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Élvezze
kiemelkedõ betéti

hozamát 
kamatadó nélkül !

Bevezetõ akció Pakson évi 7,25% kamat (EBKM:  7,25-7,50%)
1, 2, 3, 6 vagy 12 hónapra, bármilyen összegû 2006. 08. 31-ig lekötött számlabetétre

Szeretettel várjuk Önöket Paks, Villany u. 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 !

Kulcsrakész
a mûvészeti
iskola épülete

Harikrishna nyerte 
a Marx György sakk
emlékversenyt
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Fotó: Fonyó Dániel

Még három hét, és új tanév
kezdõdik. Az általános isko-
lák kapuját sok kisgyermek
elõször lépi majd át. A beíra-
tási adatok szerint városunk-
ban 190 elsõ osztályos kezdi
meg tanulmányait. A Deák
Ferenc Általános Iskolában
két osztály, a Bezerédj Ist-
ván Általános Iskolában
szintén két osztály, a II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Isko-
lában pedig három osztály
indul az elsõ évfolyamon. A
Gazdag Erzsi Általános Is-
kola és Diákotthonban egy, a
Balogh Antal Katolikus Is-
kola és Gimnáziumban pedig
két elsõ osztály lesz, kaptunk
tájékoztatást Debreceniné
Polgár Esztertõl, a polgár-
mesteri hivatal oktatási és
kulturális referensétõl. 

Azt is megtudtuk, hogy a
tavaszi beíratás probléma
nélkül lezajlott. Azt megelõ-
zõen, a megszokott módon,
két alkalommal keresték
meg az érintett családokat
azzal a kérdéssel, hogy gyer-

mekük megkezdi-e az iskolát
hatévesen, vagy még egy
évet az óvodában szeretnék
tartani, a második kérdezés
alkalmával pedig már arról
is érdeklõdött az önkor-
mányzat, hogy kik választa-
nák a nem önkormányzati
fenntartású Balogh Antal is-
kolát, vagy esetleg egy nem
körzet szerinti oktatási in-
tézményt. Az iskolai körze-
teket egyébként úgy hatá-
rozzák meg, hogy a törvényi
létszámelõírások mindenütt
betarthatóak legyenek, a
körzethatárok kialakítása az
egyes iskolák természetes
vonzáskörzete alapján törté-
nik. Idén egy változás volt,
az Újtemplom utcát kétfelé
választották, az alsó részt a
Deák iskolához, a felsõt pe-
dig a II. Rákóczi iskolához
csatolták. Az elõzõ évben
egy ennél jóval nagyobb mó-
dosítás történt, akkor min-
den körzetet tolni kellett a
csökkenõ gyermeklétszám
miatt.

Beíratáskor a szülõnek a
kötelezõ felvételt biztosító
iskolában kell jelentkeznie,
kivétel, ha valaki a nagyobb
testvér iskolájába kívánja já-
ratni gyermekét, illetve ha
balett-tagozatra felvételt
nyert, és így a Bezerédj isko-
lába járna a gyermek. Ha a
szabad iskolaválasztás jogá-
val élve a szülõ nem a körzet
szerinti iskolába íratná gyer-
mekét, akkor is ott kell re-
gisztráltatni a leendõ isko-

lást, majd a választott intéz-
ményben várólistára kell fel-
iratkoznia az igénylõnek, és
ha a körzetbõl marad még
szabad hely, felvehetik a
gyermeket a kívánt intéz-
ménybe a létszámkeret felsõ
határáig. 

– A beíratás rendjérõl az
Óvodába-iskolába címû kiad-
vány segítségével tájékozód-
hattak az érdeklõdõk, illetve
a füzet az óvodák, iskolák be-
mutatkozását is tartalmazta
– összegezte Debreceniné
Polgár Eszter.

-gyöngy-

Paks város önkormányzata
márciusban alkotott egy ren-
deletet, melyben pályázatot
írt ki a hagyományos techno-
lógiával épített lakások és
társasházak energiatakaré-
kos felújítására. A kiírásra
igen sok pályázat érkezett,
melyek elbírálását folyama-
tosan végzi az önkormány-

zat, a bonyolító DC Duna-
kom Kft.-vel közösen. Hajdú
János úgy tájékoztatott,
hogy az igények nagy száma
miatt az önkormányzat ide-
iglenesen leállítja a pályázta-
tást, hiszen a költségvetés-
ben erre 15 millió forintot
különített el a testület, és a
keret ebben az esztendõben
már elfogyott. A polgármes-
ter hozzátette, hogy augusz-
tus elsejétõl csak azokat a
pályázatokat fogadják be,
melyek már megjárták az ál-
lami pályázati utat. Hajdú
János hangsúlyozta, hogy a
pályáztatás csak erre az évre
fejezõdik be, s jövõre lesz
újabb lehetõség, amennyi-
ben a következõ testület a
2007-es költségvetés készíté-
sekor elkülönít pénzt, s az

ide vonatkozó jogszabályok
sem változnak. Kudorné
Szanyi Katalin, a DC
Dunakom Kft. ingatlankeze-
lési és városüzemeltetési
részlegvezetõje elmondta,
hogy az önkormányzat vá-
rosépítõ bizottságának ülé-
sén elfogadták, hogy a pályá-
zatokat leadók értesítésével
megvárják azokat a vissza-

igazolásokat, melyek az or-
szágos engedélyeket tartal-
mazzák. A lakók a pályázat
beadásával egy idõben el-
kezdhetik a beruházás kivi-
telezését, de ezt dokumen-
tálniuk kell. A hagyományos
technológiával készült házak
felújítási keretére eddig egy
híján harminc igény
érkezett.                            SJ

Elfogyott a keret

A paksi önkormányzat évek óta támogatja a panellakások
felújítását. A hagyományos épületek rekonstrukciójának
támogatásáról szóló rendeletet az esélyegyenlõség megte-
remtése érdekében alkotta meg a testület. A paneleknél
egyharmad-egyharmad arányban vállalja a költségeket az
állam, az önkormányzat, illetve a tulajdonos. A hagyomá-
nyos technológiával készült épületeknél kedvezõ elbírálás
esetén a költségek felét lehetett volna fedezni állami, ön-
kormányzati forrásból. A paksi önkormányzat azt vállalta,
hogy a költségekhez a panelekhez hasonlóan legfeljebb
egyharmad arányban járul hozzá. Az állami forrás már
áprilisban kiapadt, fel is függesztették a pályáztatást az
óriási érdeklõdés miatt.                                                (vt)

Hamarosan becsengetnek

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 25.

Címlapkép: Molnár Gyula, Fonyó Dániel
Panorámakép: www.paksnet.hu
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A hét elején még serény-
kedtek a kivitelezõ munka-
társai a mûvészeti iskolá-
ban. Az építésvezetõ azon-
ban ígéretet tett arra, hogy
pénteken átadják a kulcsot.
Hartmann József igazgató
elmondta, hétfõtõl birtokba
veszik az épületet, ami
rendkívül modern. 

– Ha zongorázni tudnám a
különbséget, járnám a vilá-
got mint zongoramûvész –
jellemezte a korábbi és mos-
tani állapot közötti különb-
séget. – Csodálatos új a ba-
lett-terem, megfelelõ padló-
zattal. A tantermek beren-
dezése egyedi, a legmoder-
nebb technikával van felsze-
relve a stúdió, de ez jellemzi
az egész házat, így a fûtést,
világítást, miegyebet – so-
rolta az intézményvezetõ
hozzátéve, tudomása szerint
az országban nincs olyan
önkormányzat, amely eny-
nyit költött vagy szándéko-
zott volna költeni egy mûvé-
szeti iskolára.

A város régóta fontolgatta,
hogy felújítja, bõvíti az isko-
lát, a látványtervek már

1994-ben elkészültek, de
pénzhiány miatt nem került
sor a beruházásra. Felgyor-
sította az eseményeket, hogy
2001-ben életveszélyessé
vált az épület. Ennek tudatá-
ban döntött a képviselõ-tes-
tület az épület felújításáról.
A Strabag Rt. 250 napot ka-
pott a kivitelezésre, az ere-
deti határidõ május hetedike
lett volna. Ezt azonban mó-
dosítani kellett, hiszen kide-
rült, hogy a fõfalakat is bon-
tani kell. A tél is nehezítette
a munkát, hiszen az említett
bontás miatt nem lehetett
idõre tetõ alá hozni az épüle-
tet. Mindez némileg meg is
drágította a beruházást. Így
az összeg 431 millió lett. Mi-
vel az alapterület 1316 m2, a
négyzetméterár 327.500 fo-
rintra jön ki. Ez – mint Haj-
dú János mondja – soknak
tûnhet, de teljes mértékben
kulcsrakész állapotot jelent.
Bele kell érteni a bútoroktól
kezdve mindent. 

– Speciális igényt kellett
kielégíteni – teszi hozzá a
polgármester – megfelelõ
hangszigetelést, fal- és pad-
burkolatot kaptak a ter-
mek, s egyébként is a leg-
modernebb burkolóanya-
gokkal készült el a ház. 

Hajdú János rámutatott, a
takarékosság semmiféle-
képpen nem jelentheti azt,
hogy olcsón építkezzen a
város. Európai színvonalon
kell építeni, tartós, kis kar-
bantartási igényû épülete-
ket, és a mûködési költsé-
gekkel kell takarékosan
bánni. – Nem vagyunk
olyan gazdagok, hogy meg-
engedhessük magunknak,
hogy felesleges és rossz mi-
nõségû dolgokat csináljunk
– fogalmazott.

Az iskolában, illetve az ah-
hoz tartozó tagiskolákban
összesen hétszáz gyerek ta-
nul majd szeptembertõl. A
paksi intézményben 24 ta-
nár foglalkozik a növendé-
kekkel. A képzésben egy
változás lesz, elindul a drá-
matagozat. Hajdú János
szerint az ország legmoder-
nebb rendelõintézete után
talán az ország legjobb mû-
vészeti iskoláját adja át a
város. A szalagátvágást
szeptember 8-ra tervezik.

Vida Tünde
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Kulcsrakész a mûvészeti iskola
Az utolsó simításokat végzi a kivitelezõ a mûvészeti is-
kola épületén. Az épületet lapunk megjelenésének ide-
jén adja át a városnak a Strabag Rt. A korábban életve-
szélyessé vált iskolát teljesen újjáépítették, elkészült a
tetõtér, s egy új épületrész is. A beruházás keretében
nemcsak az építészeti munkákat végezték el, az épüle-
tet be is rendezték, mégpedig igényes, egyedi bútorok-
kal. Az ünnepélyes átadást a város és az iskola vezetése
szeptember 8-ára tervezi.

Lesz-e folytatás?

Az eredeti terv szerint a most befejezett beruházás az isko-
lafelújítás elsõ üteme. Az akkori – több mint tíz évvel ezelõt-
ti – költségbecslés szerint a teljes program került volna
négyszázmillió forintba. A második ütemben egy százhatvan
fõ befogadására alkalmas kamaraterem kivitelezése szere-
pelt. Ez – mint az igazgató mondja – nagyon hiányzik, hiszen
annak tudatában, hogy egyszer ez megépül, a korábbi kama-
raterem nyolcvan helyett hatvanfõs lett. – Saccolgattuk az
itt dolgozó szakemberekkel, körülbelül a most befejezetthez
hasonló áron lehetne megépíteni. Az borzalmasan sok. Na-
gyon jó lenne, de nem akarok telhetetlen lenni, az is csoda,
hogy ezt így elbírta a város – fogalmazott Hartmann József.
Hajdú János polgármester nem lát sok esélyt a folytatásra.
– De legyünk optimisták, gondolkodjunk pályázatokban, hi-
szen a terveink készen állnak – fûzte hozzá.

Pályázati és rendeletmódo-
sítási határidõk miatt ismé-
telten rendkívüli ülést tar-
tott a képviselõ-testület. A
településszerkezeti tervet
és a helyi építési szabályza-
tot lakossági és egyéb igé-
nyeket figyelembe véve mó-
dosította a testület. Tár-
gyaltak a Fõépítészi Tervta-
nács létrehozásáról, a dön-
tést azonban szeptember
13-ára halasztották az
MSZP-SZDSZ frakció ja-
vaslatára. Faller Dezsõ, az
MSZP frakcióvezetõje azt
kérte, hogy költségtakaré-
kos módon állítsák fel a tes-
tületet legfeljebb három
taggal, s határozzák meg az
ügyeket is, melyeket a ta-
nács elé kell vinni vélemé-
nyezésre. 

Az egynapos sebészet ki-
alakításával kapcsolatos pá-
lyázatról szintén szeptem-
berben döntenek. Hajdú Já-
nos polgármester tájékoz-
tatást adott arról, hogy az
úgynevezett Norvég Alap-
ból szeretnének támogatást
nyerni erre a célra. A ren-
delõintézet átalakítása, a
mûszerek beszerzése két-
háromszáz millióra rúgna,
ebbõl 15% az önerõ. Az
MSZP-SZDSZ frakció itt is
azt javasolta, hogy halas-
szák el a döntést. Az egyna-
pos sebészet bevezetését
egyébként a képviselõk
egyhangúan támogatták.
Az – mint a polgármester
mondta – az egészségügyi
ellátás színvonalának eme-
lését jelentené. A városnak
lehetõsége van pályázatot
benyújtani ugyancsak a
Norvég Alapra egy nagy ér-
tékû ivóvíztöltõ nyomóveze-
ték kiváltásra. Hajdú János
tájékoztatása szerint a ve-
zeték végig lakott területen
megy keresztül, igen sérü-
lékeny. Cseréje hétszázmil-
lió forintba kerül, az önerõ
15%.                                 -vT-

Döntés után
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Összejövetelt tartott az el-
múlt héten a Keresztény-
demokrata Néppárt paksi
szervezete. Dr. Széchenyi
Attila, a KDNP helyi veze-
tõje elmondta, hogy a leg-
aktuálisabb kérdésrõl, az
októberi választásokról is
szó esett. Kiemelte, párt-
juk is készül a helyhatósági
választásokra. Az összejö-
vetelükön egyeztették a
fideszes, KDNP-s és kis-
gazda jelöltek névsorát, és
abban is megállapodás szü-
letett, hogy támogatják kö-
zös polgármesterjelöltjük,
Hajdú János indítását. A
KDNP helyi vezetõje el-
mondta, nagy örömükre
szolgál a tény, hogy egyre
többen fogadják el a párt
ideológiáját, ennek jele,
hogy agilis, fiatal tagok je-
lentkeztek felvételre. Az
ország sorsát a megszorító
intézkedések miatt aggasz-
tónak tartják, bíznak ab-

ban, hogy a jelenlegi kor-
mánykoalícióban csalódott
választók a helyhatósági
választásokon megerõsítik
a konzervatív pártok jelölt-
jeit. Dr. Széchenyi Attila
szerint minden rosszból
van kivezetõ út, vannak fo-
gódzók, ezeket kell megta-
lálni, és helyi szinten érvé-
nyesíteni.                     

