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PAKSIHÍRNÖK

Válasszon nálunk fehér függönyt, sötétítõt, színes dekorfüggönyt.
Helyszínen ingyen felmérjük!

Különbözõ karnisok: mennyezeti, fali, kovácsoltvas
A függönyöket igény szerint megvarratjuk!

A bemutatott kész függönyökre 20% kedvezmény

Egyéb termékek: akciós nyári paplan 3450 forintért.
Pamutos plédek, franciaágy-takarók, ágynemûhuzatok,

strandtörölközõk.
Paks, Dózsa György út 20. (a könyvtár mellett)

Paks, Barátság út 1–3. (buszmegállóban). Telefon: 75/312-692; 20/3269974

TERI TEXTIL, az otthon varázsa – NYÁRI AKCIÓK

Fél évszázad elteltével már
paksinak vallja magát

Nyugdíjba vonult, s a vasárnapi isten-
tiszteleten búcsúzott az evangélikus gyü-
lekezet kántora, Hoffman Mária. Ekkor
iktatták be utódját, Baradné Koch
Boglárkát, aki Mária néni unokahúga. A
munkát, melyet nagynénje több mint fél
évszázadon át szívvel-lélekkel végzett, õ
viszi tovább. Mária nénit 1950-ben kér-
dezték meg, vállalná-e a kántor helyette-
sítését egy hónapra. Ennek ötvenöt éve.
A kántorság nem volt idegen számára,
mindkét napgyapja, apja, testvére, uno-

katestvérei kántorok voltak. Apja Pak-
son, Mária néni Újvidéken, Kátyon szü-
letett, Paksra a háború elõl menekültek.
Amire megérkeztek, szinte mindenük
odaveszett, néhány bútor maradt. Ezek,
és a sok-sok emlék, melyeknek többsége
a tanítványoktól származik, ma is meg-
van, Mária néni szobáját díszítik. Fiata-
lon zongoraleckéket adott. A hangszer
ott áll a szobában, de már nem játszik
rajta. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Mária néni elbúcsúzott a szolgálattól. Kántor volt. Annak idején egy
hónapnyi szolgálatra kérték fel. Ennek ötvenöt éve. A munkát unoka-
húga vette át.

Paks igaz
szövetségese
Élvezi Paksot, mert az emberek op-
timisták, s mert itt együtt van a vi-
lág legszebb templomainak egyike
és a tudomány nagyságát hirdetõ
atomerõmû. A Páneurópai Unió el-
nöke negyedszer vendégeskedett
Pakson. Dr. Habsburg Ottónak, akit
az MVM Rt. vezérigazgatója, dr. Ko-
csis István az atomerõmû igaz szö-
vetségesének nevezett, immár szobra
áll az atomerõmû szoborparkjában. 

(Írásunk a 6. oldalon)



(Folytatás a címlapról)
Rádiót hallgat, televíziót néz,
olvas, rejtvényt fejt, néha a
kertben is tesz-vesz, vagy le-
ballag a templomba. 

Egyszer találkoztunk, öt esz-
tendeje, akkor Pro Urbe-díjat
kapott. Most ismerõsként üd-
vözöl. Sorolja tanítványait, név
szerint említi õket, pedig nem-
hogy évek, hanem évtizedek
teltek el azóta, amióta elváltak
útjaik. Néhányuk ma is jelent-
kezik. Mária néni õrzi a levele-
iket együtt számos, más em-
lékkel. Elõkerül a családi kró-
nika, amelyet édesapja vetett
papírra. Másik féltve õrzött
kincs az emlékkönyv, lapjain
cirkalmas régi betûkkel. Má-
ria néni büszkén sorolja, ki

mindenki írt bele. Tévedhetet-
lenül lapozza fel, s mutatja az
emlékezetes bejegyzéseket,
köztük a mostani lelkész, Sza-
bó Vilmos Béla apósáét, Pintér
János esperesét, aki valami
véletlen folytán Mária néni
kedvenc sorait írta: „Akik az
úrban bíznak, erejük meg-
újul.” – Hoffman Mária úgy
gondolja, ez a titka minden-
nek. S bár 95 éves, jókedve
töretlen. – Férjhez nem men-
tem, de mindig család vett kö-
rül – árulja el a boldogság tit-
kát. A jókedve pedig – mint
mondja – annak köszönhetõ,
hogy minden reggel valami
dallamra ébred. 

Arra, hogy hatvan éve jó
döntés volt eljönni Újvidék-

rõl, nem rég jött rá. Pakson
nyugodt, jó élete volt, ott pe-
dig, ki tudja, mi történhetett
volna. De nem csak ez tudato-
sult benne mostanában, ha-

nem az is, hogy õ mostanára
már igazi paksi lett. Beszélge-
tésünk végén zavarba hoz, au-
togramot kér emlékkönyvé-
be, s én bízva abban, hogy így
is lesz, azt írom, öt év múlva
ismét találkozunk.

vida

Másodszor rendeztek faluna-
pot Dunakömlõdön. A ren-
dezvény ötlete a településen
élõk körében született. A bú-
csút Imre napján tartják,
amikor az idõjárás már hûvö-
sebb. Szerettek volna egy
napsütésesebb alkalmat is az
együttlétre, ezért tavaly élet-
re hívták a rendezvényt, és
szeretnék, ha hagyománnyá
válna, mondta el Forster Jó-
zsef, a Dunakömlõdért Egye-
sület elnöke.  Az idei falunap
sportprogramokkal kezdõ-
dött. A gyerekeknek külön-
bözõ játékokat, majd kézmû-
ves foglalkozást kínáltak, és
családi pikniket is hirdettek
a szervezõk: a Duna-
kömlõdért Egyesület és a he-
lyi sportegyesület. Hajdú Já-
nos polgármester köszöntõje
után a nyolc éve mûködõ
Dunakömlõdi Tehetséggon-
dozó Közalapítvány elnöke,
Koósz Roland, és kuratóriu-
mának tagjai általános isko-
lás gyerekeket jutalmaztak,
az oktatási intézmények ja-
vaslatait figyelembe véve.
Tanulmányi eredményért,

sportteljesítményért, vagy
mûvészeti tevékenységért
kilenc dunakömlõdi gyerme-
ket díjaztak. Többen közülük
éppen táboroztak, vagy csa-
ládjukkal nyaraltak, hozzá-
juk eljuttatják jutalmukat. A
közalapítvány kuratóriuma
azt tervezi, hogy kiterjesztik
a korhatárt és a szüreti na-
pon fõiskolás, egyetemista fi-
atalokat fognak díjazni. A
könyvutalványok átadása
után folytatódott a színpadi
program. A mûsorban fellé-
pett a Balogh Antal Katoli-
kus Iskola csoportja; a
Dzsungel könyvét vitték

színpadra Cseke Klára ren-
dezésében. Láthatta a közön-
ség a madocsai és a
németkéri néptáncosokat, a
Csillag Show Táncegyüttes
sokszínû mûsorát, volt
twirling-bemutató, zenélt a
Norm együttes és a Grácia
trió. 

Borbély Andrea (képün-
kön) is a Dunakömlõdi Tehet-
séggondozó Közalapítvány
díjazottja. A jövõ tanévben
kezdi a felsõ tagozatot a De-
ák Ferenc Általános Iskolá-
ban. Szeret sportolni, röplab-
dázik. Az elmúlt tanévben
részt vett megyei és országos

versenyen, ahol csapatával
dobogós helyeken végeztek.
Kedvenc tantárgyai a német
és a matematika. Andit ta-
nulmányi és sporteredmé-
nyéért részesítette jutalom-
ban a közalapítvány kurató-
riuma.                      -gyöngy-
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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: július 29.

Panorámakép: www.paksnet.hu
Címlapfotók: Vida Tünde

PAKSIHÍRNÖK

Piknik a kömlõdi sportpályán

Fél évszázad elteltével már paksinak vallja magát

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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A paksi önkormányzat gaz-
dasági bizottsága rendkívüli
ülésén tárgyalt a felhalmo-
zási céltartalék terhére el-
végzendõ munkákról. Ebbõl
a forrásból olyan beruházá-
sokat, kárelhárítási munká-
kat, felújításokat finanszí-
roznak, amelyek év közben
merülnek fel. Emellett arra
is alkalmas a keret, hogy a
költségvetés idején már fel-
sorolt munkákhoz, megvaló-
síthatóság esetén, forrást
rendeljenek. Az ülésen több
kisebb tételrõl, összesen
mintegy 16 millió forint fel-
használásáról döntöttek. A
munkák között szerepel pél-
dául az esõzések idején ke-
letkezett károk helyreállítá-
sa. Több esetben olyan ön-
kormányzati építményrõl

van szó, amely magántulaj-
donú házat, udvart veszé-
lyeztet. Emellett szivattyúk
beszerzése, üzembe helyezé-
se is szerepel a tételek kö-
zött. Külön napirendi pont
volt a Vak Bottyán Gimnázi-
um ebédlõjének ablakcseré-
je. A beruházást az indokol-
ja, hogy az intézményben
õsszel újra lesz étkeztetés.
Ezt szintén a felhalmozási
céltartalékból finanszíroz-
zák. A gazdasági bizottság
napirendjén szerepelt pályá-
zat kiírása a gazdaságfej-
lesztési céltartalék terhére.
Ezzel évek óta támogatják a
munkahelyteremtést. A pá-
lyázat összeállításánál egy
helyi rendelet alapján dolgo-
zik a bizottság. Áttekintet-
ték az ezzel kapcsolatos uni-

ós és hazai jogszabályokat,
és a pályázati anyagot elké-
szítették, de sok a bizonyta-
lanság, ezért a pályázatot a
szakminisztériumokkal véle-
ményeztetni kell, tájékozta-
tott Járfás Tamás, a gazda-
sági bizottság elnöke.
Ugyanakkor felmerült az
ülésen, hogy a rendelet mó-
dosításával, a célok jobb
megfogalmazásával hatéko-
nyabban lehetne felhasznál-
ni a céltartalékot. Mindezt
figyelembe véve úgy döntött
a bizottság, hogy most nem
írja ki a pályázatot. Szep-
temberi ülésükön tûzik napi-
rendre a rendeletmódosí-
tást, így legkorábban vala-
mikor év végén jelenhet
meg a pályázat. 

-gyöngy-

Gazdasági kérdésekrõl döntöttek

Épül a Tesco Pakson, az egy-
kori konzervgyár területén.
Állnak a falak, és dolgoznak
az áruház megközelíthetõsé-
gén is. Az útépítéssel kapcso-
latosan az elmúlt héten tartot-
tak megbeszélést a városhá-
zán az érintett hatóságok
részvételével. Fontos az
egyeztetés, hiszen a konzerv-
gyári csomópont kialakítása a
város forgalmi rendjét is érin-
ti. A gyár volt teherportájá-
nak kijáratánál például széle-
sítik az utat és kanyarodósá-
vokat festenek fel. Ezzel kap-
csolatban a Paksi Rendõrka-
pitányság azt javasolta, hogy
a volt teherportai kijárónál és
a Táncsics utcánál stoptáblá-
kat helyezzenek el az eredeti
tervben szereplõ „elsõbb-
ségadás kötelezõ” táblák he-
lyett. Ez a biztonságosabb
közlekedést szolgálná – muta-
tott rá Mónus Attila, a Köz-
rendvédelmi és Közlekedés-
rendészeti Osztály vezetõje.

Szabó Miklós, a terveket ké-
szítõ kft. ügyvezetõje elmond-

ta: a munkálatok során a Tol-
nai út és Dózsa György út
érintett szakaszai kiszélesed-
nek, a Kishegyi út térségében
parkolókat alakítanak ki, és
megépül a rendelõintézet fe-
lõli út is, így mindkét irányból
megközelíthetõ lesz az áru-
ház. A tervben gyalogátkelõ-
helyek létesítése is szerepel,
valamint kerékpár- és gya-
logutat is építenek a volt kon-
zervgyár területén. Az útépí-

tési munkálatok az engedé-
lyeztetési eljárás befejezõdé-
sét követõen indulnak meg. 

Az építési munkálatokkal
párhuzamosan a Tesco keresi
leendõ munkatársait. Az ér-
deklõdõk adatait már hóna-
pok óta regisztrálja a paksi
munkaügyi kirendeltség. A
jelentkezõk levélben kaptak
értesítést a további teendõk-
rõl. Õk és a más érdeklõdõk
egyaránt a Deák Ferenc utca
2. szám alatti felvételi irodá-
hoz fordulhatnak.     

-gyöngy-

Új tûzoltóautó

Átépítik a keresztezõdést

Új tûzoltóautót vett át
Lamperth Mónika belügymi-
nisztertõl Faller Dezsõ alpol-
gármester és Sátor Géza, az
önkormányzati tûzoltóság pa-
rancsnoka Budapesten. A
Belügyminisztérium 2003 óta
ír ki pályázatokat az önkor-
mányzati tûzoltóságok esz-
közállományának fejlesztésé-
re. Egy ilyen pályázat ered-
ménye az új gépjármûfecs-
kendõ. A húsz százalékos ön-
részt, 18,6 millió forintot az
önkormányzat biztosította. Az
új autón az alapfelszereltség
mellett van áramfejlesztõ, va-
lamint nagy teherbírású feszí-
tõ és vágó eszköz, így használ-
hatják tûzoltási feladatokra és
baleseti mûszaki mentésre
egyaránt. Jelenleg három
gépjármûfecskendõ és három
különleges szer áll rendelke-
zésre a tûzoltóságon. Az esz-
közök közül egy gépjármû-
fecskendõ tartalékállomány-
ban van, a többi állandó ké-
szenléti szolgálatban. Az új
autó beszerzésével lehetõvé
vált, hogy egy régebbit lese-
lejtezzenek. Ezt a nagydorogi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület-
nek fogják adományozni. Ez
már a második jármû, amely-
hez pályázati úton jutottak, az
elsõt baleseteknél és egyéb
mûszaki mentéseknél tudják
használni. Van egy harmadik
pályázat is, amellyel egy hat-
ezer literes vízszállító autó ke-
rül jövõre a tûzoltósághoz.
Ezt az autót például vízhiá-
nyos területek oltásánál tud-
ják majd hasznosítani. 

