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100% 
bankbetét!

évi 10% kamat
(EBKM 10,43%)

a 60 napra lekötött 
számlabetétekre!

PAKS, VILLANY UTCA 4. 75/511-240

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását 

az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

PAKSIHÍRNÖK
Szent Istvánra emlékeztünk

Részlet Hajdú János polgár-
mester augusztus 20-án tar-
tott ünnepi beszédébõl:

„Adjon az Isten nekünk hi-
tet és békességet. Egy nyu-
godtabb, rendezettebb jö-
võbe vetett hitet. Hitet ah-
hoz, hogy meg tudjuk te-
remteni magunknak és utó-
dainknak a jólétet és a bé-
kességet. Hitet abban, hogy
a határainkon innen és túl
élõ magyar egymásra talál.
Adjon Szent István emléke
reményt a békére, adjon re-
ményt a nemzeti büszkeség
visszaszerzésére, hiszen
van mire büszkének len-
nünk. Adjon alázatot is,
hogy értsük és értelmezni
tudjuk mindazt, ami velünk
történik. Adjon kitartást és
erõt a változtatáshoz. És
adjon türelmet, hogy ne el-
lenségként tekintsünk poli-
tikai ellenfeleinkre és mind-
azokra, akik a dolgokat
másként látják, másként
értékelik.”
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Fotó: Vida Tünde

Lévén augusztus utolsó har-
mada, a tanévkezdés fenye-
getõ közelsége arra készteti a
szülõket, hogy beszerzõ kör-
útra induljanak, melynek vé-
geztével a csemete iskolai fel-
szerelése, ruhatára (kicsiknél
a tanuláshoz szükséges új bú-
torzat is) katonás rendben
várja az elsõ becsengetést. 

Talán nem is szorul különö-
sebben bizonyításra, hogy a
családi kassza ilyenkor nem a
hétköznapi terhelésnek van
kitéve. – Nem bizony – mond-
ja Badics Istvánné. Paks vá-
ros ezt figyelembe véve évek
óta iskolakezdési támogatást
nyújt rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatás formájában
– teszi hozzá a szociális osz-
tály vezetõje. A támogatás
összege változó, függ a család
jövedelmétõl, de fõképp attól,
hogy a gyermek milyen típu-
sú intézménybe jár, bölcsõdé-
be, óvodába, általános vagy
középiskolába, illetve felsõ-
oktatásban vesz részt. 

Rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatás állapítható
meg, ha a gyermeket gondo-
zó család rendkívüli élethely-

zetbe került (ilyen pl. az isko-
lakezdés is), és a gyermek el-
látásáról más módon a család
nem tud gondoskodni. A csa-
ládban az egy fõre jutó jöve-
delem nem haladhatja meg a
nyugdíjminimum kétszere-
sét, vagyis az  54.260 Ft-ot,
gyermekét egyedül nevelõ
szülõ esetén pedig a nyugdíj-
minimum 220%-át, azaz
59.686 forintot, tájékoztat a
szakember, majd hozzáteszi
még, hogy ott, ahol a család-
gondozó ezt indokoltnak lát-
ja, a támogatást az önkor-
mányzat természetben nyújt-
ja, tehát a megállapított ösz-
szegben iskolafelszerelést vá-
sárol a gyermek számára. A
kérelmeket a hivatal szociális
osztályán lehet benyújtani fo-
lyamatosan. Az ügyintézõk
igyekeznek a kérelmeket mi-
elõbb elbírálni, ilyenkor a
család jövedelmi és vagyoni
helyzetérõl nyilatkozni kell,
és azt igazolni is kell. Támo-
gatás kérhetõ a gyermekek
helyi járaton való utaztatásá-
hoz is a tanítási idõszakra.
Autóbuszbérletet az általá-
nos- és középiskola nappali

tagozatos tanulói kaphatnak,
amennyiben a tanulmányuk
folytatását, sportolásukat
biztosító közoktatási, mûvé-
szeti oktatási intézményt, va-
lamint sportlétesítményt he-
lyi autóbusszal tudják meg-
közelíteni. A formanyomtat-
ványt az elmúlt tanévben
bérletben részesült családok
megkapták, de a szociális osz-
tályon is beszerezhetõ, a ké-
relmeket elsõ lépésben au-
gusztus 15-ig, illetve szep-
tember 15-ig kellett, kell be-
nyújtani, utána pedig ne-
gyedévenként bírálják.

Van azonban olyan támoga-
tás, amit már nyár közepén
meg is kaptak a rászorulók. –
Azon családok, akik 2007. jú-
lius 1-jén rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre
voltak jogosultak, júliusban
egyszeri, ötezer forintos tá-
mogatásban részesültek
gyermekenként. A hivatal – a
korábban kedvezményben
részesülõket – írásban tájé-
koztatta a kérelem ismételt
benyújtásának szükségessé-
gérõl. Sajnos ennek hiányá-
ban ettõl a központi támoga-

tástól elestek a családok, te-
szi hozzá az osztályvezetõ,
majd kiderül, hogy legköze-
lebb hasonló központi támo-
gatás ismételt utalására októ-
berben lesz mód, a kérelme-
ket folyamatosan lehet be-
nyújtani. 

A rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezmény megálla-
pítását az év folyamán bármi-
kor lehet kérni. A kedvez-
mény nem jár havi pénzát-
utalással, bizonyos természe-
ti kedvezmények igénybevé-
telét jelenti, például ingyen
étkezést vagy ötven százalé-
kos kedvezményt az étkezte-
tésben. A jogosultság megál-
lapítása elõtt vizsgálja a hiva-
tal a család vagyoni helyzetét
és jövedelmét. Az egy fõre ju-
tó jövedelem nem haladhatja
meg a 32.556 forintot, illetve
bizonyos esetekben a 35.269
forintot. Az elbírálásnál
számtalan feltételt figyelem-
be kell venni, amirõl a szociá-
lis osztály munkatársai kész-
séggel nyújtanak felvilágosí-
tást ügyfélfogadási idõben
személyesen és telefonon
egyaránt. Az osztályon hétfõ-
tõl szerdáig 8-tól 15:30-ig,
pénteken 8-tól 12-ig van ügy-
félfogadás.                          -s-

Iskolakezdési matematika

Turisztikai Információs Iro-
da mûködtetését kezdte meg
a Tensi utazási iroda Pakson.
Az önkormányzattal kötött
együttmûködési megállapo-
dás értelmében igyekszik ki-
szolgálni a paksiakat utazás-
sal kapcsolatos kérdések-
ben, illetve a városba érkezõ
turistákat is várják informá-
cióval, kiadványokkal. Az
irodában hozzá lehet jutni
Paksot bemutató prospektu-
sokhoz, másrészt bekapcso-
lódnak egy újabb, átfogó tu-
risztikai prospektus készíté-
sébe. Hajdú János elmondta,
várhatóan a közeljövõben
lesz lehetõség turisztikai te-
rületen pályázat benyújtásá-
ra. Ennek elkészítésében is

számít az iroda munkatársai
segítségére. A polgármester
hozzátette, év végén értéke-
lik az együttmûködést és
döntenek a továbbiakról. 

Az irodában Varga Katalin
lakberendezõ segítségével
alakítottak ki egy paksi Du-
na-partot idézõ sarkot. Itt
találják meg az érdeklõdõk
egyelõre a paksi, késõbb pe-
dig a kistérség turisztikai
attrakcióit bemutató kiadvá-
nyokat. – Ezen túlmenõen
információt adunk a hozzánk
betérõknek programokról,
szálláshelyekrõl, kikapcsoló-
dási lehetõségekrõl – mond-
ta el Czink Dóra. Az irodave-
zetõ hozzáfûzte, örömmel ve-
szik, ha a turizmusban érin-

tettek megkere-
sik õket, hiszen a
térség turisztikai
kínálatának fel-
térképezésében
még csak az ele-
jén járnak. Ám
azt szeretnék,
hogy még telje-
sebb legyen az ál-
taluk kínált vá-
laszték. Czink
Dóra arról is szót
ejtett, hogy õk, il-
letve a mögöttük
álló országos há-
lózat biztosítja a megfelelõ
szakmai hátteret az említett
prospektus elkészítéséhez.
Szeretnék, ha ez jövõ év ele-
jén kikerülne a nyomdából,

mert a következõ utazási kiál-
lításon már önálló paksi stan-
don szeretnék csalogatni a
vendégeket.

-tünde-

Idegenforgalmi sarok



Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
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Fõmunkatárs: Kövi Gergõ
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PAKSIHÍRNÖK

Nem Paks a kerékkötõMegújul a közösségi ház

Az önkormányzat felújíttatta
a csámpai közösségi házat. A
4,2 millió forint értékû mun-
kát a Pillér Bt-t végezte. A
költségek oroszlánrészét a
város költségvetésébõl fedez-
ték, a körzet képviselõje, Ko-
vács Sándor háromszázezer
forintot adott a keretébõl, il-
letve közel félmillió a részön-
kormányzati keretbõl szár-
mazik.

Feil József elmondta, 2005-
ben vásároltak egy családi
házat a hatos út mellett.
Hogy alkalmasabb legyen kö-
zösségi életre, egy válaszfalát
kivették, de elejétõl fogva ter-
vezték, hogy felújítják, átala-
kítják. A részönkormányzat
csámpai képviselõje hozzátet-
te, virágzó a közösségi élet a
Pakshoz tartozó településré-
szen. A közösségi házban bá-
lokat, farsangot, szilveszteri
mulatságot, karácsonyi ün-

nepséget, egyéb rendezvé-
nyeket tartottak, de szívesen
jártak ide hétköznapokon,
hétvégeken fiatalok s idõseb-
bek. A szórakozásukat szol-
gálták a játék- és sporteszkö-
zök, melyekkel felszerelték a
házat. Feil József büszke a
mozgalmas közösségi életre.
Elmondta, a legnagyobb
eredménynek a country klub
létrejöttét tartja. – Soha sen-
ki és semmi nem vitte még
ilyen messzire Csámpa hírne-
vét, mint a tánccsoport, ahol
sok csámpai és onnan elszár-
mazott talált kikapcsolódásra
– fogalmazott. 

A házra, mint Feil József
mondta, alig lehet ráismerni,
falakat bontottak, nyílászáró-
kat cseréltek. Vizesblokkot,
teakonyhát alakítottak ki. A
konditerem lekerült a szute-
rénba, ezért annak bejáratát
is át kellett alakítani.    -vida-

Befejezõdött az Eötvös utcai
óvoda mûszaki átadása. A
munkálatok során korszerûsí-
tették az óvoda világítását.
Lebontották az olajlábazato-
kat, parkolókat építettek az
épület közelében, felújították
a játszóudvar füves burkola-
tát, a melléképület tetejét,
megerõsítették az óvoda épü-
let tetõszerkezetét. A Kereszt
utcai óvodából áthelyeztek
két udvari játékot az Eötvös

utcai intézménybe. A munká-
kat július 18-án kezdte a kivi-
telezõ, paksi Pillér Bt. és teg-
nap fejezte be. A felújítás
költsége 6,2 millió forint volt.
Mint megírtuk, a gyermek-
létszám csökkenése miatt
úgy döntött a paksi önkor-
mányzat, hogy a Kereszt ut-
cában megszünteti az óvodát,
a korábban idejáró gyerekek
egy része szeptembertõl az
Eötvös utcába jár.      -tv-

Ismételten felröppent a hír,
Paks városa akadályozza,
hogy elkészüljön 2010-re az
M6-os autópálya Pécsig veze-
tõ szakasza. A Világgazdaság-
ban megjelent írás szerint
csúszik az építkezés, mivel
Paks önkormányzata nem já-
rult hozzá a tervezett nyom-
vonalhoz. A kormányszóvivõi
iroda azonnal cáfolta a hírt.
Közleménye szerint a minisz-
térium és Paks a várost elke-
rülõ útról, s nem a nyomvonal
módosításáról tárgyal. Ez
nem hátráltatja az építést – áll
a dokumentumban –, illetve
azt, hogy a közlekedési tárca
õsszel kiírja a pályázatot a
Dunaújváros és Szekszárd
közötti szakasz építésére. A
67 kilométeres autópályasza-
kasz úgynevezett PPP konst-
rukcióban, azaz a köz- és ma-
gánszféra partnersége kere-
tében készül. – A Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium
az autópálya építését úgy üte-
mezte, hogy a Budapest–Pécs
távolságot gyorsforgalmi úton

lehessen megtenni, mire Pécs
Európa Kulturális Fõvárosa
lesz – áll a közleményben.

