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PAKSIHÍRNÖK

Árfolyamkockázat? 
Felesleges !!!

Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez, hitelkiváltáshoz 
forint alapú lakáshitelünket, akár az ingatlan értékének 75%-áig.

Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre 
akár 7.000,- Ft-tól a futamidõ függvényében. (THM 10,50)

Paksi fiókunk: Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

Határon túli

magyar fiatalok

vendégeskedtek

Cseresznyésben

Nemzetközi 

cselgáncsverseny

az ESZI-ben
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Megjelenik kéthetente, 4000 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 és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: augusztus 11.

Címlapkép: Molnár Gyula, Szaffenauer Ferenc
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖKBA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

Elsõrangú kivitelezés

Idén a tervek szerint ötszáz-
milliót költ az önkormányzat
útfelújításra. Ennek majd-
nem felét jelentette az Akác
és a Kurcz György utca. Az
elõbbi 127 millióba került és
707 méter hosszú, az utóbbi
97 millió forintba került, és
627 méter hosszú. A kivitele-
zõ a Dunacenter Therm Kft.
volt, melynek szakemberei
Kiss Tibor mûszaki ellenõr
szerint összességében jó,
szép és gondos munkát
végeztek. Az utak – mint a
szakember kiemelte – kiváló
minõségûek. Mindkét helyen
hat méter széles aszfaltút
épült a meglévõ betonalapra.
Elkészült a csapadékelveze-
tõ-rendszer, cserélték az ivó-
vízhálózatot. 

Most csak a Kurcz György
utca egyik felét újították fel,
de mint Haaz Ádám tájékoz-
tatott, készülnek a másik sza-
kasz tervei is. A körzet képvi-
selõje azt is hozzátette, ha-
sonlóan ünneplik meg a felújí-

tást, mint egykor a megépü-
lést, utcabált rendeznek, ha
sikerül, még ökörsütés is lesz. 

A másik körzet képviselõje,
Faller Dezsõ beruházásokért
felelõs alpolgármester el-
mondta, az utak rangsorolá-
sánál az állapotuk mellett
közlekedésben betöltött sze-
repüket is figyelembe veszik.
Az Akác utca – mint mondta
– éppen közlekedéstechnikai
okból „nyer helyzeti elõnyt”,
hiszen amellett, hogy igen
rossz állapotban volt, a város
egyik menekülõútja. Erre le-
het elterelni a forgalmat
Németkér irányából, ha erre
szükség van, el lehet jutni
akár a város bármely pontjá-
ra, akár el lehet kerülni azt.
Az utat egyébként fél méter-
rel szélesítették. Faller De-
zsõ szerint akad még több ut-
ca, amelyre rövidesen sort
kell kerítenie a városvezetés-
nek, ezek között említette
például a Hunyadi és a Péter
utcát.                          -tünde-

Felújítás állami pénzbõl

Folytatódik az útfelújítás,
Paks hét utcájában kezdõdik
meg rövidesen a munka. A
két közbeszerzési eljárásban
nyertes kivitelezõvel aláírták
a szerzõdést, az egyik a
Dunacenter Therm Kft. a
másik pedig a Solt út Kft.
Elõbbi a Gyár, a Vak Bottyán
és a Zápor utcában, valamint
a Hõsök terén fog dolgozni, a
másik cég pedig a Bástya,
Jámbor Pál, Kalap, Nyár,
Szérûs, Csendes, valamint
Domb utcában. Egyes ese-
tekben egy-egy szakasz érin-
tett, ilyen például a Zápor és
a Domb utca. Jelentõs rész-
ben útburkolat-felújítást vé-
geznek a kivitelezõk, de né-
hány utcában az ivóvízvezeté-
ket is átépítik, tájékoztatott
Hum Ferenc, a mûszaki osz-
tály vezetõje. Emellett sze-
gélyépítés és egyéb járulékos
munkák is szerepelnek a fel-
adatok között. Az érintett te-
rület összességében körülbe-
lül húszezer négyzetméter, az
összköltség bruttó 155 millió
forint. A kivitelezõk szeptem-
ber végére vállalták a befeje-

zést, a munkaterületet a hé-
ten átadták.

Hajdú János polgármester
elmondta, hogy az állam 1+1
forintos keretére kilenc pá-
lyázatot nyújtott be az önkor-
mányzat, ebbõl hét volt sike-
res. Ilyen támogatást burko-
latfelújításra, szegélyépítés-
re, illetve aknafedlapok szint-
re emelésére lehet elnyerni.
Erre jár ötven százalékos tá-
mogatás, a többit saját for-
rásból kell fedezni. A polgár-
mester hozzátette, hogy ez a
harmadik év, amikor ezen a
pályázati konstrukción belül
újítanak fel utcákat, területe-
ket Pakson. A sürgõsen fel-
újítandó utaknak jelenleg kö-
rülbelül az ötven százaléká-
nál tartanak, így – mint a pol-
gármester rámutatott – a kö-
vetkezõ testületnek is lesz
tennivalója ezen a téren.
Hogy melyik kerül éppen
sorra az adott évben, arról
nem csak az útburkolat
minõsége szerint döntenek,
figyelembe veszik az út alatti
közmûvek állapotát is.

-kgy- 



Rendkívüli ülésen válasz-
totta meg a paksi képvise-
lõ-testület a helyi választá-
si bizottság, a szavazat-
számláló bizottságok, illet-
ve az idén elõször tevé-
kenykedõ kisebbségi szava-
zatszámláló bizottság tag-
jait. A választási bizottság-
ban nem történt változás, a
képviselõk, elfogadva dr.
Blazsek Balázs jegyzõ ja-
vaslatát dr. Kárpáti Ist-
vánt, dr. Várszegi Ernõt és
dr. Glósz Gábort választot-
ták meg. Technikai jellegû
döntést hozott a testület
egy pályázattal kapcsolat-
ban. Korábban jelentõs
összeget nyert a paksi ön-
kormányzat hulladékudvar
kialakítására, hulladék-
gyûjtõ jármû beszerzésére.
Ezeket az eredeti tervezõi
költségbecslésnél olcsób-
ban sikerült beszerezni,
megvalósítani, azáltal, hogy

változott az áfakulcs. Ezért
a képviselõ-testületnek le
kellett mondania a pályáza-
ti összeg egy részérõl. Haj-
dú János polgármester be-
számolt róla, hogy az új au-
tót szeptemberre szerelik
össze. A hulladékudvar sem
nyitotta meg még a kapuit,
mert az üzemeltetõ DC
Dunakom Kft. még nem
tudta biztosítani a megfele-
lõ szakembereket.

A július 24-én tartott ülé-
sen három ingatlant jelölt
ki a testület értékesítésre.
Ezek között egy Duna-par-
ti területet, amit a Sygnus
Kft. vásárolt meg, mely
2003-tól mûködtet itt kikö-
tõt, s most két újabb kikö-
tõállást, gabonatárolót
épít. Az egymilliárdos be-
ruházásról következõ lap-
számunkban részletesen
olvashatnak.        

-tv-
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Burkolatot kap az utolsó földút

Szilárd útburkolat készül a
Síksoron. A tervek már koráb-
ban elkészültek, ezeket az el-
múlt évben felülvizsgálták,
majd – miután a képviselõ-tes-
tület döntött az ez évi megva-
lósításról – megkérték rá a

szükséges engedélyeket, illet-
ve meghirdették a közbeszer-
zési pályázatot. A munkát a
tolnai Hegedûs és Schmidt
Kft. nyerte el. A kivitelezés so-
rán megépítik az utat, amely
184 méter hosszú, túlnyomó-

részt öt és fél méter, közel 12
méteres szakaszon pedig négy
méter széles. Emellett közmû-
építési munkákat, csapadék-
csatorna-építést, kábeltévé- és
villamoshálózat-átépítést vé-
geznek a területen, és az ivó-
vízrendszeren is dolgoznak.
Zöldfelület-rendezés is szere-
pel a feladatok között, illetve
az elbontott játszótér helyett
egy új, már az európai szab-
ványnak is megfelelõ készül. A
kivitelezést megkezdték, a be-
fejezés határideje szeptember
20-a. A beruházás értéke meg-
közelíti a 41 millió forintot, eb-
bõl 27 millió forint pályázati
forrás, a többit önkormányza-
ti költségvetésbõl biztosítja a
város, tájékoztatott Hum Fe-
renc, a mûszaki osztály vezetõ-
je. Hozzátette, ez az utolsó ré-
gi utca Pakson, amely még
nem rendelkezett szilárd út-
burkolattal.                        -kgy-

Uniós forrásból

újul meg a hatos

Megkezdõdött a hatos út
megerõsítése, szélesítése.
Az út tengelyterhelése
nem éri el az unióban
szabványos 11 és fél ton-
nát, ezért szükséges a
megerõsítés. 

A munkaterület átadására a
paksi polgármesteri hivatal-
ban került sor a beruházó,
kivitelezõk, közmûveket
üzemeltetõk képviselõi rész-
vételével. A Dunaújvá-
ros–Szekszárd közötti sza-
kaszon három kivitelezõ, a
Strabag Zrt., Vegyépszer
Zrt., és a Swietelsky Kft.
dolgozik. Street Gábor, a bo-
nyolító Útgazdálkodási és
Koordinációs Igazgatóság
beruházási mérnöke el-
mondta, a munkát 50%-ban
állami forrásból, 50%-ban az
unió kohéziós alapjából fi-
nanszírozzák. A beruházás
pontos költségét nem mond-
ta el, de azt elárulta, hogy a
hatos út megerõsítése a 2-
es, 56-os, 42-es és 47-es
utakkal együtt az úgyneve-
zett kettes csomagba tarto-
zik. Ebben összesen 300
km-t építenek át 100 millió
euróért. A kivitelezõk elõ-
ször kisebb munkákkal,
közmûkiváltással kezdenek,
utána kerül sor az aszfalt-
marásra, aszfaltozásra. 

Street Gábor elmondta, az
unió elvárása és a közleke-
dés igénye is, hogy ne le-
gyen teljes útlezárás, tehát
a forgalom fenntartása mel-
lett, szakaszonként dolgoz-
nak majd.  A Dunaújváros-
hoz közeli szakasznál még
idén átadja az utat a
Vegyépszer, az alsóbb sza-
kaszokon az átadási határ-
idõ jövõ év szeptembere. A
három kivitelezõ különbözõ
idõpontokban kezd az útépí-
téshez, de mint ígérték, ösz-
szehangolják a munkát.         

-vt-

PAKS,
Táncsics u. 22. 
Tel: 75/319-209

Szolgáltatásaink:
– SZTK vények beváltása,
– kontaktlencse ápolószerek,
– szemüvegtartozékok,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.

OTP, Patika Egészségpénztár 
és Vitaminpénztár Partner (kártya)

Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül

elkészül

Döntés utánPakson, 

az IRKA-FIRKÁBAN 
a lakótelepi Kis Montázsban

új helyen, 
a megszokott választékkal, 

kedvezõ árakkal várjuk 
kedves régi és új 

vásárlóinkat. 
Tanszervásárlási

utalványaikat beváltjuk.
Nyitva tartás: 

H-P: 9-12 13-18, SZ: 9-12
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Az Országgyûlés módosította
a kisebbségi önkormányzati
képviselõk választásáról, vala-
mint a nemzeti és etnikai ki-
sebbségekre vonatkozó tör-
vényt. Ez azt jelenti, hogy
csak azok választhatnak ki-
sebbségi önkormányzatot és
képviselõt, akik július 15-ig le-
adták a választási irodákba a
nyilatkozatukat, hogy a tizen-
négy kisebbség közül valame-
lyikhez tartozónak érzik ma-
gukat. Dr. Blazsek Balázs cím-
zetes fõjegyzõ, a helyi válasz-
tási iroda vezetõje elmondta,
hogy a határidõig 405-en éltek
ezzel a lehetõséggel. A német
kisebbséghez tartozónak val-
lotta magát 252, a cigány ki-
sebbséghez pedig 153 állam-
polgár. Nekik a helyhatósági
választásokon a lakóhely sze-
rinti választókerület mellett
fel kell keresniük a polgár-
mesteri hivatalban azt a szava-
zókerületet is, ahol a kisebb-
ségi jelöltekre voksolhatnak.
Dr. Blazsek Balázs kiemelte,

hogy csak azok szavazhatnak
a kisebbségi képviselõjelöltek-
re, akik szerepelnek a jegy-
zékben. Október elsején tehát
német és roma kisebbségi ön-
kormányzat alakulhat Pakson. 

Féhr György, a Német Ki-
sebbségi Önkormányzat veze-
tõje kevésnek tartja a 252 re-
gisztráltat. Elmondta, minden
fórumon igyekeztek ismertet-
ni az állampolgárokkal, hogy
miért fontos a nyilatkozat le-
adása. Ez adhat hitelt, legiti-
mitást ahhoz, hogy megfelelõ
támogatottsággal tovább foly-
tathassák az eddigi sokrétû te-
vékenységüket. Iskolákat,
egyesületeket támogattak ed-
digi mûködésük alatt. A nem-
zetiségi német nyelvoktatás
feltételeit könyvtárral, taná-
rokkal segítették. Lehetõvé
tették, hogy a városban néme-
tet tanuló gyerekek német
nyelvterületen gyakorolhas-
sák az „idegen” nyelv haszná-
latát. Az elnök attól is tart,
hogy a nem megfelelõ háttér, a

kevés nyilatkozó nem teszi le-
hetõvé a jövõben azt, hogy ha-
sonló nagyságú központi tá-
mogatásban részesüljön a ki-
sebbségi önkormányzat, mint
az elmúlt idõszakban. 