-gyöngy-

Fotók: Szaffenauer Ferenc



Az Erzsébet szálló váro-
sunk egyik történelmi szim-
bóluma. A robusztus, XIX.
századi épületkomplexum
eredetileg klasszicista stílu-
sú fogadó, majd kaszinó
volt, amely helyet adott a
város társasági összejövete-
leinek, hangversenyeinek,
ünnepségeinek. Az elmúlt
évtizedekben egyes részeit
a legkülönfélébb célokra
használták, például volt
szálloda, étterem, múzeum,
ifjúsági ház, de helyet adott
a Nyugdíjas Klubnak és a
Paksi Képtárnak is, ám ez
az impozáns  épület lehetõ-
ségeihez képest mindig ki-
használatlan maradt.  

Az épület fal- és tetõszer-
kezete statikailag jó állapot-
ban van, ugyanakkor szige-
telése és fûtése megoldatlan.
A vakolat mállik, megkopott,
a leromlott állagú mûemlék
nem éppen szívet melengetõ
látvány városunk igényes
zöldövezetének közepén.

A mûemlék épület felújítá-
sa és hasznosítása nagy gon-
dot okoz a városnak. Az ön-
kormányzat évek óta keresi
az épület hosszú távú hasz-
nosításának a lehetõségét, ez
ideig eredménytelenül. A
helyzetet nehezíti, hogy a
mûemlék rekonstrukciója
óvatos becslések szerint is
másfél milliárd forintba ke-
rülne, így az önkormányzat

többéves beruházási keretét
emésztené fel a felújítás. A
város számára nemcsak az
lenne a fontos, hogy a mû-
emléket helyreállítsák, ha-
nem az is, hogy hasznos
funkciót találjanak számára.

Az elmúlt években az ön-
kormányzat a mûemlék épü-
let hasznosítására többször
írt ki pályázatot. A legtöbb
pályázó azonban nem ren-
delkezett a mûemlék eredeti
állapotának visszaállításához
szükséges forrásokkal. Tu-
domásunk szerint a Paksi
Atomerõmû Rt. foglalkozik a
hasznosítás gondolatával. A
cég nemcsak rendelkezik a
kellõ forrással, de elkötele-
zett városunk értékeinek vé-
delme iránt is. Mivel az ön-
kormányzat eddig saját tu-
lajdonába kívánta tartani az
épületet, korábban nem is

volt érdemi megkeresés az
Erzsébet szálló ügyében. 

Megoldást jelenthetne, ha
a város értékesítené az épü-
letet, elõzetesen tisztázva a
felújítási, hasznosítási, mun-
kahely-teremtési körülmé-
nyeket és következménye-
ket. Meglehet, hogy ezzel a
lépéssel nemcsak az épület
felújítása és hasznosítása ol-
dódna meg, hanem közben a
város költségvetése is gyara-
podna, forrást biztosítva
más fontos felújításokhoz. 

Úgy tûnik, hogy az épület
érdemi hasznosítása hosszú
távon csak a tulajdon átru-
házásával lenne biztosítható.
Az önkormányzat ismét fog-
lalkozik az Erzsébet szálló
jövõjével, amelyben a PA Rt.
is fontos szerepet vállalhat. 

Amennyiben az atomerõmû
kapná meg az épület haszno-
sításának lehetõségét, az Er-
zsébet szálló valójában to-
vábbra is a paksiaké marad-
na. Így végre ismét teljes
pompájában díszíthetné vá-
rosunkat és élvezhetnénk
szolgáltatásait.

Polgár Tamás
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„PAPÍRFORMA”
PAPÍR–ÍRÓSZER–NYOMTATVÁNY SZAKÜZLET

PHOTO HALL PARTNER

FEKETE-FEHÉR ÉS SZÍNES FÉNYMÁSOLÁS,
NYOMTATÁS A/3 MÉRETIG

7030 PAKS, DÓZSA GY. ÚT 30. 
(MATÁV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT HELYÉN)

TELEFON: 75/413-764

Halódó értékeink – az Erzsébet szálló
Jobb sorsra lenne érdemes

Az Erzsébet szálló városunk egyik építészeti szimbó-
luma. A jobb sorsra érdemes mûemléken önkormány-
zati források hiányában évtizedek óta csak a legfon-
tosabb állagmegóvási munkákat végezték el, állapota
fokozatosan romlik. Az önkormányzat folyamatosan
keresi a lehetõségeket az épület felújítására és hasz-
nosítására. 

A paksi Prelátust az ön-
kormányzat tartja fenn. A
kúria homlokzatát évek-
kel ezelõtt felújították, a
tetõterét beépítették.
Most egy 4,6 millió forin-
tos beruházás keretében
megvalósul az épület kli-
matizálása és földkábeles
energiaellátása. A föld-
szinten a konyha és a do-
hányzóhelyiségben elszí-
vó-szellõzõ ventillátorokat
építettek be. Ezzel a be-
rendezéssel folyamatos
szellõztetést tudnak bizto-
sítani. Az épület klima-
tizálása kiterjed a föld-
szinti termekre és a tetõ-
téri szobákra is, ezekben
a helyiségekben klímabe-
rendezéseket szereltek
fel. A földkábeles elektro-
mos ellátás kialakításán a
héten még dolgoztak. A
kivitelezési munkára szóló
ajánlati felhívásra három
pályázó válaszolt, közülük
a Dunacenter Therm Kft-
t választották, kaptuk a
tájékoztatást a polgár-
mesteri hivatalból, Pál Jó-
zsef beruházási ügyinté-
zõtõl.  

-gyöngy-

Korszerûsítették
a Prelátust

Fotók: Szaffenauer Ferenc, M&T
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Dunaföldvár után, Tolnára
tartva érkezett Paksra a FI-
DESZ Nemzeti Konzultációs
Busza hétfõn reggel. Az au-
tóbuszon utazó aktivisták
szórólapokat, kérdõíveket
osztottak, s megkérdezték
az arra járók véleményét. 
– Azt várjuk, hogy elmond-
ják, mit gondolnak az ország
és saját maguk sorsáról –
mondja az egyik szervezõ,
Schumicky Balázs. Június
közepétõl egy hónapon át
járják az országot négy au-
tóbusszal, közel hétszáz tele-
pülésre jutnak el. – Három
nap alatt huszonkét települé-
sen jártunk, a legsûrûbben
emlegetett probléma az árak
emelkedése, a nyugdíjak el-
értéktelenedése, a magas
gyógyszerárak, s az, hogy a
fiatalok nem jutnak munká-
hoz – mondja a fiatalember.
A kérdõíveket a válaszborí-
ték segítségével postázhat-
ják, de a helyi FIDESZ iro-
dában, illetve Tóth Ferenc

országgyûlési képviselõ iro-
dájában is leadhatják. – A
beérkezett válaszokat feldol-
gozzuk és beépítjük a jövõ
évi programba – teszi hozzá
Tóth Ferenc. A térség
fideszes országgyûlési kép-
viselõje úgy véli, a köztársa-
ságielnök-választás bizonyít-
ja, hogy fontos az emberek
véleményét megkérdezni, fi-
gyelembe venni. – A köztár-
sasági elnök személyét civil
fórum javasolta, s megkapta

a pártok támogatását –
hangsúlyozza. 

A Nemzeti Konzultációs
Buszon utazó szervezõk el-
mondták lapunknak, hogy
az emberek nyitottan, ba-
rátságosan fogadják õket,
sokuk már tud a kérdõívek-
rõl, sõt meg is kapta õket. –
Sokan már vissza is juttat-
ták az íveket, több mint hat-
vanezer érkezett eddig hoz-
zánk– tudatta Schumicky
Balázs.                           -vt-

A vidéken élõk véleményére kíváncsiak

Megújult elnökséggel
kezdi meg a felkészülést
az õszi politikai szezonra
a FIDESZ Magyar Polgá-
ri Szövetség paksi szerve-
zete. A változásokat és a
közeljövõ terveit sajtótá-
jékoztatón ismertette a
helyi csoport vezetése. 

Három új taggal bõvült a
az elnökség. A választási
idõszakra való felkészülés-
ben Szabó Adrienn zeneta-
nár, Ulbert Sándor önkor-
mányzati képviselõ és
Kern József, a munkásta-
gozat megyei vezetõje se-
gíti a továbbiakban az alel-
nök Bordács József és az
elnök Barnabás István
munkáját. Barnabás Ist-
ván arról is tájékoztatott,
hogy az országos választ-
mányban Tolna megyét
képviselõ három delegált
egyike a paksi csoport tag-
ja, mégpedig dr. Mészáros
György, a  PA Rt. korábbi
elnöke.

A tisztújítással egy idõ-
ben már a következõ idõ-
szak terveirõl is döntött az
elnökség. – Haladéktala-
nul, még a nyáron meg-
kezdjük a helyi választási
program írását. A Nemzeti
Fejlesztési Tervet és az eu-
rópai uniós pályázati lehe-
tõségeket figyelembe véve,
Paksért készítjük el a sike-
res választási ciklust meg-
alapozó programot –
mondta el Barnabás Ist-
ván. A szervezet elnöke ar-
ról is tájékoztatott, hogy a
helyi csoporton belül kije-
lölték a témafelelõsöket,
valamint a tíz paksi egyéni
választási körzet felelõseit
is. Õk kísérik ezentúl fi-
gyelemmel a körzetükben
folyó önkormányzati mun-
kát, valamint a lakossági
véleményeket beépítve se-
gítik a programírást.

-dal-

Vállalkozókat, civileket, önkormányzatokat várnak
A Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás szeretne pályázni a
vidékfejlesztést célzó Lea-
der Plusz programhoz, mely
százmilliós támogatással ke-
csegtet. A Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium által gondozott keret
ötmilliárd forint. A cél, hogy
olyan típusú pályázatok szü-
lessenek, amelyek összhang-
ban vannak a különbözõ vi-
dékeken élõk elképzelései-
vel, lehetõségeivel. Így már
a pályázatok megfogalmazá-
sához, céljainak meghatáro-
zásához a helyben élõk köz-
remûködésére számítanak. –
A LEADER egy szóösszeté-
tel, közösségi kezdeménye-
zés a vidék gazdasági fej-
lesztése érdekében – mond-
ja Kiss Lajos a kistérségi
társulás közhasznú társasá-
gának ügyvezetõje. A tele-

püléseknek úgynevezett
leader akciócsoportokat kell
létrehozniuk az önkormány-
zatok, civil szervezetek, vál-
lalkozók csatlakozásával. A
paksi kistérségben a tervek
szerint két akciócsoport
alakul. Egyik Dunaföldvár,
Paks, Madocsa, Bölcske,
Gerjen és Dunaszentgyörgy,
a másik a Nagydorog kör-
nyéki települések összefogá-
sával jön létre. Az akciócso-
portoknak el kell készíteni-
ük az általuk képviselt terü-
let fejlesztési tervét, mely
alapjául szolgál majd a pá-
lyázati kiírásnak. Ez garan-
tálja, hogy olyan programo-
kat hirdetnek, amelyek a
helyben született elképzelé-
seket támogatják. Egy-egy
akciócsoport százmilliós tá-
mogatást remélhet. – Meg-
eshet, hogy ebben az uniós

pénzügyi ciklusban, tehát
2007-ig nem járunk ered-
ménnyel, de a következõben
már biztosan számíthatunk
a sikerre, ezért fontos a
hogy már most megkezdjük
a munkát – mondja Hajdú
János, a társulás elnöke. Az
akciócsoportok már meg-
tartották alakuló üléseiket.
Pakson tizenöten vettek
részt a fórumon, õk szán-
déknyilatkozatban jelezték,
készek dolgozni az akció-
csoportban. Tartalmi kér-
désekrõl még nem döntöt-
tek, de szó esett arról, hogy
a borászat, a turizmus és a
kézmûves tevékenység fel-
lendítése szerepelhetne a
célok között. Kiss Lajos
szerint a leader csoportok e
hónap végéig várhatóan lét-
rejönnek.

Vida Tünde

Megújult
Fidesz-elnökség

Fotó: Vida Tünde
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Számítógépet adományozott
a paksi atomerõmû egy kis-
dorogi fiúnak. A történet egy
levéllel indult, Kiss Adorján
az ország miniszterelnökéhez
fordult kérésével. 
A hatodik osztályos fiú
Gyurcsány Ferencnek levelé-
ben írt betegségérõl és arról,
hogy családja milyen nehéz
anyagi körülmények között
él. A miniszterelnök segítsé-
gét kérte, hogy megvalósul-
hasson elérhetetlennek tûnõ
álma: saját számítógépe le-
gyen. Gyurcsány Ferenc sze-
mélyes közbenjárására, a Tol-
na Megyei Közgyûlés elnöké-

nek közvetítésével Kiss Ador-
jánnak a Paksi Atomerõmû
Részvénytársaság segített.
Családias ünnepségen a Tájé-
koztató és Látogató Központ-
ban vehette át, amire legjob-
ban vágyott, a számítógépet. 

– Ez egy olyan különleges
mese, amely valóra vált.
Mindannyiunknak voltak
gyermekkori álmai, a kis-
dorogi fiúé megvalósult –
ezekkel a gondolatokkal kö-
szöntötte Kiss Adorjánt
Frankné dr. Kovács Szilvia, a
megyei közgyûlés elnöke. Dr.
Varga-Sabján László a PA Rt.
törzskari és humánigazgatója

segítségével a gép ma már
otthonában segíti az általános
iskolás diákot, hogy jobban
megismerhesse a világot. A
humánigazgató elmondta: az
ilyen jellegû egyéni kérések
ritkák, leginkább karácsony-
kor és a nagyobb családi ün-
nepek kör-
nyékén for-
dulnak elõ.
Az õszinte re-
ményt sugár-
zó levelek
mindig arra
indítják az
erõmû veze-
tését, hogy
amennyiben
lehetõségük
van rá, segít-

senek a rászorulókon. A hu-
mánigazgató hozzátette: az
atomerõmû fennállása óta ki-
emelt figyelmet fordít a kör-
nyezõ településen élõkre, ér-
zékeny a szociális problémák
iránt, igyekszik segíteni az ott
élõk boldogulását.            -dal-

Valóra vált álom

Két napot töltött Pakson és
környékén dr. Habsburg Ot-
tó az atomerõmû vendége-
ként. Bölcskén misén vett
részt, Madocsán felavatta a
közelmúltban felújított falu-
házat, melynek korszerûsí-
tését a Paksi Atomerõmû
Rt. támogatta. A kétszáz
éves épület vizesblokkját,
belsõ termeit már korábban
helyreállították. A munká-
kat az önkormányzat saját
költségvetésébõl és az erõ-
mûtõl fejlesztésre kapott
pénzbõl finanszírozta. Most
a külsõ felújítás történt
meg, ami közel tízmillió fo-
rintba került. – Mint a nevé-
ben is benne van, ez a falu
háza, egy közösségi célokra
épült és használt épület,
amelynek felújításával az itt
élõk régi álma vált valóra –
fogalmazott Gelencsérné
Tolnai Klára. A polgármes-
ter elmondta azt is, hogy
csak az épület színvonala nõ,
funkciója nem változik, ez-
után is lakodalmakra, csalá-
di, közösségi események
megtartására használják.

