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Megyenap: kitüntetések és gasztronómia
A Tolna vármegyének pecsétet adományozó királyi diplomát I. Lipót király kancelláriájában 1699. szeptember elsejei keltezéssel állították ki. E jeles eseményrõl ebben
az esztendõben is megemlékezett a Tolna Megyei Önkormányzat három napon és három helyszínen. Az én Tolna
megyém címmel fotópályázatot hirdettek, kiállítást rendeztek, ünnepi hangversenyt tartottak. Az ökumenikus
ünnepi istentiszteletnek, közgyûlésnek, tanévnyitónak,
majd a szórakoztató programok sorát nyújtó Családi
Duna-partinak s utcabálnak Tolna adott otthont.

Hajdú János polgármester
vezette azt a maroknyi kis
csapatot, mely Paksot képviselte a „Minden ízében Tolna
megye” programon. A megyehét gasztronómiai találkozóján tradicionális, helyben
jellemzõ ételeket kellett fõzniük a településeknek. A paksiak – természetesen – halászlével készültek, ami mellé

Az uniós támogatással felújított Bezerédj Pál Sport- és
Szabadidõ Központban adták át a megyei kitüntetéseket idén már tizenötödik alkalommal. A tucatnyi díjazott között két paksi is volt,
L. Németh Erzsébet és dr.
Váradyné Péterfi Zsuzsanna, akik Tolna Megye Kiváló
Közalkalmazottja díjat kaptak. L. Németh Erzsébet, a
paksi Benedek Elek Óvoda
óvónõje munkássága elismeréséül a hátrányos helyzetû
gyermekek nevelése terén
végzett három évtizedes példaadó munkája, az anyanyelv ápolása érdekében kifejtett lelkiismeretes tevékenysége, Paks város társadalmi és közéletében vállalt
aktív szerepe, költõi munkássága elismeréséül kapta
a díjat.
Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna régész, a paksi Városi Múzeum igazgatója
Tolna megye tudományos
életében, a régészeti feltárásokban és a múzeológia

finom rétest is kínáltak. A fõszakács Deli József volt, akinek Hajdú János mellett önkormányzati képviselõk segédkeztek az étel elkészítésében. A találkozón a települések megvendégelték egymást, illetve zsûri értékelte az
étel remekeket. A Kovács János vezette grémium a
sárszentlõrincieket emelte ki
mint a versenykiírásnak legjobban megfelelõ ételek készítõit. A sárszentlõrinciek
prószával és gombóccal ne-

népszerûsítésében vállalt
több évtizedes színvonalas
munkája, a városi múzeum
tevékenységének fejlesztése érdekében tett erõfeszítései, szakmai publikációi, a
kulturális közéletben vállalt
kezdeményezõ szerepe elismeréséül részesült kitüntetésben.
Zombán, a Dõry-kastély
parkjában sátorerdõ és ínycsiklandó ételek illata fogadta a vendégeket a megyenap
alkalmából
meghirdetett
„Minden ízében Tolna megye” programon. Dr. Puskás
Imre elnök elmondta, hogy a
megyei önkormányzat a tájjellegû ételek versenyét azzal a nem titkolt céllal hirdette meg, hogy a települések közötti összefogást erõsítsék, s a saját ízeket összeadva a soknemzetiségû megye jellegzetességét, közös
értékét felmutassák. A
gasztronómiai találkozó sikerén felbuzdulva tervezik,
hogy elkészítik a megye szakácskönyvét is.

veztek. A kukta szerepét vállaló polgármester elmondta, a
gombóc lisztbõl, zsírból készült vöröshagymás mártással, a prósza kukoricalisztbõl
meggyel. Demény Károly
örömmel konstatálta az elismeréseket, amelyeket a legautentikusabb hagyományos
paraszti ételek készítésért
zsebeltek be.
-vt-
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Energiatakarékos felújítás jövõre is
Közel ezer lakás újult meg önkormányzati és állami támogatással Pakson. A panelek mellett két éve a hagyományos technológiával készült épületek energia-megtakarítást eredményezõ felújítására is lehet pályázni. A
két év alatt harmincmilliót fordítottak erre. Helyben az
idén már nem lehet pályázni, a keretet felhasználták.

Tavaly negyvenhét, idén harminc pályázat érkezett az önkormányzathoz a hagyományos technológiával épült házak felújítására. Azokat, amelyek megfeleltek az elõírásnak, kivétel nélkül támogatta
az önkormányzat. Ennek köszönhetõen a múlt évre szánt
tizenötmillió forintos keret
kevésnek bizonyult, így megtoldották az ideibõl több mint
hétmillióval. Ennek eredményeként erre az évre bõ
nyolcmillió forint maradt, ami
a nagy érdeklõdés miatt
megint csak kevés lett. A döntésre jogosult városépítõ és
gazdasági bizottság minden
igénylõ pályázatát elfogadta,
így a keretet közel hárommillió forinttal megemelték.
Ezek után döntöttek úgy,
hogy leállítják a pályázatot,
tájékoztatott Dóczi Miklós. A
polgármesteri hivatal mûszaki ügyintézõje azt is elmondta, tavaly kedvezõbbek voltak
a feltételek, az állami támogatás magasabb volt, egyharmad részt lehetett elnyerni, s
az önkormányzat ezt egészítette ki ötven százalékra.
Idén központi forrásból 15%,
de legfeljebb 265 ezer forint
Fotó: Vida Tünde

támogatáshoz lehet hozzájutni. Az önkormányzati rész
33%, ami legfeljebb 400 vagy
500 ezer. Az utóbbi attól függ,
hogy hány felújítási célt határoznak meg, terveznek-e utólagos hõszigetelést, nyílászárócserét, illetve fûtéskorszerûsítést. Egy cél esetén az
alacsonyabb, több esetén a
magasabb összeg a határ.
Dóczi Miklós úgy tájékoztatott, hogy a megvalósítás a
múlt évi nyerteseknél folyamatban van vagy befejezõdött,
de az idei nyertesek legtöbbje
még nem fogott hozzá a munkához. Az egyedi épületek tulajdonosai mellett több társasház is nyújtott be pályázatot.
A Kishegyi út 18-ban – mint
Bagdyné Haag Teréz elmondta – túl is vannak a munkán. A
hõszigetelést, a nyílászárók
cseréjét végezték el. Lakásonként háromszázezer forint volt
az önkormányzati támogatás,
államit viszont nem kaptak
forráshiányra hivatkozva. A
közös képviselõ szerint a kánikula idején már érezték a hõszigetelés jótékony hatását, 34 fokkal hûvösebb volt a lakásokban. A lakók abban bíznak,
hogy télen is hasonló hatása

lesz, s így spórolhatnak a fûtési költségeken.
Szakál László, a szomszédos
12-14-es társasház közös képviselõje bízik abban, hogy októberre õk is elkészülnek, s a
télen már nem szökik a meleg
a lakásokból. Régóta tervezték már a felújítást, most
azért látták elérkezettnek az
idõt, mert két forrásból is lehet pályázni. – Kicsit nehezményezzük, hogy nekünk kevesebb jár, mint a panelházak
tulajdonosainak, de ez is jó –
fogalmaz Szakál László. A két
lépcsõházból, tizenhat lakásból álló épület felújításának
költségvetése 16 millió, amibõl 3,2 milliót tesz ki az önkormányzattól elnyert pénz. Mivel korábban is tervezték a
munkát, takarékoskodtak,
volt lakástakarék-pénztár,
ami elõnyt jelent a hitelnél.
A paneleknél valóban kevesebb önerõvel hozzá lehet fogni a munkához, miként többször megírtuk, egyharmadegyharmad az állami és önkormányzati támogatás. Pakson
tavaly húsz társasház pályázott, tizenhat nyert. A többiek
még bírálatra várnak. A múlt
évi nyerteseknél a kivitelezés
idén kezdõdött el. Az önkormányzat mûszaki ügyintézõje
szerint az idei panelpályázat
meghirdetésére a tavalyi
program lezárásáig várni kell.
Hajdú János szerint az
energiatakarékos felújítás
Pakson sikeres projekt.
– Önkormányzatunk az idén
közel 200 millió forint támogatást nyújt e célra. 2006-ig
összesen 544 lakás újult meg
a lakótelepen, 2007-ben pedig
újabb 431 lakás korszerûsítését támogatja az önkormányzat és az állam közösen. A
„nem panel” épületek támogatási programja második
éve mûködik. Amennyiben az
állam nem vonul ki e mögül,
úgy a helyi támogatás növelésében gondolkodunk – mondta a polgármester.
-vt-
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Röviden
Elkezdõdött a rendelõ-

intézet átépítése, mert az
intézményben egynapos sebészetet alakítanak ki. A
városi rendelõintézet sikerrel pályázott az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárhoz az egynapos sebészet mûködésének finanszírozására. A szükséges átalakítást és a gépek beszerzését a paksi önkormányzat
finanszírozza a képviselõtestület által ez év július 23án jóváhagyott hetvenötmillió forintos összegbõl.
Az ÖKO Munkacsoport

Alapítvány a Kiskunsági
Nemzeti Park nevezetes
helyeit kereste fel egy tanulmányút keretén belül.
Két napos, igen tartalmas
és gazdag programban volt
része a társaságnak, mondja Jantnerné Oláh Ilona. Az
ÖKO Munkacsoport vezetõje hozzátette, Lendvai
Mária segítségével több
tanösvénnyel és azok jellemzõivel
ismerkedtek
meg. Az alapítvány rendszeresen szervez környezetvédelmi vetélkedõt felnõtteknek. Ehhez kapcsolódva fedeznek fel évrõl évre egy-egy nemzeti parkot.
Hatodszor tartották meg

a Tolna Megyei Szociális
Intézmények Sportnapját.
A szeptember elsejei rendezvény több helyszínen, az
ASE csarnokban és pályán,
a Tekézõben és az Idõsek
Otthonában zajlott. Foci,
kosárlabda, egyéni és páros
asztalitenisz, egyéni és páros tollaslabda, teke- és
sakkversenyek sorából lehetett választani. A díjátadásra Kovács Antal olimpiai és világbajnok cselgáncsozó és Bognár László világbajnok ökölvívó kapott
meghívást.
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Kinõtték az iskolát
Két helyszínen kezdõdött
meg a tanítás az I. István
Szakképzõ Iskolában, az eddigi Biritón lévõ épületek
mellett egy paksit, az evangélikus iskolaépületét is
használják ebben a tanévben. Czethoffer Gyuláné el-

Az idei volt a tizennegyedik

gólyatábor a Vak Bottyán
Gimnáziumban. A helyszín
változatlan, a cseresznyési iskola, a programok viszont
változatosak voltak. Mittler
József beszámolt róla, hogy
az újdonsült gimnazistákat
osztályfõnökeik, Hosszú Istvánné, Takács Éva és B. Kovács Ágnes fogadta. A táborvezetõ a programokról szólva
elmondta, az volt a cél, hogy
megismerkedjenek az iskolával, ottani szokásokkal, s csapattá kovácsolódjanak. A gólyatáborba látogatott a gim-

názium öregdiák egyesületének elnöke, Kováts Balázs,
aki élménybeszámolót tartott az olimpia helyszínérõl,
Pekingrõl. Nem maradt ki a
repertoárból a tájfutás, éjszakai túra, szellemi vetélkedõ, valamint fórum.
Mittler József elmondta, az
is hagyomány már, hogy a
hatosztályos képzés újoncai
ugyanezen a helyszínen, erdei iskolában kezdik tanulmányaikat. A huszonöt ifjú
gimnazista három napot töltött a cseresznyési táborban.
vida

mondta, olyannyira megnõtt
a diákok, illetve az osztályok
létszáma, hogy helyben már
nem találtak megoldást, e
célra használható épületet.
Az iskola igazgatója hozzátette, Hajdú János polgármester kötött egyezséget az
evangélikus
egyházzal,
melynek köszönhetõen használhatják a templom melletti, korábban iskolaként funkcionáló épületet. Az iskolavezetés úgy döntött, hogy
egyetlen osztályt sem fognak elkülöníteni, ezért bizonyos órákat tartanak majd
Pakson, illetve egyes osztályok bizonyos napokon tanulnak majd ott. A bázisa továbbra is mindenkinek
Biritón marad, hogy ne kerüljenek ki az iskolai élet

körforgásából. Mivel nincs
tornaterme az iskolának, a
testnevelés órákat is hasonló
módon oldják meg, Paksra
utaznak a gyerekek a barakképületekben lévõ tornaórákra. A diákok természetesen nem ingáznak óránként,
három
órájuk
vagy
egy teljes tanítási napjuk lesz
Pakson. Az biztos, hogy ezt a
tanévet így viszik végig, de
még nem dõlt
el, mi lesz a
hosszú
távú
megoldás, tette
hozzá az intézményvezetõ.
Czetthoffer Gyuláné arról is
beszámolt, olyan órafelosztást készítettek, ami a legkevesebb kényelmetlenséget
jelenti tanulóiknak. A változás okairól szólva elmondta,
hogy a szakképzés változása
miatt szaporodtak meg az
osztályok. Számos szakmában 9-10. osztály után három
év lett a képzés, így tovább
maradnak a tanulók az iskolában. A középiskolai képzés
négy évvel ezelõtti bevezetése sem maradt hatástalan,
immár négy középiskolai
osztály van, ahol nem váltja
egymást gyakorlati és elméleti hét. Az I. Istvánban immár 17 osztályban négyszáz
diák tanul.
-vt-