A kormányszóvivõi iroda
emlékeztet arra, hogy az Ér-
di-tetõ és Dunaújváros között
már elkészült az M6-os autó-
pálya és folyik a Budapest és
Érdi-tetõ közti szakasz építé-
se. A Szekszárd-Bóly és Bóly-
Pécs közötti szakaszokra pe-
dig már kiírták a pályázatot.

Hajdú János elmondta, a
nyomvonallal kapcsolatban
soha nem volt vitájuk, folya-
matosan egyeztettek a terve-
zõkkel. A polgármester hoz-
zátette, dr. Blazsek Balázs
jegyzõ kiadta a szakhatósági
engedélyt. Igaz, ezt ahhoz a
feltételhez kötötték, hogy
épüljön meg az elkerülõ út.
Hajdú János azt is elmondta,
a kormányszóvivõi iroda köz-
leményében volt néhány
csúsztatás. Egyebek között
az, hogy tárgyalnak Pakssal,
s a várostól várnak egy meg-
állapodás-tervezetet. – Sem-
miféle megállapodás nem lát-
szik, a minisztériumban nem
neveznek meg egy olyan ille-
tékest sem, akivel érdemben
tárgyalhatnánk. Úgy tûnik,
figyelmen kívül hagyják egy
városvezetés városvédõ tö-
rekvéseit – fûzte hozzá. A pol-
gármester szerint a kormány
nem rendelkezik az autópálya
befejezéséhez szükséges
pénzzel.

Vida Tünde



„Megérkezett az égi áldás” –
mondjuk a szófordulat valós
tartalmára gyakorta nem is
gondolva. A magyar nyelv-
ben elterjedt mondás jelzi,
öröm az esõ érkezése. Ám
esetenként sok problémával
jár ez az égi áldás, miként a
két hete és az ünnepek alatt
lezúduló felhõszakadás. Az
égi csatornákon egyszerre
érkezett meg 50-60 mm-nyi
csapadék, ahelyett, hogy a
maga idejében, az utóbbi há-
rom hónap folyamán jött vol-
na. Sajnos épp a gyorsasága
miatt a talajba csak nagyon
kevés szivároghatott belõle, a
pillanatok alatt összegyûlt
víztömeg hömpölygõ áradat-
ként indult meg Paks vala-
mennyi lejtõs utcáján. Hama-
rosan a csatornarácsokon
szökõkútként bugyogott visz-
sza a víz, az óváros központjá-
ban személyautót mozdított
el a helyérõl, a Keskeny utcá-
nál köveket görgetett el, sõt
az utca felsõ végébõl lesodor-
ta a mobil WC-t. A csapadék-
elvezetõ árkokban ugyan-
ilyen gyorsan megemelke-
dett a vízszint, a Kosár utca
és az Árok utca házainak kör-
nyékén szuterénokba folyt be
a víz. A Haladás, a Hideg-
völgy valamint a Kálvária és
a Tavasz utcáknál, de a Ró-
kus utca és a Sárgödör tér
környékén is pincékben gyûlt
fel a csapadék. Ulbert Sándor

a helyszínen kísérte figye-
lemmel az eseményeket: –
Városi szinten át kellene néz-
ni a lefolyóaknákat, a zsilipe-
ket, hogy ne lehessen gond.
Szerintem az Árok utcánál
nem volt teljesen felhúzva a
zsilip. A lefolyókat pedig el-
dugította a sok száraz levél és
a hordalék – mondja a képvi-
selõ, és még hozzáteszi: 
– Jobban oda kellene figyelni,
hogy egy ilyen nagy száraz-
ság után a szemetet össze-
szedjük. Olyan hely is van,
ahol a vízelvezetés nincs meg-
oldva, például a volt konzerv-
gyárral szembeni terület, de
legtöbb helyen a dugulás oko-
zott gondot, ezt a hirtelen
apadó vízszintbõl lehetett
tudni. A tûzoltóság munka-
társai azonban maximálisan
segítõkészek voltak. 

– Tucatnyinál több bejelen-
tés érkezett az esõzés alatt,
és azt követõen is folyamato-
san izzottak a vonalak a tûzol-
tóságon – idézi fel Sátor Gé-
za. – Mi egy kis késedelem-
ben voltunk, mert az egysé-
geink a vihar kezdetekor ri-
asztást kaptak a bölcske-
andráspusztai szociális ott-
honból, ahol a tûzjelzõ lépett
mûködésbe. Nem tudtuk el-
lenõrizni, mert közben meg-
hibásodtak a telefonvonalak
is. A riasztás végül tévesnek
bizonyult. Ez alatt az idõ alatt
csak az ügyelet tartotta a

frontot, ezért kértük a beje-
lentõink türelmét. Visszaér-
kezésünk után szivattyúkkal
távolítottuk el a vizet, mely
talán a Kosár utcában volt a
legnagyobb. A lakók elmon-
dása szerint felgyûlt a víz,
majd hirtelen apadt. Ebbõl
arra következtettünk, hogy

a zsilipnél történhetett du-
gulás. Ezt az ár kinyomta,
de a baj ekkora már megtör-
tént, a garázsok teleszalad-
tak vízzel – mondja a városi
tûzoltóság parancsnoka. – A
lakosság megijedt, és türel-
metlen volt. 

(Folytatás az 5. oldalon)
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Csõstül jött az égi áldás

A munkaterület átadásával
augusztus 22-én kezdõdtek
meg Pakson azok a munkála-
tok, melynek keretében a
csapadékvíz-elvezetõ rend-
szer egyes részeinek felújítá-
sát végzi el a Mikrocenter-
Paks Kft. A beruházás érté-
ke 11 millió Ft. Dolgoznak
majd a Pál utca végén, a Do-
bó, a Nádor és a Bercsényi
utcában. A Rákóczi, a Kápol-
na, a Péter, a Vásár és a
Ságvári utcában a kereszt-
víznyelõket újítják fel, vala-
mint Csámpán két helyszí-
nen tevékenykednek majd a
kivitelezõk, akik október kö-
zepére ígérik a munka befe-
jezését. 

A Paksi Vízmû Kft. ügyveze-
tõje szerint Pakson az elmúlt
hét évben sokat fejlesztették
a csapadékvízelvezetõ-rend-
szert, bár vannak olyan utcák,
ahol ez még megoldatlan,
vagy felújításra szorul a háló-
zat. Az augusztusban történt
két eset nem azt jelenti, hogy
gond van a hálózattal, nem

várható el, hogy ilyen nagy
mennyiségû, hirtelen lezúdu-
ló esõvel megbirkózzon.
Artim András hozzátette, a
garázselöntések általában
egyedi esetek, és már az épí-
téskor látható, hogy problé-
ma lesz. Mint az ügyvezetõ el-
magyarázta, a folyásfenéken
kötnek be a csatornába, s ha
nagy mennyiségû esõ esik, a
víz visszaduzzad.

Artim András elmondta, a
zsilipek mûködtetése nem az
õ, hanem a vízügyi igazgató-
ság feladata. A feltételezé-
sekkel szemben – mint hoz-
zátette – az Árok utcában
nem azért gyülemlett fel a víz
augusztus elején, mert félig
zárva volt a zsilip, hanem
azért, mert nagyon nagy
mennyiségû víz érkezett hir-
telen. Az ügyvezetõ úgy tájé-
koztatott, hogy Pakson az
ivóvíz hálózat hossza 100, a
szennyvízé 66, a csapadék
csatornáé 65 km. Az utóbbi-
nak közel fele zárt, a többi
nyitott árok.
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(Folytatás a 4. oldalról)

Húsz riasztásból csak 13 he-
lyen kellett beavatkoznunk,
mert mire a többi helyen kiér-
tünk, már nem volt rá szük-
ség. Végül is gyorsan uralni
tudtuk a helyzetet – fûzi hoz-
zá. Az augusztus 20-i felhõ-
szakadás alkalmával is volt tíz
hasonló riasztás, négy fõt pe-
dig a vízi rendõrség melletti
aluljáróból kellett a pillanatok
alatt félméteresre felduzzadt
víz fogságából kimenteni.

Solymos Attila, aki több
mint tíz éve koordinálja a pin-
ce- és partfalmentést a város-
ban, szintén szemügyre vette
a helyzetet: – Azt, hogy men-
nyi esemény történt, nem
tudhatjuk, mert nem min-
denki jelzett. Tizennégy hely-
színrõl tettek bejelentést az
önkormányzat mûszaki osz-
tályára. Paksnak 20 km-nyi
omlásveszélyes lösz partfala
van, nem csoda, hogy káro-
sodtak. Az irdatlan mennyi-
ségû víz az amúgy is instabil
partfalakat nagymértékben
rongálta, sok iszapot lehor-
dott ezekrõl további kárt téve
a partfalakban. A pincékben
esetenként tíz centiméter
vastagon állt a hordalék. Zö-
mében magánterületekrõl
van szó, a tulajdonosok nem
nagyon tudnak vele mit kez-
deni, mert ezek stabilizálása
nagyon nagy összeg lenne.
Az önkormányzatnak erre
van egy kész terve, de egy-
elõre forráshiány miatt azt
sem tudjuk folytatni, amit el-
kezdtünk Dunakömlõdön, így
újba sem foghatunk – összeg-
zi Solymos Attila, majd a víz-
elvezetõ rendszer taglalásá-
val folytatja: – A nagy meny-
nyiségû víz annyi hordalékot
hozhat, ami telítheti a rácso-
kat, iszapfogókat.  A város
közmûrendszere egy adott
kapacitásra van tervezve,
ami szerintem korrekt, de
ilyen rendkívüli helyzetre
nem lehet tervezni. A kar-
bantartást nem mulasztották
el, de néhány óra leforgása
alatt az egész nyár csapadéka
lezúdult.                              -s-

Elmosta az esõ a finálét

Jól indult a Paksi Nyár Csa-
ládi Napok rendezvénysoro-
zat, a befejezés azonban az
idõjárásnak köszönhetõen
már egyáltalán nem volt kel-
lemes. Ebben az esztendõ-
ben három napra kínáltak a
szervezõk színpadi mûsort, a
második napon utcabált, il-
letve megrendezték a Duna-
átúszást is. A színpadi mûso-
rok összeállításánál változat-
lanul arra törekedett a Paksi
Közmûvelõdési Kht., hogy
helyi csoportok is lehetõsé-
get kapjanak a fellépésre.
Ennek megfelelõen hallhatta
a közönség a paksi fiatalok-
ból tíz évvel ezelõtt megala-
kult Big Balls együttest, be-
mutatót tartott a Paksi
Chen-stílusú Thai Chi
Chuan Sportegyesület, paksi
és dunaújvárosi fiatalok pe-
dig capoeira bemutatót hoz-
tak. Mellettük fellépett a
Vak Bottyán Gimnázium mo-
derntánc-csoportja, azaz a
Sugárzó Lányok, a
Mazsorett Együttes Eleve-
nek csoportja, a Paksi
Pattantyúkok ugróköteles
csoport, valamint az idén ja-
nuárban alakult csámpai
Country Road Club. A helyi-
ek mellett számos vendég-
elõadó is szórakoztatta a
nagyérdemût, így a Beatrice
együttes, Póka Angéla,
Aradszky László, az ABBA
Singers és a Sentimento

együttes. Utóbbi sajátos,
modern feldolgozásban ját-
szik klasszikusokat, cigány-
muzsikát, de például filmze-
nék, és mai slágerek is sze-
repelnek repertoárjában.
Koncertet adott a The
Shadow Hungary Band, õk
természetesen Shadows da-
lokat játszottak, valamint itt
volt Delhusa Gjon. Ezzel, a
kínálatot illetõen, még nem
teljes a felsorolás, hiszen a
tervek szerint a harmadik
napon, azaz augusztus 20-án
fellépett volna a Mona Lisa
együttes, a Tûzvirág Tánc-
együttes, a Budapest Jazz
Orchestra és musical-részle-
teket is hallhatott volna a kö-
zönség, azonban minderre
már nem került sor. Kezdés
után majd' két órával esõfel-
hõk gyülekeztek az égen,
majd a kezdetben csak köny-
nyû nyári zápornak induló
esõbõl pillanatokkal késõbb
kiadós zuhé kerekedett. A
felhõk ugyan idõvel elvonul-
tak, de a színpadtechnikát
már nem lehetett használni,
így a további mûsorokat nem
tudták megtartani. A tûzijá-
ték megrendezésére még
láttak esélyt a szervezõk, be-
állt az uszály, új hangtechni-
kai berendezést biztosítot-
tak a zene bejátszásához, vi-
szont az újabb vihar miatt
végül úgy döntöttek, elma-
rad az égi fényparádé.