Solt Pál, a Cigány Kisebbsé-
gi Önkormányzat vezetõje
szerint az emberek félnek ki-
nyilatkoztatni hovatartozásu-
kat, hiszen az elmúlt évtizedek
alatt volt alkalmuk tapasztal-
ni, hogy ha valaki listára kerül,
azt érhetik kellemetlenségek
is. Az elnök szerint Pakson há-
romszor annyi roma lakik,
mint ahányan leadták nyilat-
kozatukat. Solt Pál attól is
tart, hogy nehezebben kerül-
hetnek központi pénzek a ki-
sebbségi önkormányzathoz,
de még a város is érezheti
majd hátrányát a közös pén-
zek elosztásánál annak, hogy a
romák nem merték vállalni  ki-
sebbséghez tartozásukat. Ok-
tóber elsején 153 roma dönti
majd el, hogy kiket kíván a ki-
sebbségi önkormányzatban
látni, és ezt még az is nehezít-
heti, hogy legalább két csoport
indít majd jelölteket.          -sj-

Legitimitásukat féltik

Július 15-én lépett életbe a gázár- és
távhõ-szolgáltatási támogatásról szóló
módosított kormányrendelet. Badics
Istvánné, a polgármesteri hivatal szociá-
lis osztályának megbízott vezetõje el-
mondta, gázártámogatásra az jogosult,
aki fogyatékossági támogatásban, ma-
gasabb összegû családi pótlékban része-
sül, vagy nagycsaládos. Mindezeken túl
figyelembe veszik azt is, hogy mennyi a
család gázfogyasztása. Amennyiben ez
évente 51 és 170 ezer megajoule között
van, megítélhetik a támogatást. Bírálati
szempont az egy fõre jutó jövedelem is,
eszerint egyedülállóknál ez nem lehet
több havonta a nyugdíjminimum három-
száz, családosoknál a kétszáz százaléká-
nál. A nyugdíjminimum idén 25.800 fo-
rint. Badics Istvánné elmondta, e rende-
letben szabályozzák a távhõ támogatást,
melyre eddig a nyugdíjasok és a hasonló
ellátásban részesülõk voltak jogosultak.
Idéntõl ugyanarra a körre vonatkozik, s
ugyanazon feltételek teljesülése esetén

ítélik oda, mint a gázártámogatást. En-
nél a formánál a jogosultak október 1-tõl
december 31-ig havi 2500 forint támoga-
tást kapnak. A támogatott körbe tarto-
zók számára a megyei államkincstár au-
gusztus 1-ig postázza az igényléshez
szükséges nyomtatványt. A benyújtási
határidõ a gáznál  augusztus 15-e, a
távhõnél augusztus 31-e.

Megváltozott július elsejétõl a köz-
gyógy-ellátási rendszer is. A jogosulti
kört ez nem érinti, illetve az érvényes iga-
zolványokat is lehet lejártuk végéig hasz-
nálni. 

Az igazolványt a Megyei Egészségbizto-
sítási Pénztár adja ki, a jogosultságot a
jegyzõ állapítja meg, tájékoztatott Badics
Istánné. A megbízott osztályvezetõ kifej-
tette, hogy a közgyógyellátást alanyi jo-
gon, normatív alapon, illetve méltányos-
ságból ítélhetik meg. Alanyi jogon kap-
hat ilyen ellátást például, aki 1-2-es cso-
portú rokkantság alapján nyugellátásban
részesül, rokkantsági járadékot kap,

pénzellátásban részesülõ hadigondozott,
akinek emeltszintû családi pótlék jár,
normatív alapon közgyógyigazolványt
kaphat, akinek a családjában az egy fõre
jutó jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíjminimumot, egyedülállók
esetén a másfélszeresét, a mindenkori
gyógyító ellátás összege pedig a nyugdíj-
minimum 10%-a. Méltányosságból az
kaphat közgyógyigazolványt, akinek a
családjában a jövedelem a nyugdíjmini-
mum kétszáz százaléka, egyedülinél két-
százötven százaléka alatt van, a rendsze-
res gyógyító ellátás költsége pedig eléri a
nyugdíjminimum 7%-át.

Akik úgy érzik, hogy jogosultak, házior-
vosuktól kérjenek igazolást és juttassák
el a polgármesteri hivatal szociális osztá-
lyára. Innen a Megyei Egészségbiztosítá-
si Pénztárhoz továbbítják, ahol hatósági
igazolást állítanak ki. Ez alapján állapít-
ják meg az egyéni közgyógyellátási kere-
tet, ami maximum havi tizenkétezer fo-
rint lehet. Ezen felül évente egyszer, akut
megbetegedés esetén, hatezer forint köz-
gyógyellátást kaphat a rászoruló. 

-vida-

Változnak a szociális juttatások

Sólyom László köztársasá-
gi elnök 2006. október elsejé-
re írta ki a helyhatósági vá-
lasztások idõpontját. A vá-
lasztással kapcsolatban egy
idõpont már lejárt, hiszen jú-
lius 15-ig kellett jelezni a ki-
sebbségi hovatartozást, a-
mellyel majd választójogot
szerez az állampolgár a ki-
sebbségi önkormányzati ta-
gok megválasztására. Dr.
Blazsek Balázs címzetes fõ-
jegyzõ, a választási iroda ve-
zetõje elmondta, hogy au-
gusztus elsõ hetében minden
paksi választópolgár meg-
kapja az ajánlószelvényeket,
melyeket a polgármester-je-
löltet, képviselõjelöltet indí-
tani kívánó pártok, civil szer-
vezetek szeptember 8-ig ad-
hatnak le a választási irodá-
ban. Akinek sikerül megsze-
reznie a megfelelõ számú ko-
pogtatócédulát, felkerül a vá-
lasztási jegyzékre, és a listán
szereplõ jelöltek közül kerül
ki a polgármester, valamint a
tizenhét települési képviselõ.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Hamarosan új helyre költö-
zik a Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, a Bóbita
bölcsõde épületének egy ré-
szét vehetik majd birtokba.
Erre még néhány hetet vár-
ni kell, hiszen jelenleg az ön-
kormányzat megbízásából
teljes felújítást végeznek az
épületen. A munkát a
Dunacenter Therm Kft.
nyerte el, a befejezés határ-
ideje október hatodika, ezt
követõen költözik majd a
szolgálat. Az épület belsõ te-
re és az udvar egyaránt
megújul. Kialakítanak irodá-
kat, teakonyhát, fénymáso-
ló-helyiséget, irattárat, in-
terjúszobákat, egy nagy ok-
tatószobát, az összekötõ fo-
lyosón pedig a vizesblokkok
kapnak helyet, valamint egy
kis játszóudvar is készül. A
beruházás értéke közel brut-
tó 57 millió forint, ebbõl 5
millió 36 ezret az épület át-
alakítására, 637 ezer forintot
pedig ötven darab szék be-
szerzésére pályázaton nyer-
tek – tájékoztatott Hum Fe-
renc, a mûszaki osztály veze-
tõje. Nagyon vártak erre a
lehetõségre, mondta el
Borbás László, a Családsegí-
tõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat vezetõje. 

– A jelenlegi épületben ki-
csi a váró, szûkös a kollégák
elhelyezése, de a legnagyobb
problémát talán az okozta,
hogy egyetlen interjúszoba
van, márpedig a családgon-
dozók munkájának alapja a

zavartalan, négyszemközti
beszélgetés az ügyfelekkel,
illetve ez a különbözõ tanács-
adásokon is fontos. Az új he-
lyen országos szinten is na-
gyon jó körülmények között
folytathatjuk a szakmai
munkát – tette hozzá a szol-
gálat vezetõje. Három inter-
júszoba áll majd rendelke-
zésre, így párhuzamosan
mûködhetnek a tanácsadá-
sok, illetve dolgozhatnak a
családgondozók, lesz ado-

mányraktár, tudnak kistér-
ségi szakmai megbeszélése-
ket tartani, felnõtt és gyer-
mekcsoportokkal dolgozni.
Minderre jelenlegi székhe-
lyükön a helyhiány miatt
nem volt lehetõség. Borbás
László arról is tájékoztatott,
hogy az átköltözés idején
nem áll le a szolgálat, meg
tudják oldani a folyamatos
mûködést. A felújítási mun-
ka a bölcsõde mûködését
sem zavarja. Hum Ferenc
mûszaki osztályvezetõ el-
mondása szerint megálla-
podtak a kivitelezõvel, hogy
a nap melyik szakában vé-
gezhetnek zajjal és porral já-
ró tevékenységet, elkülöní-
tik a munkaterületet a böl-
csõdétõl, és folyamatosan
egyeztetnek annak vezetõjé-
vel. Az intézményben egyéb-
ként augusztusban takarítá-
si szünet lesz, a nagyobb
munkákat arra az idõre üte-
mezték.                   -gyöngy-

A hegyre költözik a szolgálat

A gyermekjóléti szolgálatok megalakítását a gyermek-
védelmi törvény tette kötelezõvé. Ezt és a családsegítõ szol-
gálatot közösen alakították ki 1997. november 1-jétõl. Kez-
detben a Kossuth Lajos utcában mûködött három kollégá-
val, késõbb a tevékenységi kör folyamatosan bõvült, a szak-
emberek száma hatra emelkedett és egyre több ügyfelet fo-
gadtak, így hamarosan kinõtték a helyet. 2002-ben költöz-
tek át a tüdõgondozó melletti épületbe. Itt ma tizenhárom
családgondozó van, köztük három kistérségi kolléga. Fel-
adataik közé tartozik a családsegítõ és gyermekjóléti szol-
gáltatás, a szociális információs szolgáltatás, de mûködik az
adósságkezelés, a rendszeres szociális segélyezettek prog-
ramja. Van kapcsolattartási ügyelet, ahol elvált szülõ talál-
kozik gyermekével, illetve 1999 óta a kistérség 14 települé-
sén mûködik a helyettes szülõi szolgálat. Dolgozik egy isko-
lai szociális munkás, illetve van játszóház, amelyet ugyanez
a kolléga vezet. Mindemellett a szolgálatnál tartják az „Új-
ra dolgozom” segítõ szolgáltatás tanácsadását, a fiatalkorú-
ak pártfogója is heti rendszerességgel tart itt fogadóórát és
tanácsadást. Itt kapott helyet a nyugdíjbiztosítási tanács-
adás is, így az ügyfelek száma tovább emelkedett. A család-
segítõ, gyermekjóléti, szociális információs feladatokat
Dunaszentgyörgyön, Németkéren, Gerjenben is ellátják,
ezeken a településeken rendszeresen tartanak ügyfélfoga-
dást a kistérségi kollégák. Az ügyfélforgalom átlagosan napi
20-30 fõ a szolgálatnál, de például a nyugdíjbiztosító tanács-
adásán legutóbb negyvenen jelentek meg, összegezte
Borbás László. 

Elkészültek 

a képtár tervei

Közel százmillió forintot
nyert a paksi önkormányzat
a képtár új helyének kialakí-
tására. A volt konzervgyár
területén megvásárolt üzem-
csarnok átalakítása körülbe-
lül ennek másfélszeresébe
kerül.

Mint a Paksi Hírnök koráb-
ban beszámolt róla, az önkor-
mányzat eladta a volt Erzsé-
bet szálló épületét, ezért új
helyre költözik a Paksi Kép-
tár. Hajdú János tájékoztatta
lapunkat arról, hogy a gyûj-
temény új helyének kiviteli
tervei elkészültek, hamaro-
san elkezdõdik a közbeszer-
zési eljárás. A polgármester
úgy fogalmazott: ha ez zök-
kenõmentes lesz, és az idõ is
kedvez, még õsszel elkezdõd-
het a munka, ellenkezõ eset-
ben jövõre fognak hozzá. A
város a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma Alfa
elnevezésû múzeumfejleszté-
si programjára nyújtott be
pályázatot, s nyert támoga-
tást az épület felújítására.

Faller Dezsõ beruházáso-
kért felelõs alpolgármester-
tõl tudjuk, hogy idén tízmilli-
ót különített el az önkor-
mányzat erre a célra, jövõre
pedig száznegyvenet szán-
nak rá. Ez és a pályázati
támogatás  jelzi, anyagi
akadálya nincs a beruházás-
nak. Ennek ellenére Faller
Dezsõ szerint is áthúzódhat
az építkezés jövõre, hiszen
õsznél elõbb nem tudják kez-
deni a munkát, melynek elsõ
fázisa a tetõ szigetelése, ami
idõjárásfüggõ. Az önkor-
mányzat azt vállalta, hogy év
végéig kiköltözik a képtár az
Erzsébet szállóból. Vagy a
továbbmaradásról kell tár-
gyalni az erõmûvel, vagy
ideiglenes helyet kell találni
a gyûjteménynek, esetleg
sürgetni lehet az átépítést.      

-tv-
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Fotók: Fonyó Dániel

A paksi Nektár Méhész Klub
vezetõje elmondta, ötven
méhész szenvedett kárt.
Horváth Lászlóné szerint
háromezer méhcsalád hul-
lott el. A paksiak és kör-
nyékbeliek mellett vándor-
méhészek is vannak a káro-
sultak között. Néhányan el-
álltak a pertõl, attól tartva,
hogy az évekig húzódik és
még több pénzt visz el, de ti-
zenkilencen, illetve a megyei

méhész klub nevében az el-
nök, úgy döntöttek, bíróság-
hoz fordulnak. Horváthné el-
árulta, hogy nagyon sok
költségük volt, azon túl is,
hogy elpusztultak a méheik.
Küldtek méh- és növénymin-
tákat az Országos Állat-
egészségügyi Intézethez,
ami pénzbe kerül. Azt remé-
lik, hogy az efféle költsége-
ket a továbbiakban átvállalja
majd az Országos Méhész
Egyesület.

Horváth Lászlóné hozzá-
tette, befejezõdött a nyomo-
zás, megvan a gyilkos szer,
és az is, hogy ki használta.
Éppen ezért õ abban bízik,
hogy a tettes felkeresi õket,
és peren kívüli egyezséget
ajánl. 

– Mai napig várom, hogy
aki ezt elkövette, megcsörge-
ti a telefonom, és próbál
megegyezni, hiszen napról-
napra több a kár, nem beszél-
ve arról, ha belemegyünk
egy perbe – mondja a mé-

hész klub elnöke hozzátéve,
bár a rendõrség még nem
hozta nyilvánosságra, min-
denki tudja, ki használta a
permetezõszert. Ez egyéb-
ként a Regent 80 WG nevû
rovarirtó szer, aminek
Fipronil a hatóanyaga.
Horváthné szerint rendkívül
káros, hónapok múlva is ki-
mutatható. Állítólag szõlõt is
permeteztek vele, annak el-
lenére, hogy csak burgonyá-
ra ajánlják, ott is szigorú sza-
bályok betartása mellett.
Ezeket a szer használói – úgy
hírlik – figyelmen kívül hagy-
ták. Lapértesülések szerint
nem dokumentálták a szer
használatát, erõsen túlada-
golták a vegyszert, ez okozta
a katasztrófát. 

– Most négy hete, hogy el-

kezdtek pusztulni a méhek,
és még ma is hullanak –
hangsúlyozta Horváth Lász-
lóné. Hozzátette, további
pusztulásra számolnak, illet-
ve egyéb károkra, hiszen a
mézbõl is, a lépbõl is kimu-
tatták a mérgeket. – Nem
tudjuk eladni a vaddohány
mézet, elestünk a naprafor-
gó méztõl. Néhány bogár
van a kaptárakban, nem tud-
juk kiteleltetni õket. Minden
tele van a méreggel. Nincse-
nek méhek, melyek beporoz-
hatnák a növényeket, példá-
ul a napraforgót.

