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48 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 !

16. oldal

TUD JOBBAT? EURO megtakarításaira, most két
hónapra is magas, évi 6,25% betéti kamatot (EBKM:
6,25%) kínálunk. Egyszeri lekötésû, pénzintézetünknél
újnak minõsülõ számlabetétekre vonatkozó ajánlatunk
visszavonásig érvényes.
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Szentek azok, akik nem azt
teszik, amit lehet, hanem azt,
amit kell – idézte Konrád
György író szavait Hajdú
János augusztus 20-i ünnepi
beszédében, majd hozzátette: István király tudta, mit
kell tennie, és azt roppant
erõvel és akarattal végre is
hajtotta.
Az ember egyformának, egyenlõnek születik, csak az alázat emelhet embert a másik fölé és a gõg alázhat meg valakit –
ezek már Szent István messze korát meghaladó gondolatai. Mennyi kellemetlenségtõl, bajtól óvnánk meg magunkat, ha
nap mint nap elismételnénk magunkban, a
munkahelyen, a pártirodákban e mondatot, hiszen mi az, ha nem gõg, mikor azt
képzeli valaki: neki százmilliós végkielégítés jár, taglalta a polgármester.
Szent István intelmei idõtlenekké váltak,
mert örök értékeket fogalmaztak meg, az
ország építésének, az állam magatartásá-

nak szilárd elveit alapozták meg nehéz történelmi idõkben. – István király tudta: ha
építkezik, nem mindegy, hogy mi tartja
össze a falakat. Nem elporladó, idejétmúlt
hazugságokra, hanem szilárd alapokra építette a házat, a hazát. De tudnunk kell
mindnyájunknak, ez a ház, ez a haza csak
akkor lesz tartós, idõtálló, maradandó, ha
minden egyes építõköve külön-külön
megtartja azt a terhet, ami rá hárul, és tudatában van saját felelõsségének – szólt a
Jézus Szíve templom elõtti téren egybegyûltekhez Hajdú János, majd így folytatta: – Hazánk, Magyarország ma nehéz
helyzetben van. Kormányunk gyenge, népünk elégedetlen, elkeseredett. De méltósággal viseli helyzetét annak ellenére,
hogy a jövõjét bizonytalannak látja. Vigasztaljon bennünket az a tudat, hogy ennek a népnek Szent István óta többször is
került olyan vezetõje, olyan vezetése, aki
utat tudott mutatni, aki – ha szenvedések
árán is – képes volt kivezetni a reménytelenségbõl, aki becsületet tudott szerezni a
magyarnak, becsületet tudott szerezni a
hazának. Most is így lesz, bár nem lesz
könnyû – osztotta meg gondolatait.
Polgármesterként a város vezetése nevében arra tett ígéretet, hogy itt helyben to-
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Szent István üzenete

vábbra is az igazságosságot és a méltányosságot tartják a legfontosabb vezetési
elvnek, és minden igyekezetükkel azon
lesznek, és azon is vannak, hogy a hatalommal éljenek, de ne éljenek vissza vele,
zárta beszédét.
Az ünnepség végén – melyben közremûködött verseivel Orbán György és a Paksi
Városi Vegyeskar – a három történelmi
egyház képviselõje megszentelte az új kenyeret.
Dávid Ildikó

Vásári forgatag Galántán
Városi küldöttség, valamint
többek között a Gastroblues
fesztivál szervezõi, segítõi látogattak testvérvárosunkba
a huszonötödik Galántai Vásárra. A többnapos rendezvény széles körben kedvelt és
ismert program.
Kulturális, sport és gasztronómiai programokkal, vásári forgataggal várták a vendégeket a
25. Galántai Vásárra. A negyed
századot megélt rendezvény
mindhárom napjára kínáltak
koncerteket, utcabált, volt népzene- és néptáncbemutató, kiállítások, színházi elõadás, gyermekprogramok, kézmûves foglalkozások, sportversenyek- és
bemutatók, valamint fõzõverseny. A jelenlegi állapotában is
csodálatos látványt nyújtó neogótikus Esterházy-kastély udvarán felállított borutcában pe-

dig fenséges nedûket kóstolhattak a vendégek. Paksról Hajdú
János polgármester vezetésével
utazott delegáció, amelynek
tagja volt több képviselõ, számukra a galántai vendéglátók
dévényi és nagyszombati kirándulást is szerveztek. A
Gastroblues fesztivál szervezõi, segítõi is buszra szálltak
Gárdai György vezetésével, de
többek között az önkormányzati tûzoltóság, a Dunakömlõdi
Borbarát Klub és a helyi sajtó
is képviseltette magát, ami mutatja, hogy nem csak a két település vezetése között van kapcsolat, hanem az annál jóval
szélesebb körû, egymásra találtak intézmények, civil szervezetek, és az egyének szintjén is
szövõdnek ismeretségek, barátságok. Galánta vezetése meghívta a vásárra városuk minden
testvértelepülését, a megjelen-

tek a házigazdák kérésére kiállítási anyagot vittek magukkal
egy közös tárlathoz, Paks képtára gyûjteményébõl adott ízelítõt. Nagy örömmel fogadták
az érdeklõdõk a kiállítás mellett a záró esten a Tûzvirág
Táncegyüttes fergeteges mûsorát, illetve az atomerõmû aján-

dékaként a Benkó Dixieland
Band koncertjét. A következõ
találkozásra nem kellett sokat
várni, ifjú citerások jöttek
Paksra, akik egy közös sóstói
táborozás után együtt léptek fel
viski, kézdivásárhelyi és paksi
társaikkal az augusztus 20-ai
mûsorban.
Kohl Gyöngyi
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Egy húron pendültek
Apró ujjacskák, rajtuk ragtapasz. Elõbb bizonytalanul, majd egyre otthonosabban sétálgatnak a citera húrjain. Egy-két, nyolctíz, sõt több tucatnyi citera sorjázik az Ualakban felsorakoztatott asztalokon. A sebtapaszos ujjakat néhol gyakorlottan táncoló
nagyobbak váltják fel. Gyakorol a testvérvárosi citerazenekar a sóstói táborban.
Hagyományos tábori életnek nem sok
nyoma van, nem pattog a labda, nem hallik
fogócskázás hangja. A pingpongasztal körül van csupán kisebb sokadalom a fõpróba
elõtt. Ahogy a lányok szétrebbenek, kiderül, hogy citerát hangolnak. Õk a Kalinkó
együttes tagjai. Borzavári Róza csak akkor
enged a hívószónak, amikor egyik társa
megígéri, gondja lesz a hangszerére. Róza
gyermekorvos édesanyjával együtt érkezett
a táborba, s az együttesben is együtt játszanak. A Kalinkó együttes, élén Lehõcz
Józsefnével, vállalta, hogy segít megvalósítani Herczeg József ötletét. A város nemzetközi kapcsolatokat felügyelõ tanácsnoka
vetette fel, hogy hasonlóan a néhány évvel
ezelõtti ifjúsági táborhoz, a testvérvárosokban élõ gyerekek részvételével rendezzenek citeratábort, s annak végeztével egy közös fellépést augusztus 20-án, a vízi színpadon. Az elõzmény az volt, hogy a paksi önkormányzat citerákat ajándékozott elõbb a
kézdivásárhelyi, majd a galántai és viski
gyerekeknek.

került sebtapasz a citerához kevésbé szokott
ujjaikra. Ez azonban nem szegte kedvüket,
szorgalmasan pengették a húrokat.
Lehõczné Ildikó úgy állította össze az anyagot, hogy lehetõleg a közönség is élvezze
majd a mûsort, s azok is el tudják játszani,
akik még csak kezdõk ebben a mûfajban.
Végül minden csoport megtanult egy csokrot gyermekdalokból, és közös produkcióval
is készültek, amelyben majd’ negyvenen
pengették együtt a húrokat. Ez – mint többen
a táborból megerõsítették – valódi kuriózum.
A népzenei táborokban legfeljebb, ha húszhuszonöt zenész-énekes áll össze, s többnyire az a szokás, hogy együtt énekelnek, de
csak néhányan kísérik, mondta el tapasztalatait Juhász Kitti, aki a Zeneakadémia népzene tanszakán tanul, s a Kalinkó tagja. Kitti azt
is elárulta, hogy õt éppen a sóstóihoz hasonló táborok gyõzték meg arról, hogy

a citera a jövõje.
Számára is rendkívüli élmény volt a tábor,
s együtt dolgozni a három határon túli város fiataljaival. – Nagyon jó együtt játszani – erõsítette meg Borzavári Róza is. Szerinte az a titka a citerának, hogy könnyû
megtanulni rajta játszani, s hamar el lehet
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jutni arra a szintre, amikor már élvezi a játékot. Mezõsi Árpád önkormányzati képviselõ, aki Kern József és Herczeg József társaságában részt vett a táborban, elárulta,
hogy még éjszaka is belebotlottak olyan
kisdiákba, aki gyakorolt. Gutai István, a
paksi könyvtár igazgatója, aki korábban citeratanárként sokakat oktatott, azt mondta,
hogy aki hallotta a táborozókat érkezésükkor és a fõpróbán, nagyon elcsodálkozott. –
Negyven citera van, nem akármi, ha negyvenen egy húron pendülnek – fogalmazott.
A kézdivásárhelyi Jakab Júlia azt mondta,
erdélyi testvérvárosunkban csupán kilencen vannak, akik citeráznak, õ a barátaitól
látta, s így kapott kedvet a játékhoz. – Nagyon izgulok. Nekem lámpalázam van –
mondta a fõpróbára tartva. Elõkerülnek a
citerák, s a húrokat apró, sebtapasszal beragasztott ujjacskák fogták le. Aztán felcsendült az elsõ dal…
Egy nappal késõbb a vízi színpadon, ünneplõbe öltözve léptek színpadra, s elbûvölték a paksi közönséget.
Vida Tünde
A mûvészeti iskola beiratkozásra várja régi
és új növendékeit: szeptember 3-án és 4-én
14-tõl 18 óráig. Ekkor pótfelvételit is tart az
iskola. A modern-kortárstánc szakra 11-14
éveseket várnak. Felvételi: 4-én 16.15-tõl,
és 7-én 17 órától. Bõvebb felvilágosítás
Szabó Ildikónál, tel.: 20/247-35-28.

– A könyv és

– magyarázta Herczeg József az ötlet felvetését. Hozzátette, hogy már az is fantasztikus
élmény volt, amikor a kézdivásárhelyi gyerekeket hallotta elsõ ízben fellépni egy március 15-i ünnepségen. Akkor – látva a gyerekek örömét – már tudta, hogy ez egy jó ötlet
volt. Lehõcz Józsefné, a Kalinkó együttes
vezetõje kételkedve fogadta a felvetést, mint
elmondta, negyven különbözõ szinten játszani tudó gyerekkel három nap után színpadra állni szinte lehetetlen vállalkozás.
A fõpróba napján azonban már õ is hitt
benne. Igaz – mint hírlik – percre beosztott
menetrend szerint haladtak. Minden testvérváros kis citerásai mellett saját tanáraik és
gyakorlott paksi citerások álltak, és segítettek, ha a szükség úgy hozta. Kellett persze a
viski, kézdivásárhelyi és galántai zenészpalánták lelkesedése. Ebben nem volt hiány,
annyit gyakoroltak, hogy sorra egymás után
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a hangszer örök

További képek a www.paksihirnok.hu oldalon
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Integráció: elmélet és gyakorlat

Jól hangzó esélyegyenlõségi tanulmányok,
intézkedési tervek születtek, de lássuk be:
Magyarországon a cigánykérdés címû
nemzeti fejezetben elmélet és gyakorlat
között hatalmas szakadék tátong. Igen, a
cigánykérdés nemzeti ügy. Olyan nemzeti
ügy, mely változó és folyamatos problémákat vet fel a rendszerváltás óta, éppen az
esélyegyenlõség fogalmának átértelmezése, új tartalmi megközelítése miatt, mely
alapvetõen azt a kérdést veti fel: elkerülhetõ-e az etnikai alapú társadalmi megosztottság, ha az alapvetõ jogokat és szabadságokat etnikai alapon sikerül biztosítani?
Ha ezt a kérdést – a cigányság demográfiai mutatóit és a cigányság politikai öntudatának változását, mely indokolatlanul magas követelményeket támaszt – komolyan
veszi bármely regionális, kistérségi, illetve
települési vezetõ, testület, az elméleti tanulmányok és megoldási javaslatok megfogalmazásán túl a cselekvési tervet a helyi
adottságokhoz és valósághoz igazítva meg
is valósítja. S a megvalósítást az oktatás értelmezési tartományában kezdi, ahol és
amely által (talán) formálható a cigány társadalom: követi a néptanítói hagyományt,
ahol a jó módszerrel tanított kisgyermek
által nevelhetõvé vált a szülõ. Pakson ennek a gondolkodásnak és gyakorlati elképzelésnek köszönhetõen 2008 szeptembere
óta dolgozik a pedagógus Pongó Anita
esélyegyenlõségi referensként.
– Elsõ generációs értelmiségi?
– Igen. Én vagyok az elsõ diplomás a
családban. Édesapám folyamatos közéleti
szerepvállalása, édesanyám szorgalma
példát mutatott nekem. Arra neveltek, ha
valamit szeretnék elérni az életben, tanuljak, mert csak így tudok érvényesülni a
munkaerõpiacon.

