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Pongrácz-díj Kati néninek
A képviselõ-testület idén özv. Szigeti
Józsefné nyugalmazott védõnõt jutalmazta Pongrácz Sándor-díjjal. A nyolcvan esztendõs Kati néni szakmai tudása, emberi magatartása, az egészségügyben eltöltött életpályája alapján javasolták a kitüntetésre, melyet Hajdú
János polgármester adott át a városi
Semmelweis napi ünnepségen, ahova
minden egészségügyben dolgozó szakember meghívást kapott.
Özv. Szigeti Józsefné 1927. április elsején született egy dunaszentgyörgyi földmûves családban. 1953-ban Budapesten
szerzett védõnõi diplomát a Védõnõ
Képzõ
Intézetben.
Munkásságát
Sárszentlõrincen kezdte, majd 1957-tõl
Nagydorogon, 1962-tõl pedig Pakson
dolgozott a gyerekekért az akkor Egészségházként mûködõ Pongrácz-házban.
Kati néni úttörõ munkát végzett a gyermekegészségügy terén, a gyermekbetegségek megelõzésében. Az õ feladata
volt az Egészségházban orvosként dolgozó Pongrácz Sándor mellett a védõnõi
feladatok ellátása, a Paks régi városrészében élõ terhes anyák, újszülött csecsemõk, kisgyermekek fejlõdésének figyelemmel követése.
(Folytatás a 4. oldalon)

Hitelek 5,5%
éves hiteldíjtól
(THM 6,07%-tól)

Kedvezõ devizahitelek szabad
felhasználásra is!
PAKS, VILLANY UTCA 4.
75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok
tartalmazzák!
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Beruházások: mennyi az annyi?
Helyzetjelzõ címû rovatunkban a politikai feszültséggel
kapcsolatban
kérdeztük
meg olvasóinkat és két önkormányzati képviselõt. Itt
nyilatkozta Faller Dezsõ
(MSZP) képviselõ, hogy a
képtárépítésen kívül nem
zajlik semmilyen beruházás
a városban, s szerinte a legfontosabb az, hogy az 1,3
milliárd forintos saját fejlesztési forrást kiaknázzák.
Hajdú János polgármester
erre reagálva a következõképpen összegzi a város
helyzetét: „Na, de mi is készül el az idén a képtáron kívül? Hát elkészül a Paksi
Sportegyesület klubháza.
Mindenki láthatja a Fehérvári úton. Sok pénzbe kerül

(147 millióba). Kifizetjük azzal a szintén jelentõs
összeggel együtt, amibe az
Nemzeti Bajnokság I. szintjére került focicsapat indulási jogosítványainak feltételei kerültek az idén (közel
húszmillió). Ezt egy olyan
embernek, aki a PSE vezetése körül tüsténkedik, illene tudnia. De menjünk tovább! 135 milliót terveztünk
panellakások korszerûsítésének önkormányzati támogatására. A lakóközösségekkel együtt benyújtott 20
pályázatból eddig kilenc
nyert. Két lakóegység felújításra került, hét esetében
pedig folyamatban van a beruházás. Tehát több mint
kettõszáz paksi panellakás

Mindenkinek lesz helye

Más intézményekben kezdik a következõ nevelési
évet azok a gyerekek, akik
eddig a Kereszt utcai óvodába jártak. Mint arról beszámoltunk, a képviselõtestület májusi ülésén úgy
döntött, augusztus 31-tõl
megszûnik a Napsugár
óvoda tagintézménye az
egyre csökkenõ gyermeklétszám, illetve a finanszírozás ésszerûsítése miatt.
A döntés nyomán ötvenkilenc óvodás gyermek elhelyezésérõl kellett gondos-

kodni. Hajdú János úgy tájékoztatott, hogy egy egész
csoport az Eötvös utcai
tagintézménybe kerül, a
többi gyermek pedig a Vörösmarty utcai óvodában
mûködõ csoportokba fog
járni. A gyapai gyermekek
mindannyian az Eötvös utcai óvoda csoportjaiban
kapnak helyet, õket „ovibusz” szállítja, amelyet az
önkormányzat bérel számukra.
Az óvoda bezárásának híre
kezdetben jelentõs feszültségeket okozott, de eljutottak oda, hogy amikor már a
konkrét szervezés fázisába
értek, a szülõk együttmûködõbbek voltak, mára gyakorlatilag minden kisgyermek megtalálta a helyét,
mondta el a polgármester.
Hozzátette: a döntés kapcsán arra törekedtek, hogy
a tagintézmény megszüntetése ne vonjon maga után
elbocsátásokat,
jelenleg
minden ott dolgozó szakembernek van munkahelye. A

újul meg ebben az évben a
lakótelepen.
Három utca (a Kishegyi út
felsõ szakasza, a Temetõ és
a Rosthy) felújításának közbeszerzési eljárása fejezõdik be terveink szerint a héten, és kezdõdik el hamarosan az építkezés. A Tavasz
és az Árok utcák felújítását
a tervek elkészülte késlelteti, lehet, hogy még ebben az
évben megkezdjük a felújításukat. A szokásos útkarbantartások mellett sürgõsséggel átépítjük az utcák
rossz állapotú keresztvíznyelõit. Õsszel megtörténik
a sóstói gyermektábor felújítása. Folytatjuk a Lussonium, a római kori erõd
rekonstrukciós felújítását.
Kereszt utcai óvoda épületével kapcsolatban felmerült ötletként, hogy ott kellene elhelyezni a nyugdíjasok napközi otthonát, de
konkrét döntés még nincsen az épület további sorsáról. Az Eötvös utcai óvodában rendbehozzák az
egyik terem hátsó falát,
mert vizesedik, korszerûsítik a világítást, és az udvaron is lesz változás, átkerül
néhány játék a Kereszt utcából. A munkálatok elõkészítését a mûszaki osztály
megkezdte.
-kgy-

És terveket készítünk a jövõnek, a közös jövõnknek. A
lakótelepi központi tér felújításáról, a városi mûvelõdési központ felújításáról, a
fõutca felújításáról, a Deák
ház átalakításáról, sorolhatnám hosszan.
Sorolhatnám, de nem teszem. Nem, mert aki akarja,
az érti. Aki meg nem akarja,
akit a valóság érdekel legkevésbé, az úgysem fogja
érteni. Az továbbra is 1,3
milliárdos saját forrás „kiaknázásáról” fog beszélni,
és nem zavarja, hogy a múlt
évben közösen szavaztuk
meg azt a beruházási programot, aminek eredménye
látszik a városon, aminek az
idei évre 600 milliós áthúzódó fizetési kötelezettsége
van.” – írja Hajdú János
polgármester.
-vtA Leader programról tárgyalt bölcskei ülésén a Paks
Többcélú Társulás. A várhatóan 2007 végén, 2008 elején
induló programhoz a paksi
kistérség is csatlakozni kíván. Az ehhez szükséges akciócsoport megalakulásáról
esett szó a tanácskozáson.
Szóba került, hogy kistérségen kívül esõ, szomszédos településeket is megkeresnek,
hiszen a Leader az összefogást támogatja. A kistérség
oktatásáról is szó esett, hiszen még nem dõlt el, miként alakítják át a rendszert.
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Cáfolják a kritikákat
Az elõzõ évekhez képest elszomorító képet mutat a város.
Sokkal kevesebb a virág, különösen a villanyoszlopokról
hiányzik, jelezte olvasónk. Németh András szerint szemmel láthatóan romlott a helyzet, mióta nem nevezünk a
Virágos Magyarország versenyre. Nem õ az egyetlen, aki
ilyen véleménynek adott hangot, ezért lapunk utána járt,
valóban csökkent-e a virágok száma a városban.

A város parkjainak gondozása, fenntartása az önkormányzattal kötött szerzõdés
alapján a DC Dunakom Kft.
feladata. Az e célra fordítható
pénz az elõzõ évhez képest
körülbelül tíz százalékkal
nõtt, ami viszont nem biztosít
nagyobb mozgásteret a parkfenntartási részleg számát tekintve az inflációt, áremelést,
illetve a részleg dolgozóinak
bér- és járulékköltségeit.
Benis Brigitta részlegvezetõ
elmondta, fele-fele arányban
kapnak dicsérõ és bíráló véleményt, az utóbbiak között
van, amit maguk is jogosnak
éreznek, s akad olyan, amit
nem. Az általuk gondozott terület nagy, ötven hektáron
dolgoznak. – Miénk a város
szíve-lelke – fogalmaz Benis
Brigitta. Hozzáteszi, sokféle
elvárásnak kell megfelelniük,
melyek közül õ a szakmai
irányelveket tartja a legfontosabbnak, de még a politika
sem marad kívül, hiszen stratégiai kérdés, hogy egy város
parkjai, terei milyenek. A
szakember úgy gondolja,
Paksnak nemhogy szégyenkezésre nincs oka, hanem inkább büszkék lehetnek az
ágyásokra, akad köztük
Fotó: Molnár Gyula

olyan, ami díszkertként is megállná a helyét.
Hogy kevesebb
lenne a kiültetett virág, s itt
az
egynyáriakról van szó,
cáfolja a részlegvezetõ. Tavaly és tavalyelõtt 42-43 ezer
tõ került ki, idén
majdnem
57
ezer palántát ültettek, kétnyáriakból pedig megegyezõen 12 ezret. Az viszont tény,
hogy az oszlopokon kevesebb
a muskátli, aminek pusztán
pénzügyi okai vannak, sokba
kerül a kiültetés is, a fenntartás pedig még inkább. Korábban 35 oszlopon 300 cserép
volt, most 27-en 220 darab.
Ezeket a városnak azon a
pontjain helyezték el, ahol eddig is. A hagyományok és
színvonal megõrzése mellett
rendrõl rendre igyekeznek
újítani, fejleszteni. Idén például azzal, hogy évelõ, igen
dekoratív, s ezzel együtt persze költséges növényekkel
gazdagították a város köztereit. Ennek ékes példája az

óvárosban a Lengyel park.
Jelentõs a virágágyak száma
és nagysága, közel 2400 négyzetméternyi. Vannak köztük
teljesen újak is, mint a Táncsics utcai közpark. Az Erzsébet szállónál megszûnt egy
tekintélyes méretû ágyás,
ahol évrõl-évre hétezer palántát szoktak ültetni, ehelyett
készült a Táncsics utcai, ami
még ennél is több, kilencezer
virágból álló kompozíció. A
DC Dunakom most veszi át az
újonnan épült utak melletti
zöldfelületek fenntartását hivatalosan is, hiszen eddig mûvelésük a kivitelezõ feladata
volt. Korábban sem hagyták
figyelmen kívül ezeket, s ha
az szakmailag indokolt volt,
elvégezték a szükséges munkákat, mint például a talajcserét, trágyázást. Az elõrelépések sorában említi Benis Brigitta a Gesztenyés úton kihelyezett 25 faládát, melyek különbözõ méretûek.
A parkfenntartó részleg vezetõje elmondta, a parkok,
ágyások megítélésénél mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy többnyire nehéz,
mással nem helyettesíthetõ
kézi munkát végeznek munkatársai, s egy emberre közel
24 ezer négyzetméter jut. –
Büszke vagyok arra 21 emberre, aki itt dolgozik, mostanra összeszokott gárda lett,
ismerik az elvárásokat – fogalmazott Benis Brigitta,
hozzátéve, hogy mindezen túl

A város virágosításának tervezése a városi fõkertész

feladata. Klézl Terézia elmondta, a városi zöldfelületek díszítésének egyik eszköze az egynyári virágok alkalmazása. A
virágok tiszta élénk színükkel felkeltik a figyelmet, ezért a
kertben hangsúlyos helyre kerülnek. Lényeges a helyes
arány, a kedvezõ színösszeállítás, valamint a megfelelõ hely
megtalálása. Az egynyári virágokat évente kell ültetni, ezáltal változatossá lehet tenni a kerti kompozíciót. Az egymás
mellé ültetett virágok színének és formájának megválasztásával érhetõ el a harmónia. Emellett a növények ökölógiai
igényeire is figyelni kell. Csak azoka virágágyak tudják ellátni díszítõ funkciójukat, melyek növényei egészségesek, a
káros környezeti hatásokkal szemben ellenállók.
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ki vannak téve az idõjárásnak, s ami elszomorítja, a vandalizmusnak. – Egy fa értéke
pénzben kifejezve sem elhanyagolható, de nagyon nehéz
pótolni – mutat rá hozzáfûzve,
hogy a városban több olyan
terület is van, ahol rendre kitörik a fákat, összetörik a köztéri bútorokat. Az elkerülõ
úton már 25 hársfát törtek ki,
de az sem ritka, hogy a kiültetett palántáknak kél lába.
Benis Brigitta elmondta,
szerinte Paks szerencsés
helyzetben van, hiszen az önkormányzatok mindegyike
fontosnak érezte a parkok,
zöldfelületek létét, s a virágosítást. Már a lakótelep tervezésekor gondoltak arra, hogy
ne betonrengeteg épüljön.
Hozzátette, a növények egy
része kezd elöregedni, gondoskodni kell a cseréjükrõl.
Kiemelte, nagyon fontosnak
tartja, hogy az ürgemezei tavat is rehabilitálják, teljesen
le kellene engedni a vizet, cserélni a növényeket. Ez – mint
kiemelte – fontos, hiszen a város legjelentõsebb szabadidõs
tere.
A részlegvezetõ beszámolt
arról is, hogy munkatársaival
azon túl, hogy e közfeladatokat ellátják, vállalnak magánkertépítést, gondozást is.
Idén elõször nagyobb fába
vágták fejszéjüket, õk nyerték el és végzik el Fadd központjának parkosítását egy
uniós program keretében.
Benis Brigitta fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Pakson végzett munkájuk során
szoros kapcsolatban vannak
az intézményekkel, s nagyon
sok segítséget kapnak a civil
szervezetektõl, köztük a
kertbarátoktól, akik ugyancsak szerzõdés alapján végeznek parkgondozást. A DC
Dunakom parkfenntartási
munkáját az önkormányzattal kötött szerzõdés alapján,
s a fõkertész által készített
tervek alapján végzi. Az
együttmûködés – mint Benis
Brigitta rámutatott – itt is
példaértékû.
Vida Tünde
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Pongrácz-díj
(Folytatás a címlapról)
Idõt, fáradságot nem kímélve, éjszaka, hóban-sárban ott
volt az anyukák mellett, ha
kellett. Maradt ideje a falusi
kismamák és gyermekek ellátására. Évekig járt, sokszor
gyalogosan is Gyapára, Hegyesre, Földesre, Biritóra,
Bedõ tanyára, ahol sokszor
orvos hiányában õ látta el valamennyi feladatot.
Kiemelkedõ munkát végzett a paksi roma telepeken
élõ gyermekek védõoltással
való ellátásában, a betegségek megelõzésében. Kató néni, mint elmondta, lánykorában Dunaszentgyörgyön öszszebarátkozott a helyi védõnõvel, az õ tanácsára választotta a pályát. – Nagyon sok
szépsége van, mi foglalkoztunk a kismamákkal, születendõkkel, csecsemõkkel –
mondja felidézve azt az idõszakot, amikor Paksra került,
ahol még mûködött a szülõotthon. Rengeteg családban
megfordult, jó tanácsaira,
gondoskodására sokan emlékeznek, amit az is bizonyít,
hogy a városi kitüntetés hírére rengetegen telefonáltak. – Zavarban vagyok, valakire már nem is emlékszem, olyan rég volt – szabódik. Kati néni egyébként
családja körében tölti idejét,
három unoka, egy dédunoka
teszi szebbé napjait.
- vida-

