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PAKSIHÍRNÖK

NIKOTIN STOP!
a XXI. század egyik leghatékonyabb dohányzásról leszoktató

módszere. Egyetlen alkalom elegendõ… 
A kezelés költsége VITAMIN PÉNZTÁR tagoknak elszámol-

ható. (Bonyhád, Szekszárd, Paks, Dunaföldvár, Dunaújváros,
Kecskemét, Kalocsa)

Telefon: 70/450-2373

Új légkondicionált 19 személyes kisbusszal baráti társaságok,
csoportok bel- és külföldi utaztatását vállaljuk. Utazzon velünk!

FEMA TRANS PAKS KFT. 
75/417-320, 20/227-8924

FEMA-TRANS KFT.
Paks, Dózsa Gy. u. 37. Tel.: 75/417-320. 20/227-8924

Zanzibár-
koncert a
Duna-parton
Az eMeRTon- és Arany Zsiráf-díjas
Zanzibár rockegyüttes adott élõ kon-
certet a Duna-parti nyári rendez-
vénysorozat keretében az elmúlt hét-
végén. Az  együttes készülõ, negyedik
albumának zenei anyagából is hozott
ízelítõt a paksi közönségnek. A ren-
dezvényt a Paksi Közmûvelõdési Kht.
szervezte.

A tábor 
a magyarságról
Negyvennyolcan gyûltek
össze idén Cseresznyésben,
felnõttek és fiatalok. Ma-
gyarok mindannyian, de öt
országot képviselnek. Ér-
keztek Erdélybõl, Kézdi-
vásárhelyrõl, Lupénybõl,
Marosvásárhelyrõl és Te-
mesvárról, a felvidéki
Galántáról, Paks kárpátal-
jai testvérvárosából, Visk-
rõl illetve a Vajdaságból,
Szabadkáról. Õk a 12. Hatá-
ron Túli Magyar Középis-
kolások Táborának lakói. A
a paksi mûvelõdési központ

által szervezett tábort, me-
lyet Gutai István álmodott
meg, negyedszer vezette
Fodor Melinda: 

– Én nem mondom, hogy
mi, itthon élõ magyarok,
rosszak vagyunk, de a hatá-
ron túliakból olyan jóság
árad, hogy ettõl én is min-
den alkalommal nagyon jól
érzem magam – árulja el a
táborvezetõ. Kiss Richárd a
tábor „fekete báránya”.
Amiért kilóg a sorból, az,
hogy õ itthon van.

(Folytatás a 12. oldalon)
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Fotók: Fonyó Dániel

Kisebb-nagyobb megsza-
kításokkal már száz éve
gyakorolja a Forster család
a stílusos mestermunkát.
1918 óta foglalkoznak asz-
talosipari tevékenységgel,
mégpedig igen eredmé-
nyesen, hiszen közremû-
ködtek az Építõipari Mes-
terdíj 2000 elnyerésében, s
ugyanebben az évben ne-
kik ítélték az Építõipari Ní-
vódíjat. A Forst Kft.
Dunakömlõdön, a hatos út
szomszédságában várja
megrendelõit. 
– Ahogyan nincs másod-
osztályú Mercedes, úgy
nincs másodosztályú ablak
sem – vallja a dunakömlõdi
Forst Kft. két vezetõje,
Forster József és Forster
Ferdinánd. Filozófiájuk ez-
zel persze nem merül ki,
hiszen másik alapelvük,
hogy õk, s a cég vannak a
megrendelõkért, nem pe-
dig fordítva. A Forst Kft.
tradicionális faipari múlttal
rendelkezõ cég, mely ge-
nerációkon keresztül folya-
matosan fejleszti és gyártja
a homlokzati nyílászáró
szerkezeteket. Azontúl,
hogy a tapasztalatok apá-
ról fiúra szállnak, igyekez-
nek eleget tenni a kor kihí-
vásainak is, a homlokzati
nyílászárók, faipari építé-
szet legmagasabb szintû
technológiájával rendel-
keznek. Hagyományos és

korszerû alapanyagokat al-
kalmaznak modern techni-
kai színvonalon. A modern
épületek mellett mûemlék
jellegû épületek felújításá-
hoz biztosítanak korhû,
nagy hõ- és hangszigetelõ
képességû homlokzati nyí-
lászárókat. – Az, hogy a
cég erõs lábakon áll annak
ellenére, hogy az ország-
ban hatalmas a konkuren-
cia, annak köszönhetõ,
hogy nem vagyunk hajlan-
dóak hibás terméket gyár-
tani, rossz minõségû árut
kiadni a kezünkbõl –
mondja Forster József. Ezt
egy nagyon erõs belsõ
kontroll garantálja, ha bár-
milyen kifogás merül fel,

nem kerül ki a termék a
csarnokból. A szériagyár-
tás szinte eltûnt, egyedi
nyílászárókat gyártanak,
ami a legfontosabb, széria-

áron. Mindezeknek kö-
szönhetõen nem csak
helyben ismertek, hanem
országszerte, sõt a határo-
kon túl, fõként Nyugat-Eu-

rópában is megtalálhatóak
termékeik. Az igényes kivi-
telû, kiváló minõségû és
nagy hagyományú fa nyí-
lászárók mellett ma már
mûanyag ablakokat és aj-
tókat is gyártanak. Hosszú
idõn át keresték azt a ter-
méket, amely megfelel a
cég által képviselt minõsé-
gi színvonalnak, míg rá-
bukkantak egy észak-né-
metországi profilra, a
GEALAN-ra. A német cég a
legrégebbi mûanyaggyár-
tó, s a magyarországival
teljesen azonos környezet-
ben tesztelt alapanyagot
gyárt. – Nálunk a mûanyag
ablakokat, ajtókat is mér-
nökök tervezik, szerkesz-

tik, ugyanolyan szakmai fe-
gyelemmel, mint a fából
készülteket – emeli ki az
ügyvezetõ. A Forst Kft. által
készített ablakok, ajtók
számos családi házat, üz-
letet tettek szebbé, de köz-
épületek, így például Pak-
son a Vak Bottyán Gimná-
zium és a Bezerédj Általá-
nos Iskola felújításakor is a
Dunakömlõdön készült ki-
váló homlokzati nyílászá-
rókkal dolgoztak. A cég
több paneltechnológiával
épült társasház energiata-
karékos felújításában is
közremûködött, s közre-
mûködik jelenleg is. – Szí-
vesen állunk a lakóközös-
ségek rendelkezésére már
a tervezés idõszakában is,
segítünk a döntésben –
mondja az ügyvezetõ, s
hozzáteszi: – Jó szívvel
ajánljuk termékeinket,
amelyeknél lehet, hogy ol-
csóbbat találnak, de olyat,
ahol az ár és a minõség vi-
szonya jobb, biztosan
nem. Jelenleg ezeknek a
legjobbak a paraméterei.

A Forst Kft elérhetõ Duna-
kömlõdön, a Szabadság út
50. alatt, illetve a (75) 414-
044 és a (75) 510-030-as
telefonszámokon. 
Honlapjuk megtekinthetõ a
www.forstkft.hu címen, e-
mail címük: info@forstkft.hu  

(x)

Évszázados tradíció, elsõ osztályú termékek



Néhány formai döntés – a té-
rítési díj és tandíj összegérõl
szóló önkormányzati rende-
letet módosítása, a Paks–Du-
naföldvár Térségfejlesztõ
Önkormányzati Társulás
megszüntetése – után a vá-
rosi Kábítószerügyi Egyez-
tetõ Fórum beszámolóját vé-
leményezték a képviselõk. A
testület ezek után döntött
úgy, hogy névleges össze-
gért, azaz ezer forintért el-
adja a Paksi Sportegyesület-
nek a DC Szolgáltató és Va-
gyonkezelõ Kft-t. 

Döntés született arról is,
hogy Alkotmánybírósághoz
fordul a paksi önkormányzat
azt kérve, hogy tûzzék napi-
rendre a jogalkotó szervek a
paksi atomerõmû körüli há-
rom kilométeres védõövezet

kérdését. A több mint húsz
éve bevezetett szabály miatt
Csámpán építési tilalom van,
s egyéb tevékenységeket,
így például vállalkozói tevé-
kenységet, beruházást sem
lehet korlátozás nélkül vé-
gezni. A tilalom feloldását
már egy éve kezdeményezte
a külsõ városrészek telepü-
lésrészi önkormányzata,
újabban egy befektetõi cso-
port is jelezte, kikötõt építe-
ne, de a korlátozás miatt eh-
hez nem adhatta meg a hoz-
zájárulást az önkormányzat. 

A cseresznyési ifjúsági tá-
bor felújítása is napirendre
került. Augusztus 31-i határ-
idõvel pályázatot írt ki a Re-
gionális Fejlesztési Tanács
turisztikai szálláshelyek bõ-
vítésére, ezt szeretné kihasz-

nálni a város egy 88 millió fo-
rintra tervezett beruházás
megvalósításával. A pályá-
zathoz ötven százalék önerõt
kell biztosítani, amihez hoz-
zájárulásukat adták a képvi-
selõk. Amennyiben sikerül
elnyerni a 44 millió forintot,
úgy lehetõség nyílik szállás-
helybõvítésre, modernebb
vizesblokk kialakítására, fû-
téskorszerûsítésre, a szenny-
vízrendszer kiépítésére és az
épület teljes felújítására. A
pályázatokat még ebben az
évben elbírálják, így a képvi-
selõ-testület a jövõ évi költ-
ségvetés kialakításakor
dönthet a beruházás megva-
lósításáról.

Harmincmillió forintba ke-
rül annak a szennyvízrend-
szerrel összefüggõ mûszaki
problémának az elhárítása,
amely négy települést:
Dunaföldvárt, Madocsát,
Bölcskét és Dunakömlõd ré-
vén Paksot is érint. A tele-
pülések közös beruházásá-
ban, hárommilliárd forin-
tért készült el, s állt üzembe
három éve a hálózat és a

madocsai szennyvíztisztító
telep. A hálózat mûködése a
Bölcskén élõk számára elvi-
selhetetlen bûzt okoz. A
probléma megszüntetésére
szolgáló mûszaki megoldás
harmincmillióba kerül, kivi-
telezõjét közbeszerzési eljá-
rás útján választják ki. Az
ügyintézést a gesztortelepü-
lés, Dunaföldvár végzi, a
paksi önkormányzat a ráesõ
költség biztosításáról dön-
tött.

Zárt ülésen tárgyalt a tes-
tület egy intézményvezetõi
állás betöltésérõl. A három
iskola összevonásával létre-
jött II. Számú Általános Is-
kola igazgatói teendõinek el-
látásával Till Józsefnét bízta
meg a testület a következõ öt
évre. Egy korábbi pályázat
sikertelenül zárult. Akkor is,
most is Till Józsefné volt az
egyetlen pályázó. Jelenleg is
õ vezeti az intézményt a kép-
viselõ-testület felkérésére.
Az iskola a következõ tanév-
tõl II. Rákóczi Ferenc nevét
viseli majd.                      

-vt-
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A városházáról jelentjük
A képviselõ-testület tucatnyi elõterjesztést tûzött júliu-
si ülésének napirendjére, köztük olyan nagy horderejû
kérdéseket is, mint az Erzsébet szálló értékesítése és az
atomerõmû körül meglévõ védõövezet megszüntetésé-
nek kérelme. 

Újabb utcákat újítanak fel
Negyvennyolcmillió forintot
nyert Paks a kormány 1+1
forintos útfelújításra kiírt pá-
lyázatán. Ennek köszönhetõ-
en a tervezetteken túl újabb
öt utca felületi rekonstrukció-
ja várható szeptembertõl.

Két éve zajlik a városban az
útfelújítási program. A tavaly
elkészült nyolc utca után idén
tavasszal kezdõdött el az
Öreghegy utca felújítása. Jú-
liusban felvonultak a munka-
gépek a dunakömlõdi Béke
utcában is. A Kápolna utcai
körforgó megvalósítására
már megjelent a pályázati ki-
írás, a beruházás legkésõbb
szeptemberben elindul. Ta-
vasszal pályázott a város a
kormány 1+1 forintos útfel-
újítási programjára. A Dél-
Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanácstól érkezett értesí-
tés szerint 48 millió forint tá-

mogatást kap Paks öt utca fe-
lületi rekonstrukciójára. Az
ehhez csatolt önkormányzati
önrésszel együtt összesen 96
millió forint áll rendelkezésre
a beruházás megvalósítására.
– Pályázni csak burkolat-
felújításra lehetett, így olyan
utcákat válogattunk össze,
amelyek megfelelõ alappal
rendelkeznek – tájékoztatta
szerkesztõségünket Hajdú
János polgármester. Így a
Szabadság, a Wiedemann, az
Erkel Ferenc, a Gesztenyés
valamint a Gagarin utat lát-
ják el aszfaltburkolattal és
szegélyekkel.

Rövidesen megjelenik a
programban szereplõ utcák
felújítását tartalmazó pályá-
zati kiírás. Eredményes pá-
lyázat esetén szeptemberben
megkezdõdhet a beruházás. 