Fotó: Molnár Gyula

A 2005 és 2015 között meghirdetett Roma Integráció Évtizede Program a romák társadalmi integrációjának gyorsítása érdekében jött létre. A kilenc kelet-európai ország kormányfõje által 2003-ban aláírt
intézkedéscsomag négy kiemelt területen vállalta a fejlesztést: az oktatás, egészségügy, a lakhatás és a foglalkoztatás mutatóinak javításában.

– Elkerülhetetlen, hogy feltegyem a kérdést: cigánynak vagy romának vallja magát?
– Én cigány vagyok. Felesleges „szépíteni” a tényt. A roma szó oláh cigány nyelven cigány embert jelent.
– Sokszor járok cigányok között, akik kikérik maguknak a cigány megszólítást…
Mennyire tûnt ki a társai közül? Már kicsi
gyermekkorában is látszott: ez a gyermek
még viszi valamire, másként jár az esze,
mint a többieké?
– Nagyanyám analfabéta, nagyapám
négy osztályt végzett. Csodálatos emberek. Nagyapám a mai napig megszégyenít
a fejszámolásával. Naprakész jegyzetei
vannak, folyton irkát kér, hogy feljegyzéseket készíthessen. Nagyanyám elbeszéléseit a közös életükrõl, annak minden élményérõl a mai napig tátott szájjal hallgatjuk. Tanulatlan, ám bölcs emberek
mellett nõttem fel. Rengeteget beszéltem
– ahogy most is teszem – és édesanyámék
a kezdetektõl valamiféle „beszédes” pályára szántak. Nem éppen pedagógusnak,
de a fõiskolai jelentkezés elõtt már táncot
tanítottam Németkéren, és éreztem: a tanítói pálya lesz az én választott utam.
Nagy segítségemre volt a döntésben Orsós Józsefné Marika néni – németkéri cigány pedagógus – akinek állhatatossága,
küzdelme, példamutatása segített a döntésemben.
– A fõiskola befejezése és rövid kerülõ
után a város esélyegyenlõségi referenseként maga mögött tudja az elsõ tanulóévet.
Beszélhetünk az eredményekrõl?

– Az elmúlt közel egy év elegendõ volt arra, hogy reális képet kapjak a város közoktatási intézményeibe járó gyermekekrõl és
fiatalokról, valamint a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tagiskoláiról egyaránt. Napi kapcsolatban állok a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, a
szociális osztállyal, a rendõrség bûnmegelõzési osztályának képviselõivel és az iskolák
gyermekvédelmi felelõseivel egyaránt. A
biztos információáramlás érdekében havi
egy alkalommal megbeszéléseket tartunk,
ahol együttes erõvel, összefogva és megosztva egymással eddigi tapasztalatainkat,
próbálunk irányelvet kidolgozni önmagunk
számára, mely segítségével pozitív irányba
változtathatók a statisztikai mutatók. Munkánk meghozta az eredményét, kevesebb az
utcán éjszaka csellengõ fiatal gyermek, kevesebb az igazolatlan mulasztások száma,
lényegesen visszaszorult a szabályokat
megszegõ fiatalkorúak aránya is.
Az egész tanév során felzárkóztató és
fejlesztõ pedagógiai munkát végeztem.
Heti 28 órában korrepetáltam a város három közoktatási intézményében. A tanulói
összetétel vegyesen alakult, 1. osztálytól a
7. osztályos tanulóig jártak hozzám a
gyermekek egyéni foglalkozásokra. A
kapcsolatom a diákokkal kiváló. Megbíznak bennem, és keresik a társaságomat.
Várják a foglalkozásokat, azt hogy együtt
tanuljunk, együtt menjünk könyvtárba,
múzeumba vagy sétálni, játszani. Az érintett gyermekek tanulmányi eredménye és
magatartása is pozitív irányba változott.
Van, aki félévkor több tantárgyból is bukott, de év végére együttes erõvel – és a
kollégák pozitív hozzáállása következtében – az elégtelen osztályzatot javítottuk.
Az érintett gyermekek szüleivel a kapcsolatom jó, tanácsaimat elfogadják, és lehetõségeikhez mérten próbálják azokat
betartani. Személyemmel megoldottá vált
a kommunikáció az iskola és a szülõk, pedagógusok között.
A cél ez volt. Kommunikáció létrehozása
az érintettek között. Az esélyegyenlõség
nem politikai fogalom: értelmezése a társadalmi és az egyéni gondolkodásmódban
keresendõ. És az értelmezés nem csupán a
többségi társadalom kötelessége. Az etnikai kisebbségnek is hozzá kell tennie mindazt, amire szükség van a közös nyelv megteremtéséhez – legyen az közéleti, kulturális, társadalmi szóhasználat – hosszan sorolhatnám.
Tell Edit
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Postaládánkból

Vasárnap reggel ébresztett a
kérdés, tudok-e valamit, igaze a hír? Hiszen olyan hihetetlen. Hiszen még csak 62 éves
volt. Hiszen akkora ereje volt,
mint egy medvének. Az elsõ
telefon után kiderül: bizonyosan nem félreértés. Kedves
barátom, Somogyvári Gábor,
1998-2002 között a paksi képviselõ-testület tagja, augusztus elsején elhunyt.
Két napja emlékek villannak
fel egymás után a fejemben.
Valamikor 1997-ben ismerkedtünk meg egy vállalkozói
rendezvényen, Németkéren.
Elsõ látásra beleszerettem.
Mert bár hangos volt, de
szeretetteli. Mert egyenes
volt, és ezt azoktól is megkövetelte, akik az asztalához ültek. Mert hatalmas dumája
volt, de gyorsan kiderült, a
tisztességben nem ismer tréfát.
Most számolgatom, akkor
körülbelül annyi idõs volt,
mint én most. Pedig mennyivel idõsebbnek hittem magamnál mindig!
Jól néztünk ki együtt. Mint

Stan és Pan. Õ vagy tíz centivel magasabb, meg általában
kétszer nehezebb volt, mint
én. Imádtuk ugratni egymást
– ezzel is.
Pedig étvágyunk hasonló
volt. Egyszer nagyobb társasággal a baracsi csárdában
egy halászlé-harcsapörkölt
túróscsuszával páros után mi
ketten még bedörmögtünk
vagy tíz palacsintát. Volt, aki
nézni se bírta.
Évente egyszer az õ szervezésében horgászni mentünk
hatan-nyolcan. Igazi rítusai
voltak annak a napnak. Lángost vettünk a Tolnai úton.
Pálinkás reggelivel kezdtünk
a stégen. Persze halászlevet
fõztünk ebédre. Hazafelé mindig ugyanannál a falusi kocsmánál álltunk meg egy napzáró fröccsre.
Egyszer a halászcsárda tulajdonos társunknak Gábor
elõzõ nap telefonált, hogy
papírt és ceruzát hozzon magával, majd amikor hozzákezdtünk a déli halászléfõzéshez, elõvetette vele és közölte: na akkor most írjad! –

De mit? – kérdezte az érintett. Diktálom a halászlé receptjét – mondta õ a halászcsárdásnak. Akinek már az
édesapja is országos hírû halászléfõzõ mester volt! Aki
maga is egész életét halászcsárdában töltötte! Nem
meglepõ ezért, hogy a folytatás nem idézhetõ.
A legelsõ alkalommal érdeklõdtem, milyen csalit hoztak.
Mondták, kukoricadarát. Mire megkérdeztem: és azt hogy
fogjátok feltûzni a horogra?
Buta kis poén, de õ számtalanszor felidézte, és mindvégig úgy tett, mintha komolyan
vette volna. Köszönöm, Gábor!
Az 1998-as totális választási
gyõzelem után négy évig
együtt szolgálhattuk a várost.
Borzasztó éles szeme volt és
óriási emberismerete. Mindig
figyeltem a véleményére. Egyszer nem hittem neki. Még bolondnak is neveztem, amikor
erõsködött. Bocsáss meg, Gábor.
Nekem három év kellett a
belátáshoz. Jaj, de sokszor

Fotó: Molnár Gyula

Baráti búcsúszó

felemlegette!
Vezeklésül
mindannyiszor újra és újra el
kellett ismernem: igaza volt.
Életre szóló tanulság ez nekem. Köszönöm, Gábor!
Van egy közös fotónk. Az
egyik horgászaton ebéd után
a stégen alszunk egymás mellett. A többiek sokat ugrattak
bennünket, hogy mennyire izgultak, Gábor meg ne forduljon, mert a hely szûk volt, és
agyonnyomott volna, mint egy
csecsemõt.
De már akkor is nyugodt álma volt. Hatalmas teste pihent békésen, moccanatlan.
Ahogyan most már örökké…
Édes, drága öreg barátom,
nyugodj békében!
Bor Imre

Még igényelhetõ az ingyenes diákbérlet
az igénylést, az minden negyedévet megelõzõ hónap 15-ig megteheti, ám a szeptemberi kérelmezõk már csak októberben
juthatnak a bérlethez.
-pré-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Még szeptember 15-ig kérheti az ingyenes
diákbérletet az, aki lemaradt errõl. Azok
igényelhetik a bérletet, akik Pakson laknak
és tanulnak, valamint legalább 1 km távolság van az iskola és otthonuk között (és a
buszközlekedés biztosított), illetve azok is,
akik mûvészeti vagy sport tevékenységük
folytán ugyancsak helyi járatra szorulnak.
Ahhoz, hogy szeptemberben már az önkormányzat által ingyenesen biztosított diákbérletet mutathassák fel a buszon, augusztus 15-ig kellett benyújtani az igénylést.
Akik az elmúlt évben részesültek ilyen ellátásban, azok tájékoztató levelet kaptak a
polgármesteri hivatal szociális osztályától.
Mint azt Badics Istvánnétól, a szociális osztály vezetõjétõl megtudtuk: mintegy ezer
kérelem érkezett be eddig, ám az eddigi tapasztalatok alapján 1500-ra számítanak.
Aki nyaralni volt, netán elfelejtette beadni

Évek óta ösztöndíjjal segíti a roma tanulókat Paks városa. A támogatás feltétele,
hogy a tanuló rendszeresen iskolába járjon,
azaz nem lehet igazolatlan hiányzása, illetve, hogy a tanulmányi átlaga legalább a
hármas osztályzatot elérje. Összege függ a
tanulmányi eredményétõl, a tanév során havonta minimum kettõ, maximum négyezer
forint lehet. Az elmúlt évben összesen 68
diák részesült az ösztöndíjban, tájékoztatott
Mezõsi Árpád, az ifjúsági, sport- és esélyegyenlõségi bizottság elnöke. Az ösztöndíjról bõvebb felvilágosítást kaphatnak az önkormányzat szociális osztályán.
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Nyugodtabbak az éjszakák
hogy a fákat és bokrokat lecsupaszították akképpen, hogy bokorból-bokorba vetõdve „segítség, segítség” kiáltásokat
hallattak. Így ébresztettek fel
hajnalban két lépcsõházat, s az
ott élõk nekünk szóltak. A fiatal- és gyerekkorúakat éjszaka
igyekszünk hazaküldeni. Tény,
hisz az élet bebizonyította: ha
õk kint maradnak az utcán hajnalig (mert unatkoznak, mert
otthon nem hiányoznak) és
bandákba szervezõdnek, akkor
elõbb-utóbb
szabálysértést
vagy bûncselekményt követnek el, ugyanakkor áldozatokká is válhatnak. Amirõl azt
gondolják, jó hecc és csínytevés, az sokszor a bûncselekmény határát súrolja, mint ez
az eset: fiatalkorúak a tanyasoron az egyik cukorrépaföldet
feltúrták és a répát ellopták,
mert azt hitték, krumpli…
Amikor a rendõr megállította
õket, elfutottak. A gyerek,