Üröm az örömben

Június közepén avatták a
nem régiben felújított játszóteret a Pollack Mihály utcában. Az elavult játékokat a
lakók bejelentése nyomán
szerelték le 2006-ban. Az új
játékok hamar elnyerték a
gyerekek tetszését, már a hivatalos átadás elõtt birtokba
vették. A játszóterek felújítására az önkormányzat a
DC Dunakom Kft-vel kötött
szolgáltatási szerzõdést. Miként Kudor Katalin részlegvezetõ elmondta, a felújításokra költségvetési keretet
kaptak, ebbõl épült az új
park a Pollack Mihály utcában. A tervezésnél figyelembe vették az ebben a szektorban már meglévõ játékállományt. Mivel ezek többnyire

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

apró gyerekek
kikapcsolódását szolgálják,
ezért úgy választottak játékokat, hogy az
idõsebb korosztály is örömét lelhesse
bennük. Ezzel
is igyekeztek a
lakók igényeit
kielégíteni, hiszen mind az
Árnyas utcai,
mind az Építõk
útján lévõ inkább az óvodás
korosztálynak
szólt. A választás jónak tûnt, nagyon gyorsan a nagyobbacska gyerekek kedvelt helye lett a játszótér. A használat során felmerült egy probléma, melynek orvoslására a körzet önkormányzati képviselõje vállalkozott. Szabó Sándor látva, hogy a játékok, s így az
ott játszó gyerekek túl közel
vannak az úttesthez, vállalta,
hogy saját keretébõl finanszírozza a továbbiakat. Sövényt és korlátot készítettek
a gyerekek biztonsága érdekében. Az öröm, amit a játékok okoztak, nem sokáig volt
felhõtlen. Szinte azonnal érkeztek lakossági bejelentések. – Nem azokkal a gyerekekkel van gond, akik nappal
használják, hiszen éppen ne-

kik készült – mondja Kudor
Katalin. A problémát a többnyire strandról, szórakozóhelyekrõl késõ este hazafelé
tartó kamaszok okozzák,
akik nem rendeltetésszerûen használják a parkot. Hangoskodásuk, gyakran trágár
beszédük zavarja a lakókat,
akik
az
építõ
DC
Dunakomnál is, a rendõrségnél is többször tettek bejelentést. – Keressük a megoldást, várjuk erre a javaslatokat – mondja a cég részlegvezetõje. Kudor Katalin szerint nem lehet megoldás,
hogy elkerítik, mert egyrészt az a tapasztalat, hogy
ez nem visszatartó erõ, megrongálják a kerítést, lefeszítik a lakatot, másrészt az
volna jó, ha sikerülne az
ilyen viselkedést visszaszorítani. Sajnos az eset nem
egyedi, a Váci Mihály utcai
tömbbelsõben valamivel korábban felújított játszóteret
szintén kiszemelték maguknak a suhancok, éjszakánként, buli után ott kvaterkáznak, zavarva ezzel a lakók nyugalmát, s gyakorta
nem kímélve a többszázezres
költséggel megépült játszóteret. Kudor Katalin elmondta, kérték a polgárõrséget és rendõrséget, hogy
fokozottabban figyeljék a város e pontjait, de a végleges
megoldást – tudják – nem ez
jelenti.
(tünde)

DIOPTRIÁS
NAPSZEMÜVEG
AKCIÓ!
Nyerjen tengerparti utazást
a Hoya dioptriás napszemüveg lencsével.
Az akció 2007 augusztus 10-ig tart.
A részletekrõl érdeklõdjön
üzleteinkben. Paks, Dózsa Gy út 44.
Tel: 75/511-246. Széchenyi üzletház
Szekszárd, Széchenyi út 21. 1 emelet.
Telefo: 74/ 311-262
Fotó: Molnár Gyula
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Szezonra készen

Röviden
Betanított fémipari ösz-

szeszerelõ képzés indul az
Energetikai Szakközépiskolában. Az oktatást a
munkaügyi központ támogatásával szervezik. A
résztvevõk egytõl egyig a
Jako Kft. gerjeni üzemének munkatársai lesznek
majd. A program keretében hatvan fõ vesz részt a
száznyolcan órás kurzuson.
Az iskola – mint azt
Ronczyk Tibor elmondta –
összeállította a tematikát.
Az igazgató hozzátette, ez
az elsõ ilyen jellegû tanfolyam a szakközépiskolában,
melynek egyébként széles
a repertoárja, mert szakmunkásokat, technikusokat
is képeznek.
Az Európai Unió Socrates

Comenius 1. pályázata keretében vette fel a kapcsolatot a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola a szlovák
Trnava iskolával. Tíz diák
volt a szlovák gyerekek
vendége két héten át, miután õk is vendégül látták a
trnavai fiatalokat. Iskolába,
tanórán kívüli foglalkozásokra kísérték vendéglátóikat a paksiak, hétvégeken
pedig a környékkel ismerkedtek. A sikeres pályázatot Jillingné Weisz Julianna
pedagógus gondozta.
-vt-

ELADÓ INGATLANOK
Pakson a lakótelep mellett a Nádor utcában tetõtér beépítéses családi ház (5 szoba, 2 fürdõszoba, konyha, étkezõ, gázfûtés) garázzsal eladó. Irányár: 25,5 M Ft.
Pakson a Virág utca végében 2996
m2-es, 2529 m2-es építési telkek eladók. Irányár: 5,2 M Ft, 5 M Ft.
2

Pakson a Tavasz utcában 180 m területen 40 m2-es családi ház (étkezõ +
nappali, fürdõszoba, szoba, kamra) eladó. Irányár: 5,6M Ft.
Fotó: Molnár Gyula

A tervezettnél néhány héttel
késõbb, de úgy tûnik, elkészül a PSE klubháza. Az elõzõ leégett, s egyébként is az a
tény, hogy elsõ osztályban
játszik a paksi gárda, kötelezettségeket rótt a fenntartóra. A most megépült létesítmény eleget tesz ezeknek a
kívánalmaknak. A mûszaki
átadás megkezdõdött, a polgármesteri hivatal mûszaki
osztályának vezetõje szerint
napokon belül végére érnek,
már a használatbavételi eljáráson is túl vannak. Hum Ferenc elmondta, az eredeti határidõ április vége volt, a kivitelezõ Neutron Kft. egy hónappal késõbbre jelezte készre. Most a fogadóépület és a
klubház készült el, az elõbbiben egyebek között büfé, vizesblokk, raktár, pénztár kapott helyet, a másikban négy
csapatöltözõ és edzõöltözõ,
hozzájuk tartozó fürdõkkel.
Itt van a gépészeti helyiség
és az irodahelyiség is. Ezek

már az elsõ osztálybéli szerepléshez elõírt normáknak
megfelelõek. Van például
konditerem, ez nem elvárás,
de a jó munkához elengedhetetlen, mondja Balog Judit. A
PFC ügyvezetõje hozzáteszi:
felújították a pályát, négyszázról 2700-ra növelték a férõhelyek számát a lelátókon,
év végéig ki kell építeni a világítást is, az elõírt kerítés
pedig kész. A most megépült
öltözõkben egyébként az
utánpótláscsapatok kapnak
helyet, a felnõtt csapat számára a lelátók alatti, régi helyiségeket szeretnék felújítani. Ez lesz a tervek szerint a
beruházás második üteme. A
most záruló értéke valamivel
több mint 150 millió forint,
melyet a paksi önkormányzat
állt. Balog Judit úgy tájékoztatott, hogy a berendezés
még hátra van, most külsõ
munkák folynak, a tereprendezés.
-tünde-

Pakson a Kápolna utcában 130 m2
alapterületû húsz éve épült gázfûtéses
családi ház eladó. Irányár: 23,5 M Ft.

Németkéren Kassai utcában 5 szobás
igényesen kialakított gázfûtéses családi ház, garázzsal eladó.

Pakson a Fehérvári úton, kétszintes
központi fûtéses,garázsos 4 szobás
családi ház eladó. Irányár: 16,8 M Ft.

Pakson az Arany János utcában 4 szobás, nappali + étkezõs családi ház,
nagy garázzsal 800 m2-es telken eladó.

Pakson a Kossuth Lajos utcában 3 lakásos társasházban 2,5 szobás felújított gázfûtéses lakás eladó. Irányár
11,5 M Ft vagy 3 szobás óvárosi családi házra cserélnénk.

Pakson a Pollack utcában 1 emeleti 2
és fél szobás, teljes belsõ felujítású
lakás eladó. (erkély nincs) Irányár:
8,9 M Ft.
Pakson a Táncsics M utcában második emeleti 2 szobás lakás eladó.
Irányár: 8,4 M Ft.
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Nyolc jelölt
Három utca felújítását kezdi
el rövidesen a paksi önkormányzat. A kivitelezésre kiírt pályázatok mindegyikére
nyolc-nyolc vállalkozó pályázott, köztük egy helybeli, a
Dunacenter Therm Kft. Az
önkormányzat két csomagban hirdette meg a munkát,
az egyik a Temetõ utca teljes
körû felújítása, ami magába
foglalja a közmûvek cseréjét, csapadék- és ivóvízhálózat felújítását is a burkolatcserén kívül. A másik csomagba a Kishegyi utca Barátság és Gesztenyés közötti
szakaszának, illetve a Rosthy utca Váci és Eötvös közti szakaszának burkolat-felújítása tartozik. A polgármesteri hivatal mûszaki osztályvezetõ-helyettese elmondta, július 19-én szeretnék kezdeni a munkát, addig
kell a bíráló bizottságnak elkészítenie a javaslatot, mely
alapján Hajdú János polgármester dönt a kivitelezõrõl.
Hoffmann Zoltánné hozzátette, a döntést az eddig szokásos módon hozzák szigorú
pontrendszer alapján, a
költségek pontos összege
éppen ezért nem ismert, hiszen a verseny egyik tényezõje az ár. A Temetõ utcára
egyébként 80-100 millió közötti, a Rosthy és Kishegyi
utcákra 25-40 millió közötti
ajánlatok érkeztek.
-vida-

Ingatlanok eladás
elõtti értékbecslése.
Részletes
felvilágosítás:
Fonyó Lajos
ingatlan
értékbecslõ-közvetítõ
Tel: 70/310-8374
Fax: 75/314-119
E-mail:
fonyolajos@freemail.hu
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ATOMERÕMÛ

Elismerés a paksi kommunikációnak
kor a 2. blokk melletti 1. számú
aknában voltak még a sérült
fûtõelemek, elindították a reaktort, illetve bevitték a parlamentbe az üzemidõ-hosszabbítás kérdését és a képviselõk
nagy többsége elfogadta azt.
Mittler István elmondta, hogy
az orosz és ukrán szakemberek beszámolóiból neki is sikerült képet alkotnia az ottani
kommunikációról. Két konkrét, ott ismertetett eset kapcsán fontos tanulságokat is leszûrhetett. Az egyik egy orosz
példa volt, ahol üzemzavar
történt, s nem volt helyben
senki, aki nyilatkozhatott volna. Futótûzként terjedt a hír,
háromszázezer telefonhívást
kaptak rövid idõn belül. A másik ukrán példa volt, egy vegyi
üzemben történt robbanás

nyomán mindenki atomerõmûvi balesetre gondolt, s
még a szomszédos országok is
aggódva figyelték az eseményeket. Mittler István kiemelte, az esetek tanulsága, hogy
mindig kell lennie elérhetõ,
nyilatkozatra jogosult személynek, s tájékoztatni kell
apró, jelentéktelennek tûnõ
részletekrõl is, különösen ott –
mint az ukrán példa esetében
– ahol fokozott az érdeklõdés.
A kommunikációs vezetõ úgy
értékelte, hogy a hazai gyakorlat nemzetközi szinten is jó,
amit az üzemzavar kommunikációjának megítélése is alátámaszt. Ezt bizonyítja az orosz
és ukrán szakemberek által is
elismert eredmény, vagyis az,
hogy a nukleáris energia elfogadottsága nem csökken, s az
üzemidõ-hosszabbítás is élvezi
a politikai és társadalmi támogatottságot.
-vt-