-dal-

Támogatás 
gyermekétkeztetésre
Három minisztérium rende-
lete alapján támogatáshoz
juthattak az önkormányzat-
ok rászoruló gyermekek
nyári étkeztetésére. – Paks 
1 millió 800 ezer forintot
igényelt 204 gyermek 30 na-
pi élelmezésére. Az igény-
felmérések után, a Tolna
megyében szétosztható kö-
zel nyolc és félmillióból vé-
gül 660 ezer forintot kapott
Paks erre a célra – tájékoz-
tatott Badics Istvánné, a
polgármesteri hivatal ügy-
intézõje. A támogatottak
körét a hivatal a Családsegí-
tõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lattal közösen állította ösz-
sze. Számításaik szerint az
összeg 220 gyermek tíznapi

étkeztetésére elegendõ. – A
rendelet szerint elsõsorban
a rendszeres gyermekvédel-
mi támogatásban részesü-
lõk, ezen belül az alsó tago-
zatos gyermeket nevelõk
kaphatnak ilyen támoga-
tást. Két évvel ezelõtt már
volt egy hasonló akció, ak-
kor egy hétig jutottak me-
leg ételhez a támogatottak.
Most, augusztus elején, fel-
melegíthetõ konzerveket
kapnak – mondta el Rostáné
Katona Katalin, a Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálat családgondozója. Az
érintett családok írásban
kaptak értesítést az élelmi-
szercsomagok átvételének
helyérõl és idejérõl. gyöngy
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

A XIX. században épült
klasszicista stílusú épület
elõbb fogadó, majd kaszinó
volt, mûködött benne szállo-
da, étterem, múzeum, ifjúsá-
gi ház. Jelenleg a Paksi Kép-
tárnak, a Paksi Városi Nyug-
díjas Klubnak, a Tourinform
Irodának ad otthont, de több-
nyire kihasználatlan. Az épü-
let hasznosítására, értékesí-
tésére éveken keresztül több
kísérlet is történt. Legutóbb
2002-ben írt ki az önkor-
mányzat hasznosítási pályá-
zatot, amit a bírálóbizottság
eredménytelennek minõsí-
tett. Az épület tetõszerkezet-
ét felújították, de a többi
szerkezeti része rendkívül
rossz állapotban van, az ál-
lagmegóvó felújítás is komoly
terhet róna az önkormány-
zatra, a teljes felújítás pedig
becslések szerint másfél-két-
milliárdba kerülne.

Azt, hogy a Paksi Atomerõ-
mû Rt. megvásárolja és fel-
újítsa az épületet, Kovács Jó-
zsef kezdeményezte. Az
atomerõmû vezérigazgatója
úgy véli, hogy ez a város ér-
dekeit is szolgálja, hiszen, ha
elkészülne a konferencia-
központ, lendületet adna az
óváros fejlõdésének. Kovács
József kiemelte hogy,
amennyiben megvásárolják
az Erzsébet szállót, nem csak
az önkormányzat válláról ve-
szik le a terhet, de új munka-
lehetõségeket teremtenek, a
városnak bevételt biztosíta-
nak, és nem utolsó sorban
megoldják az atomerõmû
gondját is, hiszen eddig nem
tudták helyben elszállásolni
vendégeiket, megszervezni
programjaikat.

A tervek szerint az Erzsé-
bet szálló a rekonstrukció
után régi fényében pompá-
zik majd, s funkciója is ha-

sonló lesz az egykorihoz,
szálloda, étterem és konfe-
rencia-központ kap majd
benne helyet.

Hajdú János polgármester
lapunknak elmondta, reméli,
hogy sikerül megegyezniük,
s valóban az atomerõmû lesz
az új tulajdonos, hiszen meg-
gyõzõdése, hogy csak így
maradhat Paksé az épület.
Hajdú János szerint nehéz
megmondani az épület valós,
piaci árát, a nyilvántartás

szerinti értéke negyvenmil-
lió. Az önkormányzatnak
nem is az eladásból szárma-
zó bevétel jelentené a legna-
gyobb nyereséget az üzleten,
hanem az, hogy mentesülné-
nek a felújítás tetemes költ-
sége alól, s megoldódna az
épület jövõje. A polgármes-
ter elmondta, hogy a Paksi
Képtárnak a már meglévõ
tervek alapján készülõ új
épület adna otthont, s új he-
lyet biztosítanának a ma
még ebben az épületben szé-

kelõ intézmények, szerveze-
tek számára is. 

Az önkormányzat a helyi
szabályzatnak megfelelõen
értékesítésre jelölte ki az
épületet a hozzá szervesen
illeszkedõ területekkel
együtt. Az ülésen, melyen a
döntés született, ellenvéle-
mény, vita nem volt, csupán
néhány kérdésre kértek vá-
laszt a képviselõk, majd a
jelenlévõk egyhangúan
megszavazták az elõterjesz-

tést. Az épületet, mivel mû-
emlékrõl van szó, a törvény
szellemében az önkormány-
zat felajánlja az államnak
megvételre, majd nagy ér-
tékére tekintettel pályáza-
tot hirdet az eladásra. A ki-
írásban – hangsúlyozták a
képviselõk – garanciákat fo-
galmaznak meg annak ér-
dekében, hogy a megfelelõ
kezekbe kerüljön, s jövõje
is garantált legyen.      

Vida Tünde

Megjelenik kéthetente, 3500 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: augusztus 12.

Panorámakép: www.paksnet.hu
Címlapfotók: Juhász Anikó és Szaffenauer Ferenc

PAKSIHÍRNÖK

Régi pompájában ragyoghat az Erzsébet szálló
A Paksi Atomerõmû Rt. szeretné megvásárolni az Erzsébet szállót, melybõl konferencia-központot, szállodát ala-
kítana ki. A város vezetésével hosszú ideje megkezdték a tárgyalásokat, de a szerzõdést még nem írták alá. Az ön-
kormányzat júliusi ülésén felvette az értékesítésre váró ingatlanok listájára az épületet. A képviselõk többsége úgy
nyilatkozott, jó kezekbe kerül a város impozáns mûemléke.



Autókat kaptak a megye rendõrei

Eltávolították a földbõl az
Energetikai Szakközépis-
kola kazántelepénél felesle-
gessé vált tartályokat. Az
intézményt elõször gázolaj-
jal fûtötték, ehhez használ-
ták a tartályokat, melyekre
a gáz bevezetése óta nincs
szükség. Az üres tartályok
rendszeres környezetvédel-
mi ellenõrzése állandó költ-
séget jelentett, ezért az
ESZI-t fenntartó alapít-
vány és az erõmû vezetése
végleges eltávolításuk mel-
lett döntött. – Az is mellette
szólt, hogy a területrende-
zés után megépülhet az ere-
deti tervekben szereplõ
parkoló – tájékoztatott Kiss
Mihály, az ESZI Intéz-
ményfenntartó és Mûköd-
tetõ Alapítvány elnöke. A
megbízást egy ilyen mun-
kákra specializálódott ka-
posvári cég nyerte el, a föld-
munkákat paksi alvállalko-
zó végezte. A 25 köbméte-
res tartályokat a kivitelezõ
értékesíti, ez csökkenti a
költségeket. A talajvizsgá-
lat eredményére még várni
kell, azt követõen történhet
meg a végleges területren-
dezés. Amennyiben a forrá-
sok rendelkezésre állnak,
szeptemberben megkezdik
a parkoló megépítését. A
tartálypark eltávolításával
párhuzamosan elvégezték a
két nagykazán karbantar-
tását, melyek hatósági vizs-
gája eredményesen meg-
történt. Jelenleg is folyik az
üzembe helyezés. A másik
két kazán karbantartásán
még dolgoznak.      -gyöngy-   

Bodajki Zsuzsanna gyógy-
szerész vette át a Pongrácz
Sándor-díjat a városi Sem-
melweis-napon. Az ünnepsé-
gen Bagdy László tanácsnok
köszöntötte az egészségügy-
ben dolgozókat. 

A Pongrácz Sándor-díjat
1999-ben alapította a képvise-
lõ-testület az egészségügyben

dolgozók kiemelkedõ munká-
jának elismerésére. – Úgy
gondoljuk, hogy az ebben a
szférában tevékenykedõk elég
sanyarú körülmények között
dolgoznak, ezért különösen
fontos, hogy megjutalmazzuk
azokat, akik jó teljesítményt
nyújtanak – mondta el Bagdy
László tanácsnok. 

Az egészségügyben dolgo-
zóktól érkezett javaslatok
alapján egy szakmai bizott-
ság, majd a képviselõ-testü-
let dönt a díjazott személyé-
rõl. Az idei kitüntetett,
Bodajki Zsuzsanna gyógy-
szerész 35 évig dolgozott a
Borostyán gyógyszertárban.
– Sokat változott a szakma
az elmúlt években. Átbillent
a kereskedelem felé, üzleti
szempontokat is figyelembe
kell venni. Ugyanakkor több
lehetõsége van a gyógysze-
részeknek arra, hogy felvilá-
gosítást és tanácsokat adja-
nak a betegeknek – mesélte
el Bodajki Zsuzsanna. 

A Deák Ferenc sétahajón
megtartott városi ünnepségen
az egészségügyi dolgozók tel-
jesítményének méltatása mel-
lett nyugdíjba vonulókat is kö-
szöntöttek. Dr. Kiss Józsefné,
Meczker Ferencné, dr. Oláh
Lászlóné, Pacher Istvánné,
Tanner Györgyné, Túri
Istvánné és Zsidainé Mohai
Zsuzsanna munkáját jelképes
ajándékkal köszönte meg a vá-
ros vezetése.                     -dal-
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Fotók: Vida Tünde és Szaffenauer Ferenc

Négy gépkocsit adott át a
Paksi Atomerõmû Rt. a Tol-
na Megyei Rendõr-fõkapi-
tányságnak. Az atomerõmû
indulása óta támogatja a
Tolna Megyei Rendõr-fõka-
pitányságot, a szervezet pe-
dig együttmûködési szerzõ-
dés alapján segíti a cég biz-
tonságos mûködését. 

– A négy autót használat-
ra adja át az atomerõmû.
Ez azt jelenti, hogy az üze-
meltetésükkel járó költsé-
geket is vállaljuk – mondta
el Hamvas István mûszaki
vezérigazgató-helyettes.
Az autókat dr. Kustra Jó-
zsef, Tolna megye rendõr-
fõkapitánya vette át. A
dandártábornok elmondta,
hogy a jármûveket azok a
parancsnokságok kapják,

amelyek a legrosszabb
mûszaki állapotú kocsikkal
rendelkeznek. Így Szek-
szárdon, Pakson, Bonyhá-
don és Bátaszéken segítik a
munkavégzést. 

Folyamatos az együttmû-
ködés a TMRFK Neutron
Beavatkozó Osztályával is.

A kommandósok a közeljö-
võben az erõmû területén
egy új laktanyaépületbe
költöznek. A források már
rendelkezésre állnak, jelen-
leg a létesítmény tervezése
folyik, tájékoztatott Ham-
vas István.                         

-DSZ-

Kiemelték az
olajtartályokat

Pongrácz Sándor-díj
Bodajki Zsuzsannának
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Fotó: Vida Tünde

Az atomerõmû támogatja a térségfejlesztést
A Paksi Atomerõmû Rt. tá-
mogatásával új térségfejlesz-
tõ társulás jön létre
Bátaapáti környékén. Wekler
Ferenc radioaktív hulladékok
elhelyezését felügyelõ mi-
niszterelnöki megbízott kez-
deményezte, hogy az önkor-
mányzatok lépjenek szövet-
ségre, s az atomerõmû által
biztosított pénzt önerõként
használva nyújtsanak be pá-
lyázatot a települések fejlesz-
tésére. – Ha már itt lesz a tá-
roló, ne csak a létesítõk, ha-
nem az itt élõk is húzzanak
belõle hasznot – mondta a po-
litikus, aki nem titkolta, ma
sem támogatja a tároló meg-
építését, de úgy gondolja, ha
már megépítik, tegyék körül-
tekintõen, s az ott élõk hasz-
nára. 

A tervezett lerakó körüli tíz
kilométeres körben lévõ 26
településnek ajánlották fel a
lehetõséget, lépjenek önkén-
tes szövetségre. A társulás
várhatóan szeptember elején
jöhet létre, érdekessége az

lesz, hogy kistérségek és me-
gyék határain nyúlik át, s az,
hogy az önerõt nem a telepü-
léseknek kell majd elõterem-
teni a pályázatokhoz, azt a
paksi atomerõmû átvállalja. 

Létrehoznak egy munka-
szervezet, amely felméri a te-
lepülések igényeit, térségfej-
lesztési projektet dolgoz ki,

pályázatokat készít elõ, és lé-
tesül egy kuratórium, amely
dönt arról, hogy megkapja-e
a projekt az erõmû támogatá-
sát. 

A mostani megállapodás öt
évre szól, a Paksi Atomerõmû
Részvénytársaság évente
néhányszáz millió forintot
biztosít erre a célra. – Az

összeg nem növeli a villamos
energia árát, költségeink
ésszerû átcsoportosításával
teremtjük elõ – mondta Ko-
vács József vezérigazgató. A
támogatás független a Báta-
apátiban mûködõ önkor-
mányzati társulás, a TETT
támogatásától. – Az erõmû
mint a Dél-Dunántúli régió
legnagyobb vállalkozója, fog-
lalkoztatója fontosnak tartja,
hogy hozzájáruljon a régió
fejlõdéséhez, a gazdaság nö-
vekedéséhez – emelte ki Ko-
vács József. Wekler Ferenc
elmondta, hogy az erõmû ál-
tal ígért összeg segítségével
idegenforgalmi beruházások-
hoz, útépítésekhez nyerhet-
nek támogatást. A képviselõ
szerint nem nagy a pályázati
kedv, az érintett 26 település
bírálatra váró igényei kétmil-
liárd forintot tesznek ki. Eh-
hez – figyelembe véve, hogy a
támogatás 70–95% – elegen-
dõnek ígérkezik az erõmû ál-
tal elõirányzott pénz. 

Vida Tünde

A tárolóról
szavaztak
Bátaapáti közigazgatási te-
rületén már egy évtizede vé-
geznek geológiai kutatáso-
kat, melyekkel a kis és köze-
pes aktivitású radioaktív hul-
ladékok végleges elhelyezé-
sét biztosító tároló helyét ke-
resik. A Magyar Geológiai
Szolgálat a bátaapáti gráni-
tot alkalmasnak minõsítette
a tároló megépítésére. Jelen-
leg a kutatási vágatok hajtá-
sa folyik a legoptimálisabb
tárolóhely behatárolása ér-
dekében. 

A településen a képviselõ-
testület döntése nyomán
véleménynyilvánító nép-
szavazást tartottak, ahol
arra kellett választ adni a
választópolgároknak, hogy
„Egyetért-e Ön azzal,
hogy Bátaapátiban kis és
közepes aktivitású radio-
aktív hulladéktároló léte-
süljön?” A helyi népszava-
záson a jogosultak 75 szá-
zaléka vett részt. A véle-
ménynyilvánítás érvényes
és eredményes lett. A sza-
vazólapot kitöltõk 90,7 szá-
zaléka igennel voksolt. 