A Duna-átúszás idején,
amelyet idén elõször nem
augusztus 20-án, hanem 19-
én tartottak, az idõjárás nem
okozott gondot, és a víz is
megfelelt az elvárásoknak.
Idén 267-en csobbantak a ví-
zi rendezvényen, a legtöbben
férfiak, de szép számmal
úsztak hölgyek, illetve gye-
rekek is vállalkoztak a pró-
bára. A legifjabb résztvevõ
kilencéves volt, de két, het-
venes éveiben járó jelentke-
zõ is úszott. A résztvevõk kö-
zött sokan visszatérõ vendé-
gek voltak, például egy tízfõs
társaság immáron harmadik
alkalommal csatlakozott az
úszókhoz Géderlakról, de
mindig van érdeklõdõ hatá-
rainkon túlról is, idén érke-
zett például egy fiatalember
Kolumbiából, Bogotából. A
rendezvény lebonyolítása
megegyezett a hagyomá-
nyokkal, azaz komppal szállí-
tották át az úszókat a kalo-
csai oldalra, majd a startra-
kéta eldördülése jelezte,
hogy a habok közé vethetik
magukat. Miután partot ér-
tek, mindenki emlékpólót ve-
hetett át a vízi színpadon. A
rendezvények szervezõje a
Paksi Közmûvelõdési Kht.,
valamint a Paksi Duna-par-
tért Közalapítvány volt. A
programok megrendezésé-
hez segítséget nyújtott a
Paksi Rendõrkapitányság, a
Paksi Vízi Rendészet, a Pak-
si Polgárõr Egyesület, a
Paksi Túrakerékpáros Klub,
a búvárok, a Charon Kft., a
Neutron Kft., a DC Duna-
kom Kft., a Pavill Kft. és so-
kan mások. A programot tá-
mogatta városunk önkor-
mányzata, a Paksi Atomerõ-
mû Zrt., a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ta-
nács, és a Tolna Megyei Ön-
kormányzat. Médiatámoga-
tók a Fortuna Rádió, a
TelePaks Kht., a Paksi Hír-
nök és a PaksNet.  

-gyöngy-
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Már szüretelnek
A szakemberek szerint a csa-
padék a szántóföldi kultúrák
állapotában már nem tudott
jelentõs változást elõidézni,
néhány kései kukoricafajtát
kivéve. Lényegesen meg-
könnyíti azonban az õszi ve-
tések talaj-elõkészítési mun-
kálatait. A szõlõ esetében a
tömött fürtû fajtáknál félõ
volt a rothadásos folyamatok
elindulása, amit a szüret kö-
zeli idõpontja miatt már nem
lehet vegyszerrel kezelni. A
késeiek folyamatos permete-
zése azonban szükséges, tá-
jékoztatta lapunkat Keller
János hegybíró. A szüret pe-
dig július utolsó napján már
el is kezdõdött Paks környé-
kén az Irsai Olivér szedésé-
vel. A gyenge közepes meny-
nyiséget hozó borszõlõ opti-
mális illat- és zamatanyagú.
A szilváni erõs közepes ter-
mést hoz, a cserszegi szintén.
A fürtök számához képest a
termésmennyiség viszonylag
alacsony lesz, de a kései faj-
ták eredménye még nem
prognosztizálható.             -g-

Jövõre jubilál az úttörõtábor

Ismét egy emlékezetes hetet
töltöttek paksi, kézdi-
vásárhelyi, sepsiszentgyör-
gyi és viski diákok együtt a
Balaton partján. A paksi ön-
kormányzat táborában ti-
zenkilencedik alkalommal
szervezték a Tábor határok
nélkül programot a paksi út-
törõk. Idén olyan nagy volt
az érdeklõdés, hogy kinõtték
a szálláshelyet, a szomszé-
dos tamási táborba is kerül-
tek tizenhatan. A legnépe-
sebb egyébként a kézdi-
vásárhelyi társaság volt, õk

ezúttal huszonhatan jöttek, s
miként máskor is, kicsit ki-
bõvítették programjukat.
Ha már ilyen messzire utaz-
tak, Budapestre, Debrecen-
be is ellátogattak Balaton-
szabadi-Sóstóra tartva. A
többieknek sem volt okuk
panaszra, a szervezõk renge-
teg programmal készültek
idén is. Ha tehették, stran-
doltak, sport- és kézmûves
foglalkozások, tábori olimpia
szerepelt  a választékban.
Egy felejthetetlen balaton-
füredi kirándulás is szaporí-

totta az élmények sorát. Vo-
nattal, hajóval utaztak, s az
élményfürdõben töltöttek
egy napot. A tábornyitó és
táborzáró hagyományos és
hangulatos volt ezúttal is an-
nak ellenére, hogy a tûzgyúj-
tási tilalom miatt a tábortûz-
rõl le kellett mondani. Mint
az utóbbi években már több-
ször, idén is a táborba látoga-
tott, s egy napot ott is töltött
a támogató paksi önkor-
mányzatot képviselve Her-
czeg József. A nemzetközi
kapcsolatokért felelõs ta-
nácsnok meg is vendégelte a
táborozókat, illetve kísérõi-
ket, ugyanis többkosárnyi
jégkrémmel érkezett.

A Tábor határok nélkül jö-
võre jubileumot ünnepel,
huszadik alkalommal gyûl-
nek majd össze a paksi és
határon túl élõ fiatalok egy-
hetes közös táborozással.
Mezõsi Árpád, a tábor veze-
tõje elmondta, mindent
megtesznek, hogy emléke-
zetes legyen a jubileumi ta-
lálkozás.

-tünde-

Nyáron is együtt a csapat
A tartalmas tanév után
nyárra sem akartak meg-
válni egymástól Hefner
Erika tanítványai. Mint
megírtuk, a Pro Artis mû-
vészeti iskolában létrehoz-
ták tavaly õsszel a drámata-
gozatot. Hefner Erika drá-
mapedagógusnak egy év
alatt nem csak a színész-
mesterség alapjait sikerült
leraknia, jó kis csapatot ko-
vácsolt a társaságból. Több
alkalommal színpadra lép-
tek már, de úgy tûnik, nem
untak bele a munkába,
nyárra közös táborozást
szerveztek. A diákok né-
hány napra Domboriban az
ifjúsági táborban vertek ta-
nyát. Hefner Erika és Vaj-
da Tibor két csoportban

foglalkozott velük, mert-
hogy a tíz és huszonkét év
közötti fiatalokkal, gyere-
kekkel komoly kihívás a
munka, ha nincs csoport-
bontás. Ezzel már a tanév
során is szembesült Hefner
Erika. Mint ahogy azzal is,
hogy a gyerekek nem tekin-
tik nyûgnek a  „munkát”,
foglalkozásokat. Majdhogy-
nem a strandolás esett ne-
hezükre, s inkább a dráma-
órákra vágytak, mint a víz-
be. A diákok õsszel szeret-
nék folytatni a tavaly elkez-
detteket, ami nem lesz egy-
szerû, hiszen akad köztük
olyan, aki fõiskolára megy, s
csak a hétvégét tölti majd
Pakson.

-vt-

Galántán vásároztak
A város alapításának 770.
évfordulóját ünnepelte Ga-
lánta hagyományos nemzet-
közi vásárán. A szlovák test-
vérvárosban Paksról nyolc-
fõs önkormányzati delegáci-
ót láttak vendégül. A képvi-
selõkbõl, aljegyzõbõl álló
küldöttséget Hajdú János
polgármester vezette. A
paksiak megnézték az au-
gusztus elején átadott új für-
dõt, elsõ ízben nyertek bebo-
csátást a nagyközönség elõl
elzárt Eszterházy-kastély-
ba. Herczeg József tanács-
nok elmondta, ünnepi testü-
leti ülésen vették át azt az el-
ismerést, melyet Paks mint
testvérváros kapott a galán-
tai városvezetéstõl. A szlo-
vák városnak egyébként hét

testvértelepülése van, s ezek
mindegyike meghívást ka-
pott a vásárra. A rendezvény
része a hagyományos fõzõ-
verseny, melyen a Gastro-
blues Fesztiválon elõkelõ he-
lyen végzõ paksi versenyzõk
ragadtak fakanalat. A Sólya-
Farkasdi halászlé kategóriá-
ban Galántán is diadalmas-
kodott, a Dunakömlõdi Bor-
barátok marhalábszár-pör-
költje bronzérmet kapott.
Az ételek sora igen változa-
tos volt, mások mellett
medvepörkölt is került az
asztalra.

Paks és Galánta tíz éve kö-
tött testvérvárosi szerzõ-
dést. Ezt jövõ augusztusban
ünnepélyes keretek között
erõsítik meg.                    -vt-



Komoly felháborodást váltott ki augusz-
tus elején, amikor egy vasárnapra virra-
dóra elterjedt a hír, az elkerülõ út mentén
fák tucatjai estek vandálok áldozatává.
Mivel nem ez volt az elsõ eset, s mindig
hétvégén történt hasonló, joggal merült
fel a gyanú, hogy szórakozásból hazaindu-
ló fiatalok között kell keresni a tettest. A
kérdéssel egyébként már a képviselõ-tes-
tület is foglalkozott. Megnyugtató megol-
dást nem találtak, s nem sikerült meg-
elõzni a hasonló eseteket. 