Dr. Habsburg Ottó és neje,
Regina fõhercegnõ a máso-
dik napot az atomerõmûben

töltötte, ahol a társaság ve-
zetõivel találkozott. A Tájé-
koztató és Látogató Köz-
pont elõtti Disputa szobor-
parkban jelenlétükben avat-
ták fel dr. Habsburg Ottó
szobrát, amelyet Farkas Pál
szobrászmûvész alkotott. A
mû abban a szoborcsoport-
ban kapott helyet, amely ki-
váló magyar tudósoknak,
atomfizikusoknak állít emlé-
ket. Köszöntõjében dr. Ko-
csis István, a Magyar Villa-
mos Mûvek Rt. vezérigazga-
tója azt hangsúlyozta, hogy
dr. Habsburg Ottó államfér-
fiként nem csak a tudo-
mányban, hanem a politiká-
ban is nagyon sokat tett az
egyetemes humanizmus
gyõzelméért. – Úgy gondo-
lom, hogy nincs ember Ma-
gyarországon, aki ne ismer-
né dr. Habsburg Ottó tevé-
kenységét, életútját, amely
bizonyítja azt, hogyan lehet
sokat tenni egy országért.
Egy korábbi látogatásakor
fogalmazott meg számunkra
egy megszívlelendõ jó taná-
csot: mindig száz százalékos
teljesítményt kell nyújtani,
mert félgõzzel nem lehet si-
kert elérni – mondta az

MVM Rt. vezérigazgatója,
aki a Paksi Atomerõmû Rt.
vezérigazgatójával együtt
leplezte le a szobrot. Kovács
József elmondta lapunknak,
hogy példaértékû, amit dr.
Habsburg Ottó tett a ma-
gyarság felemelkedéséért, s
azért, hogy a magyarok ne
legyenek az Európai Unió
másodrendû polgárai. – A
paksi atomerõmû szintén
Magyarország jövõjéért,
boldogulásáért dolgozik, s ez
a két dolog valahol találko-
zik és számunkra erõt ad.
Nagyon örülök, hogy szob-
rot állíthatunk dr. Habsburg
Ottónak – fogalmazott.

– Nincs több olyan kis
nemzet, amelynek olyan
nagy tudósai vannak, mint a
magyarságnak. Ez a park
hirdeti, hogy egy kis nem-
zetnek, milyen sok dicsõsé-
ge van, s mutatja, hogy bíz-
hatunk a jövõben. Mi egy
csoda vagyunk; azok közül a
népek közül, amelyek ideér-
keztek, a legkisebb a ma-
gyar volt, de mi megmarad-
tunk, s szépen haladunk elõ-
re – mondta a szobor leleple-
zését követõen a Páneurópai
Unió elnöke.

Az erõmû vendége volt Habsburg Ottó
Interjú 

Habsburg Ottóval

Ön ismert néhányat, azok
közül a kiváló magyar tu-
dósok közül, akiknek a
paksi atomerõmû szobrot
állított. Milyennek ismerte
õket?
Sok magyarral találkoztam
az emigrációban, elõször
azért jöttünk össze, hogy
magyarul beszélhessünk,
hogy ne kelljen mindig an-
golul fecsegnünk. Sokan
voltak jó barátaim. Neu-
mann is az volt, Teller Ede
is. Nem voltak beképzelve,
nagyon bátrak voltak, na-
gyon kiálltak a magyarsá-
gért. Õk fenntartották a ha-
zának a hírnevét, kívülrõl is
segítették, ahogy tudták.
Más nemzeteknek nincse-
nek ilyen fiai. 
Áll-e már valahol szobra?
Miként fogadta a hírt, hogy
a paksi atomerõmû Dispu-
ta szoborparkjában lévõ hét
tudós emlékmûve mellé ke-
rül az Öné is?
Ausztriában már áll egy, de
engem maga a szobor ke-
vésbé érdekel. Inkább az,
hogy elérjünk bizonyos cé-
lokat. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Fotó: Vida Tünde
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A programot a Tolna Megyei
Munkaügyi Központ egy si-
keres pályázatnak köszönhe-
tõen 2004-ben indította el.
Célja, hogy a munkanélküli-
eket elhelyezze, illetve a ve-
szélyeztetettek, például a
kismamák helyzetén javít-
son. A városházán tartott tá-
jékozató elõadáson Ganczer
Tamás, a munkaügyi köz-
pont munkatársa elmondta,
ezt a célt egyrészt a munkál-

tatóknak nyújtott elhelyez-
kedési támogatással, más-
részt a munkavállalók kép-
zési támogatásával kívánják
elérni. Ez utóbbi a képzési
költségek teljes átvállalását
jelenti, valamint utazási költ-
ségtérítést is biztosít. A
program fontos része, hogy
havi 54 ezer forint összegû
megélhetési támogatásban
is részesülhetnek azok a fia-
talok, akik az aktív munka-

vállalók táborába tudnak így
visszakerülni. 

Idén újabb lehetõségeket is
kínál a három évig tartó
program. Már a diplomás
munkanélküliek is bekerül-
hetnek a rendszerbe, hiszen
számukra pályázatíró kép-
zést indít a munkaügyi köz-
pont, amelynek sikeres el-
végzését követõen gyakor-
latszerzési támogatás nyújt-
ható az alkalmazó cégnek. 
– Új lehetõségnek számít az
is – mondta el Ganczer Ta-
más –, hogy a tömeges lét-
számleépítésben érintett
munkavállalók is támogatha-
tóvá válhatnak.

A program megvalósításá-
ra Tolna megyében közel 855
millió forintot fordítanak.
Ennek 75 százaléka uniós
forrásból származik, a fenn-
maradó összeget pedig a ma-
gyar állam biztosítja.    -dal- 

Támogatják az elhelyezkedést
A munkanélküliség megelõzése és csökkentése a célja
annak a közel 900 millió forintos programnak, amelyet
európai uniós források bevonásával valósítanak meg
Tolna megyében. A humánerõforrás-fejlesztési operatív
program már második szakaszába érkezett. Ennek
rendszerérõl és az új lehetõségekrõl a városházán tájé-
kozatták az érintetteket: munkáltatókat és munkavál-
lalókat a Tolna Megyei Munkaügyi Központ Paksi Ki-
rendeltségének munkatársai. 

Magyarországon legtöbben
otthon, különbözõ rejtekhe-
lyen tartják a pénzüket,
legfeljebb bankbetétben.
Ennek két fõ oka van: egy-
részt a pénzügyi kultúránk
igen fejletlen, majd’ ötven
év kihagyás után, az utóbbi
években kezd magához tér-
ni. Másrészt a befekteté-
sekkel szemben kialakult
egyfajta bizalmatlanság,
ami érthetõ, hiszen a ki-
lencvenes évek híradásai-
ban gyakran találkozhat-
tunk az alábbi mondattal:
„a kisbefektetõk pénze el-
úszott”. Másokra bízni a
pénzünket mindig kockáza-
tot jelent, a rendszerváltást
követõ években ráadásul
megjelentek az ügyeske-
dõk, akik különbözõ trük-
kökkel kicsalták a befekte-
tõk vagyonát. Ma sem
mindegy, ki kezeli a pén-
zünket, de a kép sokat ja-

vult: megszülettek, illetve
korszerûbbé váltak azok a
törvények, melyek a pénz-
piaci mûködést szabályoz-
zák; megszilárdultak azok
az intézmények, melyek ezt
a tevékenységet ellenõrzik.
Azonban annak ellenére,
hogy ez az ipar hatalmas
fejlõdésen ment át a rend-
szerváltozás óta, a magyar-
országi lakossági megtaka-
rítások nagyobb része kész-
pénz illetve látra szóló
bankbetét. Kétségkívül ké-
nyelmes megoldás mind-
egyik, és kevés kockázattal
jár. De nem biztos, hogy a
legegyszerûbb egyben a
legjobb is: mindkét esetben
számolni kell azzal, hogy
pénzünk az inflációnak kö-
szönhetõen veszít értéké-
bõl, és közben kamatot sem
kapunk. Többen azt gondol-
ják, néhány százaléknyi ka-
mat nem jelent kellõ moti-

vációt, nem szeretnek koc-
káztatni, és egyébként sem
szívesen mondanak le arról
a lehetõségrõl, hogy bármi-
kor hozzányúljanak a pén-
zükhöz. Mielõtt bármit ten-
nénk, végig kell gondolni
jövõbeni terveinket, s az
azzal járó kiadásokat. Majd
el kell döntenünk, mekkora
kockázatot vállalunk, de jó,
ha tudjuk: a magasabb ho-
zam általában nagyobb koc-
kázattal jár. Végül az elõbbi
szempontok figyelembevé-
telével meg kell keresni azt
a megtakarítási formát,
amelyik a legtöbb hozamot
nyújtja. Számtalan cég
nyújt pénzügyi szolgálta-
tást, személyre szabott ta-
nácsokkal is ellátnak, de a
döntés mindig a miénk. A
továbbiakban konkrét lehe-
tõségeket, alapfogalmakat
fogunk megismerni: a koc-
kázat a szükséges informá-
ciók birtokában csökkent-
hetõ.

-gyuri-

Mihez kezdjünk a pénzünkkel?
Sorozatunk második részében a megtakarítási szoká-
sok hátterét vizsgáljuk.

Nagy cél az, hogy itt, a Du-
na-medencében élõ nemze-
tek újra összejöjjenek. 
Örömmel látom, hogy ez
mostanában mennyit ha-
ladt elõre. Ennek a szobor-
vonulatnak van egy óriási
szerepe. Vannak emberek,
akik szomorkodnak, mert
nem halad eléggé ez az or-
szág. Ezek a szobrok mu-
tatják, hogy milyen kiváló
nemzet vagyunk, hogy mi-
lyen sok kiváló embert hoz-
tunk ide. És én itt majd
elõttük állok – ha már el-
utazom, akkor is – és végig-
tekintek rajtuk.
Vannak olyanok, akik nem
mernek bemenni az atom-
erõmûbe, mert félnek. Ön
már járt az erõmûben…
Én tudom, hogy nem kell
félni, mert már voltam
bent. Akik nem mernek be-
menni, sajnálom õket, mert
valami érdekeset õk nem
láttak.
Negyedszer jár itt Pakson.
Elmondta, többször, hogy
szívesen jön, élvezi
Paksot…
Én elõször is azért élvezem
Paksot, mert itt optimiz-
mus van. Azt tapasztalom,
hogy itt bíznak a jövõben.
Szeretem a paksi Mako-
vecz-templomot. Itt van ez
a kiváló atomerõmû és a vi-
lág legszebb templomainak
egyike. Hát ez egy gyönyö-
rû szép valami, mert itt a
hit és a tudás közös célért
együtt mûködik.

vida

Fotó: Vida Tünde
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Üllõn rendezték meg június
24–25-én huszonnyolc csapat
részvételével a II. Dóra ma-
jori Tûzoltóviadalt. A verseny
igen összetett volt, a gépjár-
mûvezetõ terepen történõ ru-
tinvezetésébõl vizsgázott, a
beosztottaknak különbözõ
tûzoltói feladatokat kellett
teljesíteniük. Ilyen volt a sé-
rültmentés, vízfüggöny mö-
güli tûzoltás, de füsttel teli sá-
torban is helyt kellett állniuk.
A Paksi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság (HÖT)
csapata szoros küzdelemben
az elõkelõ negyedik helyen
végzett, maga mögé utasítva
több nagy parancsnokság,
így például Szentes, Buda-
pest, Nyíregyháza csapatát.
A paksi csapat tagjai:
Szuprics Ferenc, Gõsi István,
Szabó István, Novák János,
Halász Viktor és Koloh Lász-
ló. – Ez a verseny a korábban
minden évben Nyíregyházán
megrendezett TEMPO-
LOKI Tûzoltó Viadal folyta-
tása, amelyet most már csak
minden második évben ren-
deznek meg – tájékoztatott
Bán Attila tûzoltási és mû-
szaki mentési osztályvezetõ. 

A hetedik Országos Tûzoltó
Horgászversenyt Gyõrben
tartották, ahol a paksi HÖT
horgászai a középmezõnyben
végeztek. A csapat tagjai:
Vácz János, Witt Péter,
Éberling Attila. Ugyanezen
a versenyen igen jól szere-
peltek a paksi atomerõmû
tûzoltóságának horgászai. A
háromfõs legénység össze-
tettben negyedik helyen vég-
zett. A csapat 33 kg halat fo-
gott, ebbõl több mint 25 kilót
Szabó László emelt partra.
Ez a teljesítmény a gyõzel-
met jelentette számára. A
csapat tagja volt még Pintér
Erik és Bartha Gergely. A
versenyen egyébként har-
mincöt gárda indult.

-vt-

Remekeltek 
a tûzoltók

Tizenhét éve már, hogy a Tehetséges Paksi
Fiatalokért Alapítvány kuratóriuma elsõ al-
kalommal pályázatot hirdetett. A kezdemé-
nyezés jó ötletnek bizonyult, másfél évtized
után ma is él, sõt a díjátadás eseménnyé, az
elismerés ranggá vált. A jutalomra a leg-
színvonalasabban teljesítõ fiatalok tarthat-
nak számot, illetve néhány õket segítõ pe-
dagógus. 