SJ

Egyeztették a közös listát

A Paksi Lokálpatrióták
Egyesülete mind a tíz kör-
zetben indít jelöltet, de nem
állít, s nem támogat pol-
gármesterjelöltet. Az egye-
sület elnöke, Kovács Sán-
dor a jelölteket bemutató
sajtótájékoztatón elmond-
ta, hogy nem találtak még
megfelelõ polgármester-
jelöltet, és a már ismert in-
dulók közül senkit sem tá-
mogatnak. Ez – hangsú-
lyozta – nem jelenti azt,
hogy a választások után ne
dolgoznának szívesen egy
olyan polgármesterrel, aki
magáénak érzi a lokálpatri-
óták programjának nagy
részét. Az elnök elmondta,
hogy olyan jelölteket vá-
lasztottak, akiknek van köz-
életi múltjuk, illetve vezetõ
beosztásban dolgoznak, így
van rálátásuk a város dol-
gaira, képesek tenni a kö-

zért. Az egyesület prog-
ramjáról még nem esett
szó, mert most készül, de
Kovács Sándor úgy gondol-
ja, a jelöltek életútja garan-
cia arra, hogy ez egy átfogó,
a város érdekeit szolgáló
program lesz. A Paksi Lo-
kálpatrióták Egyesülete a
tíz választókerületben a kö-
vetkezõ jelölteket indítja: 1.
Újszászi József vállalkozó,
2. Szinger Ferenc nyugdíjas
okleveles sportszervezõ, 3.
Hornyánszky János gé-
pészmérnök, 4. Fritz Já-
nosné Kindl Márta cégveze-
tõ, 5. Villányi Ildikó, a me-
gyei kórház rendelõintézet-
ének vezetõje, 6. Reményi
János technikus, 7. Haholt
Miklósné óvónõ, 8. Szabó
Péter tanár, 9. Jantnerné
Oláh Ilona óvónõ, 10. Ko-
vács Sándor cégvezetõ.

Sj

Nem jelölnek polgármestert

Az újra üzemelõ térfigyelõ
rendszernek köszönhetõen
sikeres elfogást hajtottak
végre Pakson a járõrök.
Egy, a Hangulat presszóval
szemben parkoló személy-
gépkocsiból ismeretlen sze-
mély kivett egy táskát és
egy motoros fûkaszát. Az
eseményt a Paksi Rendõr-
kapitányság ügyeletén szol-
gálatot teljesítõ ügyeletes
tiszt a térfigyelõ kamerán
keresztül észlelte, majd a
járõröket a helyszínre küld-
te. A járõrök a közelben el-
fogtak egy paksi hajléktalan
férfit, aki elmondta, hogy a
nyitott személygépkocsiból
kivette a hátsó ülésen lévõ
táskát, majd azt egy közeli
bokorba rejtette, ezután
visszament a motoros fûka-
száért. A járõrök a bokor-

ban megtalálták a táskát,
benne egy fúrógéppel, és a
motoros fûkaszát is, majd
ezt követõen az elkövetõt a
Paksi Rendõrkapitányságra
elõállították.  

Köllõ Imre rendõrkapi-
tány elmondta, hogy a négy
esztendeje üzembe helye-
zett kamerarendszert egy
éven át nem használták,
mert elavult és megbízha-
tatlan volt. A hibákat jelez-
ték az önkormányzatnak,
azért nekik, mert a térfi-
gyelõ kamerák és a rendõr-
ségi központ létrehozását a
város finanszírozta. A fel-
újított berendezés egy hó-
napja üzemel újra. Napi 24
órában négy kamera pász-
tázza a város négy pontját.
Egy a Kishegyi úton, egy a
Kölesdi és a Tolnai út ke-
resztezõdésében, egy a
Táncsics utca és egy a Kos-
suth utca sarkán. Köllõ Im-
re hozzátette, bíznak abban,
hogy a jövõben ki tudják
használni a központ megnö-
velt kapacitását, azaz újabb
kamerákat telepítenek. A
kapitány szerint a legfonto-
sabb az lenne, ha a Fehér-
vári útra, a futballpályához
kerülne egy.

SJ

Lopás egyenes adásban

HIRDETMÉNY
Paks Város önkormányzata útfelújítási munkákat végeztet az alábbi
utcákban:

Gyár utca burkolat-felújítása (aszfaltozás), ivóvízvezeték átépítése a
házi bekötésekkel együtt, 
Vak Bottyán utca burkolat-felújítása (aszfaltozás), 
Zápor utca (Kishegyi út és a Hõsök tere közötti szakasz) és a Hõsök
tere burkolat-felújítása (aszfaltozás), ivóvízvezeték átépítése a házi
bekötésekkel együtt,
Bástya utca, Nyár utca, Jámbor P. utca és Kalap utca burkolat-
felújítása (aszfaltozás), ivóvízvezeték átépítése a házi bekötésekkel
együtt,
Domb utca (Kishegyi út és Tolnai út közötti szakasza) burkolat-
felújítása (aszfaltozás) és járulékos munkái,
Szérûs utca burkolat-felújítása (aszfaltozás),
Csendes utca burkolat-felújítása (aszfaltozás).

A  kivitelezés  várhatóan  2006. szeptember 30-ig tart.

A kivitelezés ideje alatt a fenti utcákban  forgalomkorlátozásra kell
számítani.

Pakson régóta üzemelõ 
sörözõ eladó. Az ingatlan

egyben telephely 
kialakítására is alkalmas.

Tel: 20/9310-565.

Pakson a piactéren két 
üzlethelyiség (28-30 m2) eladó

vagy kiadó. Az egymás fölött lévõ
üzletek együtt és külön-külön is

használhatóak. Érdeklõdni:
75/315-479, 20/9240-458
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Fotók: Vida Tünde (balra), Molnár Gyula (jobbra fent), Széles Kristóf (jobbra lent)

Új helyi járatú autóbusz
közlekedik Pakson. A kor-
szerû gépjármû beszerzése
az elsõ lépés a jármûpark
felújítási programban.
Nemeskéri Zsolt, a Gemenc
Volán paksi telepének veze-
tõje elmondta, hogy az elöre-
gedett gépparkot a XXI.
század elvárásainak megfe-
lelõ, korszerû, energiataka-
rékos buszokra cserélik. Eb-
ben az esztendõben a me-
gyében 40-50 buszt sikerül a
cégnek beszerezni. Ebbõl
Paksra 15 busz érkezik
majd, melynek 60%-a új

gépjármû lesz, a többi 6-8
éves, 300 ezer km-t futott
Ausztriában, illetve Német-
országban. Az új autóbuszok
közül kilenc szerzõdéses fel-
adatot lát majd el, a további-
ak Nagydorog térségében
állnak szolgálatba, illetve a
helyi járati szolgáltatást erõ-
sítik. A pillanatnyilag forga-
lomban lévõ paksi buszok
nagy része már több mint
húszéves, így a 6-8 éves gép-
jármûvek lényeges javulást
hoznak a helyi és helyközi
forgalom lebonyolításában. 

Sj

Ikaruszból Mercedesbe
Tizenöt esztendeje alakult meg a Roger Schilling zene-
kar. A jubileumot igen rendhagyó módon ünneplik, civil
napot, nagyszabású felvonulást rendeznek. Mint Féhr
György, az együttes tagja, a német önkormányzat elnö-
ke mondja, remélik, hagyomány lesz a civil napból,
mely az önfeledt ünneplésen túl azt is szolgálja, hogy
megmutassa magát a város „civil ereje”.

Jubilál a Roger Schilling

A Roger Schilling zenekar
augusztus 26-ára, szombatra
tervezi születésnapi ünnep-
ségét. Torta lehet, hogy nem
lesz, fergeteges ünneplés az
elõjelek szerint annál in-
kább. Megkeresték a város
összes civil szervezetét, s
meghívták, hogy elõbb felvo-
nulva, majd a piactéren letá-
borozva mutassák be magu-
kat és tevékenységüket. A
program fél kettõkor térze-
nével kezdõdik a Szent Ist-
ván téren. A szervezõkön túl
lesznek vendégzenekarok is,
köztük Paks testvérvárosá-
ból, Reichertshofenbõl is. Az
Erzsébet szállótól vonulnak
a résztvevõk a civil nap hely-
színére, a piactérre. Ott

azok, akik színpadi produk-
cióra képes tevékenységet
ûznek, mûsort adnak, mások
más módon mutatják be, mi
végre is jöttek létre, így pél-
dául a Sárgödörtéri Prés-
háztulajdonosok Egyesülete
borbemutatót, kóstolót tart,
a kertbarátok színpadi díszí-
téssel járulnak hozzá a prog-
ram sikeréhez. Féhr György
szerint ez a találkozó kiváló
alkalom lesz arra, hogy be-
mutassák, milyen széles ská-
lája van Pakson a civil élet-
nek, s a civil szféra mennyire
erõs, ha az abban érdekeltek
összefognak. A szervezõk
legalább ezer felvonulóra
számítanak.

-vt-

Egy rendezvény erejéig Dunakömlõdre költözött a
Paksi Nyár rendezvénysorozata. A Faluház elõtti tér – mint
minden program idején – megtelt már a meghirdetett kez-
dés elõtt. Elõbb helybeliek kaptak lehetõséget a bemutat-
kozásra, majd országos hírû sztárnak tapsolhatott a közön-
ség. Elsõként a Böllér Blues Band lépett színpadra, elsõ íz-
ben Dunakömlõdön. A paksi fiatalokból álló zenekar a köm-
lõdi bemutatkozás után Balaton környéki fellépésekre, te-
hetségkutatóra indult. Utánuk a Csillag Showtánc Együt-
tes és a Party Táncklub tehetséges fiataljait láthatták a
kömlõdiek. A napra a koronát Szûcs Judit Gyere táncolj
még címû produkciója tette fel. 

Százötvenen vettek részt az „Együtt a parlagû ellen”
Alapítvány hajókirándulással egybekötött díjátadóján. A
virágosítási verseny és a családi parlagfûgyûjtési akció
nyertesei Hajdú János polgármestertõl, és Sáhi Manuélá-
tól, az alapítvány elnökétõl vehették át jutalmukat.



Egymilliárdos beruházás fo-
lyik a Duna-parton, gabona-
tárolót, kikötõt építenek. A
beruházó és egyben a kivite-
lezõ is a szekszárdi Sygnus
Kft. Sági Tibor ügyvezetõ
szerint ez garantálja a meg-
felelõ árat és minõséget. Így
készült 2003-ban az elsõ két
kikötõi állás. Maguknak épí-
tették, javították az odave-
zetõ utat is. Ez az ügyvezetõ
indoklása szerint ötven szá-
zalékkal teszi olcsóbbá a be-
ruházást. Mégsem ez a leg-
fontosabb szempont, hanem
az, hogy így garantált a jó
minõség. Egy úthiba, meg-
süllyedés nem csak javítási
költségeket von maga után,
hanem bevételkiesést, presz-
tízsveszteséget is. A kötbér a
vízi szállításnál igen magas,
elérheti a napi félmillió fo-
rintot. 

A tízhektáros területet az
önkormányzattól vásárol-
ták, hogy bõvítsék létesít-
ményük kapacitását, mert
az nem elegendõ annak elle-
nére, hogy az az országban
a legnagyobb. A kétállásos,
gabona és szemes termény
berakására alkalmas kikö-
tõbõl indult útra tavaly az
országban hajóba rakott
szemes termény 21%-a. Na-
ponta 4-5000 tonna árut
raknak hajóra. Tolnából,
Baranyából, Somogyból,
Zalából és Fejér megyébõl a
paksi a legkönnyebben elér-
hetõ kikötõ, s mint Sági Ti-
bor mondja, a legolcsóbb is.
Az ügyvezetõ szerint Paks
kiváló hely a Sygnus Kft.
számára, nem csak földrajzi
fekvése miatt, hanem hidro-
lógiai szempontból is.
Dunaföldvár alatt ugyanis
olyan gázlók vannak, ame-
lyek alacsony vízállásnál
akadályozzák a hajózást.
Ilyenkor Paks az utolsó ki-
kötõ, ahonnan dél felé lehet
szállítani, s elérve a románi-
ai kikötõt, el lehet jutni a vi-

lág bármely pontjára. Ezen
kívül egy másik elõnyt is
említ Sági Tibor Paksot ille-
tõen. Itt – mint hangsúlyoz-
za – rugalmasak az ügyinté-
zésben. Másutt igen rossz
tapasztalatai vannak az
ügyvezetõnek. Az új kikötõ
megnyitását is hátráltatja a
bürokrácia. Egy éve és
nyolc hónapja kezdõdött az
engedélyezési procedúra, s
igen nehézkesen halad. 