-vt-

Eredményes félév, engedély az elhárításra
Az Országos Atomenergia
Hivatal megadta az elvi en-
gedélyt a paksi atomerõmû-
nek a 2003-as üzemzavar el-
hárítási munkáinak elvégzé-
sére. Az engedély kiadásával
a hatóság megállapította,
hogy a sérült fûtõelemek el-
távolítására kidolgozott
megoldás a nukleáris bizton-
ság szempontjából megfelel
minden hatályos jogszabály-
nak és követelménynek. 
Hamvas István mérföldkõ-
nek nevezte az eseményt,
mert bizonyítja, hogy van el-
képzelésük arra, miként kivi-
telezik a munkát, s azt bizton-
ságosan el is tudják végezni.
A vezérigazgató-helyettes el-
mondta, hogy még sok feladat
áll elõttük: megfelelõ engedé-
lyek birtokában gondoskodni
kell a szükséges berendezé-

sek gyártásáról, behozatalá-
ról, segédberendezések léte-
sítésérõl, ezek többek között
a szellõzést és a sugárvédel-
met biztosítják. Ha ezek
együtt vannak, s összeszere-
lik õket, helyszíni próbát tar-
tanak, majd a tényleges mun-
kát egy újabb engedélykére-
lem után kezdik el. A sérült
fûtõelemek kiemelése jó eset-
ben még az idén elkezdõdik.
Az elhárítás során – mint ezt
az engedélykérelemben iga-
zolták – minden érvényes jog-
szabályt, sugárvédelmi elõ-
írást betartanak, a többlet-su-
gárterhelés hat tízezred szá-
zaléka annak az értéknek,
amelyet a hatóság éves szin-
ten engedélyez. 

Kovács József vezérigazga-
tó e jelentõs lépésen túl arról
is beszámolt, hogy a Paksi

Atomerõmû Rt. az ország
legnagyobb áramtermelõje-
ként továbbra is a legalacso-
nyabb áron, 8 forint 62 fil-
lér/kilowattóra költségen ál-
lítja elõ a villamos energiát.
Az év elsõ hat hónapjában
kedvezõen alakultak az idei
évre vonatkozó sarokszá-
mok: az idõarányos terveket
meghaladó mértékben nõtt a
villamosenergia-termelés és
az árbevétel. A villamos
energia árbevétele csaknem
1,7 százalékkal meghaladta a
tervezettet, 52,5 milliárdot
téve ki a tervben szereplõ
51,6 milliárd forinthoz viszo-
nyítva. Az atomerõmû 13 024
GWh villamos energia ter-
melését tervezi 2005-ben,
amelybõl az elsõ félévben 
6 419 GWh-t teljesített. 

-vida-



Zsarnai Sándorné szabad
demokrata képviselõ megvá-
lasztása óta minden nyáron
feltérképezi választókörzete
problémáit. Ezúttal csatla-
kozott hozzá a szintén
SZDSZ-es dr. Strasszer Ta-
más képviselõ, és a hetes-
nyolcas körzet gondjait
együtt vetették fel Hajdú Já-
nos polgármesternek, aki el-
kísérte a képviselõket a lakó-
telepre. – A legégetõbb
probléma  a Plus áruház, a
VMK és posta közötti terület
– mondta el Zsarnai
Sándorné. Itt azon túl, hogy
a térburkolatot kellene ki-
cserélni, a képviselõ apró
gyerekek számára játszóte-
ret szeretne, nagyobbaknak
extrém sport ûzésére alkal-

mas területet, s az idõseknek
padokat a szökõkút mellé. 

Zsarnai Sándorné tudja,
hogy mindez hatalmas ösz-
szegeket emésztene fel, így
azt reméli, hogy a közeljövõ-
ben legalább a tervek elké-
szülnek. A képviselõ beszélt
a másik neuralgikus pontról,
a bölcsõde udvaráról is, ahol
az átadás óta nem történt
felújítás. - A bölcsõde udvara
nemhogy az EU-normáknak
nem felel meg, a város szé-
gyenfoltja – vélekedett
Zsarnai Sándorné. 

Dr. Strasszer Tamás mind-
ehhez hozzátette, hogy a la-
kótelep e részén a parkok és
az utak is felújításra szorul-
nának, és játszótérfejlesztés
is elkelne.                        -vt-
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Fotó: Molnár Gyula

A részvény a részvénytár-
saság által kibocsátott, tag-
sági jogokat megtestesítõ
értékpapír. A részvénytár-
saság kötelezettségeiért a
részvényes nem felel. Kibo-
csátásához a törvényi sza-
bályozás szigorú feltételek
meglétét írja elõ. Forga-
lomképesség szempontjá-
ból a részvényeknek két tí-
pusát különböztethetjük
meg: a bemutatóra és a
névre szólót. Bemutatóra
szóló részvények csak a
nyilvánosan mûködõ rész-
vénytársaság törzsrészvé-
nyei lehetnek. A jelenleg
hatályos szabályozás az
alábbi részvényfajtákat is-
meri: törzsrészvény, el-
sõbbségi részvény, kamato-
zó részvény, dolgozói rész-
vény. A különbözõ rész-
vényfajtákhoz eltérõ tagsá-
gi jogok kapcsolódnak. Fõ
szabály, hogy törzsrész-
vénynek minõsül minden

olyan részvény, amelyhez
nem tapadnak speciális jo-
gok. Minket most a bemu-
tatóra szóló törzsrészvé-
nyek érdekelnek, mivel be-
fektetési céllal kizárólag
ezt kell keresnünk. Alapve-
tõen kétféle módon lehe-
tünk részvényesek: nyilvá-
nos kibocsátás során jegy-
zünk valamelyik forgalma-
zónál, vagy a tõzsdén vásá-
rolunk egy másik részvé-
nyestõl. A jegyzésrõl azt
kell tudni: tõzsdén kívüli
ügylet. A forgalmazók kö-
re, ahol az adott társaság
papírjait igényelni lehet (ez
a jegyzés), elõre meghatá-
rozott. Ezek általában a na-
gyobb pénzintézetek. Tõzs-
dei vásárlást csak közvetí-
tõn keresztül végezhetünk.
Amikor megbízzuk a bróke-
rünket a tranzakció lebo-
nyolításával, mi határozzuk
meg, mit, mennyiért és mi-
lyen határidõvel vegyen.

Ehhez természetesen szük-
ség van arra, hogy az adott
közvetítõnél vezetett szám-
lánkon megfelelõ mennyi-
ségû pénzt helyezzünk el.
Amikor eladni kívánunk,
szintén mi határozzuk meg
a feltételeket. Az eladásból
származó pénz a fent emlí-
tett számlánkra kerül. Per-
sze az adásvétel csak akkor
jön létre, ha az általunk
megadott feltételekkel ér-
dekel valakit az ajánlatunk.
Egyszerre több tízezer el-
adási és vételi ajánlat van
jelen a parketten, ezért ha
az aktuális viszonyoknak
megfelelõ árat szabunk
meg, az üzlet létrejön. S mi
a hasznunk mindebbõl? Az
eladási és a vételi ár közöt-
ti különbség a miénk, ami-
bõl le kell vonni a közvetítõ
díját. Ami megmarad, az a
tiszta haszon. A fõ kérdés
azonban: mikor adjunk el,
mikor vásároljunk? Erre a
kérdésre  következõ szá-
munkban keressük a vá-
laszt.                        -gyuri-

Mihez kezdjünk a pénzünkkel?

Sorozatunk harmadik részében a részvényekkel fog-
lalkozunk.

Sajtótájékoztató kere-
tében adták át Hajdú
János polgármesternek a
FIDESZ–MPSZ paksi
szervezete által rendezett
elsõ jótékonysági bál bevé-
telét. 
– Sokat gondolkodtunk
rajta, hogy mire ajánljuk
fel az összegyûlt három-
százezer forintot. Úgy dön-
töttünk, hogy a paksi gye-
rekeket segítve egy meglé-
võ játszótér felújítását tá-
mogatjuk – mondta el Bar-
nabás István, a helyi cso-
port elnöke. A jótékonysá-
gi bálból hagyományt kí-
ván teremteni a szervezet.
Így már tervezik egy õszi
szüreti bál megszervezést.
A polgármester minden
paksi politikai és civil szer-
vezetnek figyelmébe aján-
lotta és jó kezdeményezés-
nek nevezte, hogy egy poli-
tikai párt egy nemes cél
érdekében összefog. Ezt
erõsítendõ ötezer forint
magánadománnyal járult
hozzá a játszótér felújítás-
ra fordítandó összeghez.

-DSZ-

Feltérképezték a körzet problémáit
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Voronyezsben vendégeskedtek

A Paksi Orosz Klub szerve-
zésében paksi diákok és fel-
nõtt kísérõik jártak Voro-
nyezsben. Az orosz és ma-
gyar város közötti kapcsolat
nem új keletû, itt is, ott is
atomerõmû mûködik, ami
megalapozta a jó viszonyt.
Az utazást a paksi önkor-
mányzat és a paksi atomerõ-
mû is támogatta. 

– Kellemes meglepetés volt
az út teljes egészében, na-
gyon kedvesen fogadtak
minket, a hírekkel szemben
jó volt a közbiztonság, nem
volt veszélyérzetünk sehol –
összegzik a diákok, akik Vo-
ronyezs felé tartva egy na-
pot Kijevben töltöttek, ahol
belecsöppentek a helyi ifjú-
sági napok kavalkádjába. 

Voronyezsben egy perc
nyugtuk nem volt, az ott töl-
tött idõ rengeteg élményt ho-
zott. Jártak a világhírû Orlov

lovardában, a Cser-
nozjomocska tánc-
együttes bemutató-
ján, Zadonszkban,
ahol férfi és nõi kolos-
tor mûködik, felku-
tatták a második vi-
lágháborúban elesett
magyarok nyomát, s
megkoszorúzták sír-
emléküket. Vendé-
geskedtek a Kámen-
ka általános iskolá-
ban, ahol magyar mú-
zeum mûködik. Ren-
geteg hadtörténeti

tárlatot néztek meg, néhol
még kézbe is vehették a má-
sodik világháborús fegyvere-
ket. A szállásuk az Állami
Agrártudományi Egyetem
kollégiumában volt, az egye-
tem dolgozói, vezetõi min-
dent megtettek, hogy feled-
hetetlenek legyenek az ott
töltött napok. A külkapcso-
latok tanszékvezetõje, Filo-
nyenko professzor „dácsájá-
ban” – hétvégi házában – lát-
ta õket vendégül, ahol orosz
ételkülönlegességeket kós-
toltak, s azt is megtapasztal-
hatták, milyen a bányá, va-
gyis az orosz szauna. 

A klub tagjai és a velük uta-
zó diákok olyan jól összeko-
vácsolódtak, hogy abban ma-
radtak, szeptemberben újra
találkoznak, s az Oroszor-
szágban készült fotókat, fil-
meket megnézve elevenítik
fel közös élményeiket.    vida

A bor dunakömlõdi barátai
A dunakömlõdi borbaráto-
kat a szõlészet-borászat
iránti közös érdeklõdés hoz-
ta össze. Õk azonban többet
szeretnének. Közösséggé
kovácsolódni, tenni a borkul-
túra ápolásáért, a minõségi
borok elõállításáért, részt
venni helyi borversenyek
szervezésében, lebonyolítá-
sában, boraikkal jelen lenni
más rendezvényeken. Ké-
sõbb fel szeretnék venni a
kapcsolatot hasonló társasá-
gokkal, és ellátogatni neves
pincészetekbe. Mindezek
miatt döntöttek úgy, hogy
létrehozzák Dunakömlõdön
a borbarátok klubját.

A szervezet a Duna-
kömlõdért Egyesület égi-
sze alatt mûködik, jelenleg
harminc taggal. Liszt-
mayer István, a klub elnö-
ke elmondta, hogy a tele-
pülésen az elmúlt néhány
évben elõtérbe került a
borkultúra. Ebben fontos
szerepe volt az egyre épülõ
és szépülõ présházak gaz-
dáinak, akiknek többsége
csatlakozott a társasághoz,

és akiknek pincéibõl egyre
jobb borok kerülnek az
asztalokra. A városi és me-
gyei versenyeken sikerrel
szerepelnek. Ennek egyik
ékes bizonyítéka, hogy
Paks város borává egy
kömlõdi gazda, Spiesz Jó-
zsef nedûjét választották.
A klubtagok minden hónap
elsõ péntekén találkoznak.
Erre a célra az egyházköz-
ség rendelkezésükre bo-
csátotta a plébánia udva-
rán álló közösségi helyisé-
gét. Minden est megszer-
vezésével két tagot bíznak
meg, akiknek az is felada-
ta, hogy két-két bort be-
mutassanak az összejöve-
telen. A kóstoló, s aktuális
témák megvitatása után
meghívott elõadó lép a
hallgatóság elé, természe-
tesen a szõlõ, a borok vilá-
gából merítve a témát. Az
est ezek után mi mással zá-
rulhatna, mint éjszakába
nyúló beszélgetéssel, né-
hány pohár finom bor mel-
lett. 

-kgy-

Fotók: Wollner Pál

Sikerrel járt az a pályá-
zat, melyet Gárdai György,
a paksi Gastroblues Feszti-
vál szervezõje nyújtott be a
Terület- és Régiófejlesztési
Célelõirányzat Idegenfor-
galmi fejlesztések szakmai
programjára. A Dél-Du-
nántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanács honlapján meg-
jelent tájékoztató szerint a
Gastroblues rendezését há-
rommillió forinttal támo-
gatják. Ugyanebbõl a ke-
retbõl a Paksi Közmûvelõ-
dési Kht. az idei fesztivá-
lokra 2 millió forintot nyert
el, a Duna–Sió Turisztikai
Egyesület pedig 1 millió
262 ezer forintot nyert tu-
risztikai portálja elkészíté-
sére és annak reklámkam-
pányára.  

Idén is meghívást ka-
pott Paks küldöttsége
Reichertshofenbe, a
Paarfestre.  A két város kö-
zött több mint másfél évti-
zedes a kapcsolat. A test-
vérvárosi szerzõdés aláírá-
sa óta kölcsönösen elláto-
gatnak egymáshoz a két vá-
ros lakói.  A programra uta-
zó delegációt Hajdú János
polgármester vezette, tagja
volt Herczeg József alpol-
gármester, Féhr György, a
Német Nemzetiségi Ki-
sebbségi Önkormányzat el-
nöke, Zsarnai Sándorné, dr.
Strasszer Tamás és Ulbert
Sándor képviselõ, valamint
Zsarnai Sándor.