A pályázók száma évrõl-évre igen magas.
A jelképes összeg miatt egészen bizonyos,
hogy nem az anyagi elismerés vágya dobog-
tatja meg a szíveket. – Az alaptõke egyre
csökkenõ kamatait használjuk fel minden
évben, illetve most már az adókból beérke-
zõ 1%-okat. Hogy idén mennyi teljesít-
ményt fogunk elismerni, az elõre nem tud-
ható, hiszen mindig a beérkezett pályázatok
függvénye, sõt sokszor szeptember 15-én,
mikor a határidõ lejár és bontjuk a pálya-
munkákat, akkor sem látjuk még tisztán. –
árulja el L. Németh Erzsébet. A kuratóri-

um titkára azt is bevallja, hogy nem jó érzés
valakit elutasítani, annak ellenére, hogy el-
ismerésre méltó teljesítmény áll mögötte.
Idén néhány elemmel bõvült a pályázati
kiírás. – Nagyon sok olyan fiatal él környe-
zetünkben, aki nem paksi lakos, vagy nem
helyi diák, de öregbíti a város hírnevét egy
mûvészeti csoportban vagy egy sportegye-
sületben. Nekik is szerettünk volna lehetõ-
séget adni. A sok éve gyûlõ tapasztalatok
alapján pontosítottuk a kiírást, hogy félre-
értések és formai okok miatt senkit se kell-
jen visszautasítani – mondja L. Németh Er-
zsébet.

Miután a díjak átadására már évek óta
városi ünnepség alkalmából kerül sor, ma
már rangot jelent, ha valaki eléri ezt az el-
ismerést. 

A pályázati ûrlap a paksi iskolákban, a pol-
gármesteri hivatalban és a könyvtárakban
szerezhetõ be.

s. szabó

Újból pályázhatnak a tehetséges fiatalok

Újabb elemmel bõvült a Paks és Reicherts-
hofen közötti kapcsolat. Testvérvárosunk
polgármesterének kezdeményezésére tanár-
csere-programot indítottak. A közelmúltban
már járt Pakson egy delegáció. A résztve-
võknek sikerült betekintést nyerniük a város
oktatási rendszerébe, megismerkedhettek a
várossal és Magyarországgal. Nemrégiben
ezt az invitálást viszonozták, s a II. sz. Álta-
lános Iskolából történelem- és németnyelv-
tanárok látogattak Reichetsofenbe. Itt nem-
csak az órákat tekinthették meg, hanem to-
vábbképzésen is részt vettek, s fõleg a német

oktatás metodikai módszereit figyelték meg.
Ha közvetlenül nem is, de közvetetten tud-
juk használni az ott szerzett tapasztalatain-
kat – mondta el Till Józsefné, a II. sz. Általá-
nos Iskola igazgatója. Német kollégáik jó-
voltából az értékes tapasztalatszerzés mel-
lett gazdag német történelmi és mûvészet-
történeti ismeretekre is szert tehettek. Sze-
mélyes baráti szálak is szövõdtek, ami a ta-
nárok szerint a legfontosabb, mert ez visz
minket a legközelebb az európaiság élmé-
nyének az átéléséhez.

pgr

Kerékpárt kaptak a gyõzelemért
Véget ért idén az Együtt a Parlagfû Ellen
Alapítvány „Zöldalma” programja. Az ál-
talános iskoláknak szóló, egész tanéven át
tartó programcsomag több olyan vetélke-
dõt és versenyt foglalt magába, mint az
„irtó nyerõ” parlagfûgyûjtési verseny, az
„irtó jó fej” környezetvédelmi vetélkedõ
vagy a virágosítási verseny. A vetélkedõ-
sorozaton szinte az összes paksi iskola
részt vett, valamint a kistérségbõl
Madocsa, Németkér és Gerjen képvisel-
tette magát. Minden program részered-
ményekkel zárult, melyeket az év végén,

az utolsó forduló után összesítenek. A leg-
eredményesebb iskola ajándékban része-
sül, illetve az iskola nevével díszített sza-
lag felkerül a „Zöldalma” program zászla-
jára. Idén a paksi iskolák közül a 2. számú
Általános Iskola vitte el az elsõ díjat, ami
húsz kerékpárt jelent összesen 380 000 fo-
rint értékben. A kistérségi iskolák közül a
Madocsai Általános Iskola lett az elsõ,
amit öt kerékpárral jutalmaztak. Az ala-
pítvány szeretné jövõre is elindítani a
„Zöldalma” programot.

pgr

Tanárok Reichertshofenben
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Egy autóba szerelhetõ, me-
net közben is használható
rendszám-azonosító készü-
léket mûködtet a jövõben a
paksi polgárõrség. A be-
rendezést, két másik mel-
lett, egy sikeres pályázat-
nak köszönhetõen a Tolna
Megyei Polgárõr Szerveze-
tek Szövetsége vásárolta. A
pénzt, összesen négymillió
forintot, a Biztonságos Ma-
gyarországért Közalapít-
ványtól nyerték. – Köllõ
Imre volt városi kapitány
igen erõs lobbitevékenysé-
gének köszönhetõen Tolna
megye nyerte a legmaga-
sabb összeget – mondja a
paksi polgárõrség titkára,
Nagypál Béla. Az összeg-
bõl két, autóba szerelhetõ
rendszámfelismerõt és egy
kamerás kézi eszközt vásá-
roltak. A paksihoz hasonlót
Iregszemcsén, a kézit
Szekszárdon helyezték
üzembe. Hogy a berende-
zések mennyi ideig szolgál-
nak egy helyen, még nem
döntötték el, de egyelõre
két gépjármû alkalmas
csak arra, hogy beszerel-
jék, s ezek közül az egyik
Pakson cirkál. Az azonosí-
tót a polgárõrség és a rend-
õrség együtt használja

majd, mivel a polgárõrök,
lévén civilek, nem férhet-
nek hozzá a rendõrség
adatbázisához, s intézkedé-
si joguk sincs, a rendõrség-
nek pedig ilyen korszerû
rendszám azonosítója
nincs. – Igazából az lenne
jó és kívánatos, ha a rend-
õrség jármûveiben lenné-
nek ilyen eszközök, hiszen
messze jobbak, mint amit
õk használnak, de a pályá-
zati lehetõség nem számuk-
ra, hanem számunkra nyí-
lott meg – mondja Nagypál
Béla. Az azonosító leghaté-
konyabban egy „rendõrsé-
gi jogos” kártyával mûkö-
dik, ilyenkor néhány má-
sodperc alatt a rendõrség
országos adatbázisából sze-
rez információt. Nem csak
azt állapítja meg, hogy kö-
rözik-e a jármûvet, hanem
színét, típusát, rendszámát
összevetve az illegális
rendszámcserét is jelzi. A
rendõröknek a személyi
nyilvántartóba is joguk van
belépni, így a kocsi tulajdo-
nosáról, esetleges priuszá-
ról is információt szerez-
hetnek. 

Azt, hogy komoly együtt-
mûködési szándék van a
rendõrség és polgárõrség

között, Illés László kapi-
tány is megerõsíti. – Volt,
van és lesz együttmûködés
köztünk és a polgárõrök
között – mondja. Most azon
fáradoznak, hogy kidolgoz-
zák a használat metódusát.
Nemcsak a rendõrségnél
kell szigorúan szabályozni,
hogy miként fogják mûköd-
tetni, hanem a polgárõrök-
nél is, ugyanis – mint a tit-
kár rámutatott – alkalmas
a visszaélésre. Megtévesz-
tésig hasonlít a trafipaxra,
s már a hazaúton, amikor
tesztelték, szerette volna
egy autós elintézni néhány

ezer forinttal a záróvonal
átlépését. 

– Ez nagyon komoly jelzés
volt, mindent meg kell tenni,
hogy elkerüljük a visszaélést,
mert mindenki számára na-
gyon kínos lenne, ha megtör-
ténne – szögezi le Nagypál
Béla. A berendezést – azaz
egy érintõképernyõs számí-
tógépet és egy kamerát – a
rendõrségen tárolják majd,
használatbavételéhez a pol-
gárõr igazolvány nem lesz
elegendõ, csak azok mûköd-
tethetik, akiknek erre külön
engedélyük lesz. 

-vt-

Egyedül nem megy

Egy héttel ezelõtt egy férfi kerékpá-
rozott át városunkon. Ebben még
nincsen semmi különös. Érkezése
azért volt különleges, mert egy ala-
pítvány nevében kerekezik körbe
Magyarországon azért, hogy beteg
gyermekeken segítsen. Az alapít-
vány neve „Mosolygó kórház”. Meg-
álmodója és kuratóriumának elnöke
a kerékpáros férfi, akit Dr. Albert
Royaardsnak hívnak, holland
nemzetiségû. Elmondta, hogy az ala-
pítvány a kórházakban fekvõ gyere-
keknek zenei programokat szervez,
hogy mosolyt csaljanak az arcukra.

Emellett a gyermekkórházaknak
szeretnének segíteni a szükséges
mûszerek és felszerelések beszerzé-
sének támogatásával. A kuratórium-
nak kilenc hazai gyermekgyógyásza-
ti intézmény vezetõje és két jogász a
tagja. Dr. Royaards azért pattant
nyeregbe, hogy ismertté tegye az
alapítványt, illetve adományokat
gyûjtsön. A cél 50 millió forint össze-
gyûjtése, amelybõl újraélesztõ tás-
kákat szeretnének vásárolni gyer-
mekkórházaknak. Több mint hatezer
kilométeres, négy hónapos útja so-
rán Dr. Royaards megáll hazánk több

száz településén, találkozik azok ve-
zetõivel, és lehetõség szerint vállal-
kozókkal. Pakson Bagdy László ta-
nácsnok fogadta. Arról tájékoztatta,
hogy az önkormányzat képviselõ-tes-
tületének nevében nem tehet ígére-
tet, de megpróbál segíteni, tenni az
ügy érdekében. Hozzátette, jó gon-
dolat, hogy az adományok nem egy
általános nagy kalapba kerülnek, ha-
nem a megyében gyûjtött pénz a me-
gyébe kerül vissza, ott használják
fel. A találkozó után a tanácsnok ke-
rékpárral kísérte városunk határáig
a vendéget, aki elõtt még hosszú út
áll. A körút befejezését július köze-
pére tervezi.

-gyöngy-

Biciklivel a kórházakért

Fotó: Vida Tünde
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Isgum József
(1920-2005)

Isgum József tb. kanokok,
ny. plébános életének 86.,
áldozópapságának 62. évé-
ben 2005. június 19-én
szentségekkel megerõsít-
ve elhunyt.

Isgum József Tolnán
született, 1920. január 11-
én. 1943. júniusában
szentelték pappá. Hosszú
papi szolgálatát 1943-ban
Németkéren kezdte, a
többi között szolgált
1949-ben Nagydorogon,
1951-ben Faddon. 1962-
ben Pakson volt hitokta-
tó. 1970-ben Németkérre,
1990-ben Paksra került
plébánosnak.

Nyugdíjas éveiben, 2002-
tõl haláláig Sióagárdon
teljesített papi szolgálatot.

2005. június 24-én szülõ-
városa temetõjében he-
lyezték örök nyugalomra.

A Dunát nem félni, tisztelni kell 
Polgár Tamás

„Bezzeg mi régen még it-
tunk a Dunából” – mondják
mindig a nagy öregek, ami-
kor a folyó szennyezettsége
a kérdés. Pedig a víz minõsé-
ge nagyságrendileg jobb,
mint akár nagyapáink idejé-
ben volt. Mára már a legtöbb
város szennyvizének száz
százalékát tisztítja. A gyá-
rakra nagyon kemény kör-
nyezetvédelmi szabályok fel-
ügyelnek, és a hajók sem
ontják már magukból az ola-

jat. Mégis mi lehet az oka
annak, hogy egyre kevesebb
gyerek ugrál a fákról a víz-
be, egyre kevesebb család
piknikezik a „strandon”? Ta-
lán az emberek túl tájékoz-
atlansága vagy a mai vilá-
gunk sterilitása az oka? Hi-
szen ha nem ilyen vagy olyan
tisztítószerrel mossuk le a
fürdõkádunkat, megmutat-
ják, milyen szörnyû baktéri-
umok támadnak ránk orvul.
Jelenleg a Duna vízminõsége
fürdésre alkalmas. Sajnos a
paksi vízi rendészethez tar-
tozó partszakaszon nincs ki-
jelölt strand. Ilyen csak ak-
kor lehetne, ha meglenne a
megfelelõ felügyelet a bizto-
sítására. A paksi oldalon a
kövezett részen fürdeni tilos,
hiszen a víz bizonytalansága
és hirtelen mélyülése sok
baleset forrása lehet. Az
ezen kívül esõ részeken
azonban akadnak fürdésre
alkalmas területek. A túlol-
dalon található fürdõzõhely,
ami már szintén nem strand,
az évek során elhasználó-
dott. A homokban üvegszi-
lánkok, elhajigált konzerv-
dobozok teszik nehezebbé a
mezítlábas közlekedést. A

homokpart tetején elszórtan
fellelhetõ egykori infrast-
ruktúra maradványai a szép
múltról árulkodnak. Akkor
még többet jártak az embe-
rek a Dunára. Pedig komp-
pal még mindig ugyanolyan
könnyen meg lehet közelíte-
ni. Kevesebb az ember, több
azonban a vízi sporteszköz. 

(Folytatás a 9. oldalon)

Az taszította el az embere-
ket a Dunától elõször, ami-
kor a vasút megépült a ha-
tos mellett és drótkerítéssel
elkerítették, a paksiak nem
voltak hozzászokva hogy
aluljárón kelljen a folyóra
menniük. Azóta a kerítés
eltûnt, de az emberek má-
ra már inkább a lakótelepi
strandra járnak. Az ké-
nyelmesebb. Pedig az élõ-
víz nem lehet olyan fertõ-
zõ, mint az állóvíz. A Du-
na szeretetét kellene újra
feléleszteni az emberekben.
De én úgy veszem észre
kezdenek visszatérni. –
Kiszl Károly, az egyetlen
paksi hajózási társaság tu-
lajdonosa, akinek munkája
és hobbija a folyó.