A méhészek egy szigetvári
ügyvéd személyében olyan
jogi képviselõre akadtak, aki
e terület szakértõjének szá-
mít. Horváth Lászlóné sze-
rint dr. Radek Margit foglal-
kozott már hasonló, méhé-
szettel kapcsolatos jogi pro-
cedúrával.

Peren kívül egyezkednének
Bírósághoz fordulnak a méhészek a június végi hatal-
mas mérgezés miatt. Mint hírt adtunk róla, százmilliós
kár érte a méhészeket, ezerszámra pusztultak a méh-
családok. A vizsgálatok kiderítették, hogy az úgyneve-
zett Regent 80 WG vegyszer okozta a katasztrófát. A
tettest, tetteseket még hivatalosan nem nevezték meg,
de a méhészek – mint mondják – tudják, hogy mi tör-
tént, s ki a hibás.

Fekete hétvégeként került a közleke-
dés krónikájába július közepének
hétvégéje. Két nap alatt tizenketten,
ezen belül július 15-én hat óra alatt
nyolcan haltak meg az ország útjain.
Köztük egy 19 éves paksi fiatalember
is. Egy Vajta irányából Bikács felé
tartó személygépjármû gyorsan ér-
kezett a kanyarba és áttért a menet-
irány szerinti baloldalra és nekiütkö-
zött a vele szemben érkezõ autó olda-
lának. A hátsó ülésen utazó fiú életét
vesztette, a vétkes autó sofõrje meg-
úszta könnyebb sérülésekkel. A bal-
esetrõl Mónus Attila rendõr alezre-
des, a paksi kapitányság közrendvé-

delmi és közlekedésrendészeti osz-
tályvezetõje a következõ tájékozta-
tást adta újságunknak: „A gépkocsi-
vezetõ átkormányozta autóját a me-
netirány szerinti baloldalra, és ott
ütközött a Bikács felõl érkezõ Ford-
dal. Ebben öt paksi fiatalember ült.
Az ütközés következtében a Bikács
felõl érkezõ autó jobb hátsó ülésén
helyet foglaló paksi fiatalember a
helyszínen életét vesztette. Ezen kí-
vül egy súlyos és két könnyû sérültet
kellett kórházba szállítani. A helyszí-
nelés során megállapítottuk, hogy a
balesetet okozó németkéri fiatalem-
ber erõsen ittas állapotban van.” 

Mónus Attila hozzátette, a sofõrt elõ-
állították vérvételre, majd a paksi
rendõrkapitányságon várakozott ki-
hallgatásáig. Õrizetbe vételre nem ke-
rült sor, szabadlábon védekezhet.
Mónus alezredes azt is elmondta, hét-
végeken gyakoriak a diszkóbalesetek,
amikor a gyakorlatlan, sok esetben fá-
radt, fiatal sofõrök okoznak balesetet.
Ez azonban nem tekinthetõ disz-
kóbalesetnek, mert a vétkes autós
már napok óta italozott, és elõzõ nap
is ittasan látták közlekedni. 

A balesetben elhunyt fiút július 24-
én kísérték utolsó útjára.

SJ

Ismét ölt a sebesség és az alkohol
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent és középen), Molnár Gyula (lent)

A XIX. század óta ismert lelõ-
helyen 1969-ben indultak a
régészeti kutatások. Az elsõ
izgalmas lelet – mint az ásatá-
sokat azóta is vezetõ profesz-
szor elmondta – egy katonai
diploma volt. Dr. Visy Zsolt
hozzátette, 1987 óta váltak
rendszeressé az ásatások,
2003-ban pedig látogathatóvá
tették a római kori romker-
tet. Az erõd déli kapuját, az
ettõl északra levõ barakképü-
letet, a késõrómai kiserõdöt
állították helyre. 

Idén egy hónapon át tartot-
tak az ásatások a régész pro-
fesszor szakmai irányítása
mellett, Lóky Róbert végzõs
hallgató vezetésével. A feltá-
rást – mint elõzõleg is – a pé-
csi egyetem történelem és
régész szakos hallgatói vé-
gezték.

Lóky Róberttõl megtudtuk,
hogy a mostani munkájuk so-
rán rábukkantak a déli olda-
lon ötödik századra keltezhe-

tõ késõ római épület alapozá-
sára, illetve a rekonstruált
barakképület folytatására.
Különlegességként megemlí-
tette, hogy a munka során fel-
lelt égett faszenes gerenda-
árok jelzi a kõépület elõtti
idõkben épült fabarakk, tábor
nyomait. Ezt az elsõ század
végére, második század elejé-
re datálják. A feltárt területet

dokumentálás után visszate-
mették.

Amennyiben az idõjárás en-
gedi, és zökkenõmentes lesz
az eljárás, idén rekonstrukci-
óra is sor kerül Lus-
soniumban. Dr. Visy Zsolt a
tervekrõl elmondta, az északi
oldalon folytatják a munkát.
A professzor a késõbbiekrõl
szólva hozzátette, meg fogják
építeni az erõdfalat rövidebb
szakaszon teljes magasság-
ban, egyébként alacsonyab-
ban. Teljes épületrekonst-
rukciót nem terveznek, csu-
pán a padlófûtéses épület
maradványai fölé kerül védõ-
épület. Mivel a két torony he-

lyét nem, csak létét sikerült
bizonyítani, ezek megépíté-
sére dr. Visy Zsolt szavai sze-
rint képletesen kerül sor.
Egy fakonstrukcióban gon-
dolkodnak, ami járható lesz.
A képviselõ-testület 16 millió
forintot szán idén Lussonium
fejlesztésére. Az engedélye-
zési tervek készek, a mûem-
léki felügyelõség és szakható-
ságok jóváhagyták. A kiviteli
terveket várhatóan augusz-
tusban veheti át a város
Vladár Ágnes tervezõtõl.
Hajdú János tájékoztatása
szerint közben elkezdik a
közbeszerzési eljárás lefoly-
tatását. A polgármester ab-
ban bízik, hogy az idénre ter-
vezett munkával szeptember
végére, október közepére vé-
geznek, s a testület jövõre is
biztosít keretet a fejlesztésre. 

-tünde-

Továbbépítik a romkertet
Folytatódik a kömlõdi Sánchegyen lévõ római kori erõd
rekonstrukciója. A város idén 16 millió forintot biztosít
Lussonium fejlesztésére. Az engedélyezési tervek készek,
a kiviteliek készülnek. Akár már az idén elkezdõdhet a
munka. Ettõl tulajdonképpen függetlenül négy héten át
ásatások zajlottak a romoknál. Lassan húsz esztendeje,
hogy minden évben végeznek itt feltárásokat.

Számot vetett a Gastroblues-kommandó

Vacsorára, értékelõ beszél-
getésre, baráti borozgatás-

ra hívta Gárdai György
mindazokat, akik valami-
lyen módon segítették az
idei Gastroblues Fesztivál
sikerét. Meghívást kapott a
technikai hátteret biztosító
szakembertõl a lemezt áru-
lókon át a rendezvényt
anyagiakkal támogatókig
mindenki, aki – miként há-
zigazdájuk nevezte – a
Gastroblues-kommandó
munkájából kivette részét.
A többség nem elõször ült
Gyurka asztalánál, hiszen a
csapat szinte állandó. A
fesztivál fõszervezõje étel-
lel-itallal vendégelte meg a

társaságot, melynek tagjai
mindezt azzal viszonozták,
hogy megosztották a többi-
ekkel véleményüket, élmé-
nyeiket a fesztiválról. Her-
czeg József alpolgármester
szerint egy csoda, amit
Gyurka évrõl évre megva-
lósít. Hajdú János szerint
mint gazdasági vállalkozás
komoly kihívás, hiszen nem
egyszerû megteremteni az
anyagi feltételeket. A pol-
gármester arról beszélt,
hogy sikerült olyan magas
színvonalat elérni, amilyet
nagyon nehéz lesz felül-
múlni. 

– Idén egyhetes volt a prog-
ram, három igencsak ütõs
nappal. Mindegyikre jutott
világsztár és számos kiváló
produkció. A borok hibátla-
nok voltak, az ételek terén si-
került fejlõdni, a zene, az pe-
dig kiváló volt – összegezte
Gárdai Gyuri. A házigazda
hozzátette, olyan hatalmas
mennyiségû zenei anyagot
sikerült rögzíteni, amibõl ki-
adhatják az év lemezét. A jó
zenébõl persze a Gastro-
blues-kommandó összejöve-
telén sem volt hiány, a feszti-
válon készült felvételeket
hallgatták hajnalig.      -vida-
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Fotó:Szaffenauer Ferenc

Mint ismeretes, 2003 áp-
rilisában tisztítás közben
sérültek meg a fûtõelemek
a kettes blokk egyes akná-
jában. Az elhárítást hosz-
szas engedélyezési, elõké-
szítési procedúra elõzte
meg, melyrõl Hamvas Ist-
vánt kérdeztük. A Paksi
Atomerõmû Zrt. mûszaki
vezérigazgató-helyettese
elmondta, az elsõ fontos lé-
pés az elvi megoldás kidol-
gozása, s annak biztonsági
megalapozása volt, mely
alapján megkapták a ható-
ságtól az elvi engedélyt.
Ezek után a sérült fûtõele-
mek eltávolításához szük-
séges fõberendezés gyártá-
si engedélyét adta ki az Or-
szágos Atomenergia Hiva-
tal Nukleáris Biztonsági
Igazgatósága, amely alap-
ján az orosz fél legyártotta,
majd leszállította a beren-
dezéseket és szerszámokat
Paksra, tájékoztatott a ve-
zérigazgató-helyettes. A
berendezések mindegyikét
Oroszországban készítet-
ték. Némelyiket olyan in-
tézményekben, ahova a be-

jutás is igen körülményes
volt, csupán a belépési en-
gedély megszerzéséhez ki-
lencven nap kellett, említi
érdekességképpen Hamvas
István. A tokok ott készül-
nek, ahol a Pakson használt
üzemanyagot gyártják, a
többi eszközt Dimit-
rovgrádban gyártották. A
vezérigazgató-helyettes ki-
emelte, hogy elkészült és
üzembe helyezték azt a
platformot, amelyrõl a
tényleges munkát végzik
majd. 

– Nem a kettes blokkon,
hanem a teljesen ugyan-
olyan egyes blokki egyes
aknán helyeztük üzembe –
tájékoztatott a szakember,
aki azt is elmondta, hogy
negyvenöt orosz szakem-
ber gyakorolja itt a már el-
készült szerszámokkal a
munkavégzés fázisait.
Megérkeztek a majdani tá-
rolásra szolgáló tokok
tesztpéldányai, így már
azokkal folyik a felkészü-
lés.

A kettes blokki egyes ak-
na és a tisztítótartály –
mint Hamvas István mond-
ja – kész arra, hogy befo-
gadja a munkaplatformot,
szükséges, hogy elkészülje-
nek a segédrendszerek, így
például a szellõzõ, és víz-
tisztító rendszer a kettes
blokkon. 

Hamvas István elmondta,
hogy Oroszországból azok
a szakemberek jöttek alap-
vetõen, akik részt vesznek
majd az elhárításban. Õk a
helyi ismeretek megszerzé-
se után kezdik meg a gya-
korlást az egyes aknán, a
tisztítótartály makettjén.
Ebben a paksiak is részt

vesznek, de az elhárítás so-
rán a fizikai munkában
nem. –  Begyakorolják, és
képesek lesznek a felada-
tok elvégzésére, de  azt a
szerzõdés és a tervek sze-
rint az orosz kollégák
végzik– fogalmazott Ham-
vas István. A vezérigazga-
tó-helyettes beszámolt ar-
ról, hogy felállítottak egy
mûködési folyamatot, mely
szerint minden egyes mun-
kafázisban van mûszakve-
zetõi szinten az orosz mel-
lett Moszkvában tanult,
oroszul jól beszélõ, ügyele-
tes mérnöki gyakorlattal
rendelkezõ magyar szak-
ember. – Bárki mondhat
stopot, ha úgy ítéli meg –
tudatta Hamvas István.
Majd hozzátette: pontosan
szabályozták, hogy ilyen
esetben miként folytatható
a munka. Magyar engedély
nélkül nem lehet dolgozni.

A sérült üzemanyag her-
metikus tokokba, azzal
együtt a pihentetõ meden-
cébe kerül öt évre. A lehe-
tõségek függvényében ké-
sõbb dõl el, hogy innen ho-
va szállítják. 

A munkák idején a kettes
reaktor nem, de a vele egy
légtérben lévõ egyes mûkö-
dik majd. A szakemberek
szerint semmi sem indokol-
ja, hogy leállítsák. Az elem-
zések birtokában elmond-
ható, hogy a normál mûkö-
désnél érdemben nagyobb
k á r o s a n y a g - k i b o c s á t á s
nem lesz, mondta a vezér-
igazgató-helyettes.

Nukleáris technikában
jellemzõ, hogy a normál
üzemi folyamatok szabá-
lyozása mellett üzemzavari
helyzetek kezelésére szol-
gáló szabályzattal is ren-
delkeznek. Ezt a balesetel-
hárítási intézkedési tervet
kiegészítették a mostani el-
járással kapcsolatos teen-
dõkkel. 

Vida Tünde

Finisébe érkezik az elhárítás
Az év negyedik negyedévében megkezdik a sérült fûtõ-
elemek kiemelését az atomerõmû kettes blokkjának
egyes aknájából. A tényleges munkát orosz szakembe-
rek végzik, magyar, azaz paksi kontroll mellett. A fûtõ-
elemek, az épekhez hasonlóan, öt évre a pihentetõ me-
dencébe kerülnek, további sorsukról késõbb döntenek.

A rekkenõ hõség több
problémát is okozott az
energiaszektorban. Spa-
nyolországban atomerõ-
mûvet kellett leállítani,
mert hûtõvize felmelegí-
tette az Ebro folyót. Pak-
son a Duna nagy vízho-
zama miatt nem kell tar-
tani felmelegedéstõl, az
erõmû blokkjai zavarta-
lanul üzemelnek.