A városvezetés mellett pak-
si borok „képviselték” a test-
vérvárost az idei Paarfesten. 



Egy éve csupán, hogy közös
tárlattal mutatkoztak be a
városi mûvelõdési központ-
ban az Altern Art nevû alko-
tócsoport tagjai. A társulás
Venczel László kezdeménye-
zésére jött létre, aki mûsza-
ki pályán dolgozott ugyan,
de szabadidejében az intar-
zia-készítés fortélyainak hó-
dolt, önállóan azonban túl
kevés munkadarabbal ren-
delkezett ahhoz, hogy kiállí-
tással debütálhasson. Gon-
dolt egy nagyot, és hasonló
cipõben járó amatõr társai-
hoz fordult. Így tavaly már
festmények, csipkék, kerá-
miák és festett üvegek tár-
saságában mutatta be mûve-
it a paksi mûvelõdési köz-
pontban, majd a tárlat Kis-
kunhalasra költözött.

Most még nagyobb dicsõ-
ség érte az alkotóközössé-

get. Tálos Zoltán évek óta
tartó sikerei nyomán felbuz-
dulva Fogasné Rácz Éva,
Vadai Zsuzsa és Venczel
László is pályáztak a Ma-
gyar Kézmûvesség 2005 el-
nevezésû megmérettetésre,
melyre az ország minden ré-
szébõl több mint ezerötszáz
alkotás érkezett. Ebbõl vá-
lasztott ki a zsûri 325 mûvet,
melyekbõl az Iparmûvészeti
Múzeum aulájában rende-
zett kiállítást. Köztük há-
rom paksi munka is helyet
kapott.

– Természetes alapanyag-
okból szeretek dolgozni. A
kiállításon selyem-taft al-
kalmi ruhám szerepelt, me-
lyet az uszályrészen áttört
hímzés díszített. Magam
szabtam és varrtam, a min-
tákat is én gyûjtöttem –
mondja Vadai Zsuzsa. Azt is

elárulja, hogy a szabást Bu-
dapesten tanulta egy ipar-
mûvésztõl, s az alkotás örö-
me súlyos betegségbõl segí-
tette kilábalni. 

Fogasné Rácz Éva foglal-
kozásszerûen is a kerámiák-
kal dolgozik, legutóbb Buda-
pesten Esztergályos Cecíliá-
val állított ki közösen. Az
Iparmûvészeti Múzeum je-
lenlegi tárlatán fekete-sárga

alapú pipacsos mosdókész-
lettel szerepelt.

– Nagy megtiszteltetés
volt ott kiállítani – teszi hoz-
zá Venczel László, miközben
fényképeket vesz elõ a meg-
nyitó ünnepségrõl. A fotók-
ról lelkesedés, ünnepélyes
öröm tükrözõdik. Ezek az
arcok itthon is jogos büszke-
ségrõl árulkodnak.   

S. Szabó
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Paksi alkotók az
Iparmûvészeti Múzeumban

Zsarukról zsaruszemmel
Újabb kiállítás
nyílt a Paksi
Rendõrkapitány-
ság Zsarugalériá-
ján. Ha valaki a
szokásos tájké-
pekre, vagy
c s e n d é l e t e k r e
számít, csalódni
fog, Balog Gábor
nem mindennapi
grafikái a rendõr-
ség és a különle-
ges alakulatok egy-egy pilla-
natképét mutatják meg az
érdeklõdõknek. A rajzok –
ahogy azt Bencze Barnabás,
Gábor egykori rajztanára a
kiállítás megnyitóján el-
mondta – árulkodnak alkotó-
juk személyiségérõl: jó meg-
figyelõképesség, aprólékos-
ság és mindenekfelett türe-
lem, kitartás jellemzi. A raj-
zok témája egyébként adta
magát, hiszen a paksi szüle-
tésû, de jelenleg Budapesten
élõ alkotó a rendõrség köte-

lékében tevékenykedik. A
keménykötésû, marcona ala-
kokat ábrázoló képek mel-
lett néhány festmény is szí-
nesíti a kiállítást – állatokról,
tájakról. Gábor elmondta,
hogy a képek többsége meg-
rendelésre készül: a család-
nak, barátoknak fõként táj-
képek, kollégáknak pedig –
külföldieknek és hazaiaknak
egyaránt – akcióképek. A ki-
állítást augusztus végéig lá-
togathatják az érdeklõdõk.

sete 

„PAPÍRFORMA”
PAPÍR–ÍRÓSZER–NYOMTATVÁNY SZAKÜZLET

PHOTO HALL PARTNER

Kedvezményes tanszervásár
Nagy választékban kaphatók

iskolatáskák, tolltartók, egyéb tanszerek 
10% kedvezménnyel

Füzetek, füzetcsomagok
20% kedvezménnyel

Padosz–SodexhoPass–TicketService
utalványok beválthatók!

7030 PAKS, Dózsa György út 30.
(MATÁV Ügyfélszolgálat helyén)

Telefon: 75/413-764



A 13-as szám ezúttal szeren-
csét hozott. Ezt mondta a
hangmérnök, a holland me-
nedzser, így vélekedett a bo-
rász és a jegyszedõ, de még
Indián is, aki egyik legré-
gebbi látogatója talán a pak-
si Gastroblues Fesztiválnak.
Már a rendezvény helyszí-
nén fogadhatta Gárdai
György fõszervezõ-házigaz-
da  a gratulációkat, de a 13.
alkalommal megrendezett
nemzetközi fesztivál honlap-
ján is lehet olvasni elismerõ
szavakat. 

Amúgy minden a hagyomá-
nyoknak megfelelõen indult.
Ingyen sört csapoltak, Sza-
kács Gábor egy szál gitárral
megadta az alaphangot, a
borászok kinyitották a palac-
kokat, a közönség pedig egy-
re csak jött. A péntek esti
sztárvendég, Manfred Mann
és zenekarának fellépése
már telt ház elõtt zajlott. A
„közönségért mindent” jel-
szóval a hangosítók függesz-
tett hangfalmegoldást alkal-
maztak, a koncerteket két
kivetítõn követhette a nagy-
érdemû,  a képet és hangot
öt kamera rögzítette. Jól in-
dult tehát és jól is folytató-
dott. Manfred Mannékkal
együtt énekelt a közönség,
zajos sikert arattak. Kö-
szönthettünk régi ismerõsö-
ket is, eljött hosszú idõ után
Eb Davis Amerikából,
Ripoff Raskolnikov már ma-
gyarul konferálta mûsorát.
A fesztivál újításához tartozó
nagyszabású sessionprog-

ramban igazi házigazdaként
irányította a színpadon folyó
eseményeket, olykor négy
gitárossal együtt játszott.
Valódi örömzene volt vasár-
nap, a zene ünnepe. A prog-
ramok változatosságához a
Heaven Street Seven is hoz-
zájárult, az utánpótlás erõs-
ségét pedig a szekszárdi All
Stars mutatta. A Molnár
Ákos dirigálta big bandben
tucatnyi tizenéves zenélt. 

Nagy siker volt a hajóki-
rándulás. A Chameleon ze-
nekar kiváló muzsikája mel-

lett borbemutató is szerepelt
a mûsorban. Teljes program-
ját hozta a tavalyi év legnép-
szerûbb elõadója, Julian Sas
Hollandiából. Õ és zenész-
társai a vasárnapi session
résztvevõiként együtt nyom-
ták a színpadon Felkai Mik-
lóssal és Katona Tamással. A
valamikori csodagyerek má-
ra már felkapott zenész lett,
több formációban láthattuk,
saját zenekarával is szere-
pelt. Katona Tamás gondos-
kodott arról, hogy ezen a
fesztiválon is a gitárosok
játsszák a fõbb szerepeket. 

A vasárnapi templomi kon-
certre a korán kelõk sokasá-
ga látogatott el. Ferenczi
Gyuri ott is feltûnt, és zene-
karával már-már világzenei
tartalmú programot adott.
Újra tapsoltunk Török
Ádámnak és Takáts Tamás-
nak, Andrea Braido szemé-
lyében a fesztivál elsõ olasz
zenészét láthattuk. 

A Back II Black komoly
meglepetés volt azok számá-
ra, akik popzenére számítot-
tak. Programjuk a funky és
soulzene elemeivel komoly
sikert aratott. Zeneileg bá-
tor nyitottsággal, egyre tö-
kéletesedõ hangtechnikai
megoldásokkal a paksi
Gastroblues fesztivál a figye-
lem központjában maradt, a
jövõ elvárásaihoz igazodva
kezdhetik meg a szervezõk a
munkát akár már holnap, a
jelen siker biztosíték. Hogy
is van a mondás? Jövõre új-
ra, ugyanitt! 

Kozma Gyõzõ
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Fotók: Diamond Fuji Fotó Centrum

Gastroblues fesztivál

A kiváló zenei repertoár mellett a Gastroblues klubban kü-
lönbözõ nemzetek konyháinak jellegzetességeit kóstolhat-
ták meg az érdeklõdõk. A gasztronómiai rendezvényen,
már hagyományosan megrendezték a Borbarátok országos
találkozóját is, melyre Magyarország történelmi borvidé-
keinek legnagyobb borászai fogadták el a szervezõk meghí-
vását, így itt volt a Tiffán, Takler, Demeter, Vesztergombi
és az Oremus pincészet. Az idõ is kedvezdett a fõzõverseny-
hez, ahol négy kategóriában mérkõzhettek a résztvevõk.
Idén elõször volt „zenészek” kategória, ahol Török Ádám
nyert különleges lecsójával. Emellett bográcsos ételek,
(pörkölt, gulyás stb.), halászlé és rostonsült ételek kategó-
riában hirdettek gyõztest. A zsûrizést olyan kiváló szakem-
berek végezték, mint Benke László szakácsolimpikon, illet-
ve Kovács János Venesz-díjas mesterszakács.

– Most már úgy jövök Paksra, mintha hazajönnék, mert
már hatodik alkalommal vagyok itt a Gastroblues fesztivál
kegyeltjeként. A kultúra a lelki örömöt, a gasztronómia pe-
dig a testi örömöt adja az embernek, és ez a kettõ elválaszt-
hatatlan – mondta el a zsûri elnöke, Benke László. Laci bá-
csi egyébként másodmagával nemrégiben készítette el a vi-
lág fizikai méretét tekintve harmadik legnagyobb könyvét,
Magyarok asztala címmel. Az 100x70 centiméteres kiad-
ványt, amely tartalmazza a magyarok ezeréves étkezési
kultúráját, az Országházban õrzik.

Visszatérve a Gastroblues fesztivál fõzõversenyéhez, idén
járt a legkomolyabb díj a nyerteseknek. Kategóriánként
egy-egy négyszemélyes, hétéjszakás görögországi utat
nyerhettek a legfinomabb ételek elkészítõi. Az eredmény
nem maradt el: soha ilyen sokan nem neveztek, mint ebben
az évben.

Hagyományosan Galántáról is érkezett küldöttség a fesz-
tiválra. A két város vezetõi 1996-ban a fesztivál idején írták
alá a testvérvárosi szerzõdést Spencer Davis keresztapasá-
gával. Pallya Gábor, Galánta jegyzõje szerint a protokoll-
kapcsolat barátivá vált, emberek, családok kötöttek barát-
ságot, ami már túlmutat egy testvérvárosi szerzõdésen.

Galánta képviselõi azzal a nem titkolt szándékkal is érkez-
tek, hogy a nemrégiben otthonukban elszenvedett futball-
vereség miatt revansot vegyenek. A szépítés nem sikerült,
ismét Paks került ki gyõztesen.

Polgár Tamás
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Plakátok, színpadi jelene-
tek fényképei alatt, kellé-
kek, jelmezek között jár-
kálok a városi múzeum
termében; az erdélyi szín-
játszás történetét bemuta-
tó kiállításon.

Csiky Gergely 100 arany
jutalmat nyert pályamûvé-
nek, A jóslat címû öt
felvonásos vígjátéknak
1875-bõl való példányát
nézhetem, rendezõpéldá-
nyokat, szerepek kézirata-
it, korabeli kritikákat ol-
vashatok. Az egyiket
1820-ban írták: „…20-
dikán Tháliának temploma
újjra megnyittatott váro-
sunkban. A Nemzeti
Színjáttszó Társaság – míg
a hazafilélek és kedvezõ
környülállások a már 1813
ólta külsõjére nézve kész
Játékszínt belõlrõl is felké-
szíthetné – a Gróf Rhédey
László Úr Játékszínjében
adja mutatványait…”

1886-ban Aradon a Pári-
zsi színben  többször el
kellett énekelni a Marseil-
laise-t a színészeknek.
1923-ban a cenzúra betil-
totta Az ember tragédiá-
jának elõadását, szeren-
csésebb korokban csu-
pán a Párizsi színt kellett
kihagyni.

Nem csak Madách Imre
mûvével volt azonban baj.
A Hamburgi menyasz-
szony címû operettben a
színésznõ nem a cenzúra
által jóváhagyott szép
vagy, gyönyörû vagy Me-
seország szöveggel éne-
kelte a közismert dalt, ha-
nem az eredetivel. Ahogy
megtanulta annak elõtte.
Felbontották a szerzõdé-
sét. Mit mondhattak neki
az igazgatói irodában?
Nacionalimus? Soviniz-
mus? Irredentizmus? Hor-
thy-fasizmus? Vagy csu-
pán nyelvbotlás?

Remit Tenda

Meseország

Fotók: Fonyó Dániel

Megruháznak bennünket?

– Ide figyelj! Tizenkét évi
munka után be kell zárnom.
Az embereknek már nem
kell a minõségi termék, jó
nekik a gagyi is, csak olcsó
legyen – mondja egy paksi
üzlettulajdonos. – Miért? –
kérdezem. – Azért, mert
ugyanazért a pénzért
mennyiségre többet kap-
nak, a minõség nem érdekli
õket, vagy nem tudják meg-
fizetni – érkezik a válasz.