A mostani a nagyságrendje miatt kirí-
vó, több éves hársfák tucatjait törték de-
rékba. Klézl Terézia fõkertész elmondta,
az út megépülte után telepítették a fá-
kat, melyek közül a legidõsebbek négy-
öt évesek. Az, hogy vannak ifjabbak is,
éppen annak köszönhetõ, hogy folyama-
tosan pótolni kell a tönkretett csemeté-
ket. Hajdú János polgármestert mélysé-
gesen felháborította az eset. Mint el-
mondta, rengeteg bosszúságot és tete-
mes anyagi kárt okoznak a hétvégén
randalírozók. Mint hangsúlyozta, nem az
a megoldás, hogy betiltják a szórakozó-
hely mûködését, ahonnan feltételezhetõ-
en útjukra indulnak ittasan a vandál fia-
talok. – Nem akarjuk azt, hogy vidékre
menjenek, s kocsiba üljenek esetleg itta-
san – fogalmazott. Kiemelte, más megol-
dást kell keresni. Ebben – mint mondta
– partner a rendõrség is. Dr. Kuti István

a garázdaság felfedezése napján el-
mondta, új alapokra helyezik munkáju-
kat, hiszen megengedhetetlen, hogy
rendrõl-rendre elõforduljon hasonló
Pakson. A megelõzés mellett a tettese-
ket is keresik, tette hozzá. A helyszíne-
lést vasárnap reggel nyomkövetõ kutya
segítségével kezdték meg. Még aznap
este a rendõrség látókörébe került há-
rom személy. Berki Sándor alezredes el-
mondta, fiatalkorú német állampolgá-
rokról van szó, akik részben beismerõ
vallomást tettek. A bûnügyi osztályveze-
tõ hozzátette, az ügyet átadták a Leg-
fõbb Ügyészségnek. Megeshet, hogy a
német hatóság tesz majd vádemelést,
nem a magyar, hiszen fiatalkorúakról
van szó. A kártérítés nem tárgya ennek
az eljárásnak, az önkormányzat polgári
peres úton kezdeményezheti, hogy kárát
megtérítsék. Hajdú János úgy nyilatko-
zott, hogy mindent elkövetnek a kár eny-
hítésére, de nem az anyagi kárt tartja a
legnagyobbnak, hanem az keseríti el,
hogy ez megtörténhetett Pakson.

A szakértõk szerint egyébként valami-
vel több, mint százezer forint az ára egy
ilyen hársfának. A német fiatalok 31 da-
rabot törtek ki. Információnk szerint
vallomásukban körülbelül tucatnyi fa ki-
törését vállalták, annyiét, amennyit a
maguk által készített videofelvételek jól
láthatóan bizonyítanak.                   -vida-

Az elmúlt év az elismerések
éve volt Mittler József életé-
ben. A Vak Bottyán Gimnázi-
um igazgatóhelyettese mi-
nisztériumi dicséretet, Okta-
tás kiváló dolgozója, illetve a

Magyar sportért díjat ka-
pott, neki ítélték a Gyerme-
keinkért, valamint a Paksi
diákokért elismeréseket. A
koronát azonban az augusz-
tus 20-án átvett állami kitün-
tetés tette fel az eddigiekre.
Mittler Józsefet Sólyom
László, a Magyar Köztársa-
ság Elnöke Érdemkereszt
ezüst fokozatával jutalmaz-
ták. A kitüntetést az Ipar-
mûvészeti Múzeumban
Hiller István minisztertõl
vette át. – Maga a miliõ, a
környezet is fantasztikus
volt, elsõ számú színészek,
újságírók, egyetemi tanárok
között kaptam meg az elis-
merést – idézi fel. Mit mond-

ja, nagy meglepetés volt szá-
mára a díj, melyet a megye
oktatásában dolgozók közül
egyedüliként kapott meg.
Több javaslat is érkezett
Mittler József személyére,
utalván 42 éves pedagógusi
munkájára, s az igazgatóhe-
lyettesi poszton eltöltött ti-
zenhárom év eredményeire.
– Remegõ lábbal léptem át
az iskola kapuját 1965-ben,
volt tanáraim lettek a kollé-
gáim. Glósz Lajos igazgató
úr nagy mértékben támogat-
ta munkámat – kezdi felidéz-
ni az indulást. Késõbb, ami-
kor dr. Rosner Gyuláné lett a
gimnázium vezetõje, s mene-
dzser szemléletû helyettest

keresett, rá esett a választá-
sa. – Öröm, hogy a mostani
igazgatónõ, C. Szabóné
Kocsiczki Ilona is számított
rám. Közös munkánkat jel-
lemzi, hogy tudunk együtt
gondolkodni – teszi hozzá.
Mint elmondta, nagy ered-
ménynek érzi, hogy a város
önkormányzata és helyi vál-
lalkozók segítségével el tud-
ták érni, hogy az iskola tár-
gyi feltételei, arculata irigy-
lésre méltó. – Decemberben,
majd ha ismét kigyúlnak a
karácsonyi fények az iskola-
épület elõtti fenyõfán, azon a
fényes kapun elindulva me-
gyek majd nyugdíjba azzal a
tudattal, hogy jó érzés volt
itt dolgozni – mondja végül
Mittler József.

Vida Tünde
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Állami elismerés Mittler tanár úrnak

Közös kirándulásra készül a biritói kö-
zösség 26-án Kiskunamajsára utaznak.
Farkasfalvi József elmondta, az idén elõ-
ször megtartott falunap olyannyira ösz-
szekovácsolta a paksi külsõ városrészen
élõket, hogy számos közös programot
szerveztek már, s mindig újabbakon tö-
rik a fejüket. A településrész képviselõje
hozzáfûzte, a közösségi házban szinte na-
ponta találkoznak. A gyerekek sokat jár-
nak oda játszani, sõt már internetezni is
tudnak, hiszen van számítógép, elérhetõ
a világháló. Naponta tartanak asszony-
tornát, népszerûek a különbözõ sport- és
játékeszközök. Gyakorta megesik azon-
ban, hogy csak kvaterkáznak vagy éppen
terveket szövögetnek. Ennek köszönhe-
tõen már most körvonalazódik a jövõ évi
falunap programja, s az is biztos, hogy
együtt mennek el a gyulai böllérfeszti-
válra. A legközelebbi program azonban
egy közös kirándulás lesz a kiskunmajsai
élményfürdõbe. Harmincnégyen jelent-
keztek az útra. – Számomra nagy öröm,
hiszen ez a teljes lakosság felét jelenti,
szinte csak az idõsek maradnak itthon –
fogalmazott Farkasfalvi József. Azt is
hozzátette, hogy az utazási költségeket a
közös kasszából fedezik, illetve jut pénz
közös ebédre is.                             -tünde-

Kirándulnak 
a biritóiak

Visszaéltek a vendégjoggal



Százötven országból érkeztek
résztvevõk a cserkész mozga-
lom létrehozásának 100. év-
fordulója alkalmából megren-
dezett 21. világtalálkozóra
Angliába. Hét paksi diák is el-
jutott a dzsemborira, több
paksi cég és magánszemély
hozzájárulása révén. Õk vala-
mennyien a Balogh Antal Ka-
tolikus Iskolában kerültek
kapcsolatba a cserkészek ma-
gyarországi szervezetével. 

– Hogy a számtalan jelent-
kezõ közül ki utazhatott, azt
másfél éve választották ki
Budapesten, egy vizsga kere-
tében – meséli a lányok közül
Vas Erika, aki ma már a pécsi
Nagy Lajos Gimnázium diák-
ja. – Különbözõ teszteket kel-
lett kitöltenünk, esszéket ír-
tunk. Utána levélben értesí-
tettek bennünket, hogy sike-
resen megfeleltünk mind a
heten – teszi hozzá büszkén.
Hanol Erika azt is felidézi,
hogy a felkészülés java még
csak ezután következett: a
résztvevõket különbözõ ra-
jokba osztották, majd öt hét-
végén át tartó képzésben ré-
szesültek. Ennek során alap-
mûveltségük erõsítésére tö-
rekedett a szövetség. – Sok új

dolgot tudtunk meg a világról
és a többi nemzet kultúrájá-
ról. Az angol tudásunkat is
csiszolták. Nekem az tetszett
legjobban, hogy  több koreog-
ráfiát is betanultunk, olyan
táncokat, amiket kint elõad-
tunk késõbb – meséli. A ma-
gyar delegáció mûködtetett
egy „magyar csárdát”,  mely-
ben nem csak honfitársaikat
látták vendégül. Az egyes
nemzeteknek szintén volt ha-
sonló építménye, de közel
sem olyan népszerû, leg-
alábbis a lányok ezt így lát-
ták. Itt például többször is fel-
hangzott a magyar ritmus,
melyre inkább az altábori

szintû programok keretében
kerülhetett sor, hiszen a ma-
gyar küldöttség 565 fõbõl állt.
A rendezvény alapvetõ felté-
tele volt tehát a jó szervezés.
Amint az Hanol Éva – aki ma
már a Corvinus Egyetem
hallgatója – szavaiból kitûnik,
a szervezõk ezt jól tudták: 

– A résztvevõket alapvetõen
rajokba osztották, Göttli Atti-
lát és engem a nemzetközi tá-
bortörzsbe válogattak, mi fo-
gadtuk a résztvevõket, ezért
mi hamarabb, repülõvel utaz-
tunk. A feladatunk volt, hogy
mûködjön a tábor – teszi hoz-
zá, és elmondja még, hogy
fantasztikus érzés volt, ami-

kor négy nap után szinte házi-
gazdaként fogadhatták a ma-
gyar résztvevõket a rendez-
vényen, ahol 40 ezren vettek
részt. Ezért közös programra
csak ritkán került sor.  Ilyen
volt a dzsembori nyitóünnep-
sége. Erre a célra egy arénát
alakítottak ki a Hyland’s
Parkban. –A Sunrise ceremó-
nia keretében napfelkeltekor
meghosszabbítottuk egy évre
a cserkészfogadalmunkat –
magyarázza Éva, majd az is
kiderül, hogy az egyes rajok
más-más programokon vet-
tek részt. Ezek közül legin-
kább a vízi programot, az
úgynevezett Splash-t említik
a lányok, de más alkalmakkor
módjuk nyílt akadályverse-
nyen részt venni, majd nagy
élményeikrõl, a falmászásról
beszélnek és az óriáscsúszdá-
ról, de hosszasan folytathat-
nánk még a sort. Hogy a ren-
dezvény nem csak élmények-
ben gazdag, de sikeres is volt,
azt Bill Cockroft, a  világtalál-
kozó fõszervezõjének nyilat-
kozata is bizonyította, mely-
bõl kiderül: a magyarok egy-
re markánsabban vannak je-
len a cserkészet világszínpa-
dán. Ehhez most egy hétfõs
paksi csapat is derekasan
hozzájárult.                          

-s-
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Fotók: Molnár Gyula (balra lent), Vida Tünde (jobbra lent), paksi cserkészek (fent)

Paksi cserkészek a világtalálkozón

Másodszor rendeztek házi lovasversenyt Csámpán, a
Fenyves Lovastanyán. Gyermek és felnõtt kategóriában hirdet-
tek trail, azaz ügyességi versenyt, illetve különbözõ gyorsasági
számokban is rajthoz állhattak a lovasok. A legnépesebb a fel-
nõtt trailben volt, itt Gyergyovits Fábián nyert, a gyorsasági
verseny gyõztese Decsi István, míg párosban hármas holtver-
seny született. A gyermek trail elsõ helyezettje Ledneczki Vero-
nika volt. Az ugrószámban a fõdíjat Laskovics Réka kapta, aki
Csillagon lovagolva fiatal kora ellenére remekül helyt állt.

