikai vígjáték
Augusztus 6. (szerda) 19 óra
ÚT A VADONBA
feliratos amerikai
kalandfilm
Augusztus 8. (péntek) 19 óra
NARNIA KRÓNIKÁI –
CASPIAN HERCEG
szinkronizált amerikai fantasy
Augusztus 10. (vas.) 17 óra
KUNG FU PANDA
szinkr. am. animációs film
A mozi augusztus 11-tõl 28-ig
karbantartás és nagytakarítás
miatt nem üzemel.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Mit ajánl
a városi téka
FELNÕTT KÖNYVTÁRA
Ízig-vérig romantikus történetre
számíthatnak, akik kézbe veszik
Cecelia Ahern könyvét, amely
klasszikus levélregény, a két fõhõs, Rosie és Alex üzenetváltásainak füzére. A történet kisiskolás kori levelezésükkel indul, s
innentõl kezdve a sûrûn váltott
üzenet tükrében nyomon követhetjük kezdetben párhuzamosan
futó, majd különváló sorsukat. A
gyerekkori véd-dac szövetséget
követõen életük másképp alakul,
távol kerülnek egymástól, mindketten karriert csinálnak, családot alapítanak – de az a bizonyos
vékony szál eltéphetetlennek bizonyul, olyannyira, hogy idõrõl
idõre megfogalmazódik bennük
a kérdés: vajon nem a másik-e az
a bizonyos Nagy Õ? Kérdésükre
választ csak az idõ tartogat…
Cecelia Ahern: Ahol a szivárvány véget ér

GYEREK KÖNYVTÁRA
Pirinyó, a Zöld Tündér az erdõ
közepén él. Igen mozgalmas az
élete. Körülveszik õt a barátai,
megannyi érdekes állat, akikkel
mindig történik valami. Pirinyó
segít, ahol tud. Kiszabadítja a
hermelint a csapdából, felneveli
a fészekbõl kipottyant madárfiókát, megakadályozza a lepkehernyók pusztulását… De van, ami,
az õ erejét is meghaladja. Még
varázstudománya sem tudja jóvá
tenni az emberek által okozott
környezetszennyezést. Pirinyó
feladata, hogy megtalálja azt a
tiszta szívû embert, aki segíthet
megóvni az erdõt . Vajon sikerül
a küldetése? Olvasd el az interaktív mesét Magyarország élõvilágáról! Vitéz Annamária:
Tündéri történetek az erdõrõl
A Pákolitz István Városi
Könyvtár augusztus 5-tõl
várja ismét olvasóit. A mûvelõdési központ és az ifjúsági
iroda augusztus 4 és 23, a
VMK könyvtár augusztus 4
és 27 között tart zárva.

Paksi Hírnök

Dunakömlõdi
nyári est
A faluház elõtti térre várnak
minden érdeklõdõt augusztus 2-án, délután hat órától.
Fellép az Eurodance Paksi
Táncstúdió, akik a funkytól a
musicalig változatos stílusokat vonultatnak fel, majd ezt
követõen a Defekt Duó zenés
kabaréját hallhatják. Színpadra lép majd egy portugál
hagyományõrzõ táncegyüttes is, a programot utcabál
zárja.

Paksi Képtár
Még megtekinthetik a 28.
Mûvésztelep alkotásait a
Paksi Képtárban, amely július 29-tõl ismét várja látogatóit. A nyolc meghívott kortárs alkotó mûveit augusztus
31-ig láthatják.

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

A Paksi Hírnök
következõ száma
augusztus 22-én
jelenik meg.

NYARALJON EGÉSZ
ÉVBEN SAJÁT LAKÁSÁBAN!

ELADÓ INGATLAN

Tudja hogy a betegségek 60-70%-át
káros földsugárzások, ártó sugárzások,
elektroszmog, környezeti hatások
okozzák?
Harmonizálja, feltölti vagy
lemeríti Önt otthona?
Beszélje meg szakértõnkkel,
rendelje meg objektív mérõmûszeres felmérésünket,
most nyári kedvezménnyel!
06-30/278-9863
E-mail: terharmonizalas@gmail.com

Újságunkat a
www.paksihirnok.hu
oldalon is megtalálják.