Kínaiak. A jelenség 1989-
ben kezdõdött országos
szinten, amikor is Magyar-
ország és a Kínai Népköz-
társaság között létrejött
megállapodás jóvoltából a
kínai állampolgárok vízum-
mentességet kaptak. Ettõl
kezdve gomba módra sza-
porodtak a kínai üzletek.
Megjelent a piacon a gagyi
áru fogalma, egyre na-
gyobb veszélybe kerültek a
magyar kereskedõk és a
ruhaipar. A helyi kereske-
dõk a megélhetésüket fél-
tik. Vajon meg lehetne-e
állítani ezt a folyamatot?
Lehetséges-e törvényes
úton szabályozni az ilyen
üzletek számát egy város-
ban? Az ide vonatkozó kor-
mányrendelet alapján, ha
jogilag minden rendben
van a kereskedõ háza tá-

ján, semmi akadálya nem
lehet a mûködési engedély
kiadásának.

Pakson az évek során egy-
re több kínai üzlet nyitotta
meg kapuit a vásárlók elõtt,
borsot törve ezzel a helyi
üzlettulajdonos orra alá. A
kínai üzletek és a kínai árut
forgalmazó boltok árai jó-
val kedvezõbbek a magyar
boltok árainál. Az egyre
magasabb bérleti díjakat
lassan már csak a hazánkba
települõ kínai kereskedõk
tudják megfizetni. A vevõ-
ket a nem túl nagy mû-
gonddal berendezett kira-
katok sem riasztják el a vá-
sárlástól. A tulajdonosok-
nak nem létfontosságú,
hogy a kirakatot esztétiku-
san rendezzék be, a vásár-
lók számára az árak vonzó-

ak. A magyar gyártók és
kereskedõk úgy látják: ver-
senyezni szinte lehetetlen
ezzel az árudömpinggel, így
vagy nekik is kínai ruhát
kell árulniuk, vagy meg kell
keresni azokat a területe-
ket, ahol meg tudnak élni.
Mára több butik is olyan kí-
nai forrásból táplálkozik,
mint például a józsefvárosi
piac. A vásárlók sokszor
nem is tudhatják, hogy
honnan származik az áru. 

Érdeklõdtem egy kínai
üzlettulajdonosnál, hogy
mit reagál a kínai üzleteket
érintõ vádakra. Hiányos
magyar tudása lévén nem
tudott válaszolni, helyette a
Budapesten élõ kínai keres-

kedõ, Zhang Zhen Yo tette
meg telefonon: – Az lehet,
hogy a magyar ruhaipar
tönkre fog menni, de arról
nem mi tehetünk, hogy nem
versenyképes. Az árunk
minõsége lehet, hogy eddig
hagyott némi kívánnivalót
maga után, de folyamato-
san javul.

Miközben a tolmáccsal be-
szélgettem, a vásárlót fi-
gyeltem, aki az eladó ak-
centusán mosolyogott,
majd boldogan eltette a pár
száz forintért szerzett ru-
hadarabot. Vajon eszébe
jut-e, hogy a mellette lévõ
magyar üzlettulajdonosnak
tizenkét év után be kell zár-
nia? A mennyiség ismét
gyõzedelmeskedett a minõ-
ség felett?

Polgár Tamás

A kínai migránsok társadalmi, életkori, kulturális
összetettsége nagyfokú eltérést mutat. A legtöbben
Északkelet-Kínából származnak, de két tartomány
kivételével (Tibet és Quinghai) az ország minden
területérõl érkeztek. Kezdetben többségük egyedülálló
férfi vagy nõ volt, akiket késõbb családjuk is követett.
Egy most végzett országos felmérés szerint a távol-
keleti kiskereskedelmi üzletek további elõretörése
várható idén Magyarországon. A 2003-as 6%-os, illetve
a tavalyi 14%-os piaci részesedés után tovább növek-
szik a távol-keleti üzletek száma. 



(Folytatás a címlapról)

Regölybõl érkezett, a pak-
si ki mit tudon nyújtott tel-
jesítménye alapján, juta-
lomként hívták meg a tá-
borba. – Eszméletlenül jó
a tábor, érdekesek az em-
berek, gyönyörû, ahogy
beszélnek. Hogy minél
több embert ismerjek meg,
minden ebédnél, reggelinél
más asztalhoz ülök –
mondja. 
A tábor lényege a magyar-
ságtudat, a magyar kultúra
ápolása – mondja el a tá-
borvezetõ –, de minden év-
ben egy központi témára
építjük a programokat, ez
most a költõ születésének
századik évfordulója alkal-

mából József Attila mun-
kássága. 
Már hagyomány, így volt
most is, hogy kis csoporto-
kat alakítottak. Az idei té-
ma szellemének megfelelve
az irodalmi csoport József
Attila mûveivel ismerke-
dett, a zenei és versmondó
csoport a költõrõl készített
komplex mûsort a tábor-
záróra. Emellett most is,
mint máskor is, jutott idõ
arra, hogy a táborlakók
vendégszerepeljenek az
evangélikus és református
templomban, neves elõadó-
kat hallgassanak meg, s ki-
csit ismerkedjenek Ma-
gyarországgal, Pakssal. 

vida
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Gyerekkoromban a regényt

olvasva mérges is voltam,

hogy amikor a könyvben a

hajókötél elszabadult, én

másként cselekedtem volna.

Kóti Lajos
NAGY KÖNYVE

Jules Verne:
A tizenöt éves kapitány

Az utolsó oldalakat sosem

olvastam el, mert ott már

Lautrec haldoklik, és –

lehet, ez banális – nem

szeretném, ha meghalna.

Markó Tímea
NAGY KÖNYVE

Pierre La Mure:
Moulin Rouge

Fotók: Vida Tünde, Molnár Gyula, Juhász Anikó

Tábor a magyarságról

Bende Judit (Galánta) Ez
számomra egy kaland.
Szeretnék új kapcsolato-
kat teremteni másutt élõ
magyarokkal. Nagyon tet-
szik, hogy csoportos fel-
adatokat kapunk, így job-
ban meg tudom ismerni a
többieket. 

Gál Zsófia (Kézdivásárhely):
Az olvasótáborban koráb-
ban még nem jártam, azért
jöttem, mert nagyon szere-
tem József Attilát, nagyon
sokat foglalkoztam vele, s
persze ismerkedni szeret-
nék. Fontos, hogy megis-
merjük egymás véleményét.

A kortárs képzõmûvészet Paksra költözött
– Aki most itt van, az a ma-
gyar kortárs képzõmûvé-
szet „krémje” – állítja a hu-
szonhatodik alkalommal
megrendezett Vizuális Kí-
sérleti Alkotótelep egyik ré-
gi résztvevõje, Pinczehelyi
Sándor festõmûvész, egye-
temi tanár, majd szétnéz: –
Dolgoznak itt persze friss
diplomás fiatalok is, hiszen
az alkotótelep egyik célja az
újak bevonása az itt folyó
munkába – teszi hozzá. A
kortárs képzõmûvészet
Paksra költözött – legalább-
is egy hétre biztosan.

Pinczehelyi Sándor szerint
az alkotótábor szerves foly-
tatása annak a nyolcvanas
évek óta folyó gyûjtõmun-

kának, ami a képtárban zaj-
lik. Az intézmény gyûjtemé-
nye a legnevesebb mai ma-
gyar alkotók és néhány kül-
földi mûvész munkáiból áll.
– Nyugodtan állíthatom,
hogy a paksi gyûjtemény a
Nemzeti Galéria és a Pécsi
Múzeum után következik a
rangsorban, vetekszik a szé-
kesfehérvári gyûjtemény-
nyel – állítja mély meggyõ-
zõdéssel, majd a fotó fölé
hajol, melyen még dolgozik.
A legsikeresebb munkák ez-
úttal is a Paksi Képtár gyûj-
teményét gazdagítják majd.
A táborban készült alkotá-
sokat idõszaki kiállításon
mutatják be a Paksi Képtár-
ban.                        S. Szabó



Czetli Imre Mezõhídvégen
született 1929-ben, Paksra
1968-ban került. Mûszer-
ipari technikumban tanult,
dolgozott a Dunai Vasmû-
ben, vezette az Április 4.
Gépgyár üzemét, késõbb a
22-es Állami Építõipari Vál-
lalatnál dolgozott vezetõ
szerelõként. Acélszerkeze-
tek, vasalások, betételemek
gyártását és szerelését fel-
ügyelte. Ma is szívesen em-
lékszik vissza ezekre az
idõkre, és büszke arra,
hogy a határidõket mindig
tartani tudta, még akkor is,
amikor senki nem hitt már
abban, hogy sikerülhet. Ti-
zenhat évvel ezelõtt nyug-
díjba vonult, s 1993-ban be-
lépett a nyugdíjasklubba,
ahol még abban az évben el-
nökké választották. Azon

túl, hogy ügyes-bajos dolga-
ikat intézte, programjaikat
szervezte, Imre bácsi tizen-
két éven keresztül zenélt a
nyugdíjas társaknak. Ipa-
ros korában barátaival ci-
gányzenekart alakított, õ
cimbalmon játszott. A hang-
szer még édesapjáé volt.
Imre bácsi késõbb hang-
szert váltott: kezdetben
harmonikán, majd szinteti-
zátoron játszott. A nyugdí-
jasokkal kétórás mûsort ál-
lítottak össze, énekkari elõ-
adás, szólóének, színi elõ-
adás szerepelt a repertoár-
ban. A mûsort huszonkét al-
kalommal adták elõ az or-
szág különbözõ települése-
in, a nyugdíjas társak meg-
hívására és örömére – árul-
ja el. Az pedig, hogy más
klubok tagjai is ellátogattak

Paksra, megint csak az õ ér-
deme. Hamar kész az ös-
szegzéssel: az évek során
huszonhat város nyugdíja-
sai ismerhették meg a vá-
rost és a paksi atomerõmû-
vet. A program, mely Imre
bácsi nevéhez fûzõdik, a vá-
ros nevezetességeinek meg-
ismerésével indult: a Bazár-
sor, Sánc, Prelátus, Deák-
ház, komp-kikötõ után kö-
vetkezett az erõmûláto-
gatás. Nem maradt ki az
Újtemplom sem: ott eléne-
keltek egy zsoltárt, melyet
õ orgonán kísért. 

Munkája elismeréseként
2003-ban a várostól „Pro
Urbe” díjat kapott, az atom-
erõmû pedig díszoklevéllel
jutalmazta a nukleáris ener-
gia megismertetése terén
végzett kiemelkedõ teljesít-
ményéért. – Mi volt a sok
közül a legkedvesebb élmé-
nye? – kérdezem, s õ némi
gondolkodás után egy kis-
kundorozsmai hölgy törté-
netét meséli el. Az asszony-
nak mozgássérült fia van,
aki azt kérte édesanyjától,
hogy amikor egy új temp-
lomban jár, énekeljen el érte
egy zsoltárt. Az anya örö-
mére Imre bácsi és a klub-
tagok is csatlakoztak, ami-
kor fia kérését teljesítette. –
Egy másik alkalommal –
meséli, s közben egészen
meghatódik –, Budapesten a
negyedik kerületben moz-
gássérülteknek adták elõ a
mûsorukat, mikor egy kere-
kes székes úr azt kérte,
játsszák el az õ nótáját is,
ami így szól: „Galambszívet
örököltem…” 

Betegségébõl eredõen ma
már nehezebben megy a
muzsikálás. Fellépéseket
2004 januárja óta nem vál-
lal, legfeljebb szûk körben
játszik néhanapján. Azért
akad élmény mostanság is,
július 22-én tartották az
összevont névnapi bulit,
ahol szinte minden meghí-
vott jelen volt. A hölgyeket
virággal, az urakat borral
köszöntötték. Sokat beszél-
gettek, nevetgéltek. 

Míg a múltról beszélge-
tünk, felidézi, hogy az erõ-
mû építésekor dolgozott itt
egy Zsukov György nevû
szakértõ. Õ engedélyezhet-
te a tervtõl eltérõ munká-
kat. Az eltéréseket persze
papírra kellett vetni. Imre
bácsi mindig azt kérte a
szakértõtõl: azt a kis papír-
darabot, azt a „c(z)etlit”
õrizzétek meg, mert még
szükség lehet rá. 

Ez csak természetes, Im-
re bácsi!

Szász Tibor
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Amikor megérkezik a meg-
beszélt találkozóra, elõször
beszédes, ábrándos szemei
tûnnek fel. Ha nem tudnám,
hogy a nagyon is racionális
tudományok érdeklik, azt
gondolnám, tipikus mûvész-
lélek. És sokat mosolyog. 

A bonyhádi gimnáziumban
tanuló lány orvosnak készül.
Június végén két hetet Sze-
geden töltött, az MTA Bioló-
giai Központjának élettudo-
mányi kutatótáborában. Ide
minden évben 30-35 középis-
kolás diákot hívnak meg Ma-
gyarországról és a határon
túlról. Az elõadásokat elis-

mert kutatók tartják, a gya-
korlatokon pedig a legújabb
technikákkal ismerkedhet-
nek meg a résztvevõk.

Hajni élményszerûen és
közérthetõen mesél a gene-
tikáról meg a biotechnológi-
áról, a DNS-chipekrõl és az
elektronmikroszkópról.

– Nagyon élveztem a tá-
bort – mondja –, és örülök,
hogy ott lehettem. Különben
sosem találkoztam volna
azokkal az elhivatott kuta-
tókkal, akiket eddig csak a
Mindentudás Egyetemének
adásaiban láthattam, és ta-
lán sosem végezhettem vol-
na ilyen komoly kísérlete-
ket. Fontosnak éreztük ma-
gunkat! És a társaság is jó
volt.

Végül pedig kiderül, hogy
akkor sem tévedtem na-
gyot, amikor mûvészlélek-
nek véltem. Hajninak min-
dene a tánc, és újabban a
versírással is kacérkodik.
Mostanában azonban az õ
idejét is a pihenés értékes
percei töltik ki.       S. Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Szabó Hajnalka

Ha a nyugdíjasklubról van szó, nem ismer fáradtságot.
Ez tölti ki az életét, s bár a betegség ma már sok minden-
ben határt szab számára, ma is aktívan végzi munkáját.
Czetli Imre idõs kora ellenére fiatalos lendülettel beszél,
idézi fel a múltat, melynek utolsó néhány éve szinte teljes
egészében a klubról szól.