Az új, kétállásos kikötõt
egyébként saját forrásból
és banki hitelbõl finanszí-
rozzák ötven-ötven száza-
lékban. A beruházás értéke
eléri az egymilliárd forintot.
Jelenleg a terület feltöltése
folyik, hiszen ártérben fek-
szik. Már ötvenezer köbmé-
ter földet és tízezer köbmé-
ter zúzalékot szállítottak a
folyó partjára, s most tarta-
nak a feltöltés felénél. A ko-
rábban megvásárolt terü-
lethez most egy újabb, kes-

keny sávot vesznek az ön-
kormányzattól. Mint megír-
tuk, a testület már ki is je-
lölte eladásra. Ezzel na-
gyobb lesz a feltöltött terü-
let, s lehetõséget biztosít
akár újabb fejlesztésekre
is. Sági Tibor elárulta, Paks
kedvezõ földrajzi helyzete,
s az általuk mûködtetett ki-
kötõ vonzó a befektetõk
számára. Jelenleg három
olyan céggel tárgyalnak,

mely a Duna-partra tele-
pedne. A vízi szállítás az
ügyvezetõ szerint igencsak
versenyképes, hiszen ala-
csony az ára.

A meglévõ kétállásos kikö-
tõ mellé néhány száz méter-
rel északra szintén egy két-
állásos kikötõ épül, illetve
egy gabona és mûtrágya be-
fogadására alkalmas tároló.
Az egyik kikötõ fedett lesz,
ilyen az országban még csak
egy van, Csepelen. Sági Ti-
bor elmondta, hogy azért
döntöttek emellett, mert a
gabona nagyon érzékeny a
csapadékra, és egy többna-
pos esõ komoly fennakadást
jelent. A fedett berakó lehe-
tõvé teszi, hogy bármilyen
idõjárási körülmény között
dolgozhassanak. A cég igen
körültekintõen végzi beru-
házásait, az új kikötõhöz is
építenek utat negyvenmilliós
beruházással. A megközelít-
hetõség mellett igen komoly
hangsúlyt helyeznek a kör-
nyezetvédelemre, ha lehet
minden fát meghagynak, ha
erre nincs módjuk, három-
szor annyit ültetnek, mint
amennyit kivágtak. A két ki-
kötõ között van egy egyhek-
táros ártéri õserdõ, azt –
ígérte a cégvezetõ – változat-
lan formában meghagyják.

-vt-
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Pakson épül az ország második fedett kikötõje

Az új beruházás új munkahelyeket is jelent. A Sygnus
Kft. paksi kikötõjében jelenleg tizenketten dolgoznak, a
munkatársak fele a gabonaberakással foglalkozik, másik
fele már az újabb kikötõ elõszítõ munkáin tevékenykedik.
Rajtuk kívül vagy kéttucatnyian területfeltöltéssel, elõké-
szítéssel foglalatoskodnak. Ha bõvül a kapacitás, 15-20
emberre lesz szükségük. Kivétel nélkül helybelieket alkal-
maznának, így nem kell költeni utaztatásra, s rugalmasan
lehet szervezni a munkát. 
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Hatvan esztendõ tanulságai

Nemrégiben zártkörû össze-
jövetelen ünnepelték a Paksi
Halászati Szövetkezet hat-
vanéves fennállását. Az év-
fordulóhoz kapcsolódva meg-
koszorúzták Bencze Ferenc
egykori szövetkezeti elnök
emléktábláját Biritón. Emlé-
keztek az elõdökre, az alapí-
tó halászdinasztiákra, akik
saját eszközeikkel kezdték a
közös munkát, a halászterü-
letet pedig az államtól vették
bérbe. 

– Akkoriban csak dunai ha-
lászattal foglalkoztak, hely-
ben árulták a halat, illetve
lovaskocsin szállítottak a kör-
nyékbeli településekre. In-
nen eredeztetik az utódok a
kezdetet – mondta el Gyurkó
Ferenc, a szövetkezet elnöke.
Több neve is volt a szövetke-
zetnek: 1952-tõl mûködtek
Paksi Halászati Szövetkezet-
ként, késõbb Paks és Vidéke
Halászati Szövetkezet lett, de
olyan idõszak is volt, amikor,
1956 után felvették a Vörös
Csillag Halászati Szövetkezet
nevet.

Az elmúlt hatvan év alatt
nagyon sok minden történt
a halászati szövetkezetnél.
A politikai-gazdasági válto-
zások õket is utolérték, a
piaci viszonyok is folyama-
tosan változtak, amihez
megpróbáltak igazodni.
Gyurkó Ferenc a hat évti-

zed eseményei, változásai
közül kiemelte azt az idõ-
szakot, amikor Bencze Fe-
renc volt a vezetõ. Mint
mondja, ebben az idõszak-
ban nagy fellendülést éltek
meg, tevékenységi körük
jelentõsen bõvült. Meg-
épült az új halászcsárda
1964-ben, de elindult a tó-
gazdasági haltenyésztés is,
1957 és ’63 között elkészült
a négy biritói halastó, ame-
lyek fõ víztáplálója a Csám-
pa-patak, a csapadék, illet-
ve a talajvízforrásokból
nyert víz volt. Itt fõként

pontyot tenyésztettek, hi-
szen éppen megnõtt a ke-
reslet a piacon. Ugyanak-
kor növénytermesztéssel,
állattenyésztéssel is el-
kezdtek foglalkozni, a ga-
bonát takarmányozásra
használták, a szabadvízi ha-
lászat viszont kicsit háttér-
be szorult. A hatvanas évek
végén megvásárolták a
gyûrûsi halastavakat.
Gyurkó Ferenc elmondta,
hogy amikor 1984-ben ide
került Mohácsról, még
mindez megvolt, sõt egy
budapesti csárda is mûkö-
dött, amit késõbb eladtak.
Akkoriban több mint szá-
zan dolgoztak ezeken a te-
rületeken. 1987-tõl kezdték
elveszíteni Biritón a vize-
ket, aminek a vége az lett,
hogy a tavak teljesen kiszá-
radtak, megszûnt a halter-
melés. Ennek pótlására
megvettek Kistormáson
egy ötvenhektáros halasta-
vat. És hat évtized, számta-
lan változás után ma mi a
helyzet? Jelenleg kilencen
vannak a szövetkezetben:
Lacza István, Révfalvi Im-
re, Madár József, Fodor

Sándor, Herczeg István,
Marosi László, Bónyai
Jánosné, és Gyurkóné
Szanyi Mária dolgoznak
együtt, a szövetkezet elnö-
ke pedig több mint tíz éve
Gyurkó Ferenc. A halász-
csárdát és az utána még
megépült Kishalászt, illetve
a Kisbárka Bisztrót bérbe
adták. Bérelnek szántót,
erdõt, legelõt, növényter-
mesztés ma is van, ugyan-
akkor megvannak a halas-
tavak, amelyeket viszont
bérbe adtak. Közvetlenül
csak természetes vízi halá-
szattal foglalkoznak, jelen-
leg Magyarországon az
egyetlen olyan halásztársa-
ságként, ahol hagyományos
módon dolgoznak, elõdeik
nyomdokán úgynevezett
„nagyszerszámokkal”, kerí-
tõhálóval halásznak. 

Ami a jövõt illeti, szeret-
nék a hagyományokat meg-
õrizni, pozíciójukat megerõ-
síteni. És hogy mi a hatvan
év titka? Gyurkó Ferenc há-
rom szóval fogalmazta meg:
jó szakemberek, megszál-
lottság, optimizmus. 

-gyöngy-
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Fotó:Fonyó Dániel

A részben paksi atomerõmû-
ves tulajdonban lévõ pályázó
nyert a Harkányi Gyógyfür-
dõ ötvenszázalékos rész-
vénycsomagjára hirdetett
tenderen. A másik pályázó, a
harkányi önkormányzat pá-
lyázatát érvénytelennek mi-
nõsítették. A nyertes Zsig-
mondi Vilmos Harkányi
Gyógyfürdõ Kórház Kht. tu-
lajdonosa hatvan százalék-
ban a baranyai megyei ön-
kormányzat, negyven száza-
lékban pedig a PA Zrt., illet-
ve a MVM Zrt. A harkányi
önkormányzat harminc na-
pig élhet elõvásárlási jogával,
mivel a Harkányi Gyógyfür-
dõ Rt. részvényeinek másik
ötven százalékát birtokolja.

Kerécz Tamás, a Zsigmondi
Kht. ügyvezetõje elmondta,
vállalták, hogy tíz napon be-
lül kifizetik az 1 milliárd 650
millió forinos vételárat.
Ajánlatukba foglalták, hogy
komoly fejlesztéseket valósí-
tanak meg a gyógyturizmus
fejlesztése érdekében. A ko-
rábbiakkal ellentétben szak-
mai együttmûködésre törek-
szenek a kórház és a gyógy-
fürdõ között. Együtt fejlesz-
tik azokat a gyógykezelése-
ket, melyek a járóbeteg-ellá-
tásban is szokásosak és a
kórház tevékenységében is
megvannak, és együtt gon-
doskodnak a kapacitások ki-
használásáról. Az ügyvezetõ
hozzátette, ha mindezt nem
valósítják meg, mintegy öt-
százmillió forint kötbért kell
megfizetniük. 

Kerécz Tamástól megtud-
tuk, hogy a fejlesztésekre
legkorábban november, de-
cember körül kerülhet sor.
Ennek oka az, hogy a másik
ötven százalék tulajdonosa a
harkányi önkormányzat, s
októberben helyhatósági vá-
lasztások lesznek. Az új tes-
tület megalakulása után ke-
rülhet csak sor érdemi dön-
tésekre.                          -vida-

Elérte a 104 százalékos telje-
sítményt a paksi atomerõmû
négyes blokkja, így ezzel
megtörtént a teljesítménynö-
velési projekt elsõ lépése, kö-
zölte a Mittler István kommu-
nikációs fõosztályvezetõ. A
reaktor a 2006-os fõjavítás be-
fejeztével már a teljesítmény-
növelés engedélyének birtoká-
ban indult vissza. Az indítás
után száz százalékos teljesít-
ményszinten, július 15-tõl kez-
dõdõen elvégezték a felterhe-
lés üzemviteli programjában
elõírt próbákat és ellenõrzése-
ket. Az erõmû szakemberei és

külsõ szakértõk megvizsgál-
ták ezek eredményeit, majd az
Országos Atomenergia Hiva-
talhoz továbbították jóváha-
gyásra. A hatósági engedély
birtokában július 31-én dél-
elõtt 1 megawatt/perces fel-
terhelési sebességgel, problé-
ma nélkül elérték a 104 száza-
lékos teljesítményt a négyes
blokkon. Mittler István tájé-
koztatása szerint a  következõ
hetekben folytatják a próbá-
kat és ellenõrzéseket, s ezeket
követõen a reaktor a jövõ hó-
nap végére elérheti a 108 szá-
zalékos teljesítményt. A blokk

ezzel 500 megawatt villamos
energiát szolgáltathat majd
az országos hálózatba. A ter-
vek szerint a másik három
blokkon is elvégzik a teljesít-
ménynövelést minden évben
egy blokkon.  – Ennek ered-
ményeként három év múlva
2000 megawatt villamos ener-
giát szolgáltat az országos há-
lózatnak a paksi atomerõmû –
mondta el a kommunikációs
vezetõ. Mittler István hozzá-
tette, napjainkban két fõ ten-
dencia mutatkozik az atom-
erõmûveket illetõen, az egyik
a blokkok üzemidejének a
meghosszabbítása, illetve tel-
jesítményük megnövelése.         

-vt-

A cél: kétezer megawatt

Lángok között gyakorolnak

Gyógyturizmus

A paksi atomerõmû tûzoltósá-
gán arra törekszenek, hogy az
állomány tagjai a valóságos-
hoz hasonló körülmények kö-
zött tréningezzenek. Ez per-
sze nem egyszerû, a lehetõsé-
gek korlátozottak. Az egyik a
kevés közül a tûzszimulációs
kamion, melynek több válto-
zata is megfordult már az
atomerõmûben. A napokban
Fire Dragon III-as elnevezé-
sû kamion segítette az erõmû-
ves tûzoltók felkészülését, s a
jó együttmûködésnek köszön-
hetõen még néhány tucat
lánglovagét, akiknek többsé-
ge az erõmû körzetébõl érke-
zett, de jöttek Budapestrõl is.
A kamionban három tûztér
van hatféle tûzesettel, köztük
az igazán izgalmas és komoly
kihívást jelentõ flashoverrel.
Tóbi József kiképzési elõadó
szerint a beavatkozó egysé-
geknek kiváló lehetõség a
tûzszimulációs kamion, hiszen
életszerû körülmények között
készülhetnek az éles helyze-
tekre. Különbözõ taktikai ele-
meket, a védõfelszerelés, lég-
zõkészülék használatát gya-
korolhatják, illetve az együtt-
mûködést, kommunikációt
fejleszthetik. A kamion belül
füst van és forró, egyméteres
magasságban 2-300, a tûztér

tetején 500 fok. Ha valaki itt
megfordul, s ezeket saját bõ-
rén tapasztalja, minden bi-
zonnyal körültekintõbben jár
el, ha bevetésre készül. Ez ga-

rantálja azt, hogy az ilyen ki-
képzésen résztvevõk bizton-
ságosabban, hatékonyabban
tudnak beavatkozni valódi
tûznél.

A Paksi Hírnök tudósítója-

ként nyílt lehetõségem arra,

hogy próbára téve bátorsá-

gomat, magam is kipróbál-

jam a tûzszimulációs kami-

ont. Lehetõségnek ugyan

csak utólag érzem, eleinte

inkább sorscsapásnak tûnt.