A Paksi Református Egyházközség
eladásra meghirdeti
a Dunakömlõd, Béke u. 72.
(hrsz: 8373) alatti, az egyházközség
tulajdonát képezõ ingatlanát
5 millió Ft irányáron.
Az árajánlatokat névvel és „Árajánlat” felírással ellátott, lezárt borítékban a Paksi Református Egyházközség parókiájára (Bajcsy Zs. u. 8.)
kérjük eljuttatni 2008. augusztus 8ig. Az árajánlatok az egyházközség
képviselõi elõtt 2008. augusztus 9én lesznek felbontva és értékelve.
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Paksi Hírnök

PAKS
Dózsa György út 20.
Tel.: 75/511-246
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A DC Dunakom Kft pályázatot hirdet Paks Város Önkormányzata tulajdonában lévõ, költségalapon meghatározott lakbérû, megüresedett 2 db lakásra történõ bérleti
jogviszony létesítésére.
Pályázatot nyújthatnak be azok a lakással nem rendelkezõ paksi lakosok, akik vállalják költségalapon megállapított lakbér és a lakás közüzemi díjait.
A bérleti szerzõdés csak meghatározott idõtartamra (legfeljebb 5 évre) köthetõ pályázat elfogadása esetén.
A lakás Paks, Fenyves u. 12. szám alatt található:
- 1 db 2 szobás, összkomfortos 50 m2-es lakás
- 1 db 2,5 szobás, összkomfortos 59 m2-es lakás
A lakások bérleti díjának jelenleg érvényes mértéke
494 Ft/m2/hó.
A pályázati nyomtatvány és a tájékoztató a DC Dunakom
Kft Ügyfélszolgálati irodáján beszerezhetõ 2008. július
25-tõl.
A pályázat beadásának határideje és helye:
2008. augusztus 08. 8.00–14.00 óra között DC Dunakom
Kft ügyfélszolgálati iroda (Kölesdi út 46. földszint).

ELADÓ INGATLANOK

FARMER-HITEL
ÖNNEK!!!

Pakson, az Arany J. utcában 11
éve épült 4 szobás, garázsos, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 27 M Ft
Pakson, a Keskeny utcában tetõtérbeépítéses, 4 szobás összkomfortos,
nagy teraszos, két garázsos családi ház.
Irányár: 20,5 M Ft. Kétszobás, erkélyes
lakótelepi lakást második emeletig a vételárba beszámítunk.

Dunakömlõdön, a Béke u 24 sz
alatt összközmûves 315 m2-es építési telek eladó. Irányár: 3,8 M Ft
Dunakömlõdön, a Sánchegy utcában 2,5 szobás, összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó. Irányár 11 M Ft
Dunakömlõdön, a Hegy u elején
családi ház eladó. 2 szoba + nappali,
konyha,fürdõszoba, WC.

Pakson, az Építõk útján 1 + 2 félszobás
konyha + étkezõs erkélyes negyedik
emeleti lakás eladó irányár: 8,8 M Ft
Pakson, a Vörösmarty utcában
kétlakásos családi ház 200 m2 alapterület 2 garázzsal, mûhellyel eladó.
Irányár: 49,5 M Ft

REGISZTRÁLT MEZÕGAZDASÁGI VÁLLALKOZÓKNAK
BÁRMELY CÉLRA KEDVEZÕ FT VAGY CHF ALAPÚ HITEL!
AKÁR 20 MILLIÓ FORINT ÖSSZEGIG,
10 millió Ft-ig ingatlanfedezet nélkül !
Meglévõ hitelek kiváltására is, rendkívül rövid átfutási
idõvel! A termék forgalmazója Baranya, Somogy,
Tolna és Zala megyében
A MECSEKVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET.
Kérje ajánlatunkat fiókjainkban,
illetve a 40/200-900 telefonszámon !

Németkéren, belterületen 16 000
m2-es nagyságú telken mûködõ halastó bekerítve hétvégi házzal (380 V, gáz,
telefon, kábel tv) eladó. Irányár: 7,8 M
Ft. Lakótelepi lakást második emeletig
a vételárba beszámítunk.

Pakson, a lakótelepi teniszpálya mögött 2 szoba összkomfortos hétvégi ház
eladó. Irányár: 10,8 M Ft

Ingatlanok eladás elõtti értékbecslése, épületdiagnosztikai
vizsgálat. Részletes felvilágosítás:
Fonyó Lajos ingatlan értékbecslõ, közvetítõ.
Tel: 70/ 310- 8374
e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