Tájékoztatjuk kedves ol-
vasóinkat, hogy a Paksi
Hírnök következõ lapszá-
ma július 29-én jelenik
meg. Addig is várja Önö-
ket internetes képgaléri-
ánk a 

www.telepaks.hu/hirnok 

címen,  ahol megtalálja vá-
rosunk leglátványosabb,
legnevezetesebb, legnép-
szerûbb eseményeirõl ké-
szült fotókat.

A szerkesztõség

Fotók: Molnár Gyula, Fonyó Dániel
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Sokfelé járt az ember az
elmúlt hetekben, hallott,
látott ezt-azt, elgondol-
kodott ezen-azon: mi-
képpen viselkedtek pél-
dául a biztosítók a leg-
utóbbi vihar után a kár-
vallottakkal? Mi jutott
eszébe az embernek jú-
nius 16-án, az évfordu-
lón, milyen más évfor-
dulóról felejtkezett meg
végzetesen. Mind-mind
jegyzetelésre méltó.

Néhány hete elbúcsú-
zott az ember Kolozsvári
Papp László írótól, még-
is visszatalált hozzá.

A Kortárs júniusi szá-
ma közölte halála után
tavaly novemberben írt
jegyzetét. Továbbadom
néhány – fájdalmasan
idõszerû – gondolatát.
(Nem úgy persze, mit
annak idején Csatári To-
rok, személyeskedve,
nyájaskodva.)

„Hazám szeretett hon-
polgára nem érti már,
mi az, hogy magyar…
nem érti, miért nem vá-
sárolja fel tõle a nagy-
tõke a búzáját, miért
rohad rá a ribizkéje,
miért hoz be az ország
tejet Dániából, amikor
az övé ott megy össze
a tehénben. Fel nem éri
ésszel, miért szüntetik
meg a faluban a postát,
hogy miért állítják visz-
sza a kisbírót… követ-
hetetlen számára, mi
lett az orosz álla-
madóssággal… nem
érti, hogy az egyszer
már eladósodottságba
és gazdasági csõdbe
belebukott szocializ-
mus után mért van már
megint eladósodva. Ha
a szocializmus után a
kapitalizmus is belebu-
kik, akkor mi lesz?”

Remit Tenda

Mi lesz?
Motorcsónakok egész hada
cikázik fel s alá a folyó paksi
szakaszán. Megjelentek a
jetski-k, amik sok bosszúsá-
got okoznak a horgászok-
nak, vízi rendõröknek és a
fürdõzõknek. Ordastól szin-
te Kalocsáig a paksiak köny-
nyen bejárhatják ezt a sza-
kaszt egy kenuval vagy akár
egy ladikkal.  Homokpadok,
tömkelege várja a kikapcso-
lódni vágyókat. Emellett
rengeteg holtág flórája és

faunája vár felfedezésre. A
paksi vízi rendészet terüle-
tén viszonylag kevés baleset
történik. A Duna nem ve-
szélytelen, és itt nem embe-
reket elragadó örvényekre,
és óriás mutáns ragadozók-
ra kell gondolni. Ahogy a ví-
zi rendõrök mondják, „rend-
ellenes vízmozgás” a fürdõ-
zésre alkalmas helyeken
nem jellemzõ. Itt is a legna-
gyobb balesetforrás az em-
beri felelõtlenség. Ha vízkö-

zelben vagyunk, figyeljünk
oda egymásra, és magunkra
tanácsolja a vízirendõrség.
Ittasan ne fürödjünk, felhe-
vült testtel ne ugorjunk a
vízbe. Ezek azok az oly so-
kat emlegetett szabályok,
amit már mindenki ezerszer
hallott, de még mindig tör-
ténnek hasonló balesetek.
Ha betartjuk az írott és írat-
lan szabályokat, a Dunától
nem kell félni. Ilyenkor a
fürdõzõhelyeket a vízi rend-
õrök is fokozottan ellenõr-
zik. Azt hogy a Dunától nem
kell félni, mi se bizonyítja
jobban, mint az évek óta
megrendezett Duna átúszás,
vagy a hagyományélesztõ
Daróczy virtus úszás, ahol a
résztvevõk, akik többnyire
amatõr úszók, 17 folyamkilo-
métert úsznak le Pakstól
egészen Kalocsáig. Ez több
mint a duplája annak a táv-
nak, amit Daróczy báróék és
barátaik úsztak le 1886-ban
Pakstól Uszódig. A Duna vá-
rosunk és életünk része. Ed-
dig is várta és ezután is vár-
ja a fürdõzni, és kikapcso-
lódni vágyókat. 

Látni és látszani – kerékpáron
Sötétben, lámpa nélkül teke-
rõ biciklisek. Az utcai világí-
tás mellett éjszaka nagyon
nehéz észrevenni õket. Az
ehhez hasonló veszélyes szi-
tuációk elkerülésére akarta
felhívni a figyelmet a városi
rendõrkapitányság kerék-
páros közlekedési akciójá-
nak segítségével. Június 17-
én, pénteken a járõrök Pak-
son három helyszínen – az
ESZI elõtt, a Pollack Mihály
úton és a strandnál – állítot-
ták meg azokat a biciklise-
ket, akik nem rendelkeztek
megfelelõ világító berende-
zésekkel. A többség tisztá-
ban volt a világítás fontossá-
gával, mégsem tette meg a
kellõ lépéseket, annak érde-
kében, hogy láthatóvá válja-
nak az utcán közlekedõk
számára. A rendõrök most

nem büntetéseket, hanem
fényvisszaverõ prizmákat
osztogattak a szabálytala-
noknak. Heisler Judit saj-
tóreferens elmondta, hogy
15 kerékpárost állítottak
meg, ami elég csekély szám

a városhoz képest. A for-
galmat fokozottan figyelik
a rendõrök a nyár hátrale-
võ részében, de újabb ke-
rékpáros akciót egyelõre
nem terveznek.

-FgrJ-

Fotók: Fonyó Dániel, Juhász Anikó
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II. világháborús könyveket
olvasok fõként, mert megta-
nítják az embert embernek,
a férfit férfinak lenni.

Polgár Tamás 
NAGY KÖNYVE

Irwin Shaw: 
Oroszlánkölykök

A Hétfejû Tündér hõse azt
kutatja, hogy mi végre lett
belõle szeretetre képtelen
lélek. Szerencséje van,
hogy végül megtanul 
szeretni.
Kövi Gergõ 
NAGY KÖNYVE

Lázár Ervin:
A Hétfejû Tündér

A finnországi Loviisából ti-
zenhat fõs csoport érkezett
Magyarországra a Paksi
Finlandia Kör meghívására.
A Finn-Magyar Baráti Tár-
saság tagjai Nyugat-Ma-
gyarországgal ismerkedtek,
hajókiránduláson tekintet-
ték meg a Duna paksi szaka-
szát és városunk nevezetes-
ségeit. A delegáció egy hétig
vendégeskedett hazánkban.

A Paksi Finlandia Kör és a
Loviisai Finn–Magyar Ba-
ráti Társaság tagjai rend-
szeresen meglátogatják
egymást. Így ismerkednek
egymás országával, kultú-
rájával, erõsítik barátságu-
kat. A tizenhat fõs finn cso-
port tagjait színes progra-
mokkal várták a szervezõk.
Két napot Nyugat-Magyar-
ország városaiban töltöt-
tek, Kõszegre, Sárvárra és
Bükfürdõre utaztak el. 

– Pakson hajókirándulás-
ra invitálta vendégeit
Finlandia Kör – mondta el
dr. Blazsek Balázs, az egye-

sület elnöke. Ellátogattak
Szekszárdra és megtekin-
tették Paks nevezetessége-
it. A látogatást közös vacso-
rával zárták. A Sárgödör
téri pincesoron a magyar
konyha remekeibõl kaptak
ízelítõt a finn vendégek.  

– Hiszem, hogy a finn és a
magyar emberekben van va-
lami közös. Ugyanúgy gon-
dolkodunk, ugyanolyan ötle-

teink vannak. Kiváló a kap-
csolat nemcsak a két szerve-
zet, hanem a két település,
Paks és Loviisa valamint
atomerõmûvei között –
mondta el beszélgetésünk
alkalmával Arvo Vourenma,
a Loviisai Atomerõmû ve-
zérigazgatója. A csoport ve-
zetõje hozzátette: a két vá-
ros atomerõmûvei közötti
kapcsolatból alakult ki a
testvérvárosi és a civil szer-
vezetek közötti együttmûkö-
dés. Õsszel Hajdú János pol-
gármester vezetésével ön-
kormányzati delegáció uta-
zik Loviisába.                  -dal-

Loviisai látogatókHazajáró diákok

Miután Dunakömlõdön
megszûnt az iskola, a falu-
ház munkatársai nem sze-
rették volna, ha a megszo-
kott helyi gyermekközössé-
get teljesen szélnek ereszte-
né a falu, ezért gondoltak
egyet, és létrehozták a Ha-
zajáró diákok klubját, ahol
délutánonként találkozhat-
tak a régi ismerõsök, játsz-
hattak és tanulhattak együtt
kötetlenül. A jelek szerint ez
annyira megtetszett nekik,
hogy egyesületet hoztak lét-
re, hogy jogi személyként
pályázatokon vehessenek
részt, pénzhez juthassanak.
Az ifjakat Faragóné Kertész
Aliz a faluház munkatársa
patronálja, aki elmondta:

– Szabályos alakuló ülést
tartottunk, ahol a gyerekek-
nek elmondtuk a jogi követ-
kezményeket, és vezetõsé-
get is választottunk. Õk na-
gyon komolyan közremû-
ködtek. 

Az egyesület célja, hogy
szervezett keretekbe fogja a
gyerekek szabadidõs- és
sporttevékenységét, bekap-
csolja õket a környezetvé-
delmi feladatokba és a tele-
pülés rendezvényeinek szer-
vezésébe. Az ifjúsági klub
tagjai együttmûködnek a
nyugdíjas klubbal és a kert-
barátokkal, valamint a
Dunakömlõdért Egyesület-
tel is. Terveik közt szerepel
többek között az Imsósi er-
dõben a Bottyán sánc rend-
ben tartása, valamint egyes
szüreti hagyományok fel-
frissítése is.            S. Szabó

Újabb nagysikerû koncertet
adott a nemrégiben fesztivál-
kórus címet nyert Paksi Vá-
rosi Vegyeskar. Az evangéli-
kus templom falai között a Si-
mon Péter karnagy által ve-
zényelt együttes Nyáresti
Kórushangverseny címen
csillantotta meg énekhang-
ját. A repertoárt azokból a
mûvekbõl állították össze,
melyek az elmúlt években a
kórus életében meghatározó
eseményekhez kötõdnek. Így
hallhatott a közönség Bach,
Rossini, Rahmanyinov mûve-
ket, de kortárs magyar szer-
zõk darabjait is. A könnye-
debb mûfaj kedvelõi is cse-
megézhettek az est folyamán,
hiszen elhangzott Bernstein
West Side Story-jának kórus-
feldolgozása, valamint az Os-
car-díjas Reggeli Tiffanynál
c. film egyik betétdala. A ve-
gyeskar ezzel az összeállítás-
sal lép színpadra októberben
Olaszországban a nemzetközi
kórusversenyen is.

sete

Hangverseny 
az evangélikus 
templomban

Fotók: Balog Judit, Fonyó Dániel



Önmagát nem tartja érdekes
embernek. Amint egyre töb-
bet tudtam meg róla, azt gon-
doltam, micsoda álszerénység
ez! Végül be kellett látnom:
Vaszkó Zsoltné Zsuzsa való-
ban szerény, nem tartja ma-
gát különlegesnek, mert csak
azzal foglalkozik, ami érdekli.
Munkájában és a hétköznap-
okban egyaránt tökéletesség-
re törekszik. Más kérdés,
hogy sok minden érdekli, így
egyszerre több dologban kell
helytállnia, hogy saját elvárá-
sainak megfeleljen. Hivatása
a hobbija is egyben, nem esik
nehezére idõnként megújítani
magát, hogy még többet hoz-
zon ki magából. Harminchá-
rom éve óvónõ, azt mondja, ez
a szíve csücske. Képesítés
nélküliként kezdte, majd a
Kecskeméti Felsõfokú Óvónõ-
képzõben szerezte elsõ diplo-
máját. Hobbija a sport, az

ASE NB–I-es kosárlabdacsa-
patának lelkes törzsszurkoló-
ja. Zsuzsa azonban a sportban
sem állt meg félúton: alapfo-
kú kosárlabda szakedzõi dip-
lomát szerzett, és óvónõként
sokat foglalkozik a gyerekek-
kel. Azt mondja, nagyon fon-
tos, hogy az egészséges élet-
mód iránti igény gyermek-
korban kialakuljon, s hogy a
lurkók megszeressék a játé-
kot, a mozgást. A „Labdava-
rázs” egyik alapítója. Igyek-
szik az edzõk keze alá dolgoz-
ni, s a sportág iránti érdeklõ-
dést felkelteni. Kiderült azon-
ban, hogy olyan gyermekek is
vannak, akikkel valamilyen
baleset, esetleg születési vagy
fejlõdési rendellenesség foly-
tán speciális módon kell fog-
lalkozni. A folytatás kézen-
fekvõ: ma már, harmadik dip-
lomájának köszönhetõen 
gyógytestnevelõként is dolgo-

zik. Utóbbi állam-
vizsga éppen akkor
zajlott, mikor az üz-
let indult. Zsuzsa ál-
lítja, hogy téglapu-
colás közben is lehet
tanulni, igaz, az idõ-
beosztásra oda kell
figyelni. A „Bongót”
családi vállalkozás-
ként mûködtetik,
nemrég ünnepelték
a nyitás  ötödik év-
fordulóját. Férje,
Vaszkó Zsolt az üz-
letvezetõ, Zsuzsa és két
gyermekük pedig segít a
munkában, leginkább hétvé-
gén.  Eleinte félt, hogy az
ovis szülõknek nem tetszik az
új szerep, és tartott attól,
hogy a vendéglátós munka
negatív hatással lehet óvónõi
tevékenységére. Néhány
esetben elõfordult ugyan,
hogy egy szülõ nem-tetszését
fejezte ki, a legtöbben sze-
rencsére megértették: a ket-
tõnek semmi köze egymás-
hoz. Pultosként sem hazud-
tolta meg magát: ki nem áll-

hatta, mikor odaszóltak neki:
adj egy sört. Elhatározta,
hogy illemre tanítja a fiatalo-
kat. Mostanra a legtöbben
tudják: a kocsmai stílus Zsu-
zsánál nem jön be, s erre
egymást is figyelmeztetik, ha
kell. Ebbõl is látható, hogy a
nevelés hatéves korban nem
ér véget. 