Éjszakai terepkerékpár-túrát rendezett egy baráti társa-
ság. Az ötletgazda Decsi Béla volt. Az esõ miatt a vártnál keve-
sebben vállalták a túrát. Aki viszont ott volt, jól érezte magát, s
könnyedén megtette a negyven kilométeres távot Paks és a Ta-
nya csárda között, illetve a visszautat, terepen. Decsi Béla el-
mondta, ez volt a nulladik éjszakai túra, az elsõt, az igazit jövõ-
re szervezik a DEMETER Egyesület égisze alatt. Nyílt, ingye-
nes program lesz, bárki csatlakozhat. Azt tervezik, hogy Szent
Iván éjszakájára idõzítik majd a programot.
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Fotók: Vida Tünde

Pirosan izzott és hajlott a vas,
csilingelt az üllõ és a kalapács
azon az összejövetelen, mely-
nek keretében roma fiatalok
mutatták be az utóbbi hónap-
ban végzett tevékenységüket
és annak eredményét: vasin-
dák, levelek, virágok közé
foglalt tárgyak és bútorok ké-
pében. A tizenhat fiatal he-
gesztõként már vizsgázott, és
a közeljövõben tesz tanúbi-
zonyságot arról, mennyire sa-
játították el a díszmûkovács
szakma rejtelmeit. Egyik ok-
tatójuk 26 esztendõs. – Én
már dolgoztam annyit a szak-
mámban, hogy elismert va-
gyok, elég szépek a munkáim,
zsûrizték is már õket, több ki-
állításon is részt vettem, így
kerültem ide oktatónak – ma-
gyarázza Rafael Gyula, aki-
nek nevéhez egy civil szerve-
zet megalakítása is fûzõdik:
tavaly decemberben jött létre
a Paksi Független Roma
Egyesület. Ennek a kereté-
ben kezdõdött el a tanfolyam
a munkaügyi központ támo-
gatásával. – Sikerszériáról
beszélhetünk. Rafael Gyula
mint magánszemély keresett
meg minket, és támogatható-
nak ítéltük azt a tevékenysé-
get, amit õ végez, fõleg azért,
mert a saját kezébe veszi a
sorsát, és õ próbál tenni ma-
gáért. Támogatásunkkal lét-
rehozott egy civil szervezetet,
azóta sikerült egy képzésbe
bekerülnie mint szakoktató,

mûhelye lett Nagydorogon,
és létrejött ez a kiállítás is.
Amikor ilyen öntevékeny em-
berekkel találkozunk, az fel-
tétlen támogatást érdemel –
mondja Lakatos Lajos, a
Déldunántúli Regionális
Munkaügyi Központ roma
foglalkoztatás-szervezõ me-
nedzsere, aki személy szerint
is sok támogatást nyújtott  a
paksi civil szervezetnek, hi-
szen az elõdcsoportok, a
Bonyhádi és a Tolna Megyei
Független Roma Civil Egye-
sület – lét-
rehozása-
kor már
sok ta-
pasztalatot
gyûjtött. –
N a g y o n
sok helyrõl
k a p t u n k
segítséget,
a polgár-
mesteri hi-
vataltól és
Hajdú Já-
nos pol-
g á r m e s -
tertõl is,
aki saját
keretébõl
támogatta
a kiállítást
is és a tan-

folyamot – mondja Rafael
Gyula. Feilné Szombat Csilla
a munkaügyi központ paksi
kirendeltség-vezetõje hozzá-
teszi, hogy a képzést a mun-
kaügyi központ finanszírozta,
a fiatalok a tanfolyam ideje
alatt keresetpótló juttatásban
részesültek. A késõbbiekben
pedig a foglalkoztatáshoz is
támogatást nyújtanának.
Rafael Gyula elmondja, hogy
terveik szerint társainak egy
része Dunaújvárosban he-
lyezkedik el díszmûko-

vácsként, a legtehetségesebb
négy tanuló a  nagydorogi ko-
vácsmûhelyben folytathatja,
a többieket a hegesztõ szak-
mában próbálják elhelyezni. 
Az eseményen jelen volt az
Oktatási és Kulturális Minisz-
térium Roma Integrációs Tit-
kárságának szakértõje is. – A
globalizáció mindenre kihat,
többek között a foglalkozá-
sokra is. Valami olyat támasz-
tanak itt fel emberek Pakson,
amire igazából nagy szükség
van: egy mesterségnek meg-
adják a rangját. Hiszen ma
már a gép kiszorít szinte min-
dent, mint ahogyan az élõze-
nét is kiszorítják a kompute-
rek. Pedig az embereknek
igenis van igényük a míves-
ségre, a szépre, a jóra. Ma-
dách Az ember tragédiájá-
ban nagyon jól megírta,
hogy nem készíthet minden-
ki széklábat, aki fafaragó.
Hiszen ha ennél többre és
nemesebbre hivatott, akkor
azt kell tennie. A magyar
történelemben a roma ková-
csok a 15. század óta jelen
vannak, és ha a mesterség
hagyományait, lehetõségeit
a roma emberek a többségi
társadalom segítségével tá-
masztják fel, akkor ez na-
gyon fontos dolog – fogalma-
zott Szénási Ferenc.

-s-

Saját szerencséjük kovácsai

Idén már a szakmunkás-
képzésben résztvevõk is pá-
lyázhatnak, általános isko-
lásoknál viszont csak a 7. és
a 8. évfolyamot végzettek –
ezekkel a változtatásokkal
hirdette meg ösztöndíj-pá-
lyázatát visszamenõleg, a
2006-2007-es tanév teljesít-
ményeire a Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány
(MACIKA). Az általános isko-
lásoknál 15 és 20 ezer forint,
középiskolásoknál 20 és 25
ezer forint, a fõiskolások és
egyetemisták esetében pe-
dig 60 ezer forint lehet az
egyszeri juttatás mértéke.
A kérvényhez mellékelni

kell az iskolalátogatási iga-
zolást, a tanulmányi ered-
ményt igazoló bizonyítvány
hitelesített másolatát, illet-
ve formanyomtatványon a
helyi – vagy ennek hiányá-
ban a településhez legköze-
lebbi – cigány kisebbségi
önkormányzat ajánlását. A
3,5 feletti tanulmányi átlag-
gal végzett pályázók szep-
tember végéig adhatják be
kérelmüket, a felsõoktatás-
ban hallgatók október köze-
péig. A pályázatokat no-
vember végéig bírálja el a
kuratórium, és karácsonyig
ki is fizeti a megítélt ösztön-
díjakat.                             -s-
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Fotó: TelePaks Városi Televízió

A neves jogász, jogelméleti
szakíró nevét, munkásságát
minden fontos életrajzi lexi-
kon ismerteti, és akirõl egy
méltatója azt is fontosnak tar-
totta megjegyezni, hogy a fe-
minizmus és a nõi egyenjogú-
sítás egyik elõharcosa volt.

Márkus Dezsõ Pakson szü-
letett 1862. október 15-én.
Doktori oklevelét 1885-ben a
budapesti egyetem jogtudo-
mányi karán szerezte meg,
majd 1886-ban ügyvédi vizs-
gát tett. Jogi pályája kezde-
tén ügyvédként dolgozott, jó
hírû irodát mûködtetett. Te-
kintélyes szereplõje volt a ko-
rabeli jogász-közéletnek is.
Tagja volt az Ügyvédvizsgáló
Bizottságnak és titkára a Bu-
dapesti Ügyvédi Körnek.
Ezek az egyesületek akkori-
ban azt a tevékenységet foly-
tatták, amit ma az ügyvédi
kamarák látnak el.

1894-ben kapta meg kineve-
zését törvényszéki bírói rang-
ban az igazságügyi miniszté-
rium törvényelõkészítõ osztá-
lyára, 1911-ben, pedig kúriai

bíróvá nevezték ki. (A Kúria a
magyar jogrendszerben az
1949. évi igazságügyi törvény
hatálybalépéséig a Legfelsõ
Bíróság feladatkörét látta el.)

Országos ismertségét elsõ-
sorban a jogtudomány terén
végzett elméleti munkásságá-
nak köszönhette. Sokoldalú
jogelméleti szakemberként
tevékenysége egyaránt jelen-
tõs volt a magánjog, a polgári
jog, a közjog, a jogtörténet és
a jogi enciklopédiák megje-
lentetése területén, fontos
publikációi jelentek meg e
szakterületekhez kapcsolódó
témakörökben.

Alapító szerkesztõje és
1889-93. közt munkatársa volt
a Jogi Szemle c. szakfolyó-
iratnak, a Magyar jogi lexi-
konnak (Többekkel, Bp. 1898-
1907. I.-VI. kötet) jogi szer-
kesztõje több lexikonnak és
egy ideig belsõ munkatársa a
budapesti Nemzet c. napilap-
nak is. 

Egyik legfontosabb szer-
kesztõi munkája volt a Mil-
lennium tiszteletére megje-

lentetett sokkötetes Corpus
Juris Hungarici (Magyar
Törvénytár 1000-1895. I-XX.
kötet, Csiky Kálmán,
Kolozsváry Sándor, Nagy
Gyula, Óvári Kelemen, Tóth
Lõrinc közremûködésével,
Bp. 1896-1901.), melyet száz
évvel késõbb, a Mille-
centenárium alkalmából is-
mét kiadtak, most már CD-
lemezen,  Pomogyi László
szerkesztésében az újabb tör-
vényekkel kiegészítve. 

Nyomtatásban megjelent
írásainak tételes felsorolása
kimerítené e rovat kereteit,
akiket érdekel, fõbb munkái-
nak részletes lajstromát meg-
ismerhetik az életrajzi lexiko-
nok szócikkeibõl, vagy az
internet adatbázisaiból. 

Forrás: Sipter Gézáné: Ko-
rok és emberek, Szekszárd,
1974. Új Magyar Életrajzi
Lexikon, IV. k. Fõszerk.
Markó László,  Bp. 2002.;
http://www.1000ev.hu ; Ma-
gyar Zsidó Lexikon
http://MEK.OSZK.

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Márkus Dezsõ

KOVÁTS BALÁZS
A gyermekkoromat a
Sánchegyen, és az Imsósi
erdõben töltöttem. Suli
után letettük a táskát, s
már indult is az én négyfõs

kis csapatom. Jártuk végig
a vidéket, ismertünk min-
den fát, szívtuk az iszap-
szagú, halszagú dunai leve-
gõt, ami annyira megkü-
lönbözteti Paksot a többi
várostól. 

Mit jelent nekem ez a vá-
ros? Az elmúlt ötven évet,
az iskolákat, a barátokat, a
szerelmet, a családot. Az-
tán késõbb jelentette a
munkát, a karrierlehetõsé-
get. Ehhez a városhoz kö-
tõdöm minden szállal, nem
hagytam el soha, és remé-
lem, nem is kell soha el-
mennem innen. 

HORVÁTH MARGIT
Ez a város minden évszak-
ban máshogy él. Tavasszal,
mikor elindulnak a progra-
mok, felpezsdül minden,
aztán télen az emberek be-

gubóznak, visszahúzódnak,
mint medve a barlangjába.
Ezen kellene változtatni,
részint színes programkí-
nálattal, de mentalitásban
is. Jobban össze kellene
tartani, a közösségi kap-
csolatokat ápolni, hisz hiá-
ba kínál infrastrukturáli-
san szinte mindent ez a
kisváros, ha hiányoznak
belõle az emberi kisebb-
nagyobb közösségek. 

Kovács Tibor

Az én városom

Régi vágya a Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egye-
sületének egy siller fesztivál.
Az idei szüreti napon megte-
szik az elsõ, vagy ahogyan
Kovács Mihály elnökségi tag
fogalmaz, nulladik lépést. –
Nem mondtunk le a fesztivál
szervezésérõl, de még nem
érkezett el az idõ, az egy tá-
volabbi cél – mondja. Most
egy fõzõversenyt hirdetnek,
ahol olyan ételeket kell majd
készíteni, melyek jól illenek a
siller borhoz. Lehet ez
kakaspörkölt, harcsa, vagy
bármi, a nevezõk fantáziájára
van bízva. A zsûri élén Ko-
vács János Venesz-díjas mes-
terszakács áll majd. A fõzõ-
verseny a paksi szüret nap-
ján, szeptember 15-én lesz,
nevezni 8-tól 9 óráig a hely-
színen lehet. A tervek szerint
siller borkóstolót is tartanak,
ahol majd a közönségszava-
zat dönt a helyezések sorsá-
ról. A nevezõknek több pa-
lackkal kell vinniük, hogy az
érdeklõdõknek legyen lehe-
tõsége a kóstolásra, szavazás-
ra. A versenyre nem csak
paksi gazdák nevezhetnek.