Fotók: Szász Tibor, Fonyó Dániel

Jó napot, mi újság?

Czetli Imre
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Fotó: Molnár Gyula

Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
(7030 Paks, Dózsa György út 95., Tel.: 75/519-300, e-mail: eszi@eszi.hu

OM 036396, Nyilvántartási szám: 03-0138-03, akkreditációs lajstromszám: AL-1010, ECDL vizsgaközpont: 110

A 2005/2006. tanévre az alábbi képzéseket hirdeti meg:
A képzéseket csak megfelelõ létszám esetén indítjuk. A meghirdetett képzésekkel kapcsolatban

NYÍLT NAPot tartunk 2005. aug. 5-én 14:00–16:00
között iskolánkban. Érdeklõdni lehet személyesen vagy a következõ telefonszámokon:

75/519-350, 75/519-324 (dr. Liptai László), illetve 75/519-330 (Gosztola István).
Jelentkezési lap az iskola portáján kérhetõ vagy az www.eszi.hu honlapról letölthetõ.

Jelentkezési határidõ iskolarendszerû képzésre 2005. augusztus 12.,
a tanfollyami képzésre folyamatos.

A jó eredménnyel vizsgázóknak a munkahely biztosított.

Iskolarendszerû képzésre 
érettségizettek számára:

OKJ 52 5442 02 Gépésztechnikus (2 év) nappali, 
levelezõ

Szakirányú elõképzettség esetén (1 év) levelezõ
OKJ 52 3404 04 Ügyintézõ titkár II. (2 év) levelezõ

Szakirányú képzettség esetén (1 év) levelezõ

Tanfolyami képzésre:
OKJ 31 5233 01 Eljárás szerinti (alapfokú) hegesztõ

OKJ 31 5233 14 Fémforgácsoló
OKJ 32 5233 02 NC-CNC gépkezelõ
ECDL számítástechnikai tanfolyam

(az iskola akkreditált vizsgaközpont)

Igényes frizura otthonában, kényelmesen

Farkas Jánosné Ildikó nagyon sokol-
dalú, foglalkozik honlap-készítéssel,
pulitenyésztéssel, rövid idõre elkalan-
dozott a közgazdaságtan, a zeneokta-
tás területére, sõt még kántorképzõt is
végzett. Az elsõ szerelme, így elsõ
szakmája a fodrászat volt, amely ismét
fontos helyet tölt be életében. 2004
decemberében mobilfodrász vállalko-
zást indított Nagydorogon. A szolgál-
tatás legnagyobb erénye a mobilitás.
Elõre egyeztetett idõpontban a meg-
rendelõ otthonában készülhetnek a fri-
zurák, ami számos elõnnyel jár, hiszen
nem kell készülõdni, öltözködni, vára-
kozni, esetleg az apró gyerekek szá-
mára felügyeletrõl gondoskodni. Sõt

ki sem kell otthonról mozdulni, Ildikó
házhoz megy Paks, Tolna, Szekszárd,
Simontornya körzetében. Ami nagyon
fontos, ez abszolút nem jelent maga-
sabb árat, egy nõi frizura szárítással
700–1100 forint, komplett frizura vá-
gással 1400–1900 forint a haj hosszú-
ságától függõen.
– Számomra elsõdleges fontosságú a
vendég kényelme, és igényeinek ma-
ximális kiszolgálása. Fontos a hagyo-
mányos és a legújabb divatot követõ
frizurák elkészítése közben a vendég
és haja egészségének megõrzése,
ápolása – mondja Ildikó. E célok ér-
dekében olyan hajápoló, hajformázó
és hajszínváltoztató termékeket kere-
sett, amelyek igen nagyfokú haté-
konyságuk mellett óvják a hajat és a
fejbõrt, miközben a kívánt eljárást
végzik a hajon. Ezeket a kívánalmakat
szem elõtt tartva választotta az
Alfaparf Milano cég termékeit. 
Farkas Jánosné Ildikó a 20/570-1879-es
telefonon várja a megrendelõk hívását,
e-mail címe: farasil@externet.hu. Bõ-
vebb információ a http://mobilfodra-
szat.freeweb.hu honlapon található. (x)

EZERARCÚ PAKS
FOTÓPÁLYÁZAT

A Paksi Hírnök fotópályázatot hirdet
„EZERARCÚ PAKS” címmel.

A névvel és jeligével ellátott pályamûveket A/4
méretben papíron és digitális formában várjuk. 

A fotókat augusztus 15-ig 
a Photo Hall–Papírforma üzletben

(Dózsa György út 30., a Matáv Pont helyén) 
és a Paksi Hírnök postacímén 

(TelePaks Kht. 7031 Paks, Pf. 111.) várjuk.
A szerkesztõség független zsûrit kér fel 

a pályamûvek elbírálására, melyekbõl az újság
következõ lapszámaiba és honlapunkra is 

válogatunk.

A legjobb fotókat értékes díjakkal 
jutalmazzuk és azokból kiállítást rendezzünk.

PAKSIHÍRNÖK



Parapszichológus vagyok –
mondja magáról Júlia, de azt
is hozzáteszi, hogy õ csak be-
szélget. Egy pillantás a te-
nyérbe, és már tudja is, amit
kell…

Azokkal, akik eljöttek hoz-
zá, megjárta már a poklok
bugyrait, és kézen fogta va-
lamennyit, mondván: arra
vezet az utad! Minden bi-
zonnyal jó irányba kalauzol-
hatta õket, mert sokan ke-
resték Júliát. Eleinte csak a
környezõ utcákból, majd
városszerte híre kelt: feltét-
lenül érdemes hozzá elmen-
nie annak, aki gödörben ér-
zi az életét, mert megmu-
tatja a kifelé vezetõ utat és
reményt ad. Ma már szinte
csak a fõvárosból és kül-
földrõl érkeznek a kétsé-
gekkel küszködõk, akiknek
szükségük van a beszélge-
tésre, útmutatásra, hitre és
megértõ szeretetre. Pénz-
ben nem szenvednek hi-
ányt, de nem vehetnek rajta
boldogságot… 

Júliát az alkoholmentes ká-
vézó szomszédságában álló
piactéri mûtermében, ahol
gyakran festeget, ma is bár-
ki felkeresheti. 

– A kávézó a fiamé, gyak-
ran ücsörgök ott, elõfordult,
hogy a kicsi és a nagyob-
bacska leült mellém, és
együtt olvastuk a Kis herce-
get, majd átbeszéltük a tör-
ténetet. Ha valaki szomjas
az odafigyelõ beszélgetésre,
hát õk valóban… A gyere-
kek azt is látják, hogy festek
a szomszédos helyiségben,
és olyan jó volna ecsetet ad-
ni a kezükbe, mert nincs el-
foglaltságuk, és itt jól érzik
magukat. is, ahol sok tizen-

éves fordul meg. Számtalan
ötletem van, hogyan lehetne
értelmesen kitölteni az ide-

jüket, építõ sikerélményhez
juttatni õket és megakadá-
lyozni azt, hogy rossz társa-
ságba keveredjenek. Egy vi-
dékrõl érkezett kamasz, akit
az édesanyja kísért el, így
jellemezte Júliát: „Full szá-
zas vagy, Mami”. – A felnõt-
tek között pedig számtalan
MAMI van. Pedagógusok,
akik már nem eredeti hiva-
tásukat ûzik, vagy idõseb-
bek, de túl sok az energiájuk
ahhoz, hogy csak a saját
unokájukkal foglalkozzanak.
Sok a tettre kész, jóérzésû
ember. Remélem, egyszer
ideális körülményeink lesz-
nek ahhoz, hogy összehoz-
zuk õket. 

– Ha egyszer igazán mû-
ködni kezd az alapítvány,
személyre szóló patronálást,
gondoskodást kapnak majd
azok, akik a látókörünkbe
kerülnek. Mindenki születik
valamire, tehetséges valami-
ben, és akkor lesz sikeres,
ha a megfelelõ irányba visz
az útja – mondja lelkes meg-
gyõzõdéssel Júlia. 

– Hiszek abban, hogy ezen
a helyen valamikor megvaló-
sul ez az álom. A piactér
szomszédságában valamikor
zsinagóga mûködött. Azon a
helyen pedig, ahol a kávézó
áll, valaha az én nagyapám
lakott. Õ volt a „Boletta”
Nagy Lajos, aki onnan kapta
a nevét, hogy másoknak is õ
harcolta ki a külön járandó-
ságot, a bolettát. Az én utam
sem könnyû, de nem adom
fel, meg fog valósulni a MA-
MI központ.

Hallgatom karizmatikus
szavait, és azon gondolko-
dom, lehet-e egy jövõbelátó-
val vitatkozni arról, mi fog
történni ezután?      S. Szabó
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Fotók: Vida Tünde, Fonyó Dániel

Te full százas vagy, Mami!
MAMI – együtt a négy betû a világon mindenütt
ugyanazt jelenti: olyan személyt, aki odaadóan, önzetle-
nül szeret, segít. Ne felejtsék ezt a szót, jelentõsége lesz
történetünkben, amely nem szokványosan indul. Ismerni
kell hozzá H. Nagy Júliát, aki megálmodott és egy gazdag
embertõl ajándékba kapott egy közhasznú szervezetet, a
MA-MI Gyermek- és Ifjúsági Alapítványt. 

A paksi Tourinform-
irodában is megvásárolható
már a Dél-Dunántúl Turiz-
mus Kártya, mely számos
kedvezmény igénybevétel-
ét teszi lehetõvé.  Azoknak
ajánlják a kártyát, akik a
Dél-Dunántúlon, vagyis So-
mogy, Tolna és Baranya
megyében terveznek üdü-
lést, kirándulást. – A ked-
vezmény mértéke 5%-tól
100%-ig terjed. A kártya
felhasználható étkezésnél,
szálláshelyeken, múzeu-
mokban, valamint különbö-
zõ programoknál. Az ára
pedig mindössze 1.499 fo-
rint – mondja el a Tour-
inform-iroda vezetõje, S.
Kiss Erzsébet. A belföldön
üdülni vágyó vendégeknek
a kedvezményes családi
üdüléseket tartalmazó, va-
lamint a senior és ifjúsági
katalógust ajánlják a paksi
irodában, mely a Szent Ist-
ván téren várja az érdeklõ-
dõket.

Pakson is:
Turizmus kártya 

CENZÚRÁZOTT EGÉSZSÉG?
DR. LENKEI GYÖRGY

MI VAN…?!
HA NEM SZEDÜNK 

VITAMINOKAT?
EGY SZENZÁCIÓS ELÕADÁS

PAKSON, A VÁROSHÁZA
NAGYTERMÉBEN

2005. AUGUSZTUS 9-ÉN 18:00-kor

Jegyek rendelhetõk 
a 20/451 2037-es mobilon

BELÉPÕJEGY 500 Ft
A rendezvény szervezõje a Hatékony Tanulásért

és az Egészséges Születésért Alapítvány
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GEMS
márkájú 

futballcipõk 
stoplis, terem 

és salak-
változatban

GEMS 
futball-labdák

DUNA és GEMS márkájú
sportruházat

Sportmezek, nadrágok, sport-
szárak, edzõ és gálamelegítõk

nagy választékban

DUNA-SPORT Kft. 
7030 Paks, Rákóczi u. 9.

Tel/fax: 75/511-204, 511-205

Fotó: Fonyó Dániel

Evezõs sikerek
A bulgáriai Plovdivban ren-
dezték az ifjúsági és U23-as
sík vízi kajak-kenu Európa-
bajnokságot július 15–17-e
között.

A korosztályos válogatot-
takban az Atomerõmû
Sport Egyesület két ver-
senyzõje is hajóba szállt. Az
1000 m-es döntõkben az if-
júsági kenu négyesben
Dejczõ Balázs – Lakatos,
Varga és Jakus társaságá-
ban – a hatodik helyen ért
célba. Az U23 csapat tagja
Boros Gergely kajak egyes-
ben és négyesben két ezüst-
éremmel lett gazdagabb.

Másnap az 500 méteres
döntõkben is érdekeltek
voltak az ASE fiataljai. Bo-
ros Gergely az U23-as kor-
osztály kajak egyes döntõjé-
ben a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel, míg
Dejczõ Balázs az ifjúságiak
kenu egyes döntõjében a 4.
helyet szerezte meg. Dejczõ
negyedik helye azért külö-
nösen ígéretes, mert csak a
nála egy évvel idõsebbek
tudták megelõzni.      (cseri)

Kell egy cég
Megvásárolta az önkor-
mányzati tulajdonban lé-
võ DC Szolgáltató és Va-
gyonkezelõ Kft.-t a Paksi
Sportegyesület. A képvi-
selõ-testület júliusi ülésén
döntött az eladásról, a vé-
telárat névleges összeg-
ben, ezer forintban hatá-
rozta meg. 

A társaság részlegeinek
értékesítése után „kiüre-
sedett”, semmilyen tevé-
kenységet nem folytat,
mindössze néhány gyesen
lévõ kismama foglalkozta-
tója. A PSE-nek azért van
szüksége a cégre, mert
labdarúgócsapata a kö-
vetkezõ idényben az NB
II-es osztályban folytatja
a versenyezést, ami jelen-
tõsen megnöveli az egye-
sület költségeit. A több-
letkiadásokat reklámbe-
vételekbõl kívánják fe-
dezni. Ehhez, s a szerzõ-
déskötésekhez számlaké-
pes szervezetre van szük-
ség. Azzal, hogy megvásá-
rolták a gazdasági tevé-
kenységet nem folytató
gazdasági társaságot,
megspórolták az alapítás
költségeit. 

A cég élén kettõs ügyve-
zetés lesz, Balog Judit és
Haraszti Zsolt személyé-
ben – tájékoztatott Dr.
Blazsek Balázs a Paksi
Sportegyesület elnöke. 