Szentpéterváron tartott elõadást a 2003-as üzemzavar
kommunikációjáról Mittler
István. A paksi atomerõmû
kommunikációs fõosztályvezetõje elmondta, az orosz
atomenergetikai minisztérium által szervezett továbbképzésen orosz és ukrán nukleáris létesítmények, erõmûvek és hatósági szervek kom-

munikációs szakemberei vettek részt. Itt összegezte a
majd’ négy éves periódus tanulságait Mittler István. Felvázolta lépésrõl lépésre az
eseményeket, majd azt, hogy
erre kommunikációs szempontból miként reagáltak. A
negyven perces elõadást követõen újabb egy órán át érdeklõdõ kérdésekre reagált a
paksi kommunikációs vezetõ.
– Legjobban az lepte meg az
orosz és ukrán szakembereket, hogy az üzemzavar után
is magas maradt a nukleáris
energia társadalmi elfogadottsága hazánkban, s az azt
követõ években is folyamatosan 70% felett van – idézte fel
Mittler István. Nagy eredménynek értékelték ugyanakkor, hogy annak idején, ami-

Paks nem tárgyalt

Bõvültek a pályázati lehetõségek

– A paksi atomerõmû senkivel
nem tárgyalt az üzemzavar
során megsérült kazetták Ukrajnán keresztül történõ szállításáról – nyilatkozta lapunknak Mittler István. A Paksi
Atomerõmû Zrt. kommunikációs fõösztályvezetõje mindezt
arra reagálva mondta el, hogy
Jelena Mikolajcsuk, az ukrán
atomhivatal elnöke arról beszélt, hogy egy ilyen szállítmány és annak kísérete nem
hozható összhangba törvényeikkel. Mittler István elmondta, a paksi atomerõmûben idén januárban fejezõdött
be a sérült fûtõelemek kiemelése a tisztítótartályból. Ezeket e célra készült speciális tokokba helyezték, s hermetikusan lezárták. Az ily módon kezelt fûtõanyag hasonlóan a
normál módon elhasznált kazettákkal, pihentetõ medencébe került. A kommunikációs
fõosztályvezetõ rámutatott, öt
évig tartják ebben a medencében, víz alatt a sérült kazettákat, ilyen módon nem aktuális
a kérdés.
-vida-

Miként tavaly is, idén is két
fordulóban értékeli a hozzá
beérkezett pályázatokat a
Duna-Mecsek alapítvány. Az
elsõ kör véleményezése a napokban Györkönyben tartott
ülésen történt meg. Ugyanezen az ülésen számolt be az
alapítvány munkaszervezetét
felügyelõ kurátor arról, miként igyekeznek megismertetni a lehetséges pályázókkal
az alapítvány támogatási
rendszerét. Dr. Varga-Sabján
László elmondta, minden településkört felkerestek, s ott
bemutatták a lehetõségeket.
Szó esett arról is, hogy miután az MVM Csoportnak új

arculata van, ehhez igazodik
az alapítvány is. A kuratórium tagjai elfogadták az új arculati tervet, mint ahogyan a
támogatási igényekrõl is döntöttek.
Némileg meglepte a DunaMecsek Területfejlesztési
Alapítvány kuratóriumát a
hozzá érkezett pályázatok
nagy száma. Dr. VargaSabján László ezeket ismertetve elmondta, hogy miután
az uniós források elérését kívánta támogatni az alapítvány, azok a pályázatok pedig még nem jelentek meg,
meglepte õket a pályázó
kedv nagysága. Az idei elsõ

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány 2007-es

pályázatára az elsõ fordulóban 45 igény érkezett, valamivel
több mint 580 millió forint igénnyel. A kuratórium 137 millió
forint odaítélésérõl döntött. A második forduló elõtt bõvítették a pályázati lehetõségeket a turizmusélénkítéssel, illetve
a humánerõforrás fejlesztésével. E célok támogatásán túl,
változatlanul az európai uniós forrásból magyar társfinanszírozás mellett hirdetett operatív programokra készülõ
pályázatok elõkészítését, s az azokon való részvételt segíti az
alapítvány.

körre az érintett térségekbõl
45 igény érkezett 582 millió
forint összértékben. Ezeket
– miként minden alkalommal
– szakértõk vizsgálták meg,
s javaslatukat figyelembe
véve döntött a kuratórium a
támogatásról. Három körbe
sorolták õket, az elsõbe azok
kerültek, melyek különösen
nagy összhangot mutattak
az alapítvány elképzeléseivel, a másodikba azok, melyeket támogathatónak ítéltek, s akadtak olyanok, amelyeket elutasítottak.
A paksi atomerõmû évente
ötszázmillió forintot juttat az
alapítványnak, mely szigorúan szabott elvek alapján dönt
a felhasználásról, egyébként
pedig rendkívül rugalmas az
ügyintézésben. Dr. VargaSabján László éppen ezért
emelte ki azt, hogy a jövõ évi
programhoz nem idén, hanem
2008-ban
kell
pályázni,
ugyanis akár két hónap alatt
megkaphatja a megítélt támogatást a pályázó.
Vida Tünde
Fotó: Paksi Hírnök archív
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Megélénkült a vízi élet

Lévén nyár, mégpedig amolyan igazi kánikulai, fellendült
a vízi élet a Dunán. A strand
is népszerû, csónakok is
gyakrabban tûnnek fel a vízen. Vízi baleset még nem
történt, mondja Lengyel
Norbert, a vízirendészet paksi õrsét érintõ 72 kilométeres
folyószakaszt illetõen. A szolgálatparancsnok hozzátette,
mindennek ellenére nyolc
holtestet halásztak ki a vízbõl
Paks környékén. A szerencsétlenül jártak a felsõbb szakaszon, fõként Budapesten
kerültek vízbe, s a víz sodrása, illetve egyéb okok miatt itt
bukkantak felszínre. A vízi
jármûvek száma becslése szerint szépen gyarapszik, megnõtt a forgalom a folyón.
Hogy megelõzzék a baleseteket, a nap minden szakában
két hajóval pásztázzák a vizet
a vízi rendõrök. Igyekeznek
elérni, hogy mindenki betartsa a szabályokat, saját és mások érdekében is. Ha kell, figyelmeztetnek, ha úgy látják
jónak, bírságolnak. A motoros jármûveknek és vezetõiknek egyaránt megfelelõ engedéllyel kell rendelkezniük.
Azt, hogy a folyó mely szakaszán közlekedhetnek, a motorcsónakok esetében nem
korlátozza jogszabály, de az
egyéb hobbi célú alkalmatosságoknál, mint például az
egyre népszerûbb, jetskinél
vannak területi korlátok. Azt
csak kijelölt szakaszokon lehet használni. Természetesen
a csónakázók sem hajókázhatnak csak úgy fel s alá a vízen, vannak írott, s íratlan
szabályok. Az elõbbiekhez
tartozik a mentõmellény, kötél, evezõ, fehér fényû lámpa,
Fotó: Kövi Gergõ (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

pótizzó, névtábla és merõedény, melyek nélkül nem indulhat útnak, aki a Dunára
készül.
Ugyanígy szabályok vonatkoznak a fürdésre is. A paksiakhoz tartozó Dunaföldvártól
Szekszárdig tartó szakaszon
nincs kijelölt fürdõhely. Néhány éve még volt ilyen
Pakssal szemben is, de ma
már nem számít hivatalos fürdõhelynek. Ennek ellenére
nem követ el vétséget, aki itt
fürdik, hiszen az alapszabály
változatlanul az, hogy mindenhol lehet fürdeni, ahol
nem tilos. A szolgálatparancsnok hosszan sorolja a kizáró tényezõket, úgy, mint
kompátkelõ, hajóút, kikötõ,
miegyéb meghatározott távolságában. Nem lehet például fürdeni települések belterületén, így például nem vetheti magát a habokba valaki,
ha a paksi gesztenyesoron sétálva érzi úgy, hogy elviselhetetlen a hõség. A zászlós rámutatott, õk a fürdõzõkön,
csónakázókon kívül még számos dolgot figyelemmel kísérnek, kezdve a hajóforgalomtól a horgászatig. Ez
utóbbi esetében természetesen – mint mindenhol másutt
– itt is engedély kell, ellenkezõ esetben akár százezer forint is lehet a bírság. Idén
vagy ötven-hatvan esetben
kellett eljárást kezdeményezni. Egyébként Lengyel Norbert nem elégedetlen a folyón
megfordulók viselkedésével,
többségük betartja a szabályokat, elfogadja a rendõrök
tanácsait. A baj fõként azokkal van, akik vagányságból
vállalnak felesleges kockázatot.
Vida Tünde
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Falunapok a közösségért
Elsõ alkalommal rendeztek
falunapokat Biritón, és ezzel
újabb lépést tettek a közösségi élet felvirágoztatásáért.
Régóta szerettek volna elindulni ezen az úton, például nagyobb rendezvényeket tartani, de ehhez hiányzott egy állandó hely. A közösségi ház létrejöttével elhárult ez az akadály, úgyhogy munkához láthattak a településrész lakói,
mondta el az elõzményekrõl
szólva Farkasfalvi József, a
külsõ városrészek településrészi önkormányzatának képviselõje. A tárgyi feltételek
megléte és az ezzel párosuló
akarat hamar meghozta gyümölcsét, a mintegy százfõs közösség rendezett már táncestet, közös disznóvágást,
együtt szilvesztereztek, megünnepelték a karácsonyt,
rendszeresen van asszonytorna, és nem feledkeznek meg a
névnapokról, születésnapokról. A többi településrészhez
hasonlóan most megrendezték a falunapokat is, ami régi
álmuk volt. A kétnapos találkozó elsõ estéjén a P. Mobil
együttes adott koncertet, de
más formációkat, környékbeli
amatõr zenekarokat is hallhatott a közönség, fellépett a
Tisztán vagy szódával, a Bábel
és a Riff Raff. Másnap a sport,
a gasztronómia és a hagyományok kerültek elõtérbe. Míg a
sportpályán közel tíz csapat
kispályás labdarúgó-bajnokságot vívott, a fõzõverseny
résztvevõi megmutathatták,
milyen ügyesen forgatják a fa-

kanalat. Tehették ezt két kategóriában, pörkölt vagy halászlé rotyoghatott a bográcsban.
Mint kiderült, a helybeliek fõzõtudományukra és sportteljesítményükre egyaránt büszkék lehetnek. Az ízek vetélkedésében mindkét kategóriában helyi siker született, a zsûri a pörköltek közül Farkasdi
Sándor, míg a hallevek közt
Dóczi Attila fõztjét találta a
legízletesebbnek. Természetesen az, hogy ki volt a szakács,
csak a végén derült ki, a minták leadása, ahogy az egy fõzõversenyen lenni szokott, névtelenül történt. Ami a sportot
illeti, szintén a helyiek gyõzedelmeskedtek: a Biritói Ászok
rúgták legeredményesebben
a bõrt. Az eredményhirdetés
után a környezõ települések
tánccsoportjai léptek a világot
jelentõ deszkákra, fellépett a
Paksi Elevenek Twirling
Együttes is. A programok keretében kiállítás nyílott a közösségi házban „Filléres emlékeim” címmel. A gyerekekrõl
sem feledkeztek meg a szervezõk, nekik László Boldizsárné segítségével kézmûves
foglalkozásokat tartottak. Ági
néni elmondta, hogy néhány
éve költöztek vissza Paksról
Biritóra, ahol örömmel tapasztalta, hogy milyen jó a közösség, a fiatalok mindenféle
programot szerveznek, annak
pedig külön örül, hogy az idõsebbeket is hívják. Az elsõ biritói napokat bál és tûzijáték
zárta.
-gyöngy-
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Röviden
Családi és hittantábor keretében öt napot töltöttek a
szlovákiai Nagybörzsönyben
a paksi református gyülekezet tagjai. A 74 fõs csoport
június 24-én indult a szlovák
határ mellé, hogy csaknem
egy hetet töltsenek el a kapcsolatok erõsítésével és kirándulással. Amint azt
Lenkey István lelkész elmondta, minden korcsoport
számára más-más programot
szerveztek a hét folyamán. A
felnõttekkel a családi élet és
a házasság volt beszélgetéseik tárgya. A gyerekek figyelmét a Narmia klub programjának segítségével irányították a keresztény igazságok
felé, az óvódások pedig játékos õrzést kaptak. Délutánonként kirándulásokon, vetélkedõkön vehettek részt a
tábor lakói.
-sNégy autót nyert a Dél-

Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán a
Paks Térségi Pedagógiai
Szolgálat. A szolgálat vezetõje elmondta, a kistérség tizennégy települését ellátják
kollegái, akik eddig saját autóval utaztak. Az új autókat,
melyek közül három már
meg is érkezett, szeptembertõl használják majd. Király Gabriella hozzátette a
kilencmillió forintos pályázati támogatáshoz több mint
kétmillió forint önerõt biztosított a pályázó, Paksi Többcélú Társulás. A szolgálat
számos szolgáltatása nem
csak helyben érhetõ el, így
például a logopédus, gyógypedagógus helybe megy az
oktatási, nevelési intézményekbe.
(-vt-)

Szakmai gyakorlattal
rendelkezõ ruházati eladót
paksi üzletbe azonnali
kezdéssel felveszünk.
Jelentkezni: 30/36-7705
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Fiatalok a sztereotípiák ellen