Fõzõverseny
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Fotó: Molnár Gyula (lent)

Hédi az azóta már lebontott
paksi szülõotthonban látta
meg a napvilágot, szülei szin-
tén paksiak. A Bezerédj Álta-
lános Iskolában tanult, így fia-
talon “kénytelen” volt megis-
merkedni a dzsúdóval. Nem
szívesen állt a tatamira, már
akkor sem volt “minden áron
gyõzni akaró” típus, és ez ké-
sõbb sem változott. Az atléti-
ka valamivel közelebb állt a
lelkéhez, háromtusában pél-
dául szép eredményeket ért
el, 100 méteres futásban õ volt
az osztályban a leggyorsabb.
Elsõsorban családi kötõdése
miatt – Németországban ro-
konai éltek – határozta el,
hogy német nyelvet fog tanul-
ni. Ezért, miután az általános
iskolát kitûnõ eredménnyel
elvégezte, a Garay János Gim-
názium speciális tagozatára

jelentkezett. A célját elérte
ugyan, mivel másodikban már
középfokú nyelvvizsgát tett,
de a tanulástól sajnos elvették
a kedvét. Visszaemlékezve
úgy véli, az iskolát túlságosan
merev viszonyok jellemezték,
s hiába volt addig kitûnõ tanu-
ló, a gimiben nem tudott érvé-
nyesülni. Így mire a négy év
eltelt, feladta továbbtanulási
terveit. Eredetileg kozmetoló-
gus és bõrgyógyász szeretett
volna lenni, ezért az orvosi
egyetemet célozta meg. Aztán
beérte egy kozmetikuskép-
zéssel, ami mégiscsak rokon
szakma. Édesapja nem örült
ugyan a döntésnek, de végül
tudomásul vette. Két év múl-
va végzett, és Pakson, egy
szépségszalonban dolgozott,
sikereit elnézve nem is rosz-
szul. Országos sminkverse-

nyen harmadik helyezést ért
el, és ezen kívül a Duna-menti
szépségkirálynõ választáson
több évben is az õ “keze alól”
került ki a gyõztes. Ennek el-
lenére mégis úgy döntött,
hogy otthagyja a szépség-
ipart. Pécsett tanult tovább, a
várost nagyon megkedvelte,
azóta is szívesen jár oda visz-
sza. Német nyelvû idegenve-
zetõ szakmát szerzett, és sze-
rencséjére hamar munkát is
talált magának, mivel a Paksi
Atomerõmû Látogatóköz-
pontba éppen ilyen képesítés-
sel kerestek munkaerõt. Ele-
inte csoportokat kísért, akik-
nek bemutatta az erõmû mû-
ködését, három éve pedig tit-
kárnõként dolgozik. Jelenlegi

feladata a titkársági te-
vékenységek mellett a
céges rendezvények
megszervezésében, le-
bonyolításában való te-
vékeny részvétel. Azt
mondja, azért kedveli
jobban ezt a feladatot,
mert itt kreativitását,
szervezõkészségét ka-
matoztatni tudja. Tanult
szakmájának a magán-
életben is hasznát veszi.
Párjával együtt nagyon

szeret utazni, évente egyszer
valamelyik tengerparton töl-
tik szabadidejüket, s ilyenkor
rendszerint búvárkodnak is.
Mivel veszélyes sportról van
szó, ügyelnek a fokozatosság-
ra, így eddig csak a felszínen
próbálkoztak. Ha már kellõ
rutint szereztek, szeretnének
lejjebb is merülni. Utazni
egyébként belföldön is szeret-
nek, itthon is csodás tájakat
lehet látni, és maradandó él-
ményeket szerezni, mondja
Hédi. Hobbija az olvasásnál is
visszaköszön, mivel leginkább
az útikönyveket szereti. Csa-
ládja örömére a másik ked-
venc idõtöltése a sütés-fõzés.
Szívesen tartózkodik a kony-
hában, szeret kísérletezni, és
szinte bármit el tud készíteni.
Mivel eddig a feketeerdõ-tor-
táját dicsérték leginkább, ha
biztosra akar menni, akkor
ezt tálalja fel. Szeret táncolni,
bár szerinte Pakson erre ke-
vés a lehetõség. Zenében a
funkyt és a soult kedveli, idõn-
ként társasjátékozni szokott.
S mivel neki teljesen mindegy,
veszít vagy nyer, vele nem
mindenki szeret egy csapat-
ban lenni. Ráadásul errõl õ
nem is tehet, az egésznek az
oka a küzdõszellem hiánya.
Ez persze nem minden eset-
ben igaz, elõbb-utóbb öldöklõ
küzdelem nélkül is el szokta
érni, amit igazán akar. Tervei
között további tanulás szere-
pel, bár azt még nem döntötte
el, hogy melyik iskolába fog
járni, de bízik benne, ha nem
is mindenáron, de ez a célja is
teljesülni fog.    

-gyuri-

Sokáig kozmetikusként dolgozott, majd pályamódosítás
után idegenvezetõként a Paksi Atomerõmû Látogató-
központban helyezkedett el. Imád utazni és búvárkodni,
hobbija a sütés-fõzés és a tánc. Tervei közt továbbtanu-
lás szerepel.

Jó napot, mi újság?

Homoki Hedvig

A tantermek még csendesek,
a sportoló kisdiákok azonban
már alapoznak. Az ASE ko-
sárlabda utánpótlás korosztá-
lya az ESZI sportcsarnokban
edzõtáborozik augusztus ele-
jétõl.  Ide jár Gombos Ádám
is, aki elsõs korától kosarazik.
Negyedikes lesz a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában,
ahol kitûnõ tanuló, s különö-
sen az irodalmat, a rajzot és az
angolt kedveli. A tízéves fiú
több sportágban is kiváló, le-
gyen az karate, cselgáncs, fo-
ci, a kedvenc azonban a kosár-
labda. Négyéves kora óta
édesanyjával rendszeresen lá-
togatja a felnõtt kosárcsapat
mérkõzéseit, az ösztönzés in-

nen is ered. Büszke arra, hogy
Gulyás Robi a barátja, aki
egyben példaképe is annak el-
lenére, hogy õ maga nem cen-
ter alkat. Az edzõtáborban
Nagy Gáborral dolgozik, az
elsõ három évben Pálfi Kata-
lin volt az edzõje, aki megtaní-
totta a kosárlabdázás alapjai-
ra. Edzõi szerint remek irá-
nyítóvá válhat, gyors mozgá-
sú, korosztályában kiemelke-
dõen technikás, észjátékos,

aki “lát a pályán”. Az örök-
mozgó fiú a nyáron több ko-
sártáborban is megfordult, a
Gulyás-táborban már nem
elõször, de országos táborba is
eljutott az ASE támogatásá-
val. A ’97-es korosztályból né-
gyen utazhattak Siófokra,
Zsolnay Gyöngyi Kosárlabda
Sporttáborába. Komoly házi
versenyeken mérettek meg a
jövõ kosarasai, és kiválasztot-
ták a 154-bõl a tíz legeredmé-
nyesebb diákot, akik október-
ben Finnországba utazhat-
nak. Köztük van Ádám is. Az
egy-egyezésben elért teljesít-
ményéért pedig NB I-es
sportcipõt kapott a balatoni
táborban. Elmondta, hogy
amikor nem sportol, szívesen
olvas és számítógépezik. Szü-
lei is aktív sportolók voltak,
sõt, nagyszülei is kosaraztak.

Tehetségesek, fiatalok

Gombos Ádám



Idén is világklasszis játéko-
sok ülhettek a táblák mellé az
V. Marx György emlék sakk-
versenyen. Itt volt a svájci
Viktor Korcsnoj olimpiai baj-
nok, a kínai Hou Yifan ifjúsá-
gi világbajnok, Balog Csaba,
Berkes Ferenc, Ács Péter és
a tavalyi év gyõztese, az indi-
ai származású Pentala
Harikrishna is. A verseny
szorosan alakult, Harikrishna
és Ács Péter azonos pont-
számmal végeztek, de a sza-
bályok szerint Ács Péter

nyert. – Versenyenként vál-
tozhatnak a szabályok. Pak-
son úgy szólt a kiírás, hogy
holtverseny esetén az a játé-
kos végez elõrébb, aki több
partin diadalmaskodott. Ne-
kem öt partin sikerült gyõz-
nöm, míg indiai versenyzõtár-
samnak háromszor, így idén
én lettem az elsõ. Teljesen
elégedett vagyok a verseny-
nyel mind szakmailag, mind a
szervezéssel. Jó játszmák vol-
tak, mindenki harcolt becsü-
lettel, senki sem kivárásra
játszott. Nemcsak verseny-
ben voltam a jobbakkal, ha-
nem sikerült is legyõznöm
õket, ennek nagyon örülök.
Az elsõ és az utolsó partit
emelném ki. Ekkor Hari-
krishna és Korcsnoj felett di-
adalmaskodtam – összegzett
Ács Péter nemzetközi sakk
nagymester. 

– Második alkalommal ját-
szottam itt, elõször sikerült
gyõznöm. Idén is jól sikerült a
rendezvény. Itt volt Viktor
Korcsnoj, aki jól ismert harci
szellemérõl, érdekes játéko-
kat játszottunk idén is. Az el-
sõ kört elveszítettem, de a
verseny második felében fel-

hoztam magam. Tíz pontból
összesen hatot szereztem
meg, hiányzott az az egy pont,
amit közben elveszítettem, de
így is elégedett vagyok –
mondta el Pentala
Harikishna. A játékot az ASE
honlapján folyamatosan fi-
gyelemmel lehetett követni
élõben. A szervezõk szerint az
idei az egyik legnívósabb és
legsikeresebb verseny volt.
Nézettsége az elõzõ éveket is
felülmúlta. – Korábban elõ-
fordult, hogy leállt a rendszer,
de azóta váltottunk, és idén
minden rendben volt. Viktor
Korcsnoj, valamint az indiai
és kínai versenyzõ miatt sok
látogatója volt honlapunknak
– fogalmazott Fekete Béla, a
verseny szakmai felelõse.
Végeredmény: 1. Ács Péter
(magyar), 2. Pentala
Harikishna (indiai), 3. Balogh
Csaba (magyar), 4. Berkes
Ferenc (magyar), 5. Viktor
Korcsnoj (svájci), 6. Hou
Yifan (kínai). Az emlékver-
sennyel párhuzamosan zajlott
egy nagymesteri címszerzõ
verseny is, amin három paksi
fiatal játékos is részt vett. Bár
címet sajnos nem sikerült
szerezniük, a szervezõk sze-
rint nagy reménnyel tekint-
hetnek a jövõbe.              röné
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Rövid a kosaras kispad
Megkezdte a felkészülést a
2007/2008-as bajnoki sze-
zonra az Atomerõmû SE NB
I-es kosárlabdacsapata. Au-
gusztus 6-tól az elsõ héten
labda nélküli edzéseket tar-
tott Sabáli Balázs edzõ, ek-
kor a kondicionális feladatok
kerültek elõtérbe. A máso-
dik héten már a légiósok is
bekapcsolódtak a munkába.
Mint azt elõzõ lapszámunk-
ban megírtuk, eddig két
amerikai és egy szlovén já-
tékost igazolt az ASE, illet-
ve még egy tengerentúli ko-
saras is aláírt, de késõbb
családi okokra hivatkozva
mégsem lett az Atom csapa-
tának tagja. A héten csatla-

kozott az együtteshez Med-
ve Máté, aki a Budapest
Honvédtól érkezett, és az U
18-as válogatottnak is tagja.
Jelenleg tizenegy fõs a ke-
ret, ami nem túl bõ. – Még
egy amerikai játékost sze-
retnénk a Duna-partra csá-
bítani, mert mindenképp
szükségünk van erõsítésre,
de sajnos a választék nem a
legjobb. A légiósok beillesz-
kedtek, a csapat hangulata
jó, ezt szerettem korábban
Körmenden is – fogalmazott
Sabáli Balázs. Az együttes
megkezdte a felkészülési
mérkõzéseket is. – Az elsõ
meccseken ne várjanak szi-
porkázó játékot, hiszen még

nagyon a felkészülés elején
járunk – tette hozzá a veze-
tõedzõ. A Pécs elleni találko-
zó lapzártánk után ért véget,
augusztus 25-én szombaton
idegenben a Kecskeméttel,
míg szeptember 4-én hazai
környezetben a Dombóvár-
ral, 8-án szintén a Geszte-
nyés úton a szlovákiai Léva
ellen mérkõznek Gulyásék.
Szeptemberben további két
tornán – Léván és a zala-
egerszegi Göcsej Kupán –
szerepelnek a paksiak. A
bajnokság október 6-án,
szombaton rajtol. Akkor itt-
hon az Univer Kecskemét
lesz az ellenfél.