Immár egyéves az a paksi
kezdeményezés mely – a
rendõrség és a polgárõrség
mellett – célul tûzte ki az éjszakai randalírozások visszaszorítását. Vezetõje, Bajor
Gábor az elmúlt idõszak tapasztalatairól beszélt a Paksi
Hírnöknek. Tömeges rongálásról, virágok pusztításáról,
vandálkodásról szóltak tavaly a hírek, mostanra azonban, mint mondta, nagy mértékû a pozitív változás.
– Ez annak is köszönhetõ,
hogy az idén áthelyezték a virágládákat, a Kishegyi útról a
Gesztenyés útra kerültek, ahol
a diszkóból hazajárókat nem
„irritálják”, nem rugdalják fel
õket. Megszûnt a virágtépkedés is. A lakók ismernek és
hívnak minket. A közelmúltban a Kurcsatov úton két nagyon részeg, 16 és 18 éves fiatalember abban lelte örömét,

amíg ellenállásba nem ütközik,
nem áll meg, és sokszor egyre
lejjebb csúszik a lejtõn, a bûn
útjára léphet. Gyermekkorúak
jogilag nem büntethetõk, de
azt jó lenne elérni, hogy a szülõk rá legyenek kényszerítve,
hogy nem csak erkölcsi, hanem anyagi felelõsséggel is
tartoznak értük – emeli ki Bajor Gábor.
Tárgyalásokat folytattak az
önkormányzattal, és reményeik szerint hamarosan napvilágot lát az a rendelet, amelyben
tiltják az italfogyasztást közterületen, és jó lenne ha szankcionálnák a dohányzást, szemetelést is, tette hozzá.
A nyári szünetben minden éjjel terepen vannak a szolgálat
emberei, akik a rendõrséggel
együttmûködve végzik feladatukat, folytatta. – A renitenskedõ gyerekek már megismerik
az autónkat és szétszélednek,
hazamennek, de másnap újra

az utcákat róják. A szülõ felelõssége lenne ezt megakadályozni, saját gyerekük érdekében – hangsúlyozta.
– Nem csak a vandálok ellen
lépünk fel, hanem betörõcsapatra is figyelmesek lettünk.
Nagy eredmény, hogy a tavalyi
53-hoz képest idén 3 olyan
bûncselekményt jeleztünk a
rendõrség felé, ami további intézkedést igényelt. Nem kellett
közterületrõl detoxikálóba vitetnünk senkit, az elmúlt évi
öt-hat esettel ellentétben. Idén
öt fakitörés volt, ebbõl kettõnek megvan az elkövetõje.
Megnövekedett a létszámuk
is, több mint tízen vannak, fõként volt rendõrökbõl áll a
szolgálat, az önkormányzat és
az atomerõmû támogatja tevékenységüket. Szeretnék a
szolgáltatást kiterjeszteni a
kistérségre is, hisz igény mutatkozik rá.
Sólya Emma

Ön dönt: beszél vagy vezet
használják a szülõk – fogalmazott Bakonyi László, a
Paksi
Rendõrkapitányság
Közlekedésrendészeti Alosztályának vezetõje. Sajnos a
bukósisak- és a mobiltelefonhasználat terén is aggasztó a
helyzet. Nézzük, mennyit ér

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Augusztus elsejei hatállyal
megváltozott a közúti közlekedésrõl szóló törvény. Ezentúl a biztonsági öv, a gyermekülés, a bukósisak, és a
mobiltelefon használatára vonatkozó rendelkezések megsértõi közigazgatási bírság fizetésére kötelezhetõek. Korábban ezeket az eseteket szabálysértésként bírálták el szóbeli feddéssel vagy helyszíni
bírsággal. A hónap elejétõl
nincs mérlegelési lehetõség, a
szabályszegõkkel szemben
közigazgatási eljárás során
bírság kiszabására kerül sor. –
Tavaly év végén elhatároztuk,
hogy a passzív biztonsági
rendszerekkel kiemelten fogunk foglalkozni. Szomorú
tény, hogy lakott területen belül csak a jármûvezetõk fele
használja a biztonsági övet,
lakott területen kívül azonban
már jobb ez az arány. Elkeserítõ, hogy a gyermekülést nem

egy-egy kihágás! Menet közben kézben tartott mobiltelefon-használat lakott területen
10 ezer, azon kívül 15 ezer,
míg autóúton vagy autópályán
20 ezer forintba kerül. Gyermekülés nem megfelelõ használata 15 ezer, 30 ezer és 45

ezer forint, míg a biztonsági
öv és bukósisak használatának
elmulasztásáért 10 ezer, 20
ezer és 30 ezer forint szabható
ki.
– Abszolút jogosnak tartom
ezeket a bírságokat és még hatékonyabban szankcionálhatnák az ittas vezetést és a hasonlóan komoly kihágásokat –
mondta el az autóval közlekedõ Apró Tibor.
– A biztonsági öv használata
rendkívül fontos, mert baleset
esetén kisebb mértékû sérülések keletkezhetnek. Gyermekeim elfogadják a gyermekülést, erre szoktattam õket,
megértik, hogy ezt így kell
csinálni. A telefonálás pedig
szerintem összeegyeztethetetlen a vezetéssel – tette hozzá
Ragoncsáné Bea.
Közigazgatási bírság esetén
büntetõpont kiszabására nem
kerül sor.
Faller Gábor
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Hangos-e a Sárgödör tér?

Fotók: Paksi Hírnök archív

Idén elmarad a már hagyományos Sárgödör téri
Fidelitas présházbuli, mert a Sárgödör tér környékén – ahol tartani szokták – zavarja a lakosságot,
írja a szervezet vezetõsége. Hanol János elnök szerint döntésük ráirányítja a figyelmet arra a nem új
keletû felvetésre, hogy Pakson szükség lenne egy ifjúsági közösségi klubházra, amely teret adhatna az
ilyen programoknak.
Kényszerûen
döntött úgy a
csoport újonnan megválasztott vezetõsége, hogy
nem tartja
meg szokásos présházbuliját. –
A nehezen meghozott döntés
mögött a rendezvény helyszínéül szolgáló Sárgödör téri
présházaknak a lakókörnyezetbe való beágyazottsága és az
ebbõl eredõ kellemetlenség áll
– írja közleményében a
Fidelitas paksi csoportja. Hozzátették: egy lokális szintû
problémára szeretnék felhívni a
figyelmet, hiszen a nyár a társas összejövetelek ideje, a fiatalok szórakozását viszont elronthatja a felvillanó kék fény.
Miként a jobboldali ifjúsági
szervezet elnöksége fogalmazott, a csendháborítás szabálysértési tényállása miatt nem
csupán zenés mulatságot, de
még szolid hangulatú házibulit,
sõt szinte beszélgetõs összejövetelt sem lehet rendezni a
présházakban, hiszen ha a
szomszédban valakinek a legkisebb kacaj, erõsebb beszédhang sérti a nyugalmát, már
rendõri intézkedést kérve a
szabálysértési eljárás fenyegeti a házigazdát, amire az elmúlt években nem egyszer
volt példa.
A fiatalok véleménye szerint
adott egy népszerû borkulturális városrész, amelyhez már
a régiek idejében is életszerûen
hozzátartozott a mulatságok
rendezése, a gyakorlatban
azonban a háborítatlan vigadalom rendezése ma kizárólag a

városi események – boráldás,
szüreti napok, borversenyek –
privilégiuma. „A hagyományok megõrzését és paksi borkultúra értékeinek fiatalok felé
közvetítését megnehezíti a
probléma.” A paksi Fidelitas
vezetése aláhúzza, hogy döntésük rávilágít egy nem új keletû
problémára, mégpedig arra,
hogy Pakson szükség lenne egy
ifjúsági közösségi klubházra,
avagy civil házra, amelyet a helyi ifjúsági szervezetek, egyesületek, klubok meghatározott
rend szerint használhatnának
közösségi szabadidõs és egyéb
programjaik lebonyolítására.
Az ötlet politikai oldaltól függetlenül támogatott, azonban
konkrét lépés az ügyben még
nem történt, húzzák alá.
A Fidelitas
paksi csoportjának panaszával
kapcsolatban
dr. Kuti István elmondta, hogy a rendõrségnek minden esetben intézkednie kell,
ha a lakók értesítik rendbontásról, csendháborításról. A rendõrkapitány hozzátette, hogy a
probléma nemcsak a Sárgödör
teret érinti. Itt a gondot általában nem a rendezvények okozzák, hanem az azokról távozók
hangoskodása. A Sárgödör téren máig csak felszólítás történt, illetve egy esetben elõállítás, de semmilyen szankciót
nem alkalmazott a rendõrség. A
kapitány hozzátette, hogy tudomása szerint a polgármesteri
hivatalban is több bejelentést
tettek már a környék lakói.

Kern Józsefet, a körzet képviselõjét megkérdezve kiderül,
hogy a Fidelitas által feszegetett probléma fõként nem az ifjúsági ház hiánya miatt aktuális, hanem a Sárgödör tér körüli viták elfajulása miatt. A lakók
– mint a képviselõ elmondta –
már harmadszor fogtak aláírásgyûjtésbe, hogy megpróbálják
megakadályozni a Sárgödör tér
„vigalmi negyeddé” válását. A
képviselõ sok afférról értesült,
köztük olyan esetekrõl, amikor
a hangoskodást szóvá tévõkkel
arrogánsan viselkedtek a mulatozók.
Kern József elmondta lapunknak, hogy a
környékben
élõket borzasztóan zavarja, hogy most már nemcsak
alkalmanként, nemcsak hétvégén, hanem rendszeresen bulikat tartanak a présházakban. –
Hatalmas hangzavar van – számolt be saját tapasztalatairól.
Nem az a gond, hogy a présházban buliznak, hanem az,
hogy kint a téren, és hazafelé
tartva is randalíroznak, zavarják a környék nyugalmát. Hozzátette, egyes présházak már
úgy vannak felszerelve, mint
egy szórakozóhely, hatalmas
hangfalakkal, dobgéppel. A
kocsma megnyitása csak tetézte a bajt, a lakók szerint nem
tartja be a nyitvatartási idõt. A
környéken élõk fellebbeztek az

önkormányzatnak azon terve
ellen, hogy a Sárgödör teret
rendezvénytérré szeretné alakítani. Attól tartanak, hogy mi
lesz akkor, ha most sem tudja a
város a problémát kezelni, teszi
hozzá.
Kern Józseffel egyetértve
Mezõsi Árpád, az ifjúsági,
sportés
esélyegyenlõségi
bizottság elnöke is azt
mondja,
hogy a dübörgõ zene és az üvöltözés nem
a borkultúra része és nem való
a Sárgödör térre, amit az évek
során körbevettek a lakóházak.
Beszélgessenek, borozgassanak, azt nem teszi szóvá senki,
de ne üvöltsenek mások ablakai alatt, fogalmaz Mezõsi Árpád. A képviselõ hozzáteszi,
egyetért a fiatalokkal, szükség
lenne egy helyre, ahol együtt
lehetnek akár úgy is, hogy az
hangoskodással jár. A megoldás egyrészt valóban egy ifjúsági ház. Szóba jött a Kereszt
utcai volt óvoda épülete, ám azt
sem ilyen típusú programok
szervezésére szánják. A bizottság felvetette, hogy a város a
volt konzervgyár területén alakítson ki egy ilyen intézményt,
hiszen az – mivel távol van a
lakóhelyektõl – alkalmas lehet.
– Tudjuk, hogy pénz, sok pénz
kell hozzá, de hosszú évek óta
fennálló problémát orvosolnánk – mondta.
Vida Tünde

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
www.ba-tu.hu
Telephely: Paks, Ipari Park
Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668
E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu
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Paksiak a nagyvilágban

Négy éve él családjával az angliai
Oswestryben dr. Hellebrand Éva. A szigetország jó lehetõségeket nyújt, az egykori paksi lány mégis vágyik vissza a hazájába, mint ahogyan az általa ismert,
kint dolgozó orvosok zöme. Miként
mondja, jól érzik magukat, jól szervezett
az élet, de hiányzik a család, a barátok, a
magyar szó.
Két gyermekükkel Chester közelében
laknak, a külföldi munka biokémikus
férje akadémiai karrierje miatt fontos.
– Szakmai szempontból sok elõnye van,
sokat tanulunk, sokkal kiforrottabb, szervezettebb, jobban tagolt az angol rendszer, ott az orvost arra használják, amire
való. Mi gyógyítunk, nem söpörjük fel a
rendelõt, nem rendelünk anyagot. Nagy
hatékonysággal dolgoztatnak minket –
mondja Éva, aki egy nagy cégnél dolgozik fogorvosként vegyes praxisban, azaz
állami és magán ellátást is végez. Ám –
teszi hozzá – ott sem minden szép és jó,
megvannak az elõnyei és hátrányai.
Chesterben van egy hatalmas magyar kolónia, köztük sok orvos, de a fogorvosnõ
tapasztalatai szerint mindenki keresi annak lehetõségét, hogy hazajöjjön. Náluk
ez még egy „minden pontján változtatható terv”, amiben akár az is benne lehet,
hogy egyszer majd átveszi szülei praxisát Pakson. Az otthont egyébként Pécs
jelenti számukra most is, annak ellenére,
hogy 2005-tõl Angliában vannak. Ott
hozzá vannak szokva a külföldiekhez,
sok a bevándorló. Hallván, hogy õ magyar, érdeklõdnek az országról, némelyek azt sem tudják, hol van, de sokan ismerik, sõt jártak is nálunk, mondja. A