Több kedves történetet me-
sél azzal kapcsolatban, mikor
volt óvodásai térnek be a
Bongóba. Õket egyáltalán
nem zavarja, hogy Zsuzsát
más szerepben látják. Néhá-
nyan kifejezetten örülnek,
hogy segítségével felelevenít-
hetik a régi emlékeket. Büsz-
ke rá, hogy évente több eskü-
või meghívót kapnak azoktól
a pároktól, akik náluk ismer-
kedtek meg. Ha tudnak, ele-
get tesznek a kérésnek.
Egyébként Zsuzsa nem szo-
kott unatkozni. Szabadidejé-
ben sokat olvas. Szereti az
életrajzi regényeket, kedven-
ce Dallos Sándor Munkácsy
életrajza, az „Aranyecset” és
„A Nap szerelmese”. Szeret
koncertre járni, lánykori sze-
relme a Bee Gees, kedveli a
Bikinit és a Ladánybenét. Je-
lenleg számítógépes tanfo-
lyamra jár, tervei közt angol
nyelvvizsga szerepel. Ahogy
derûs mosolyát nézem, sze-
mernyi kétségem nincs afe-
lõl, hogy komolyan gondolja.

Szász Tibor
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A Fortuna Rádió road
showjának újonnan felfede-
zett helyi tehetsége volt a
két Julio. Julio és testvére, a
Kicsy Julio – ahogyan õk ír-
ják.

Másoknak talán nem sokat
jelentene az efféle mûvész-
név. Õk azonban, bár valójá-
ban testvérek, külön nevel-
kedtek és egy regényes vé-
letlen következtében talál-
koztak egyszer egy diszkó-
ban, ahol rájöttek az igaz-
ságra. Gárdonyi Robi látta
Sütõ Tomit táncolni, és fejé-
be vette, hogy õ is megtanul-
ja ezt a tudományt.

Tamás, aki jelenleg szak-
munkás tanuló, akkor már
évek óta autodidakta mó-
don gyakorolt. Nem volt
sem tanára, sem menedzse-
re, maga állította össze a
koreográfiákat és tervezte
a jelmezt. Ahol megjelent,
ott tiszteletteljes csodálat-
tal állták körül a többiek,
mert az elektric boogie-t

táncoló fiú ördögien pör-
gött a padlón, tapogatta a
látni vélt falakat, gépteste
pedig papírmaséként om-
lott össze a szám végén. A
nagy találkozást követõen
pártfogásába vette öccsét,
és most már együtt bõvítet-
ték akrobatikus elemekkel
az új számokat. 

Azóta a tanítvány már túl-
tett mesterén: az elsõ orszá-
gos versenyen, a Break
Jamen, ahová mindketten
eljutottak, Robi második,
Tamás harmadik helyezést
ért el, de Tamásnál senki
sem volt boldogabb.

Legközelebb a simon-
tornyai Fortuna road shown
lépnek fel majd július 2-án.

s. szabó

Tehetségesek, fiatalok

Sütõ Tamás

A paksi fiatalok egy része eleinte igencsak meglepõdött,
mikor hétvégi kikapcsolódásképpen betért a kedvelt
paksi szórakozóhelyre, a Café Bongóba. Mára már meg-
szokhatták: volt óvó nénijük szolgálja ki õket a pultnál. 

Jó napot, mi újság?

Vaszkó Zsoltné Zsuzsa

Fotók: Szász Tibor, Vida Tünde
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Ha egy vállalkozás szellemi-
sége a menedzsment gon-
dolkodásmódját tükrözi, a
GÉPKAR Kft-rõl joggal mond-
ható el, hogy alkalmazkodik
a kihívásokhoz, s a feladatok
komplex megoldására törek-
szik. A társaság 1993-tól lé-
tezik, de eredete sokkal ko-
rábbra tehetõ. Gábor József
ügyvezetõ ezt humorosan
úgy szokta mondani, hogy õ
a legrégebbi paksi, hiszen a
70-es években olyan cégnél
dolgozott, majd olyat veze-
tett, amely az atomerõmû
építésén dolgozott. A Gépé-
szeti Tervezõ, Szerelõ és Kar-
bantartó Kft. létszáma és ár-
bevétele folyamatosan nõtt.
1993-ban kezdeményezõek
voltak, hiszen olyan vállalko-
zásként jelentek meg, amely
a feladatok minél komple-
xebb megoldására töreke-
dett, a tervezéstõl a gyártá-

son át a karbantartásig. Az
eleinte jellemzõ hegesztés-
sel, csõszereléssel összefüg-
gõ feladatok dominálnak ma
is, de tevékenységük bõvül,
s egyre nagyobb horderejû
feladatokat kapnak. Egyik új
feladat az emelõgépek teljes
körû szerelése, karbantartá-
sa, a másik a villamosság. 

– Talán egyedülállók va-
gyunk abban, hogy a terve-
zés-kivitelezés mellé felzár-
kózott a villamosság. Úgy
véljük, hogy az alaptudás
bõvítésével lehet elõrejutni, a
határterületekre átlépni –
mondja az ügyvezetõ.

Meghatározó szerepet vál-
laltak a földrengésállóság-
növelõ program keretében
készült lokalizációs tornyok
közötti hidak építésében. Õk
tervezték és kivitelezték a ki-
égett kazetták átmeneti táro-
lójánál a nitrogénellátó rend-
szert, s hasonló szerepet
kapnak a most induló bõví-
tésnél is. 

Alapfilozófiájuk, hogy a
megrendelõ elképzeléseinek
mindenben megfelelõ mun-
kát végezzenek teljesen
önállóan. Ehhez megfelelõ
mûszaki csapattal és minõsí-
téssel rendelkeznek. Munka-

társaik harmadának felsõfo-
kú végzettsége van. Gábor
József a cég jövõjének ga-
ranciáját abban látja, hogy
az atomerõmû élettartamát
húsz évvel meghosszabbít-
ják, amire, mint mondja, min-
den alap megvan. Az Atom-
fórum egyesület elnökségé-
nek tagjaként különös figyel-
met szentel az atomenergia
jövõjére, s úgy látja e nélkül
elképzelhetetlen az ország
energiaellátása. Meggyõzõ-
dése, hogy a paksi atomerõ-
mû az elmúlt ötven év legje-
lentõsebb hazai terméke,
mely súrolja a világszínvonal
határát. Úgy gondolja, hogy
a paksi atomerõmû élettar-
tam-növelése mellett új blokk
építésére is szükség van. S,
hogy ezek hol kaphatnának
helyet? Természetesen Pak-
son, ahol itt van a Duna, a
megfelelõ terület és mûszaki
háttér. 

(X)

Alkalmazkodunk a kihívásokhoz

Sok szülõnek nagy gondot
jelent, ha vége a tanévnek és
megkezdõdik a nyári szünet,
hiszen ilyen hosszú szabad-
ság csak nagyon keveseknek
adatik meg. Ha a nagyszülõk
távol vannak, megoldást kell
keresni, mert a gyerek egye-
dül nem maradhat otthon.
Segítséget nyújtanak ebben
az iskolák, a különbözõ egye-
sületek, esetleg közintézmé-
nyek. A Bezerédj, a Deák
Ferenc iskolák és a Paksi SE
rögtön a tanév zárásakor in-
dította sporttáborát, ahol a
judósok, a karatésok és a
labdajátékok kedvelõi is hó-
dolhattak kedvenc sport-
águknak. A Paksi Közmûve-
lõdési Kht. lehetõséget biz-
tosít erdei és vízparti táboro-
zások lebonyolításához. A
cseresznyési táborba elsõ-
ként az általános iskolások
költöztek be, de július 11–18-
ig a dunakömlõdi faluház ve-

szi át az uralmat. Július ele-
jén lehet még jelentkezni az
általuk szervezett nomád,
kézmûves és természetvédõ
táborba. A programok tár-
háza kimeríthetetlen: kezdve
a lovaglással, a batikoláson
át, egészen a túrázásig. Szin-
tén Bodó Katalin, a faluház
vezetõje szervezi a Zsaru-
akadémiát, melyre a 6–17
éves korosztály jelentkezé-
sét várják a faluház nyitva-
tartási idejében. A sóstói
gyerektábort a paksi és a vá-
roskörnyéki iskolák gyerek-
zsivaja tölti be augusztus 21-
ig, mikor is a „családi tur-
nus” indul. Családok, baráti
társaságok vehetik igénybe
a tábor szolgáltatásait még
utoljára az iskolakezdés
elõtt. Erre jelentkezni a mû-
velõdési házban lehet. A vá-
rosi múzeum három korba
repítette vissza az idõutazás-
ra vágyó gyerekeket. Elsõ

héten a Rákóczi-évforduló-
hoz kötõdve Vak Bottyán ka-
tonái lehettek a diákok, a
másodikon Lussoniumban
voltak. Az elmúlt héten pe-
dig a bronzkorban érezhet-
ték magukat, a fiúk kardot,
fegyverzetet, a lányok fej-
díszt, ékszereket készíthet-
tek. A kirándulás sem ma-
radhat ki a Kernné Magda

Irén múzeumpedagógus ál-
tal szervezett programsor-
ból: a százhalombattai régé-
szeti parkban, a Nemzeti
Múzeumban, az utolsó csü-
törtökön pedig Aquincum-
ban jártak. Összességében
elmondható: Pakson a kíná-
lat kimerítõ, csak meg kell
találni a gyereknek legin-
kább tetszõt.                   sete

Pakson nem gond a nyár

Fotók: Balog Judit, Vida Tünde



Azt eddig is tudtuk, hogy Ki-
rály Gábor a magyar labdarú-
gó-válogatott elsõ számú ka-
pusa, remek hálóõr és profi
mentalitású játékos. Június
22-én láthattuk azt is, hogy
saját karrierépítése mellett
szívén viseli a honi kapus-
utánpótlás sorsát. Bizonyítja
a fentieket, hogy az idén ki-
lencedik alkalommal meghir-

detett Heizler Kapusiskola
meghívását elfogadva Paksra
látogatott. Elkísérte a szintén
szombathelyi iskolában nevel-
kedett, jelenleg Pécsett védõ
Horváth Gábor. Király be-
szélt arról hogy csapata a
Crystal Palace az utolsó for-
dulóban ugyan kiesett a Pre-
mier Ligából, a londoniak
azonban továbbra is számíta-
nak szolgálataira. Régóta sut-
togják a „jólértesültek”, hogy
az egykor a Herthában öt
évet lehúzó kapust angol él-
csapatok is szeretnék soraik-
ban tudni. A válogatott hálóõr
ezt sem megerõsíteni, sem cá-
folni nem volt hajlandó. Azt
elmondta, hogy szereti az an-
gol mentalitást, és London-
ban képzeli el további pálya-
futását. Halkan jegyezzük
meg: az angol fõvárosban a
Palace-on kívül nagy múltú és
jelenû csapatok is vannak.

Király és segítõi a PSE
centerpályáján mintegy
negyven kapuspalántát okí-
tottak a szakma fortélyaira.
Voltak érdekes cicajátékok,
amit kézzel és fejjel játszot-
tak, és természetesen ren-
geteg kapura lövés szere-
pelt a programban. Egy új-
donsággal is megismerked-
hettek a fiatalok, ugyanis a
teniszben használt adogató-
gép mintájára a vendégek
bemutattak egy focilabda-
adogató szerkezetet. 

A Heizler Kapusiskola júli-
us 2-án zárja kapuit. Az eddi-
gi évekhez hasonlóan az idén
is rengeteg fiatalt vonzott a
tábor az ország minden ré-
szérõl. Király Gáboron kívül
több NB–I-es kapus is ellá-
togatott a Fehérvári úti
sporttelepre. Jövõre a
tízéves jubileumon minden
bizonnyal hasonlóan színvo-
nalas és tartalmas két hetet
tölthetnek el az érdeklõdõk a
Heizler Kapusiskolában. 

-Titti- 
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Balatonbogláron rendezték
a tenisz diákolimpia orszá-
gos döntõjét, ahol nagyszerû
paksi siker született.
Klopcsik Diána és Fábián
Ágnes, a Deák Ferenc Álta-
lános iskola diákjai, a PSE
versenyzõi a IV. korcsopor-
tos csapatversenyben arany-

érmet szereztek. A csoport-
verseny küzdelmei két egyé-
ni és egy páros számból áll-
tak. A páros mérkõzésre ak-
kor lett volna szükség, ha
egyéniben valamelyik induló
vereséget szenvedett volna.
Ilyen nem történt, hiszen a
két paksi lány mérkõzés-

vesztés nélkül hozta haza a
bajnoki címért járó érme-
ket. Klopcsik Dia nyolc éve
teniszezik. Tavaly a lány
„14”-ben országos 13. helye-
zett volt, ebben az esztendõ-
ben már magasabb korosz-
tályban versenyez, és itt is
eljutott a 26. helyig. Dia fej-
lõdése töretlen, a vidékbaj-
nokságban is bejutott a leg-
jobb nyolc közé. Remek
eredmény ez különösen an-
nak fényében, hogy télen
nincs megfelelõ edzési lehe-
tõség. – Jövõre könnyebb

lesz, hiszen elkészül a te-
niszsátor, és nem kell ta-
vasszal a nulláról indulnunk
– mondta a fiatal bajnoknõ.
Társa, Fábián Ágnes jelen-
leg a lány „12”-es vidékbaj-
nokságon szerepel. Ági szin-
tén nagy formát fut, hiszen
helyt kapott a korcsoportos
válogatott keretben. Rövi-
desen mindkettõjük számá-
ra fontos fellépés követke-
zik. Június utolsó hetében
veszi kezdetét az ETA nem-
zetközi verseny Százhalom-
battán, ahol nemzetközi me-
zõnyben is megmérethetik
tudásukat. 