efgé

Ács Péter diadala

A XII. Országos Tûzoltó
Strandfoci Bajnokság dön-
tõjébe két Tolna megyei
csapat került be idén. A
szervezõ Paksi Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóság
gárdája sajnos már a cso-
portmérkõzések során ki-
esett, de az Atomerõmû
Tûzoltóság a harmadik he-
lyen végzett csoportjában.
Idén 44 csapat nevezett, és
a csoportmérkõzéseket kö-
vetõen a legjobb húsz
együttes került a döntõbe.
– A július utolsó hétvégéjén
megrendezett fináléban is
nagyon izgalmas látványos
mérkõzések voltak, az idõ-
járásra sem lehetett pa-
nasz, így remekül sikerült a
2007-es bajnokság. – mond-
ta el Bán Attila szervezõ. A
strandfoci bajnokságot az
ózdi tûzoltóság csapata
nyerte. Második helyezett
lett a pécsi gárda, a harma-
dik helyet pedig a kisfkun-
félegyházi lánglovagok sze-
rezték meg. Idén a legjobb
kapusnak az ózdi Knabé
Roland bizonyult. A gólki-
rály a kecskeméti csapat
tagja, András Attila lett.
Válogatott mérkõzések is
színesítették a programot a
döntõ napján. A magyar
tûzoltó válogatott, egy hor-
vát gárda és testvérváro-
sunk, Kézdivásárhely leg-
jobbjai játszottak egymás-
sal, majd az öregfiúk is ösz-
szecsaptak. Itt a Kelet válo-
gatottja gyõzött, a Buda-
pest válogatott és a Dunán-
túl elõtt. Augusztus 30-31-
én az Országos Katasztró-
favédelmi Igazgatóság
szervezésében Szegeden
megyeválogatottak kispá-
lyás labdarúgó tornája lesz,
melyen a Tolna megye csa-
patába három paksi játékos
is meghívót kapott. 

röné

Ózdi gyõzelem
a strandon
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Szigorú feltételek Lengyelnek
Továbbra sincs pontja a Sop-
roni Ligában szereplõ Paksi
FC-nek. A Zalaegerszegi és
az MTK elleni vereséget kö-
vetõen a bajnokságban újabb
három mérkõzésen maradt
ponttalan Lengyel Ferenc
együttese. Augusztus 4-én
Kaposváron szenvedett 2:1-
es vereséget a csapat úgy,
hogy 1:1-es állásnál a 88.
percben büntetõt ítélt a já-
tékvezetõ a hazaiak javára,
melyet kíméletlenül gólra
váltottak. A PFC gólját Már-
kus szerezte. A Következõ
fordulóban az egyetlen nem-
zetközi porondon állva ma-
radt együttes a Budapest
Honvéd látogatott a Fehérvá-
ri útra. A mérkõzésen tapo-
gatózó játék folyt, egészen a
14. percig. Ekkor Abraham, a
vendégek csatára lefutotta
Égert, majd lövését Kovács
Attila bravúrral hárította
ugyan, de a kipattanót
Herczegfalvi értékesítette. A
35. percben újabb gólt kapott
a Paks. Vári ügyetlenkedett
az oldalvonal mellett,
Ivancsics elvette tõle a labdát
és középre adását Abraham
fejelte a paksi kapuba. Egy
perccel késõbb Tököli elõbb
szabálytalankodásért sárga,
majd szövegelésért piros la-
pot kapott. A pályát elhagyva
elõbb beszólt edzõjének,
Lengyel Ferencnek, majd kis
híján összeverekedett egy
nézõvel a lelátón. A fordulás
után Abraham ismét betalált,
így eldöntve a három pont
sorsát. A végjátékban Hor-
váth Ferenc és Báló is kiha-
gyott egy-egy hatalmas zic-
cert, az eredmény azonban
már nem változott, 3:0-ra
gyõzött a Budapesti Honvéd.
Az 5. fordulóban a Vasashoz
látogattak a paksi zöld-fehé-
rek. Az elsõ játékrészben
szinte nem történt semmi,
majd a viharszünetet követõ-
en megélénkült a játék. A 40.
percben Heffler csavart min-
taszerûen egy szabadrúgást

a bal felsõ sarokba. Az elsõ
negyedóra végén Horváth
Ferenc is betalált, így már 2:0-
ra vezetett a PFC. Bár nem

sokkal késõbb szé-
pített a Vasas, de
nyomban ember-
hátrányba kerül-
tek a fõvárosiak.
Ekkor azt hihet-
tük, hogy zsebben
a három pont, de
az utolsó negyed
órában fordított
Mészöly Géza csa-
pata. Lázok egyen-
lítését követõen a
88. percben a maga
javára fordította az
eredményt a Va-
sas, így ismét pont
nélkül maradt a
Lengyel egylet.
Következik a Nyír-
egyháza elleni ha-

zai mérkõzés (augusztus 25.
szombat, 17.30), mely minden
szempontból vízválasztónak
ígérkezik.                        efgé 

Tököli Attila ügyét az elmúlt hét hétfõjén tárgyalta a
Paksi FC vezetése. A játékos viselkedését elítélték a
klub elöljárói, és súlyos pénzbüntetést kapott a magáról
megfeledkezett csatár. Bár a szurkolók közül többen az
azonnali szerzõdésbontást látták volna a legjobb megol-
dásnak, a vezetõség még egy utolsó esélyt szavazott meg
a paksi futballistának. Tökölit az MLSZ öt mérkõzésre
tiltotta el. 
Augusztus 21-én is összeült a PFC vezetése, az ok ezút-
tal az eredménytelenség volt. A csapat vezetõsége lapzár-
tánk idején úgy döntött, hogy Lengyel Ferenc akkor ma-
radhat vezetõedzõ, ha a PFC megnyeri a következõ két
bajnoki mérkõzést, illetve a rákövetkezõ két meccsen leg-
alább három pontot szerez. További feltétel, hogy a csapat-
nak õsszel a legjobb tíz között kell végeznie. A feltételeket
egyébként maga az edzõ javasolta a vezetõségnek. Lengyel
Ferenc elmondta: azért vállalja a továbbiakat, mert a Vasas
elleni mérkõzésen olyan mentális hozzáállást tapasztalt a
csapattól, ami azt mutatta: van értelme tovább dolgozni.

A Ligabajnokságban is megkezdõdtek a küzdelmek.
Augusztusban eddig két mérkõzést játszott a Paksi FC.
A Budapest Honvéd ellen 4:2-re kikapott a csapat, a pak-
si gólokat Báló és Bohner szerezték. Az FC Fehérvár el-
leni hazai ligameccs lapzártánk után ért véget. Szintén a
Paksi FC-hez tartozó hír, hogy PFC II. is megkezdte
szereplését az NB III Dráva csoportjában. Az elsõ össze-
csapáson a Fehérvári úton 1:1-es döntetlent játszott a
csapat. Az együttesrõl bõvebben következõ lapszámunk-
ban olvashatnak.

Nem tisztem és nem is
feladatom, hogy beavat-
kozzak bármilyen for-
mában is az Önök dol-
gába, de paksi lakos-
ként azért szeretném ki-
adni magamból az aláb-
biakat.

Már-már kezdtem meg-
szeretni a focit. Az el-
múlt szezont szinte iz-
galommal figyeltem,
még meccsen is voltam!
Amit Lengyel Ferenc al-
kotott a paksi labdarú-
gókkal, az szerintem fi-
gyelemre méltó volt
(mármint, hogy néhá-
nyan munka mellett fo-
ciztak és mégis sikerült
a hazai élvonalba bek-
erülni). Azonban úgy ta-
pasztalom, hogy ez már
a múlté. Ide kerültek
ezek a „nagy nevû” „fo-
cisták” és minden dugá-
ba dõlni látszik – leg-
alábbis innen nézve.
Szeretnék büszke lenni
erre a csapatra, de ilyen
mentalitású „sportem-
berekkel” ez nem fog
menni! Látva a Kapos-
vár elleni küzdelmet
szembetûnõ volt, hogy
Tököli úr nem eléggé fe-
gyelmezett. Nem sokat
kellett várni és itt az
újabb bizonyíték. Gon-
dolom, jól megmondta a
Bírónak (!) a magáét. A
csapat meg le van ejtve.
Küzdjenek csak tízen.
Nem ragozom....  Sze-
rintem más csapatot
kellene erõsítenie! 

Ez a város nagyon so-
kat áldoz erre a sportra,
az elvárható minimum
az alázat a csapattár-
sakkal, a szurkolókkal a
városlakókkal és a Bíró-
val szemben! Köszö-
nöm, ha végigolvasták: 

Takács Tibor, Paks

A Hírnök
postaládájából
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Elsõ alkalommal rendezték
Pakson a Mentõsök Országos
Kispályás Labdarúgó torná-
ját. Az Atomerõmû SE hátsó
füves pályáján négy csapat
mérkõzött egymással. – Ha
már a tûzoltóknak és a rend-
õröknek is van futballtorná-
juk, mi mentõsök is szervez-
tünk egyet. Igaz szerényebb
körülmények között, de a han-
gulat legalább olyan jó volt.
Szeretnénk hasonlóan színvo-
nalas tornát rendezni, mint a

lánglovagok és a rend õrei. Jö-
võre talán már az ürgemezei
strandon – fogalmazott Kato-
na Péter, a torna egyik szerve-
zõje. A négy csapat Csongrád,
Békés, Gyõr-Moson-Sopron
és a házigazda Tolna megye
legjobbjai körmérkõzéses
rendszerben küzdöttek a ván-
dorserlegért, amelyet végül
Gyõr-Moson-Sopron megye
csapata nyerte. A további sor-
rend: Csongrád, Tolna és Bé-
kés megye.                      röné

Nyári zsarufoci 

Gyapai horgászverseny
Reggel 7-tõl hat óra állt a hor-
gászok rendelkezésére, hogy
szákjaikat minél nehezebb és
minél nagyobb halakkal tölt-
sék meg. Korosztálytól füg-
getlenül lehetett nevezni, a
jelentkezõk ifjúsági és felnõtt
kategóriában horgászhattak.
– Az eseményt csak gyapa-
iaknak szerveztük. Több mint
félszázan voltunk, de a ver-
senyre huszonegyen nevez-
tek. A ragyogó idõben a kilá-
togató családok nagyon jól
érezték magukat, és ami nem
mellékes, sok halat fogtak a
versenyzõk – értékelt Frics
István. A felnõtt kategóriá-
ban az elsõ három helyezett
összesen 28 kilogrammnyi

halat fogott. Ennek legna-
gyobb részét, 16 kilót a gyõz-
tes Wallner Tamás fogta. Ifjú-
sági kategóriában 5,8 kilo-
grammnyi hallal Wallner Dé-
nes lett a verseny gyõztese.
Az eredményhirdetés után a
versenyzõk többsége tovább
folytatta a horgászatot. A ha-
lak nagy része visszakerült a
tóba, néhány ponty azonban
bográcsban végezte mint a
halászlé nélkülözhetetlen
alapanyaga. A Gyapa Derbi
Sportegyesület következõ
rendezvényét szeptember 15-
én tartja. Vadai Mihály emlé-
kére kispályás labdarúgótor-
nát szerveznek meghívott
csapatokkal.                     efgé