Fotó: Molnár Gyula

Angliában praktizál

magyarságunkat itt természetesnek veszszük, ott egy hozzáadott érték, fogalmaz.
Hozzáteszi, hogy az angolokban erõs a
nemzeti öntudat. Magyarországon ritkán
látni magyar zászlós cumit, mûkörmöt,
ott ez teljesen természetes.
Anglia fontos állomása életüknek, hiszen megismertek egy országot, kultúrát,
megtanultak egy nyelvet, megtanultak
beilleszkedni, ám az itteni viszonyokat is
másképpen látják. Így van Éva Pakssal
is. – Amikor tizenévesen itt voltunk,
majd' megõrültünk az unalomtól. Ké-

sõbb felértékelõdik a lehetõség, hogy itt
lehetsz – árulja el. Mint meséli, húsz év
után átmentek a gyerekekkel komppal a
strandra, õk belefeküdtek a homokba,
gödröt ástak, édesanyjuk ismerõsöket talált, remekül érezte magát és felvetõdött
benne a kérdés: miért akar bárki innen
elmenni. Paksot élhetõ városnak tartja.
Külsõ szemlélõ számára mûködõképesnek tûnik, van uszoda, strand, tánc,
nyelviskola, zeneiskola, múzeum, lesz
Erzsébet szálló, itt a Duna, sorolja. Itt
megvan minden, amiért Angliában vagyonokat kell fizetni. Az, hogy valaki
hogyan használja ki ezeket, már rajta
múlik. Éva hisz abban, hogy gyermekei
számára, akik Angliában magániskolába
járnak, megtalálja majd a magyar közoktatásban is azt a formát, ami számukra a
legjobb. A nyolc és fél éves Áron, illetve
a hétéves Cili számára Magyarország a
szünidõt jelenti és a nagyszülõktõl származó „Még mit kérsz és még hova menjünk?” kérdéseket és – bár tudatosan
nem tanították erre õket – nekik is Magyarország az otthon.
A hivatásában itthon is megtalálhatja a
számításait, hiszen a szakma kisebb nüánszoktól eltekintve itt is, ott is ugyanaz.
Õ az általános fogászat mellett gyerekfogszakorvos, nagy figyelmet szentel a
prevenciónak és megtanulta kint az arcesztétikát is. Tudását itthon is tudja kamatoztatni. A prevenció és gyermekfogászat terén Magyarország – véleménye
szerint – elõrébb jár.
Mindent összevetve Hellebrand Éva
szerint a magyar és az angol viszonyoknak is vannak elõnyei, illetve hátrányai,
legyen szó a hétköznapi életrõl, az oktatásról, vagy akár szakmájáról, így egyiket sem idealizálja. – Itt a nagy magyar
valóság mûködik, ott meg a nagy angol
valóság – szögezi le.
Vida Tünde

Szépségek a kifutón
A Miss Alpok-Adria Nemzetközi Szépségverseny Tolna
megyei döntõjét szeptember
5-én 20 órától rendezik az
ASE Csarnokban.
Mint azt dr. Czárné Nagy Ildikó, a fõszervezõ Csillag
Show Tánc Egyesület vezetõje elmondta, hatvannyolc
14-26 éves lány jelentkezett
a megmérettetésre, közöttük
nem csak Tolna megyeiek

vannak. A mûsorban fellép
majd a legjobb új férfi elõadónak kikiáltott SP, a
Showder klubból Bödöcs Tibor humorista, jelen lesz
Damnak Jázmin, a 2008-as
Miss Universe Hungary
szépségkirálynõje. A mûsort
Ben, a Viva Tv sztárja vezeti
majd. Láthatja majd a közönség a világbajnok Csillag
Show tánc- és divatbemutatóját is.

Az egyesület vezetõje arról
is beszélt, hogy a Csillag
Show Dance és a Csillag
Show Modellvilág új tagok
jelentkezését várja, akik elsajátíthatják a különbözõ táncstílusokat és megtanulhatják
a modellkedéshez szükséges
alapokat, továbbá versenyeken, fellépéseken is részt vehetnek. Kezdõ és haladó csoportok egyaránt indulnak. Jelentkezni lehet a 06/30-360-

20-75-ös telefonszámon, a
csillagshow@gmail.com email címen, vagy minden
pénteken 17-tõl 20 óráig a
városi mûvelõdési központ
próbatermében. Sólya Emma
Táncoló csillagok címmel
hirdet pályázatot az egyesület: lehet róluk dalt, verset írni, rajzolni, festeni. A
pályamunkákat szeptember
20-ig kérik leadni, a díjakat ünnepélyes keretek között adják majd át.
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Fortuna Rádió: szórakoztat és tájékoztat
szerkesztõség életében. – Hiába a mûsorvezetõn múlik az,
hogy mirõl szól az aznapi mûsor, mennyire cseng-bong a
hangja, vagy mennyit bakizik,
a menedzsment határozza meg
– mint minden más cégnél – a
szellemiséget, a hangulatot –
fogalmazott.
Kiemelték, hogy a Fortuna
esetében

Új fejezet kezdõdik a Fortuna Rádió életében. A kollektíva
igénye és a tulajdonosi körben bekövetkezett változás szerencsésen egybeesett. Ez indokolta a változásokat a jövõre tizenöt éves „társulat” életében. A történtekrõl és tervekrõl a menedzsment tagjai, Strasszer Andrea igazgató és Schuckert József fõszerkesztõ sajtótájékoztatón számoltak be.

az új felállás új gondolkodásmódot és új el-

Fotó: Molnár Gyula

képzeléseket is jelent,

Nincs új tulajdonosa a Fortuna
Rádiónak, de történtek változások, erõsítette meg Strasszer
Andrea a rádió kapcsán felmerült híreket. Mint mondta, a
korábbi két tulajdonos úgy
döntött, hogy külön utakra térnek. A Fortuna Rádió így kizárólag Sajnovics László tulajdonába került, de megmaradt családi vállalkozásnak.
A Fortuna Rádió eddigi tulajdonos cégébõl jogutódként létrejött egy új cég, amely júliustól viszi tovább a rádiós mûsorszolgáltatási jogosultságokat, vagyis mûködteti három
frekvencián a rádiót.

A hallgatók lényeges
változást nem fognak tapasztalni,
nem lesz névváltozás, frekvenciaváltás, és ugyanott – a Dózsa György u. 13-ban – találják
a szerkesztõséget azok, akik
valamilyen okból személyesen
keresik fel. Újdonságot azonban mégis hozott ez a szervezeti váltás, nagyobb hatáskör-

rel rendelkezik az egyébként
változatlan felállásban mûködõ
menedzsment, melyet Strasszer
Andrea igazgató és Schuckert
József fõszerkesztõ alkot. Eddig szûkebb hatáskörrel rendelkeztek, most viszont õk felelnek a teljes gazdasági, humán, program és marketing
feladatokért. – Ezt kiemelném,
annak ellenére, hogy végeredményben eddig is ugyanez a
felállás mûködött, de nagyon
sokat jelent, hogy milyen hatásköre van a menedzsmentnek
– fogalmazott Strasszer Andrea. Hozzáfûzte, hogy megítélése szerint ez meghatározó a

amelyek a mûsorban is tükrözõdnek majd. A rádiózás alapfeltétele, hogy stabilan, jól
szóljon, húzta alá Schuckert
József. Hozzátette, hogy az elmúlt hetekben ennek érdekében is tettek lépéseket. Ennek
legjelentõsebb megtestesítõje a
FortuNET névre hallgató adásautomatizáló rendszer legújabb
verziója, amelyet a stáb tagja,
Herfort Róbert fejlesztett ki. A
program professzionálisabb
keverést, XXI. századi hangzást produkál, hírszerkesztõi
programjának használatával
pedig minden hír azonnal, a
mentés pillanatában olvasható
lesz a rádió honlapján, így a rádió online hírportálja is frissül.
Az új menedzsment különös
figyelmet szentel a technikai
eszközök cseréjére, megújítására ugyanúgy, mint a hallgatottság szintjének mérésére. Az

Kilencedik alkalommal rendezett road show-t idén a Fortuna
Rádió. Két hagyományos és két újdonság alkotta az idei kínálatot. Németkéren, a Beanett panzióban mulatós mûsort kínáltak a
hallgatóknak, ami a mostoha idõjárás ellenére sokak érdeklõdését kivívta. A két hagyományos program, ahol a könnyûzenei élet
már ismert elõadói, paksi humoristák és egy tehetséges kötéltáncos csoport alkotta a mûsor gerincét, szintén beváltotta a hozzá
fûzött reményt. A Fortuna Baráti Kör paksi alakuló ülésén viszont kevesebben voltak, mint amire a stáb számított, ennek ellenére az õsszel Bonyhádra és Sárbogárdra is „elviszik” ezt a
programot. Az így létrejött klub a rádió tervei szerint negyedévente találkozik majd a vételkörzet különbözõ településein egyegy kötetlen, játékos összejövetelen.

elsõ közvélemény-kutatást novemberre tervezik. Elõbb
azonban egy jelentõs arculatváltásra kerül sor: szeptembertõl régi-új hangokkal, az eddiginél lendületesebb mûsorral
és – ami vezetõi szerint a legfontosabb – egységesebb arculattal jelentkezik a stáb. Megszûnnek a mûsorsávok, visszatér Zomborka Zoltánnal együtt
a rádió korábbi legnépszerûbb
mûsora, a reggeli Élesztõ rengeteg információval. A továbbiakban egyre nagyobb hangsúlyt kap a zene, de annak ellenére, hogy a Fortuna kereskedelmi rádió, nem feledkezik
meg a közszolgálati szereprõl,
továbbra is a gyors, korrekt információtovábbításra törekszik, és amellett, hogy szórakoztat, tájékoztat is.
A zenét illetõen Móré Boglárka mûsorvezetõ azt emelte ki,
hogy ellentétben a mozival,
ahol a kisvárosokban hetekethónapokat kell várni egy sikerfilmre, a Fortunában azonnal
hallani lehet az újdonságokat,
világslágereket, szülessenek
meg azok a világ bármely
pontján.
Miután a fõszerepet a hallgató játssza, igyekszik a Fortuna
erre is nagyobb hangsúlyt fektetni, minden órát kívánságszámmal kezdenek, lesz sok
játék és nyerési lehetõséget
biztosítanak. Utóbbihoz már
készülnek a hallgatók körében
népszerû ajándéktárgyak Fortuna emblémával.
A rádió mindezek tükrében
szeptember elsejétõl új kampányt indít a „Mindennapok ÚJ
ritmusában”, ami nemcsak az
adásban jelenik majd meg, hanem újságokban, óriásplakátokon és egyéb reklámfelületeken.
Nem sokkal késõbb pedig új feladatokra koncentrál majd a stáb,
hiszen jövõre komoly évfordulókat ünnepelnek a fortunások:
15 éves lesz a rádió, tíz a roadshow, öt pedig a két „kis” frekvencia: Bonyhád és Cece.
Vida Tünde
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„Kamera forog, hang rendben. Tessék!”
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Ádám szerepében a Barátok közt egykori szereplõje, Réti Barnabás

Menekülési jelenet Felsõrácegresen

„Ezt nézzük vissza gyorsan!”

A rendezõ: Babai István

2009. augusztus 28.
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„Forgassunk inkább Bonnie és Clyde-ot?”

Felvétel indul!
Nem minden nap esik meg, hogy film készül Paks határában.
A paksi téglagyárban is forgatott Sorstalanságra sokan emlékeznek, a szintén városunkban játszódó Szikrázó lányok vagy
A kenguru már kevesebbek emlékezetében él. Nemrég ismét
filmes stáb dolgozott Cseresznyésben, az alkotók ezúttal paksiak. Babai István és Kövi Gergõ AXN-közönségdíjas filmjérõl már hírt adott a Paksi Hírnök. A TelePaks munkatársai most
nagyobb fába vágták a fejszéjüket: húszperces kisjátékfilmet,
ahogy õk fogalmaznak, posztapokaliptikus kamaradrámát forgattak budapesti és kaposvári színészekkel. A „Menedék”
szereposztásában Lovas Rozi, Váncsa Gábor és Lábodi Ádám
mellett ott találjuk Réti Barnabást is, akit a Barátok köztbõl

„Srácok, ezt próbáljuk el még egyszer!”