SJ

Befejezõdött Hotel Orchidea kupa, a tíz csapat és hu-
szonhat játékos részvételével folyó városi tenisz csapatbaj-
nokság. A bankettel egybekötött eredményhirdetést Ten-
gelicen, a Hotel Orchideában tartották, az értékes díjakat
és kupákat a szálloda tulajdonosa, Dömény Zoltán adta át a
helyezetteknek. A bajnokságot az Egypetéjû ikrek névre
hallgató Apembe William–Klopcsik Ferenc-páros nyerte,
második Tárnok László és Szilágyi István lett, harmadik
pedig az ifjabb Tárnok László és Gyöngyösi Ferenc duó.

Aranyérmes ifjú teniszezõk

Királyi kapusiskola 

Fotók: Szaffenauer Ferenc



Harmadízben került meg-
rendezésre a Marx György
fizikusprofesszorról elneve-
zett sakk emlékverseny
Pakson. A lebonyolítás nem
változott, a versenyzõk – két
fordulóban – oda-visszavá-
gós körmérkõzést játszot-
tak. Ezúttal Viktor Korcsnoj
(svájci), Sutovszkij (izraeli),
Sasikiranán (indiai), Almási
Zoltán olimpiai ezüstérmes,
valamint az atomerõmû fia-
tal játékosai: Berkes Ferenc
és Ács Péter ült asztalhoz. 

A június 12–22. között
megrendezésre került ver-
seny az év legrangosabb ha-
zai tornája volt, amely fõtá-
mogatóként a Paksi Atom-
erõmû Rt.-t tudhatta maga
mögött, a védnökséget a PA
Rt. vezérigazgatója, Kovács
József vállalta. A kiemelke-
dõ színvonalú rendezvényt,

amelynek idén az
ESZI fõiskolai
épülete adott ott-
hont, interneten
is figyelemmel
kísérhették az ér-
deklõdõk. Az ún.
online közvetítés-
nek köszönhetõ-
en a világ minden
részérõl érdeklõ-
dés kísérte a tíz
játéknapot, a hi-
vatalos honlapon
( w w w. a s e . h u /
marxgy) az egyes
fordulókat 8-10

ezer látogató kereste fel. A
tavalyi gyõztes Viktor
Korcsnoj igazi közönségked-
vencnek bizonyult, játszmái
kiemelt figyelmet kaptak. A
versenyben résztvevõ játé-
kosok egyébként sem okoz-
tak csalódást a sakkjáték
szerelmeseinek, tekintve,
hogy a hasonló tornákon rit-
kán tapasztalt éles küzdel-
met hozott a tíz játéknap.

A végeredmény alaposan
rácáfolt a papírformára, és
vaskos meglepetést hozott,
az értékszáma alapján elsõ-
ként rangsorolt Emil
Sutovszkij holtversenyben
az utolsó helyen végzett.
Nagyon rossz formát kifog-
va versenyzett és elkerülte a
szerencse is. Sokáig úgy
tûnt viszont, hogy Viktor
Korcsnoj képes lesz majd
megvédeni tavalyi elsõségét,

hiszen a svájci veterán baj-
nok kitûnõen rajtolt és az el-
sõ kör után az élen zárt. A 74
éves kétszeres világbajnoki
döntõs nagymestert legen-
dás szívóssága egy ideig
megóvta a fiatalok támadá-
saitól, de a verseny hajrájá-
ban elfáradt és kettõs vere-
séget szenvedett. Almási
Zoltán Korcsnoj ellen ara-
tott gyõzelmével megérde-
melten végzett az élen. Az
indiai Sasikiranban kemény
harcost ismerhettünk meg,
Berkes elleni utolsó forduló-
ban játszott játszmája a tor-
na egyik legszínvonalasabb
teljesítménye volt. Berkes
Feri a verseny második felé-
ben érzett rá a játékra,
Korcsnoj nyerõszériáját õ
fékezte meg, és ez láthatóan
visszaadta az önbizalmát.
Negyedik helyezése szak-
mailag értékes. A másik he-
lyi versenyzõ Ács Péter vizs-
gaidõszakban vállalta a játé-
kot, emiatt „kevésbé érezte
a labdát”, ennek ellenére ke-
mény ellenfele volt minden-
kinek.

A verseny jövõjét illetõen
merész tervek fogalmazód-
tak meg a szervezõkben, a
meghívottak között a világ
közvetlen élvonalába tartozó
játékosok neve is szerepel.
A verseny gyõztese, Almási
Zoltán és a tavalyi bajnok,
Viktor Korcsnoj már most
elígérkezett a IV. Marx
György emlékverseny 2006
évi versenyére. 

Molnár Béla
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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

Borult a papírforma

A létesítményi tûzoltóságok „Profi kupa” el-
nevezésû kispályás labdarúgó tornáját ren-
dezték Pakson az ASE csarnokban június
17-én. Három nagy ipari létesítmény, a száz-
halombattai FER Tûzvédelmi Szolgáltató
Egyesülés, a tiszaújvárosi Tûzoltó és Mû-
szaki Mentõ Kft., és az Atomix Kft. tûzoltói
mellett meghívott vendégként pályára lé-
pett a paksi Hivatásos Önkormányzati Tûz-
oltóság csapata is. 

A kupát az Atomix Kft. csapata nyerte,
(Schreiner István, Major István, Fodor Kár-
oly, Mikolics Tibor, Szintai László, Kovács
István, Hahn János, Sipos Tamás, Lacza Já-
nos, Suplicz István) 2. a FER TSZE Százha-
lombatta, 3. pedig a TMM Kft. Tiszaújváros
együttese lett. A gólkirály Major István, az
Atomix Kft. játékosa lett 6 góllal. Külön dí-
jat kapott a HÖT Paks csapata, amelynek
eredményei nem számítottak a végered-
ménybe. A Profi kupát jövõre Tiszaújváros
rendezi.

cseri

Tûzoltók a parketten

Biztos EB- és
VB részvétel

Az elmúlt hétvégén rendez-
ték a Hídépítõ Kupáért ki-
írt kajak-kenu országos
versenyt Szegeden, a
Maty-éri pályán. A tét nem
csak a bajnoki cím meg-
szerzése volt a versenyzõk
számára, hanem a júliusi,
poznani EB-n, illetve az au-
gusztusi VB-n való részvé-
tel jogának kiharcolása is.
Kozmann György, városunk
kiváló kenusa semmit nem
bízott a véletlenre, hiszen
négy arannyal és két ezüst-
tel zárta a versenyt. Ezren
és ötszázon nem találtak le-
gyõzõre párjával, Kolonics
Györggyel, a kétszázas
döntõben viszont fejet kel-
lett hajtaniuk. A két négyes
egységben ismét elsõként
haladtak át a célvonalon
Gyuriék. 200 méteren a
Kozmann, Feil, Fehér, Vik-
tor egység a második he-
lyen érkezett célba.
Kozmann György a sikeres
országos bajnokság után
kedvezõ elõjelekkel indul-
hat neki a nemzetközi meg-
mérettetéseknek is. 

Boros Gergely, az ASE ki-
válósága óriási meglepetést
okozva elsõként halad át a
célvonalon és többek közt
maga mögé utasította a 200
méteres távon Vereczkei
Ákost is. 

SJ

Fotó: Molnár Gyula
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Két szervezet, a Paksi
Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság és a Paksi
Rendõrkapitányság strand-
foci-bajnoksága is jubilál az
idén.

Tûzkakas

Tizedik alkalommal rendezi
meg Pakson az ürgemezei
strandon a Paksi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság
a Tûzkakas strandfoci baj-
nokságot. A jubileumra Bán
Attila tûzoltó alezredes kö-
tetbe rendezte az elmúlt tíz
év krónikáját. Táblázatok,
góllövõk, bajnokok és he-
lyezettek sok-sok oldalon.
Hatalmas mennyiségû adat,
rengeteg információ. Néz-
zünk egy kicsit a számok
mögé: az elmúlt kilenc év
alatt 87 csapat nevezett.
Minden alkalommal jelen

volt a Jászberényi HÖT
gárdája, kilencszer jutottak
a döntõbe és hatszor voltak
helyezettek. Ezzel a telje-
sítménnyel kiharcolták a
legeredményesebb együt-
tes címet. A paksi tûzoltók
is helyt álltak a tíz év alatt,
de az igazi eredmény az
volt, hogy sikerült minden
esztendõben maradéktala-
nul megfelelni a jó házigaz-
da szerepnek. Segítõk, tá-
mogatók hada istápolta a
rendezvényeket, de a fociz-

ni szeretõ lánglovagoknak a
zsebükbe is kellett – kell
nyúlniuk, ha részesei kíván-
nak lenni a programoknak.
A támogatásokból, pályáza-
ti forrásokból a lebonyolítás
költségeire futja, utazni,
aludni, étkezni már önerõ-
bõl kell. A kis könyv sorsa

még ismeretlen, hiszen tá-
mogató kellene ahhoz is,
hogy minden résztvevõ tár-
saság kaphasson egy-egy
példányt belõle. Bán Attila
elmondta, hogy a PA Rt.
minden esztendõben segíti
a szervezõket, de az önkor-
mányzat is támogatja a há-
rom elõdöntõ és a döntõ
költségeinek egy részét.
Van olyan segítõ, aki ebben
az évben a „Legszimpatiku-
sabb csapatot” egy Tokaj-
környéki evezõstúrával ju-

talmazza. A döntõ gyõztese
elnyeri a vándorkupát, a
csapatok oklevél-, kupa- és
éremdíjazásban részesül-
nek. Különdíjjal a legjobb
játékost, a legsportszerûbb
együttest és a gólkirályt ju-
talmazzák. A legjobb önkor-
mányzati csapat a HÖTOSZ
vándorkupáját viheti haza.
A X. jubileumi Tûzkakas al-
kalmából a szervezõk meg-
hirdetik a 40 év felettiek
versenyét is. A selejtezõk
idõpontjai: július 15–16, jú-
lius 18–19, július 2021. A
döntõre augusztus 5–6-án
kerül sor. 

Zsarufoci

Immár tizedik alkalommal
szervezi meg az IPA paksi
szervezete a Zsarufoci-t a
paksi strandon. Juhász Ist-
ván õrnagy, az IPA helyi
egyesületének elnöke, a
program szervezõje és házi-
gazdája elmondta, hogy 35
csapat nevezett a jubileumi
versenyre. A selejtezõket
három fordulóban, június
17–18-án, június 24–25-én,
és július 29–30-án tartják.
Az augusztus 12–13-án le-
bonyolításra kerülõ döntõ-
be 20 csapat jut majd. Mint
minden esztendõben, idén
is a gólkirályt, a legjobb ka-
pust illetve mezõnyjátékost
és a legsportszerûbb csapa-
tot jutalmazzák különdíjjal.
Az elsõ három együttes ku-
pát és helyezésének megfe-
lelõ érmeket vihet majd ha-
za. A lebonyolítás költsége-
it pályázati pénzekbõl tud-
ják fedezni. Az utazást,
szállást, étkezést, mint min-
dig, 2005-ben is saját zse-
bükbõl fizetik a résztvevõk.
A mérkõzések után jó lehe-
tõség adódik az ismerke-
désre, a már kialakult ba-
rátságok ápolására, de oly-
kor-olykor még az eltelt egy
esztendõ érdekes szakmai
feladatainak átbeszélésére
is jut idõ – összegzi Juhász
István a zsarufoci elõnyeit.

SJ

Bajnokságok a strandon Adidas
Streetball 
Szekszárdon
A megyei múzeumtól a
Szent István térig kialakí-
tott 16 pályán, 108 csapat
részvételével rendezték
meg június 25-én a sport-
szergyártó világmárka ne-
vével fémjelzett utcai ko-
sárlabda-fesztivált a me-
gyeszékhelyen. A nagy
meleg ellenére reggeltõl
estig folyt a játék, tíz ka-
tegóriában vetélkedtek a
csapatok, melyek közül a
gyõztesek részt vehetnek
az országos döntõn. Az
ügyesebbek kipróbálhat-
ták magukat büntetõ-, és
hárompontos dobásban,
de volt még zsákoló ver-
seny, 2 ball Game, és
Powerade Lucky dobás.
Mint minden évben eddig,
sok paksi csapat nevezett
a szekszárdi állomásra,
annak ellenére, hogy idén
is lesz Pakson is Adidas
Streetball.

A paksi nevezõk közül
elsõ helyen végzett az
1993 után születettek kö-
zött a Pesti Bence,
Hermann Máté, Mikolics
Dániel, Lakatos Dávid
összeállítású Red Boys
Blue csapat.

Az egyéni gyõztesek kö-
zött egy paksi akadt:
Babik Róbert a Powerade
Lucky dobásban diadal-
maskodott. 

A paksi Adidas Street-
ball Fesztiválra július 30-
án a városi mûvelõdési
központ parkolójában ke-
rül sor. A versenyre ne-
vezni több helyen is lehet: 

- Adidas márkabolt (Kis-
hegyi út), 

- Kisnádas vendéglõ, 
- Agóra sörözõ, 
- és a 06-30-226-27-80-as

telefonszámon Kovács
Gábor fõszervezõnél.

cseri



Az örök-vidám Péger Jó-
zsef, akit eddig (polgári
foglalkozásán kívül) „csu-
pán” képzõmûvészként is-
mertünk, most alaposan el-
képesztette híveit.

A festõ – aki egy szép na-
pon arra ébredt, hogy gon-
dolatait papírra kell vetnie
– verseket írt! Életrõl, hit-
vallásról, mennyrõl és po-
kolról, történelemrõl. De
képzõmûvész mivoltát sem
tagadta meg: a súlyosan
vádló szavakat régi bontott
házból mentett megfakult,
elcsúnyult deszkalapokra
festette, méghozzá vérpiros

festékkel. Ezek a fadarab-
ok keserves történelmi ko-
rok tanúi voltak. Errõl a
pokoljárásról szólnak a raj-
tuk megelevenedõ betûk. S
talán ez még nem volt elég.
A megtisztulásig sodró sza-
vak lendületével ecsetet is
ragadott, hogy illusztrálja a
sorokat, így tárja a teljes
látomást a nézõk és olvasók
elé. Huszonegy verset rög-
zít a kötet, és harmincöt
installáció képezi a könyv
képi anyagát.