Pedig akkor még semmit

sem tudtam a bevetésrõl,

csupán annyit, hogy tüzes

lesz. A kamion leírása sze-

rint az elsõ próbatétel a lép-

csõháztûz. Szerintem a vé-

dõruha és felszerelés felölté-

se. A légzõkészülék tizenkét

kiló, a ruha csupán nyolc-

tíz. A súlyos teher azonban

nem csak a cipelés, hanem a

tudat, hogy elég egy résnyi

nyílás, ahol a láng vagy ép-

pen az oltáshoz használt, fel-

forrósodott víz utat talál, s

máris pirosra sülhet az em-

ber. Odabenn, a félelmetes

lángok között rájövök, ko-

rántsem közhely, hogy a tûz-

oltók egy-egy bevetésen az

életüket teszik kockára. Eb-

ben csak megerõsített a más-

napi hír, hogy egy budapesti

tûzben három huszonéves

tûzoltó vesztette életét.

Vida Tünde



Az Energetikai Szakkö-
zépiskola kazántelepénél,
a sportcsarnokkal szem-
ben parkolókat építenek.
Egy évvel ezelõtt ezen a
területen szintén munká-
latok folytak, akkor a fe-
leslegessé vált olajtartá-
lyokat távolítottak el a
földbõl. Az intézményt elõ-
ször gázolajjal fûtötték,
ehhez használták a 25 köb-
méteres tartályokat, de a
gáz bevezetése után már
nem volt ezekre szükség.
Az üres tartályok rendsze-
res környezetvédelmi el-
lenõrzése állandó költsé-
get jelentett, ezért az
ESZI-t fenntartó alapít-
vány és az erõmû vezetése
a végleges eltávolítás mel-
lett döntött. Az is szem-
pont volt, hogy így meg-
épülhet az eredeti tervek-
ben szereplõ parkoló, a
tartályok eltávolítása után
ez már csak az anyagi le-
hetõségektõl függött. 

– Akkor nem állt rendel-
kezésre a szükséges for-
rás az építkezéshez, most
viszont ez a feltétel is tel-
jesült, így hozzáláthattunk
a megvalósításhoz. –
mondta el dr. Kiss Mihály.
Az ESZI Intézményfenn-
tartó és Mûködtetõ Alapít-
vány elnöke arról is tájé-
koztatott, hogy a kivitele-
zés határideje augusztus
20-a. A munkát a Partner
Kft. nyerte el, mely már át
is vette a munkaterületet.
A tereprendezés mellett
megépítik a szegélyezést,
az érintett területet zúzott
és aprókõvel szórják fel,
tömörítik, illetve parkosí-
tást is végeznek. A parko-
ló a tervek szerint késõbb
aszfaltburkolatot kap,
hogy mikor, ez megint
csak forrás kérdése. A be-
ruházást a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. finanszírozza.  

-kgy-
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Fonyó Dániel (lent)

Százhúsz éves virtus nyomán
Immáron ötödik alkalommal
volt lehetõség a Duna hûs
habjai közé csobbanni, s a fo-
lyón tizenöt kilométert leúszni
a Daróczy-virtusúszáson. A
rendezvényt egy 1886. au-
gusztus 16-i esemény emléké-
re hívták életre. Akkor tör-
tént, hogy a Daróczy testvé-
rek barátaikkal elúsztak
Uszódig. Mai követõik erre a
távra még rátettek jó néhány
hosszt, Kalocsáig szól a táv. Az
úszókat ezúttal is ladikokkal,
csónakokkal kísérték a vízi
rendõrség munkatársai és ta-
pasztalt dunai emberek. A
biztosítás mellett hatósági en-
gedélyekre is szükség volt.
Eszerint az indulás helye a
buszpályaudvar vonalában lé-
võ csónakleeresztõnél volt, in-
nen átúszták a folyót, majd a
bal parton, 100 méteres sáv-
ban tempózhattak, legfeljebb
egy kilométer hosszú konvoj-
ban. Ami a Duna vizét illeti,
megfelelõ tisztaságú volt, és
kellemes, 24 fok körüli hõmér-
sékletû, így a kihûléstõl nem
kellett különösebben tartani.
Ennek ellenére nem ártott
egy kis krém védekezéskép-
pen a bõrnek, a naptej pedig
kimondottan jó szolgálatot
tett az égetõ sugarak ellen.
Többen úszószemüveggel, bé-
katalppal is felszerelkeztek,
és természetesen az úszósap-
ka sem hiányzott a készletbõl.
A tavalyi 83 résztvevõnél töb-

ben, 126-an indultak útnak,
jobban mondva víznek, ha va-
laki elfáradt, a csónakokban
megpihenhetett, ez egyéb-
ként ajánlott is volt, hiszen –
mint felhívták a figyelmet – a
konvoj biztonságából kikerül-
ni veszélyes. Gyulai János
szervezõ elmondta, hogy a
program hagyományai kiala-
kultak, ezeket követve az idén
is közös ebéddel zárták a túra-
úszást. Hozzátette, érdekes,
hogy egyre messzebbrõl ér-
keznek a paksi virtusra ven-
dégek, idén még Angliából is
volt érdeklõdõ. A két-három
órás vízi élmény végén min-
denki épségben partot ért. A
program megrendezéséhez az
atomerõmû, az Atomix Kft.,
Hajdú János polgármester,
valamint különbözõ cégek
nyújtottak támogatást. 

A virtusúszás legifjabb
résztvevõje egy nyolcéves

kisfiú volt, aki apukája kísére-
tében tett próbát, a legidõ-
sebb pedig dr. Filvig Géza, a
kalocsai Úszó és Vízilabda
Egyesület elnöke. Géza bácsi
elmondta, hogy hatvan éve
járja a vizet, jól ismeri ezt a
Duna szakaszt. A szervezés-
ben is segédkezni szokott. Ez
alkalommal nem csónakban
kísérte a mezõnyt, hanem
maga is úszott.

Pintér András Várpalotáról
jött, harmadik alkalommal
tett próbát a Daróczy virtus-
úszáson. Elmondta, hogy sze-
rinte ez az ország egyik leg-
jobb szabadtéri úszóprog-
ramja, igazi kihívás az úszást
kedvelõk számára. Két barát-
ja is vele tartott, õk Nagyka-
nizsáról, illetve Kalocsáról ér-
keztek. Hozzátette, ahogy az
ember húzza a tempókat és
közben halad vele a táj, nagy
élményt jelent, érezni a ter-
mészet közelségét.

Székely Csaba Bajáról ér-
kezett, mint elmondta, a Da-
róczy virtusúszás példáját
követve, idén Baján is meg-
hirdettek egy hasonlót. A
kezdeményezõ õ volt, de let-
tek a szervezésben segítõi is.
Az úszás útvonala: a
Sugovica és Duna torkolatá-
tól végig a Petõfi sziget kö-
rül, ez 4,7 kilométeres táv,
emellett két kisebbre is vár-
ták az érdeklõdõket 1,5 km
illetve 3,2 km-en.     -gyöngy-

Új parkolók 



Strandpapucs, rövidnadrág,
napszemüveg. Bélának ez a
kedvenc öltözete. Traktort is
így vezet. Néha súlyos bõrkö-
tényt ölt, bakancsot húz. Óvin-
tézkedésként, merthogy a lo-
vak „manikûrözése” nem ép-
pen életbiztosítás. Figyelni
kell a ló minden rezdülésére,
kivédeni, ha éppen valami ál-
ságos dologra, rúgásra, hara-
pásra készül, s közben serény-
kedni a méretes fogóval, re-
szelõvel. Ezért a védõruha, hi-
szen Kajsza Béla patkolóko-
vács, illetve a Tengelic mellet-
ti Csapópuszta intézõje közel
tíz éve. Amikor kezdte, alig
volt húszéves. Igaz – mint
mondja –, nem kellett olyan
nagyhorderejû döntéseket
hoznia, mint most, de roppant
nagy volt a felelõsség. Az oszt-
rák tulajdonban lévõ birtok,
amit igazgat, hatalmas, hat-
száz hektár föld, mellette lo-
vak, marhák. Úgy bánik vele,
mintha a sajátja lenne. El-
árulja, hogy ezt a hozzáállást,
elhivatottságot valószínûleg
nemesi õseitõl örökölte, nagy-
szülei földbirtokosok voltak,
ükapja, gróf Bitó István bel-
ügyminiszter. Mégsem az el-
tökéltség vitte mezõgazdasági
pályára, s onnan az uradalom-
ba. Azért jelentkezett Palánk-

ra, mezõgazdasági középisko-
lába, mert így folytathatta a
zenélést. Ma sem hagyta ab-
ba, öccseivel és édesapjával
együtt a családi zenekarban, a
Kajsza Kvartettben játszik.
Nem is akárhogy, hívják õket
országszerte, sõt már külföld-
ön is jártak. Legutóbb a
bátaszéki romkertben léptek
fel. Béla trombitál.

Pályafutására visszakanya-
rodva mosolyogva mondja:
Csapó Dániel Szakközépisko-
lába járt, Csapó Dániel birto-
kán dolgozik. Mégpedig azt,

amit szeret. Néha azonban út-
nak indul az uradalomból,
hogy a másik mesterségét ûz-
ze. Megyeszerte, sõt azon túl
is hívják, a vajtai lovasmajor-
ban például hetven ló patáit
gondozza. Hogy miért lett
patkolókovács? Mert látott
egy osztrák kovácsot, akinek
félelmetes karizma volt. Ami-
kor az elsõ lovat patkolta, kör-
mölte, rettenetesen izgult,
elõre tudta, hogy nem lesz
egyszerû. Az is megesett,
hogy két hétig nem tudott láb-
ra állni a ló, amit „kézbe vett”.
Ennek persze keményen
megfizette az árát, de min-
dent megtett, s tesz ma is,
hogy ne forduljon elõ többet.
Kiváló, sõt szinte páratlan fel-
szereléssel jár, még hordozha-
tó kohót is cipel magával. El-
végezte a Nemzeti Lovarda
kovácsképzõjét, rendszeresen
jár továbbképzésekre belföld-
ön, külföldön, hogy megtanul-
ja elméletben is, gyakorlatban
is a szakma csínját-bínját. –
Minden ló, minden láb külön
kihívás – árulja el miközben
üti az izzó patkót. Megfeszül-
nek figyelemre méltó izmai,
de félelmetes karizma nincs. –
Azóta rájöttem, ez alkat kér-
dése – vallja be nevetve.

Vida Tünde
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Fotók: Vida Tünde

Zenekedvelõ patkolókovács
Bár Kajsza Béla nem paksi, egyre többen ismerik a
városban és környékén, különösen a lótartók. Ez per-
sze – lévén patkolókovács – nem véletlen, mint ahogy
valószínûleg az sem, hogy munkáját különdíjjal kö-
szönték meg az elsõ lovaspikniken. Mint elhangzott,
neki köszönhetõ, hogy a lovak is ott lehettek.

Sok érdeklõdõt vonzott és
sikeresen lezajlott az elsõ
lovaspiknik Pakson. Több
helybeli lovastársaság ösz-
szefogásával született az
elsõ ilyen program, melyet
az Ürgemezõn, a régi szau-
nánál rendezett meg a
Hanol és Ledneczki család,
valamint Fritz Jánosné
Kindl Márta. A rendez-
vényhez többek mellett ko-
moly segítséget nyújtott
Feil József, illetve a támo-
gatók közt volt a paksi
atomerõmû is. 

Délelõtt a fogatosok ver-
senyeztek, délután ügyes-
ségi versenyen tesztelhet-
ték magukat a lovasok. A
spediter hajtásban Fritz
János, a hintóknál Hanol
Éva nyert. Az ügyességi
versenyben, amilyen még
Pakson nem volt, felnõt-
tek között Bódis Zoltán
végzett az élen, a gyere-
keknél Kárpáti Györgyi.
A fõzõversenyt pörkölt
kategóriában Somkert
Zoltán, sülteknél Kak-
stetter Ferenc és csapata
nyerte. A délután meg-
megeredõ zápor és az esti
vihar sem zavarta a prog-
ramot. Az utóbbi ugyan
okozott némi áramkima-
radást, ami – úgy tûnt –
akadályozza a lovasbál
megrendezését, de a fel-
hõk elvonultak, s az áram-
szolgáltatás is helyreállt,
így hajnalig mulathattak a
résztvevõk.

Az ügyességi verseny
olyan nagy népszerûség-
nek örvendett, hogy máris
tervezik a következõt. Au-
gusztus 19-én a Fenyves
Lovastanyán, Csámpán (a
115 kilométerkõnél) lesz
újabb verseny. Nevezni
gyermek, kezdõ, valamint
haladó kategóriában lehet
majd augusztus 17-ig
Ledneczi Lászlónál.

-vt-

Lovaspiknik



A forint hatvanéves múltját
mutatja be az a programon
felüli kiállítás, amely a Váro-
si Múzeumban nyílott éppen
az évforduló napján, augusz-
tus 1-jén. A tárlat ötletével
Beregnyei Miklós kereste fel
az intézmény vezetõjét még
tavasszal. Mivel az idõszaki
kiállító terem foglalt, a kõtá-
rat választották helyszínül.
Az anyag nagy részét Pupp
Ferenc és Csordás Jenõ ma-
gángyûjtõk bocsátották ren-
delkezésre. Váradyné Péter-
fi Zsuzsanna igazgató el-
mondta, hogy nagyon jól
együtt tudtak mûködni, a két
gyûjtõ szakértelme nagy se-
gítség volt, a múzeum dolgo-
zói pedig a megrendezéshez

szükséges technikai hátteret
és tapasztalatot nyújtották.

Pupp Ferenc elmondta,
hogy már gyermekkorában
gyûjtötte a különbözõ pénze-
ket, késõbb döntött a forint
mellett. A kiállításra elsõsor-
ban pénzérméket hozott.
Természetesen vannak ked-
venc darabjai, kiemelte a hi-
bás vereteket, de az emlék-
érmék szépségére is felhívta
a figyelmet, amelyeket bizo-
nyos eseményekhez kapcso-
lódóan ad ki a bank. A követ-
kezõ – mint megtudtuk –  az
1956-os forradalom ötvene-
dik évfordulójára jelenik
meg. 