Paksi Hírnök

A kulcsjelenetet Cseresznyésben vették fel
ismert meg az ország. – Örültem a felkérésnek, szeretem, ha
valakiben van kurázsi – mondta el a színész, aki azonnal igent
mondott az alkotóknak.
– Mindig izgalmas, ha extrém helyzetbe helyezzük az amúgy is
törékeny emberi kapcsolatokat – beszélt a filmrõl Lovas Rozi.
Mivel amatõr filmesekrõl van szó, a Menedék költségvetése
nem hasonlítható össze más produkciókkal, tette hozzá Babai
István, a film rendezõje. Az alkotókat a Paksi Atomerõmû Zrt.
mellett több helyi vállalkozás is támogatta: ki szállással, más
ebéddel segítette a stábot.
A film utómunkái jelenleg is folynak, a közönség õsszel láthatja a Menedéket. A kisjátékfilmet amellett, hogy felteszik az
internetre, a tervek szerint több város mozija is mûsorára tûzi.
A forgatáson készült fotókat Kövi Gergõ készítette.
A film honlapja: menedek.blog.hu
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Még épp van idõnk felkészülni az iskolakezdésre
Ne hagyjuk, hogy hallásproblémánk meggátoljon bennünket!
Lassan itt a szeptember és sok ezer kisgyerek lépi át
újra az iskola kapuját. Vannak, akik már gyakorlottan lépkednek az ismerõs folyosókon, és egyedül is
megtalálják a tantermeket. De vannak a legkisebbek
is, akik elõször lépnek be az iskolába és minden izgalmas, új és egyben félelmetes számukra. Ezt a félelmet, pedig nekünk, szülõknek kell eloszlatnunk, hiszen mi vagyunk a kicsik és nagyok egyetlen biztos támaszai az iskolakezdési idõszakban, amíg bele nem
jönnek a hétköznapok rutinjába.
Minden családban eljön az a pont, amikor a gyerekek megnõnek
és elkezdenek egy újabb életszakaszt, ez pedig legszembetûnõbb iskolakezdéskor. Sokan el sem hisszük, hogy milyen gyorsan telik az
idõ és milyen hamar találjuk magunkat egy teljesen új helyzetben,
ahol már nem csak nekünk kell kiállnunk a kicsiért, hanem lassan
már önállóan is megteszi. De azért a kisebbeknek szervezni kell a
mindennapjait – na és persze átszervezni a magunkét is –, minden
nap segíteni nekik a leckében, és amikor elkeserednek, lelket önteni beléjük. Ez önmagában sem könnyû feladat, de akinek hallásproblémája van és eddig nem törõdött vele, annak még nehezebb
helytállni a gyerekek mellett a mindennapokban. A szokásos iskolakezdési bevásárlást még csak elintézzük valahogy, megvesszük a füzeteket, tollakat, különbözõ eszközöket, amiket a tanárok kérnek, viszont a tanévnyitón vagy a szülõiken már kellemetlenebb helyzetbe
kerülhetünk a hallásunk miatt, illetve kellemetlen helyzetbe hozhat-

juk a gyerekünket is. A mai fiatalok körében nagyon fontos, hogy kirõl mit gondolnak, hiszen az általános- és középiskolás korúak életében az egyik legnagyobb szerepet a barátok, és az egyes baráti
társaságok által alkotott klikkekben elfoglalt hely jelenti. A gyereknek, pedig „ciki”, ha néhányan visszamondják azt, amit otthon hallanak a saját szüleiktõl. Vagyis ha a gyerek megtudja, hogy a szülõ-

in esetleg többször visszakérdezett az édesanyja vagy édesapja és ez
a többi szülõt zavarta, feltartotta. Ezzel sok álmatlan éjszakát szerezhetünk a gyerekünknek, pedig nem kell sokat áldoznunk azért, hogy
az ehhez hasonló nézeteltéréseket elkerüljük és a hallásunk visszaszerzése mellett a beszédértésünk is ismét jó legyen.
Amennyiben azon szerencsések közé tartozunk, akinek még jó a
hallása, akkor is el kell gondolkoznunk, hogy kire bízzuk rendszeresen a gyerekünket. Ha a gyerekért például a nagymama vagy
nagypapa jár, esetleg egészen estig õk vigyáznak rá hétköznap, mivel mi késõn érünk haza a munkából. Rengeteg veszélyforrással jár
egy rossz és nem gondozott hallású nagyszülõre bízni a gyereket:
a tömegközlekedés, az autóvezetés, az otthoni tanulásban való segítség mind-mind olyan tevékenységek, amelyhez szükséges a hallás és a jó beszédértés. A hallásgondozás egy vizsgálattal kezdõdik, ahol a szakember megvizsgálja milyen fokú az adott szülõ
vagy nagyszülõ halláscsökkenése. Ezután személyre szabottan választják ki a legmegfelelõbb hallássegítõ készüléket és a vizsgálat
után még két hétnek sem kell eltelnie, hogy ismét jól halljunk és
megértsük azt, amit a tanárok vagy éppen a gyerekünk, unokánk
mond nekünk. A következõ tanév – legyen az egy kis elsõs általános iskolában, vagy középiskolás kiskamasz
a gimnáziumban – a mi gyerekünk számára is könynyebb lehet azzal, hogy többet tudunk neki segíteni,
mert már nem okoz nehézséget megérteni õt vagy
másokat.
LCA
(X)

A láthatatlan hallás
élménye önre is vár!
Szabaduljon meg
hallásproblémáitól és ezentúl
töltse idejét szeretteivel!
Tegye meg az elsõ lépést
és jelentkezzen INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLATRA!

Városi Rendelõintézet, I. emelet Audiológia, 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Bejelentkezés rendelési idõben: H, K, 8–12-ig

06-75/519-425; 30/213-37-17
WWW.VICTOFON.HU
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A Villany utca végén van egy titokzatos
épület. Bedeszkázott ablakai, romló állapota ellenére is felfedezhetõ a jobb napokat
megélt ház egykori szépsége. Vagy csupán
nekünk, paksiaknak jó látni még ebben az
állapotában is a nyolcvanas évek elejéig
mûködõ népfürdõt?
Amikor Braun Jánost és feleségét, Marika
nénit, felkerestem Villany utcai otthonukban, s beszélgetni kezdtem velük a fürdõrõl,
bizony õk is jó szívvel néztek a szemközti
oldalra, Kati néni egykori munkahelyére.
– Szerettem itt dolgozni – kezdi Kati néni
–, bár sok gazdája volt az épületnek és így,
nekem sok fõnököm. Egyébként édesapám
is itt dolgozott, fûtõ volt. Én mindenes voltam: pénztáros, takarító és a törölközõket is
én mostam. A fürdõ hétfõn zárva volt, keddtõl szombatig délután egy órától este kilenc
óráig volt nyitva, vasárnap pedig reggel héttõl déli tizenkét óráig.
– Mennyibe került a fürdés „annak idején”? És mennyi vizet lehetett ezért az
összegért használni?
– Az árak? Amikor ide kerültem, a hetvenes évek legelején, a zuhany három forint
volt, a fürdés – tudja, azokban az öntöttvas
kádakban – öt forint. Vizet pedig korlátlanul
lehetett használni, de nem éltek vissza vele
a paksiak.
– Népszerû volt a Népfürdõ? Minden társadalmi réteg felkereste? Vagy a jómódú
emberek többször jártak fürdeni?
– Sokan, nagyon sokan jártak ide. A fürdõ szombatonként zsúfolásig megtelt,
ilyenkor gyakran hosszabbítottuk meg a
nyitva tartást. Jött ide mindenki, egész
Paks idejárt: ki gyakrabban, ki ritkábban –
azt nem mondhatom, hogy csupán a jómódú emberek használták. De akkoriban nem
is voltak akkora társadalmi különbségek,
mint manapság… Nyáron, a dunai fürdõzés és a nyári meleg biztosította otthoni
tisztálkodási lehetõségek miatt keveseb-

Hol volt…?

A népfürdõ
ben jártak, de a többi évszakban mindig
kihasználták a fürdõ melegét, komfortját a
paksiak.
– Hogyan melegítették a vizet? És a fûtés?
– Egy hatalmas kazánban tüzeltünk, tíz
hektós tartályban melegítettük a vizet, melyet a közeli artézi kútból „vettünk”, külön
kazán biztosította a központi fûtést. A fürdõben hat zuhany volt és összesen nyolc
kád. Az ajtókat tilos volt belülrõl bezárni,
ha valaki rosszul lett volna a gõzben, melegben nem tudtunk volna segíteni rajta –
de erre nem volt példa.
– Mégis, ki járt legtöbbet a fürdõbe? Volte törzsvendég?
– Hát, ha jól emlékszem a Bán Péter bácsi gyakran jött hozzánk, no meg a
Kápolnásné Erzsike és a barátnõje, a Nusi,
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aki fodrász volt – õk is gyakran megfordultak a fürdõben.
– Nyújtottak, mai szóval élve, más szolgáltatást is a fürdésen kívül?
– Más szolgáltatást? Nem. De mégis!
Lábápolást lehetett még kérni…
– És ki volt a pedikûrös?
– Én. Azt is csináltam…
– Meddig mûködött a fürdõ? Emlékszik
rá, Kati néni?
– Ha jól emlékszem, egészen a nyolcvanas évek elejéig. Akkor aztán megsokasodtak a komfortos házak, így már nem volt
szükség a Népfürdõre…
Az utcaajtóban még sokáig beszélgettem
János bácsival. Kati néni nem kísért ki, éppen
meggyszószt fõzött, rántott húst sütött. Azt
mondták, „mi már csak így vagyunk”. Én
meg elgondolkodtam: szeretnék majd egyszer én is „így lenni”. Behozni a tyúkoktól a
tojást, összesöpörni az udvart, meggyszószt
fõzni, húst sütni, várni az unokákat… és tiszta szívvel, õszintén beszélgetni.
Tell Edit

Fotó: A Városi Múzeum gyûjteményébõl
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Befejezõdött a leletmentés
Tengelicnél emelték ki az utolsó
leleteket az M6-os autópálya
építéséhez kapcsolódó ásatásokon. A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat (KÖSZ)
összesen másfél millió négyzetméternyi területet tárt fel 2008
márciusa óta. Utolsóként egy
késõ avar kori sírból emelték ki
a leleteket. Virágos Gábor fõigazgató kiemelte, hogy nagyon
nagy kihívás volt a régészeti
szakma számára, hiszen ekkora

területen ilyen rövid idõ alatt
még nem végeztek ilyen munkát. Elmondta, hogy a szakszolgálat munkáját az ELTE és az
MTA régészeti intézetei, a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve a
megyei múzeumok – köztük a
Tolna megyei is – segítették.
Tengelicnél egy késõ avar kori
– VIII. századi – temetõt tártak
fel a régészek. Összesen 377 sír
került elõ, de a temetõ ennél
sokkal nagyobb, több mint öt-

ezer négyzetméteren fekszik.
Egyházi Dóra régész arról számolt be, hogy nagyon sok érdekes leletösszefüggést figyelhettek meg a régészek az autópálya
építéshez kapcsolódó ásatások
során. Kiemelte a Paks–Cseresznyés mellett feltárt középkori települést, valamint a Bátaszék térségében fellelt neolit települést és temetõt. Szûcs József, a kulturális szakszolgálat
munkatársa lapunk kérdésére el-

mondta, hogy az elõkerült leletek, ha arra igényt tartanak, a
megyei múzeumok gyûjteményét gyarapítják, egyéb esetben
pedig a szakszolgálathoz kerülnek. A Paks közelében – például
Gyapánál és Cseresznyésnél –
fellelt régészeti anyagot nem
igényelte a megyei múzeum,
így az a KÖSZ raktáraiba kerül.
Tolna megyében 56 lelõhely
volt, az elõkerült anyag felét a
Wosinsky Mór megyei múzeumban, felét pedig az örökségvédelmi szakszolgálatnál helyezik el.
Vida Tünde
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Felvonulással, színpadi mûsorral, versenyekkel, kiállítással várják a vendégeket az
idei Paksi Õsz rendezvénysorozat keretében a paksi szüreti fesztiválra, amelyet a
Paksi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. valósít meg két szervezettel karöltve, szeptember 11-12-én, a Sárgödör téren. A tavalyi
esztendõben hívták életre a szüreti hangolót a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzattal. Az idei mûsor nyitányaként
térzenével invitál a Roger Schilling Fúvószenekar, fellépnek helyi általános iskolák
német nemzetiségi osztályai, a hímesházi
Millich Familie együttes, a szekszárdi
Deutsche Bühne elõadásában pedig a Borjútojás címû zenés komédiát láthatják német nyelven. Már lehet tréningezni a borászvirtus elnevezésû tréfás vetélkedõre,
amelynek gazdája a Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete, csakúgy, mint
a második országos siller fesztiválnak. A
szakmai zsûri a hangoló napjának délelõttjén bírálja el a nedûket, a közönség erre és
a kóstolásra másnap kap lehetõséget,