Paksi résztvevõje is volt Berlinben az elsõ Euro-mediterrán Ifjúsági Parlament ülésének. Kozma Tamás, a Vak
Bottyán Gimnázium végzõs
tanulója az Európai Ifjúsági
Parlament magyarországi felelõseként kapott meghívást a
rendezvényre, egy budapesti
egyetemistával ketten képviselték hazánkat, illetve velük
tartott egy szlovákiai magyar
fiú is. A rendezvény célja az
volt, hogy felfrissítse az euromediterrán együttmûködést
elõsegítõ barcelonai folyamatot, és a 18-25 éves korosztály

megfogalmazhassa ezzel kapcsolatos véleményét, illetve
petíció formájában továbbíthassa az illetékes szervek felé.
– A tanácskozásra harminchét országból összesen száz
fiatal érkezett. Jöttek a huszonhét európai uniós országból, ezen kívül tíz közel-keleti
és afrikai országból, például
Mauritániából, Egyiptomból,
Szíriából, Libanonból, elsõsorban arabok – meséli Tamás. – Ez nem véletlen: a feladatunk az volt, hogy megvizsgáljuk, hogyan javíthatunk a két kultúrában kialakult sztereotípiákon. Olyan
negatív általánosításra gondolok például, hogy minden
arab terrorista. Nyilvánvalóan elõítéletrõl van szó – teszi
hozzá. Tamás elmondja, hogy
tíz szekcióban üléseztek, õ az
ifjúsági ügyek bizottságának
tagja volt, melyben a negatív
klisék leküzdéséhez szükséges politikai és jogi hátteret
tekintették át. A parlament
végül négy sarkalatos pontot
állapított meg: növelni kell a

térségben a fiatalok politikai
aktivitását, erõsíteni a média
pozitív hozzáállását, növelni a
fiatalok civil szervezetekben
való részvételét, valamint
ajánlatos a migráció negatív
hatásának visszaszorítása. Az
elõterjesztést azonnal be is
nyújtották a német külügyminisztériumnak, illetve a német EU-elnökségnek.
– Arra is volt lehetõség,
hogy összeálljunk, és egyéni
ötleteket elõmozdításában segítsünk:
csereprogramra
vagy bármilyen rendezvényre ott helyben lehetett pályázatokat benyújtani, a támogatók is személyesen jelen voltak. Több izraeli-palesztin közös projekt terve felmerült.
Mi egy olyan tervet képviseltünk, amelynek a keretében
egy izraeli és palesztin szerzõk alkotásait tartalmazó
gyermekkönyv jelenhetne
meg Budapesten – idézi fel
még Tamás, aki legközelebb
Grúziában képviseli a magyar
fiatalokat egy nemzetközi tanácskozáson.
-s-

Szerelem szigetén dalolt

Alig néhány hete, hogy olvasóinkat arra kértük: támogassák a Duna Televízió
Mentor címû tehetséggondozó mûsora keretében a
Pacsirta népdaléneklési verseny paksi résztvevõjét,
Berta Alexandrát. A Vak
Bottyán Gimnázium végzõ-

se a közönségszavazatok közel 70%-át megszerezve végül a döntõbe is jutott. A
rendezvény a SzikinceGhymes Fesztivál keretén
belül folyt, helyszíne a felvidéki Kéménd településhez
tartozó Szerelem sziget
volt, ahol a Ghymes együttes élõ koncertjét is hallhatták a nézõk.
Alexandra most is sikerrel
lépett színpadra, és a határon túlról érkezettek között
is megállta helyét. Az itt
szerzett harmadik helyezéssel õ a magyarországi indulók közül a legsikeresebb
éneklõje a Pacsirta népdaléneklési versenynek, hiszen
az elsõ két helyezett határon
túli, székelyföldi résztvevõ
volt.

– Négyen kerültünk a döntõbe. Mindenki kétszer lépett színpadra, elõször szólóban, utána pedig kísérettel.
Én a párommal, Miklosik
Istvánnal énekeltem és citeráztam együtt. Nagyon jó
volt a hangulat, a közönség
mindenkinek lelkesen szurkolt és tapsolt, nagyon jó érzés volt – emlékszik vissza
Alexandra, aki az eredményhirdetést követõen több
ajándékkal tért haza, melyek
között
népzenei
tábor,
könyvcsomag és fellépési lehetõség is szerepel. Ezeken
minden bizonnyal részt vesz,
de egyelõre a figyelmét a július eleji felvételijére összpontosítja: a Zeneakadémia
népzene szakán szeretné
folytatni tanulmányait. -sFotók: Paksi Hírnök archív
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Új mûfajban debütáltak

Szokatlan szomszédság

Új arcukat mutatták be az
elmúlt héten a Pro Artis
Mûvészeti Iskola közelmúltban indult dráma tanszakának növendékei, akiket idáig elsõsorban vidám
oldalukról ismerhetett a
nagyérdemû. Elsõ önálló
estjükön humoros összeállítással léptek színpadra,
különbözõ rendezvények
mûsorvezetõiként is hasonló mentalitással mutatkoztak be. A most elkészült
amatõr filmmel ebbõl a
sablonból alaposan kitörtek a drámások. A Városi
Mûvelõdési Központ színháztermében közel fél ház
elõtt vetített mintegy másfél órás alkotás a hirtelen
meggazdagodott, életunt,
emberi kapcsolataiban sérült figurát örökíti meg, ráadásul krimi keretében. A
történet alapjául Németh
Szabolcs novellája szolgált,
a filmet Téren Ádám rendezte. Rajtuk kívül a fõbb
szerepekben Török Bernadettet, Gyulai Istvánt és
Gracza Leventét láthatták
még a nézõk.

Hatvan hektáros ökoparkot
alakítottak ki a paksi atomerõmû északi portája mellett. A parkban õshonos állatokat – köztük szürke marhákat – tartanak hagyományos körülmények között,
úgy nevezett rideg tartással.
A Paksi Atomerõmû Zrt.
kommunikációs fõosztályvezetõje az õshonos állatfajták
és az atomerõmû szoros
szomszédsága a hagyományõrzés és a modern technológia együttélését példázza.
Mittler István hozzátette, a
közelmúltban elkészült farmot a Földespusztán lévõ

A két hónap alatt elkészült alkotás igazi csapatmunkaként jött létre – ezt
már a bemutatót következõ
beszélgetés során mondták
el az újdonsült filmesek,
akik jóízûen nosztalgiáztak
a munka felelevenítése során. Kiderült, hogy operatõr mindig az lett, aki nem
szerepelt éppen, elárulták,
hogyan állított elõ a kellékes kipotyogott fogakat
(melyekbõl a nézõk is kaphattak búcsúzóul) és hogyan hoztak létre éjszakai
fényt egy kék lavór segítségével. A beszélgetés
meghívott vendége a TelePaks fõszerkesztõje Kovács Tibor volt, aki értékelte a filmet és tanácsokkal
látta el az elsõ filmes alkotókat.
A vetítés résztvevõitõl
Hefner Erika, a drámások
vezetõje azzal köszönt el,
hogy talán egyszer még
nagy élményként emlegethetik: jelen voltak egy híres alkotó elsõ filmjének
bemutatóján.
-s-

Nem mentesülnek a büntetés alól
Szigorodtak a parlagfûmentesítésre vonatkozó elõírások. Június 30-án lépett
életbe az a törvény, mely
meghatározza, hogy a parlagfû irtásának mulasztása
büntethetõ a virágbimbó kialakulásától kezdve egészen
a fagyok beálltáig. A növényvédelmi bírság az eddig
kiszabható maximálisan 3
millió forintról 5 millióra
emelkedett. A bírságolási
idõszak – a parlagfû fejlettségi állapotának megfelelõen – csak most kezdõdik, általában július 10-e elõtt nem
is szokott virágozni ez a növény, de az idei száraz melegben valószínûleg ez is kiFotó: Szaffenauer Ferenc

csit hamarabb fog bekövetkezni. Mindezt a Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növényés Talajvédelmi Igazgatóságának vezetõjétõl dr. Vöröss
Gézától tudta meg lapunk.
Itt történik ugyanis a bírságok kiszabása. Az ellenõrzést a földhivatal munkatársai végzik, akik GPS-szel
meghatározzák a terület
adatait, és ezeket eljuttatják a növényvédelmi igazgatósághoz. A pénzbírság behajtásáról pedig a területileg illetékes jegyzõ gondoskodik. – Paks környékén a
könnyen melegedõ homokon igen sok parlagfûvel ta-

lálkozhatunk, és sajnos a
gazdák részérõl sem tapasztalható az elvárt fegyelem.
Ezért 2005-ben és tavaly
elég sok ügyet kellett lefolytatnunk a környéken, melyek a közérdekû bírság kifizettetésével, plusz az irtási
költségek megtéríttetésével
végzõdtek – mondja az igazgató, majd hozzáteszi: – Nagyon kérem a földterületek
tulajdonosait, hogy ne mulasszák el a parlagfû irtását,
mert ha a földhivatal munkatársai a terület koordinátáit bemérik, és hozzánk eljuttatják, akkor nekünk
már csak a bírság kiszabásának lehetõsége marad, rá-

szarvasmarhatelepet is mûködtetõ
Milkmen
Kft.
üzemelteti. – Az atomerõmû
büszke arra, hogy ily módon
hozzájárulhat az õsi magyar
állatfajták továbbéléséhez –
fûzte hozzá Mittler István. A
park már a hatos útról is látható, de állategészségügyi
okokból nem látogatható.
A paksi példa nem egyedi,
más atomerõmûvek szomszédságában is vannak mezõgazdasági telepek, a szlovéniai Krškoban lévõ atomerõmû tõszomszédságában
például
almaültetvények
fekszenek.
(vt)
adásul a büntetés az ismételt ellenõrzés során újból is
kiróható. Ennek összege az
egy hektár alatti területek
esetében 20 ezer forint, és
nagyjából hektáronként is
ugyanennyivel emelkedik –
mutatott rá dr. Vöröss Géza.
Szavaiból kiderült még,
hogy elsõsorban a külterületek a problémásak.
A belterületek mentesítésének elmulasztása esetén a
polgármesteri hivatal jegyzõje intézkedik. A bel-és
külterületekre vonatkozó lakossági bejelentéseket is
megtehetik a polgármesteri
hivatal zöld számán, de legegyszerûbb, ha a földhivatal
felé jelzik az elhanyagolt területet, annak pontos helymegjelölésével együtt. -s-
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Alternatív gyógymódok
Állapotfelmérés különbözõ
módszerekkel, egészségvédõ és javító eszközök, biotermékek, ezotéria. Mindez
azokat a vendégeket várta,
akik ellátogattak az egészségszombatra, amelyet elsõ
alkalommal szervezett meg
Molnár Imréné az ESZI
Sportcsarnokban. – Az ötlet
munkám során született
meg. Masszõrként nap mint
nap olyan betegségekkel,
problémákkal is találkozom,
amelyekben nem tudok segíteni, ezért gondoltam, kell
egy ilyen rendezvény –
mondta. Molnár Imréné
hisz abban, hogy amit az
ember kitalált azért, hogy
jobban éljünk, egészségesebbek legyünk, azt meg
kell ismertetni másokkal.
Hívására az ország minden
pontjáról érkeztek elõadásokat, bemutatókat tartani,
így többek között Pécsrõl,
Debrecenbõl, Tatabányáról,
Szegedrõl, Szombathelyrõl.
A rendezvényen módja nyí-

lott az érdeklõdõknek testi
és lelki állapotuk felmérésére. Volt íriszdiagnosztika,
amely olyan vizsgálati módszer, amely a szem szivárványhártyájának vizsgálatával felméri a szervezet állapotát. Az aurafotó iránt is
többen érdeklõdtek, ennek
segítségével láthatóvá válik
a minket körülvevõ elektromagnetikus mezõ, amely mi
magunk vagyunk, informá-

ciókat közöl testünk, lelkünk és szellemünk együttmûködésérõl. A rendezvényen megismerhették a
kineziológiát is, amelyrõl
megtudtuk, hogy a test
energiaáramlását befolyásoló módszer, az érzelmi
stresszek feloldásával energetikai egyensúlyt hoz létre
a testben, s aktivizálja öngyógyító mechanizmusát. A
paletta még ennél is színe-

sebb volt, szó esett a táplálkozásról, születésrõl, magzatvédelemrõl, a vízrõl, kipróbálhatták a tenyéranalízist, wellness- és aloe készítményeket, és akinek
még volt ideje, a jósdába is
ellátogathatott. A vendégeket tombolajeggyel ajándékozták meg, amellyel, ha
melléjük szegõdött a szerencse, értékes díjat nyerhettek, például balatoni
hétvégét, magnapress készüléket, biotermékeket. Az
alternatív gyógymódokat
felsorakoztató program házigazdája elmondta, öszszességében elégedett a
rendezvénnyel, csak az keserítette el egy kicsit, hogy
nem talált a városban támogatókat. Annak viszont
nagyon örül, hogy a polgármester velük tartott az ötperces reggeli tornán,
amely nyitánya volt a délutánig tartó, elsõ egészségszombatnak.
-gyöngy-

Történelmi kalandozások Aláírások a drog ellen
Idén is népszerû a Városi
Múzeum történelmi tábora.
Az elsõ héten Szent István
korszakát idézték, a következõben Egyiptomba kalandoztak a gyerekek, míg az
utolsó turnus A római világ
és Pannónia címet viseli.
Minden turnusban szervez-

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

tek kirándulást, természetesen igazodva a megidézett
történelmi korhoz. Így esett
a választás az elsõ héten
Székesfehérvárra, ahol a
Szent István Király Múzeumot, a bazilikát és a romkertet vették szemügyre.
Második héten a Szépmûvészeti Múzeumban jártak a
táborozók, a harmadikban a
kirándulás célja Aquincum
volt. Az említett történelmi
korokban Pintér Gabriella
múzeumpedagógus és Solymosi Lívia, a múzeum munkatársa kalauzolásával tettek idõutazást a gyerekek.
Már hagyomány, hogy a tábor utolsó napján korhû ruhákat öltenek a gyerekek,
akik a kiegészítõket, ékszereket, fegyvereket maguk
készítik.
-vt-

Az ENSZ nyolcvanas évek
második felében hozott döntése nyomán június 26-a a
drogokkal való visszaélés elleni nemzetközi nap. Paks is
csatlakozott a világ- és országszerte szervezett programokhoz, mégpedig a Dianetika Életjobbító Stúdió piactéri
aláírásgyûjtõ akciójával. Minden településen, ahol a
szcientológia egyháznak van
szervezete, képviselõik kimentek az emberek közé, így
városunkban is. Dalnoki
László szervezõ elmondta, a
megmozdulás
keretében
mindössze egy délelõtt több
száz aláírás gyûlt össze a
„Mondj nemet a drogra” felirat alatt. A vártnál nagyobb
érdeklõdés hatására úgy döntöttek a szervezõk, hogy újra
ellátogatnak a térre, ahol az

aláírásgyûjtés, beszélgetések
mellett a drogokkal kapcsolatos kiadványokat is szétosztottak.
Az akció célja az volt, hogy
széles körben felhívják az emberek figyelmét a drogok veszélyeire, és arra, hogyan védekezzenek ellene.
Dalnoki László kiemelte,
vissza kell szorítani a kábítószer-fogyasztást, s ezzel a keresletet, mert amíg van a
drogra igény, hiába fogják el
a dílereket, mindig újak lépnek a helyükbe. Hozzátette,
hogy különös figyelmet kell
szentelni a fiataloknak, illetve
gondoskodást nyújtani a függõségben szenvedõknek a
gyógyuláshoz. Mindennek eléréséhez pedig szerinte társadalmi összefogásra van
szükség.
-kgyFotó: Molnár Gyula
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Békesség néktek!