Spanyolországban leállí-
tottak egy atomerõmûvet,
mert a hûtõrendszerhez vi-
zet szállító folyó vize túlsá-
gosan felmelegedett. A Ga-
rona atomerõmû mûködé-
sét óvintézkedésként állí-
tották le a hatóságok, mert
az Ebro folyó hûtési tech-
nológiához felhasznált vizé-
nek hõmérséklete megha-
ladta az engedélyezett
mértéket. A paksi atom-
erõmûben a Duna vizét
használják hûtésre, mely
olyan bõvizû, hogy nem
kell tartani attól, hogy fel-
melegedne, mondta Ham-
vas István. Az atomerõmû
mûszaki vezérigazgató-he-
lyettese hozzátette, Ma-
gyarországon is meghatá-
rozzák, milyen hõterhelés
érheti a Dunát, és a paksi
atomerõmû nem lépi át
ezeket a korlátokat. Ezt
egyébként folyamatosan
ellenõrzik is. Ennek egyik
módja, hogy az úgyneve-
zett melegvizes kifolyótól
ötszáz méterre a Duna vi-
zének hõmérséklete nem
térhet el a máshol mérttõl,
legfeljebb csak egy Celsius
fokkal.

Franciaországban a kor-
mány engedélyezte az EDF
elektromosáram-termelõ-
nek, hogy a hûtõvizet szol-
gáltató folyóba visszaeresz-
szék a megengedett hõmér-
séklet feletti vizet. -vt-

Pakson nem

gond a hõség



Bezárta kapuit Cseresz-
nyésben a határainkon túl
élõ középiskolások olvasó-
tábora. Tizenharmadszor
rendezte meg a Paksi Köz-
mûvelõdési Kht. a progra-
mot, hogy alkalmat te-
remtsen a magyar nyelv, a
magyar kultúra és hagyo-
mányok ápolására. 

A határon túli magyar közép-
iskolások olvasótáborába
idén negyvenöten jöttek Er-
délybõl, Kárpátaljáról, Felvi-
dékrõl, hogy tíz, néha mun-
kás, máskor önfeledt kikap-
csolódást jelentõ napot tölt-
sön együtt. A diákok kiscso-
portokba szervezõdtek és
különbözõ témával foglalkoz-
tak, tudtuk meg Fodor Me-
lindától, a tábor szervezõjé-
tõl. Volt zene-vers, újságíró
és filmes csoport. Ez utóbbi-
ban tevékenykedett Kolcsár
Loránd. A Marosvásárhely-
rõl érkezett fiú tanárnõje biz-
tatására jelentkezett, s

örömmel vette, hogy azon ke-
vesek közé került végül, akik
utazhattak a cseresznyési tá-
borba. – Jól éreztem magam,
igyekeztünk megismerni
egymást, és a film is jól sike-
rült – összegezte tömören.

Jõrös Andrea két éve már
járt Pakson az ifjúsági talál-
kozón, a táborban viszont
most elõször, de annyit hal-
lott már róla viski diákoktól,
hogy fontosnak tartotta,
hogy eljöjjön. – Szeretek

énekelni, verselni. Sokat ta-
nultam itt, élményekkel, ba-
rátokkal gazdagabban me-
gyek haza – árulta el.

A diákoknak alkalmuk nyílt
megismerni Paksot, Buda-
pestet, Pécset, de számos
tartalmas elõadást is meg-
hallgattak. Ezek közül több
Bartók Béláról szólt, mivel
ebben az évben születésének
évfordulója miatt a tematika
a zeneszerzõ életmûve volt.
Mindemellett készültek
egyrészt a templomi fellépé-
sekre, ami hagyomány, vala-
mint a záró estre. – Egyszer
minden jó véget ér… – kezd-
te Iochom Zsolt. A kézdi-
vásáhelyi fiú bevezetõ szavai
után minden kiscsoport
megmutatta, mivel töltötte
napjait Cseresznyésben.
Megnézte a vendégekkel ki-
egészült népes társaság a tá-
borban készült filmet, kezé-
be vette a táboréletrõl szóló
újságot, s az ország határain
túlról érkezett magyar diá-
kok verssel-dallal búcsúztak
a tábortól, egymástól.

Vida Tünde
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Fotók: Molnár Gyula

„Paks Földvártól délnek, há-
rom órányira a Duna jobb
partján fekszik. Helyzete
igen kellemetes. Keletrõl a
Duna nyalogattya partyait,
szaggattya is. Nyugotról és
északról meneteles szõlõhe-
gyei, mellyek feles számmal
vannak és jó bort teremnek,
környékezik. Délrõl folyó
homokja s legelõje keríti
….Díszeskedik ez a mezõvá-
ros póstaállással, Patikával,
több szép fel és al házakkal.
Lakosai Magyarok, Néme-
tek és Izraeliták. Vallásokra
többnyire Katholikusok,
részént Evangélikusok és
Reformátusok, majd Zsidók.
Mind a négy Felekezetnek
vagyon Temploma, Oskolája,
hol esztendõnként közel hét

száz gyerek mind a két nem-
bõl egyetemben a szüksége-
sekre oktatódik…”- az ere-
deti helyesírással közölt le-
írás-részletet Egyed Antal
írta Nemes Tolna vármegyé-
nek tophográfiai leírása c.
munkájának Paks leírásáról
szóló részében.

A római katolikus plébá-
nos, költõ és mûfordító,
1833-tól a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelezõ tag-
ja, a Tolna megyei települé-
sek történetének neves ku-
tatója egyike a XIX. századi
vidéki értelmiség sokoldalú,
tudós személyiségeinek.
Paksi plébánosként folyta-
tott történészi tevékenysége
a város kulturális múltjának
egyik legfontosabb része. A

Tudományos Gyûjtemény-
ben megjelent leírása, és az
általa szerkesztett kérdõívre
adott Paksra vonatkozó vála-
szok adatai a várostörténet
nélkülözhetetlen forrásai. 

Egyed Antal Székesfehér-
váron született 1779. június
13-án. A pécsi papneveldé-
ben tanult teológiát, 1803-
ban szentelték pappá. Több
helyen volt káplán, majd
1813-tól bonyhádi plébános.
Itt ismerkedett meg a
Perczel-családnál tanítósko-
dó Vörösmarty Mihállyal,
aki irodalmi tevékenységé-
ben jó barátjaként tanácsai-
val segítette õt. Fõként elé-
giákat és egyházi költemé-
nyeket írt, Ovidius és
Tibullus költeményeit fordí-
totta.

1822-ben került Paksra, s
itt, paksi plébánosként fogal-
mazta meg a megye történe-
tének megírásához szerkesz-

tett kérdõívét, melyet 1829
májusában valószínûleg Csa-
pó Dániel alispán segítségé-
vel küldetett szét a megyé-
ben. Még ebben az évben
Dunaföldvárra került, és itt
is halt meg egy rablótáma-
dás áldozataként 1862. au-
gusztus 27-én. 

Elképzelhetõ, hogy a Tudo-
mányos Gyûjteményben
megjelent leírásaihoz fel-
használta az összegyûjtött
adatokat, de sajnos, az ösz-
szegzõ tanulmány nem ké-
szült el. A kérdõívekre meg-
írt válaszok azonban fontos
történeti forrásai az egyes
települések helytörténet-
ének.

Forrás: Új Magyar életraj-
zi Lexikon, II. k. Cserna
Anna-Kaczián János: Egyed
Antal összeírása és korrajz
Tolna vármegyérõl, Tolna
megyei Levéltár, 1986.   

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Egyed Antal 

Egyszer minden jó véget ér

A tábort kiadónk, a TelePaks Kht. is támogatta. Polgár Ta-
más, a városi tévé szerkesztõje irányította a filmes csoport
munkáját. A tábori újság a Paksi Hírnök szerkesztõségében
készült munkatársunk, Kövi Gergõ segédletével.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Természetközelben az erdei iskolában
Túlélõ, öko-nomád vagy kéz-
mûves csoportban tevékeny-
kedhettek azok a gyerekek,
akik jelentkeztek a Paksi
Közmûvelõdési Kht. Cse-
resznyésben megrendezett
táborára. Ötödik alkalom-
mal hirdették meg ezt a le-
hetõséget, az elsõ évben ki-
mondottan dunakömlõdi
gyerekeknek, a következõ
esztendõkben pedig már
Paksról, illetve a kistérség
településeirõl is fogadtak
résztvevõket. A tematika is
változott az eltelt évek alatt,
elõször csak környezetvéde-
lemmel foglalkoztak, késõbb
beépítették a programba a
kézmûves foglalkozásokat,
valamint zsarutábort is hir-
dettek, utóbbit a sikerre va-
ló tekintettel idén túlélõvé
bõvítették. Ebben váratlan
helyzetekre igyekeztek fel-
készíteni a fiatalokat, így a
bûnmegelõzés mellett elsõ-
segélynyújtás, tûzvédelmi,
katasztrófa-elhárítási isme-
retek is szerepeltek a kíná-
latban, de erõnléti próbákon
is részt vettek, tanultak túl-
élési és tájékozódási techni-
kákat, és volt önvédelmi be-
mutató. A túlélõ mellett még
két csoport mûködött az idei
táborban, a kreatív, azaz

kézmûves és az öko-nomád.
Elõbbiben természetes, il-
letve használt anyagokkal
dolgoztak, így például üveg-
gel, felújítottak batikolással
régi pólókat, zokniból
rongybabát készítettek, de
makraméztak is, sõt a tábori
szelektív hulladékgyûjtõk
dekorációját is õk készítet-
ték el. A nomádok a környék
történelmi, természeti érté-
keivel ismerkedtek, jártak
Bezzegpusztán, lovas kocsin
bejárták Cseresznyést, ellá-
togattak a DC Dunakom
Kft.-hez, ahol a szemét útjá-
ról hallhattak, és a Paksi
Vízmû Kft.-hez, ahol a téma

az volt, hogyan kerül a víz a
csapba.

– Közös programokon is
részt vettek a táborlakók,
ilyen volt például a mini
police, amely egy érdekes és
izgalmas, több állomásból álló
játék, vetélkedés volt a rend-
õrség közremûködésével, de
strandolás, lovaglás, éjszakai
és nappali túra is szerepelt a
kínálatban, úgyhogy igazán
tartalmas öt nap után indul-
tak haza a táborozók – tájé-
koztatott Bodó Katalin tábor-
vezetõ. Idén 56 gyerek jött a
táborba Paksról, Dunaszent-
györgyrõl, Dunakömlõdrõl,
Györkönybõl, Gyapáról. Az

öko-nomád csoportot Fara-
góné Kertész Alice, a kreatív
csapatot Lampert Mariann, a
túlélõket pedig Horváth Zol-
tán vezette, illetve több szak-
embert is vendégül láttak a
különbözõ foglakozásokon. A
táborhoz támogatást nyújtott
a Dél-Dunántúli Regionális
Ifjúsági Tanács. 

Zsalakó Patrik Dunaköm-
lõdrõl érkezett a táborba,
amely számára nem volt is-
meretlen, hiszen tavaly már
tagja volt a csapatnak. Ak-
kor a zsarutáborban vett
részt, idén a túlélõkhöz csat-
lakozott. Mint mondja, na-
gyon sok hasznos dolgot ta-
nult, összetartó társasággá
kovácsolódtak. Nagyon tet-
szett Patriknak, hogy a túl-
élõknek sátrakban kellett
aludniuk. 

Kerényi Réka idén elõször
vett részt ebben a táborban,
Gyapáról érkezett testvéré-
vel. Réka elmondta, hogy tet-
szett neki a tábor, a kéz-
mûves csoport tagjaként sok
érdekes, szép tárgyat készí-
tettek, ami jó elfoglaltságnak
bizonyult. Kellemes a tábori
élet, tette hozzá, és barátokat
is talált. Ha lesz jövõre is, szí-
vesen eljönne újra.

-gyöngy-

Régi korokban kalandoztak
Új, látványos, és a résztvevõ
gyerekek számára minden
bizonnyal izgalmas elemmel
tették színesebbé a Városi
Múzeum történeti életmód-
táborát. Az intézmény 1999
óta rendez ilyen jellegû tá-
bort. Idén – mint korábban
is – három héten át várták a
gyerekeket, s kalauzolták
õket más és más történelmi
korba. Az egyik turnus a Ró-
maiak hazánk területén, a
másik a Honfoglaló hétköz-
napok, a harmadik a Rene-
szánsz vigasságok címet vi-

selte. A résztvevõk elõbb az
adott kor sajátosságaival is-
merkedtek, majd korhû ru-
hákat, fegyvereket, ékszere-
ket készítettek. Ezeket öl-
tötték magukra a táborzá-
rón, ahol történelmi játék,
közös felvonulás várt rájuk.
A látványos táborzáró új öt-
let, ugyanúgy, mint az is,
hogy a római korhoz kapcso-
lódó hét résztvevõi ellátogat-
tak a Veszprém melletti
Baláca-pusztára, ahol római
kori villagazdaság van. Itt
ugyanolyan gyermektábor

zajlott éppen, mint a paksi,
úgyhogy annak résztvevõi
mint római polgárok tógába
öltözve fogadták a határ
menti – egyébként paksi –
katonákat, akik felfegyver-
kezve érkeztek. A táborzár-
óra mindhárom hét táboro-
zóit meghívták, akik termé-
szetesen magukra öltötték
az ott készített ruhákat, ék-
szereket. A tábort a Városi
Múzeum új múzeumpedagó-
gusa, Pintér Gabriella vezet-
te, akinek Solymosi Lívia
volt segítségére.               -vt-

Az Együtt a parlagfû el-
len Alapítvány gyógytúrát
szervezett az általa mûköd-
tetett Asztma Klub tagjai
számára. A szállás Orfûn
volt, de a résztvevõk min-
den nap több órát töltöttek
az abaligeti cseppkõbar-
langban, ahol már több al-
kalommal jártak, s tapasz-
talták gyógyító hatását. A
kúra mellett tartalmas
programokon vettek részt a
klubtagok, ismerkedtek a
környék látnivalóival.A
klub õszre újabb tíznapos
kúrát tervez, az úti cél ak-
kor is Abaliget lesz.
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Fotók: Molnár Gyula (fent), Együtt a parlagû ellen Alapítvány (lent)

A Nagy Fal és a nagy lehetõség
A Paksi Harmonika Együt-
tes tagjai: Komáromi Anna,
Kovács István, Kiss Balázs
és Pataki Ádám, valamint
kísérõtanáruk Papp Olga, a
Pro Artis Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény pe-
dagógusa tíz napot töltöttek
a Magyar Kulturális Gyer-
mek Delegáció tagjaként
Kínában. Jinanba utaztak
egy nemzetközi gyermek-
fesztiválra, ahol 16 állam
küldötteivel találkozhattak.
Képviseltette magát többek
között hat európai ország,
az Egyesült Államok, Auszt-
rália és Japán. Ebben a
nemzetközi mezõnyben ha-
talmas sikert arattak a ma-
gyar gyerekek, már a nép-
dalcsokor elsõ ütemei után
felhangzott a szûnni nem
akaró taps a több ezer fõt
befogadó csarnokban. A
fesztivál keretében a dele-
gáció tagjai iskolákban is
játszottak, elültették az em-
lékezés fáit, és a fesztivál
zárásaként részt vehettek
egy hagyományos pekingi-
kacsa-ebéden.