-gyöngy-  

Ingolstadtól Silistráig

1956-ban egy pár lelkes
evezõs Pozsonyban összeült
néhány sportvezetõvel, és
arról tárgyaltak, hogy Bu-
dapestig evezhessenek ke-
nuikkal. Abban az idõben
rendkívül nehéz volt egy
ilyen nemzetközi túrát
megszervezni. – Nyugatra,
Bécsbe csak úgy juthat-
tunk ki, ha a bécsi kajakfel-
vonuláson eveztünk. Ez so-
ha nem szólt a politikáról,
egyszerûen csak a Duna
szeretete vonzott minket –
mondta el Gyõri Endre, az
elsõ túra szervezõinek
egyike. A Duna túra immár
tíz éve Ingolstadtból, Né-
metországból indul és Bul-
gáriában, Silistrában feje-
zõdik be. Az évek során a
kezdeti pozsonyi indulás
Bécsig tolódott, majd a be-
fejezõ állomás elõbb Moh-
ács, majd Belgrád lett. Ez-
után érte el a túra a mai
hosszát. Ez a Duna leg-
hosszabb olyan szakasza,
mely egy nyár alatt leevez-
hetõ. Bár kezdeményezé-
sek voltak a folyó teljes
hosszának behajózására, a
szervezõk generációk óta
kitartanak a mellett, hogy a
túra egy nyár alatt na-
gyobb létszámmal is biz-
tonságosan teljesíthetõ le-
gyen. Így kimarad az
Ingolstadt fölötti, számta-
lan erõmû által lassított,
szûk táborhelyû szakasz, és
a Silistra alatti, higiéniailag

nem teljesen kifogástalan
táv is. Idén a túra június
25-én indult és augusztus
27-én érkezik végállomásá-
hoz. Az evezõkhöz kedve
szerint mindenki csatlakoz-
hat akár egy-egy rövidebb
szakaszhoz is.

Paksra, a túra már hagyo-
mányos állomására, több
mint 230-an érkeztek a leg-
különbözõbb nemzetek
képviselõi. Legtöbben Né-
metországból, körülbelül
120-an. Akadt a vízre szál-
lók között olyan, aki család-
jától születésnapi ajándék-
ként kapta a lehetõséget,
de volt olyan német hölgy
is, aki nyolcvan évesen egy
hónapot evez a társasággal.

A város részérõl Bagdy
László tanácsnok üdvözölte
a résztvevõket az Atomerõ-
mû SE kajak-kenu szak-
osztályának csónakházá-
nál. Paks szerény vacsorá-
val és néhány apró aján-
dékkal kedveskedett a
résztvevõknek.

– Csodálatos hobbi. Be-
csülöm, hogy kemény mun-
kával végigeveznek ezen a
távon. Ezek olyan embe-
rek, akik aggódnak a ter-
mészetért – mondta Bagdy
László.

A paksi pihenõ után a ka-
jakok-kenuk visszakerültek
a vízbe, és ismét evezõt ra-
gadtak a túrázók. Immáron
ötvenedszer.  

Polgár Tamás

Vadai Emléktorna
A Gyapai Kispályás Labda-
rúgó Baráti Kör – élén
Frics Istvánnal – elsõ ízben
rendezte meg a Vadai Mi-
hály Emléktornát. A baj-
nokságon nyolc meghívott
csapat vett részt. A tornát
és így a Vadai Mihályné ál-
tal felajánlott vándorkupát
Sárbogárd nyerte, második
a székesfehérvári Alba Vo-
lán csapata lett, harmadik
pedig a dunakömlõdi Bot-
láb SC. A díjakat Kovács
Sándor, a paksi önkor-
mányzat külsõ városrészek
településrészi önkormány-
zatának elnöke adta át. A
Vadai Mihály Emléktornát
a jövõben minden évben
megrendezik. 

-vt-
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Galántán
vendégeskedett
a PSE
Az elmúlt évben írta alá
Paks testvérvárosa, Galán-
ta labdarúgócsapatával a
Paksi Sportegyesület azt az
együttmûködési megálla-
podás, melynek keretében
most a paksi csapat látoga-
tott a szlovák focistákhoz.
A delegáció tagja volt
Faller Dezsõ alpolgármes-
ter, a PSE elnökségének
tagja, Süli János, a labda-
rúgó szakosztály elnöke,
Lazók Albert szakosztály-
vezetõ és Balog Judit ügy-
vezetõ igazgató. A felkészü-
lési idõszak harmadik mér-
kõzését játszották a Len-
gyel-tanítványok a szlovák
harmadosztályban szereplõ
FC Slovan Galántával. A
meccs elsõ félidejében a
paksi különítmény Búzás
Attila góljával magához ra-
gadta a vezetést. A félidõt
még a paksiak irányították,
de több helyzetet is kihagy-
tak. A hazai csapat többnyi-
re saját kapuja elé szorult.
A szünet a Galántának tett
jót, edzõjük felrázta õket,
míg a paksiak a második
félidõ elején az „öltözõben
maradtak”. A kezdeménye-
zést a második játékrész-
ben mutatott gyenge játék-
kal átadták a testvérvárosi-
aknak, akik így a hazai
szurkolók nagy örömére 2-
1-re alakították a végered-
ményt. Másnap a közeli
Tallóson már a két telepü-
lés ifjúsági csapatai vették
birtokba a pályát. Lacza
József labdarúgói 7–1-re
gyõzedelmeskedtek. A pak-
si felnõtt gárda a szép szá-
mú hazai nézõsereg elõtt
jobbik formáját mutatva,
Búzás, Fehér, Barics és
Heffler góljával 4–0 arány-
ban bizonyult jobbnak.
Visszavágóra elõrelátható-
lag a téli felkészülési idõ-
szakban lesz majd lehetõsé-
gük a csapatoknak.    -baci-

Két paksi arany az Atom Kupán

Huszadik alkalommal ren-
dezték Pakson az ESZI
Sportcsarnokban a junior
Atom Kupa nemzetközi
cselgáncsversenyt. A viada-
lon 19 ország 270 verseny-
zõje lépett tatamira. Az
ASE színeiben öt paksi fia-
tal küzdött a minél jobb he-
lyezésekért. A három tata-
min két napon át hét férfi és

hat nõi súlycsoportban zaj-
lottak a küzdelmek, szom-
baton kettõ, vasárnap há-
rom paksi sportoló volt ér-
dekelt. 

Plusz 100 kg-ban a junior
Európa-bajnok Bor Barna
három ippon gyõzelmet kö-
vetõen állhatott a dobogó
legfelsõ fokára. Ez már az
ötödik atomkupás szereplése

volt a tehetséges versenyzõ-
nek, három arany- és egy
ezüstérmet sikerült begyûj-
tenie. A 100 kg-osok között
Kiszli András helyezetlenül
zárt.

Vasárnap is született paksi
arany, a fél éve az ASE-hoz
igazolt junior Európa- és vi-
lágbajnok Mészáros Anett
nyakába akasztották az
aranyérmet a 70 kg-osok
mezõnyében. Õ harmadik
Atom Kupa-versenyén elõ-
ször állt fel a dobogó tetejé-
re. Ezen a napon még két
paksi versenyzõ lépett tata-
mira, a 73 kg-sok között
Csoknyai László helyezetle-
nül zárt, míg a 66 kg-os
Pfeffer Árpád kilencedik he-
lyen végzett. 

A versenyt nemzetközi
edzõtábor követte magyar,
szlovák, szlovén és cseh fel-
nõtt és junior válogatottak-
kal.                              

(cseri)

Terepkerékpárosok a Csárda-hegyen
Egyebek között lapunk is
támogatta a második Csár-
da-hegy Kupa terepkerék-
pár-versenyt, amelyet Du-
naszentgyörgyön tartot-
tak. A verseny helyszínén
ragyogó idõ volt, de az or-
szág számos pontján hatal-
mas esõ szegte kedvét a bi-
cikliseknek, így sokan el
sem indultak Dunaszent-
györgyre. Legalábbis így
gondolja Wiedemann Pé-
ter, a bajnokság szervezõ-
je. Az idõjárás szeszélyei
ellenére érkeztek bringá-
sok Sopronból, Nagykani-
zsáról, Veszprémbõl, s
számos helyi kerekes is
rajthoz állt. Hat kategóriá-
ban indultak a terepkerék-
párosok, akikre koruk, fel-
készültségük alapján más-
más próba várt  A csárda-
hegyi pálya idén is elnyerte

a versenyzõk tetszését,
jónak, változatosnak
ítélték. Elitben Sinka
János (Dunaújváros)
végzett az élen, hala-
dóban Szlobodnyik
Zsolt (Dunaföldvár),
hobbi férfi kategóriá-
ban a hosszúhetényi
Magyar Zsolt lett az
elsõ. Nõknél Horváth
Ágnes (Balatonfüred)
kerekezett be elsõként
a célba, a lányoknál
Komáromi Boglárka
( D u n a s z e n t g y ö r g y )
nyakába került az
aranyérem. A Paksi
Hírnök által felajánlott
kupát, ugyanúgy, mint
a Fortuna Rádió által
biztosított különdíjat,
egy-egy kiváló nõi ver-
senyzõ kapta. 

vt

Fotó: Fonyó Dániel

Mészáros Anett a dobogó legfelsõ fokára állhatott



Aki járt már a városi múze-
um ideiglenes kiállításán, ta-
pasztalhatta, hogyan lehet
egy óriási terület rengeteg
anyagát egyetlen terembe
sûríteni. A „Thália szeke-
rén” c. tárlat Erdély szín-
háztörténetébõl villant fel
érdekességeket, felbukkan
Marosvásárhely, Nagyvá-
rad, Kolozsvár és Sepsi-
szentgyörgy neve.

Aztán néhány Erdélybõl
származó közismert színész

– Bara Margit, Széles Anna
és Bács Ferenc – fotóiból
összeállított tabló várja a lá-
togatókat. A terem egyik
sarkában a korabeli prémek,
kesztyûk, parókák és
gyöngysorok nyomán meg-
elevenedik a színészöltözõk
világa is.

Aki a történelmileg hiteles
dokumentumokat becsüli in-
kább, az sem csalódhat, hi-
szen tanulmányozhatja, mi-
lyen útmutatásokat tartal-

mazott a rendezõi vázlat,
vagy milyen lehetett a múlt
században egy súgókönyv,
és ugyan mit is takar a szó:
kiszerepezés. A leglátványo-
sabbak persze a színházi jel-
mezek, ezekbõl kettõ került
a kiállított tárgyak közé: egy
huszáré és egy reneszánsz
figuráé.

A sort korabeli plakátokkal
teleragasztott hirdetõosz-
lop, és sok-sok fotó zárja,
amelyek segítenek nekünk
abban, hogy képzeletünkkel
(no meg Thália szekerével)
mi is utazzunk. Vissza az
idõben…                  S.Szabó
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Eladó ingatlanok
A Kosár utcában 2 és 1/2 szobás II. eme-
leti, erkélyes, összkomfortos lakás eladó.
Irányár: 12,1 M Ft.

Dunakömlõdön 4 szobás, komfortos, egyedi
fûtésû családi ház eladó. Irányár 6,2 M Ft

Dunakömlõdön, a Halászcsárda fölött a
Béke utcában 120 m2-es, 4 szobás, össz-
komfortos, gázfûtéses, tégla falazatú csa-
ládi ház 860 négyszögöl területtel eladó.
Irányár: 12,8 M Ft.

A Duna utcában gázfûtéses, összkomfor-
tos családi ház önálló építési telekkel
együtt vagy külön eladó. Tel.: 20/583-0813

A Dunaföldvári úton a Téglagyár mellett, szem-
ben a kompkikötõvel, téglaépületben II. emeleti,
66 m2-es, 3 szobás, összkomfortos, gázfûtéses
lakás eladó. Irányár: 6,2 M Ft.

A lakótelep központjában a Bocskai úton
2 szintes garázs eladó. Alsó szint: 25 m2,
felsõ: 20 m2. Teljesen közmûvesített, köz-
ponti fûtéses. Irányár: 3,5 M Ft.

Pakson a Zápor utcában 5 szobás, alápin-
cézett családi ház udvari garázzsal eladó.
Irányár: 17,5 M Ft. 2 lakást 1.5 vagy 2 szo-
bást I. emeletig a vételárba beszámítunk.

A lakótelepen az ASE pálya mögött
közmûvesített telek gyümölcsössel,
szõlõvel, kis épülettel eladó. 
Irányár 5,5 M Ft.

A Kurcsatov út középsõ részén IV. emeleti
2+2 félszobás, hálófülkés lakás eladó.
Irányár: 9,5 M Ft.

Fadd–Domboriban a vízparton 969 m2-es
parkosított, bekerített terület kétszintes,
összkomfortos faházzal, tárolókonténerrel
eladó. Irányár: 14,5 M Ft.

Az Újtemplommal szemben 1628 m2-es te-
rületen kétszintes családi ház eladó: 6
szoba, 2 fürdõszoba, 2 garázs (gáz és
vegyestüzelésû kazán) eladó. Földszinti,
kétszobás lakást beszámítunk.

Madocsán, a Kishegyi úton téglafalazatú 4
szobás, 160 m2 alapterületû családi ház 2
garázzsal, 280 négyszögöl területtel.
Irányár: 12,6 M Ft.

Kurcsatov 80 m2-es, felújított, átalakított távfûté-
ses, vízórás, telefonos, reluxás, riasztós magas-
földszinti lakás. Irányár: 12,7 M Ft.

A Fehérvári úton 2 szintes, összkomfortos,
4 szobás családi ház garázzsal eladó.
Üzletnek, vállalkozásnak is alkalmas.
Irányár: 17,5 M Ft.

Bölcskén a Paksi utcában 709 m2-es telken tégla
falazatú, 20 éves, 3 szoba, összkomfortos, családi
ház eladó beköltözhetõen. Irányár:7,8 M Ft.

Dunakömlõdön belsõ átépítésre
elõkészített, tégla falazatú családi ház a
Béke utcában 5,5 M Ft-ért eladó.