Tíz év múltán ismét Pakson
tartották az Országos Evangélikus Találkozót, mondhatni a rendezvény visszatért
bölcsõjébe. Szabó Vilmos Béla esperes elmondta, már
régóta foglalkoztatta a gondolat, hogy a láthatatlan hitbeli lelki egység mellett legyen egy nagy találkozási lehetõség is az evangélikus
egyház hívei számára. A gondolat az elsõ országos találkozóban ötlött testet, amely
aztán legnagyobb örömére
hagyománnyá vált. Paks
után Csömörön, Orosházán
majd Székesfehérváron talált otthonra a kétévente
megszervezett rendezvény,
majd most a tízéves évfordulóra ismét Paks volt a találkozó helyszíne. Az esperes
kiemelte, nem voltak magukra hagyva a munkával, dolgozott a találkozót elõkészítõ
bizottság, valamint városunk
és számos cég támogatását is
élvezhették. Az ötödik alkalom mottójául azt a mondatot
választották, amellyel Jézus
köszöntötte
tanítványait:
„Békesség néktek”. Szabó
Vilmos Béla kiemelte, hogy a
megbékélés, a békesség
rendkívül fontos üzenet a
mai ember számára. A hétköznapokon érezhetõ az emberek életében a csüggedtség, feszültség, gondterheltFotók: Molnár Gyula

ség, pesszimizmus ezért látniuk, érezniük kell, hogy van
megbékélés, békesség mindenkinek, csak meg kell találni, el kell fogadni attól, aki
ezt adni tudja. Ez a gondolat
hatotta át a kétnapos találkozót. A megnyitón Szabó Vilmos Béla és Hajdú János
polgármester köszöntötték a
határainkon innen és azon
túlról is érkezett mintegy
ezerötszáz vendéget az ASE
Sportcsarnokban. A nyitó
áhítatot dr. Fabiny Tamás
püspök tartotta. Az esti
órákban közegyházi fórumot
tartottak „Evangélikus panoráma” címmel, majd Szita
István festõmûvész, valamint
cigány mûvészek tárlatának
megnyitójára, illetve színházi
elõadásra invitálták az érdeklõdõket. A SZÉF Alapítvány színjátszó társulata a
„Tékozló fiú” címû darabot
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Roma nap
adta elõ. Másnap a reggeli
áhítaton Ittzés János püspök
szólt az egybegyûltekhez,
majd pódiumbeszélgetés következett a „Megbékéltek
mint békességszerzõk” címmel. A nap szekcióbeszélgetésekkel folytatódott, délután
utcamissziót tartottak a Duna-parton, majd itt gyülekeztek a hívek mintegy kétezren,
a találkozót záró úrvacsorai
istentiszteletre, amelyet három esperes közremûködésével tartottak, igét hirdetett
Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.
A következõ országos találkozót a hagyományoknak
megfelelõen két év múlva
tartják, a helyszínrõl még
nem született döntés. A következõ esztendõ a szintén
kétévente megrendezett országos evangélikus ifjúsági
találkozóé lesz.
-gyöngy-

A vártnál is jobban sikerült, s több résztvevõje volt

az ötödik országos evangélikus találkozónak, vélekedik
Gáncs Péter. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke szerint sikerült kihasználni Paks kiváló adottságát,
amit a Duna jelent, hiszen a folyó fontos szimbólum. – A
záró istentisztelet, amit itt tartottunk a vízi színpadon,
páratlan volt, ilyenre még korábban nem volt példa, s
azt gondolom, a helyszín is segített közvetíteni az üzenetet, ami ezúttal a megbékélés igénye és fontossága volt –
fogalmazott. Hozzátette: a találkozó hidat képezett az
emberek között, amire mostanában nagy szükség van,
hiszen a társadalom igen zilált állapotban. – Miként
mondtam az istentiszteleten is, Paksnál egy virtuális híd
épült a folyón.

Hagyományõrzõ roma napot
szervezett a cigány kisebbségi önkormányzat (CKÖ). Az
Ürgemezõn, a faház mellett
gyûltek össze a paksi romák,
akikre egyrészt néhány bogrács étel – babgulyás és pörkölt – várt, másrészt szemtanúi lehettek a gyerekek versenyeinek. A fõ attrakció a
táncverseny volt, de tréfás
vetélkedõt is hirdettek, azaz
lisztfújásban, zsákban ugrásban, lufipukkasztásban is
próbára tehették magukat. A
táncversenyen bemutatkozókat háromtagú zsûri értékelte, õk Farkas Szabina és Kovács Márk produkcióját találták legjobbnak, második
díjat Kecskeméti Klaudia és
Gomán Zsozsoé kapta, harmadik Solt Sándor és Solt
Ramóna lett. Különdíjjal jutalmazták Györgye Mátét és
Farkas Juliannát. Gertner
Ferenc elmondta, Hajdú János polgármester saját keretébõl támogatta a hagyományõrzõ programot. A
CKÖ elnöke hozzátette, testületük 200 ezer forintot
szánt erre a programra. Eddig évente egy hagyományõrzõ nap volt, ám ez a szervezõk szerint olyan jól sikerült,
hogy tervezik: idén még egyszer tartanak ilyet, amikor
majd a gyermekprogramokon, tréfás vetélkedõkön lesz
a hangsúly.
-vt-

A 45 perc
ifjúsági melléklet

megjelenését

a Bau-Paks Kft.
támogatta.
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Híres paksiak, paksi hírességek

Kovács Endre
A paksi központi buszmegállónál a Táncsics Mihály
utca felé haladva a figyelmes járókelõk egy információs táblát olvashatnak,
mely Paks irodalmi emlékhelyeire hívja fel az idelátogatók figyelmét. A táblán
paksi születésû írók, költõk: Jámbor Pál és Pákolitz
István munkásságának említése mellett Kovács Endre neve is olvasható. (Sajnos Palágyi Menyhérté
nem, pedig az õ irodalmi jelentõsége ezt feltétlen indokolttá tette volna.)
Kovács Endre Pakson
született, 1911. május 19én, az anyakönyvi bejegyzés szerint Kovács Sámuel
cipészmester és Pók Erzsébet gyermekeként. A család ekkor az Anna utca 29ben lakott, de hamarosan
Pozsonyba költözött. Kovács Endre Korszakváltás
címû életrajzi kötetében,
melybõl megismerhetjük
gyermekkorát és fiatalsá-

gának, íróvá érésének éveit, a szülõfalu, Paks neve
nem is említõdik. Visszaemlékezését olvasva számomra szokatlannak tûnik
egy magát történésznek
valló szerzõtõl a helyszínek
és idõpontok elnagyolt említése, pedig a memoár,
mint mûfaj megengedné a
rigorózus pontosságot az
adatkezelésben. Mivel a
háromkötetesre tervezett
emlékiratainak csak az elsõ, elébb említett kötete jelent meg, Kovács Endre
életmûvének adatait az irodalmi és az életrajzi lexikonok szócikkei alapján ismertetem. Alsó és középfokú iskoláit Pozsonyban végezte, 1935-ben magyar–
szlovák–filozófia szakon, a
pozsonyi egyetemen tanári
oklevelet, 1943-ban a budapesti egyetemen szlavisztikából bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1952-ben
lett a történelemtudomány
kandidátusa, 1964-ben dok-

tora. 1955-ben Kossuth-díjat kapott Bemrõl írt monográfiájáért.
1937-tõl középiskolai tanárként dolgozott elõször
Pozsonyban, majd Érsekújváron. Már gimnazista korában rendszeresen jelentek
meg versei és tárcái szlovákiai magyar nyelvû lapokban, 1939-tõl az Érsekújvár
és Vidéke c. lap szerkesztõje
lett, majd 1945-ben Budapestre költözött. Rövid ideig
dolgozott a külügyminisztériumban, majd a Kelet-Európai Tudományos Intézetben. 1949-tõl 1981-ig a MTA
Történettudományi Osztályának vezetõje, majd nyugdíjazása után tanácsadója
volt.
Pályája kezdetén fõként
szépíróként ismerhetjük,
verseket, elbeszéléseket és
regényeket írt, 1949-tõl
történészi, irodalomtörténészi munkásságot fejtett
ki. Szakterülete a magyarság és a szlávok kapcsola-

tainak újkori történelme,
fõként a magyar és lengyel
irodalom és történelem
kapcsolatának, egymásra
hatásának kutatása volt.
Nyomtatásban megjelent
sokkötetes életmûvének
részletezõ, pontos felsorolása e rovatban lehetetlen,
de az érdeklõdõk megtalálhatják a lexikonokban. A
paksi
Pákolitz
István
könyvtárban is olvasható
két mûve: a Magyarok és
lengyelek a történelem
sodrában (1973.) és a Magvetõ kiadó Tények és tanúk
sorozatában 1981-ben megjelent Korszakváltás c. emlékirata.
Kovács Endre író, publicista, történész, irodalomtörténész 1985. április 18án halt meg Budapesten,
sírja a Farkasréti temetõben található.
Forrás: Magyar Irodalmi
Lexikon, Új Magyar Életrajzi Lexikon.
Kernné Magda Irén

Az én városom

GÁLOSI JÁNOS
Mikor idekerültem, falu volt
Paks. Igyekezett felzárkózni
az akkori nagyközségek színvonalához. Az igazi fordulatot
az atomerõmû idetelepülése
jelentette. Nagy harc folyt –

fõleg Szekszárddal – hol legyen az erõmû végleges helye. Most már tudjuk, árnyékharc volt. A döntések nagyon
messze… talán nem is Pesten,
hanem Moszkvában születtek.
De mi akkor azt hittük, hogy
amit csinálunk, az véresen komoly dolog, és ennek megfelelõen küzdöttünk a lakótelepért, az erõmûért, és annak
áldásaiért. Nagyvárosi álmokat, gyorsvonatot álmodtunk.
Akkori álmaink, ha másként
is, jórészt megvalósultak. Élhetõ, korszerû, és szép környezetben élhetünk. Még ma
is jó szétnézni a Sánchegy
tetejérõl…

PÉGER JÓZSEF
„Itt élek az idõk kezdete
óta, és utam végeztével térek meg az õsi paksiak
közé…”
Itt születtem. Szegény parasztgyerekként kerestem

az átjárást a város különbözõ részei között. Kulturális
és fizikai értelemben egyaránt.
Leszámítva azt a kis idõt,
amikor másutt voltam, itt
volt és itt van az én otthonom, ez a hazám, ez a családom. Én itt szeretek élni,
mert itt jó élni!
Paks egy befogadó város,
a paksi emberek befogadóak az idegenekkel szemben.
Az idegeneken múlik, hogyan tudnak asszimilálódni
ebbe a környezetbe.