III. ORSZÁGOS CSILLAGFÉNY PARÁDÉ
Magyarország Csillaga szépség- és egyéniségverseny
Elõdöntõ 2007. október 13. Tolna
Döntõ: 2007. november 10. Paks
Legyél Te Tolna és Paks Szépe és Magyarország Csillaga!
Jelentkezési határidõ szeptember 27. Információ: 06-30/360-2075

Ezúttal is népes és látványos felvonulással kezdõdött

a szüreti mulatság Cseresznyésben. A fogatok, lovasok és
táncosok felvonulása után az egykori iskolánál kulturális mûsor kezdõdött. Az ünnepi köszöntõt idén Barnabás István alpolgármester mondta. Szavai után színes mûsor vette kezdetét, melynek közönségét kissé elijesztették az égen gyülekezõ fellegek. A szüreti nap hagyományosan bállal ért véget.

Korcsoportok:
Magyarország Csillaga: 15-29
Jövõ Csillaga: 11-14
Gyöngyszemeink: 6-10
Gyöngyszemecskék: 3-10
Sármos férfiak: 17-tõl korhatár nélkül
Összeillõ párok: korhatár nélkül

Jelentkezés: csillagshow@gmail.com
Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent és középen), Molnár Gyula (lent)
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Még tart a minõsítés
Javában folyik az ország 817 mûvészeti iskolájának minõsítési eljárása, melynek célja, hogy a mûvészeti oktatás minõségi színvonalát magas nívón tartsa, illetve,
hogy kiszûrje azokat az intézményeket, melyek fenntartói a szabályok kikerülésével jogtalanul magasabb
normatívát vesznek igénybe a központi költségvetésbõl.
Az elsõ forduló, az elõminõsítés dokumentumellenõrzésbõl állt. A Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
túljutott ugyan ezen a fázison, de a tüzetesen szemügyre vett elõírások változást is
eredményeztek az iskola életében: – Kénytelen voltam a
jazz tanszak tevékenységét
felfüggeszteni, mert a tanárok képesítése nem felelt
meg az elõírásoknak. A korábbi – képzettségre vonatkozó – rendeletek részletes
értelmezésével már 2005-ben
egyértelmûvé vált a tanszakon tanítók számára, hogy kinek a végzettsége nem felel
meg a szigorú elõírásoknak.
A dokumentumok hangsze-

renként lebontva rögzítik a
követelményeket. A pedagógusok egy része élt a nyugdíjba vonulás lehetõségével,
más része felvételizett a képzés megszerzéséért, változó
sikerrel, és olyan is akadt, aki
meg sem próbálta. Négyen
azonban állás nélkül maradtak – összegez az intézményvezetõ. Hartmann József hozzáfûzte, olyan tanár is van,
akinek jelentõsen csökkenteni kellett az óraszámát, mert
az eddig tanított két hangszere közül csak az egyik oktatására jogosult mostantól. A
jazz tanszakon 52 növendéket
érintett a változás, ez azonban még nem tekinthetõ véglegesnek: az iskola folyama-

tosan kapcsolatban áll a fõiskolával, amely végzõs növendékei körében meghirdeti az
állásokat, ezért szerencsés
esetben októbertõl akár ismét indulhat a képzés.
A 2007–2008-as tanévben
folytatódik a minõsítést célzó
vizsgálat. Ennek során a
szakemberek személyesen
jelennek meg az intézményben, és arról kívánnak meggyõzõdni, hogy a dokumentumoknak megfelelõ érdemi
munkát végez-e az iskola. –
Egy ellenõrzést sosem vár
nyugodtan az ember. De az

egészen biztos, hogy mi a jogszabályok és a rendeletek
elõírásai szerint mûködünk.
Az idei munkaterv összeállítása során figyelembe vettük
volna az ellenõrzéseket, de
ezek idõpontja nem ismert,
ezért úgy állítottuk össze a
tervezetet, mint más években. Idén is lesz egyesületi
hét, a jól bevált szokás szerint növendék-koncertek, zenei versenyek és még sorolhatnám, de újdonságok bevezetését nem tervezzük – tájékoztat Hartmann József.
-s-

kus Iskolában két elsõ osztályt indítanak. Az elsõsök
mellett, felsõ tagozatos osztályokba is érkeztek új diákok a
II. Rákóczi iskolába, hiszen
mint arról már hírt adtunk,
intézményfenntartó társulás
jött létre városunk, Pusztahencse és Németkér iskolái
között. Ennek megfelelõen a

vidéki intézmények a paksi
iskola tagintézményeivé váltak, ami azt jelenti, hogy alsó
tagozataik továbbra is a településeken mûködnek, a felsõsök pedig bejárnak a paksi iskolába. – A vidéki tanulók a
már meglévõ osztályok létszámát növelik – tájékoztatott Tell Edit oktatási referens, aki azt is elmondta,
hogy három óvoda esetében
szintén történt változás. Mint

ismeretes, a csökkenõ gyermeklétszámmal összefüggésben testületi döntés született
a Napsugár Óvoda Kereszt
utcai tagintézményének bezárásáról, ahol három csoport
mûködött. A gyerekeket a
Vörösmarty utcai, illetve az
Eötvös utcai tagintézményben helyezték el, miközben
igyekeztek figyelembe venni
a családok igényeit.
A tanév eleji hajrá után az
õszi szünetben várja a tanulókat és a pedagógusokat
egy rövidebb lélegzetû pihenõ október 29-tõl 31-ig. A téli szünet december 22-tõl
2008. január 2-ig, a tavaszi
március 21-tõl március 25-ig
tart. Az utolsó tanítási nap
június 13, de addig még soksok felelés, dolgozat, szakköri foglalkozás, rendezvény,
osztálykirándulás, verseny
és ünnepek sora vár a diákságra és tanáraikra.
-gyöngy-

Becsengettek
Hétfõn reggel becsengettek a
2007–2008-as tanévre. A
Bezerédj István és a Deák
Ferenc Általános Iskolában
egyaránt kettõ, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában
három, a Gazdag Erzsi Általános Iskolában pedig egy elsõ osztály indult ezen az
õszön. A Balogh Antal Katoli-

Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)
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Négy falut láttak vendégül
Két nap alatt kétezer látogató fordult meg a paksi atomerõmûben. Nyílt napra várták a vendégeket, elõbb négy
kiválasztott környékbeli községbõl érkeztek ötszázan,
majd az atomerõmûben dolgozók hozzátartozói háromszor annyian.
– 2000-ben rendeztük az elsõ nyílt napot, akkor egy
TEIT település, Uszód küldöttségét hívtuk meg. Azóta
minden évben négy települést látunk vendégül – idézte
fel Mittler István. Az atomerõmû kommunikációs fõosztályvezetõje hozzátette,
egy évvel késõbb merült fel
az ötlet, ha már felépítettek
egy komoly infrastruktúrát,
ki kellene használni, s lehetõséget teremteni, hogy
munkatársaik megmutassák
családjuknak munkahelyüket, ahova a hétköznapokon

kissé bonyolultabb bejutni.
Így indult útjára elõbb a
nyílt, majd a családi nap. Az
érdeklõdés töretlen. Az idei
nyílt napra induló autóbuszok is megteltek pillanatok
alatt. Ebben az évben Bátya,
Fajsz, Sárszentlõrinc és
Németkér lakói élvezték az
erõmû
vendégszeretetét.

Fóber Ferenc, Németkér alpolgármestere elmondta,
hogy náluk a település aktív
lakói kaptak lehetõséget a
részvételre. Hamar összejött
a társaság, fûzte hozzá. Jöttek fiatalok is, akik – mint elmondták – gyarapították tudásukat, bár véleményük
szerint õk eddig is több in-

Gyerekparadicsom az erõmûben
A hagyományoknak megfelelõen a települési nyílt napot követõen, vasárnap családi napot tartottak az atomerõmûben, ahova a cég dolgozóit, családtagjaikat várták. A rendezvényt Hamvas
István mûszaki vezérigazgató-helyettes nyitotta meg.
Köszöntõjében
kiemelte,
hogy ez már a hetedik ilyen
találkozó, ahol a vendégek a
hétköznapokon megszokottól eltérõen, illetve szélesebb
körben ismerhetik meg az
atomerõmûvet. A program
sikerét, az érdeklõdést mutatja, hogy az idõpont meghirdetését követõen igen hamar betelik a létszám, ami
kezdetben ötszáz fõ volt,
majd az évek alatt háromszorosára duzzadt, tette hozzá. Már a megnyitó idején a
bejárat elõtt sorakoztak a
kisvonatok, ezekre felszállva
kerékpárral, illetve gyalogo-

san is beléphettek a kapun a látogató csoportok. Az ismeretszerzés
felhõtlen szórakozással
párosult, a gyerekekre
rajzverseny, arcfestés,
kézmûves foglalkozások,
ugrálóvár
és
mászófal, illetve vidám
perceket jelentõ habzuhatag várt. Ezek után a
színpadi mûsort élvezhették a vendégek, fellépett a Bojtorján
együttes valamint Marót Viki és a Nova
Kultúr Zenekar.
Amíg a családok, barátok ismerkedtek az
atomerõmûvel, addig
újdonságként, a látogatóközpont mellett felállított hatalmas üstökben
gulyásleves rotyogott
160 kilogramm marhahúsból. A munkálatokat
irányító Benke László

formációval bírtak, mint az
idõsebbek. Horváth György,
testvére Dávid, illetve Fekete Zoltán úgy véli a tájékozottság a garancia arra,
hogy ne tartsanak a nukleáris üzemtõl. Õk mindhárman
támogatják az atomerõmû
mûködésével. Hasonlóképpen vélekedtek a lapunk által megkérdezett bátyai vendégek is. – Eben guba, hogy
itt van-e a szomszédban az
atomerõmû. Nem foglalkozunk vele – szögezte le Busa
Attila és Petrolán József,
akik kissé sûrûnek tartották
a nyílt nap programját. Három sárszentlõrinci hölgy ezzel nem sokat törõdött, élvezték a nap kínálta lehetõségeket. Farkas Sándorné,
Iffland Péterné és Szabó
Jánosné annak ellenére,
hogy nem ez volt az elsõ eset,
nagyon készültek az erõmû
látogatásra, ami nem is okozott számukra csalódást.
-vtmesterszakács elmondta, nagyon tetszik neki a program,
hiszen egy jó rendezvényen,
egy bensõséges, csapatot alakító, formáló együttlét nagyon jót tesz. – Nincsen annál szebb ünnep, mint amikor
együtt vagyunk, asztalhoz
ülünk és elbeszélgetünk egy
tányér ízletes étel mellett. Az
a béke szigete – fogalmazott.
A vendégek között volt Értékes István, akinek nem ismeretlen az atomerõmû,
több mint húsz éve dolgozik
ott. Elmondta, hogy eddig
két családi nyílt napon vettek részt, idén 14 éves fiának
mutatta meg, hol dolgozik.
István kiváló lehetõségnek
tartja ezt a rendezvényt, hiszen mint mondta, a vendégek megismerhetik az atomerõmûvet, közvetlen közelrõl
szerezhetnek ismereteket.
Emellett azt is fontosnak
tartja, hogy ezeket az ismereteket továbbadhatják, elvihetik az erõmû jó hírét.
-gyöngy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)
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A tárcavezetõ stabil hátteret akar
Elégedetten távozott az atomerõmûbõl a nukleáris iparágat felügyelõ minisztérium
vezetõje. Dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter szerint a paksi atomerõmûben elsõdlegesnek tekintik a biztonságot. Mint elmondta, fontosnak tartja a
szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését, mert e szakmában megengedhetetlen
az elvándorlás.