Csordás Jenõ érdeklõdése
szintén gyermekkorában

kezdõdött, vonzotta
a történelem és eh-
hez kapcsolódóan a
pénzek története.
Hat-nyolc éve kez-
dett komolyan fog-
lalkozni a gyûjtés-
sel, magyar pénzek-
re specializálódott.
Számára a legszebb
talán a korona, gyö-
nyörû rajzolatuk
miatt. A kiállításra
papírpénzeket ho-
zott. Hozzátette,
hogy kicsit félti a gyûjte-
ményt a magas páratartalom
miatt.

A kiállítást Berta József, a
Magyar Éremgyûjtõk
Egyesületének Tolna me-
gyei titkára nyitotta meg,
aki maga is rendelkezésre
bocsátott néhány darabot.

A Városi Múzeum és a Pak-
si Atomerõmû Zrt. Látoga-
tóközpont és Múzeum közös
tárlatát szeptember 17-ig
lehet megtekinteni. A kö-
vetkezõ október 5-én nyílik
majd a múzeumban, és a
rendõrség történetét mu-
tatja be.                  -gyöngy-
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Fotók: Fonyó Dániel (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

Paksiak az Európai Ifjúsági Parlamentben

„Hobbinak indult, de most
már felelõsséggel tartozunk
az általunk végzett munká-
ért Magyarországon” – nyi-
latkozták a fiatalok tevé-
kenységükrõl. Az inter-
neten fedezték fel, hogy lé-
tezik az Európai Ifjúsági
Parlament, melynek Ma-
gyarország még nem volt
tagja. Így felvették a kap-
csolatot a szervezettel,
amely Tibort és Tamást bíz-
ta meg a hazai szervezet be-
indításával. Elõször Pakson
szervezkedtek, ügyüknek
sikeresen megnyerték Haj-
dú János polgármestert is,
aki saját keretébõl járult
hozzá a rigai utazáshoz és a
részvételi díjhoz. Úgy lát-
szik, hogy 2007 januárjától a
mûködéshez szükséges
pénzügyi és jogi hátteret
egy EU ügyekkel foglalkozó
alapítványon keresztül lehet
majd biztosítani.

A rigai találkozón a két fia-
tal mint Magyarország hiva-
talos delegációja vett részt.
Ezeken a nemzetközi ülése-
ken 10-15 bizottságot állíta-
nak fel, melyek különbözõ
határozatokat hoznak. A ha-
tározatok témája általában
politikai, és ezeket az Ifjúsá-
gi Parlament elé terjesztik.
A fiúk a katonai csapatok
iraki kivonásáról értekeztek

négy napon keresztül, majd
az általuk hozott határozatot
el is fogadta a Parlament. 

Rigában fontos találkozó is
várt Tiborra és Tamásra Ko-

vács László EU-biztossal. A
politikus már korábban is
részt vett mint díszvendég
az Európai Ifjúsági Parla-
ment ülésén, és most öröm-
mel értesült a magyar dele-
gáció részvételérõl. A beszél-
getés folyamán érdeklõdött
arról, hogyan jutottak el idá-
ig a fiúk, mi vezérelte õket,
és biztosította a fiatalokat a
jövõbeli segítségrõl és

együttmûködésrõl. Tamás
elmondta, hogy nagyon meg
voltak hatódva, és természe-
tesen ápolni szeretnék a kap-
csolatot az EU-biztossal, aki
esetlegesen európai bizott-
sági forráshoz is juttathatja
a fiatalokat. Tibor szerint ez
történelmi lépés lenne az
Európai Ifjúsági Parlament
életében, hiszen Magyaror-
szág lenne az elsõ tagállam,
mely ilyen gazdasági háttér-
rel rendelkezhetne.

A fiúk itthon sem ülnek
tétlenül, hiszen augusztus-
ban több fesztiválon, többek
közt a Szigeten is népszerû-
sítik a kezdeményezést. El-
sõsorban tájékoztatják a fi-
atalokat, és tagokat szeret-
nének toborozni a Magyar
Nemzeti Bizottság felállítá-
sához.

A jövõ tavasszal tartandó
parlamenti ülésen nem tud-
nak részt venni, hiszen ak-
kor fognak érettségizni, de
reményeik szerint addigra
már stabil lábakon fog állni a
hazai szervezet.

Fellinger József 

Kezdeményezõkészség, érdeklõdés, lelkesedés és elhiva-
tottság. Leginkább ezekkel a szavakkal lehet jellemezni
Korvin Tibort és Kozma Tamást, akik nemrégiben Rigá-
ban jártak az Európai Ifjúsági Parlament nyári ülésén.

Forintos emlékek
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Fotók: Gottwald Károly (balra), Molnár Gyula (jobbra)

Duna-parti

Családi napok
2006. augusztus 19.

Helyszín: Duna-part
15.00 Valamit el kell mondjak
Emilio mûsora
15.40 Paksi Pattantyúkok 
ugróköteles csoport mûsora
16.00 Sugárzó lányok
16.20 Homok a szélben 
Balázs Fecó mûsora
17.10 Elektro Boogie
Fehér Attila mûsora
17.15 Breaktánc
Sütõ Tamás „Julio” mûsora
17.20 Paksi Twirling és Botforgató
Egyesület bemutatója
17.45 Adagio - magyar és külföldi
popslágerek, klasszikus énekstílussal
Közremûködnek: Homonnay Zsolt,
Nagy Sándor, Balczó Péter

18.25 Akrobat Original Dance
School mûsora
19.05 Ritmo Latino latin dance show
19.50 Latin Passion
Creol együttes koncertje

Helyszín: Erzsébet Szálló mögötti
park
21.30 Utcabál. Játszik: a Horizont
zenekar

2006. augusztus 20.

Helyszín: Jézus Szíve templom
9.00 ünnepi szentmise

Helyszín: Jézus Szíve templom
melletti tér
10.00 Szent István-napi városi ün-
nepség
ünnepi beszédet mond Hajdú János
polgármester. Közremûködnek: Paksi
Városi Vegyeskar, Tell Edit,
Bodroghalmi László

Helyszín: Duna-part
11.30 Duna-átúszás. Nevezés 9-11
óráig a kompkikötõben

15.00 Amit adhatok. Pál Tamás, 
a Megasztár II. döntõsének mûsora
15.40 Mazsorett Együttes Elevenek 
csoportja
16.20 Mézillatú nyár
Illényi Katica hegedûmûvész mûsora
17.20 Party Táncklub mûsora
18.10 Tûzvirág Táncegyüttes mûsora
19.30 Jöjj vissza vándor. Demjén
Ferenc mûsora
20.25 István a király
-a rockopera keresztmetszete-
Közremûködik: Varga Miklós,
Vikidál Gyula, Makrai Pál, Koós
Réka, Tunyogi Orsi, Papadimitriu
Athina, Molnár László
21.15 Fáklyás felvonulás a Dunán
21.30 Tûzijáték

Kellemes környezetben várja
vendégeit a július elsején meg-
nyílt Bikácsi Szabadidõ Park. A
3,4 hektáros területen egy több,
mint két hektáros tó van, melyet
a település önkormányzata 58
millió forintos költséggel, Európai
Uniós támogatással hozott létre.
A tavat természetes forrás táplál-
ja, vízszintje fokozottan éri el a
2,8 méteres mélységet. A stran-
dolni vágyókat dunai homok se-
gítségével kialakított fürdõhely
várja. De nem csak fürdésre van
lehetõsége, hanem csónakázás-
ra, kajakozásra és
vízi biciklizésre is.
A horgászokra is
gondoltak a tó
üzemeltetõi, hi-
szen tizenöt má-
zsa pontyot telepí-
tettek, s arra is
gondoltak, hogy a
csónakázók, für-
dõzök ne zavarják

a pecásokat.  A tavat egyre szé-
pülõ, ízléses park veszi körül,
ahol büfé és fõzési lehetõség
már most is van, s rövidesen
kempingezni is lehet. Akik több
napra érkeznek, kulturált szállást
is találnak. A közelben vannak ki-
adó szobák, illetve sátorozási le-
hetõség fürdõszoba és konyha-
használattal. Miként a szabad-
idõpark üzemeltetõje, Horváth
György mondja, szívesen adnak
otthont kollektívák, családok ren-
dezvényeinek és horgászverse-
nyeknek.                                     (x)

Bikács vendégekre vár

Az utóbbi idõk új szerzeményeibõl, melyeket az intéz-
mény a minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával vásárolt, s az idei vizuális kísérleti alkotótábor-
ban készült alkotásokból nyílt tárlat a Paksi Képtárban. A
több mint negyedszázadot megélt telepen idén két német,
egy Németországban élõ magyar mûvész, és néhány te-
hetséges fiatal magyar képzõmûvész dolgozott. Az itt ké-
szült, s felajánlott mûvek gyarapítják a már most is figye-
lemre méltó gyûjteményt. Szepes Hédi mûvészettörté-
nész megnyitójában arról beszélt, hogy a Halász Károly
által Pakson létrehozott kortárs gyûjtemény nemcsak Ma-
gyarországon, hanem Európában is kivételesnek számít. 
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Több mint száz évig rejtett
a föld egy kriptát a Jézus
Szíve templom alatt. Egy
véletlen folytán találták
meg, jelenleg a rendbetéte-
lén dolgoznak. Keresztes
Pál plébános az elõzmé-
nyekrõl elmondta, hogy a
templom padozatának átala-
kításán, felújításán dolgoz-
tak még 2004 nyarán, ami-
kor a bontás során, a bejá-
rathoz érve, jobb oldalt egy
háromszor egy méteres lejá-
rat rajzolódott ki. Néhányan
lementek az eléggé elkor-
hadt lépcsõkön, és leérve jó
állapotban lévõ sírboltra
bukkantak. Ez az elõzõ
templomhoz tartozott, majd
103 évvel ezelõtt ráépítették
a jelenlegit, amelyet 1901-ben szentel-
tek fel. 

– A historia domusban, azaz a ház
történetében egyébként szerepel egy
rövid utalás a sírbolt létezésérõl –
árulta el a plébános. A kripta két fõ

helyiségbõl áll, a kisebbikben, a lejá-
rattól balra, az egykori plébános sírja
található 1787-es dátummal, a lejárat-
tal szemben pedig egy csontkamra. A
másik helyiségben további sírok van-
nak, néhányon épen maradt fedõlap,

kiválóan olvasható felirattal,
illetve üres sírhelyek. Eb-
ben a részben a régi temp-
lomban használt relikviák
maradványait is fellelték.
Az egyházközség saját költ-
ségvetésébõl hozza rendbe a
kriptát, erre idén tudtak
biztosítani másfélmillió fo-
rintot. A földmunka elké-
szült, jelenleg a lépcsõt állít-
ják helyre, a betonalapra
tölgyfából készült faburko-
lat kerül, illetve korlát is
lesz. A bejáratnál szintén
tölgybõl készült ajtó áll
majd, és egy szép faragott
kép. Szeretnék a csontkam-
ra tartalmát, illetve a kegy-
tárgyak maradványait két
megvilágított tárolóban el-

helyezni, amelyeket átlátszó fedõlap
zár le. Keresztes Pál elmondta, hogy
reményeik szerint jövõre teljesen el-
készülnek a munkálatokkal, és bemu-
tathatják a sírboltot a nagyközönség-
nek.                                               -kgy-

Kriptát rejtett a templom padlózata

A Paksi Hírnök e lapszámá-
nak megjelenésével egy idõ-
ben, augusztus 14-én rende-
zik meg a  Reformátusok Vi-
lágtalálkozóját Kolozsvá-
rott, melyen  paksi reformá-
tusok népes küldöttsége is
részt vesz. Az esemény al-
kalmat ad arra, hogy felidéz-
hessem annak a paksi szár-
mazású református teoló-
gusnak tevékenységét, akire
méltán lehet büszke a város
és a paksi református gyüle-
kezet.

Kecskeméthy István Pak-
son született 1864. január
31-én. Középiskolába Gyön-
kön majd Nagykõrösön járt,
1884-tõl 1888-ig a budapesti
Református Teológián  foly-
tatta tanulmányait. 1890-ben
bölcsészdoktori vizsgát tett
keleti összehasonlító nyelvé-

szetbõl, indogermán nyelvé-
szetbõl és magyar irodalom-
ból. 1890-tõl 1894-ig szolgált
Budán helyettes, majd Pak-
son rendes lelkészként.
1895-ben elfogadta Szász
Domokos erdélyi püspök
meghívását és a kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet
református fakultásának
rendes tanára lett. 1936-ig
volt  az ószövetségi tanszék
vezetõje, de éveken keresz-
tül õ tanította az újszövetsé-
gi bibliai tudományokat is.
1912–13-ban és 1919–20-ban
a fakultás igazgatója is volt. 

Fontos a közéleti és publi-
cisztikai munkássága is,
csak a legfontosabbakat fel-
sorolva: 1896-ban megszer-
vezte az Evangéliumi Szö-
vetség erdélyi tagozatát,
1900-ban a Keresztény

Munkaegyletet és az Evan-
géliumi Munkások Erdélyi
Szövetségét. Tagja volt  a
Magyar Protestáns Irodal-
mi Társaságnak, felelõs
szerkesztõje, késõbb pedig
tulajdonosa az elsõ magyar
keresztény képes családi
hetilapnak, a Kis Tükörnek.
Részt vett a Napsugár c. if-
júsági lap szerkesztésében,
1920–23 közt fõszerkesztõje
volt a romániai református
lelkészegyesület hivatalos
lapjának, az Egyházi Figye-
lõnek.

Részt vett a Károli Gáspár
bibliafordítását korszerûsítõ
munkálatokban, 1931-ben je-
lent meg az általa korszerû-
sített szövegû, több színes
képet is tartalmazó teljes
Újszövetség. Az Ószövetség
fordításán is évtizedeken át

dolgozott, ennek befejezését
azonban betegsége megaka-
dályozta, 1938. május 10-én
halt meg.