Papp Olgától azt is megtud-
tuk, hogy elõzõleg a kínai
Soong Ching Ling Magyar
Gyermekbarátság Alapít-
vánnyal és a Panda Nemzet-
közi Gyermek Alapítvánnyal
vették fel a kapcsolatot, ezen
keresztül juthattak el a fesz-
tiválra. Ehhez több forrásból
kaptak hozzájárulást, támo-
gatást. Segített Hajdú János
és a Paksi Önkormányzat If-
júsági Sport- és Esélyegyen-
lõségi Bizottsága, a Paksi

Atomerõmû Zrt., a Tolna Me-
gyei Önkormányzat, a Nagy-
dorogi Önkormányzat és a
Nagydorogi Polgárõr Egye-
sület, valamint Orosz Zoltán
harmonikamûvész egy kon-
certjének teljes bevételét
ajánlotta fel.

A két hétben a hivatalos
fesztiválprogram mellett
persze jutott idõ kikapcsoló-
dásra is. 

– Már az is óriási élmény
volt, hogy repülõvel utaztunk

– mondja Kovács Pisti, akit a
kínai Nagy Fal látványa fogott
meg leginkább – Óriási volt,
sok hegyen át húzódott, és biz-
tosan volt tíz méter magas.

A tanárnõt másféle élmé-
nyek is megragadták: 

– Csodálatosak voltak az
építészeti remekek: láthattuk
Konfuciusz palotáját és Pe-
kingben a császári rezidenci-
át, a Tiltott Várost. Igazi ku-
riózumnak számítanak a ma-
nufaktúrákban tett látogatá-
saink is – idézi fel. Jártak egy
igazgyöngymûhelyben, majd
szemügyre vehették annak
teljes ékszerkínálatát. Megis-
merkedtek a kínai tûzzománc
és a selyem elõállításának
módjával, és parkokban hall-
gatták a tradicionális kínai
muzsikát, mondja Papp Olga.
A tanárnõ azt is elárulta,
hogy európai szemmel nézve
még a teafogyasztás szertar-
tása is élményszámba ment,
no meg az is, amikor a vendé-
gek elõtt vágták száznyolc
részre az – egyébként nagyon
finom – pekingi kacsát.

S. Szabó

Az „Együtt a parlagfû el-
len” Alapítvány tábort szer-
vezett elsõsorban asztmás-
allergiás gyerekeknek,
helyszínül ebben az évben
Tapolcát választották. Ez
már a negyedik ilyen alka-
lom volt, az elõzõ három
esztendõben Abaligetre
utaztak. A hat-tizennégy
éves fiatalok minden nap
egy-egy órát töltöttek a ta-
polcai barlangban. Emellett
jártak Badacsonyban, a
veszprémi állatkertben, és
megnézték a balatonederi-
csi Afrika Múzeumot. Az
üdülést kézmûves foglalko-
zásokkal is színesítették,
cserepeket díszítettek szal-
vétával, gyöngyöt fûztek,

kartonból dobozokat készí-
tettek, de rajzversenyt is
tartottak, és a sport sem hi-

ányzott a palettáról, fociz-
tak, asztaliteniszeztek, illet-
ve asztalifociztak. A tábor-

ban 14 gyermek vett részt
Paksról, Bölcskérõl és
Szekszárdról. 

Az alapítvány szeretné jövõ
nyáron is megrendezni a tá-
bort, melynek fõ támogatója
Massányi Miklós és Ulbert
Sándor volt, a buszt pedig az
atomerõmû biztosította. Az
alapítvány következõ prog-
ramja a családi parlagfû-
gyûjtési akció, illetve a la-
kossági virágosítási verseny
hajókirándulással egybekö-
tött eredményhirdetése lesz
augusztus 9-én, az érintet-
teknek már kiküldték a meg-
hívókat, tájékoztatott Sáhi
Manuéla, az alapítvány ügy-
vezetõje.

-gyöngy- 

Barlangkúra csemetéknek
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Fotók: Régi Tamás

Tamás a nomádok között

„Most éreztem magam elõ-

ször abban a szerepben,

amirõl annyit olvastam an-

nak idején. Az expedíció ve-

zetõje, akitõl több száz ember

vár döntéseket, és akit a ha-

lálba is követnének… Igaz,

az én expedícióm csak két

emberbõl, két szamárból és

belõlem állt, de a lényeg,

hogy az enyém volt, és az

emberek tõlem várták a dön-

téseket.”

A fenti helyszín: Észak-Ke-
nya, Chalbi sivatag. Az emlí-
tett expedíció vezetõje: Régi
Tamás, akkor még harmad-
éves antropológus hallgató.
Az idézet a paksi fiatalember
elsõ terepmunkáját megörö-
kítõ könyvbõl származik.
Nemrégiben került a boltok
polcaira a „Nomádok között
Kelet-Afrikában” címû kö-
tet, amelynek fõhõse és szer-
zõje Tamás, aki ma már vég-
zett antropológus. (A történ-
tek idején 24 éves volt). Há-
rom hónapot töltött Észak-
Kenyában és Dél-Etiópiá-
ban, közben alkalma volt egy
hónapig egy ott élõ kis kö-
zösség, a turkanák minden-
napjainak a részévé válni. Az
akkori naplójegyzetek most
megelevenedtek, s ebben az
antropológiai útleírásban
keltek életre. A mûfaj ötvözi
a tudományos munka bemu-
tatását, az olvasmányos ka-
landregénnyel, csak éppen

itt a szerzõ maga éli meg ka-
landjait. Mindez sok-sok fo-
tóval tarkítva, amelyek szá-
munkra elképzelhetetlen
életkörülmények közé en-
gednek bepillantást.

Tamás nem szereti, ha cso-
dabogárnak tartják hivatása
miatt, de lássuk be, az ember
nem botlik minden utcasar-
kon egy Afrika-kutatóba.
Hat évvel ezelõtti útjáról,
bár próbálkoztak néhányan,
senki nem tudta lebeszélni.
Nagy szerencse kellett ah-
hoz, hogy hazatérjen. Egy
olyan vidéken, ahol minden-
naposak a törzsi villongások,
ma sem ritka a nõrablás, és

hamar elõkerülnek a fegyve-
rek, nem lehet mindenre fel-
készülni. Az olvasó bizonyá-
ra elszörnyülködik majd, mi-
ket evett, hogyan élt, mit ta-
pasztalt a fiatal antropoló-
gus, aggódik fõhõséért, mi-
kor az betegen vánszorog a
sivatagban, vagy vele együtt
mosolyog néhány kalandján.
A viszontagságok mára em-
lékké szelídültek, s Tamás
azóta már többször járt a
kontinensen. Sõt, ezt meg-
elõzõen is. 

Õ volt az a paksi fiú, aki
barátjával együtt biciklire
pattant és meg sem állt Ma-
rokkóig. Ebbõl az élmény-
bõl merítve írta felvételi
dolgozatát a Miskolci Egye-
tem kulturális antropológia
szakára. Ennek tíz éve. Ré-
gi Tamás ma a budapesti
székhelyû Geopolitikai Ta-
nács Afrika Kutatási Köz-
pontjának vezetõje. A szer-
vezet feladata, hogy a ma-
gyar Afrika-kutatást össze-
fogja, lehetõséget teremt-
sen a tudósoknak, továbbá,
hogy a magyar befektetõ-
ket helyismerettel támo-
gassa a fekete kontinensen.
(Hitték volna, hogy például
kongói mozikat, etióp far-
mokat üzemeltetnek ma-
gyarok?) 

Ha Afrikáról van szó, Ta-
más fáradhatatlan. Mind-
emellett tanít az ELTE-n,
tavasszal szervezett kiállí-
tást a Budapesti Történeti
Múzeumban, s két könyve is
megjelent egyszerre: a fent
említetten túl egy útikönyv,
amelyet felkérésre Egyip-
tomról írt. 

Bár munkája jelenleg a fõ-
városhoz köti, életét nem itt
képzeli el végleg. Mint
mondja, ha megtehetné, ven-
ne Cseresznyésben egy ta-
nyát, írogatna, tanítana, s
amikor minden összeállt egy
újabb kutatáshoz, el-elmen-
ne Afrikába is. 

Préházi Ildikó

A magyar kézmûvesség
remekeit mutatja be az a
kiállítás, melyet július 11.
és augusztus 6. között te-
kinthetnek meg az érdek-
lõdõk a Vajdahunyadvárá-
ban lévõ Mezõgazdasági
Múzeumban. Évek óta
több paksi alkotó is bemu-
tatkozik a tárlaton. Vadai
Zsuzsanna, Fogasné Rácz
Éva, Venczel László mun-
káit már megismerhette a
budapesti közönség, idén
pedig Tálos Zoltán
tiffanyüveg-készítõ és
Bach Ferenc rézmûves al-
kotásait láthatják az ér-
deklõdõk. A kiállítás au-
gusztus 18. és szeptember
14. között a keszthelyi
Festetics Kastély Kocsi-
múzeumában is bemutat-
kozik. Az alkotásokat a
Képzõ- és Iparmûvészeti
Lektorátus és a Népi
Iparmûvészeti Tanács
szakértõ zsûrije válogatta
össze a beérkezett pályá-
zatok alapján. A kiállítást
a Magyar Kézmûvesség-
ért Alapítvány, az IPOSZ
és a Magyar Országos
Mûvészi Kézmûves Egye-
sület közösen szervezte.     

-vida-

Harmadízben rendez is-
kolakezdéshez kötõdõen
adománygyûjtõ akciót Mol-
nár Imréné. A nyugdíjas
asszony – mint már több al-
kalommal megírtuk – úgy
döntött, hogy mellõzve min-
den segélyszervezetet, se-
gíteni próbál a rászoruló-
kon. Mivel közeleg a tanév-
kezdés, ezúttal is fõként is-
kolatáskákat, tolltartókat,
tornacipõket fogad szíve-
sen, hogy aztán augusztus
26-án, a Városi Múzeum
melletti téren továbbadja
azt a rászorulóknak. A fe-
leslegessé vált holmikat a
Hidegvölgy utca 59-ben, va-
lamint a Dózsa György utca
50-ben fogadja Molnár
Imréné.                        -vt-
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Fotók: Fonyó Dániel

Dinnyeszezon: nem tilos a lékelés

Hazánkban július közepén
kezdõdik el a hazai dinnye sze-
zonja. Ekkorra már elfogy a
mediterrán országokból im-
portált gyümölcs, és teljes
egészében a hazai termelõké a
terep. A májusi, szokatlanul
hûvös idõjárás miatt kevesebb
a termés idén, ami magasabb
árat hozott. Egyelõre kevés
hely akad, ahol kilóját 150 fo-
rint alatt kínálják, s a szakér-
tõk úgy vélik, csúcsszezonban
sem megy 80-100 forint alá.
Paks több pontján kínálják a
dinnyét utcai árusok, akik a
vevõk szerint felettébb drágán
kínálják a lédús gyümölcsöt.

– Az árat még sokallják, de
azért van érdeklõdés – árulta

el nekünk Kern Zoltán. Az ár
mellett a legfontosabb, hogy
megbizonyosodjunk a dinnye
érettségérõl, minõségérõl. Er-
re különbözõ fogások vannak. 

– Ha megkopogtatjuk, a jó
dinnye kongó hangot ad,
vagy ha a szárán barna gyü-
mölcscukor csordul ki, akkor
már érett – avat be minket a
válogatás rejtelmeibe Puch
Anikó, aki szintén dinnyét és
gyümölcsöt árul az utcán. 

Mindenesetre nem árt elõre
kóstolni, hogy megbizonyo-
sodjunk az ízérõl. A lékelés

különbözõ híresztelésekkel
ellentétben nem tilos. Keve-
sen tudják, hogy ebben a kér-
désében az egyes országok il-
letékes szervei hivatottak
dönteni, Magyarország ese-
tében ez az ÁNTSZ. A dinnye
lékelése szennyezheti a gyü-
mölcsöt, ám az nem tilos, ha
bizonyos higiénés körülmé-
nyek megfelelõek, és ha a vá-
sárló kéri, lékelni kell. Ebben
a kérdésben Pakson is meg-
oszlik a kereskedõk vélemé-
nye. Anikó és munkatársai
nem lékelnek, hanem szele-
telnek. Ha esetleg mégis
rosszat vinne el a vásárló, azt
késõbb kicserélik, így min-
denki elégedett lehet.
Zoltánék a vevõ kérésére lé-
kelnek. Õ úgy tapasztalta, ezt
elvárják az emberek, és így
senki sem háborog. Emellett
nem csak árulják, hanem ter-
mesztik is a dinnyét, szeren-
csére nekik nem okozott ha-
talmas kárt a rossz idõjárás.
– A jég ugyan elverte a ter-
més egy részét, de fólia alatt
is termesztettünk – árulja el.

Fellinger József

A kánikulában kevesen utasítanak vissza egy szelet jég-
hideg dinnyét. Hogy asztalra kerül-e a gyümölcs, min-
den bizonnyal befolyásolja a minõség mellett az ár. Az
elõbbi szubjektív, az utóbbi vitathatatlanul magas. A ve-
võk szívesen meggyõzõdnének vásárláskor a minõség-
rõl, de az eladók általában nem lékelik a dinnyét azzal
az indokkal, hogy tilos. Ez tévhit, a szabályok betartása
mellett szabad léket vágni a dinnyén.

A görögdinnye több ásványi anyagot, vitamint is tartal-
maz olyan összetételben, hogy egymás jótékony hatását
kiegészítik, felszívódásukat segítik: A-, B1-, B2-, C-vita-
min, vas, kálium, kálcium, magnézium, cink, szelén. A
néphagyomány úgy tartja, hogy Lõrinc napja után már
ehetetlen a dinnye, de manapság már a szezon végén is
kaphatunk finom dinnyét. Amikor még éretlen és apró,
akkor savanyúságot is készíthetünk belõle. 