Dr. Takács Albert elmondta,
három hónapja áll az igazságügyi és rendészeti minisztérium élén, s fontosnak
érezte, hogy a nukleáris hatóság, azaz az Országos
Atomenergia Hivatal, illetve

az ország legjelentõsebb
nukleáris létesítménye, a
paksi atomerõmû mûködését
megismerje.
A nukleáris területért felelõs igazságügyi és rendészeti tárca vezetõjét Kovács
József vezérigazgató tájékoztatta, s egy üzemi bejáráson is részt vett. – Magam is meggyõzõdtem arról, hogy az atomerõmûben
a biztonság élvezi az elsõbbséget – fogalmazott a miniszter. Kiemelte, hogy a
villamos energia elõállítási
költsége messzemenõen itt
a legolcsóbb, s újabb technikai módszerek alkalmazásával növelni lehet a reaktorok teljesítményét, üzemidejét a szigorú biztonsági

elõírások megtartása mellett. A mai világ az energiaellátás e formája nélkül elképzelhetetlen, mondta a
tárcavezetõ, aki szerint a
közeljövõben nem változik
hazánkban a nukleáris
energia ma tapasztalható
meghatározó szerepe. Mint
elmondta, fontosnak tekinti, hogy milyen nagymértékû társadalmi elfogadottság
övezi a paksi atomerõmû
mûködését. A másik, amire
felhívta a figyelmet, a paksi
atomerõmûben dolgozók
anyagi és erkölcsi megbecsülésének szükségessége.
Dr. Takács Albert szerint a
létesítmény és az ott dolgozók felkészültsége nem
hagy kívánnivalót maga
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után, de folyamatosan
ügyelni kell arra, hogy a
legkorszerûbb tudást, megoldásokat alkalmazzák.
– Fontosnak tartom azoknak a fizetési, bérezési feltételeknek a megteremtését, amelyek lehetõvé teszik, hogy az itt dolgozók
tartósan végezzék ezt a
munkát, ne legyen elvándorlás. Az e szakmában dolgozókat nem lehet pótolni,
ezért fontos a személyi stabilitás – szögezte le az igazságügyi és rendészeti tárca
vezetõje. Dr. Takács Albert
hozzátette, azzal a fontos felelõsségtudattal
távozik
Paksról, hogy mindent megtesz a feltételek biztosításáért, amit az õ feladatkörében meg lehet tenni. Rámutatott, mindezen túl fontos, hogy az atomerõmû
mûködését biztosító költségvetési konstrukció mûködjön, s megmaradjon a
létesítményt övezõ pénzügyi biztonság.
-tünde-

Skanzenben ünnepelt a villamos ipar

Gólyahír

– Ma az MVM cégcsoport az
ország ötödik legerõsebb vállalatcsoportja. Célunk, hogy
jövõre még erõsebben és még
többen legyünk, valamint célunk az is, hogy átlépjük az
ország határát, és az MVM a
környezõ országokban terjeszkedjen – mondta Kocsis
István vezérigazgató Szentendrén, ahol hatalmas érdeklõdés mellett rendezték meg
a Magyar Villamos Mûvek
(MVM) cégcsoport immár
második Villamos Napját.
Mint Kocsis István megnyitójában hangsúlyozta: páratlanul grandiózus rendezvény
ez az iparág történetében,
melyen mintegy tizenötezren
vesznek részt, amely ötezerrel több, mint tavaly, amikor
az elsõ vállalatcsoporti Villamos
Napot
rendezték.
– Mindez akkor értékelhetõ

Hagyományosan a kollégiumban ismerkedtek egymással, és tanáraikkal az
ESZI gólyák. Négyosztálynyi, összesen százharminc diák sereglett össze
szûk három napra, hogy ne
idegenként üljenek szeptember harmadikán az iskolapadba. A szervezõk,
élükön Tóth Zoltán pedagógussal, úgy állították
össze a programot, hogy az
osztályok összekovácsolódjanak, s idõközben megismerjék a várost is, ahol a
következõ négy évet töltik.
Arra is szakítottak idõt,
hogy ellátogassanak a radioaktív hulladékok kezelésével és tárolásával foglalkozó RHK Kht. telephelyére.
-vt-

Fotó: TelePaks Városi Televízió

igazán, ha hozzávesszük,
hogy eközben számtalan kollégánk most is dolgozik az ország zavartalan villamosenergia-ellátásának biztosításán –
mondta.
A szentendrei skanzenben,
Magyarország egyetlen szabadtéri néprajzi múzeumának teljes területén a tavalyinál lényegesen nagyobb érdeklõdés mellett zajlott az
MVM csoport rendezvénye,
melyen idén immár másodszor a társaságcsoport valamennyi tagvállalatának dolgozói részt vettek. Azt, hogy a
paksiak körében is népszerû
a program, jelzi, hogy a tavalyinál harminc százalékkal
többen jelentkeztek. A Paksi
Atomerõmû Zrt.-tõl, az
Atomix Kft.-tõl és a többi
paksi cégtõl összesen hatezren utaztak több mint száz

busszal, tájékoztatott Mittler
István, a PA Zrt. kommunikációs fõosztályvezetõje.
A skanzen által kínált szabadtéri programokhoz, az ország tájegységeit bemutató
állandó látványosságokhoz
szervesen kapcsolódtak a különféle sport- és színpadi rendezvények, a valamennyi korosztály számára tartalmas,
szórakoztató és egymást folyamatosan váltó események.
A nap folyamán összesen 182
különbözõ program állt a vendégek rendelkezésére, beleértve a skanzen kiállítási
programjait és a színpadi rendezvényeket is. A program
„A mesterré válás útján” címet viselte, s a falumúzeum
egyedi kulturális értékeire és
alapvetõ nemzeti hagyományaira épült.
Mayer György

MOZAIK
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Bezárt a strand

Nem szakítanak a múlttal

Vége a nyárnak, sorban zárják be kapuikat a fürdõhelyek. A paksi ürgemezei strandot ebben a szezonban
utoljára augusztus 31-én látogathatták a fürdõzõk, jelenleg a téliesítési munkálatokat végzi a Paksi Vízmû
Kft. A cég ebben az esztendõben vette át a fürdõhely
üzemeltetését.
– Minden szempontból azt
hozta a strand üzemeltetése, amit vártunk tõle, mind
a nyereséggel tervezett bevétel, mind a költségek, illetve mûszaki megoldások
tekintetében – emelte ki értékelésében Artim András,
a Paksi Vízmû Kft. ügyvezetõje. Elmondta, hogy a
villamosenergia-ellátással
volt komolyabb probléma a
strandon. Fõleg hétvégeken, amikor nagy örömükre
telt házzal mûködött a fürdõhely, elõfordult, hogy
megszûnt az áramellátás,
ami kellemetlen volt, hiszen nem csak a vendéglátó
egységek kényszerültek
szünetet tartani, de a medencéket sem lehetett
ilyenkor használni. Ezért
gyors beavatkozásra volt
szükség, ami egy közel egymillió forintos beruházást
jelentett, de azt követõen
már nem fordult elõ hasonló meghibásodás. A strandon ebben a szezonban
újabb szolgáltatásokkal bõvült a kínálat, mûködött
paintball pálya, illetve elsõsorban a hétvégéken légvár. Egyre több szervezett
program helyszínéül választották a strandot, ami a
sportpályák kihasználtságát is megnövelte. A létesítményt ebben a szezonban augusztus 31-én vehették utoljára igénybe a fürdõzõk, majd elsején megkezdték a szakemberek a
téliesítési munkálatokat.
Ez magába foglalja a vízgépészet víztelenítését, szerelvények leszedését, takarítást, valamint a medencék
felkészítését a hideg hónapokra. A pancsolómeden-

cébõl leeresztik a vizet, az
úszó- illetve látványmedencében viszont marad a víz.
Megakadályozandó, hogy a
megfagyott víz szétnyomja
a burkolatot, fagytesteket
helyeznek el bennük. Ezekkel a munkálatokkal a tervek szerint szeptemberben
végeznek, majd ezt követõen, illetve ezzel párhuzamosan felmérik milyen felújításokra,
beruházásokra
lenne szükség. Megvizsgálják például a burkolatok, a
zöldterület, az épületek, illetve a gépészeti berendezések állapotát. Valószínûleg ezekkel a felmérésekkel
október végére elkészülnek, és leülhetnek a tulajdonos
önkormányzattal
megbeszélni, mire van lehetõség. Az ügyvezetõ bízik
abban, hogy a tulajdonos
elégedett volt a strand üzemeltetésével, és hosszabb
távú szerzõdést köthetnek
a feladat ellátására. A
strand bezárását követõen
a személyzet az eddigi gyakorlatnak megfelelõen a
tanuszodában folytatja a
munkát. A fürdõhely elõzetes információink szerint
szeptember közepén nyitja
meg újra kapuit. A nyári
leállás alatt a szociális
blokkon csempéztek, egészségügyi meszelést végeztek, az uszoda hõellátását biztosító kazánnál
átalakítási
munkálatok
folytak, illetve korszerûbbekre cserélték az öltözõpadokat, hogy ezzel is kényelmesebbé tegyék az
uszodai tartózkodást, tájékoztatott Ujvári Endréné
uszodavezetõ.
-gyöngy-

A nyár több változást hozott a
harminc éve alakult Paksi Városi Vegyeskar életében.
Amint arról lapunk is beszámolt, a júniusi egyesületi közgyûlésen lemondott posztjáról a „Fesztivál kórus” címet
nyert, Pro Urbe díjas együttes karnagya. Simon Péter
után az egyesület elnöke, Vajda Tibor is lemondott. A váratlanul kialakult helyzetben
a vezetõség és a felügyelõbizottság két tag híján állt öszsze, az õ megválasztásukra
augusztus 27-én került sor,
amikorra az új elnök, Nikl
Márta, a tagokkal történt
egyeztetést követõen ismét
összehívta a közgyûlést. – A
tanácskozás során az egyesület titkári posztjára Mohai
Andrást választottuk meg,
aki csupán fél éve kórustag,
viszont hasonló poszton szerzett gyakorlata személye
mellett szólt. A tisztséget korábban hosszú ideig Led-