Dr. Makkai Sándor erdélyi
püspök írta róla az 1935-ben
megjelentetett Kecskemé-
thy Emlékkönyvben:

„Az az életpálya, melyet
Dr. Kecskeméthy István ed-
dig megfutott, nemzetünk és
egyházunk történetében
egyaránt korszakalkotó, sok
súlyos válsággal megpró-
bált, élet és halál határmezs-
gyéjén hányatott idõket ível
át. Az õ gazdag és értékes
személyisége e változások
sorozatán bontakozott ki, és
benne az a legszebb, a leg-
jobb és a legtanulságosabb,
hogy örökkévaló igazságokat
sugárzott szét aktuális, idõ-
szerû, mindig a mának szóló
tanításokban.”

Kernné Magda Irén

Forrás: 
Pallas Nagylexikona,
www.parokia.hu

Híres paksiak, paksi hírességek

Dr. Kecskeméthy István
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Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)

A fent említett
úriember sok
bûnért felelõs,
az áldozatok
pedig gyakran
azok közül ke-
rülnek ki, akik
ritkán italoznak
(max: szilvesz-
teri koccintás,
anyós halála

stb) õk azok, akik „nem szokván a szántást” a
legmeglepõbb kijelentésekre, tettekre képe-
sek, ráadásul  a nagypiásokkal szemben még
kimondottan szórakoztató jelenségek is. 

A bûnök, melyeket az alkohol hatására elkö-
vetünk, lehetnek kisebb galibák, de okozhat-
nak komoly bonyodalmakat is, mivel azonban
a Plörõ stílusa megköveteli a komolytalansá-
got, én kizárólag az elõbbivel, azaz az úgyne-
vezett malõrökkel foglalkozom.

Elsõ sztorink fõhõse egy kedves, középkorú
háziasszony, férjjel, két felnõtt gyerekkel. Õ az,
aki majdnem, vagy soha nem iszik, barátnõje
nyugdíjba vonulása alkalmából azonban kivé-
telt tett. S bár õ csak a whiskylikõrt és a finom
barackos vodkát kóstolta meg – igaz többször
is – féktelen jókedvre kerekedett. Annyira elra-
gadtatta magát, hogy még a pezsgõbe is
belenyalt… néhányszor. A család hajnaltájt
éktelen óbégatásra ébredt, a férj a lakótelepi
lakás ablakából morogva nézett ki, „melyik pi-

ás öreglány képzeli  Maria Callasnak ma-
gát!?” A rettenetes kornyikálás hatására a
háztömb ablakai sorban nyíltak, néhány kere-
setlen szó pedig rövidre zárta önjelölt opera-
énekesnõnk repertoárját. Ekkor, hogy másnap
még véletlenül se lehessen letagadni az egé-
szet, hõsnõnk nevén szólítva vallott szerelmet
élete párjának, kérve, hogy vegye karjába, vi-
gye a hites ágyba és tegye magáévá Bár a
hölgy váltig állítja, hogy ezt a szégyenfoltot
míg él, nem mossa le, szerintem történhetett
volna nagyobb baj is, teszem fel, ha nem a
férje nevét mondja.

Veszélyeztetett réteghez tartoznak még az
úgynevezett suhancok. A felnõttkor küszö-
bén tébláboló fiatalok között jó néhány akad,
aki néhány pohár sör után úgy gondolja,
mindent tud, akár még malacot sütni is. A
történet szilveszter délután játszódik a fõsze-
replõ néhány 17-19 éves legény – kellõ
mennyiségû sör társaságában – a helyszín
pedig egy családi ház udvara. A vacsoraké-
szítést, melyet a lányokat felmentve nagy
bátran elvállaltak, délután három körül – jó
munkához ugye idõ kell – nyárskészítéssel,
tûzrakással kezdték. A malackát, miután kín-
keservesen felhúzták a nyársra, a tûz felett

forgatva, fûszeres olajakkal locsolgatták,
aminek következtében a vacsinak való több-
ször lángra kapott. 

Nyolc óra tájban a sült még mindig ke-
ménynek mutatkozott, a színe viszont már
szép fekete volt, úgy hogy más módszert ke-
restek a malac elkészítéséhez. Erre a villany-
tûzhely sütõje mutatkozott a legmegfelelõbb
alkalmatosságnak, a baj ott kezdõdött, hogy
a jószág nagyobb volt a kelleténél, így vagy a
feje, vagy a hátsó fele lógott ki a sütõbõl, a
hõszigetelést azonban rendkívül frappánsan
egy konyharuha rögzítésével oldották meg.
(Az akciót legalább nyolc törlõkendõ bánta)
Tíz óra felé, miután a társaságon az éhség
jelei kezdtek mutatkozni, a szakácsok a tála-
lás szervezésébe fogtak.

Az elképzelés következõ volt; az óra éjfélt üt,
pezsgõdurranás, a malacot pedig a tepsivel
együtt az ünneplõk lába elé csúsztatják.  

A terv sikere csupán egy apróságon
múlott… A magasba emelt sültet ketten szer-
vírozták, egy nagy lendület – az alkoholnak
köszönhetõen – tökéletlen, mondhatni csám-
pás szinkronban, a malac pedig a tálcáról le-
csúszva tört utat magának a bokáig érõ kon-
fettiben. A vacsora borzasztó volt, ízetlen,
száraz és kemény, viszont az, hogy szénné
égett, az apró színes flitterberakásnak kö-
szönhetõen alig látszott.

Folyt. köv.!
Hahn Szilvia

Plörõ

Mr. Alkohol!

Ha a lakótelepi kis lakás felé visz az
utam, mindig összefut a nyál a szám-
ban. Már a lépcsõházba érve az orrom-
nál fogva vezet a vaníliás cukor, vagy
valamilyen sült illata a második emelet-
re. Nincs olyan nap, hogy Almási Pálné,
Borika néni ne sütne vagy fõzne vala-
mit. Ha nem magának és a családjának,
akkor éppen „vendég érkezik, gyorsan
összedob egy tál ételt”, vagy „a szom-
szédban esküvõ lesz – tortát kértek”,
„az iksz bácsinak nyugdíjas búcsúztató-
ja van – hidegtálakat rendeltek”. Bori-
ka néni annak idején az ESZI konyhá-
ján volt szakács, azóta sem tud kibújni
a bõrébõl, pedig már jó néhány éve
nyugdíjba vonult. Szívesen elkészít
mindent, de kapkodni nem szeret. Az
utóbbi idõben elõfordul, hogy segítsé-
get is kap, ha valamelyik unoka nála
tölti a szünidõ egy részét. Ráadásul a
közös fõzõcskézésekkor jókat lehet be-
szélgetni, nevetgélni. A legutóbbi ilyen

családi összejövetelkor készítette a
„Fojtott hús” nevezetû ételt.
Elsõként a krumplit hámozzuk meg,
szeleteljük vékonyra. Vajazzunk ki egy
tepsit, és a burgonya felét terítsük szét
benne. Sózzuk, borsozzuk és szórjuk
meg ételízesítõvel. Vágjuk a tarját sze-
letekre – hacsak már a boltból nem úgy
hoztuk – és fûszerezzük sóval, borssal,
vegetával és köménnyel. Ha a tarját na-
gyon zsírosnak találjuk, akkor Borika
néni szerint pulykamellbõl is tökéletes,
õ is a abból csinálja fiainak, mert kicsit
szárazabb hús. A tarjaszeleteket a
krumpli tetejére helyezzük, majd jöhet
rá a vékony karikára vágott hagyma.
Ezt nem szabad sajnálni, bõven rakhat-
juk. Ezután paprika és paradicsom ka-
rikákkal belepjük és ezt is picit meg-
sózzuk. A másik adag krumplival meg-
rakjuk, befûszerezzük, fóliával beta-
karjuk és berakjuk a sütõbe. Ha meg-
párolódott, kivesszük, a tetejére szór-
juk a bacont, és készre pirítjuk. A siker
ezúttal sem maradt el Borika néni csa-
ládjában, bár a késõn érkezõknek csu-
pán az illat maradt.                          sete

Mit süt-fõz ma?

Almási Pálné Borika

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 60 dkg
tarja, 40 dkg vöröshagyma, 2 egész tv
paprika, 3-4 szem paradicsom, 20-25
dkg bacon szalonna, só, bors, delikát,
vagy vegeta, köménymag, vaj.



Süli János vérbeli csapatjáté-
kos. Édesapja pedagógusként
diáktáborokat vezetett, ahová
gyermekét is magával vitte. A
közösség mûködésével, csa-
patépítéssel, konfliktuskeze-
léssel kapcsolatos elsõ, meg-
határozó élményeit ezekben a
táborokban szerezte. Kortár-
saihoz hasonlóan késõbb a
KISZ-ben is dolgozott. Meg-
tanulta, hogy az egyén soha
nem lehet független az õt kö-
rülvevõ közösségtõl, valódi si-
kert pedig csak úgy lehet elér-
ni, ha a közösség tagjai együtt
dolgoznak egy közös cél érde-
kében. A véletlennek köszön-
heti, hogy annak idején Paks-
ra került. Békéscsabán szüle-
tett, Újkígyóson nevelkedett,
szülei most is ott élnek. Azt
nagyon hamar eldöntötte,

hogy villamosmérnök lesz.
Érdeklõdését egy „Pajtás”
villamos építõkészlet keltette
fel. Mikor azt a játékot meg-
kapta, még nem tudta, hogy a
csengõ és a villanymotor mitõl
mûködik, de a pályaválasztás-
ban sokat segített. A szentesi
villamosipari szakközépiskola
után a Budapesti Mûszaki
Egyetem következett. Pakson
huszonhat éve dolgozik, az
ERBE-nél kezdett, s a PAV-
nál folytatta a munkát.
Hosszú ideig dolgozott osz-
tályvezetõként, majd fõosz-
tályvezetõ, igazgató lett a mû-
szaki igazgatóságon, jelenleg
üzemviteli igazgató. A rábí-
zott feladatot mindig igyek-
szik kellõ alázattal végezni.
Hobbija a kertészkedés, de az
utóbbi években kevés szabad-

idejében inkább a híréhségét
csillapítja. A televíziózást, rá-
dióhallgatást és újságolvasást
egymással szinkronban mûve-
li. Úgy érzi, éppen elég felada-
ta van, s mivel nem akarja
szétaprózni magát, ezekre
koncentrál, ezért megtanult
nemet mondani. János jelen-
leg az ASE elnöke, a PSE fut-
ballszakosztályának elnöke,
tagja az OVIT elnökségének
és a paksi önkormányzat gaz-
dasági bizottságának. Szerin-
te ennél többet, tiszta lelkiis-

merettel nem lehet
vállalni, így hát a fel-
kérés ellenére sem in-
dul az õszi, önkor-
mányzati választáso-
kon. 
– A politikában is le-
het sikereket elérni,
de ott az ember nem
választhatja meg a
kollégáit, ellenérde-
kelt feleknek is együtt
kell dolgozni – véleke-
dik. Ezzel együtt úgy
gondolja, az elmúlt
években megfelelõ
együttmûködés ala-
kult ki Pakson, s en-
nek köszönhetõen a
város sokat fejlõdött.

Szerinte egyébként az ember
baloldalinak születik, idõsebb
korában válik jobboldalivá.
Esetében ez a folyamat még
nem zárult le, de mivel
Madocsán a borukat itta, s a
pörköltjüket ette, természe-
tes, hogy jó viszonyba került a
kisgazdákkal. Jelenleg a Kis-
gazda Polgári Egyesület tag-
ja. Az atomerõmû igazgatója-
ként egyébként nem tartja
fontosnak, hogy kinek milyen
a politikai meggyõzõdése. –
Magánügy, hogy ki miben hisz
– teszi hozzá. Annak viszont
örül, hogy politikai kapcsola-
tait kihasználva sikerült az
atomerõmû hírnevét, támoga-
tottságát növelni. A családot
igyekszik megkímélni, ezért a
munkát soha nem viszi haza.
Felesége, Edit szintén villa-
mosmérnök, õ is az erõmûben
dolgozik. Két gyermekük van:
Anikó mûszaki informatikus-
ként dolgozik Angliában, Ba-
lázs közgazdaságtant tanul.
János gyermekeinek is azt ta-
nítja: az embernek mindig ott
kell megfelelni, ahol éppen
van. Az adódó lehetõségeket
pedig nagyon meg kell becsül-
ni, mert sokszor a szerencsén
múlik, hogy több alkalmas
emberbõl kinek áll módjában
bizonyítani. Jövõbeni elképze-
léseirõl csak annyit mond:
szeretné, ha jó egészségben,
tisztességgel végezhetné a
dolgát.                              -szt-

Jól tanul, zongorázik, táncol
és, ha nagyon muszáj, úszik.
Feil Dóra a II. Rákócziba jár,
gimnáziumba készül. A 13
éves lányka kedvenc tantár-
gya a matematika. Rendsze-
resen részt vesz versenyeken,
egyszer már az országos dön-
tõbe is eljutott. – Igazából
minden álmom, hogy verseny-
táncos legyek, de erre nincs
kilátás, mert Budapesten kel-
lene tanulni, én pedig ott nem
szeretnék – árulja el. A táncot
harmadik osztályban kezdte.
Az utcájukban lakó tánctanár,
Haaz Lívia csábította a Party
Klubba, melyben most is aktí-
van táncol. Fellépéseket is vál-
lalnak, jártak a környéken, s

persze Pakson is bemutatkoz-
tak már. Dóra kedvence a bé-
csi keringõ, mert gyönyörû és
elegáns, illetve a rock and roll,
mert lendületes. A tánc heti
egyszeri elfoglaltságot jelent.
Ugyanennyit a zene. Dóra
zongorázni tanul. Nem csak õ
zenél a családban, bátyja is. –
Anyu nyaggat, hogy járjak
úszóedzésre is, de ha lehet, el-

sumákolom – mondja moso-
lyogva. – Gyuri bácsi kemé-
nyen megdolgoztat bennün-
ket – magyarázza. Aztán el-
árulja, hogy a tánc is kemény,
de abban nagyon sok örömét
leli. Ha bátyjával, Gáborral la-
kodalmakban táncra perdül-
nek, mindig kivívják mások el-
ismerését. A család persze
büszke a gyerekekre. Fellépé-
sein, illetve Gáborék koncert-
jein mindig ott vannak.
Amúgy is szívesen rendeznek
közös programokat, kirándul-
nak, együtt bicikliznek. Közös
kedvencek a kutyák is. Eteté-
sükbõl Dóra is ki szokta venni
a részét. –Volt, hogy tizennégy
kutyánk volt – mondja. Most
egy csau-csau, négy golden és
az újdonsült kedvenc, egy
boxer tartozik a házi kedven-
cek közé.                             -vt-

M O Z A I K 15

Fotók: Fonyó Dániel (fent), Juhász Anikó (lent)

Jó csapatban sokkal könnyebb játszani, vélekedik Süli
János. Az atomerõmû üzemviteli igazgatója mindig jó
csapatba került, ezért szerencsés embernek tartja ma-
gát. Másrészt – mint mondja – szerencsés azért, mert si-
került valóra váltania gyermekkori álmát: villamosmér-
nök lett.