ELADÓ 
INGATLANOK
Pakson, a Csónak utca elején új, 80%-os
készültségû, 3 szoba, összkomfortos, 2
garázsos családi ház 20,5 M Ft-ért eladó.

Pakson, A Temetõ utcában hõszigetelt, 96
m2-es (2 szoba, nappali, fürdõszoba, kony-
ha) családi ház beépíthetõ tetõtérrel eladó
1360 m2-es területtel. Irányár 20,8 M Ft.

Dunakömlõdön, a Béke utcában 4 szo-
bás, téglából épült családi ház eladó.
Irányár: 12,1 M Ft.

Fadd-Domboriban, a vízparton 969 m2-es
bekerített, parkosított terület, 62 m2-es két-

szintes faházzal (összkomfortos) + acél
tárolókonténerrel eladó. Irányár: 12,9 M Ft.

Pakson, a lakótelepen, a Jedlik Ányos utca
melletti területen 1364 m2-es telek teljes
közmûvel, gondozott szõlõvel, gyümöl-
csössel, kis házzal eladó. Irányár: 5 M Ft.

Pakson, a Fehérvári utca elején 2 szintes,
összkomfortos, 4 szobás családi ház 2
fürdõszobával, nagy garázzsal eladó.
Irányár: 16,8 M Ft.

Pakson, a Kossuth u. 3. sz. ház tetõteré-
ben 2 éve épített, 96 m2-es, korszerûen ki-
alakított lakás eladó, 2 szobás lakást be-
számítunk. Irányár: 16,8 M Ft.

Pakson, Cseresznyéspuszta központjában
1247 m2-es építési telek (belterület) be-
tonút mellett eladó. Irányár: 3,5 M Ft.

Pakson, a Pacsirta utcában 350 n. öl te-
rülettel 120 m2 alapterületû családi ház el-
adó. Ár: 12,5 M Ft. 2 szobás lakást I.
emeletig beszámítunk.

Dunakömlõdön, a Bartók B. u. végén,
szép panorámával, 20 éve épült, tetõtér-
beépítéses, összkomfortos családi ház
garázzsal, 430 n.öl területtel eladó. Irány-
ár: 14,5 M Ft.

Dunakömlõdön, a Hegy utcában családi
ház (2 szoba, nappali, fürdõszoba) gázfû-
téses eladó. Irányár: 7,2 M Ft.

Pakson, a Kápolna utcában 140 m2-es
családi ház 2100 m2 területtel eladó.
Irányár: 10,6 M Ft

Dunakömlõdön, a Csokonai utca felett
családi háznak is alkalmas, 2 szobás
hétvégi ház, termõ csemege- és bor-

szõlõvel eladó. Irányár: 10.2 M Ft.

Pakson, a Hangya közben 3 szobás, gáz-
fûtéses családi ház eladó. Irányár: 11 M Ft.

Pakson, a Zöldfa utcában 3 szobás, kom-
fortos családi ház 8 M Ft-ért eladó.

Paks, Szent István téri társasházi lakáso-
mat kis paksi családi házra (szoba, kony-
ha, fürdõszoba) cserélnénk vagy elad-
nánk. Irányár: 6 M Ft.

Paks, Öreghegy u.-ban 2485 m2, össz-
közmûves telek eladó. Irányár: 6,5 M Ft.

Részletes információ:
Fonyó Lajos 

ingatlan értékbecslõ 
közvetítõ 70/310-8374



14 M O Z A I K

Fotók: Vida Tünde (fent), Csahóczi Fotó (lent)

„Ezt mind?! Ki-
zárt! Ez sze-
mélyautó, nem
kamion!”  Azért
csak befért va-
lahogy. Miután
bepakoltuk a
csomagokat ,
három gyereket
– kettõt a bará-
tainkhoz pasz-

szoltunk – a Balaton felé vettük az irányt. Négy
család saját és kölcsönkért gyerekekkel, hét
napra egy, a '70-es évekbõl ránk maradt úttö-
rõtábor kipofozott öt faházába. Egy igen barát-
ságos hölgy fogadott bennünket, mint kiderült
csak pár napja tölti be a gondnoki állást, úgy-
hogy mi, akik már évek óta odajárunk, vezet-
tük körbe kedvesen, megkínáltunk finom házi
pálinkával, zamatos borral, vagyis letettük az
örök barátság alapkövét.
Napjaink a legnagyobb egyetértésben és
egyet nem értésben teltek, vagyis amiben
egyetértettünk, azt együtt, amiben nem, azt
külön csináltuk. Ez rég bevált szokás nálunk,
úgyhogy mi a strandra is minimum hat tur-
nusban indultunk. Ez családon belül is reme-
kül mûködik, így nem kell várni senkire. Az
asszonyok a toalettjükkel, a férjek pedig a to-
aletten szuttyoghatnak annyit, amennyit akar-
nak. A vízparton aztán mindenki egymásra ta-
lál, nagy a boldogság, mikor úgy délután négy

körül az utolsó csapat is leérkezik. Fél óra ön-
feledt örömködés után az elsõ turnus hazafe-
lé veszi az irányt, hogy elõkészítse a közös va-
csorát. Na, de ne szaladjunk ennyire elõre, a
strand ugyanis megannyi élmény és kaland
helyszíne! Ezzel a csapat legfiatalabb tagja, a
hatéves Öcsi szembesült legelõször, miután
észrevette, hogy a vízben halak is vannak. Fel-
háborodva kérte számon tõlünk, ezt a hánya-
vetiséget. „Miért nem halirtózták ki rendesen
ezt a vizet?!”
A következõ történet fõszereplõje 11 éves kis-
fiam volt. Janókám a part mentén csatangolt,
néhány gyerek fagyiért ment, a többi a vízben
lubickolt. Mi, felnõttek pedig igyekeztünk
szem elõtt tartani az aprónépet. Fiam fél al-
mával és egy szelet zsíroskenyérrel a kezében
érkezett. Az uzsonna sajátságos beszerzése a
következõképpen zajlott. Délutánonként egy
csapat gyerek jelent meg a strandon a tanító
nénivel, hogy felszólításra hol be, hol pedig ki-
trappoljanak a vízbõl. Négy óra felé megjelen-
tek a konyhás nénik két kosár elemózsiával, a
gyerekek pedig a régi idõket idézve álltak glé-
dába az uzsonnáért. Janókám ebbe a sorba
állt be, gondolván, hogy a part összes gyere-
ke kaphat az ínycsiklandó csemegébõl…

A kalandok sorából a felnõttek, pontosabban a
férfiak sem maradtak ki. Volt, hogy sajnálván
a belépõt – a  távolságot alul, képességeiket
pedig felülértékelve – próbáltak meg átúszni a
szabadstrandról a fizetõsre. Csak úsztak és
úsztak, harcoltak a hullámokkal, a hínárral, és
mikor már ahhoz is fáradtak voltak, hogy fel-
másszanak egy-egy mólóra, kicammogtak a
partra, hogy a síneken folytassák túlélõtúráju-
kat. Mezítláb a forró síneken vagy a köveken,
jobb és baloldalon áttörhetetlen bozót, már
csak a vonat hiányzott a tragikomédiához. Fel-
ismervén reménytelen helyzetüket, feljöttek
az útra és az indulástól számított röpke három
óra múlva, vert seregként, hullafáradtan jelen-
tek meg a fizetõs strand bejáratánál.
A legizgalmasabb vállalkozás azonban egy
napernyõ megmentésére irányult. Sötét fel-
hõk, tajtékos hullámok, a vízben pedig egy ál-
talunk kölcsönkért hatalmas napernyõ. A csa-
pat legmerészebb, legbátrabb fickója (vakok
között félszemû a császár) azonnal utána ve-
tette magát. A szél hol felélénkült, hol elcsen-
desült, mikor már karnyújtásnyira volt a pi-
szok, huss… és a távolság újra tíz méter lett.
Ekkor már a többiek is vízbe ugrottak, hátha
nem csak ernyõmentésre kerül sor. Mi a part-
ról szurkoltunk az elején még a sikeres akció
érdekében, majd pedig hõsünk életéért, a tör-
ténet csak félig zárult happy enddel, a naper-
nyõ ugyanis üldözõje elõtt mindössze két mé-
terrel elmerült.                          Hahn Szilvia

Plörõ

Hurrá, nyaralunk!

Jól fõzni csak az tud, aki szívvel-lélek-
kel csinálja, vélekedik Fritz Jánosné.
Márti azok közé tartozik, akik nagyon
szeretnek fõzni, s élvezik is. Minden-
honnan „ellop” egy-egy receptet, akár
mesterszakácsról, akár egy nagyma-
máról van szó. Ha valamit eszik és az
ízlik neki, azt elkészíti otthon. Nem
recept alapján, hanem a fantáziájára
hagyatkozva. Talán éppen ez az oka
annak is, hogy nagyon kevés az olyan
étel, amit ugyanúgy készít. A recepte-
ken folyamatosan változtat hangulata,
az aktuális szezon vagy az otthon lévõ
alapanyagok alapján. Azt, hogy imád
fõzni, azzal magyarázza, hogy nagy-
mamája sparheltje mellett nõtt fel. A
tésztasalátát pácolt hússal azért ajánl-
ja, mert eddig még mindenkinek be-
jött, akár grillpartin, akár családi ün-
nepen készítette. 
A salátához mindig olasz masnitésztát
használ, azt kifõzi, összekeveri a fel-

darabolt zöldségekkel, majonézes-fû-
szeres öntettel. A tésztasalátához ki-
válóan illik a pácolt hús, amit Márti
leginkább vadból, disznóból és fiatal

szarvasból szeret elkészíteni, de lehet
sertés vagy baromfi is. Ennek titka a
megfelelõ ideig tartó pácolás. Egy éj-
szakán és egy nappalon át kell a pác-
ban tartani, s legalább négyszer meg-
forgatni a húsokat, melyeket aztán
akár szabadtûzön, akár tepsiben meg-
süthetünk. Az utóbbinál érdemes fóli-
át rakni rá, amit akkor veszünk le, ha
már puha. Márti szerint ez nem tart
soká, hiszen a pácnak köszönhetõen
jól megpuhulnak a hússzeletek.

Mit süt-fõz ma?

Fritzné Márti

Hozzávalók: Tésztasalátához egy cso-
mag tészta, 2 uborka, 2 kaliforniai
paprika, 4 retek, 4 paradicsom, 15 dkg
trappista sajt; az öntethet egy nagy
pohár tejföl, 300 g majonéz, fél citrom
leve, 2 kk ételízesítõ, csapott ek cukor,
4 gerezd fokhagyma összenyomva, 1
csokor apróra vágott petrezselyem
Pácolt hús: 1 kg húshoz 4 felvert tojás,
2 kk pirospaprika, 1 kk fehérbors, 2 ek
mustár, 4 ek ketchup, 2 kk õrölt kö-
mény, 4 kk ételízesítõ, 1 ek grillfûszer-
keverék



Frics István szerint tiszta a
levegõ, jó a közlekedés, a kö-
zösség összetartó. Szeretné,
ha mind többen ismernék ezt
fel, s akkor Gyapát meg le-
hetne menteni az elnéptele-
nedéstõl, ezért azon munkál-
kodik, hogy a helybeliek egy
mûködõ, összetartó közössé-
get alkossanak. Bár munká-
jából adódóan folyton úton
van, mindig kellemes érzés-
sel tér haza. Soha máshol
nem élt, de nem is szeretne,
szülei is tõsgyökeres gyapa-
iak. Szekszárdon, az 505-ös
Szakmunkásképzõ Intézet-
ben csõszerelõként végzett.
Tanult szakmájában soha
nem dolgozott. Suhanc korá-
tól vonzották a gépek, autók.
Ezért a középiskola után
megszerezte a szükséges
gépjármûvezetõi engedélyt,

majd elhelyezkedett teherau-
tó-vezetõként.  1991 óta a Ge-
menc Volán alkalmazásában
dolgozik autóbuszvezetõként.
Szereti, ha az általa vezetett
jármû tiszta, megfelelõen
karbantartott. Az utasokkal
igyekszik jó viszonyt kialakí-
tani, néha barátságok is szö-
võdnek. A téma általában a
futball. Gyerekkorban maga
is focizott, középhátvéd volt a
németkéri ificsapatban. Lát-
va, hogy ez a sportág még
mindig ennyire népszerû, ak-
tív közremûködésével meg-
alapították a Gyapa Derbi
Sportegyesületet. Pistit vá-
lasztották az egyesület elnö-
kévé. Azon igyekeznek, hogy
minél több embert a pálya
környékére csalogassanak.
Ez szerinte azért is fontos,
mert nem a számítógép elõtt

kell ülni naphosszat, több
mozgásra van szükség. 

– Semmi bajom a fejlett
technikával, szükség van ar-
ra is. Csakúgy, mint a friss
levegõre, sportra – mondja.
Ha az egyesület munkájáról,
közös programokról kell be-
szélni, cseppet sem szûksza-
vú. Tavaly Május 1. Kupát,
idén családi napot szervez-
tek, emlékezetes volt még a
tavalyi Búcsú Kupa, melyet a
falunap keretében tartottak,
sorolja. Az egyesület – mint
elnöke mondja – igen sze-
rény anyagi lehetõségekkel

rendelkezik. A kiadá-
sokat részönkor-
mányzat által biztosí-
tott keretbõl finan-
szírozzák, melyet
adományokkal, tár-
sadalmi munkával
egészítenek ki. El-
árulja, hogy ha szük-
ség van néhány ezer
forintra, maga is
gyakran zsebbe nyúl.
Terveikrõl szólva el-
árulta, indulni sze-
retnének megye III-
as bajnokságban.
Sajnos a társadalmi
munkában elkészült
helybeli sportpálya
nem szabványos,

ezért a hazai mérkõzéseket a
Paksi Sport Egyesület pá-
lyáján játsszák. Az egyesü-
lettõl a családra terelve a
szót, sem kerülünk messze
az egyesülettõl, hiszen Ist-
ván két fia, Péter és Csaba
aktív tagjai a csapatnak.
Édesapjuk a focin kívül sze-
reti az irodalmat, a magyar
írókat. Elsõsorban Mik-
száthot és Jókait. Fiatalabb
korában verseket is írt. Tud-
ja, hogy a szellemi frissesség
legalább olyan fontos, mint a
jó kondíció. Ilyesmire való-
színûleg ennek ellenére nem
sok ideje jut, hiszen
Istvánék háza körül minden
megtalálható, ami egy ki-
sebb családi gazdasághoz
kell: állatok, szõlõ, kiskert,
gyümölcsfák. A mindennapi
élelemért nem kell boltba,
sem piacra menni, szinte
mindent megtermelnek,
amire szükség van. Szülei so-
kat segítenek a ház körüli
munkában, különben nem
tudna annyit foglalkozni az
egyesület teendõivel. Felesé-
ge, Márti, aki németkéri
Blazsek Frigyes nõi karban
is énekel, támogatja az egye-
sületi munkában. Mindany-
nyian hisznek abban, hogy a
befektetett energia megté-
rül, és egyre többen lelnek
otthonra a Pakshoz tartozó
kis faluban.