Részletes tájékoztatás kapható Fonyó Lajos 
ingatlanközvetítõ, befektetési tanácsadótól.
Tel.:70/310-8374 email: fonyolajos@freemail.hu

Múltunk a sajtóban

(Folytatás a Paksi Hír-
nök elõzõ számából.)
A Paksi Közlöny 1882.
április 1-jén megjelent
10. száma tûzvészrõl szá-
molt be: 

„…A vihar oly rémsége-

sen tombolt, hogy mire

az emberek házaikra fel-

mentek, hogy azokat vi-

zes csóvákkal védelmez-

zék, már azok égtek…

A vész csakhamar át-

csapott a Gebhardt ut-

czába, onnan egy harma-

dik utczába, mindenütt

mindent sodorva maga

elõtt…

Ezen közben megérkez-

tek a tüzoltók. Kifejtették

minden erejüket, de bõsz

elem ellen hiába…

Legnagyobb szerencse

volt, hogy Szuppert Já-

nos kovácsmester há-

zát… sikerült megmente-

ni. Annyira locsolták,

hogy a víz már a szobák-

ba csurgott be…

A kár temérdek. Elégett

52 lakház, 72 mellék épü-

let és 6 présház. Ezeken

kívül temérdek széna,

szalma, gabona, boros

hordók, prések, kádak,

venyige, rõzse… egy bor-

jas tehén, malaczok, ba-

romfiak, kocsik ekék s

mindenféle házi eszkö-

zök.”

Gutai István

Értékeinek

Színháztörténet dióhéjban

A Magyar Twirling Szövet-
séget felvette tagjai sorába
az Európai Twirling Szövet-
ség. Errõl legutóbbi,
Mariborban tartott ülésén
határozott a szervezet. 

– Muszáj, hogy tartozzunk
valahova, ahol tanácsokat
adnak, segítik a képzést –
indokolja a kérelmet a ma-
gyar szövetség paksi elnö-
ke, Prokob Józsefné, aki út-
törõje volt a sportág hazai
népszerûsítésének. Ma már
Paks és Dunaföldvár mellett
tíz másik településen ûzik
ezt a sportot, mely a ma-
zsorett számos elemét felvo-
nultatja.

A felvétellel lehetõvé vált,
hogy a magyar twirlingesek

nemzetközi edzéseken, okta-
tásokon és versenyeken ve-
gyenek részt. Ehhez persze
megfelelõ edzõgárdát, és sok
olyan gyereket kell találni,
aki elkötelezi magát a
twirling mellett. Pakson ez
már jó úton jár, így történhe-
tett meg, hogy az ország
sportolói itt készültek az Eu-
rópa-bajnokságra Kalmár
Lívia irányításával. A ver-
senyt Mariborban rendez-
ték. Egy héttel ez után a
paksi twirlingesek Prokob
Józsefné vezetésével
Kézdivásárhelyre utaztak,
az ottani mazsorettcsoport
fennállásának 10. évforduló-
jára rendezett ünnepségre.

-vt-

Twirling: Paksról EurópábaLapunk 
az interneten

Olvasóink mostantól a
www.paksihirnok.hu olda-
lon érik el lapunk inter-
netes kiadását. Az új honla-
pon elolvashatják legfris-
sebb írásainkat, böngész-
hetnek a városi és város-
környéki eseményeket
megörökítõ képgalériák kö-
zött, és akár régebbi lap-
számainkat is letölthetik
pdf formátumban. Az ehhez
szükséges Acrobat Reader
szoftver ugyanitt ingyene-
sen elérhetõ. 

E-mail címünk továbbra
is változatlan: paksi-
hirnok@index.hu, postací-
münk mellett itt várjuk ol-
vasóink leveleit.
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Fortuna rádió
96,3 MHz
Hétfõ–péntek:
06.00–09.00 Reggeli rulett
Zomborka Zoltánnal
09.00–13.00 Fortuna Jam 
Móré Boglárkával
13.00–17.00 Pepperóni 
Buzás Norberttel
17.00–19.00 Kívánságmûsor
Mittler Judittal
19.00–20.30 Magazinok órája
hétfõ: Gastroblues – 
a paksi Gastroblues Fesztivál
mûsora Gárdai Györggyel 

és Kozma Gyõzõvel
kedd, szerda, csütörtök, 
péntek:
Esti Rodeo Mittler Judittal és
Móré Boglárkával
Fortuna hírek: 06.00–17.00 óráig
óránként, 12.45 órakor az elmúlt
24 óra helyi hírösszefoglalója
Szombat:
06.00–09.00 Suki koktél Schuckert
Józseffel 
09.00–13.00 Délelõtti magazin
Balog Judittal
13.00–17.00 Rajtszám 
Móré Boglárkával
17.00–19.00 Kívánságmûsor

Mittler Judittal
19.00–20.30 Szombat esti party
melegítõ Mittler Judittal
Fortuna hírek: 12.30; Fortuna
sport: 12.35
Vasárnap:
06.00–09.00 Suki koktél
Schuckert Józseffel
10.00-12.00 AKT – Aktuális Köz-
életi Térkép – helyi közérdekû
magazin S. Szabó Gabival és Ba-
log Judittal
13.00-15.00 Fortuna Top 20 
Balog Judittal
15.00-20.00 Kívánságmûsor 
Mittler Judittal

Emlékezetre
méltó
(Dr. Töttõs Gábor azonos

címû könyvébõl)

Augusztus 12-én 300 éve,
1705-ben a kurucok Béri
Balogh Ádám vezetésével
átúsztattak a Dunán és
Dunaföldvárnál portyáz-
tak.

Augusztus 16-án 470 éve,
1535-ben a bedegi (ma:
Németkér) Nyáry-család
bárói címet és címert ka-
pott.

Augusztus 16-án 145 éve,
1860-ban újjáalakult a
dunaföldvári kaszinó,
amely Kossuth Lajost is
dísztagjává választotta.

Augusztus 23-án 110 éve,
1895-ben Dunaföldvárról
Knoll János müncheni vi-
lágjáró kerékpáros három
óra alatt ért Szekszárdra.

TelePaks

A TelePaks nyári adásrend-
jében péntekenként jelent-
kezõ Víkendhíradóban lát-
hatják a Pakson és környé-
kén történt események ösz-
szefoglalóját. Július 29-én
19 órakor vetítjük aktuális
híradónkat, melyben töb-
bek között ellátogatunk az
50. Nemzetközi Duna Túra
paksi állomására, valamint
az Atom Kupa elnevezésû
junior cselgáncsversenyre,
de megismerhetik a paksi
halászok nehéz munkáját is.
A Víkendhíradót minden
hétköznap 19 órakor megis-
mételjük. 

Hétfõtõl péntekig váloga-
tást láthatnak a televízió
korábbi adásaiból. Az
Egymás közt címû portré-
mûsorunkban Préházi Il-
dikó vendége Barabás
Éva, de láthatják a soro-
zatban a Kocsis Istvánnal
készült adásunkat is. Akik
januárban, februárban le-
maradtak róla, most meg-
tekinthetik Berkes Sándor
vallási magazinja, a Segít-
nék kiabálni Néked ismét-
léseit. 

Ha érdekli Önt az egész-
séges életmód, csatlakoz-
zon a Mindentudás Egyete-
méhez augusztus 3-án, ami-
kor Tompa Anna Egészség-
tudat és tudatos egészség
címmel tart elõadást.

Mozi

Július 31. (vasárnap) 18 óra
MADAGASZKÁR

Szinkronizált amerikai 
animációs film

Aug. 3. (szerda) 20 óra
XXX2 – A KÖVETKEZÕ

FOKOZAT
Szinkronizált amerikai

akciófilm

Aug. 10. (szerda) 20 óra
SAN ANTONIO

Feliratos francia akció-
vígjáték

Aug. 12. (péntek) 18 óra
PATA CSATA – HÚZD 
A CSÍKOT CSÍKOS!

Szinkronizált amerikai-dél-
afrikai családi vígjáték

Kiállítás

Dunakömlõdön a faluház-
ban augusztus 1-jén 18 óra-
kor Akvarell-party címmel
Sebestyén Ágnes, Könyv
Katalin, Zirczi Judit, és
Raffai Éva képeibõl nyílik
kiállítás. A tárlatot Bodó
Katalin faluházvezetõ és az
alkotók nyitják meg.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Ügyeletek

A felnõtt- és gyermekorvosi
ügyeletet az 1-es számú Ren-
delõintézetben találják (Rákó-
czi u. 1. Tel.: 75/410-222). Az
orvosi ügyeletet a betegek
hétfõ 8 óráig vehetik igénybe.

Gyógyszertárak:
Július 30–31-ig

Kristály Gyógyszertár
(Kishegyi u. 50–54.) 
Augusztus 1–7-ig

Borostyán Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 12.)

Augusztus 8–14-ig
Arany Kígyó Gyógyszertár

(Dózsa Gy. u. 77.) 

Hatósági állatorvosok:
Július 30–31-én 
Dr. Karsai Gábor

Paks,Gesztenyés u. 19.
Tel.: 30/947-38-14

Augusztus 6–7-én 
Dr. Karsai Gábor

Paks, Gesztenyés u. 19.
Tel.: 30/947-38-14

Magán állatorvosok:
Július 30–31-én
Dr.Cziger Zsolt

Dunaföldvár, Szent I. u. 25.
Tel.: 30/244-95-72

Augusztus 6–7-én
Dr. Kovács Ferenc

Paks, Rákóczi u. 13.
Tel.: 20/390-07-80

Dunakömlõdi
nyári est

augusztus 6-án, 
a faluház parkjában
18:00 Paksi Báb-Mazsoret
Egyesület Elevenek 
csoportja
18:40 Baby Gaby
popénekes mûsora
19:20 Paksi Pattantyúkok –
paksi ugróköteles csoport
bemutatója
19:50 „Necsi-necsi-ne
csináld” Matyi és 
a Hegedûs mulatós mûsora
21:00 Utcabál

A mûvelõdési központ,
a könyvtár és az 

ifjúsági iroda 

augusztus 1–21. 

között karbantartás és
nagytakarítás miatt 

ZÁRVA tart. 
A filmvetítések 

folyamatosan zajlanak!



Nem sok gyereknek teszik
fel szülei a kérdést: lenne-e
kedve egy évig Amerikában
élni. 

Szilágyi István azonban
(aki a Vak Bottyán Gimnázi-
umban idén érettségizett
volna) azon szerencsés kö-
zépiskolások közé tartozott,
akik élhettek ezzel a lehetõ-
séggel. Az AIFS-program
„Egy év Amerikában” akció-
ja keretében néhány hason-
szõrû cserediákkal egyetem-
ben rövid idõ leforgása alatt
már kint is találta magát az
Egyesült Államokban, egy
farmon.

– Én kaptam a legjobb csa-
ládot, még egy hónap sem
kellett a beilleszkedéshez,
pedig eleinte tartottam attól,
hogy nem lesz elég az a
nyelvtudás, amivel érkezem.
De ez egyre kevésbé okozott
problémát, a fejlõdés a kö-
zépiskolai jegyeimben is tük-

rözõdött. A nyelvtudásra
már csak azért is nagy szük-
ségem volt, mert az amerikai
emberek sokkal zárkózot-
tabbak. Ha valami problé-
mám volt, nekem kellett
nyitnom feléjük, de akkor
mindig segítõkészséget ta-
pasztaltam, és ez nem csak a
külföldi személyének szólt –
meséli.

Segítségre pedig gyakran
szükség volt. Matekórán pél-

dául olyan számológépeket
használtak, ami rengeteg
mindent tudott, például gra-
fikont is készített. De a szá-
mítógépekkel is matekórán
foglalkoztak. Négy olyan
tantárgy volt, amelyikre Ist-
vánnak tanulnia kellett: az
angol irodalom, az amerikai
történelem, társadalom-is-
meret  és a matematika. Dél-
elõttönként ezeket az órákat
látogatta mindig, azonos sor-
rendben. Ebéd után a szaba-
don választott órákat tartot-
ták meg, õ a testnevelés és a
médiaórákra járt. Az ameri-
kai diákok az egész napjukat
az iskolában töltik, ott készí-
tik el az önálló feladatokat is
délutánonként. - Ha reggel
edzés volt, akkor reggel hat-
tól este hatig suliban voltam,
mégis úgy érzem, ott több a
fiatalok szabadideje. Szeret-
nek iskolába járni, jól érzik
ott magukat, a tanárok is se-
gítõkészek. A magyar diákok
több idõt töltenek a könyvek
mellett, igaz, a lexikális tu-

dásuk nagyobb – vélekedik.
István bebizonyította, hogy

nem csak lexikális ismere-
tekkel érkezett: kint szerzett
programozási tudásával igen
sikeresen szerepelt egy szá-
mítástechnika-versenyen,
melynek segítségével Kali-
forniába is eljutott.

Azt mondja, különleges
volt azt tapasztalni, hogy az
amerikai emberek milyen
hittel és meggyõzõdéssel
szeretik a hazájukat, néha
talán túlzásnak is tûnt. De
karácsonykor bizony neki is
honvágya volt…

Épp a nyári szünet elsõ
napjaira ért haza, régi osz-
tálytársai még javában
érettségiztek. Mostanában
azon töri a fejét, letegye-e a
magyar érettségit õ is, vagy
olyan iskolában folytassa ta-
nulmányait, amelyik az õ bi-
zonyítványát is elfogadja. A
kint szerzett tapasztalatok-
ról persze nincs papír, pedig
nem keveset ér…

S.Szabó
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Paks Város Hegyközsége mint köztestület

(7030 Paks, Kurcz György utca 57.)

pályázatot hirdet hegybíró tisztség betöltésére.

A tisztség betöltésének feltételei
- szakirányú fõiskolai, egyetemi végzettség,
- szõlész, borász szakképesítés és gyakorlat

- államigazgatási vizsga,
- jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

- Paks város közigazgatási területén állandó bejelentett lakás,
- saját szõlõterülettel rendelkezik.

Az elbírálásnál elõnyt jelent: hegyközségi tisztségviselés területén szerzett tapasztalat. A hegybíró funkcióját társadal-
mi megbízatásként végzi, feladata ellátására és költségei térítésére rendszeres tiszteletdíjban részesül. 
A pályázatnak tartalmaznia kell rövid szakmai önéletrajzot, képesítéseket igazoló okmányok másolatát.
A pályázat elbírálására Paks Város Hegyközség Választmány jogosult.

A pályázatokat 2005. augusztus 20-ig
Kanczler Istvánné hegyközségi elnök nevére

Paks, Kurcz. György utca 57. vagy postafiók 120. kérjük eljuttatni.

Egy év Amerikában