Jó napot, mi újság?

Süli János

Tehetségesek, fiatalok

Feil Dóra
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Futballtörténelem: PAKS–DVSC 0:0

Augusztus 6-a pirosbetûs
ünnep a paksi és egyben a
Tolna megyei labdarúgás
történetében. Azon a napon
játszotta ugyanis a PSE-bõl
PFC-vé átkeresztelt zöld-fe-
hér csapat elsõ NB I-es ha-
zai mérkõzését. 

Amikor véglegessé vált,
hogy a BL-tõl búcsúzó Deb-
recen ellen vasárnap játszik
a Paks, tömegével érkeztek a
jegyigények. Tevelrõl példá-
ul négy buszra való. A mér-
kõzésre a Fehérvári úti pá-
lya úgy átalakult, hogy most
már lassan stadionnak is le-
hetne nevezni. A régi lelátó
fehér mûanyag székeket ka-
pott. A szemben lévõ salakos
futópálya helyére lelátó
épült, akárcsak a Németkér
felõli kapu mögé. Így össze-
sen 2100 hazai és 350 ven-
dégszurkoló tud leülni. A
másik kapu mögé pedig az
ASE pályáról áthozott ered-
ményjelzõt állították. Ami
még nagyon szembetûnõ – a
szó szoros értelmében – az
egész területet behálózó ke-
rítésrendszer. Keménymag

legyen a talpán, amelyik át-
küzdi magát rajta! Szeren-
csére a vasárnapi délutánon
nem kellett bizonyítania.

A meccs kezdete elõtt órák-
kal megindult a nézõk árada-
ta, aki Németkér felé tartott,
igencsak meglepõdhetett. Au-
tó autó hátán, a környezõ ut-
cákban is több száz métert
kellett araszolni a parkoló-
helyért. A kezdésre azért oda-
ért mindenki, jó volt látni a
közel 5000 fõs tömeget. A ven-
dégszurkolók, ha már eljöt-
tek, néhány füstbombát is el-
durrantottak. A mérkõzés
elõtt a Spanyolországba iga-
zoló debreceni játékost,
egyébként tõsgyökeres paksi
Éger Lászlót köszöntötték a
házigazda klub vezetõi. A kez-
dõrúgást Kocsis István, a Ma-
gyar Villamos Mûvek Tröszt
vezérigazgatója, a Paks csapa-
tának fõszponzora végezte el.
Mielõtt útjára indult volna a
labda, egyperces néma felál-
lással adóztak a játékosok és a
nézõk a 82 éves korában el-
hunyt újpesti futball-legenda,
Szusza Ferenc emléke elõtt. 

A találkozó elsõ felében a
hazai csapat nagyon bátran
játszott, Báló, Tamási, Kiss
Tamás és Buzás többször is
zavarba hozta a vendég vé-
delmet. A félidõ hajrájában
feltámadt a Debrecen, Ko-
vács Attila, a Paks kapusa
kétszer is nagy bravúrral
mentette meg kapuját a gól-

tól. A második félidõ közepé-
ig nem változott a játék ké-
pe, utána azonban fölénybe
került a DVSC. A hajrára
igencsak felforrósodtak a
kedélyek, a pályán és a lelá-
tókon egyaránt, elõbb keze-
zés miatt Molnárt állította ki
második sárga lapja után
Bede Ferenc játékvezetõ,
majd a hátulról becsúszó Fe-
hér kapott rögtön pirosat.
Szerencsére a kettõs ember-
elõnyt nem tudta kihasználni
a Debrecen, az utolsó per-
cekben még támadásra is fu-
totta a paksi játékosok erejé-
bõl, és a két perc hosszabbí-
tás alatt nem esett gól. A le-
fújás után a hazai közönség
sokáig ünnepelte csapatát,
amely ezen a mérkõzésen
méltó ellenfele volt a bajnok-
nak, és megérdemelten tar-
totta otthon az egy bajnoki
pontot.                     (Kovács)

Lengyel Ferenc a Paks veze-
tõedzõje értékelése szerint a
csapat nagyszerûen, fegyel-
mezetten, frissen játszott,
mind a két fél gyõzelemre
játszott, és meg is nyerhette
volna a mérkõzést. 

Supka Attila a DVSC veze-
tõedzõje viszont nem volt
elégedett csapatával. –  Ez a
mérkõzés nem úgy sikerült,
ahogy elképzeltük, rengeteg
hibát vétettünk. Ebben a
bajnokságban szép eredmé-

nyeket érhet el a Paks –
mondta.

– Csak gratulálni tudok a
paksi csapatnak, jól játszott.
– Ezt már Éger László, a
Debrecen védõje tette hozzá.

Balog Judit, a Paks ügyve-
zetõje is úgy nyilatkozott,
hogy száz százalékig elége-
dett, a fiúk az elvárásoknak
maximálisan megfeleltek. 

– Abszolút boldogok va-
gyunk, hiszen a volt bajnok
ellen játszottunk döntetlent!

A csapatok összeállítása:
Paks: 1 Kovács Attila, 2 Mol-
nár Zoltán, 3 Salamon Mik-
lós, 49 Horváth Sándor, 23
Kóczián Ferenc, 6 Zováth Já-
nos, 26 Tamási Gábor, 10
Kiss Tamás, 20 Buzás Attila,
7 Báló Tamás, 83 Belényesi
Miklós
DVSC: 24 Csernyánszki
Norbert, 30 Kiss Zoltán, 73
Éger László, 16 Komlósi
Ádám, 4 Leandro de
Almeida, 81 Böõr Zoltán, 6
Virág Béla, 8 Madar Csaba,
28 Halmosi Péter, 26 Sidibe
Ibrahima, 18 Zsolnai Ró-
bert

Csere: Zsolnai helyett
Brnovics, Böõr helyett Dzsu-
dzsák a szünetben, Buzás he-
lyett Montvai a hatvanadik,
Báló helyett Barics, Sidibe
helyett Bogdanovics a het-
venötödik, Belényesi helyett
Fehér a hetvenkilencedik
percben.
Sárga lap: Molnár Z. a hu-
szadik, Tamási és Éger a
harmincnegyedik, Molnár Z.
a hetvenhetedik és Komlósi a
kilencvenegyedik percben.
Kiállítva: Molnár Z. a het-
venhetedik percben és Fehér
A. a nyolcvannegyedik perc-
ben.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Dejczõ aranyai

Szülõvárosa elsõ élvo-
nalbeli mérkõzésén búcsú-
zott a DVSC csapatától
Éger László válogatott vé-
dõ. A középhátvéd Spa-
nyolországban folytatja
pályafutását, ahol már elõ-
készített szerzõdéssel vár-
ják. A tárgyalás már he-
tekkel ezelõtt megkezdõ-
dött, és a debreceni klub
meg is egyezett Éger el-
adásáról a spanyol máso-
dik vonalban szereplõ Poli
Ejido elöljáróival. A haj-
dúságiak addig nem akar-
ták elengedni játékosukat,
amíg érdekeltek voltak a
BL-ben. Éger Laci várha-
tóan egy évre szerzõdik a
spanyol együtteshez.

-tünde-

Viadal a strandon
Az Ürgemezei Strandon 11.
alkalommal rendezték meg
az Országos Tûzoltó Strand-
foci Bajnokságot. A 39 csapat
három csoportban harcolt a
20-as döntõbe jutásért, mely-
nek automatikusan résztve-
võje volt a Paks HÖT mint
rendezõ, és a tavalyi bajnok,
az Ózd HÖT. 

A tornát a Pécs nyerte, má-
sodik a Miskolc, harmadik
Tiszafüred, negyedik Sziget-
szentmiklós, ötödik négyes
holtversenyben a Barcs, Ózd,
Kecskemét, és az Atomerõ-
mû Tûzoltóság. A rendezõ
Paks HÖT a 17. helyen vég-
zett. A Tûzkakas vendége
volt Kézdivásárhely és
Gleidingen csapata is.

A legjobb mezõnyjátékos
Vörös Zsolt lett Kecskemét-
rõl, a legjobb kapus Kovács
István Tiszafüredrõl. A gólki-
rályi címet a pécsi Hegedûs
Krisztián érdemelte ki azzal,
hogy a tornán tizenkétszer
volt eredményes. A legsport-
szerûbb csapatnak járó díj
Mosonmagyaróvárra került,

míg a legjobb paksi játékos-
nak Peti Zsoltot választották.

A Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltók Országos Szövetsé-
gének vándorkupáját, a Ma-
gyar Tûzoltók Szövetségének
kupáját, és a HILTI Magyar-
ország Kft. kardfûrészét a
gyõztes Pécs együttese kapta.
A díjakat Mezõsi Árpád, a
Paks Városi Önkormányzat
Sport- és Esélyegyenlõségi
Bizottságának elnöke, és Raj-
nai Zsolt, a HÖTOSZ elnöke
adta át.                             cseri

Az ürgemezei strandon
hétfõn elkezdõdött a XI.
Atomzsaru Országos
Strandfoci Bajnokság. A
paksi rendõrkapitányság
és az IPA paksi szerveze-
te mintegy kétezer vendé-
get vár a programra az
ország minden részérõl. 
A szervezõ bizottság ezút-
tal is harmincnégy csapat
nevezését fogadta el. A
három elõdöntõbõl hat-
hat csapat jut az augusz-
tus 25-26-i döntõkbe, vala-
mint a tavalyi gyõztes és a
rendezés jogán a paksi
kapitányság strandfoci
csapata. 

-vt-

Az Athénban megrende-
zett ifjúsági és U23-as
síkvízi kajak-kenu Euró-
pa-bajnokságon Dejczõ
Balázs révén volt érde-
kelt az Atomerõmû SE.
Az ifjúsági korosztályban
a paksi kenus két döntõ-
ben állt rajthoz, C-4 500,
és C-1 500 m-en.

A négyes hajóban Ju-
hász Norbert és Kiss Ist-
ván (Démász-Szeged), va-
lamint Németh Gergely
(Gyõri VSE ) oldalán az
elsõ helyen ért célba
Dejczõ Balázs, míg egyes
hajóban a rendkívül erõs
mezõnyben pontszerzõ-
ként, hatodikként vég-
zett. A magyar válogatott
kilenc érmet szerzett Gö-
rögországban.

A kontinensviadal után
egy héttel már Szolno-
kon, a Magyar Bajnoksá-
gon szállt hajóba az ifjú-
sági és U23-as korosztály.
Az ASE itt is csak ifjúsá-
gi versenyzõkkel képvi-
seltette magát. C-1 500
m-en Dejczõ Balázs az el-
sõ helyen végzett, míg C-
2 500 m-en testvérével,
Bálinttal az ezüstérmet
szerezték meg. K-4 500
m-en, valamint 1000 mé-
teren Bor Alexander–Bor
Dániel – Cziczer Viktor–
Pinczés János a 8. helyen
ért célba. C-2 1000 m-en
Molnár Mihály–Rohn Ta-
más a 9., K-1 4000 m-en
Járfás Tímea a 10., K-4
4000 m-en Bor
Alexander–Bor Dániel–
Cziczer Viktor–Pinczés
János a 8., C-4 4000 m-en
Dejczõ Balázs–Dejczõ
Bálint–Rohn Tamás–
Molnár Mihály bronzér-
met szerzett. Dejczõ Ba-
lázs elindult az U23-as
korosztály C-1 200 m-es
versenyén, ahol 6.-ként
ért célba. 

-cseri-

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

Péter helytállt Rijekában
Rijekában állt rajthoz a
GSXR Klub Kupa idei ne-
gyedik futamán Péter Gyula.
A paksi motorosnak ez volt
az idei elsõ, és egyben utolsó
külföldi helyszíne, mivel a
brno-i versenyt nem sikerült
tetõ alá hozni a szervezõk-
nek. Mint elmondta, sajnos
tavaly nem versenyezett a
rijekai pályán, pedig nagy
segítséget jelentett volna.
Egyrészt nem most kellett
volna megtanulni a pályát,
másrészt okosabban válasz-
tott volna gumit. 
Az idõmérõre vadonatúj
Pirelli gumikat tett fel, hogy
egy jó rajthelyet megcsíp-
jen. Csodálkozva tapasztal-
ta, hogy a hátsó gumi a ki-
gyorsításoknál rendre túlfo-
rog, és ijesztõen megfarol a

motor hátulja. A lendülete-
sebb motorozást a sok hupli
is akadályozta, amikhez a
nap végére sem sikerült a fu-
tómûvet beállítani. Végül a
29 versenyzõ között a 8. he-
lyet sikerült elcsípni. 
A start a rijekai pályán nem
úgy sikerült, mint az elõzõ
versenyen, és többen is le-
rajtolták a hátsó sorokból. –
Próbáltam egyforma gyors
köröket menni, és nem tö-
rõdni a csúszkáló gumival. A
kockás zászló a 7. helyen in-
tett le, és nagyon örültem,
hogy kategóriaújoncként,
egy számomra új pályán be-
fértem a legjobb 10 verseny-
zõ közé – idézte fel. A követ-
kezõ verseny augusztus 18-
án, a Pannónia-ringen lesz.