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

neczki György töltötte be, aki
a jövõben a felügyelõbizottság tagjaként folytatja tevékenységét – tájékoztat az
újdonsült elnök, aki maga is
25 éve vesz részt az énekkar
munkájában. Mint mondja, õ
maga azért vállalta el a feladatot, mert az éneklés mellett a társaságot is nagyon
megkedvelte, és mindenképpen szeretné egyben tartani.
Az összejövetelen az új karnagy, az öt éve végzett Cseke
Gábor is alkalmat kapott arra, hogy kifejtse a jövõre vonatkozó elképzeléseit.
– Szeretném, ha sok minden
maradna a régiben, mert azt
gondolom, hogy, ami jól mûködik, attól kár volna feleslegesen megválni. A régi darabok közül kiválogattam tíz-tizenötöt, de természetesen nekem is vannak az új repertoárra vonatkozó terveim, a régi zenétõl egészen a
dzsesszig, csak a kóruson múlik, mi valósul majd meg
ezekbõl. Elõször az adventi
koncerten lépünk fel az átalakulás után – mondja a karvezetõ, aki nagy lehetõségnek
tartja, hogy ilyen fiatalon egy
kész, városi kórust dirigálhat.
Hozzáteszi azonban, hogy
férfiakra még szükség volna a
basszus szólamban, bármelyik, 18 órakor kezdõdõ hétfõ
esti próbájukra szívesen látják a jelentkezõket a mûvészeti iskolában.
-vtA holland anyavállalatú, kiskunfélegyházi
székhelyû EMTES Kft.
folyamatos foglalkoztatással magyar, ill. külföldi (Hollandia) munkavégzésre keres
– MSZ EN 287 szerint minõsített AWI/E és fogyóelektródás hegesztõket (ipari kazán, vegyipar,
olaj- és finomítóipar)
– Ipari kazán, vegyipari, olaj- és finomítóipari szerelésben jártas lakatosokat izometrikusrajzolvasási készséggel (min. 5 év gyakorlat).
Szállás és utazási térítés. Jó, rendszeres
fizetés. Külföldi munkánál napidíj.
Jelentkezni csak érvényes hegesztõ minõsítéssel,
ill. képzést igazoló okiratokkal lehet személyesen
az EMTES Kft. irodájában
(Kiskunfélegyháza, Szent János tér 5.) vagy a
76/560-016 telefonon (9–17 h) vagy postai úton.
Figyelem! Csak MSZ EN 287 szerinti minõsített
hegesztõket keresünk!
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Elismerés egy élet munkájáért

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével ismerte el Száraz István
munkásságát Sólyom László köztársasági elnök az államalapítás ünnepe alkalmából. A kitüntetést Gráf
József földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter
nyújtotta át. Száraz István
1970-ben, frissen szerzett
agrár végzettségével került
a Duna-menti Szövetkezethez, melynek jogutódjától
idén nyáron az igazgatóság
elnökeként vonult nyugdíjba, 30 évi vezetõi tevékenységet követõen. Részt vett
az országos és a megyei érdekképviseleti munkában, a
MOSZ-nak elnökségi tagja,

a Tolna Megyei Mezõgazdasági Termelõk Szövetségének pedig az elnöke volt.
– Nagyon nagy megtiszteltetés ez a kitüntetés, de
nem egyéni érdemrõl van
szó – hárítja el szerényen a
gratulációt az elnök. – Ez
csapatmunka, benne van a
kollégáim tevékenysége,
sõt az egyszerû parasztemberek áldozatkész munkája, amivel a tisztességes tudást átadták – magyarázza.
Életútjából kitûnik, hogy
az ágazaton belül mindig az
állattenyésztés állt közelebb hozzá, mint mondja: ez
a mezõgazdaság „nehézipara”, ezen belül is inkább a
tehenészet. Huszonöt éve a
vezetése alatt álló üzem az
országos tejtermelési verseny második helyezettje
volt. Közremûködött a Tej
Terméktanács megalakításában, a megyei szarvasmarha-választmány létrehozásában, és az országban
másodikként alakítottak
Paks körzetében tejtermelõ csoportot szövetkezeti
formában, 12 kistermelõ és
9 társas vállalkozás részvé-

telével, az õ vezetése alatt.
Mára már alig maradt a
megyében tehenészet, a
Paks környékiek azonban
termelnek, meséli örömmel
a hangjában, majd az is kiderül, nagyon fontosnak
tartja, hogy olyan jól mûködõ üzemet adott át a következõ vezetésnek nyugdíjba vonulásakor, amely
sokaknak biztosít majd
megélhetést hosszú távon.
Az elnök azonban nem fordított hátat az ágazatnak.
Beszélgetésünket megelõzõen is egy értekezleten
vett részt, mert a tanácsát
kérték. – Akikkel én együtt
dolgoztam, azok nem csak a
munkatársaim, de a barátaim is. Ha nekik gondjuk
van, bármikor állok rendelkezésükre – fogalmaz. Az
állattenyésztés körül most
különösen sok probléma
merült fel az aszály miatt,
mivel a takarmány nagyon
drága lett. Tavaly az intervenció teherként nehezedett az országra, ma pedig
takarmányhiányról beszélünk. – Nem egyszerû nálunk a munka, mert ha még

Sok tervvel érkezett a segédlelkész

Ponicsán Erzsébet személyében új segédlelkésze van
a paksi evangélikus közösségnek. Az ifjú hölgy sportiskolába járt, majd miután
sérülések miatt sokat volt
kórházban, s ott azt tapasz-

talta, mennyire éhesek az
emberek a szeretetre, úgy
döntött lelkész lesz, s jelentkezett teológiára.
Lelkésszé avatása után került Paksra, ahol néhány hete
szolgál segédlelkészként Szabó Vilmos Béla esperes mellett. A paksiak az augusztus
20-i városi ünnepségen már
találkozhattak vele. Ponicsán
Erzsébet elmondta, a lelkészi
hivatás lemondással jár, mint
most esetében, hiszen nem
maga választja meg, hol fog
szolgálni, mint ahogy Paks
mellett sem õ döntött. A fogadtatás azonban mindezt elfeledtette, hiszen örömmel,
nyitott szívvel várták. A lel-

Fotók: Paksi Hírnök archív (fent), Molnár Gyula (lent)

kész élete Erzsébet szerint
olyan, mint templom a dombtetõn – Példamutatóan kell
élni, mert a lelkészek a hívek
figyelmének középpontjában
vannak – fogalmazott. Azt is
elárulta, hogy munkája kivételesen sok örömet jelent számára, hiszen emberek között
van, s õ azt vallja, hogy minden emberben van érték,
amit öröm felfedezni, felszínre hozni.
Az ifjú segédlelkész arra
törekszik, hogy a fiatalokkal
közös hangot találjon. Ifjúsági klubot, baba-mama klubot tervez, de az idõsekre is
szeretne sok idõt szentelni.
-tünde-
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oly jól felkészült is a termelõ, az idõjárás mindent
tönkretehet, megsemmisíthet, és kezdõdik elölrõl
minden. Ez az, amit nagyon
tisztelek a parasztemberben: a kitartás, a tisztesség
és a következetes munka –
állítja. Ezt a szakmát csak
úgy lehet csinálni, ha valaki szereti, ebbe bele kell
születni, hogy az ember
génjeiben legyen, vélekedik. – Nagyszüleim is parasztemberek voltak, apám
a Don-kanyarban vesztette
el mindkét lábát. A mai
szövetkezet jogelõdjének
az alakulásakor a társai
hívták, mondván: „mi dolgozunk, de kellene egy vezetõ”. Nem sokkal az õ halála elõtt kerültem én is az
üzembe, a szívemhez is nõtt
– idézi fel, majd borúlátó
gondolattal folytatja: mostanában aggódik az ország
mezõgazdaságáért, és nem
csak a globális felmelegedés miatt. Igaz, hogy jelentõsége arányaiban fokozatosan visszaszorul a többi
ágazat mellett, mégis fontos volna, hogy legyen a
parlamentben saját képviselete, teszi hozzá.
-s-

FELHÍVÁS
A Paksi Német Kisebbségi Önkormányzat nyelvklubja idén októbertõl
folytatja a tavaly megkezdett német
nyelvi képzését.
A képzést az elõzõ évhez hasonlóan
most is két csoportban (kezdõ, haladó) mûködtetnék. A tanfolyam tervezett idõtartama mintegy 100 óra,
heti 1 alkalommal 3 óra. 2007. október 1. és 2008. május 31. között.
Helye: Német Önkormányzat irodája. (Dózsa Gy. út 2.)
Jelentkezni: Rohacsek Andrea kisebbségi referensnél 2007. szeptember 20-ig lehet személyesen az
irodában, vagy a 75/511-095 illetve
a 20/994-59-67-es telefonszámokon lehet. Várjuk mindazok jelentkezését, akik tovább szeretnék fejleszteni német nyelvtudásukat, vagy
kedvet kaptak e nyelv megismeréséhez, és elsajátításához!
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Magyar Termék Nagydíj

Az Országház Felsõházi Termében tartották a Magyar
Termék Nagydíj átadási ünnepséget. A hatvankét díjazott között egy paksi is volt,
a DC Beton Kft. A paksi vállalkozás, mely 2004 óta
gyárt betoncserepet, tavaszszal már elnyerte a Construma nagydíjat saját fejlesztéséért, a hódfarkú betoncserépért. A Magyar Termék Nagydíjra az Azzuro
termékcsaláddal neveztek, s
mivel az megfelelt az igen
szigorú szakmai elvárásoknak, elismerésben részesült.
A díjátadó ünnepségen Szili Katalin, az országgyûlés elnöke mondott ünnepi köszöntõt, majd gazdasági bizottság alelnöke, Podolák
György. Szavaikat követõen
a Magyar Termék Nagydíj
pályázat bírálatában résztvevõ szakemberek értékelték a
pályázókat. Kiemelték, hogy
mindegyikben jelentõs szerepet kapott az innováció. A
díj tízéves múltra tekint viszsza, idén hatvankét termék
nyerte el különbözõ fokozatait, mely – mint kiemelték –,
garanciát jelent a kiváló minõségre. Az elismerõ okleveleket, így a DC Beton Kft.nek szólót is Egyed Géza, a
Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium szakállamtitkára adta át. Kovács Sándor,
a cég ügyvezetõje elmondta,
sikerük titka, hogy nagy
hangsúlyt fektetnek a fejlesztésre, s náluk a minõség
az elsõdleges szempont. -vt-

VELÜNK TÖRTÉNT

Mentésben is jók a tûzoltók
Harmadik helyen végzett
Csopakon, az országos mentõversenyen a Paksi Atomerõmû Tûzoltósága. Az évtizedes hagyományú verseny
másodszor volt nemzetközi,
és a paksiak is másodízben
neveztek. Ezt nem is tehették volna meg korábban, hiszen 2005 óta mûködik náluk
mentõszolgálat. Tavaly negyedik helyen végeztek, idén
eggyel elõrébb, ami – miként
Peszteritz Rajmund mentõápoló elmondta – azért különösen értékes eredmény,
mert a 15-16 induló zöme fõállású mentõsökbõl áll. A
versenycsapat tagja arról is
beszámolt, hogy minden évben választanak a szervezõk
egy kiemelt témát. Az elsõ
napon errõl tudományos elõadásokat hallgatnak a résztvevõk, s e köré épül a feladatok zöme is. Idén ez a kiemelt témakör a szülészet és

a csecsemõápolás volt.
Ezen kívül
klasszikus
mentési feladatok vártak a csapatokra, úgy
mint
újraélesztés, baleseti ellátás.
Az Atomerõmû Tûzoltósága
igen
szoros versenyben lett harmadik. Közel kétezer pontot lehetett
gyûjteni, és csupán százzal
maradtak el az elsõ helyezettõl. A bronzérmes gárda tagjai: dr. Szvitán Gábor mentõorvos, Pesztericz Rajmund,
Suplitz István és Bán Ferenc
mentõápolók.
Pesztericz Rajmund elmondta, hogy többnyire
helyben, a tûzoltóságon ké-

szültek, de a pécsi mentõállomáson is eltöltöttek két napot, ahol dr. Szvitán Gábor és
kollégái segítették a felkészülést. Tõlük bérelték a versenyen használt mentõautót
is, hogy ne akadályozzák az
ellátást Pakson. A megmérettetésre a versenyzõknek
maguknak kellett vinni az ott
használt jármûvet teljes felszereléssel.
-vt-