Kovács Tibor
Fotók: TelePaks Városi Televízió
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Csizmákat hajigáltak Szent Iván éjjelén
Ha azt hallom, csizmadobáló
verseny, egészen biztosan a
paksi Finlandia Kör nyár
eleji rendezvénye jut eszembe. Idén sem szakított a kör
ezzel a hagyományával, immáron harmadszor álltak neki lábbelit hajigálni. Sõt, ez
alkalommal elõadót is hívtak
vendégségbe, akinek segítségével
megismerhették
Szent Iván éjjelének történetét, a hozzá kapcsolódó
finn hagyományokat. Az elõadó dr. Sirató Ildikó elmondta, hogy Finnországban
Juhannus ünnepnek hívják
Szent Iván éjjelét. Ilyenkor
a finnek egész éjjel fent vannak, a családok, ha tehetik,
kimennek mökkijükbe (nyaralójukba), vízen vagy szárazon együtt ünneplik az év
legvilágosabb napját, a természetnek ebben az idõszak-

ban kirobbanó szépségét,
amikor minden kinõ, kivirágzik és gyümölcsöt hoz, és
örülnek annak, hogy együtt
vannak. Különbözõ játékokkal múlatják az idõt, mint a
tûzugrás, parázson átkelés,

feleségcipelés vagy a csizmadobálás, amelybõl hiszik
vagy sem, még világbajnokságot is rendeznek. Talán kicsit „õrültnek” tûnhetnek a
finnek közösségi játékai,
mindenesetre tûnik, ami-

Kész katasztrófa!
Hõségriadó
Egy meleg nyári nap után, az esti szürkületben indult haza – Dunakömlõdre –
nagyanyám. Szegénykémnek igen melege lehetett az alatt a három-négy réteg
ruha alatt, de hát a pendely meg a lajbi
egy kötõ (nyári, otthonkaszerû, vászon
ruhadarab) alól sem hiányozhatott.
Pakson a lakótelepen szállt fel, s a végállomás eredetileg a kömlõdi „nagy”
buszmegálló lett volna, ám nagyanyám a
melegtõl elbódulva egy kanyarral többet
ment. Ahelyett hogy leszállt volna a takarékszövetkezetnél (most kocsma), kiutazott a falu végére, ahol a busz megfordul,
és visszafelé a felszállóhelyen kászálódott
csak le a járatról. Biztosan a meleg volt
az oka, de nagyanyám ebbõl mit sem vett
észre, így hát nagy slunggal hazaindult,
ami ez esetben pont az ellenkezõ irányt
jelentette! Két-három lépés után kezdett
gyanús lenni a dolog, ugyanis semmi nem
ott volt, ahol kellett volna! Talán elõbb
szállt le, és még Pakson van – gondolta –
vagy tovább ment és ez a madocsai fõutca? A helyzetet a bátyám mentette meg,
amikor a buszhoz sietve rátalált botorkáFotó: Szaffenauer Ferenc

ló nagyanyámra, aki kétségbeesve kérdezte: „Antal, merre lakom én?”. Bátyám
egy laza mozdulattal 180 fokot fordított
az öregasszonyon és azt mondta: „Arra,
mama!”
Nos, még mielõtt hasonló helyzetbe kerülnénk a nagy meleg miatt, vegyük szépen sorra, mit célszerû és mit nem szabad tenni kánikula esetén!
- Hordjunk könnyû, világos színû, bõ
szabású, pamut alapanyagú ruhát;
- Széles karimájú kalappal, napszemüveggel és naptejjel védjük magunkat!
(Ezekkel a kiegészítõkkel egészen a
Lipótmezõig utazhatott volna a mama.)
- A forró napokon a különösen meleg,
dél körüli, kora délutáni órákat töltsük
otthon, besötétített szobában, viszonylag
hûvösben! (Munkanélküliek és kötetlen
munkaidõben dolgozók elõnyben.)
- Nagy melegben zuhanyozzunk langyos vagy hideg vízzel akár többször is.
Mit igyunk? Víz, ásványvíz, tea, szénsavmentes üdítõk, paradicsomlé, aludttej, kefir, joghurt, levesek.
Mit ne igyunk? Kávé, alkoholtartalmú

lyennek tûnik, a csizmadobálás elnyerte a paksi Finlandia Kör tetszését is. Így
az elõadás után vagy tucatnyian rajtvonalhoz álltak, és
már repült is a gumicsizma.
Egy „hibát” azért elkövettek, versenyezni engedték
kollégánkat, Szaffenauer Ferencet, aki bizony egy jól
meglódított hajítással megszerezte a második helyet,
így körön kívülre került az
egyik serleg. Talán csak a
szintén ehhez a naphoz kötõdõ szokás, a máglyagyújtás
nyújthatott volna némi vigaszt, de hiába rakták meg
igen szépen, a tûzgyújtási tilalom miatt érintetlenül kellett hagyni a farakást. De
félre bú, egy-két pislákoló
gyertya is kiválóan illett a
találkozót színesítõ, záró zsíroskenyér-partihoz.
-kgy-

italok, magas koffein- és cukortartalmú
szénsavas üdítõk.
Azok, akik szívgyógyszert szednek, a
vízhajtás mellett is fogyasszanak elegendõ mennyiségû folyadékot, azaz a
szokásosnál egy literrel többet a forró
napokon!
Bárkinek okozhat egészségi panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszullétet a
kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok. Ilyenek például a
csecsemõk és a fiatal kisgyermekek, a 65
évnél idõsebbek, a fogyatékosok, a szívbetegségekben és magas vérnyomásban
szenvedõk.
A legtöbb idõs, illetve beteg ember szerencsére elég bölcs ahhoz, hogy tudjon
vigyázni magára, a csecsemõk és kisgyermekek azonban ki vannak téve a felnõttek butaságainak. Nézzük mire figyeljünk! A babák különösen sok folyadékot
igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig
kínáljuk õket tiszta vízzel, vagy pici sót is
tartalmazó, citromos teával a szoptatás
után! Csecsemõket, kisgyermekeket árnyékban levegõztessünk! Ne sétáltassunk a hõségben kisbabát! Végül, de nem
utolsó sorban sose hagyjunk gyermekeket (kutyát se!) zárt, szellõzés nélküli
parkoló autóban, még néhány percre
sem!
Hahn Szilvia
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Mit süt-fõz ma?

Takács László
Egy régi mondás szerint minden nagy
ember mögött egy asszony áll. Talán
azért jutott ez eszembe, mert mikor
Takács Lászlóval a sütés-fõzés
rejtelmeirõl beszélgettünk, és a konyhai manõverek között diktálta a
receptet, felesége, Vali olykor-olykor
apró instrukciókkal egészítette ki.
Laci elmesélte, hogy nagyon szeret
fõzni – tanúsítom, hogy ráadásul tud
is –, de ha egyikõjük a konyhában
serénykedik, akkor a másiknak el kell
hagynia a terepet. Vali hozzátette,
azért néha közbe kell szólni, hogy
„Apa! Kimaradt valami!” De azt gondolom, õk így tökéletesen kiegészítik
egymást. Elvégre a férfinak az aszszony a „fele-sége”. De térjünk vissza
az ételhez, amit mindenkinek érdemes
elkészíteni, aki szereti a zöldséget, no
meg a húst. Ez pedig a töltött tök.
Vágjuk ketté a tököket, pucoljuk
meg és szedjük ki a magokat.
Lehetõleg egy kiló körüliek legyenek,
Soha életemben nem láttam
még olyan ronda macskát,
mint amilyen
Vili volt! S bár
gazdája, Vica
barátnõm állítása szerint a téli
idõszakban
egészen jól nézett ki, az én emlékeimben kimondottan csúf
jószágként szerepel. (Letépett fül – hol egyik,
hol másik –, vérben forgó szemek stb.)
A mondás azonban, mely szerint elég, ha a
férfi szebb az ördögnél, a macskatársadalomban is megállja helyét, ugyanis szépség
ide, csúfság oda, a nõstények imádták Vilit.
Nem túlzok, ha azt mondom, hogy Õ volt az
utca, sõt a lakótelep legkeményebb kandúrja.
Zsenge kölyök kora viszonylag eseménytelenül zajlott, õ volt a család kedvence, egy hízelkedõs kedves cicus. Jelét, hogy a késõbbiekben viselkedésével komoly problémák
adódhatnak, nem mutatta. Elsõ balhéját nem
egészen egy évesen élte meg. A család reakciója, miután három napig a színét sem látták, az aggodalom volt, mely a hazatérés pillanatában pánikká fokozódott. Vili mozgása
ugyanis hiányolt mindennemû koordinációt,
a pofája pedig akkorára volt dagadva, mint

mert az még gyenge. Az apróra vágott
hagymát pirítsuk meg olajon, tegyük
Hozzávalók: fél kg darált sertés hús,
2 db tök, 2 tojás, 1 fej vöröshagyma,
2 db zsemle, fél liter sûrû paradicsomlé, olaj, vaj, tej, sajt, só, bors,
ételízesítõ.

Plörõ

Egy kandúr emlékére
egy kisebb cipó. Kocsiba pattantak (a rohammentõt a családfõ túlzásnak tartotta), és
meg sem álltak az elsõ állatorvosi rendelõig,
ahol az orvos nyugalomra intette a famíliát,
mondván Vili egészen biztosan életben marad, ez ugyanis csak egy szimpla kanbetegség. (Harc egy dögös cicus kegyeiért, mely
két vagy több kandúr között zajlik.)
Hõsünk további életét ez a lovagi tornára
részben, vagy inkább haloványan emlékeztetõ tevékenység határozta meg. Kora tavasztól
késõ õszig hajtotta rendületlenül a macskalányokat, félelmet nem ismerve szállta harcba
akár négy-öt kandúrral is egy-egy röpke szerelem kedvéért. A család lassan hozzászokott Vili nem mindennapi látványához, így
amikor kerti grillezés közben félig leszakadt
füllel, vékony vércsíkot húzva maga után sétált el közöttünk, már mi, barátok se lepõdtünk meg. De volt olyan is, hogy törött lábbal,
farokkal, tántorgott haza, vagy hogy a kemény csatában szája hasadt tovább egy
cseppet. Na ettõl még én is megijedtem! Az
ember mit sem sejtve üldögél a hintaágyon,
amikor egy ronda kandúr, szó szerint rávigyorog...

rá a darált húst, amit fehéredésig
süssünk. Kevés tejbe áztassuk be a
zsemléket, keverjük össze a hússal, a
két tojással és ízlés szerint fûszerezzük. A masszát tegyük a kivájt
tökökbe, amiket aztán helyezzünk el
egy megfelelõ méretû sütõtálba.
Öntsük fel a paradicsomlével, és ebbe
dobáljunk bele vajdarabkákat, amitõl
Laci szerint frankó csúszós lesz, Vali
megfogalmazásában inkább krémszerû. Úgy locsoljuk, hogy a tökökre is
kerüljön belõle. Szórjuk meg reszelt
sajttal. Hogy a paradicsomozás elõtt
vagy után jön a sajt, azt mindenkire
rábízom, ugyanis ebben a kérdésben
nem nagyon született megegyezés.
200 fokos elõmelegített sütõben 30-40
percig süssük. Laci felhívta még a
figyelmemet arra az apróságra, hogy
ha nem akarok sütõt takarítani, akkor
lehetõleg annyi paradicsomot öntsek a
tökre, hogy ne lepje el, mert különben
biztosan ki fog forrni. A zöldség a
paradicsomban teljesen át fog fõni, a
teteje pedig mennyeien ropogós lesz.
Próbálják ki Önök is, és ha tehetik
vonják be párjukat is!
sete
Vili azonban nem csak vetélytársaival
küzdött meg. Ha a túloldalon egy kikapósabb cicamica mórikálta magát, képes
volt a robogó autónak nekimenni. A koppanás után kótyagosan, de azért csak tovább ment, egészen a nõstényig, a többit
– kiskorú olvasóimra való tekintettel – inkább nem részletezem…
Vili azonban több volt egy túlfûtött kandúrnál! Szabadidejében kitanulta az egerészõ,
verebészõ és galambász szakmát, melyet a
család legnagyobb bánatára mesteri szinten
mûvelt. Ha otthon tartózkodott – szerencsére ritkán – nem volt nap, hogy ne lett volna
egy-egy döglött galamb, egér, esetenként hetes csibe a bejárati ajtó elõtt. Persze nem
minden évszak volt számára ilyen mozgalmas, a teleket például a lehetõ legnagyobb
nyugalomban, bent a házban, azon belül a
nagylány könyvespolcán töltötte, közvetlenül
Casanova és VIII. Henrik társaságában. Hogy
Vilinek hány élete volt, azt nem tudjuk, az
azonban biztos, hogy a kilencet jócskán
meghaladta, így nem is nagyon csodálkoztunk, amikor mindössze hétévesen, egy borongós õszi napon, csendesen elaludt a málnás alatt.
A minap újra megnéztem a Macskafogót.
Mr. Teufel, a macskaszindikátus alvezére és
Vili hasonlósága félelmetes…
Hahn Szilvia
Fotók: Balog Judit(fent), Csahóczi Fotó (lent)

MOZAIK

Jó napot, mi újság?