(vt)
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Fotók: Molnár Gyula

A IV. Marx György emlék-
versenyen az indiai Hari-
krishna igazolta a papírfor-
mát, a világranglista 25. he-
lyezettje könnyed játékkal ír-
ta be a nevét az emlékver-
seny gyõzteseinek sorába.
Borisz Gelfand, Viktor
Korcsnoj, Almási Zoltán után
Harikrishna Pentala a negye-
dik bajnoka a versenysoro-
zatnak. A Marx György fizi-
kus professzor emlékére
megrendezett torna az idei
esztendõ legrangosabb hazai
sakkviadala volt. A verseny
fõvédnöke Kovács József, a
Paksi Atomerõmû Zrt. vezér-
igazgatója, fõtámogatója a
Paksi Atomerõmû Zrt. volt. A
gyõztes indiai versenyzõ 5
ponttal gyarapította érték-
számát, így közel került a
2700-as elit pontszámhoz,
amely a legjobb beugró a
nagy világversenyek mezõ-
nyébe. Harikrishna ezen a
versenyen hiba nélkül, köny-
nyed játékkal végzett az élen.
A mindössze 21 éves fiatalt

Anand mögött a legígérete-
sebb tehetségként tartják
számon hazájában. A paksi
verseny hagyománya szerint
a záró banketten a gyõztes-
nek járó kupa mellett a kö-
vetkezõ évi tornára is meghí-
vást kapott az indiai bajnok.

A második helyezett ukrán
Zahar Efimenko a bajnokhoz
hasonlóan veretlenül szere-
pelt, biztos pozíciójátékával
ha nem is a látványos sakkot
kedvelõket szolgálta ki, de
egyetlen játszmában sem

tudták igazán megszorítani.
Három ponttal gyarapította
értékszámát. A tavalyi baj-
nok Almási Zoltán a harma-
dik helyen zárta a versenyt.
Felemás képet nyújtott, har-
cosságával kiemelkedett a
mezõnybõl, de az idõzavarai
jelentõsen hátráltatták az
eredményességét. Minden
játszmában bátran nyerésre
játszott, a torna gyõztes elle-
ni kettõs veresége azonban
rámutatott megnyitási prob-
lémáira. Kilenc élõ-pontot
vesztett. A kínai Wang Yue a
mezõny legfiatalabb résztve-
võjeként a negyedik helyen
zárta a tornát. Ötvenszázalé-
kos teljesítményével egy élõ-
pontot vesztett. A torinói
sakkolimpián az ötödik he-
lyen végzett válogatottunk
egyik legjobbja Berkes Fe-
renc nyeretlenül, kilenc dön-
tetlennel zárta a versenyt.

Elmondása szerint a felké-
szülése nem sikerült jól, az
emlékverseny elõtt közvetle-
nül érkezett vissza egy kínai
tornáról, emiatt fáradtan és
erõtlenül játszott. A hazaiak
másik fiatalja Ács Péter az el-
sõ félidõben három vereséget
is szenvedett, de a második
körben nem talált legyõzõre.
Iskolai tanulmányai miatt el-
szokott a hasonló versenyek
színvonalától és csak a máso-
dik körben talált önmagára.
Két élõ-pont nyereséggel fe-
jezte be a versenyt.                

Molnár Béla

Harikrishna magabiztos gyõzelme

A verseny végeredménye:

1. Pentala Harikrishna (indiai) 6,5 pont
2. Zahar Efimenko (ukrán) 5,5
3-4. Almási Zoltán (magyar) és Wang Yue (kínai) 5
5. Berkes Ferenc (magyar) 4,5
6. Ács Péter (magyar) 3,5

Botforgató
hírek

Twirling tábort rendezett
a Paksi Elevenek Twirling
Egyesület Pakson, a Deák
iskolában. A helybeliek
mellett érkeztek Szegha-
lomról, Füzesgyarmatról,
Kõrösladányból, Vésztõ-
rõl, Tatabányáról, Nyúlról
és Dunaföldvárról sporto-
lók. A lányoknak napi
többórás edzése volt, fog-
lalkoztak gimnasztikával,
botforgatással, és csiszol-
hatták elméleti tudásukat.
A magyar edzõk mellett
egy olasz edzõ és nemzet-
közi bíró, Isabella Bert-
ramo képezte a gyereke-
ket, akik egyébként
harminchárman voltak.
Esténként a felnõtteknek,
edzõknek továbbképzést
tartottak. A program meg-
szervezését az önkor-
mányzat mellett a Deák
Ferenc Általános Iskola
igazgatója is segítette.

Rómában tartották meg
múlt héten a 27. Twirling
Világbajnokságot, amely-
nek nyitányaként hagyo-
mányosan világkupát ren-
deztek.  Két paksi kislány-
nak, Magyarországot kép-
viselve, lehetõsége nyílt
ezen bemutatkozni. A ró-
mai világversenyen, ahol
tizenöt ország versenyzõi
vettek részt, Metzger Bet-
tina és Sólya Erzsébet ne-
vezett standard-szóló ka-
tegóriában. Mindketten a
Paksi Twirling és Botfor-
gató Egyesület illetve az
ESZI-DSE sportolói. Só-
lya Erzsébet a 27.,
Metzger Bettina a 30. he-
lyen végzett. A versenyzõk
kiutazását Hajdú János
polgármester és Herczeg
József nemzetközi kapcso-
latokért felelõs alpolgár-
mester támogatta.

-vt-
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Fotó: Máté Réka (lent)

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Mozi

Aug. 23.  (szerda) 20 óra
AZ ELTAKARÍTÓNÕ
Feliratos angol vígjáték

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Walter Goodfellow tiszteletes
(Rowan Atkinson), Little Wallop
kisközség jóindulatú lelkipásztora
annyira el van foglalva élete leg-
jobb prédikációjának megírásával,
hogy teljesen lemarad saját családi
életérõl. Nem is sejti, hogy szépsé-
ges felesége, Gloria (Kristin Scott
Thomas) a szemtelen golfedzõvel
(Patrick Swayze) enyeleg, Holly lá-
nya hetente más pasival kavar,

Petey fia pedig az iskolai zaklatások folyamatos céltáblája. 
Gloria mindeközben úgy érzi, hogy élete menthetetlenül
kicsúszik a kezei közül. Torkig van a szomszéd kutyájá-
nak idegesítõ ugatásával, elhidegült házasságával és ka-
masz gyerekei sorozatos kihágásaival. Álmatlan éjszaká-
in megváltásért imádkozik - ami meg is érkezik az idõs
házvezetõnõ, Grace (Maggie Smith) személyében.
A kedves, õsz néninek azonban igencsak sajátos elképze-
lései vannak arról, hogy teremtsen és tartson rendet a
Goodfellow házban. Amikor kiderül, mit rejteget hatal-
mas útiládájában, és miért szerepel az esti tévéhíradó-
ban, nos, akkor a Goodfellow család már nem annyira ér-
tékeli, hogy Grace beköltözött hozzájuk…

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 a Marx György sakk
emlékversenyrõl és a Fire
Dragon tûzszimulációs kami-
on paksi látogatásáról.
Összefoglalót láthatnak a
dunakömlõdi nyári estrõl, és
a testületi ülésrõl.

A „PRO URBE 
EMLÉKÉREM” 

kitüntetés 

Paks Város Önkormányzati Képvise-
lõ-testülete a „PRO URBE Emlék-
érem” kitüntetést ez évben is az ok-
tóber 23-i nemzeti ünnep alkalmából
tartott ülésen kívánja átadni.

A kitüntetés azoknak a termé-
szetes személyeknek, jogi
személyeknek és jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ
szervezeteknek adományozha-
tó, akik, illetve amelyek tevé-
kenysége a város gazdasági,
kulturális és társadalmi fejlõ-

désében kiemelkedõ jelentõ-
ségûnek bizonyult.
A képviselõ-testület naptári éven-
ként legfeljebb három kitüntetést
adományoz. 
A kitüntetések adományozására
javaslatot tehet minden paksi la-
kos, paksi székhelyû jogi személy,
valamint jogi személyiséggel 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 fõjegy-
zõnek kell benyújtani 2006. au-
gusztus 24-ig.

Kiállítás

A Paksi Képtár új szerze-
ményekkel bõvült a Vizuá-
lis Kísérleti Alkotótelep
résztvevõinek munkáiból.
Az új alkotásokat 2007.
július 15-ig tekinthetik
meg.

A Városi Múzeumban
Csordás Jenõ és Pupp Fe-
renc gyûjteményének se-
gítségével A forint hatvan-
éves múltja c. kiállítást lát-
hatják augusztus végéig.

A Fortuna Rádió immár 6. alkalommal, idén
is megrendezi nyári rendezvényeit. A hallga-
tók számára már ismert Road Show sorozat
mellett más városi és regionális rendezvé-
nyekbe is bekapcsolódnak egy-egy program-
mal. A rendezvények helyszíneit úgy válasz-
tották, hogy a Fortuna három rádiójának vé-
telkörzetét érintsék, tájékoztatott Schuckert
József. A fõszerkesztõ elmondta, a rendez-
vénysorozat célja, hogy a Fortuna Rádiót
népszerûsítse, illetve közvetlenül is találkoz-
hasson a közönség a stábbal, a mûsorvezetõk-
kel.

A road show járt már Pakson, Simon-
tornyán,  Bonyhádon, augusztus 13-án
pedig a sárbogárdi Millenniumi Parkba
érkezik.

Fortuna 96,3 MHz

Emlékezetre
méltó
Dr. Töttös Gábor azonos cí-

mû könyvébõl

Augusztus 7-én 110 éve,
1896-ban Õcsénytõl  Szek-
szárdon, Kajdacson és Pak-
son át Nagydorogig jégve-
rés és felhõszakadás pusztí-
totta a szõlõket, vetemé-
nyeket.

Augusztus 12-én 155 éve,
1846-ban született Pakson
Freund Vilmos építész, szá-
mos villa és kórház tervezõje.

Augusztus 13-án 125 éve,
1881-ben Dunaföldvárott
Gaál János szekszárdi cím-
zetes apát, hitéleti író szü-
letett, és 115 éve, 1891-ben
Dunaszentgyörgyön Bán
János zenemûvész, török fi-
lológus.

Augusztus 28-án 125 éve,
1881-ben született Duna-
földváron Hortobágyi Jó-
zsef pap, író, költõ.

Program

Magyar Szilvia (ének) és
Szabó Kata (orgona) min-
den zenekedvelõt szere-
tettel vár orgona-ének
koncertjükre 2006. au-
gusztus 11-én (pénteken),
este 7 órakor, a paksi
evangélikus templomba.
Elhangzanak J. S. Bach,
Vivaldi, Caccini, Franck,
Rossini mûveibõl. A belé-
pés díjtalan.
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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

Mûszeres és orvosi 
szemvizsgálat

Kontaktlencse- és
szemüvegrendelés

SZTK-vények felírása 
és beváltása

Gyors, minõségi szemüvegkészítés
Elérhetõségünk: 

LENS OPTIKA

7030 Paks, Dózsa György 

út 44. Telefon: 75/511-246

7100 Szekszárd,
Kossuth L. u. 13.
Tel.: 74/311-814

Ajánlatunk 36.850.- Ft
megtakarítást jelent személygépkocsi kategóriában.

Tanfolyam indul: 
augusztus 14-én (hétfõ) 15 órakor

augusztus 24-én (csütörtök) 15 órakor
Pakson, az Energetikai Szakközépiskolában.

Jelentkezni: A HELYSZÍNEN, 
vagy a 74/311-814, 20/498-8383 telefonon.

www.tempo-autosiskola.hu

2006. augusztus 1-jétõl

LOVASFELSZERELÉSSEL
új formában, 

továbbra is várjuk kedves 
régi és új vásárlóinkat!

Telephelyünk:
PAKS, Csámpa pta. 22.

Továbbá: lovas 
rendezvényeken, 

vásárokban.
Felvilágosítás, megrendelés:
06/20-583-4537 Ledneczkiné

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

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

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

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

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

5 évesek lettünk,
50 %-kal 

kedveskedünk!
A Sza-Tex Bt. Piroska 

méteráruboltja ebbõl az 
alkalomból augusztus 10–20-ig 
árukészlete nagy részét jelen-
tõs árengedménnyel kínálja.

Paks, Barátság u. 3. 

Kis Montázs üzletház

Új ruhát szeretne? Nézzen be a Sza-Texbe!

NYÍLT HÉT
az „Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány

szervezésében.

Augusztus 21-26: a sóbarlang 
látogatása ingyenes.

Az alapítvány családi napot szervez 
a parlagfû ellen aug. 25-én és 26-án.

Augusztus 25.:
Helyszín: Alapítvány székhelye 
(Paks, Gesztenyés u. 24., Tel.:

75/510-413)
- Kézmûves foglalkozás gyerekeknek

- Felnõtteknek elõadás       
Augusztus 26.:

Helyszín: Paksi piactér
- Információs stand a parlagfûrõl

Tekintse meg 
honlapunkon a 

Paksi Hírnök 
képgalériáját!

A legfrissebb, 
legemlékezetesebb,

leglátványosabb 
városi események 

képes összefoglalója 
az interneten!

www.paksihirnok.hu