A közelmúltban kétszer is szóltak panel-

tûzrõl a híradások. Nem sokon múlt, hogy Paks
is a címlapokra kerüljön. Szeptember negyedikén este nem sokkal fél nyolc elõtt tûz ütött ki
a Babits Mihály utca 3. szám alatti tízemeletesben. A tûzoltókat riasztó telefonáló azzal a
hírrel jelentkezett, hogy az egész hetedik emelet ég. Bán Attila osztályvezetõ elmondta, ennek alapján hármas, kiemelt fokozatú riasztást
rendeltek el, öt gépjármû indult oltani, illetve
egy magasból mentõ. Kiérkezve alacsonyabb
fokozatúvá minõsítették az eseményt, s a vidékrõl Paksra tartó autókat visszafordították.
Végül egy porral oltóval megfékezték a tüzet,
ami a bejelentéssel ellentétben nem a hetediken, hanem egy nyolcadik emeleti lakásban
lobbant fel. A helyiségeket nem lakásként, hanem technikai célokra használják, a kábeltelevíziós szolgáltató berendezései üzemelnek itt.
Ez volt az oka annak, hogy a városban szünetelt egy idõre a kábeltévé-szolgáltatás. A Paksi
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság munkatársai nagyon hamar úrrá lettek a helyzeten,
így rengeteg értéket mentettek meg. Egy órával a bejelentés után már a tûz hírére utcára
menekült lakók is visszatérhettek az épületbe.
A tûzoltóság pedig megkezdte az eset kivizsgálását.
-vtFotó: Vida Tünde (fent balra), Atomerõmû Tûzoltóság (fent jobbra),Molnár Gyula (lent)

VELÜNK TÖRTÉNT

föl a FÜF – Focisták Ügyes Feleségei – feminista félkatonai alakulat
– figyelmét, hogy ideje lenne felülvizsgálnia elõítéleteit!), mi bizony
sört és pálinkát is ittunk. S bár a
megfelelõ taktika megbeszélésére
valahogy nem került sor (magyar

kényelmes lábbeli viselése”? Borkóstolás közben könnyen feltörhet
a lábunk? Vagy ki kell gyalogolnunk magunkból a megivott bort?
Hány liter bort is fogyasztunk mi
száz kilométeren? A második nap
kora reggeli disznó-pogromjának
olvastán aztán fölmeredezett a hátunkon a szõr. A FÜF feminista logikája szerint ugyanis a csapat
minden tagja férfi, a férfiak pedig
mind disznók, így valamennyi
öregfiú levágásra alkalmas. Csak
az vigasztalt minket, hogy legalább lesz búcsúpálinka, s lehet,
hogy a böllér részegebb lesz, mint

ember, mikor iszik ne beszéljen
fociról, mert könnyen tömegverekedéssé fajulhat a dolog), a
csapat mégsem töltötte az idejét
hiába: mindenik öregfiú megtanulta közben a sörcsapolás fortélyait, olyannyira, hogy bármelyik kocsmában jelentkezhet csaposnak.
Aztán megérkezett a várva várt
paksi meghívó is. Már az elsõ nap
programja lázba hozott minket.
Férfiember számára lehet-e izgatóbb város Szekszárdnál. Szexárd.
Bármit is mondhat a FÜF, már elsõ
hallásra a szex és a bor jut róla a
jámbor férfiember eszébe. Egykét dolog nyugtalanított csupán: a
meghívó szerzõje vajon mire gondolhatott, amikor azt írta, hogy a
„város innivalóival sajátos formában ismerkedünk meg”. Bemutatnak nekik, netán inkognitóban
lesznek? A szürkebarát talán civilben? Vagy mi fogunk kivetkõzni
magunkból ismerkedés közben?
Olyannyira, hogy a szekszárdi bikavér hatására egész éjjel kergetni
fogjuk a szelíd pannon dombokon
a FÜF teljes állományát? S vajon
miért áll piros betûkkel a meghívóban, hogy Szekszárdon „ajánlatos

mi, s így lehet, hogy nem le, hanem el fog szúrni minket. Hogy a
nevekkel kapcsolatos félreértéseket elkerüljük, kitûzõket is hoztunk
magunkkal. Ennyivel jobbak vagyunk a magyar rendõröknél, akik
azonosító jel nélkül szokták megverni nemzeti ünnepeken az adófizetõ polgárokat. A kitûzõ viselése
azért is jó, mert orvosolja a túlzott
alkoholfogyasztással járó, saját kilétünkkel kapcsolatos memóriazavarokat. Egyesek ugyanakkor
tudni vélik, hogy a FÜF GPS-eket
szerelt a kitûzõkbe, hogy beazonosíthassák kóválygó férjeik tartózkodási helyét. Paksi barátaink
Sipos József vezérrel az élen a halászcsárdánál vártak, s hiába reménykedtek az ellenkezõjében, mi
sokan, szomjasan és éhesen
megérkeztünk. Házi illetve hegyi
papunkat is hoztuk magunkkal,
hogy a jó eredményért való fohászkodás illetékes szájból
könnyebben feljuthasson a
Mennyekbe. Hamarosan kiderült,
hogy nem egyszerû focimérkõzésrõl van szó. Házigazdáink kisebbfajta nyári olimpiát szerveztek
számunkra. Volt gyaloglás, sportlövészet (külön dicséret Zátyi Le-

Vadak útján
Sok évre visszatekintõ kapcsolat egyik állomásaként látogatott a székelyudvarhelyi öregfiúk focicsapata Paksra. Az eseményrõl az
egyik vendég, Szakács István Péter számol be
rendhagyó módon.
Amióta a paksi atomerõmû és a
Székelyudvarhelyi Gimi Öregfiú focicsapatai között kialakult a baráti
kapcsolat, a magyar történelemtudomány újabb históriai fogalommal gyarapodott: a Hadak útja
hungarikum mellé odakerült a Vadak útja kifejezés is – a székelymagyar történelem igen fontos
eseményeinek és helyszíneinek
mitológiai-földrajzi jelölõjeként.
Mint ahogy a nevük is mutatja, rokonfogalmakról van szó. Míg a
Hadak útján Csaba királyfi és a hunok szoktak vágtatni, addig a Vadak útján Deák Imre udvarhelyi
csapatkapitány válogatott vitéz népe közlekedik száguldó szittya paripák helyett alkalmi szamárkordén vagy bérelt autóbuszon. Az út
is csak egy kicsit különbözik: a
hunoké a Tejút, a miénk a Bor- és
Sörút, fényévnyi távolságban hátrahagyott üres üvegekkel. Innen
van aztán, hogy miközben hun
õseink mindenfelé csillagködöt
láttak, addig nekünk mindig ködösen csillog a szemünk bárhunnan
is jövünk. A legnagyobb különbség az érkezéssel kapcsolatos.
Miközben Csaba királyfit és hun
vitézeit hosszú ideje várják már, s
még mindig nem méltóztattak
megérkezni, addig mi minden második évben megjövünk, anélkül,
hogy himnuszban kérnének erre.
Végül pedig a hunok rettenetes
randalírozása szelíd öreg hölgyek
ötórai teázásának tûnik a mi hard
stílusunkhoz képest. Valójában innen kapta nevét a Vadak útja.
Íme, idei paksi portyázásunk rövid
krónikája – a szokásos krónikusi
(be)csúsztatásokkal.
Csak a Kovács Pali üresen kongó söröshordói a megmondhatói,
hogy mennyit készültünk erre a kiruccanásra. Aki azt hiszi, hogy komoly megbeszélések helyett csak
csíki sört vedelni járt a focicsapat
a Villanytelep utcai edzõtáborba,
az bizony nagyot téved (itt hívnám
Fotó: Vida Tünde
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ventének, aki bizalmas körben elárulta, hogy mesterlövészi sikerének az volt a titka, hogy a céltábla
közepébe képzelte felesége angyali ábrázatát, valamint Szarvas
Bélának, aki szûzen maradt céltáblájával a „Világbéke rettenthetetlen harcosa” címet érdemelte
ki). Volt még úszás, búvárkodás, a
barlangászat kedvelõinek pedig
bórkóstolással egybekötött pincelátogatás. Egy ilyen mélyreható
pince-expedíció után a Krónikás
egész éjjel úgy érezte magát,
mintha bungee jumpingozott volna. Még tekéztünk is Gyarmati Kati óvó néni felügyelete alatt, aki
többször is elmagyarázta, a tapasztalatlan székely férfiaknak,
hogyan kell fogni a golyóikat,
hogy jó legyen nekik. Kókai Péter
pedig nemcsak az uszoda vizét
melegítette föl – bio módon – a kívánt hõmérsékletre, hanem végigkalauzolt Szekszárdon. Õ minket
irányított, õt pedig halk szavú felesége. Az õstörténetünk állatáldozatát idézõ disznóvágásról mindenki elismeréssel beszélt, Dezsõt, az áldozatot kivéve, aki az
egyetlen józan lény volt száz méteres körzetben. Idén újabb epizódokkal bõvült a nagy sikerû
Kobra keresi Lobellót c. kalandfilm is: a Kobra, a mesterszakács,
valamint a Lobello és a rejtélyes
éjszakai borozás c. alkotásokkal.
Utolsó napon pedig paksi vendéglátóink szerveztek a FÜF számára
egy maratoni gazdaságos áruházi
kocogást, ahol kedves feleségeink kiélhették legalantasabb vásárlási ösztöneiket is.
Az öregfiú labdarúgó-mérkõzést már krónikazárta után rendezték meg, melyen mindkét
csapat fényes gyõzelmet aratott
barátságból. S hogy mennyi lett
a végeredmény? Természetesen
6:6 – nagy udvarhelyi fölénnyel.
Így aztán az is elképzelhetõ,
hogy a FIFA 6:3-as udvarhelyi
gyõzelemre módosítja az eredményt a beérkezett szakértõi
észrevételek alapján. A paksiak
számára is van azonban jó hírünk: a konyhai robotot végzõ
paksi férfi jobbágyoknak feleségeik hamarosan visszaadják
szabadságukat.
Szakács István Péter

MOZAIK
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Írországban gyarapította tudását a paksi óvónõ

Nagy útról tért haza a közelmúltban Mattern Edit,
kinek neve hallatán elsõsorban a Kereszt utcai ovisok és szüleik kapják fel fejüket. Észak-Írországban,
a Belfasttól 20 km-re fekvõ
Bangorban vett részt egy
szakmai
tanfolyamon,
melyre pályázat útján nyílt
lehetõsége. Magyarországról egyedül õ utazott.
– Ott derült ki, hogy a
csoporttársaim nagy része
angol nyelvtanárként érkezett a képzésre. Az elsõ hét
kifejezetten nehéz volt. Viszont a második héten ugrásszerû változás történt,
sokkal jobban megértettem

a nyelvet – meséli könnyed
derûvel. Pedig az átlagember már attól is elborzad,
ha meghallja, hogy az utat
két repülõtéri átszállás is
tarkította, ráadásul az
egyik Európa legforgalmasabb repterén, Frankfurtban. Úgy tûnik, Edit szereti a kihívásokat. – Böngészgettem az interneten, és
megtaláltam a Comenius
pályázatokat. A Tempus
Közalapítvány kiírása az
egész életen át tartó tanulást hirdeti óvónõknek és
tanítóknak.
A „Játszva tanulni” program célja, hogy megismertesse a pedagógusokat
olyan drámapedagógiai játékokkal, fogásokkal, amiket fel tudnak használni
munkájuk, tanításuk során,
vagyis felfrissíti a módszertani eszköztárukat –
magyarázza. A módszerek
kidolgozását és bemutatását profi színészek és tanuláspszichológiával foglalkozó szakemberek végezték.
A második héten, amikor
az oktatók már úgy érezték, hogy elég sok játékot
elsajátítottak a résztvevõk,
kettesével beosztották õket
gyerekekhez, akiknek a já-