A díj mindenkié
Virágos portákat és szorgalmas
parlagfû-gyûjtõket díjaztak az
„Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány által meghirdetett verseny
eredményhirdetésén. A díj azonban mindnyájunké, hiszen mi is
megcsodáljuk a mások munkáját
dicsérõ virágokat, és annak is
együtt örülhetünk, ha kevesebb
parlagfû ontja allergén porát. A
legvirágosabb utcának a Hársfa
bizonyult, a benne lakó Gold
Gabriella pedig kertjével érdemelte ki az elsõséget. Lépcsõház
kategóriában a Dózsa György út
6 vitte a prímet. Parlagfûgyûjtésnél az elsõ helyezett Szõke Imréné több mint 150 ezer
szál parlagfûtõl szabadított meg
minket. A gyûjtés fáradalmait a
jutalmul kapott balatoni nyaraláson pihenheti ki családjával.
Zengrûberné Fetter Szilvia, az
alapítvány ügyvezetõje elmondta, jövõre is várják a jelentkezõket, hiszen sok virágos udvart látott a zsûri, és parlagfû is akad
mindig, amibõl minél többet
gyûjtenek, annál jobbat tesznek
környezetüknek.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Itt a szüreti mulatságok ideje

Mayer István is készül a fesztiválra
amely már a szüreti mulatság ideje. Az érdeklõdõk a szüreti felvonuláshoz csatla-

kozva is érkezhetnek a Sárgödör térre, ahol
fellépnek óvodások, lesz citera és tamburamuzsika, nóták, bordalok, mulatós mûsor,
illetve a rendezvényen most elõször a Paksi Városi Vegyeskar, illetve a paksi Korzó
Színtársulat is fellép. Közben kiderül,
hogy ki nyeri a délelõtt zajló fõzõversenyt,
ki sütötte a legízletesebb pogácsát, és hogy
melyik gazda bora aratta a legnagyobb sikert. A siller készítésének féltett titkaira is
fény derül dr. Pásti György egyetemi docens ismertetõjébõl. Lesz mindezek mellett kiállítás, kézmûves foglalkozások, kirakodóvásár és a pálinka is jól megfér majd
a nap fõszereplõje, a bor mellett.
Egy héttel késõbb is a hegy leve áll majd
a középpontban, akkor a dunakömlõdi szüreti napon, amelyre színpadi mûsorral, kiállításokkal készül a szervezõ nonprofit
kft., tárt kapukkal várja a látogatókat a kézmûves udvar, és kihirdetik a madárijesztõkészítõ, valamint a „Szüret süteménye”
verseny eredményét. Részletek a programfüzetben.
-gyöngy-

UtazzUnk!

Mit tartalmaz az all inclusive?
Amikor kiválasztunk egy
szálláshelyet,
sokszor konkrét elképzelésünk van arról, milyen ellátást szeretnénk
igénybe venni, ezek legtöbb
esetben már a szállás kategóriában meghatározhatók. Például
apartmanos elhelyezésnél az
esetek nagy többségében nincs
ellátásra lehetõség (ezt nevezzük önellátásnak, „ÖE”), ezért is
tartozik a szobához konyha minimális felszereltséggel.
A reggelis ellátás (kontinentális reggeli, „R”) általában nem
nagy választékkal bír: kenyér,
vaj, dzsem, felvágott.
A félpanziós („FP”) ellátás
alatt értendõ a reggeli és vacsora. Az FP ellátás országonként
különbözõ, míg Görögországban viszonylag egyszerû, menüválasztásos vacsora tartozik

hozzá, addig az afrikai országokban svédasztal jellegû terülj-terülj asztalkámra számíthatunk. Természetesen a választék nagysága és minõsége
nagyban függ a szálloda besorolásától: egy négycsillagos kategóriában többet és jobb minõségben fogyaszthatunk, mint a
háromcsillagosban.
A teljes panziós ellátás („TP”)
magában foglalja a napi három
fõétkezést, de nem tartalmazza
az italfogyasztást az étkezések
mellé, ezzel a kategóriával találkozhatunk a legkevesebbet.
Végül a sokak által kedvelt All
Inclusive („AI”) ellátásról való
tudnivalók: tartalmazza a reggelit, ebédet, vacsorát, a köztes étkezéseket mint tízórai, uzsonna,
de lényegében a non-stop ételés a korlátlan italfogyasztást, de
szállodánként meghatározzák,
pontosan milyen AI ellátásban
részesítik az utasokat: például

délelõtt 10-tõl lehet igénybe
venni, illetve, pontosan mely
italokra vonatkozik. Az AI ellátás sarkalatos pontja , hogy legtöbbször a helyi alkoholos italokat tartalmazza (vagyis nem a
világmárkájú égetett szeszeket).
Léteznek már olyan luxusszállodák melyek Ultra All
Inclusive („UAI”) ellátást kínálnak, ezek az import italok mellett a fodrászt és a tengerparton
igénybe vehetõ sportlehetõségeket is magukba foglalják.
Ezzel fõleg Törökországban találkozhatunk.
Érdemes átgondolnunk, melyik ellátás lesz a megfelelõ – ha
mozgalmas nyaralást tervezünk
sok kirándulással, ajánlott az FP.
Amennyiben tengerparton töltjük szabadságunk nagy részét,
ajánlottabb az AI. Bár ez árban
magasabb, ám kint már semmire sem kell költenünk!
Czink Dóra
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Jó napot, mi újság?

Látom, amikor egy ház udvarára belépek,
látom az elsõ pillanatban, ki lakik ott. A
kertnek arca van, gazdája arcát mutatja.
Élénk pillantást vetnek felém az egynyári
növények, halkan, egyenes derékkal állnak az örökzöldek és a cserjék. Az augusztusi forró nyárban érzem a kert fényességét, tavaszias tisztaságát, õszbe vágyó, hûvösödõ kedvét. Ilyennek láttam Bencze
Barnabás tanár úr kertjét, amikor meglátogattam. A kertnek arca volt, a tanár úrnak
varázsa, mely a csendes, hûvös falak között magával ragadott, egészen messze, a
XX. század közepére, a tanár úr gyermekkorába…
– Grosch József ügyvéd úrral találkoztam nemrég, õ mesélte el nekem, hogy osztálytalálkozót szervez. Amikor megkérdeztem, kik jártak vele egy osztályba, tanár
urat is említette. Így kiderült, hogy a középiskolai tanulmányait Pakson végezte, a
gimnáziumban. És melyik általános iskolába járt?
– Általános iskolás éveimet a régi I. számú Általános Iskolában töltöttem. Az elsõ
évfolyamot – az államosításig – még egyházi keretek között. Ezt követõen kerültem a gimnáziumba, ahol a miénk volt az
elsõ gimnáziumi osztály, hiszen korábban
mezõgazdasági technikumként mûködött
ez a középiskola Az ötvenes évek közepén, 1955-ben, úgy tûnt, hogy az utolsó
technikumi osztály ballagásával megszüntetik az intézményt, megszûnik Pakson a
középiskolai oktatás. Így én a dunaföldvári gimnáziumba jelentkeztem, több iskolatársammal együtt, de az 1955-ös tanév
végén üzent Kovács Gyõzõ igazgató úr:
mégis sikerült megoldani a középiskola
helyzetét és indulhat az elsõ gimnáziumi
osztály. Így kerültem néhány társammal
együtt a gimnáziumba, hiszen fontos volt,
hogy helyben tanulhassunk.
– Pályaválasztás?
– Nekem eszembe sem jutott a pedagógus pálya! Orvosi mûszerésznek jelentkeztem az érettségi után. Fel is vettek Budapestre, a Gyáli útra, a Közegészségügyi Intézethez. Tanulótársaim között én voltam
az egyetlen vidéki. Szeptemberben, a tanév
kezdetén egy nemzetközi konferenciára
készült az intézet, ahol fizikai munkára
fogtak minket: kábeleket hordtunk, a tolmács-berendezést építõ mesterek segítségére kellett lennünk. Nekem nagyon tet-

Fotó: Molnár Gyula

A régi Paks emlékeit kutatja

szett, mert szakmai gyakorlatnak tekintettem. A két budapesti társamnak azonban
nem, és felhasználva szüleik befolyását,
mindenkit mozgósítottak, hogy errõl a „világraszóló igazságtalanságról” hírt adhassanak. Így a felsõbb körökbõl érkezõ kijelentés alapján, mely szerint, ami ott folyik,
az nem orvosi mûszerész-képzés, megszüntették a szakot. Ekkor, 1959 októberében kerültem Ercsibe, a cukorgyárba, majd
Dunaföldvárra, végül Bikácson vettem át a
cukorrépát. Nagyon kalandos idõszak volt,
amikor – mondhatom – nagyon jól kerestem. Csak azért jegyzem meg, mert amikor
végeztem a tanítóképzõben, fele annyi volt
a fizetésem, mint ekkoriban…
Egyszer, tél volt még – emlékszem – találkoztam Kovács Gyõzõ bácsival, aki azt
mondta, mindenképpen tanulnom kell. Azt
javasolta, jelentkezzek a Kaposvári Tanítóképzõbe. Így kerültem Kaposvárra. A tanítóképzés hároméves volt akkoriban és
féléves volt a tanítói gyakorlat. Az nagyon
szép idõszak volt – a szakmai gyakorlat,
melyet Tengelicen töltöttem.
– Meghatározta a késõbbi életét, tanítóitanári személyiségét?
– Igen. Az az idõszak érlelte meg bennem a felismerést, hogy a pedagógus pályán kell maradnom. 1962-õt írtunk…
– Melyik iskolában, hol kezdett tanítani?
– A cseresznyési iskolába kerültem, ami
szintén nagyon szép idõszak volt. Igazából

azt sem tudtam, hol van Cseresznyés. A
Molnár Jóska bácsi mondta: mész a
Györkönyi utcán és a telefonoszlopot követed, akkor megtalálod az iskolát…Nyár
volt, az úton „folyt” a homok, az iskola
nagyon nehezen került elõ. Amikor megérkeztem, Arany Béla tanár úr motort szerelt az udvaron és rövid beszélgetés után
mindenféle feladattal megbízott. Közel
száz gyerek volt az iskolában. Az évszám
1963… Az én osztályomban akkor tizenkilenc elsõs volt és tíz harmadikos.
– Szeretett összevont osztályban tanítani?
– Elõször nagyon furcsa és egyben nehéz volt az önálló és közvetett órákat megtartani. Az óvoda hiánya megmutatkozott
a gyerekek közösségi viselkedésén. Szívem szerint maradtam volna az alsó tagozaton, de aztán egykori évfolyamtársaim
ösztönzésére jelentkeztem Pécsre, rajz
szakra. Akkoriban mindenféle engedély
kellett a továbbtanuláshoz, melyeket befolyásos patrónus hiányában nehezen kaptam meg, de végül – a kezdeti nehézségek
ellenére – elvégeztem a rajztanári szakot
és állást kaptam Harasztdombi József
igazgató úrtól.
– Melyik volt az utolsó cseresznyési évfolyam?
– Az 1967/68-as. Pakson aztán rajzot tanítottam, alsó és felsõ tagozaton egyaránt,
egészen nyugdíjazásomig…
S hogy mikor kezdett a tanár úr Paks
múltjával foglalkozni? Már a cseresznyési
idõkben, ahol annak idején néprajzi gyûjtõ munkát is végzett. Nehéz feladat volt,
mert az ott élõ pusztaiak nem õrizték a hagyományokra épülõ múltat – túlságosan
közel volt a város. Aztán Pakson, a tantermek díszítéséhez, a családok padlásain keresett díszletet, miközben a háziakkal beszélgetett. S az évek során egyre bõvült a
gyûjtemény és vele együtt a tudás, az ismeret, melyet alázattal õriz s ad át bárkinek, akinek szüksége van rá. Látogatásom
idején az Erzsébet Nagyszálloda emlékeit
kutatta saját gyûjtései között, de szerencsém volt a tanár úr rajzait látni, melyek a
régi Paks utcáit ábrázolták az ott lakó egykori polgárok nevével és szakmájával
együtt feltüntetve – a múlt századból. A
nevek beszédesek voltak, a szakmák dolgosak, az épületek jellemek…
Tell Edit
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Sport