A rendõrök augusztus elsõ
hétvégéjén nem a bûnözõket,
hanem a focilabdát kergették.
Tizenkettedik alkalommal
rendezték ugyanis az ürge-
mezei strand homokján az
Atomzsaru országos strand-
foci bajnokságot. Meghívásos
alapon húsz csapat érkezett
az ország bûnüldözõ szervei-
tõl. – Azért hívtuk életre ezt a
tornát, hogy a rend õrei ki-
kapcsolódhassanak egy pár
napra. Remek alkalom ez,
hogy ismerkedjenek, kötetle-
nül beszélgethessenek egy-
mással a zsaruk, sõt a család
is eljöhet, fürödhet, napozhat
a paksi strandon. Az elsõ pár
alkalom után annyira népsze-
rû lett ez a program, hogy a
nyári eseménynaptárból nem
hiányozhat – mondta el Mol-
nár Lajos. A futball a paksi
kapitányságon is nagy nép-
szerûségnek örvend. – Több
igazolt játékosa van a Paksi
RK-nak, belõlünk próbálunk
egy jó csapatot összehozni. A
csoportküzdelmeket két ve-
reséggel és két gyõzelemmel
zártuk, de így is továbbjutot-
tunk. – tette hozzá a szervezõ.
Az elmúlt év gyõztese és az

idei év egyik nagy esélyese a
szekszárdi csapat volt. A re-
mények ellenére nekik idén
csak a harmadik helyet sike-
rült megszereznie. A verseny
végén megválasztották a leg-
sportszerûbb csapatot. A zsû-
ri szerint a legtisztább focit a
Köztársasági Õrezred együt-
tese játszotta. 

– Ez egy fantasztikus torna,
mindenki ismer mindenkit,
nagyon jó a szervezés, örü-
lünk hogy itt lehetünk. Bár ez
az egyhétvégés torna szerin-
tem kevés, a régi rendszer
jobb volt. Saját nagypályás
csapatunkkal a Budapest
Bajnokságban játszunk és ott
is, és a kispályás tornákon is
jól szerepelünk – értékelt Õsz
András, a Köztársasági Õrez-
red csapatkapitánya. Az
Atomzsaru országos strand-
foci bajnokság elsõ helyezett-
je idén a Pécsi RK csapata
lett, megelõzve a Balástyai
Autópálya-rendõrség és a
Szekszárdi RK gárdáit. A
sporteseményt egy jótékony-
sági mérkõzés zárta, ahol a
rendõrök egyik kollégájuk-
nak gyûjtöttek adományokat.

röné

A mentõsök is rúgták a bõrt

Szõlõ, szüret, bor
A Paksi Hírnök fényképpályázatot hirdet amatõr fotósok
számára „Szõlõ, szüret, bor” címmel.  Pályázni lehet a té-
mában készült hagyományos vagy digitális képekkel. Egy
pályázótól legfeljebb öt képet fogadunk el. Csak minimá-
lis manipuláció (vágás, szintezés stb.) megengedett. Elfo-
gadunk több fotóból álló képsorozatokat is.

A névvel és jeligével ellátott képeket A/4 méretben ki-
nyomtatva és digitális formában (cd-n vagy dvd-n) várjuk
személyesen vagy postán szerkesztõségünkbe:
Paksi Hírnök, 7030 Paks, Dózsa György út 51–53. 

Leadási határidõ: 2007. szeptember 3.

A legjobb fotókat értékes díjakkal jutalmazzuk, kiállítás
készül belõlük, és megjelennek a Paksi Hírnök hasábjain,
honlapján.

Fotópályázat
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Mozi

Aug.  24. (péntek)  19 óra
HARRY POTTER 

ÉS A FÕNIX RENDJE
Szinkronizált amerikai

játékfilm

Aug. 26. (vasárnap) 20 óra
DIE HARD 4 

– LEGDRÁGÁBB 
AZ ÉLETED

Szinkronizált amerikai
akciófilm

Aug. 29. (vasárnap) 20 óra
MISS POTTER

Feliratos angol-amerikai
romantikus film

Aug. 30. (csütörtök) 18 óra
HARMADIK SHREK

Magyarul beszélõ amerikai
animációs film

Aug. 31. (péntek) 19 óra
TRANSFORMERS

Feliratos amerikai sci-fi

Szept. 1. (szombat) 19 óra
VASKABÁTOK

Feliratos 
angol vígjáték

Szept. 2. (vasárnap) 19 óra
KARIB-TENGER

KALÓZAI 
– A VILÁG VÉGÉN

Magyarul beszélõ amerikai
kalandfilm

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Hétfõtõl péntekig:
Országos és helyi hírek:
6:00–17:00 óráig óránként,
illetve 12:45-kor.
6:00–9:00 Fortuna Dzsúz 
9:00–13:00 Fortuna Jam –
benne 11 órától Kívánság-
járat
13:00–17:00 Pepperoni 
17:00–20:00 Kívánságmûsor 
21:00–21:15 Helyi hírek
ismétlése. 
11.15–6:00 Nonstop zene

Szombat:
Országos hírek: 6,9,12,15,17
óra.Helyi hírek: 12:45.
6:00–9:00 Suki koktél 
9:00–13:00 Szombat délelõtt 
13:00–17:00 Szombati szieszta 
17:00-19:00 Kívánságmûsor

Vasárnap:
Országos hírek: 6,12,15.
6:00–9:00 Suki koktél 
9:00–10:00 Fortuna Unikum
10:00–12:00 Aktuális Közéleti
Térkép
12:00–15:00 Vasárnapi dessz-
ert
15:00–19:00 Kívánságmûsor

Bölcskén, Duna egyik legszebb 
részén, a falu közepén,csendes, 

nyugodt környezetben
összközmûves családi ház eladó. 
Telek mérete: 809 m2, fõépület: 

100 m2, 3 melléképület. 
Irányár: 10 M Ft. Tel: 20/ 219-4053

Kiállítás

PILLANATKÉPEK 
EGY ÉLETMÓDRÓL

A Paksi Chen stílusú Tai Ji
Quan Sportegyesület fotó-
kiállítását szeptember 6-án
18 órakor Lacza János, a
sportegyesület elnöke nyit-
ja meg. A fotókiállítás meg-
tekinthetõ a VMK nagyki-
állító külsõ falán.

MESTERSÉGEK 
címmel Hornok Magdolna
paksi festõmûvész kiállítá-
sa nyílik meg szeptember
8-án, 15 órakor a VMK
nagykiállítójában. Beszé-
det mond Lönhárd Ferenc,
a Bárka Mûvészeti Szalon
vezetõje. Közremûködik
Juhász Kitti (citera, ének).

AZ ALTERNART
EGYESÜLET

kiállítását Hajdú János pol-
gármester nyitja meg szep-
tember 13-án 17 órakor a
VMK kiskiállítójában. 

Cseresznyési
szüreti 
mulatság

2007. szeptember 1-jén, a
régi cseresznyési iskola
elõterében. 
14  órától szüreti felvonulás.
15 órától kézmûves foglal-
kozás, tréfás ügyességi já-
tékok, mûsorok
20.30-tól szüreti bál.

VMK
Társas-, és divattáncokat
(keringõ, rumba, rocky, stb.)
elsajátítani vágyó felnõttek-
nek indul októbertõl szom-
batonként 13.45-15.15-ig 10
x 1,5 órás tánciskola. Rész-
vételi díj: 5000 Ft/fõ, 8000
Ft/pár. Jelentkezni lehet
szeptember 28-ig a 75/519-
153-as számon. Bõvebb in-
formáció kérhetõ a 75/519-
153-as telefonszámon.

Paksi 
Hagyományõrzõ
Magyarok Napja

Szeptember 8-án az Ürge-
mezõn.
Hagyományõrzõ fõzõver-
sennyel és íjászversennyel.
Kézmûves foglalkozások, lo-
vaglási lehetõségek.

9.30–11.30 Néptánccsoportok
11.30–12.00 Ghadah Gharam
Lányai hastánccsoport 
12.00–12.30 Csikós bemutató
12.30–13.00 Nemzeti érzelmû
motorosok felvonulása
13.00–13.30 Kalinkó együttes
13.30–14.00 Trianon. Elõadás
a magyarságot sújtó talán
legnagyobb katasztrófáról.

14.00–14.30 Shaolin kung-fu
bemutató és elõadás
14.30–15.15 Zúgó Nyilak Tör-
ténelmi Íjász Egyesület be-
mutatója
15.45–16.30 Szaggató együttes
16.45–17.15 Eredményhirde-
tés
17.15–19.00 Usztics Mátyás
interaktív elõadása Magor
nyelv és történelem címmel.
19.00–19.45 Elõadás Árpád
fejedelemrõl és a pozsonyi
csatáról
20.00–21.00 Õrzõ Tomak
Karaul Táltos, Koppány élõ
ivadékának táltos szertartása
22.00-tól Koncertek a Grand
Caféban.
A rendezvényt rossz idõ
esetén is megtartják!

Civil Nap 
Szeptember 8.
Szent István tér:
15.00 Megnyitó a Szent Ist-
ván téren
15.15 Felvonulás a Piactérig

Piactér:
16.00 Duna Party Klub
16.30 Twirlingesek bemuta-
tója
16.50 Csillag show Egyesü-
let
17.10 PSE Ritmikus Gim-
nasztika
17.35 PSE Karate bemutató

18.00 Sugárzó lányok ugró-
köteles bemutató
18.25 Csillag Show 
Egyesület
18.45 Roger Schilling 
zenekar
19.15 ASE Kyokushin 
karate bemutató
19.30 Mazsorett bemutató
19.55 Duna Party Klub
20.25 Twirlingesek 
bemutatója
20.45 Csillag show 
Egyesület
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A 45 perc
ifjúsági melléklet 

megjelenését
a Bau-Paks Kft.

támogatta.

A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet 

a paksi piactéren mûködõ bankfiókja melletti
részen, teljesen felújított 56 m2-es irodát 10,5 M Ft
+ ÁFA, 71 m2-es üzlethelyiséget 12,5 M Ft + ÁFA

kínál eladásra. Az elõzõ összegek irányárak. 

Kedvezõ hitelfeltétel 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 

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

Kedvezõ devizahitelek, 
szabad felhasználásra is!

Paks Villany u 4. Tel: 75/511-240

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

Dél-dunántúli
Regionális
Munkaügyi

Központ
Paksi

Kirendeltség

Felhívjuk tisztelt
ügyfeleink figyelmét,

hogy kirendeltségünkön 
az ügyfélfogadás

ideje
H–CS: 8–15 óra

P: 8–10 óra

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Eladó kétszobás 49 m2

fsz. lakás Bp. XV.
kerület Neptun utcában.

Irányár: 8,6 millió Ft.
Érdeklõdni: 20/415-5625

telefonszámon lehet.

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

Gyermeke õsztõl a fõvárosban tanul? 
Miért dobná ki pénzét albérletre, 

ha vehet lakást (hitelre is)?! 
A kisvárosias hangulatú 4. kerület-

ben megtalálhatja az Önnek legmeg-
felelõbb lakást! Hívjon, segítünk! 

City Cartel Ingatlaniroda 
20/414-6830”