Talán köztudott, hogy Pakson, a
Sárgödör téren minden évben
rendhagyó borversenyt tartanak.
Ez azt jelenti, hogy minden benevezõ borosgazda és vendég bírálhat
is. Az idén volt a hetedik.
Minden bor kap egy számot, amit
csak a szomszéd helyiségben lévõ
számítógép kezelõje ismer, ha belenéz a számítógépbe. Több bizottság alakul: vörös, fehér, rozés, siller, stb. Egy bizottság 30-50 bort bírál. Ritka alkalom, amikor a borosgazda megismeri saját borait. Egyszer egy rádiós különítménnyel a
sorok írója is részt vett egy borbírálaton.
A borok kóstolgatása közben per-

tékok közül hármat meg
kellett tanítani. Közben pedig nem csak a drámapedagógia elemeit sajátították
el, mert a gyakorlatok közé
a szervezõk belecsempészték az írországi táncok, viseletek alapjait is. – Kaptunk egy eredeti ír furulyát, amin ír dalokat tanítottak nekünk – mutatja a
hangszert, amely vékonykább az itthon jól ismertnél
és megszólaltatni is másként kell. Ezért sokat gyakoroltak vele, és talán nem
véletlen: a szálloda vendégei közül nem a tanfolyam
résztvevõi voltak a legkedveltebbek.
Az út rendkívüli élményei
közé tartozott az a kirándulás is, amelynek során az
ország néhány nevezetességét tekinthették meg.
Edit bazaltoszlopokból kialakult lépcsõket mutat a
képeken, majd függõhidat,
melyrõl csodálatos volt a
kilátás, és persze olyan üde
zöld minden, mint ahogyan
az a prospektusokban is
szerepel. – Bármelyik pillanatban váratlanul elered az
esõ, majd gyorsan kisüt a
nap – árulja el ennek a titkát is, majd számtalan él-

Kovács Mihály:

Jó bor,
jó egészség
sze beszélgetünk, illetve figyeljük,
mint mondanak a tapasztalt boros
gazdák. Egyszer csak hallom ám,
mondja az egyik szakértõ körülbelül a harmincadik bor kóstolása
közben: – Mikor megízleltem a bort,
azt gondoltam ecetet kóstolok egy
marék tûvel ízesítve! – és folytatja: Nem hittem volna, hogy valaki enynyire nem tiszteli a bizottságot,
hogy ilyen bort hoz ide… S utálkoz-

ménnyel folytatja. – Az ír
pubokat is meglátogattam,
és megízleltem a híres ír
sört is. Az ír kenyerek közül a soda bread és a potatoes bread volt a legízletesebb – mondja, mégis a legmaradandóbb élményt az
ott szövõdõ barátságok jelentették számára. Spanyol
és görög szobatársnõitõl
azóta is sok e-mailt, levelet,
fényképeket kapott, a csoport pedig már most gondolkodik egy jövõ nyári találkozáson.
– Úgy érzem, hogy az ott
tanult
drámajátékokat
megfelelõ válogatás után
nagyon jól hasznosíthatom. Bõvíteni tudom a gyerekek anyanyelvi kultúráját, kifejezetten jók a közösségfejlesztõ, szorongásoldó és a csapatépítõ
játékok. Szerintem a mai
pedagógiai gyakorlatba
könnyen illeszthetõk ezek
a módszerek, mert a játékosság az alapja és a kötetlenség, az improvizáció
meg a kreativitás – öszszegez. Az új módszereket
új munkahelyén, az Ifjúság úti Mesevár Óvodában
fogja alkalmazni.
-s-

va öntöttük ki a „bort” és mostuk ki
a poharat, de megjegyeztem a számát.
A rendezvény remekül alakult –
vacsora, zene, nóta berekedésig –,
igazi népünnepély volt. Az est folyamán ismét szóba elegyedtem a
„szakértõvel”, aki még elmondta,
hogy a jó bor készítéséhez egyebek mellett sok víz kell. (Nálunk
Pakson csak a hordómosáshoz!!!)
A kisördög bujkált bennem, ezért
megnéztem az eredménylistán, ki
lehet az, aki e bûnt elkövette a vélhetõen jó szõlõ ellen. Megdöbbenve látom, hogy „szakértõnk” volt
az. De azért õ vidáman énekelte:
„Jó bor, jó egészség”.
Fotó: Molnár Gyula
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Kalendárium: Szép szeptember
„Szeptember szép ember, november
csúf ember, december rossz ember.”
Nem csak a rigmus szerint, de általánosan is elfogadott az a megállapítás,
hogy a három ember végû hónap közül
a szeptember a legbarátságosabb.
(Remélem, nem kiabáltam el!)
Érdekes, hogy az õszi évnegyed kezdõ hónapját hányféle névvel illeték;
hívták Õszelõnek, Földanya havának,
Vénasszonyok és Szent Mihály nyarának is, és a kora õsz változatos neveire
mintha rímelne a számos jeles, idõjósló, sõt rontó nap és népszokás.
Szeptember elsején, Egyed napján
kezdõdik a búza és rozs vetése. A gazdák merészebbje e nap hajnalán pucéran körbejárja a szõlõt, a négy sarkát
gallyakkal összeköti, így ûzve el a rontást a termésrõl. (Na ilyen ma már
nincs! Egész éjjel a határt jártam, de
egyet sem láttam.)
Az ötödikei Lõrinc rontó nap a javából! Megrontja a vizeket, hogy ne lehessen többet a szabadban fürödni, és
ugye újra belepiszkít – augusztus 10-

én már egyszer megtette – a dinnyébe
is.
Kisasszony napján, szeptember nyolcadikán, Szûz Mária születésnapját
ünnepeljük. Ezen az országosan kedvelt búcsúnapon a hívõ asszonyok kimentek a napfelkeltét várni, mert az
arra érdemesek a fölkelõ napban megláthatták Máriát. A Fecskehajtó Kisasszony napjának szép elnevezése arra utal, hogy ekkor búcsúznak és indulnak útnak a fecskék és a vándormadarak. Dologtiltó nap lévén az asszonyok nem dolgozhatnak, s különösen a
fonás tilos. (Személy szerint én jobban
örülnék a vasalásnak.) Ez a nap jelezte a dióverés kezdetét is, s bár én nem
nagyon értem az összefüggést, az okosabbak kedvéért elmondom, hogy a
dió a halált és a szüzességet jelképezte. Természetesen idõjárásjóslás is
kapcsolódik kisasszony napjához. Ha
például ezen a napon bugyborékos
vagy ritkaszemû az esõ (remélem, figyelte valaki!), csapadékos õsz vár
ránk. Jó idõ következik, ha sok futó-
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csillag látszik, ha nem esik harmat, ha
az éjjelek rendkívül hidegek, vagy ha a
Tejút az égen tisztán látszik. Rossz idõ
jõ, ha a galambok vízben fürödnek, és
késõn repülnek haza.
Régen számos templom, kápolna helyezte magát Mária nevének oltalmába, ezért egyes vidékeken szeptember
12-e, Szûz Mária nevenapja a búcsú
napja. Ez jó alkalom a vendégségre,
amikor messzirõl is eljöttek, eljönnek
a családtagok egymást meglátogatni.
Míg 12-e a vendég- és búcsújárással
szerencsés, (mondjuk ez is attól függ,
hogy honnan nézzük, a vendég vagy a
házigazda oldaláról…), addig a 13-a
különösen szerencsétlen hírû, ami ellen csak úgy lehet védekezni, hogy az
ember szöget ver a falba. (Ezt olcsón
megússzuk.)
Végül következzen egy régen elfelejtett szép, csendes ünnep, melyen Mária anyai fájdalmára emlékezünk.
Szeptember 15-én, Hétfájdalmú Szûzanya napján kell átérezni Mária szenvedését, fájdalmát hogy az ember a
mérlegeléskor, ami Szent Mihály napján jön, könnyûnek ne találtassék.
Hahn Szilvia

SZÜRETI NAP – PAKS

SZÜRETI NAP – DUNAKÖMLŐD

2007. szeptember 15.

2007. szeptember 22.

Helyszín: Sárgödör tér
10 órától Siller borhoz illõ ételek fõzõversenye
13–18: Siller bormustra

9.00: „Szüreti Kupa” – barátságos labdarúgó-mérkõzések
Somodor, Somogybabod és Dunakömlõd "öregfiúk" csapatai
között a sportpályán.

Helyszín: VMK parkolója
12.30 TÉRZENE - Játszik: a Vetõvirág
13.00 Bíróné kikérése, borkóstoló
13.10 Szüreti felvonulás

Helyszín: Faluház és környéke
9.00 Civil fakanál – fõzõverseny családoknak, baráti társaságoknak
10.00 Zenés invitálás a Roger Schilling Fúvószenekarral
11.00 Kézmûvesek utcája – „Nyitott porták” (a Béke út 2 Béke u. 26.) szabadtéri kiállítások, kézmûves bemutatók és
foglalkozások, termékbemutatók, gyermekjátékok.
11.00 A Dunakömlõdi Borbarát Kör borbemutatója
11.30 A Csámpai Country Road Club táncbemutatója
13.00 Térzene a a Roger Schilling Fúvószenekarral
13.30 Szüreti felvonulás
13.45 A Madocsai Néptáncegyüttes mûsora a faluház elõtti
színpadon
14.30 A felvonulók köszöntése a Faluház elõtt
15.00 Szüreti felvonulás

Helyszín: Sárgödör tér
13.30 TÉRZENE – Játszik: a Roger Schilling Fúvószenekar
14.30 Érik a szõlõ – a Kereszt utcai óvodások mûsora
14.50 A Kalinkó citerazenekar mûsora
15.15 A fõzõverseny eredményhirdetése
15.50 Madocsai Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes mûsora
16.20 a Paksi Vetõvirág mûsora
16.35 Gyere, táncolj cigánylány – Liszter Sándor és a
Vadrózsák együttes
17.40 A Tûzvirág Táncegyüttes mûsora
18.40 Lesz még szõlõ, lesz még lágy kenyér – Egri József és
Várkonyi Szilvia mûsora
Kb.19.40 Bormustra eredményhirdetés
20.30 Szüreti mulatság – játszik: Kiss Zoltán és zenekara
Ezen kívül: kiállítások, kézmûves foglalkozás, kirakodóvásár,
pálinkakóstolás

Helyszín: szabadtéri színpad
16.00 A Dunaszentgyörgyi Vadrózsa Népiegyüttes mûsora
16.30 Eredményhirdetések
17.30 Jó bort a magyarnak – Oszvald M. és Csere L. mûsora
20.00 Szüreti bál, közben Szüret szépe-választás és tombola

MOZAIK
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Bringatúra
Harmincnégyen vállalkoztak arra a biciklitúrára,
melyet Szabóné Tomolik
Teréz szervezett. Ez volt
már a harmadik kerékpáros akció, elõbb a Balatont,
majd a Fertõ-tavat is körbekerekezték. – Azért megyünk más vidékre, mert
Pakson nem lehet biztonságosan biciklizni, nincsenek kerékpárutak – fogalmazott a szervezõ. A társaság igen vegyes, az óvodáskorúaktól nyugdíjasokig
mindenki megtalálható a
csapatban. Idén – miként
az elõbbi két alkalommal is
– csillagtúraszerûen járták
be a Tisza-tó környékét.
Arra azonban odafigyeltek, hogy ne csak a nyeregben üljenek, beiktatták a
programba a környék turisztikai látványosságait
is. Annak ellenére, hogy
koránt sincs szó profi kerekezõkrõl, a népes csapat
épségben hazaérkezett a
Tisza-túráról, s jövõre újabb
útvonalat járnak be.