Az elsõ tíz között a PFC
Öt fordulót követõen 7 ponttal
a 7. helyen áll a Paksi FC Soproni Ligában szereplõ labdarúgócsapata. A cél a szezon végén az elsõ tízbe kerülés, tehát
elmondható, jó úton jár Gellei
Imre együttese. Az elsõ játéknapon ugyan 2:1-re kikapott a
PFC idegenben a Zalaegerszegtõl, de a következõn rögtön javított, és a Nyíregyházát
1:0-ra verte. Ezután újabb két
idegenbeli meccsen lépett pályára a zöld-fehér gárda. A Va-

sas meglepõen sima gyõzelme
meglepetésként érte a paksi
szurkolókat, de a ferencvárosi
1:1 mindenképp dicséretes teljesítmény. Az ötödik fordulóban újabb három pontnak örülhetett a Fehérvári úti publikum. A hatalmas taktikai csatát
a Kaposvár ellen a PFC nyerte.
Gellei Imre a mérkõzést követõen így nyilatkozott: – Az Üllõi úti pontszerzés akkor igazán értékes a számunkra, ha itthon tudjuk tartani a három

pontot a Kaposvár ellen, ez
volt az a jelszó, amivel kimentünk a pályára. Igen szívós ellenfelet sikerült legyõznünk.
Az a csapat, amelyik Zalaegerszegen három-nullára tud nyerni, és megveri a Haladást szintén három-nullára, az egy jó
csapat. Döntõ jelentõségû volt,
hogy az elsõ gólt mi értük el.
A Paksi FC hat eddig elért
gólján négy játékos osztozik
Tököli Attila és Böde Dániel 22 találatot jegyez, míg Lisztes

Krisztián és Éger László egyszer-egyszer volt eredményes.
Fontos megemlíteni, hogy
mindkét hazai meccsét nullázta
a PFC, vagyis egyik találkozóján sem kapott gólt. A következõ négy összecsapás rendkívül
nehéznek ígérkezik. Az MTK
ellen idegenben (augusztus
29.), majd a Debrecen ellen itthon (szeptember 12.), a Videoton ismét idegenben (szeptember 19.), és az Újpest ellen a
Fehérvári úton (szeptember
26.) kellene minél több pontot
gyûjtenie a paksi gárdának.
Faller Gábor

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Lány fekete mezben
A közelmúltban felmérésen vettek részt a
megye játékvezetõi Pakson az atomerõmû
labdarúgópályáján, köztük az egyetlen nõi
sípmesterrel, Sörös Juliannával. A paksi „fekete mezes” 2004-ben tett sikeres játékvezetõi vizsgát id. Makai János és Vavika Ferenc bábáskodása mellett. Egy évvel késõbb
már a megyei harmadosztályban a
Györköny–Pálfa meccsel debütált.
– Korábban a tolnai nõi futsal csapatban
játszottam, majd 2002-tõl a Bonyhád nõi
NB II-es csapatában rúgtam a labdát, rövid
ideig párhuzamosan mûveltem a futballt és
a játékvezetést, 2006-tól azonban már csak
a sípot fújom – mondta el Julcsi. Legemlékezetesebb mérkõzése egy megye egyes találkozó, az Ozora–Kakasd volt, akkor három piros lapot is felmutatott a renitens játékosoknak, de akadt olyan eset is amikor
szó szerint pusziért villant a sötétebb színû
kártya. A bekiabálásokat már meg sem hallA megye futballpályáin különbözõ osztályokban jelenleg 98 játékvezetõ fújja a sípot. Ez a létszám hússzal kevesebb, mint amenynyi bíróra szükség lenne, tudtuk meg Rákosi Gusztávtól, a megye
játékvezetõ küldõ albizottságának vezetõjétõl. Az UEFA elõírásának értelmében kötelezõen félévente kell frissítõ kurzusokon részt
venniük a játékvezetõknek, mely elméleti és gyakorlati feladatokból áll. – Az élvonalbeli csapatok számára kötelezõ a szabályisme-

PAPP HORGÁSZBOLT
Paks, Rosthy u. 3.
Telefon: 75/311-060, 20/931-5261
e-mail: papphorgaszbolt@topmix.hu
Nyitva tartás: hétfõ-csütörtök 9–17 óráig,
péntek 8–17. Szombat 8–12-ig.

ja. – A férfi kollégák és a játékosok is egyre jobban elfogadnak, bár akad, aki fenntartásokkal kezeli ténykedésem. A játékvezetést sokáig szeretném mûvelni, mivel nagyon szeretem a labdarúgást, célom, hogy
az elsõ osztályú nõi nagypályás bajnokságban is megmutathassam magam – tette hozzá a nõi bíró. Játékvezetõ-asszisztensként –
partjelzõként – már az NB III-ban is lenget,
tanúja volt, hogy az elõzõ szezonban, a
Dráva csoport késõbbi bajnoka, a
Szentlõrinc hazai pályán vereséget szenved
a Barcstól. A játékvezetõi öltözõkrõl elmondta, ezen a téren még fejlõdhetnek a
klubok, nincsenek ugyanis felkészülve arra, hogy nõi mérkõzésvezetõ is érkezhet a
pályára. A Paksi Hírnök megjelenésének
hetében is munkában volt Sörös Julianna,
szerdán Magyar Kupa meccsen ismét a
Szentlõrinc–Barcs összecsapáson lengette
a zászlót.
röné

reti elõadás, mely nagyon hasznos a labdarúgóknak, klubvezetõknek és természetesen nekünk játékvezetõknek is – fogalmazott
Sóthy András, a megye egyetlen országos ellenõre. – Bárkibõl lehet
sípmester, aki vállalja az ezzel járó kötelezettségeket. Sörös Julianna a megye játékvezetõinek élvonalába tartozik – tette hozzá Rákosi Gusztáv. Jelentkezni a megyeszékhelyen, a szövetség székházában, valamint Rákosi Gusztávnál és Sóthy Andrásnál lehet. efgé

Minden bot és orsó 10% engedménnyel,
egyes zsinórok 40% engedménnyel,
SHIMANO papucsok 30% engedménnyel
vásárolhatók meg.
5000 Ft feletti vásárlás esetén 5000 Ft-onként
1 kg etetõanyagot adunk 1 Ft-os áron.
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Készülõben a mûfüves pálya
November közepére elkészül
a két mûfüves pálya a PFC
Fehérvári úti stadionjában.
A létesítmény újabb fejlesztése 114 millió forintból valósul
meg az önkormányzat finanszírozásában.
Hat ajánlat érkezett a paksi önkormányzat pályázati kiírására
a mûfûvel borított pályák megépítésére, végül a PharusGlobál Közös Vállalkozás
nyerte el a jogot a megvalósításra, a beruházás augusztus

utolsó hetében indult el. A
105x68 méteres nagypálya a
salakos pályán készül el, és
épül egy kisebb, 22x44 méteres a sporttelep hátsó, Virág utca felé esõ füves területén, az
edzõpálya mögött. Az európai
labdarúgó szövetség (UEFA)
elõírja a mûfûvel borított pályát az élvonalbeli bajnokságban szereplõ csapatok számára, valamint arról is rendelkezik, hogy 2010 után már csak a
legkorszerûbb, harmadik generációs pálya a megfelelõ. A ki-

vitelezéssel megbízott cég két
és fél hónap alatt építi meg az
elõírásnak megfelelõ új játéktereket, amelyekkel a jelenleg
alkalmazható mûanyag sportburkolatok közül a legjobb minõséget garantálják. Az építkezés elsõ fázisában a pályát szegélyezõ nyárfák egy részét
vágták ki, mivel a mûfüves
nagypálya folyamatos tisztántartása és karbantartása csak
így biztosítható. A télen-nyáron használható mûfüves pályákkal ettõl a szezontól bizto-

Fotó: Paksi Hírnök archív

Berkes országos második

Szegeden rendezték az 59. Magyar Férfi
Sakkbajnokságot, amelyen az Atomerõmû
SE színeiben asztalhoz ült Berkes Ferenc és
Grószpéter Attila. A mezõny nyolc tagja a
Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) legutóbbi három Élõ-listájának sorrendjében kapott
meghívást, rajtuk kívül az idei húsz éven
aluliak bajnokságának gyõztese, és a FIDE
legutóbbi három Élõ-listájának legjobb átlagú ifjúsági versenyzõje mérhette össze tudását. A tíz résztvevõs körverseny végén
Almási Zoltán és Berkes Ferenc egyaránt hat
döntetlennel és három gyõzelemmel zárt, az
egymás elleni mérkõzésük pedig döntetlennel végzõdött. Almási bajnoki címét a
Berger-Sonneborn számítás szerint állapították meg (õ a 7., 9., és 10. helyen végzett játékos ellen nyert, míg Berkes Ferenc a 8., 9.,
és 10. ellen gyõzött.) Grószpéter Attila a hetedik helyet szerezte meg.

– Elégedett a helyezéssel?
– A verseny elõtt boldogan aláírtam volna a második helyet. Azonban, ha belegondolok, hogy Almási ellen 100 lépésben
feketével remiztem, és hét forduló után fél
ponttal vezettem, akkor nem! A bajnokság
elõtt Örményországban egy erõsebb mezõnyû tornán voltam és ott kicsit elfáradtam. Ez Szegeden a végén jött ki rajtam,
elbizonytalanodtam, stresszeltem. Almási
ezt megérezte, és mindent egy lapra tett
fel. Nyert.
– Következõ feladatok?
– A szerb csapatbajnokságon a Szabadka
elsõ táblása leszek, az elsõ hatba jutás a cél.
Szeptember végén pedig a Marx György
Emlékverseny következik, ahol Almási Zoltán, Ács Péter, Meier Georg, Ganguly
Surya, Safarli Eltaj lesznek az ellenfelek.
Októberben Újvidéken lesz a csapat-Eb,
ahol várhatóan asztalhoz ülök, majd indul a
hazai csapatbajnokság az ASE színeiben.
– Sokat gyakorol?
Az utóbbi 1,5-2 hónapban 7-8 órát gyakoroltam. Sok emberrel készülök együtt, közülük Gyimesi Zoltán és az ASE-ból Papp
Gábor az állandó partnerem, de Lékó Péternek is szoktam segíteni.
– Pihenés?
– Szerettem volna, de az idén ez már nem
jön össze. Az év elején a tanulás volt a fõ,
akkor csak 3-4 órát foglalkoztam sakkal. Sikeresen leérettségiztem, azóta pedig egymást követik a versenyek. Jövõre tervezem,
hogy fõiskolára vagy egyetemre megyek, de
még nem döntöttem el, hogy melyikre. A
sakk gyönyörû játék, meg is élek belõle, de
mellette magánéletre is szükség van.
Kovács József

sítva lesz labdarúgóink téli felkészülésének helyszíne, tájékoztatott Balog Judit, a PFC
ügyvezetõje, aki hozzátette: az
NB I-es bajnokságban szereplõ
felnõtt labdarúgócsapat mellett
nyolc utánpótlás együttes, közel 150 fiatal használja majd a
pályákat. A Fehérvári úti stadion korszerûsítése a mûfüves
pályák megépítésével nem fejezõdik be. Jelenleg tervezés
alatt van a fõbejárat elõtti parkoló kialakítása, a terület térkõ
borítást kap a tervek elkészülte
és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után.
Dallos Szilvia

Evezõs hírek
A kanadai Dartmouthban rendezett felnõtt
gyorsasági világbajnokságon Boros Gergely,
az ASE versenyzõje K-4 1000 m és K-4 200
m-en egyaránt az ötödik helyen ért célba.
Szolnokon az U23 és Ifjúsági Magyar Bajnokságon az Atomerõmû SE színeiben, a
férfi U23-as mezõnyben, C-4 200 m-en
aranyérmet nyert a Dejczõ Balázs-Dejczõ
Bálint-Rohn Richárd-Haag Zoltán összetételû hajó. Férfi ifjúsági korosztályban C-2
1000 m-en a 4. helyen végzõ Rohn Richárd
(ASE)-Erdõs Szilárd (Gyõr) páros megszerezte a jogot a szlovákiai Rasicében megrendezendõ EORV-n való induláshoz.
A Tolnán rendezett Felnõtt és Ifjúsági
Maraton Válogató versenyen nõi ifjúsági
K-1 hajóban 17,2 km-es távon Kiszli Vanda
bronzérmes lett, Fenyvesi Réka a 6. helyen
ért célba. Nõi ifjúsági K-2-es hajóban 17,2
km-en a Kiszli Vanda-Fenyvesi Réka páros
a negyedik helyen végzett. Férfi ifjúsági K2 21 km-en Árki Dávid (ASE)-Bakos Dávid (Gyõr) a 6. helyen zárta a versenyt.

Kosárnaptár
Az Atomerõmû SE felkészülési meccsei:
Szept. 2.
Szept. 4.
Szept. 11-13.
Szept. 18-20.
Szept. 23.
Szept.26.