-gyuri-

Ötven kupa, száznál is több
érem sorakozik Dia szobájá-
nak falán. Édesanyja elárul-
ja, százhuszonvalahánynál
abbahagyta a számolást. A
kupák közül néhány magára
vonja a tekintetet, Paks város
legjobb nõi sportolója, Tolna
megye legjobb teniszezõje.
Utóbbit háromszor érdemel-
te ki Klopcsik Dia, aki az or-
szágos ranglistán korosztá-
lyában a 17., a felnõtt nõk kö-
zött a 69. Az utóbbira büszke,
az elõbbivel kicsit elégedet-
len. A PSE sportolója csupán
15 esztendõs, de abban biz-
tos, hogy felnõttként is a te-

niszpályák közelében szeret-
ne lenni mint edzõ. Amúgy él-
sportoló szeretne lenni. Õ is,
családja is sokat áldoz ezért,
bár ezt õ nem érzi igazán le-
mondásnak. Élete a tenisz,
esetleg kicsit a floorball, ahol
nem egy diákolimpiai ara-
nyat gyûjtöttek be társaival.
A Vak Bottyán Gimnázium-
ban magántanulóként végez-

te el a kilencedik osztályt. A
sport miatt, a versenyek
ugyanis jobbára már pénte-
ken kezdõdnek, s elõfordul,
hogy hétfõig tartanak. Ezek-
re szülei kísérik. Dia – bár ál-
talában nem közlékeny – azt
elárulja, hogy jobb, ha az
édesapja megy vele. Ugyanis
õ, ellentétben édesanyjával,
nem kiabál be a pálya szélé-
rõl. Hogy ez ne történjen
meg, Marika általában más
mérkõzéseket néz, nem lá-
nyáét. Kivételes esetekben
fordul elõ, hogy – tisztes tá-
volságból – figyelemmel kísé-
ri a meccset. Erre legköze-
lebb két hét múlva lesz mód-
ja, Dia ugyanis országos ver-
senyre megy, elõtte pedig
edzõtáborba, Bonyhádra.
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Fotók: Fonyó Dániel (fent), Molnár Gyula (lent)

Gyapán szemmel láthatóan fellendült a közösségi élet
az elmúlt években. Egymást érik a sportos családi na-
pok, futballkupák. Nemrégiben sportegyesület alakult.
Mindezekben elvitathatatlan érdeme van Frics István-
nak, aki azt szeretné, ha minél több ember hozzá ha-
sonlóan gondolkodna, s ezt a települést választaná lak-
helyéül. 

Jó napot, mi újság?

Frics István

Tehetségesek, fiatalok

Klopcsik Diána



Õsszel újra láthatnak külföl-
di csapatokat itthon az ASE
kosárcsapatának szurkolói,
mivel a csapat nemzetközi
kupában is indul. A FIBA
EuroCup sorozatának sor-
solása augusztus 5-én lesz.
Az ASE elõreláthatóan au-
gusztus 14-én kezdi a mun-
kát, a bajnoki rajt tervezett
idõpontja október 7-e, de ez
függ a nemzeti válogatott
programjától.

Monroe és Grizzard sorsa
kérdéses, velük még nem si-
került megállapodni, Djogó-
nak nem ajánlottak szerzõ-
dést. Távozik a 12-es keret-
bõl továbbtanulás miatt
Verli és Jilling, helyükre fel-
kerül a juniorból a ’87-es
születésû Bikádi Zoltán, és a
’89-es születésû Tóth Viktor.
A keret többi tagjával meg-
állapodott a vezetés.        -kj-

16 S P O R T

Fotók: Szaffenauer Ferenc

A hétvégén rajtol a labdarúgó NB I.
Kemény felkészülés és tíz
edzõmérkõzés van a Paks
NB I-es labdarúgóinak háta
mögött. Az elmúlt hetekben
hat új játékos érkezett, re-
mélhetõleg erõsítésnek, a
Fehérvári útra. A Sopront és
Pécset megjárt Horváth
Sándor Érdrõl, Belényesi
Miklós Dunaújvárosból,

Montvai Tibor Zalaegerszeg-
rõl, Kóczián Ferenc Pécsrõl,
Molnár Zoltán és Zováth Já-
nos pedig a Vasasból igazolt
az NB I újoncához. 

Az edzõmérkõzések mérle-
ge hét gyõzelem, egy döntet-
len és két vereség. A hétvé-
gén Vácon kezdenek Bene-
deczkiék.                  (kovács)

Felkészülési mérkõzések

Tamási–Paks 1:7  A paksi gólszerzõk: Belényesi 2,
Kóczián 2, Barics, Báló, Buzás. Újpest – Paks 1:1 G:
Belényesi.   
A szlovákiai túrán Tallós–Paks 1:7 G: Báló 2, Montvai 2,
Heffler 2, Belényesi.
Dunajska Streda–Paks 2:3 G: Montvai 3. 
Slovan Duslo Sala–Paks 0:2 G: Kóczián, Belényesi. 
Gyirmót–Paks 1:0.      
Szolnok–Paks 1:3 G: Belényesi, Böde, Buzás.              
Paks–Kecskemét 5:3 G: Báló, Molnár, Belényesi, Varga,
Heffler. 
Dunaújváros–Paks 1:0.     
Szolnok–Paks 0:1 G: Tamási.

KosárhírekNépes cselgáncsviadal

Az ESZI sportcsarnokban
15 ország 276 versenyzõjé-
nek részvételével rendezték
a XXI. OTP Bank Nemzet-
közi Junior Judo Atom Ku-
pát. A kétnapos viadalon az
Atomerõmû SE öt verseny-
zõje lépett tatamira. A férfi-
ak legnépesebb súlycsoport-
jában, a 73 kg-ban a közel 40
induló között Csoknyai
László nagyon jó verseny-

zéssel az értékes második
helyen végzett, s ezzel kivív-
ta a jogot az észtországi Eb-
n való részvételre.

A 60 kg-ban Csoknyai Ákos
helyezetlenül zárt, 66 kg-ban
Pfeffer Árpád három gyõze-
lemmel és két vereséggel a 9.
lett. A nõi mezõnyben Kiszli
Gabriella 63 kg-ban 5., Mészá-
ros Anett 70 kg-ban a 7. he-
lyen zárta a versenyt.      cseri

A Borsodi Liga õszi idényében 

a Paks sorsolása:

1. forduló, 2006. 07. 29. Vác – Paks
2. forduló, 2006. 08. 05. Paks – Debreceni VSC
3. forduló, 2006. 08. 19. Tatabánya – Paks
4. forduló, 2006. 08. 26. Paks – FC Fehérvár
5. forduló, 2006. 09. 09. MTK Budapest – Paks
6. forduló, 2006. 09. 16. Paks – Diósgyõri VTK
7. forduló, 2006. 09. 23. Gyõri ETO – Paks
8. forduló, 2006. 09. 30. Paks – Újpest
9. forduló, 2006. 10. 14. REAC – Paks
10. forduló, 2006. 10. 21. Paks – ZTE
11. forduló, 2006. 10. 28. FC Sopron – Paks 
12. forduló, 2006. 11. 04. Paks – PMFC
13. forduló, 2006. 11. 11. Budapest Honvéd – Paks
14. forduló, 2006. 11. 18. Paks – Vác 
15. forduló, 2006. 11. 25.  Paks – Kaposvár

A sorsolás szerint két tavaszi fordulót még december-
ben lebonyolítanak.

16. forduló, 2006. 12. 02.  Paks – Vác
17. forduló, 2006. 12. 09.  Debreceni VSC – Paks

Búcsú harmincöt

év után

Harmincöt év bíráskodás
után a dunakömlõdi sport-
pályán elbúcsúztatták Pá-
pista Mihály labdarúgó-
játékvezetõt. 1971-tõl
napjainkig Bács-Kiskun
és Tolna megyében veze-
tett mérkõzéseket, de egy
szívmûtét miatt a lelátóra
kényszerült. A búcsúmér-
kõzését a Tolna megyei já-
tékvezetõk a Baranya me-
gyei játékvezetõk ellen
három-hármas döntetlent
játszottak. A rendezvé-
nyen Szinger Ferenc, a
Tolna Megyei Labdarúgó
Szövetség elnöke és
Ráthgéber László, a
TMLSZ Játékvezetõ Bi-
zottságának elnöke díjat
adott át a visszavonuló
sípmesternek.          (cseri)
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Fotók: Molnár Gyula (balra), Szaffenauer Ferenc (jobbra)

Paksiak sikere Racice-ben
A csehországi Racice-ben ke-
rült sor a síkvízi kajak-kenu
Európa-bajnokságra. A ma-
gyar válogatott szenzációs
teljesítménnyel, 10 arany, 4
ezüst, és 4 bronzéremmel az
elsõ helyen zárt az éremtáb-
lázaton. Az Atomerõmû SE
versenyzõi közül a kenus
Kozmann György a csepeli
Kolonics Györggyel párban

C2 1000 m-en a negyedik, C2
500 m-en az ötödik., C2 200
m-en a negyedik helyet sze-
rezte meg. A kajakos Boros
Gergely K1 200 m-en negye-
dik, K4 1000 m-en a Démász–
Szeged két versenyzõjével,
Csamangó Attilával és Sík
Mártonnal, valamint a tisza-
újvárosi Boros Attilával a 6.
helyen ért célba. Kovács

Kajak-kenu vidékbajnokság
Foghíjas csapattal vett részt
a sukorói síkvízi kajak-kenu
vidékbajnokságon az ASE.
Dejczõ Bálint sérülés miatt
hiányzott, Dejczõ Balázs pe-
dig az ifjúsági Európa-baj-
nokságra készül. A verse-
nyen ezüstérmet szerzett
Prancz Zoltán (felnõtt C1
1000 m), Sohonyai Zoltán
(serdülõ C1 4000m), és a
Csipszer Bertalan–Sáfrány

Gyula páros (serdülõ C2
4000 m).

Bronzérmes lett: Csipszer
Bertalan–Sáfrány Gyula
(serdülõ C2 500 m),

Feczer Máté–Kovács Bál-
int–Péri Dávid–Till József
(kölyök TC4 2000 m), vala-
mint az Árki Dávid–Németh
Ferenc kettõs (MK2 2000
m).

kovács

Strandfoci torna
Az Ürgemezei Sport Sza-
badidõ és Turizmus Egye-
sület szervezte az elsõ
strandfoci tornát Tolna
megyei labdarúgó baj-
nokságokban szereplõ
csapatoknak. 

A paksi strandon pályára
lépett az I. osztály bajnoka,
a Dunaföldvár és a II. osz-
tály gyõztese, a Gerjen is. A

hét résztvevõs körmérkõzé-
ses tornát Madocsa nyerte,
második Õcsény, harmadik
Dunaföldvár lett. A legjobb
kapusnak az õcsényi Csá-
szár Gábort, mezõnyjáté-
kosnak Aradszki Antalt vá-
lasztották  Madocsáról. A
torna gólkirálya a gerjeni
gárdában futballozó Lacza
Zsolt lett tizenkét találat-
tal.                               cseri

Harminckilenc tûzoltócsapat
küzdött egymással az ürge-
mezei strandon hat napon át.
A Tûzkakas strandfoci baj-
nokságra az ország minden
tájáról érkeztek válogatottak.
Az elsõ csoportból öt csapat,
plusz a házigazda Paksi Hiva-
tásos Önkormányzati Tûzol-
tóság jutott tovább, a máso-
dik csoportból szintén öt gár-
da, míg a harmadik csoport-
ból nyolc és a tavalyi gyõztes
Ózd került a július 29-30-ai fi-

náléba. A másik paksi részt-
vevõ, az atomerõmû tûzoltó-
ság is bejutott a húszcsapatos
döntõbe, amelyben két külföl-
di csapat is pályára lép, a
Kézdivásárhely gárdája Er-
délybõl, és a leidingeni csapat
Németországból. Bán Attila
fõszervezõ a külföldi csapa-
tok látogatása kapcsán
elmondta, a sport mellett
kirándulás városnézés is
szerepel vendégeik pro-
gramjában.                      cseri

Vadai emléktorna

Második alkalommal ren-
deztek Vadai Mihály Emlék-
tornát Gyapán. Tavaly nyolc,
míg idén már kilenc csapat
nevezett a labdarúgóver-
senyre. A mérkõzéseket két
pályán játszották a csapa-
tok. A küzdelmet végül az
elsõ helyen Pécsvárad zárta,
második lett a Paksi hetve-
nesek gárdája, õket Sárbo-
gárd együttese követte, a

negyedik helyen pedig a
Botláb SC végzett Duna-
kömlõdrõl. Az emléktorna
zárásaként kis mûsorral
kedveskedtek a résztvevõk-
nek, majd együtt fogyasz-
tották el az idõközben elké-
szült marhagulyást. Az em-
léktornát jövõre is szeretné
megrendezni a Gyapa Derbi
Sportegyesület.