Híres paksiak, paksi hírességek

Cseh Ignác
A név bizonyára nem ismeretlen a Paks történelmi
múltját ismerõk körében. A
szentkatolnai elõnevû Cseh
Ignác Erdélyi háromszéki,
székely eredetû család szülötte (nemességet 1790-ben
kaptak), melynek több tagja – fontos vármegyei tisztségeket viselve – Bihar és
Tolna vármegyében telepedett le.
Apja neve Cseh László,
anyja Becsky Franciska
(Szinnyei József lexikonjában Fáni) volt. Az apa elõbb
Szatmár megyében szolgabíró, majd 1810 és 1822 között
Tolna megyei alispán volt,
akit az uralkodó 1811-ben királyi tanácsosi címmel ruházott fel, egykori források
szerint nemcsak a hivatali
pályán szorgoskodott, hanem a költészet terén is kipróbálta tehetségét.
Az apa szépírói kedvtelését
a legidõsebb fia, Ignác örökölte, aki 1781-ben született.
Cseh Ignác jogi tanulmányait a pesti egyetemen végezte,

1804-tõl kezdve haláláig Tolna vármegye hivatali életének különféle tisztségeit töltötte be. 1804-tõl a megyegyûlés tiszteletbeli aljegyzõje volt, 1813-ban kapta meg
fõbírói kinevezését, 1818ban lett a vármegye fõjegyzõje, majd 1827-tõl haláláig
volt a második alispán.
Cseh Ignác Pakson halt
meg 1830. január 8-án. Egykori kúriája ma a Városi Múzeum épülete, melynek a bejárati lépcsõsorán a kovácsoltvas korlát máig õrzi a
hajdani tulajdonos monogramját.
Személyét Paks monográfiája is említi: 1816. augusztus
30-án egy hatalmas záporesõ
következtében a domboldalakról lezúduló víz Pakson
oly hatalmas pusztítást vitt
végbe, hogy a városon átmenõ országos postaút járhatatlanná vált, a kövezet a
Dunába szakadt. A helyreállítás költségei meghaladták
a település anyagi lehetõségeit, és a paksi elöljáróság a

vármegye segítségét kérte.
Cseh Ignác fõbíró a szükséges kõanyagot azonnal meghozatta Mórágyról, s intézkedett a helyreállítás megkezdésérõl. Akár az elmúlt
évtizedek, akár az idei nyár
özönvízszerû esõinek pusztítására gondolunk, mindezzel
máig birkózni kénytelen
Paks lakossága.
Szinnyei József mindentudó
lexikonja Cseh Ignácot a
XIX. század költõi között
tartja számon, akinek irodalmi munkásságáról a korabeli
folyóiratban, a Hasznos Mulatságok (1830. I. k.) 12. számában olvashatunk, 1820-ban
írt latin nyelvû ódájának eredetijét az Országos Széchényi
Könyvtár kézirattára õrzi.
Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái; Dr.
Németh Imre-Somogyi György
–Dr. Koch József: Paks nagyközség monográfiája, Paks,
1976. 159. o.; http://www.bekesa r c h i v. h u / a r c h a n t o l o g i a
/bmalispanok/cseh.html
Kernné Magda Irén

Az én városom

KISZL KÁROLY
Paksra mindig úgy tekintettem, mint a családom egyik
tagjára. Részint, mert itt
születtem, itt nevelkedtem,
részint, mert most is ideköt

minden, a családom a munkám.
A Dunánál nõttem fel, nyáron ott fürödtünk, télen ott
korcsolyáztunk. A folyó nagyot változott az erõmû megépítése óta. Eltûnt a Fok, a
Telelõ, a Kis-Duna, a Dunaparti sétány szûkebb lett a
vasúti sínek miatt. A város viszont modernebb, komfortosabb lett amellett, hogy megmaradt családias hangulata.
Én már itt szeretném leélni az életem, és bízom benne, hogy fiaim, unokáim is
megtalálják a boldogulásukat Pakson.

C. SZABÓNÉ
KOCSICZKI ILONA
1980-ban költöztünk ide. A
város a munkát, a családot,
és a szórakozást jelenti számomra. Annak ellenére,

hogy kisváros Paks, nagyon
jó lehetõséget kínál, akár a
bölcsõdék, az óvodák, akár
az általános vagy középiskolák tekintetében. Nyugodtan mondhatjuk, hogy
Paks iskolaváros. A rengeteg lehetõség ellenére az
egyetemet és fõiskolát végzett gyerekeink közül viszonylag kevesen térnek
vissza. Talán a közelmúltban indított letelepedést támogató programok meghozzák a hatásukat, mindnyájunk örömére…
Kovács Tibor
Fotó: TelePaks Városi Televízió
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Jó napot, mi újság?

Erdélyi Péter
Élete eddig túlnyomórészt a fociról szólt. A futball döntõ szerepet játszott akkor is, amikor munkahelyet és ezzel együtt lakhelyet váltott, vagy amikor sorkatonai
szolgálatát töltötte. A hétvégi utazások és mérkõzések
mellett kevés idõ jutott a családra. Aktív pályafutását
épp ezért zárta le, de azért a pálya közelében maradt:
utánpótlásedzõként gyerekekkel foglalkozik.
Pécsen született, ott ismerkedett meg a labdával is,
hétévesen már igazolt játékos volt. Autószerelõként
végzett az 500-as Szakmunkásképzõben, de tanult
szakmájában rövid ideig
dolgozott. A paksi csapat
akkori intézõje egy, az
ÉPFU által szervezett
sportnapon figyelt fel tehetségére, s felajánlotta neki:
jöjjön Paksra, a PSE NB
III-as csapatába focizni.
Péter elfogadta az ajánlatot
és Paksra költözött. Ezzel
együtt az ÉPFU paksi kirendeltségénél kapott munkát, kivéve néhány hétfõt.
Ha ugyanis gyõzött a csapat, akkor hétfõn nem kellett bemenniük dolgozni.
Bár abban az idõben a paksiak fenntartással kezelték

az idetelepülõket, õt hamar
befogadták. A játék iránti
alázata, alkalmazkodóképessége hamar kiváltotta
mások rokonszenvét, és a
társak is sokat segítettek.
Így hamar beilleszkedett a
csapatba, jól érezte magát
Pakson. Itt ismerkedett
szerelmével, Gabival, akivel
rövidesen házasságot kötöttek. Egyikük sem örült túlzottan, mikor két hónappal
késõbb behívták katonának.
Érthetõ módon szeretett
volna Pakson maradni, de a
Kaposvári Honvéd erõsebbnek bizonyult a paksi klubnál. A kaposvári egyesület
vezetõi szemet vetettek rá,
így mennie kellett. Az akkori viszonyokhoz mérten
azért jól ment sora. A katonaság másfél éve alatt is a

focié maradt a fõszerep, és
szerencsére a megszokottnál gyakrabban kapott eltávozást is. A kiváltságok ellenére alig várta feleségével, hogy leszereljen és családot alapíthasson. Ebben
az Atomerõmû Sportegyesülettõl érkezett hathatós
segítség: munkát és lakást
kapott, és továbbra is azzal
foglalkozhatott, amihez értett, s amit szeretett. Két
gyermekük született, Péter
és Zsolt. A gyereknevelés
nagy része Gabira maradt,
mivel Péter sokat volt távol

szabadidejében lovagolni jár
az állatszeretõ, természetkedvelõ fiatal. A judo sportot addig folytatja, amíg
csak lehet, továbbtanulásáig
biztosan. Idén versenyzett
diákolimpián, magyar kupa
versenyen, országos bajnokságon, s a közelmúltban a
Pakson megrendezett Nem-

zetközi Atomkupán, ez utóbbin korosztályából egyedüli
magyar lányversenyzõként.
Judit elmondta, hogy még
mindig kevés a lány ebben a
sportágban, így a fiúk az állandó edzõpartnerek. A család négy gyermeke közül
ketten sportolnak, tízéves
Ádám öccse az ASE kosarasa. Judit az a típusú versenyzõ, akit zavar a családtagok jelenléte a versenyeken, akik azonban így is nagyon büszkék az eredményeire. Ha a fiatal lánynak
sikerül jövõre kijutni a junior
Európa-bajnokságra,
amiért mindent megtesz, talán engedékenyebb lesz a
családdal szemben is.
-bzs-

Tehetségesek, fiatalok

Lajpold Judit
A tizenhat éves gimnazista
hét éve judózik, alsósként
Dobai Lászlónál kezdett, az
utóbbi években Kanczler
István az edzõje. Lajpold
Judit egy bemutató testnevelésórán kapott kedvet a
küzdõsporthoz. Naponta jár
edzésre, ám a sport mellett a
tanulást sem hanyagolja el.
A gimnázium komplex természettudományi szakán a
biológia és a kémia a kedvence, de a többi tantárgyból is eredményes. Jövõjét
állatorvosként képzeli el, és
egyik hobbija a választott hivatással is összefügg, kevés
Fotók: Molnár Gyula
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hétvégén. Éppen
ezért ma is hálás a
feleségének, hogy
a terhek egy részét
átvállalta tõle, s ezzel is támogatta pályafutását. Egy idõ
után azonban a foci
mindinkább háttérbe szorult. A változás 1994-ben kezdõdött, mikor társaival együtt õt is
válaszút elé állították: vagy a munkahelyét, vagy a futballpályát választja. Felelõs apaként
nem tehetett mást,
a munka mellett
döntött. Késõbb még több
környékbeli településen,
így például Györkönyben,
Dunakömlõdön és Nagydorogon is focizott, míg végül
a visszavonulás mellett döntött. A gének azonban, úgy
tûnik, öröklõdtek, mivel
mindkét gyermeke focizik,
az ASE igazolt játékosai.
Péter játszik az öregfiúk
csapatában, s immár három
éve foglalkozik utánpótlásneveléssel. Tapasztalatai
szerint a mai gyerekek sok
tekintetben mások a 20-30
évvel ezelõttieknél, fõként a
lehetõségeik miatt. Ma már
számtalan sport közül választhatnak, s a kikapcsolódás terén megjelentek
olyan lehetõségek is, mint a
számítógép, internet, egyéb
szimulációs játékok. Egyszóval nincs a futballnak
olyan prioritása, mint rég, s
a gyerekek – tisztelet a kivételnek – nehezebben motiválhatók. Ezért aztán még
nagyobb a kihívás, hogy tízhúsz gyerekbõl miképpen
lehet csapatot faragni. Péter büszke a kis tanítványaira, akik idõnként az NB Ies csapatok ellen is remekül
vették fel a versenyt. Rengeteg szeretetet és tiszteletet kap a gyerekektõl, ami
számára még az eredményeknél is fontosabb.
-gyuri-
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Véget ért a
kilométergyûjtés
Befejezõdött a Gyûjtsd a kilométereket programsorozat 2007-es évadja, az eredményhirdetést és az ünnepélyes díjkiosztót is megtartották. A programsorozatot
2006-ban hívta életre közösen a PSE és az ASE Szabadidõ Szakosztálya. Horváthné Szeip Ildikó és Sánta
István márciustól júliusig
várta a mozogni vágyó felnõtteket. – Örömteli, hogy az
elõzõ évhez képest jelentõsen növekedett a létszám.
Idén egy versenyt sem kellett elhalasztani, az elsõ három állomás nagyon jól sikerült. A gyaloglásra és a kerékpározásra is rendhagyó
módon nagyon sokan jelentkeztek. Az evezésen vannak
sajnos a legkevesebben, de
itt más a közeg, és emiatt nagyon nehéz is ez a szám –
összegezte Sánta István. A
különbözõ próbákon mindig
volt hosszabb és rövidebb
táv, de a fõdíjakért csak azok
szállhattak harcba, akik mindig a maximumot teljesítették. Idén tízen hajtottak a fõdíjakra, az összesítõ könyvecskéket közel harmincan
adták le, de ennél jóval többen voltak, akik csak egy-két
próbán vettek részt. Az elsõ
díjat, egy kétszemélyes hévízi
wellness
hétvégét
Turánszki Larissza nyerte, a
második díjnak, egy 30 ezer
forintos kerékpár vásárlási
utalványnak Kõvári István
örülhetett, míg a harmadik
helyezett dr. Szomor Péter,
egy 15 ezer forintos sportszervásárlási utalványt vehetett át. Jövõre a tervek
szerint ismét lesz Gyûjtsd a
kilométereket programsorozat. A két szervezõ a 2008-as
eseménynaptárba már egy
újabb helyszínt, a paksi jégpályát is szeretné a bevonni.
röné
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Két meccs, hat pont

A Soproni Liga 6. fordulójában megszerezte elsõ gyõzelmét a Paksi FC élvonalbeli
labdarúgócsapata. Lengyel
Ferenc együttese augusztus
25-én 3:0-ra verte a Nyíregyházát. Menekülés a gyõzelembe, ezzel a jelszóval léptek pályára a Lengyel Ferenc vezette paksi legények a Nyíregyháza ellen. Bár az elsõ félidõben is küzdöttek, hajtottak a
PFC játékosok, de a nagy
igyekezet miatt görcsösen játszottak. Gól ebben a játékrészben nem esett, nem úgy a
másodikban. Hanák már a
sípszót követõ elsõ percben a
vendégek kapujába bombázott, majd nem sokkal késõbb
megfogyatkozott a Nyíregyháza. George-t a játékvezetõ
két jogos sárga lap után küldte idõ elõtt zuhanyozni. A 70.
percben góllá érett a paksi
emberelõny. Horváth Ferenc
lõtt közelrõl Lazareanu kapujába, ezzel eldöntve a mecscset. A 77. percben Ambrusz
utolsó emberként lerántotta
Márkust, így õ is piros lapot
kapott. A kegyelemdöfést
Márkus a 90. percben vitte be
a vendégeknek. – Horrorisztikus hét után a csapat hihetetlenül görcsösen játszott, és
az elsõ félidõben kiegyenlített
játék folyt. Az elsõ gól varázsütésre változtatta meg a srácok hozzáállását, mindkét kiállítás jogos volt – értékelt
Lengyel Ferenc.