Péger József azt is el-
mondta: a szerkesztés
egyik legizgalmasabb kihí-

vása volt, hogy a kötet ter-
vezését is maga végezte
Vincze Tibor barátja közre-
mûködésével.

Ennek ellenére nagyon
valószínû, hogy legközelebb
mûvészetfilozófiai munkák-
kal áll elõ.

S.Szabó
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Eladó ingatlanok
A Kosár utcában 2 és 1/2 szobás II.
emeleti, 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,
összkomfortos, gázfûtéses, tégla fala-
zatú családi ház 860 négyszögöl terü-
lettel 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 mel-
lett, szemben a kompkikötõvel, tégla-
épületben II. emeleti, 66 m2-es, 3 szo-
bás, 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 közmûvesí-
tett, központi fûtéses. Irányár: 3,5 M Ft.

Pakson a Zápor utcában 5 szobás, alá-
pincézett családi ház udvari garázzsal
eladó. Irányár: 17,5 M Ft. 2 lakást 1.5
vagy 2 szobást 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. eme-
leti 2+2 félszobás, hálófülkés lakás el-
adó. Irányár: 9,5 M Ft.

Fadd–Domboriban a vízparton 969 m2-
es parkosított, bekerített terület kétszin-
tes, összkomfortos faházzal, tárolókon-
ténerrel eladó. Irányár: 14,5 M Ft.

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

Madocsán, a Kishegyi úton téglafalaza-
tú 4 szobás, 160 m2 alapterületû családi
ház 2 garázzsal, 280 négyszögöl terü-
lettel. Irányár: 12,6 M Ft.

Kurcsatov 80 m2-es, felújított, átalakított
távfûtéses, vízórás, telefonos, reluxás,
riasztós magasföldszinti lakás. Irányár:
12,7 M Ft.

Részletes tájékoztatás kapható
Fonyó Lajos ingatlanközvetítõ,
befektetési tanácsadótól. 

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

Múltunk a sajtóban
A Paksi Közlöny 1882. április
1-jén megjelent 10. száma
tûzvészrõl számolt be: 

„Városunk nyugati sarkán
majdnem a legszélsõ utczá-
ban, a Kornis utczában, öreg
Gselmann Pál jómódu földes
gazda lakházának hátulsó
része negyed 8 órakor kigyul-
ladt. A gazda már megvacso-
rált volt és le akart feküdni,
ifjabbik fia pedig félig le-
vetközve az udvaron volt, mi-
dõn meglátta, hogy az istálló
teteje kivülrõl ég. Rögtön az
istállóba sietett az ott levõ lá-
bas jószágot kiszabaditani.
Két tehenet, egy tinót sikerült
az istállóból kimenteni, de a
másik két tehén és egy tinó
benn szorult és bennégett. A
másik istállóban két ló oda
égett, melyeket nem sikerült
már kimenteni. A szegény le-
gény maga is alig jöhetett ki,
alighanem belehal égési sebe-
ibe, mert két keze és jobbolda-
la borzasztó sérüléseket ka-
pott. Elégett a gazdának két
kocsija, számtalan boros edé-
nye, takarmánya, gabonája,
lisztje, zsírja, füstölt húsa,
disznó óla, négy szép
malacza, s mindenféle házi
eszközei, úgy, hogy lehetetlen
mást feltenni, mint azt, hogy
valaki számításból vagy ta-
lán bosszuból gyujtotta fel
õket. Irtózatos nyugati szél
dühöngött, mely az égõ ház
lángját és sziporkáit csakúgy
sodorta keletnek.” 

(Folyt. köv.)       Gutai István

Újabb szín Paks zenei palettáján
Kamarazenekar alakult a
Pro Artis Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézményben.
A zenekar tulajdonképpen
régi-új, az évek óta mûködõ,
négytagú Camerata vonós
együttest bõvítették fiata-
labb tanulókkal. A társaság
a Camerata Pro Artis nevet
választotta, és túl van már
elsõ fellépésén, dr. Habs-
burg Ottó szobrának avatá-
sán muzsikáltak. Eredetileg
õszre tervezték a közös mun-
ka megkezdését, de ez az al-
kalom elõrébb hozta az idõ-
pontot. A mûvészeti vezetõ
Vájer Andrea, a növendékek

tanára. Munkájában Ágota
Zoltán segíti, aki játszik is a
zenekarban. Hartmann Jó-
zsef, az iskola igazgatója
örömmel fogadta és támo-
gatja a kezdeményezést. Az
iskolában több formáció ala-
kult már, amelyek évek óta
sikeresen mûködnek. Ilyen
többek között a Rasquado
gitárzenekar, a Kalinkó nép-
zenei együttes, a Paksi Big
Band illetve a Friends. A
Camerata Pro Artis kamara-
zenekar tagjai azt szeretnék,
ha mûködésükkel ez a zenei
kínálat tovább színesedne. A
tervek szerint szeptember-

ben folytatják a munkát.
Önálló koncertre készülnek,
amelyhez a könnyedebb mû-
fajból is merítenek, többek
között az Operaház fantom-
jából tanulnak meg részlete-
ket. Külföldi zenekarokkal is
keresik a kapcsolatot. A je-
lenleg tizenkét fõs társaság
idõvel vonószenekarrá kíván
bõvülni, ezért várják olyan
Pakson vagy környezõ tele-
pülésen élõk jelentkezését,
akik csatlakoznának hozzá-
juk, tanultak zenét, és hege-
dûn, brácsán vagy csellón
játszanak.      

-gyöngy-

Értékeinek

Péger József:  Képek – versek

Fotó: Conntax Kft.
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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

PANTAR Kegyeleti
Szolgáltató Bt. 
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Emlékezetre
méltó
(Dr. Töttõs Gábor azonos cí-
mû könyvébõl)

Július 2-án 120 éve, 1885-
ben került nyomdába az el-
sõ magyar-cigány szótár,
Gyõrffy Endre paksi ta-
kácsmester mûve.

Július 3-án 515 éve, 1490-
ben Kinizsi Pál csapatai
Dunaföldvár alatt utolérték
Corvin János seregének
utóvédjét és éjjeli csatában
megverték.

Július 8-án 95 éve, 1910-ben
jelent meg Cziráky Gyula
szülõhelyérõl, Dunaföld-
várról szóló monográfiája.

Július 22-én 120 éve, 1885-
ben Simontornyán és Pálfán
megyénkben elõször észlel-
ték a növényeket pusztulás-
sal fenyegetõ filoxéra (szõ-
lõgyökértetû) jelenlétét.

Július 27-én 110 éve 1895-
ben született Pakson Hirt
Géza állatorvos, kandidátus,
szakíró.

TelePaks

Víkendhíradó: A Telepaks
nyári adásrendjében pénte-
kenként jelentkezõ víkend-
híradóban láthatják a Pak-
son és környékén történt
események összefoglalóját.
Az elsõ alkalommal, július
9-én beszámolunk többek
között a városi Semmelweis
napi ünnepségrõl, a Zsaru-
galéria új kiállításáról vala-
mint az V. Városi Strand-
labdarúgó Tornáról. 
MOZAIK – Gastroblues:
Július 8–9–10-én rendezik
meg a 13. Gastroblues
Fesztivált. Ennek apropó-
ján ismét megtekinthetik a
Telepaks nézõi a Gárdai
György fõszervezõvel, Ko-
vács János mesterszakács-
csal, Takler Ferenc borász-
szal és Benkõ Zsolt blues-
gitárossal készült beszélge-
tést. Mozaik magazinunk
július 7-én csütörtökön 19
órakor jelentkezik.
ASE film – A XXI. század
sikercsapata: A XXI. szá-
zad sikercsapatáról, az
Atomerõmû SE férfi NB-I-
es kosárlabda együttesérõl
készült az a 25 perces film,
amelyet július 5-én 19 órai
kezdéssel tûz mûsorára a
Városi Televízió. Az alko-
tásban végigkövethetjük a
bajnokká válás útját, és fel-
idézhetjük a döntõ hangu-
latát.

Mozi

Július 3. (vasárnap) 20 óra
GORILLA BÁCSI

Szinkronizált am. vígjáték

Július 6. (szerda) 20 óra
BOOGEYMAN

Feliratos am. horrorfilm

Július 8. (péntek) 20 óra
A JAPÁN SZERETÕ

Feliratos amerikai vígjáték

Július 10. (vasárnap) 20 óra
SÍRHELY KILÁTÁSSAL

feliratos angol fekete-
komédia

Július 13. (szerda) 20 óra
CHE GUEVARA – 

A MOTOROS NAPLÓJA
feliratos

am.–angol–argentin film

Július 15. (péntek) 18 óra
ROBOTOK

Szinkr. am. animációs film

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:
június 27-július 3-ig

Kristály Gyógyszertár
(Kishegyi u. 50–54.) 

július 4–10-ig
Óvárosi Bizalom

Gyógyszertár
(Kossuth u. 34.)

július 11–17-ig
Borostyán Gyógyszertár

(Dózsa Gy. u. 12.) 

Hatósági állatorvosok:
Július 2–3-án 

Dr. Bach Miklós
Nagydorog, Jókau u. 39.

Tel.: 30/993-56-76
Július 9–10-én 

Dr. Angyal László
Paks, Temetõ u. 14.
Tel.: 20/983-11-03

Magán állatorvosok:
Július 2–3-án

Túri Kft. Állatkórház
Dunaföldvár, 

Beszédes sor 2. 
Tel.: 30/209-60-96

Július 9–10-én
Dr. Fehér Tibor

Paks, Deák F. u. 25. 
Tel.: 20/952-22-06

Kiállítás

A Paksi Mûvelõdési Köz-
pont kiskiállítójában
Czinege Jánosné patch-
work munkáit tekinthetik
meg július végéig.

NIKOTIN
STOP!

a XXI. század egyik
leghatékonyabb dohányzás-

ról leszoktató módszere.
Egyetlen alkalom 

elegendõ… 
A kezelés költsége VITAMIN
PÉNZTÁR tagoknak elszá-

molható. (Bonyhád,
Szekszárd, Paks,

Dunaföldvár, Dunaújváros,
Kecskemét, Kalocsa)

Telefon: 70/450-2373

Kerti mezõgazdasági
munkást keresünk.

Szakképzettség nem 
szükséges. 

Telefon: 75/313-888
17–19 óráig



Drámatagozaton végzett,
majd a képzõmûvészeti
egyetemre jelentkezett lát-
ványtervezõnek. Schuckert
Gréta olyan, mint válasz-
tott szakmája, színes és ki-
finomult.

Már a gimnázium kezdete-
kor érdeklõdött a mûvésze-
tek iránt. Színháztörténetet,
drámát tanult. Egy ideig szí-
nészi álmokat kergetett,
majd rendezõasszisztens
szeretett volna lenni, de né-
hány év múlva rátalált a raj-
zolásra, festésre, tanári se-
gítséggel. Ekkor kezdett ér-
deklõdni a díszlet- és jelmez-
tervezés iránt. Nem lehetett
eltéríteni a céljától, már tu-
datosan készült a felvételire.
Biztosítékként megjelölte a
textiltervezést is az ipar-
mûvészetin, de, mint mond-
ta, a divattervezés nem von-

zotta annyira, mert hiányzik
belõle az a kulturális légkör,
ami körülveszi a színháza-
kat. Igen a színház. Bár a
látványtervezés profiljához a
filmek, reklámok is hozzá-
tartoznak, szíve inkább a vi-
lágot jelentõ deszkák felé
húzta. Tehetségét bizonyítja,
hogy egy rangos prágai kiál-
lításon, ahova a világ minden
tájáról érkeztek díszletter-
vezõk, részt vehetett mûvei-
vel. Itthon sem állt meg kö-
rülötte az élet, a Pécsi Orszá-
gos Színházi Találkozón is je-
len volt alkotásaival. 

Legkedvesebb szakmai el-
foglaltsága mostanság a báb-
készítés. Moliére Tartuffe cí-
mû mûvét az általa elkészí-
tett bábokkal adták elõ az
egyik pesti kamaraszínház-
ban. Olyan sikert aratott,
hogy az Egyetemek Feszti-
válján szeptemberben meg-

ismétlik a darabot. Emellett
egyéb terveken is gondolko-
dik. Miután végez az egye-
temmel, szeretne London-
ban tanulni. – Hogy miért? –

Mert Magyarország
elég kicsi, és hasonló
cipõben járnak a
színházak, és érdekes
dolgokat tapasztalha-
tok külföldön – fogal-
maz, és hozzáteszi,
hogy azért majd itt-
hon szeretne dolgoz-
ni, csak nehéz lesz
bekerülni a mûvész-
világ „körforgásába”. 

Nagyon kevés sza-
badideje van, a tanu-
lás és a gyakorlatok
teljes embert kíván-
nak, lefoglalják szin-
te nap mint nap nul-
lától huszonnégy órá-
ig. Az év nagy részét
Budapesten tölti, de
most hazajött, pihen.
Vége a vizsgaidõ-
szaknak, így kicsit ki

tud kapcsolódni, együtt lehet
a családjával és felkeresi ba-
rátait, akik „talán még emlé-
keznek rá.”

Fellinger

20

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 július 25-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 13. NEMZETKÖZI
GASTROBLUES FESZTIVÁL
Paks, 2005. július 8–10. PA Rt. ESZI Sportcsarnok

Idei sztárvendég július 8-án, pénteken 
a Manfred Mann’s Earth Band

További fellépõk: 
EB Davis (USA)

Július 9.,  szombat
Julian Sas (NL)

Jim Armstrong (IRL) EX THEM
Ripoff Raskolnikov (A)

Andrea Braido (I)

Július 10., vasárnap
Visegrád Blues Band (H, PL, SK, CZ)

Ferenczi György, Rudán Joe, Török Ádám,
Takáts Tamás, PMD, Back II Black

INTERNATIONAL SUPERSESSION

Színház, a színfalak mögül

Fotó: Fonyó Dániel