Simon Péter
Elõször trombitásnak tanult, késõbb karnagynak. Simon
Péter tíz éve tölti be a mûvészeti iskola igazgatóhelyettesi tisztét, eközben a Városi Fúvószenekart és a Paks Városi Vegyeskart is dirigálta. Büszke az általa megszerzett
tudásra és a kórussal elért eredményeire, a maga békés
eszközeivel harcol a középszerûség ellen.
Simon Péter Sárbogárdon,
testnevelõ szülõk gyermekeként nõtt fel. A sporttal így hamar megismerkedett: évekig
atletizált, de kipróbálta a teniszt, a kosárlabdát és a focit
is. Továbbtanuláskor a Pécsi
Mûvészeti Szakközépiskolára
esett a választás, mivel ekkor
már hat éve trombitált. A felvételin nagyon jó eredményt
ért el, így a többszörös túljelentkezés dacára felvették.
Kollégista volt, kezdettõl fogva szeretett Pécsen lakni. Nagyon sok barátra tett szert, lenyûgözte a város szépsége, így
elég ritkán járt haza. Nem
egyszer szándékosan eltévedtek a Mecsekben, csak azért,
hogy egy jót kiránduljanak. A
város hangulatát, kultúráját,
mûvészeti értékeit ma is le-

nyûgözõnek tartja. Középiskolásként eleinte azt gondolta,
csak a komolyzene és azon belül csak a trombita létezik. Két
év elteltével azonban kinyílt a
világ számára. Barátaival
dzsesszklubot mûködtettek,
színjátszással próbálkoztak,
big bandet alapítottak, mellyel
egészen a televíziós döntõig
jutottak. Tanulmányait a Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Pécsi Tagozatán folytatta,
ahol a második évben a trombita mellé a karnagy szakot is
felvette. Elsõ diplomáját is
karnagyként szerezte, s az
utolsó évben felkérték, hogy
óraadóként vezényeljen a fõiskolán. Így miközben a „trombitatanár és kamaramûvész”
diplomáján dolgozott, már némi pénzt is tudott keresni. Ez

a felkérés határozott idõre
szólt, s miután végzett, Paksra
hívták dolgozni. Voltak ugyan
egyetemmel kapcsolatos tervei, de mivel itt éppen egy
trombitásra volt szükség, és
kedvezõ ajánlatot kapott, letett eredeti szándékáról és
idejött tanítani. Döntését nem
is bánta meg, a kollégák hamar befogadták, szerencsésnek érezte magát. Munkáját
megbecsülték, amit jól mutatnak a néhány év múlva bekövetkezõ változások. Felkérték
az iskola igazgatóhelyettesi
feladatainak ellátására, s
ugyanebben az évben a Paks
Városi Vegyeskar és a Városi

háromfõs csapat tagjaként
vett részt Helga. A Városi
Múzeum Pákolitz István
versmondó versenyén kiemelték érzelemgazdag elõadását, szép, tiszta szövegmondását. S a legfrissebb
eredmény szintén egy városi
vetélkedõn született, Trianon
a magyar költészetben volt a
témakör, s itt elsõ helyezést
ért el, legfiatalabb versenyzõ-

ként pedig különdíjat kapott.
Könyveket, internetet böngészett, hogy korához mérten megértse a történéseket,
szüleit is gyakran kérdezte. A
versválasztásban és a felkészülésben Hefner Erika drámapedagógus segített, aki
oktatója a Pro Artis Mûvészeti Iskola drámatagozatán.
Az új tanszakon kiderült,
hogy színészi tehetsége is
van, a talpraesett, szókimondó, vidám, nyüzsgõ kislány
remekül érzi magát a színpadon, nagy színházrajongó, és
ezek alapján érthetõ módon,
színésznõ szeretne lenni.
Kitûnõ tanuló, óvodás kora
óta balettozik, két éve gitározik, szabadidejében a számítógéppel ismerkedik, de lévén jó kézügyességû karkötõket, kulcstartókat fon. -bzs-

Tehetségesek, fiatalok

Molnár Helga
Balatoni nyaralásából érkezett haza Molnár Helga, a
Bezerédj Általános Iskola
immár negyedik osztályos tanulója. Fiatal kora ellenére
joggal nevezhetjük a magyar
irodalom kis polihisztorának,
mivel sokoldalú ezen a területen. Adottságai révén a betûkkel már iskolás kora elõtt
megismerkedett, elsõsként
lett városi könyvtári tag, az
egyik leghûségesebb látogató és olvasó. Az iskolai és városi versenyek rendszeres
résztvevõje. A városi könyvtár Olvasó Lurkó versenyén,
az országos Jonathan programon egyéniben, a megyei
Zelk Zoltán versenyen pedig
Fotók: Molnár Gyula
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Fúvószenekar irányítását is
rábízták. A zenekar sajnos ma
már nem mûködik. Ahogy a
diákok továbbtanultak, a tagok fogyni kezdtek. A zenekarból elõbb big band lett,
majd szép lassan megszûnt.
Nem így a kórus. Mikor Péter
1997-ben átvette az irányítást,
célul tûzte ki a kórus nemzetközi szereplését, mely hamarosan teljesült. A 2005-ös évben aztán több kiemelkedõ
eredményt is magukénak
mondhattak: az elsõt egy rangos szakmai zsûri véleménye
jelentette, mivel az igen megtisztelõ „fesztiválkórus” minõsítést kapták. További sikert
jelentett számukra egy nemzetközi versenyen elért ezüstdiploma, valamint a kórus számára adományozott Pro
Urbe-díj. Mindez persze nem
egyedül az õ érdeme. – Mindig
mindenben számíthattam a
barátaimra, akik nagyon sokat
segítettek nekem. A világot az
emberi kapcsolatok mûködtetik, ezek minõsége az egyik
legnagyobb érték. Szeretném,
ha minél többen látnák ezt –
vallja. Õ maga a hivatásával
küzd a szerinte ellaposodó, elértéktelenedõ világ ellen. A
valóságshowk és a közhelyek
uralta közéletben igyekszik
valami maradandót, értékeset
felmutatni, s másokat is erre
biztat. Mivel neki már elfogytak az eszközei, nem akart a
megújulás gátja lenni, ezért a
közelmúltban lemondott a
vegyeskar vezetésérõl. Nehéz
döntés volt, de úgy véli, most
ezzel tudott segíteni. Nem
tartja kizártnak, hogy esetleg
új kórust alapít, de errõl még
szerinte korai beszélni. Az
igazgatóhelyettesi teendõk lefoglalják, így nem unatkozik.
A barátaival sokszor összejön
egy beszélgetésre vagy társasjátékozni, és ha ideje engedi, idõnként eljár biliárdozni.
Zenét nagyon ritkán hallgat,
csak akkor, ha konkrétan kíváncsi valamire: számára
ugyanis a dolog nem mennyiségi, sokkal inkább minõségi
kérdés.
Gyuri
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Utoljára salakon
Bár sokáig úgy tûnt, elmarad az idei városi kispályás labdarúgó-bajnokság
a Fehérvári úti salakon,
végül mégis megrendezi a
PSE a tornát. A téli terembajnokság utáni feszült hangulat miatt nem
sok esély mutatkozott a
torna lebonyolítására már
csak azért sem, mert a salakpályája a tervek szerint
mûfüves borítást kap. De
Boa András nem hagyta
magára a futballszeretõ
paksiakat, és ismét nyakába vette a néha nem is oly’
kellemes feladatot. Idén
egy fordulóban rájátszás
nélkül zajlik a bajnokság,
melyen mindenki játszik
mindenkivel. – Heti egy
fordulót tervezünk, de ha
megkezdõdnek a munkálatok, akkor sûrítjük a
programot – mondta a
szervezõ. – A salakos bajnokság ilyen formában
többé nem lesz, de reméljük a mûfüvön is megrendezhetjük a városi bajnokságot – tette hozzá. A június 18-án kezdõdött tornán
a lebonyolítás mellett a játékjogosultság terén is
történtek változások. Kizárólag 16 év feletti amatõr játékosok léphetnek
pályára, akik 2007. január
1-je után megye I., vagy
magasabb osztályban nem
szerepeltek. Kivétel ez
alól legfeljebb kettõ 40 év
feletti megye egyes játékos. Négy játéknapot követõen a 6 csapatos bajnokságot a City veretlenül
vezeti, megelõzve a FerrKert és a Gonoszok csapatait. A további sorrend:
Tar és Tar Bt., Gyapa,
S.T.L BT. A következõ fordulót július 9- én 18.30- tól
rendezik a Fehérvári úti
salakon.
röné
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Fair play díj a szurkolóknak
Az MLSZ székházban június 29-én tartották a

2007–2008-as élvonalbeli bajnokság sorsolását. A Paksi
FC-t az a megtiszteltetés érte, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is nyitómeccset játszhat. Július 20-án pénteken
19 órakor Zalaegerszegen vendégszerepel Lengyel
Ferenc együttese. Ezt követõen 28-án hazai pályán az
MTK lesz az ellenfél, majd augusztus 3-án Kaposvárra
látogat a PFC. Az elsõ néhány forduló tehát nem
ígérkezik könnyûnek, de az elõzõ szezonbeli jó rajttal a
játékosok és a vezetõk is egyaránt kiegyeznének.
Kéthetes edzõtáborba vonult a Paksi FC NB I-es labdarúgócsapata. A paksi
együttes jelenleg is Tatán
gyakorol. – Ideális körülmények között készülünk, szerencsére minden rendben
van a gárdával. Bár Horváth Ferenc a hétvégén kisebb sérülést szenvedett, a
többiek
kivétel
nélkül
egészségesek. Nagyon jó a
hangulat, bizakodva várjuk
a bajnoki rajtot – értékelt

Lengyel Ferenc. A vezetõedzõ hozzátette, hogy a Tatabánya (2:1 gól: Kiss Tamás, Buzás) és az FC Fehérvár (0:3) elleni edzõmér-

kõzéseken látottakkal elégedett, de az eredményekrõl messzemenõ következtetéseket nem szabad levonni. A keretet jelenleg
több junior játékos is erõsíti. Így került a felnõttbe
Kõkúti, Bohner, Bruckner
és Vári is. Július 7-én,
szombaton a szlovákiai
Banska Bystrica-val csap
össze a Lengyel egylet. Ezt
követõen Pakson készül a
gárda további edzõmérkõzésekkel. A bajnokság július 20-án kezdõdik.
efgé

Az elmúlt bajnokság ünnepélyes díjátadójának is

az MLSZ székháza adott otthont. A 2006-2007-es szezon
közönség Fair Play díját a Paksi FC kapta, melyet az
együttes szereplése és a 2006 októberében alakult, és azóta minden meccsen sportszerûen szurkoló Atomic Strike
(Atomcsapás) elnevezésû csoport miatt jutalmazott a labdarúgó szövetség.

Utánpótlást toboroznak

Az, hogy a PSE, azaz már
Paksi FC felnõtt labdarúgócsapata tavaly feljutott az elsõ osztályba, az utánpótlás
gárdáknál is alaposan felkavarta az állóvizet. A versenykiírás szerint az U19-tõl lefelé egészen az U13-ig minden
korosztályban csapatot kellett indítani az épp aktuális
bajnokságban, és ez alaposan megnehezítette a PSE
utánpótlás szakosztályának
dolgát. Kis város és kevesebb gyermek révén min-

denképp vidékrõl kell Paksra csábítani fiatalokat, hogy
a létszám és a keretek minõsége megfelelõ legyen. Ezért
szerveznek toborzókat a Fehérvári úton. Az idei második alkalomra, mely 5-6 korosztályt érint, harminc játékos ment el. Labdanélküli
koordináció, futóiskola, labdás együttmûködési gyakorlatok, oktatójáték és végül
egymás közti játék zárta a
foglalkozást. – Tavaly is rendeztünk már egy ehhez hasonló toborzót, akkor több
játékos is bekerült Osztermájer Gábor csapatába, és
meg is nyerték az U15-ös
másodosztályú bajnokságot.
Azzal, hogy a felnõtt csapat
jól szerepelt az NB I-ben, a
folytonosság biztosított. Jövõre a ligacsapat már az NB
III-ban szerepel azzal a
megkötéssel, hogy fiataloknak kell pályára lépniük. Így
a lépcsõfokok is megvannak

a folyamatos fejlõdéshez, és
Pakson a körülmények is jók
– fogalmazott Péter Norbert, a PSE utánpótlás szakág vezetõje. Szerencsére a
mostani nyár eleji toborzóra
is több képzett, ügyes játékos érkezett, akik közül többen valamely alacsonyabb
osztályú gárda igazolt futballistái. Hogy közülük ki
kerülhet a Fehérvári útra,
egyelõre még nem lehet tudni. Igazán azok élveznek
elõnyt, akik szabadon vagy
ingyen igazolhatóak. – Ha
olyan játékost szándékozunk
a PSE-hez hozni, akiért fizetni kell, akkor a vezetõk
megteszik a szükséges lépéseket. Az egyesület természetesen Pakson iskolát és
kollégiumot is biztosít azoknak a fiatal vidéki játékosoknak, akik a PSE valamelyik
utánpótláscsapatához kerülnek – tette hozzá Péter Norbert.
efgé
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Ezüstök Pontevedrából
Kozmann György, Gyökös
Lajos és Boros Gergely a
spanyolországi Pontevedrában a síkvízi kajak-kenu
Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként
térdelt, illetve ült hajóba.
Az ASE versenyzõje, Kozmann György a csepeli
Kolonics Györggyel a kenu
kettesek 1000 m-es döntõjében 0,27 másodperccel lemaradva a német egység
mögött a második helyet
szerezte meg. A DÉMÁSZSzegedben kajakozó Gyökös
Lajos K4 1000 m-en Kökény
Rolanddal, Vereckei Ákossal, és Horváth Gáborral
ugyancsak a dobogó második fokára állhatott fel, õket

Az olaszországi Jesolóban

négynapos táborban vettek
részt európai és tengerentúli kosárlabdázók. A jelenlévõ
menedzserek elõtt tornarendszerben játszottak a játékosok. Külföldi szerzõdés
reményében pályára lépett
az Atomerõmû SE centere,
Horváth Zoltán is. Mint elmondta, csapatjátékról nem
nagyon volt szó, inkább az
egyéni megoldásokra törekedett mindenki.
Sabáli Balázs, az ASE vezetõedzõje reméli, minél elõbb
eldõl a játékos sorsa, mivel
távozása esetén magyar játékossal kellene pótolni
Horváthot, és a hazai piacon
szûkös a választék. A szakvezetõ a napokban kapja
kézhez a táborban kiszemelt
kosárlabdázók
DVD-jét
Vinkó László menedzsertõl.
Mint elmondta, a kettes
posztra mindenképpen kell
egy jó külföldi játékos, de
kapkodni sem szabad. A férfi kosárlabda NB I. bajnoki
rajtja október 6-án lesz, de
jó lenne, ha az augusztus 6án kezdõdõ alapozásra már
összeállna a keret.
(joko)

a szlovák négyes elõzte
meg.
A C2 500 méter nem sikerült olyan jól a KozmannKolonics párosnak mint az
1000, a végére elfogyott az
erejük, és a harmadik helyre
értek be. Az aranyérmet a
fehérorosz, az ezüstöt az
orosz páros szerezte meg. A
kajak kettesek 200 m-es
versenyében az atomerõmû
versenyzõje Boros Gergely
Molnár Péterrel párban a
hatodik helyen végzett. Ebben a számban szintén fehérorosz gyõzelem született.
A magyar válogatottból az
elsõ három között végzett hajók már indulói az augusztusi,
duisburgi – olimpiai kvalifi-

kációs – világbajnokságnak.
A nõi és férfi K-4, valamint a
C-4 kivétel ez alól, a válogatási elvek szerint nekik gyõzni
kellett volna a vb-csapattagsághoz. Az Európa-bajnokságon összesen hat arany-, hét
ezüst- és hét bronzérmet
nyertek a magyar versenyzõk. A gyõzelmek közül három született olimpia számban (férfi K-2 és C-1 1000 m,
nõi K-2 500 m). A magyar válogatott az összesített éremtáblázaton a második helyen
végzett, a 8 aranyat, 4 ezüstöt
és 3 bronzot összelapátoló németek mögött. A harmadik
Fehéroroszország lett, 4 elsõ,
4 második és 1 harmadik helyezéssel.
(joko)