-gyöngy-

Negyedik alkalommal rendezte meg a Paksi Turizmusért
Egyesület az Atomtusa elnevezésû versenyt. A résztvevõk
kerékpározásban, íjászatban és egy totó kitöltésben mérték
össze erejüket és felkészültségüket.                             -mgy-

Lánglovagok a homokban



Sárkányhajóversenyt és ba-
ráti találkozót rendezett Tol-
nán a Paksi Sárkányhajó
Club és az Alois Dallmayer
Sárkányhajó Club Tolna a
Magyar Sárkányhajó Szövet-
ség támogatásával. A megmé-
rettetést több kategóriában

hirdették meg, a Dragon Ak-
tív Kupára klubok, a Military
Kupára fegyveres testületek,
a Team Kupára vállalatok, in-
tézmények, baráti társaságok
nevezhettek, és kiírták az
úgynevezett Mix Kupát is,
ahol feltétel volt, hogy leg-

alább hat nõnek eveznie kell a
csapatban. Mindezek mellett
Maratoni Kupát is rendeztek.
Összesen 19 csapat nevezett,
de voltak, akik több kategóri-
ában is megmérették magu-
kat. Id. Sziklenka László ver-
senyigazgató elmondta, hogy
a sárkányhajózás tíz évvel ez-
elõtt jelent meg Magyaror-
szágon. Eleinte csak bemuta-
tókat tartottak, majd, ahogy
emelkedett a hajók száma, a
versenyzés is megindult, ma
már tíz klub mûködik hazánk-
ban. Hozzátette, hogy Tolna
megyében Pakson és Tolnán
is alakult sárkányhajóklub, és
talán Dunaföldváron is lesz. A
paksi klub a tolnai versenyen
szépen szerepelt, a Team Ku-
pát megnyerték, a Maratoni
Kupában pedig negyedik he-
lyen végeztek. A Dragon Ak-
tív és Military Kupa döntõjé-
ben a Pécsi Sárkányhajó

Egyesület lett a befutó, a Mix
Kupában a Rába Sárkányha-
jó Club lett az elsõ Gyõrbõl, a
Maratoni Kupában pedig a
budapesti Römi Sárkányhajó
Klub bizonyult a leggyor-
sabbnak. A sárkányhajó-ver-
senyeken elõször indulók kö-
zül a legjobb eredményt és dí-
jat a Faddi Sárkányok Baráti
Köre nyerte el. Résztvevõk
egyébként érkeztek Paksról,
Szolnokról, Szõdligetrõl,
Dunaföldvárról, Tolnáról,
Faddról, Gyõrbõl, Érdrõl,
Pécsrõl, Tatáról, Budapest-
rõl, Õrbottyánról, Székesfe-
hérvárról. Sziklenka László
úgy tájékozatott, hogy a kö-
vetkezõ sárkányhajóverseny
szeptemberben lesz, akkor
rendezi a szövetség az ötödik
magyar bajnokságot Csepe-
len, de lesz fesztivál Székes-
fehérváron is, ahol másod-
szor tartanak ilyen rendez-
vényt. Itt tavaly közel ötven
induló volt.                

-gyöngy-  
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Fotók fentrõl lefelé: Szaffenauer Ferenc, Fonyó Dániel, Molnár Gyula

Sárkányhajósok parádéja

Ismét érintette Paksot a
Nemzetközi Duna-túra, ame-
lyet idén 51. alkalommal indí-
tottak útjára. Az eltelt évek
alatt kialakult a mai
Ingolstadt-Silistra útvonal, a
maga 2082 kilométerével. A
kajakkal, kenuval érkezõ tú-
rázók pihenõjüket az ASE
csónakházánál töltötték, ahol
kulturált, kényelmes körül-
mények között frissíthették
fel magukat. A város is ven-

dégül látta a társaságot, va-
csorával és borkóstolóval vár-
ták õket. Ebben az esztendõ-
ben 28-an mennek végig az
útvonalon, a hazai szakaszon
132-en csatlakoznak hozzá-
juk. A fõként nyugdíjasokból
álló csapat a többhetes prog-
ram során naponta 45-55 km
közötti távot teljesít. Egy
Pakson töltött este után más-
nap reggel indultak tovább a
túrázók.                    -gyöngy-

Paksra ért a Duna-túra

Másodízben rendezték meg
a Paks melletti Vörösmalmi-
tónál a Moulin Rouge mara-
toni horgászversenyt. A 24
órás próbára 64 három fõs
csapat nevezett. A legtöb-
ben Paks környékérõl ér-
keztek, de jöttek Rácalmás-
ról, Székesfehérvárról is. Az
elsõ 86,84 kg-mal Matéz Mi-
hály csapata lett, Egei And-

rás és társai második helyen
végeztek 84,43 kg-mal,
Trapp György triója 41,16
kg halat fogott, ami harma-
dik helyre volt elég. A
Beanett Bt. Vácz Ferenc ál-
tal szervezett versenyén a
legnagyobb halat a Kertész
András csapatát erõsítõ Feil
Ferenc fogta. Az amur súlya
5.99 kg volt.                      -vt-

Kitartó pecások
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Mozi

Július 28. (péntek) 18 óra
VAD KALAND

Szinkronizált amerikai ani-
mációs film

Július 30. (vas. 20 óra
X-MEN: 

AZ ELLENÁLLÁS
VÉGE

Szinkronizált amerikai 
fantasy-akciófilm

Aug. 2. (szerda) 20 óra
SZIKLÁK SZEME

Feliratos amerikai horror

Aug. 4. (péntek) 20 óra
ISMERETLEN HÍVÁS

Feliratos amerikai thriller

Aug. 6. (vasárnap) 20 óra
TRANSAMERICA

Feliratos amerikai film

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Bree, lánykori nevén Stanley tran-
szszexuális. Hosszú évek óta magányo-
san él Los Angeles-ben, és arra készül,
hogy teljes értékû nõvé váljon. Már
csak egy hét, és az utolsó mûtéten is túl
lesz. Ám egy váratlan telefonhívás nem
csak a mûtét idejét teszi kétségessé,
hanem az egész életét a feje tetejére ál-
lítja. A New York-i rendõrségen prosti-
túció és drogügyek miatt letartóztatták
17 éves fiát; mivel Toby anyja már nem

él, õt keresik meg. Bree nem akar tudomást venni a fiúról, aki-
nek létezésérõl a telefonhívásig nem is tudott, de terapeutája el-
lenzi a mûtétet addig, amíg nem tud szembenézni a múltjával.

Bree kelletlenül elutazik New York-ba, és képtelen bevallani
Toby-nak, hogy a konzervatív középosztálybeli nõi külsõ valójá-
ban az apját rejti; inkább egy egyházi segélyszolgálat tagjaként
tünteti fel magát. Amikor rájön, hogy Toby Los Angeles-ig akar
stoppolni, csak hogy megkeresse az apját, felajánlja, hogy ma-
gával viszi. Mindezt azzal a hátsó szándékkal teszi, hogy útköz-
ben majd kirakja a nevelõapjánál.

A hosszú út alatt találkoznak múltjuk szereplõivel, és nemcsak
egymást, hanem saját magukat is megismerik

Felicity Huffmant, a történet fõszereplõjét, Oscar-díjjal jutal-
mazták a filmben nyújtott alakításért.

TelePaks

Nyári adásunk hírmûsorát, a
Víkend híradót minden pén-
teken 19 órától láthatják. Is-
métlés aznap 20 órakor, majd
a következõ héten hétfõtõl
csütörtökig 19 és 20 órakor.
Az e heti Víkend híradóban
szó lesz az Atomkupáról és
egy sárkányhajóversenyrõl.
Megszólal a híradóban a lus-
soniumi ásatás vezetõje, és
beszámol a tévé a rendkívüli
testületi ülésrõl is.

Program

Dunakömlõdi Nyári Est:
augusztus 5-én a faluház
elõtti téren.

18:00 Böllér Blues Band
koncertje
18:40 Csillag Show Tánc-
egyesület mûsora
19:20 Duna Party Táncklub
mûsora
20:00 Gyere táncolj! Szûcs
Judit fellépése

A „PRO URBE 
EMLÉKÉREM” 

kitüntetés 

Paks Város Önkormányzati Képvi-
selõ-testülete a „PRO URBE Em-
lékérem” kitüntetést ez évben is az
október 23-i nemzeti ünnep alkal-
mából tartott ülésen kívánja átadni.

A kitüntetés azoknak a természe-
tes személyeknek, jogi szemé-
lyeknek és jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezeteknek
adományozható, akik, illetve
amelyek tevékenysége a város
gazdasági, kulturális és társadal-
mi fejlõdésében kiemelkedõ je-
lentõségûnek bizonyult.
A képviselõ-testület naptári
évenként legfeljebb három kitün-
tetést adományoz. 
A kitüntetések adományozására
javaslatot tehet minden paksi la-
kos, paksi székhelyû jogi sze-
mély, valamint jogi személyiség-
gel nem rendelkezõ szervezet. 

A javaslatnak tartalmaznia kell a
jelöltnek azon teljesítményét,
mely a javaslat szerint méltóvá
teszi a kitüntetésre. A javaslatot
Dr. Blazsek Balázs címzetes fõ-
jegyzõnek kell benyújtani 2006.
augusztus 24-ig.

Az „Együtt a parlagfû ellen“ Alapítvány

(7030 Paks, Gesztenyés u. 24. 

Tel: 75/510-413)

szeretettel várja sóbarlangjába 
a gyógyulni vágyó asztmás, 

allergiás és légúti betegségben

szenvedõ betegeket.

A mûvelõdési központ 

és az ifjúsági iroda 

július 31 – augusztus 20

között, a könyvtár pedig jú-

lius 31-augusztus 28 között

karbantartás és nagy-

takarítás miatt zárva tart.

Kiállítás

A Paksi Városi Múzeumban
új kiállítás nyílik augusztus
1-jén 17 órakor. Csordás Je-
nõ és Pupp Ferenc gyûjte-
ményének segítségével a fo-
rint hatvanéves múltját kí-
sérhetik végig a látogatók.

Az okmányiroda földszint-
jén továbbra is megtekint-
hetõ a „Kistérségi pillana-
tok” címû kiállítás.

A Fortuna Rádió igyekszik minden kor-
osztály zenei igényét kielégíteni, így heti
két alkalommal olyan mûsort sugároz,
amely a nosztalgiazene kedvelõinek szól.
Szombaton és vasárnap reggel hat és ki-
lenc óra között Suki koktél címmel az el-
múlt ötven év nagy slágereibõl válogat a
szerkesztõ, Schuckert József. A hallgatók
is mûsorba szerkeszthetik örökzöld ked-
vencüket, hiszen a három óra alatt folya-
matosan kívánságmûsor mûködik. Az
adásban Lemezpárbaj címmel idõrõl idõ-
re hallhatóak a régi slágerek és ezek mai

f e l d o l g o -
zása, vala-
mint fél
hétkor a
közel- és
t á v o l i
múlt kabaréiból is elhangzik egy-egy
klasszikus vidámság. Ha nem tudnak hét-
végén sem sokáig aludni, ha jólesik fülük-
nek, lelküknek egy „õskori” muzsika
meghallgatása, tekerjék rádiójuk keresõ-
gombját az FM 96,3-ra, a Fortuna Rádió
hullámhosszára.

Fortuna 96,3 MHz



Vásároljon a Lens Optikában, 
és nyerjen tengerparti utazást!*

Fõdíj: 1 hetes tengerparti utazás 2 fõ részére
2. díj: Wellness hétvége 2 fõ részére
3. díj: Digitális fényképezõgép

* Minden 10.000 Ft feletti vásárlásnál
nyereményszelvényt adunk.

Nyári nyereményzápor 
a Lens Optikában!

LENS OPTIKA 7030 Paks, Dózsa György út 44. Telefon: 75/511-246
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Fotók: Molnár Gyula

A 6,5% néha 
több mint 7% !

Mi nem bosszantjuk azzal, hogy betétjét
kifizetéskor levonásokkal csökkentjük! 

3 hónapra évi 6,5% kamat!
6 hónapra évi 6,25%, 
12 hónapra évi 6% 

(EBKM 6,00-6,66%)

Szeretettel várjuk Önöket Paks, Villany utca 4 szám
(volt Németh Sörözõ) alatti fiókunkban. Telefon: 75/511-240

45 éve Ügyfeleink 
szolgálatában!

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések 
részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

KIADÓ ÜZLET- ÉS
IRODAHELYISÉGEK

Paks fõutcáján, 
a volt konzervgyári 

irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig
700 Ft/m2 áron.

Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Tanfolyamok állami 
támogatással vállalkozók, 

szakmában dolgozók részére!

ABC ELADÓ
KERESKEDÕ VÁLLALKOZÓ

GYORSÉTKEZTETÕ
VENDÉGLÁTÓ
VÁLLALKOZÓ

Jelentkezni: 
2006. augusztus 15-ig

KISOSZ Paksi Iroda
PAKS, Tolnai úr 2. 

8-12 ÓRÁIG!!!
TEL: 75-417-117

A kis udvarhölgy
Roppant eltökélt, cserfes, beszédes
és nagyon szép. A sikert ezúttal az
utóbbi hozta Bor Andreának. A
kislány a felnõttek mezõnyében
harmadik helyen végzett
Domboriban egy szépségversenyen.
Elõször még csak az sem volt biz-
tos, hogy indulhat zsenge kora mi-
att, késõbb viszont a második ud-
varhölgynek járó szalag és ajándé-
kok büszke birtokosa lett. 

Andrea csupán tizenhárom esztendõs,
de szobája polcán már van egy szépség-
királynõi korona, megnyerte a Csillag
Show Táncegyesület Csillagfény Pará-
déján a korosztályában hirdetett ver-
senyt. Egyébként is közel áll hozzá az
egyesület, kilenc éve tanul itt táncolni.
Kedvence a hip-hop és a hastánc. Kicsit
kalandozott a kajak-kenu világába is,
de felhagyott vele, mert – mint mondja
– egy modell nem lehet túlságosan iz-
mos. Õ pedig eltökélte, modell lesz,
mégpedig fotómodell, mert az jobb,
mint a kifutós. Már elvégzett egy mo-

dellképzõt is. Tudja, hogy alakjára
ügyelnie kell. A megfelelõ mozgást biz-
tosítja a tánc, hiszen szinte minden hét-
végén fellépnek, az étkezésre pedig
már most igyekszik odafigyelni, bár er-
re szemmel láthatóan semmi szüksége. 

Domboriba egyébként fellépni men-
tek a Csillag Show-val és a szépség-
versenyt is az egyesület rendezte. A
versenyzõknek bikiniben, utcai ruhá-
ban és estélyiben kellett színpadra
lépniük, illetve be kellett mutatkozni-
uk. A paksi kislány – miképpen el-
árulta – egyáltalán nem volt lámpalá-
zas. Az ilyen gondok távol állnak tõle.
Kilenc éve, óvodás kora óta táncol,
magabiztosan mozog a színpadon.
Elõször azt hitte, esélye sincsen az
idõsebb lányokkal teli mezõnyben, de
a színpadról lenézve látta a zsûri elis-
merõ pillantásait, tudta, elnyerte tet-
szésüket.

A kis udvarhölgy eddig a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskolába járt,
õsztõl a Vak Bottyán Gimnázium di-
ákja lesz.                               -tünde-