ASE-Kaposvár Paks, 18.00
ASE-Léva
Paks, 18.00
nemzetközi torna, Darda
nemzetközi torna, Sz.fehérvár
Kecskeméti KK-ASE
Kecskemét 18.00
ASE-Kecskeméti KK
Paks, 18.00
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57 csapat nevezett a 14. Tûzkakas országos
strandfoci bajnokságra, melynek döntõjébe
24 csapat jutott. Az elõselejtezõket július
közepén tartották. A nap ragyogott, a homok forró volt, a csapattagok régi ismerõsként üdvözölték egymást. – Az országban a
tûzoltóversenyek közül ez az egyik legrangosabb. Az idei évben újítottunk, 24 csapatosra bõvítettük a döntõ mezõnyét. A medence szélén található színpadon a Csillag
Show Táncegyesülettel közösen mûsort
mutattunk be – mondta el Bán Attila, a Paksi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság
parancsnoka. Sajnos mind a városi, mind az
erõmû focicsapata idejekorán elvérzett,
nem úgy a kecskemétiek, akik hozták szokásos jó formájukat. Ormándi Attila csapatvezetõ, a gárda kapusa elmondta, a homok
nemcsak a mezõnyjátékosokat teszi próbára, hanem a hálóõröket is, mivel a labda sohasem arra pattan, mint amire számítani lehet. Ettõl függetlenül esélyeikrõl és az eddigi tornákról pozitívan nyilatkozott. – Már
a legjobb nyolcban vagyunk, itt már minden gólnak óriási jelentõsége van. 14 éve

Fotó: Molnár Gyula

Tüzes strandfoci és szépségverseny

Strand szépe: Cseh Nikolett
mindig itt vagyunk, kétszer megnyertük a
tornát, de több érmes helyezésünk is van.
Nagyon jól érezzük magunkat, a szervezés
profi.

A péntek-szombati döntõnapok közt a Paksi Vízmû Kft. nyáresti sorozatának hangulatába is belekóstolhattak a homokfocisták.
Szombaton a futballmeccsek mellett már a
Csillag Show Táncegyesület is strandra, illetve színpadra lépett. Dr. Czárné Nagy Ildikó rengeteg vidám, közönségszórakoztató
programot szervezett. – Volt már vizespólóés férfilábszépség-verseny, de nõi focit és divatbemutatót is láthattak már az érdeklõdõk.
A délután a „Táncol az egész strand” programmal indult, természetesen a legfõbb esemény a szépségverseny volt – tette hozzá az
egyesület vezetõje. A strandfoci bajnokság
elsõ helyét végül büntetõpárbaj döntötte el,
melyben a pécsiek koncentráltak jobban,
másodikként a miskolci tûzoltók zártak, harmadik a Kiskunfélegyháza lett. Több különdíjat is kiosztottak a szervezõk, ezek közül a
legjobb paksi játékosnak járó jutalmat
Morvai György kapta. A vizespóló versenyt
Zatvorán Kitti nyerte, míg az elsõ „Tüzes
csillagvarázs” szépségverseny 15 évesnél
idõsebb kategóriájában Cseh Nikolett diadalmaskodott.
efgé

Százharmincan virtuskodtak
Ha nem is ideális, de megfelelõ körülmények között jött
el az idei Daróczy virtusúszás napja. A Duna vízállása magas volt ugyan, de nem
annyira, hogy veszélyeztette
volna a próba megrendezését,
és a vize is hideg volt, de – állítólag – az elsõ karcsapások
után már kellemessé vált a
hõmérséklete. Gyulai János
legalábbis így érezte. A paksi
atomerõmû munkatársa nyolcadízben hirdette meg a távúszást, ami az ország minden
szegletébõl csábított Paksra
kihívást kedvelõ embereket.
Gyulai János ugyan több
résztvevõre, és fõként több
paksira számított, de ettõl eltekintve remekül sikerült ebben az évben is a Daróczy
virtus. Összesen 130-an úsztak 59 településrõl. Budapest
„adta” a legnépesebb gárdát,
huszonegyen jöttek a fõvárosból. Paksról tizenheten,
ketten-ketten Szlovákiából és
Németországból. A legfiata-

labb úszó a 13 éves Györkõ
Bence volt – aki tavaly is ezzel a címmel büszkélkedhetett – a legidõsebb pedig a 66
esztendõs Balogh László. Õ
egyébként egyike annak a
nyolc úszónak, aki minden
alkalommal vállalta a próbatételt. Decsi Béla ugyancsak
ott volt minden alkalommal.
Szerinte minden paksinak ezt
kellene tennie, ha van rá lehetõsége, hiszen ez egy kiváló kezdeményezés. Különleges adottságokra, felkészültségre szerinte nincs szükség,
elõvigyázatosságra viszont
igen. Ezt Gyulai János is
rendre hangsúlyozza. A
Daróczy virtus-úszás nem
verseny, hanem egy tömegsport, ahol az a fontos, hogy
mindenki épségben célba érjen. Úszni kalákában kell,
egymásra figyelve, mert –
ahogyan a szervezõ mondja –
szívgörcs esetén csak az segít, ha van valaki a közelben.
Sem ilyen, sem más gond

nem történt idén. Mindenki
célba ért, elfogyasztotta az
erõ pótlására szolgáló ebédet, gazdagodott egy pólóval,
sapkával, majd azzal az ígérettel távozott, hogy jövõre,
veletek, ugyanitt. A Gyõr
melletti Koroncóról érkezett
Prohászka Ákos elõször járt
Pakson, a Daróczy virtuson,
de – miként mondta – nem
utoljára.
A Daróczy virtus-úszás ötlete annak nyomán merült fel,
hogy a paksi atomerõmû
üzemtörténésze, Beregnyei
Miklós rábukkant egy újságcikkre, ami a Daróczy fivérek
hasonló „hõstettérõl” számolt
be 1886-ból. Ezt elevenítették fel egy másik, nem titkolt
cél érdekében: ezzel szeretnék hirdetni, hogy a paksi
atomerõmû környezetbarát
üzem, hiszen a Duna vízében
– függetlenül attól, hogy a
hûtõvizet ide engedik vissza
– lehet úszni.
Vida Tünde

Atomzsaruk
a homokban
14. alkalommal rendezte az
IPA paksi szervezete az
atomerõmû, az önkormányzat és több támogató segítségével az országos Atomzsaru
strandfoci
bajnokságot.
– Idén húsz csapatot hívtunk
meg, akik négy csoportban
vágtak neki a küzdelmeknek. Az egyenes kieséses
rendszer elején a paksi és a
dunaföldvári gárda is kiesett,
nem úgy a szekszárdiak,
akik Pécset legyõzve ismét
megnyerték a tornát – fogalmazott Juhász István, az IPA
paksi szervezetének elnöke.
A megyeszékhely csapata
sorozatban harmadszor hódította el a kupát, így jövõre
újat kell készíttetniük a szervezõknek. A jövõ évi Atomzsarura különlegességgel készül a paksi szervezõgárda.
röné
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Mozimûsor
Augusztus 30. (vas.) 19 óra
CRANK 2 –
MAGASFESZÜLTSÉG
feliratos amerikai akciófilm
Szeptember 2. (szerda) 19 óra
LÉGY A HOLDON
színes, szinkr. am.-belga 3D-s
animációs film

Kismamákat várnak a könyvtárba
Klubfoglalkozásra várják az
érdeklõdõket a Pákolitz István Városi Könyvtárba szeptember 4-én, délelõtt 10 órakor. A közös játék, éneklés
mellett meghívott elõadók
részvételével kisgyermekes
családokat érintõ témák is terítékre kerülnek majd havonta

egyszer, minden hónap elsõ
péntekjén, tudtuk meg Cseke
Klárától, a klub vezetõjétõl.
Az elsõ összejövetelen várják
az ötleteket, kéréseket – mi
az, ami foglalkoztatja a kismamákat, mirõl szeretnének
bõvebben hallani a foglalkozásokon.

Költözik
az APEH

Jogi
segítségnyújtó
szolgálat

Szeptember 4. (péntek) 19 óra
NÁSZAJÁNLAT
amerikai romantikus vígjáték
Szeptember 6. (vas.) 19 óra
AZ UTOLSÓ HÁZ BALRA
feliratos am. horror
Szeptember 9. (szerda) 19 óra
A PROVENCE-I
FÛSZERES
feliratos francia filmdráma
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Az APEH Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága tájékoztat
mindenkit, hogy a paksi ügyfélszolgálat szeptember 2-tól
új helyen, a Rosthy u. 3 szám
alatt, változatlan nyitvatartási
idõvel várja ügyfeleit.
Hétfõ: 8–12 és 13–16
Szerda: 8–12 és 13–15.30
Csütörtök: 12.00–15.30
Péntek: 8.00–12.00

Új ruhát szeretne? Nézzen be a SzaTex-be!

A SzaTex Bt. PIROSKA
MÉTERÁRU BOLT AJÁNLATA:
MINDEN MÉTERÁRURA 10% ENGEDMÉNY
szeptember hónapban is egy hétig: szeptember 7-13-ig
- kosztüm szövetek
- selymek, taftok
- pamut blúzanyagok
- elasztikus szaténselymek
- férfiöltöny-szövetek
- vásznak, csipkék
Valamint gombok, cipzárak és egyéb termékek széles választékát kínáljuk!

PAKS, Gagarin u. 3. (MONTÁZS)
Nyitva: H-P 9-12, 13-18, Szo 9-12 * Tel: 20/579-0278

Nincs varrógépe? Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret? Nincs rá ideje?
Hívjon most, ha van a ruhatárában olyan, ami javításra, cipzárcserére, igazításra, átalakításra vagy felújításra vár!
Tel: 70/528-5431, www. paksiruhaszerviz. hu
Keresse fel még ma lakóhelyéhez legközelebb lévõ átvevõhelyet!
20% kedvezmény a hirdetés bemutatóinak 2009. augusztus 31-ig

Óvárosban:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
(Molnárék)
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
Nyitva: H-P 8-17; SZO. 8-12

Paksi Hírnök

Lakótelepen:
PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
(MONTÁZS)
Paks, Gagarin u. 3 Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-18; SZO. 9-12

RUHATÁRBAN PROBLÉMA? A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!

ATolna Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata kihelyezett ügyfélfogadást tart Pakson. A nép ügyvédje
szeptemberben 8-án és 22-én 9tõl 12 óráig fogadja a segítségre
várókat az okmányiroda Dózsa
György úti épületében, a 2. emelet 210-es irodájában.

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni:
30/9372-668,75/511-252.

VILLÁMOLVASÁS
TELJES ELMÉVEL
BÖLCSKÉN
15 éves kortól,
szeptember 5-6-án.
Ha gyorsabban és
eredményesebben szeretne
tanulni. Érdeklõdni lehet
a 20/510-4761, illetve
a 20/554-3079
telefonszámon.
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ELADÓ PAKSI INGATLANOK

A Rókus utcában különleges kialakítású, Dunai

A Hattyú utcában két és fél szobás összkom-

panorámás családi ház eladó. Irányár. 32 M Ft.

fortos, gáz- és cserépkályha-fûtéses, tégla
szerkezetû családi ház eladó.Ár: 16,8 M Ft

2009. augusztus 28.

KARDIOLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS
PAKSON
Teljes körû kardiológiai kivizsgálás
a legkorszerûbb eszközökkel

DR. HUSZNAI RÓBERT
A pécsi szívgyógyászati klinika
belgyógyász kardiológus szakorvosa

A Kossuth Lajos utcában 4 szobás összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 21,1 M Ft.

Dunakömlõdön, a Sánchegy utcában 2,5 szobás,
összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 11,5 M Ft.

A Kossuth L. utcában 3 szobás földszinti,
felújított lakás, garázzsal, kerttel eladó.
Irányár: 18,9 M Ft.

Részletes felvilágosítás:
FONYÓ LAJOS
INGATLAN ÉRTÉKBECSLÕ,
KÖZVETÍTÕ.
Tel: 70/310-8374.
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
Ingatlan eladás-vétel elõtti
értékbecslés, épületdiagnosztikai vizsgálat

Idõpont-egyeztetés: 20/321-5456
hétköznapokon 8-12 óra között
Rendelés helye: Paks, Sík sor 7.
(a távolsági buszpályaudvar mellett)

kártya elfogadóhely

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

NYUGDÍJAS
HITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát?
Energiatakarékosra cserélni háztartási gépeit?
Szeretne kirándulni, nyaralni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt, 75 éves korig!
Felvehetõ összeg: 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig,
futamidõ: maximum 60 hónap
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál
12 831 Ft a havi törlesztõ részlet
Kamat 16%, kezelési költség 2%.
THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
Paks, Villany u. 4. Tel.: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések
részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

PAKS, Dózsa György u. 20.
Tel.: 75/511-246
SZEKSZÁRD, Széchenyi u 21. I. emelet
Telefon:74/311-262