Sporthírek
A magyar országos rali-

bajnokság negyedik futamát
rendezték Szombathelyen. A
Suzuki Ignissel versenyzõ
Gyarmati Ariel–Bakos Dávid páros az N/2 géposztályban a második, a Suzuki
Ignis Kupában pedig az elsõ
helyen végzett. A navigátor,
a paksi Bakos Dávid elmondta: a szombathelyi pálya kedvezett az N/2-ben elsõ helyen végzett új
Swiftnek, mivel a sok egyenes szakaszban kijöttek a lóerõkülönbségek. Ennek ellenére az eddigi három elsõ, és
egy második helyezéssel biztosan vezetik az N/2 géposztály összetett versenyét. A
következõ, ötödik futamra
július 20-22 között Veszprémben kerül sor.
(joko)
Kilenc-tizenkét éves gyerekek részére tartott nyári
kosaras tábort Gulyás Róbert. Az ASE csarnokban
egy héten keresztül napi hét
órában tizenöt fiú és egy
lány fejlesztette tudását játékos formában. Gulyás Róbert elmondta, a cél az volt,

Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Paksi Sportegyesület (lent)

hogy sportoljanak, mozogjanak a gyerekek, és hogy jól
érezzék magukat. A júliusi
pihenés mellett, az ASE centere napi futással igyekszik
karbantartani magát az augusztus 6-án kezdõdõ alapozásig.
(joko)
Tizenkettedik helyen végzett elsõ bajnoki idényében a
Gyapa Derbi Sportegyesület.
Frics István elnök elmondta,
két csapatot sikerült maguk
mögé utasítani a megye III.
osztály keleti csoport felnõtt
bajnokságában. A gyapai
gárda fiatal, az átlagéletkor
húsz év. Hazai mérkõzéseiket
saját
pálya
hiányában
Németkéren játsszák. A
Gyapa Derbi SE-t a csoport
legsportszerûbb csapatává
választották, s emlékserleggel jutalmazták. Frics István
elmondta, a következõ idényben is neveznek. Ezt annak
köszönhetõen tehetik meg,
hogy a csapat s az egyesület
mûködését támogatja a külsõ
városrészi részönkormányzat, Hajdú János polgármester és több vállalkozó is. -vt-
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Strandfoci
Idén hetedik alkalommal
lesz strandfoci-bajnokság
az ürgemezei strand homokján. 2007-ben nem augusztus közepén, hanem július elsõ szombatján veszi
kezdetét a torna. A városi
és megyei bajnokságok is
mind augusztus közepén
kezdõdnek, ezért az idõpontváltozás. – Nem szeretnénk, ha emiatt lenne nálunk kevesebb csapat, valamint talán a nyári szabadságolások sem befolyásolják a
létszámot, a magas színvonalat és a jó hangulatot – fogalmazott Cseh Attila szervezõ. Mivel a strand kilenc
órakor nyit, ezért a csapatok megérkezését és a technikai értekezletet követõen
tíz órakor harsan fel a kezdõ
sípszó. A nevezési díj ötezer
forint. Az együtteseknek
nemcsak egymással, hanem
a körülményekkel is meg
kell küzdeniük. – Amit a
legnehezebb elviselni, az a
meleg. Mivel bokáig érõ homokban játszunk, ezért nagyon nehéz már lépni is. Itt
szinte
elképzelhetetlen,
hogy egy játékos öt-tíz perceket legyen a pályán, kéthárom percenként muszáj
cserélni. Én szeretem ezt a
játékot mezítláb játszani, de
néha a homok elviselhetetlenül forró, ezért ajánlatos
cipõt hozni, valamint sípcsontvédõt, mert a labda
nem úgy pattan, sok a testtest elleni párharc, és emiatt több szabálytalanság is
becsúszhat a mérkõzéseken
– mondta el Nagy Lajos, a
torna másik szervezõje. A
városi strandon csak ezután
kezdõdik a nagyüzem, ami a
homokos bajnokságokat illeti.
Július
10-én
a
Tûzkakas, majd ezután az
Atomzsaru országos megmérettetés veszi kezdetét.
röné

MOZAIK
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Família Pizzéria és Panzió
A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet
a paksi piactéren mûködõ bankfiókja melletti
részen, teljesen felújított 56m2-es irodát 10,5 M Ft
+ ÁFA, 71 m2-es üzlethelyiséget 12,5 M Ft + ÁFA
kínál eladásra. Az elözõ összegek irányárak.
Kedvezõ hitel feltétel is lehetséges.
10% + az áfának megfelelõ önerõ
rendelkezésre állása mellett.
Futamidõ maximum 15 év.
Forint és svájci frank alapú hitel is igénybe vehetõ.
Részletes felvilágosítás a Paksi Fiókban.
Paks, Villany u 4. Telefon: 75/511-240,
vagy Fonyó Lajos ingatlanközvetítõtõl
kapható.
Tel:70/310-8374
E-mail fonyolajos@freemail.hu

Miként a neve is sugallja: a Família
Pizzéria és Panzió családi vállalkozás, mondja Tell Norbert, aki testvérével, édesanyjával együtt vezeti
az éttermet és motelt. – Igyekszünk a közétkeztetésben szerzett
tapasztalatokat itt kamatoztatni –
teszi hozzá. A panzió tizenkét férõhelyes, igényes, jól felszerelt klimatizált, a vendégek a 75/675011-es számon foglalhatnak szobát. Az étterem ötven férõhelyes,
ugyanekkora a terasz, s elegendõ
parkolóhely is van. A konyha kétszáz fõs, a hagyományos magyar
ízeket igyekszik ötvözni a
mediterrán tapasztalatokkal.
Igaz ez a pizzákra, melyekbõl igen széles
a választék, s a
paradicsomosak mellett,
tejfölös és reform változatot
is kínálnak.

– Néhány kivételtõl eltekintve minden friss, illetve helyben készült.
Igaz ez a tésztára is – emelte ki
Tell Norbert. Hozzátette, hétköznapokon heti elõrendelés alapján
kétfajta menü is van, melybõl
többnyire annyi készül, hogy a
váratlanul betérõknek is jut. A menüt fél 12-tõl 2-ig lehet elvinni, fogyasztani, egyébként 11-tõl tartanak nyitva. Hétköznap este 10-ig,
hétvégén éjfélig. A családias hangulatú Família Pizzéria és Panzió a
Zsíros közben várja vendégeit.
(X)

Megnyílt Pakson a város
legnagyobb barkácsáruháza,

A SZERSZÁM VILÁG
Kínálatunkból: ipari és barkács fém- és famegmunkáló gépek, áramfejlesztõk és
hegesztéstechnikai eszközök, munkavédelmi felszerelések, kötõelemek, és
tömítõanyagok, kézi szerszámok, kerti kisgépek, Makita gépek széles választéka

kedvezõ áron, nyitó akciókkal.
Havi akcióinkról tájékozódjon szóróanyagainkból!

VASUDVAR
ÉPÍTÕIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Cím: Paks,
Kölesdi út 104.
(Ipari park
MÉH-telep alatt)
Telefon:
75/314-479

P R O G R A M O K , S Z O L G Á LT A T Á S O K

Mozi
Július 6. (péntek) 20 óra
ZODIÁKUS
Feliratos a
merikai thriller
Július 8. (vasárnap) 20 óra
ORVLÖVÉSZ
Feliratos amerikai akcióthriller
Július 11. (szerda) 20 óra
ALPHA DOG
Feliratos amerikai
krimi
Július 13. (péntek) 20 óra
MEGÉRZÉS
Feliratos amerikai
thriller

Gastroblues
Fesztivál
PÉNTEK
15:00 Nyitás
16:00 Bõrgyári Capriccio
16:30 Szakács Gábor
17:30 Szekszárd All Stars
18:30 Little G. Weevil
20:00 P. Camilleri
22:00 Yardbirds
24:00 Ian Siegal - vendég:
Ripoff Raskolnikov
02:00 Katona Tamás
03:00 Felkai Jam
SZOMBAT
10:00 Templomi koncert:

Colosseum, Yardbirds,
Julian Sas, Cliff Moore, Ian
Siegal, Little G. Weevil,
Keresztes Ildikó, Garda
Zsuzsanna, Budapest
Acoustic Band
Csarnok:
15:00 Nyitás
15:30 Szaki.hu
16:30 Janis Joplin Emlékzenekar. Vendég: Keresztes
Ildikó
18:00 European Mantra
20:00 Colosseum
22:00 Julian Sas
24:00 Cliff Moore
02:00 Freedom Haze
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VASÁRNAP
10:00 Szabadtéri koncertek:
Böllér Blues Band,
Adrenalin, Horváth Trio,
Indián Joe, Budapest
Acoustic Band, Ripoff
Raskolnikov, Sárga Taxi
Csarnok:
15:00 Nyitás
15:30 Horváth Trio-Indián Joe
16:00 Grand Funk Retro
17:00 Budapest Acoustic
Band
17:45 Jambalaya
19:00 Jamie Winchester &
Hrutka Róbert
21:00 Ghymes
23:00 Zappa emlékzenekar
A Deák Ferenc Általános

Július 15. (vas.) 20 óra
A 23-A SZÁM
Feliratos amerikai thriller

Iskola nyolcadik éve szervez nyaranként képzõmûvésztábort. A gyerekek Szekeres Judit tanítónõ vezetésével különbözõ képzõmûvészeti technikákkal ismerkedhetnek, melyek közül
mostanában igen kedvelt a
zománcozás és az üvegfestés, de ugyanúgy kipróbálhatók a hagyományos alkotási módszerek is. A három
héten át tartó tábor mindegyik hetének más-más a
programja, így többen is
vannak, akik mindhárom
turnusban részt vesznek,
néhányan már több éve.

Július 18. (szerda) 18 óra
FEDÕNEVE: PIPÕ
Szinkronizált amerikainémet animációs film
Július 20. (péntek) 20 óra
10 NAP
SZEPTEMBERBEN
Francia-olasz-portugál
dráma

INGYENES MÉREGTELENÍTÉS!
SPA KÉSZÜLÉKKEL
2007. 07. 11-én (szerdán)
az Eszi Szakközépiskolában,
Paks, Dózsa György u. 95 sz alatt.
Idõpont egyeztetés, elõjegyzés:
06-20/353-5759, 06-75/311-945

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

Szakmai gyakorlattal
rendelkezõ ruházati eladót
paksi üzletbe azonnali
kezdéssel felveszünk.
Jelentkezni: 30/36-7705
Fotó: Molnár Gyula

Fortuna Unikum
A Fortuna rádió beszélgetõs mûsorai nyári szabadságra mentek, kivétel a vasárnap délelõtt hallgatható
Fortuna Unikum, melyben
aktuális témákról beszélget
az adás vendégeivel a két
mûsorvezetõ, Vida Tünde
és Schuckert József. A vé-

telkörzetekben történõ fontos és kevésbé fontos események háttérinformációihoz juthat hozzá a hallgató,
melyrõl kötetlen formában
társalognak a stúdióban
ülõk. Június 24-én Gárdai
György ismerteti a jubileumi, XV. Gastroblues Fesztivál programját. A beszélgetést a fesztiválon fellépõ
elõadók zenéivel teszik még
érdekesebbé az Unikum
résztvevõi. Tartsanak velünk a továbbiakban is
mindhárom frekvenciánkon!

Dunakömlõdi
nyári este
(július 28.)
18:00–18:30 Akrobat Original Dance School mûsora
18:40–19:10 Ghadah
Gharam lányai paksi hastánc együttes mûsora
19:20–20:20 „ Se veled, se
nélküled” – Dupla Kávé
Együttes mûsora
20:40-tõl Utcabál
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)
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MOZGÁSSTÚDIÓ
Paks, Építõk útja 33.
(Mittler Üzletház) Telefon: 70/510-9090
Tegyél az ülõmunkából és
passzív életmódból fakadó
elkényelmesedés ellen!
Gyere a Cél Fittnessbe,
ahol családias légkör és jó
hangulat vár. Edzéseink
szakszerûségét képzett oktatók garantálják.
Nálunk minden korosztály
edzettségi szinttõl függetlenül megtalálja a számára
megfelelõ mozgásformát:

Egyéb szolgáltatásaink:
- álló szolárium
- táplálékkiegészítõk
- sportitalok

Hamarosan:
- Pilates
- Fittball
- Aero kick-box

Spin racing
Aerobic
Kangoo jump

Edzések a hét minden
napján, a nap bármely
szakában!

Diák és nyugdíjas
kedvezmény!

Érdeklõdni lehet a 70/510-9090-es telefonszámon, Mihály Melindánál.