Az elmúlt hét keddjén televíziós meccset játszottak a paksiak, ezúttal a Magyar Kupában. A Ferencváros vendégeként mindenképpen gyõzni
kellett volna a legjobb 32-be
jutáshoz, de a végén maradt a
kezdeti 0:0, és így a kiírás szerint a másodosztályú csapat
jutott tovább. A gyenge iramú
mérkõzésen az elsõ félidõben
a Fradi kapufáig jutott, míg a
PFC csak lehetõségekig. A
fordulás után továbbra is alacsony maradt a színvonal, az
FTC-nek több lehetõsége
volt, de Márkus is kihagyott
egy ziccert a hazai kapu elõtt.
A döntetlennel a Paksi FC kiesett a Magyar Kupából. – A
Ferencváros remekül játszott
rá arra, hogy a versenykiírás
neki kedvez. Sajnos kiestünk,
de mindenképpen pozitívumként könyvelem el, hogy ismét
nem kapott gólt csapatom –
fogalmazott a paksi tréner.
A Soproni Liga legutóbbi játéknapján ismét a három pont
begyûjtése volt a cél, ezúttal
Tatabányán. Az okokat bizonyára mindenki tudja. Az,
hogy Lengyel Ferenc szavatartó ember és csapata is maximálisan kiáll mellette, a hétvégén bebizonyosodott. Bár
Tatabányán az elsõ húsz percben nem igazán találta a ritmust a PFC, sõt a 17. percben
Filó révén megszerezték a vezetést a hazaiak. Közben
Égert a kapu mögött ápolták,

majd rövid idõre visszatért, de
le kellett cserélni. A paksi védõ nyakrándulást és enyhe
agyrázkódást
szenvedett,
mentõvel a Tatabányai kórházba szállították, ellátták,
majd hazaengedték. A 34.
percben Kiss Tamás még ziccert rontott, de két perccel késõbb Heffler gyönyörû szabadrúgásgólt lõtt. Majd Kovács védett hatalmasat és a
túloldalon Horváth Ferenc hibázott a kapu közepébõl. Az
1:1-es félidõt követõen az 57.
percben a hazai kapu elõtti tûzijáték után Molnár Zoltán
emelt
tanítani
valóan
Polekszics kapujába. A 69.
percben újabb gólt lõtt a PFC.
Heffler ismét pazarul csavart
a hazai kapuba. A 74. percben
Horváth Ferenc is feliratkozott a gólszerzõk közé. A Márkus buktatásáért megítélt
büntetõt Polekszics még védte, de a kipattanót a paksi csatár értékesítette. A végén
még Hajdú kozmetikázta az
eredményt, és összességében
teljesen megérdemelten gyõzött a Paksi FC 4:2-re idegenben a Tatabánya ellen. – Reális eredmény született, rengeteg gólhelyzetet hagytunk ki,
és ismét két szerencsétlen
gólt kaptunk. Negatív sorozatunk immár pozitívra fordul,
de még nem ért véget ez a folyamat. A csapatnak is, nekem is nagy volt a tét, de
együttesem tartását mutatja,
hogy a kritikus helyzetekben
is mindig hozza magát. Ez
most ilyen volt. Gratulálok a
csapatnak – fogalmazott Lengyel Ferenc vezetõedzõ. A
Soproni Ligában a válogatott
meccse miatt egy hétvége kimarad, de szeptember 9-én 19
órától a Ligakupában a Paksi
FC Újpesten vendégszerepel
majd. A következõ bajnoki
mérkõzését 15-én, szombaton
16.30-tól játssza a csapat. Akkor a REAC látogat a Fehérvári útra.
efgé
Fotók: Molnár Gyula
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Boros Gergõ duplázott

Kiegészült a keret

Kilenc arany-, egy ezüst- és
két bronzérmet gyûjtött a
belgrádi ifjúsági és U23-as
kajak-kenu Európa-bajnokságon a magyar válogatott.
Az Atomerõmû SE versenyzõje, Boros Gergely Sík
Mártonnal az oldalán K-1
500 m-en és K-2 500 m-en is
a dobogó legfelsõ fokára állhatott. Boros Gergõ duplázása hatalmas teljesítménynek számít, mivel ötven
perc különbséggel nyert
egyesben, majd párosban.
Mindkét döntõ mezõnyében
számos
felnõtt
vébérésztvevõ volt. Nagy László, az U23-as válogatott ve-

A felkészülés közepén tartó
Atomerõmû SE férfi kosárlabdacsapata újabb edzõmérkõzést játszott a Gesztenyés
úti csarnokban. A jó erõkbõl
álló Dombóvárt 49-44-es félidõ
után 85-77-re gyõzték le Gulyásék. A csapathoz szeptember elején megérkezett a keret 12. játékosa, Willy Taylor.
A hármas poszton játszó amerikai légiós az elõzõ szezonban
Portugáliában termelte a kosarakat, végleges szerzõdtetésérõl 8-án döntenek.
A tavalyi tizenkettes keretbõl hárman maradtak mindössze, Mészáros, Kiss, és
Panta. Hét év után tért viszsza külföldrõl Paksra Gulyás,
az
Univerbõl
érkezett
Csaplár-Nagy, a korosztályos
válogatott Medve a Bp. Honvédból, Horányi a Sopronból
került az ASE-hoz, Morgen
pedig saját nevelés. Szlovéni-

zetõedzõje szerint Boros
Gergõ és Sík Márton a felnõtt mezõnyben immár a
közeljövõ emberei, a pekingi olimpia talán csak részben, de a londoni olimpiai
mindenképp róluk szól
majd. – Természetesen csak
akkor, ha ilyen elszántan
versenyeznek, és így fejlõdnek – tette hozzá. Ezenkívül Boros Gergely K-1 1000
m-en a 9., az ifjúságiak között Dejczõ Bálint C-4 500
m-en
Lantos
Ádám,
Koletics Péter, és Mezõ Dávid társaságában ugyancsak a 9. helyen végzett.
joko

Kínai figura a homokban
Strandkézilabda
torna
zajlott immár második alkalommal az ürgemezei
strandon. A lányoknál
négy, a fiúknál öt csapat
versenyzett egymással az
elsõségért. Az országos
tornát a megyei szövetség
mellett Paks Város Önkormányzata is támogatta.
Idén júliusban már volt
egy hasonló vetélkedés a
paksi homokon, de akkor
csak hölgyek mérkõztek
egymással. Körmérkõzéses rendszerben zajlottak
a küzdelmek. Ami külön
érdekesség, hogy van egy
úgynevezett „nyúl”, akinek minden gólja két pontot ér, és a „kínai figura”
is duplán számít. A félidõket külön-külön pontozzák, és az összesítést követõen alakul ki a végeredmény.
– Szerencsére ezek a csapatok nem elsõsorban az
eredményre törekednek,
ezért nagyon jó a hangulat
a pályákon – mondta el
Mizsák Dominika, aki
négy éve szervezi a paksi
eseményt. A fiúk mezõnyében elõször volt helyi

csapat, méghozzá az ESZI
DSE. – Tanuljuk a szabályokat, és olykor nagyokat
nevetünk, ha elrontjuk valamelyiket. A mozgás miatt neveztünk, de ahogy
látjuk ellenfeleinket, még
az sem elképzelhetetlen,
hogy a dobogóra állunk.
Reméljük, hogy jövõre a
környékben is lesznek hasonló tornák, mert azokra
is szívesen elmennénk. A
paksi versenyen 2008-ban
is indulunk – fogalmazott
Pécsi Zsolt, az ESZI-DSE
játékosa a verseny elõtt. A
paksi legények annyira
belejöttek a strandkézilabdázásba, hogy a második helyig meg sem álltak.
A Szekszárd végzett az elsõ, míg a Fadd a harmadik
helyen.
A lányoknál szintén
szekszárdi elsõség született. Másodikként a Rácalmás, harmadikként pedig
a Tolna zárt. Jövõre a tervek szerint ismét lesz Európa Beach a paksi homokon, tehát 2008-ban újra
válogatott meccseket rendeznek a városi strandon.
efgé

ából szerzõdött a Gesztenyés
útra Mucic, az USA-ból pedig
hárman jöttek, Gray, Murry,
és a próbaidõs Taylor.
Tóth János szakosztályelnök szerint jól halad a felkészülés, a játékosok jól dolgoznak, kezd összeállni a csapat.
A bajnokságban ezzel a kerettel reális cél a dobogós helyek valamelyike.
Az október 6-i bajnoki rajtig
még jó pár mérkõzés vár
Sabáli Balázs legénységére,
szeptember 8-án szombaton a
Léva együttese vendégszerepel Pakson. A hónap közepén,
14-16-a között a lévai tornán a
Slavonski Brod, az Ostrava,
és a házigazda Léva ellen
folytatódik a felkészülés. 2023-a között Zalaegerszegen a
Göcsej Kupán magyar csapatok ellen játszanak Mészárosék, 29-én a Szolnok lesz az
ellenfél.
(joko)

Laszlóczki László, a Paksi Sporthorgász Egyesület

versenyzõje bekerült a 2008-as belgiumi világbajnokságra
utazó keretbe. A válogatót augusztus végén rendezték a
Fadd-Dombori holtágon. A nyolc versenyzõ közül Tolna megyét egyedüliként képviselte. A háromfordulós verseny szektorhelyezései alapján második helyen végzett, ezzel kvalifikálta magát a jövõ évi világversenyre.
Dombóváron, az országos

Siklóson, a Tenkes Kupán

streetball verseny utolsó fordulójában kettõ, az Atomerõmû SE utánpótlás csapataiból verbuválódott társaság is
az élen végzett. Az 1991-92
korosztályban a Fényes
Csongor, Kovács Roland,
Metzger József, Vida Máté
összetételû „Csont nélkül”,
valamint az 1995 után született fiúk között a „4 Vadkakas”: Antóni Csanád, Gulyás
Péter, Illés Máté, Papp Márk
alkotta kvartett nyakába került az arany. Mindkét csapat
duplán biztosította helyét az
országos döntõbe, mivel a
Szekszárdon is õk nyerték
kategóriájukat.
röné

léptek tatamira az Atomerõmû SE utánpótlás cselgáncsozói. Aranyérmet nyert
Pupp Réka, Skálát Katalin,
és Lukácsi Koppány. Ezüstérmes lett Akkermann Gergõ, Kozma Zoltán, és Jász
Botond. A dobogó harmadik
fokára állhatott fel Horváth
Jennifer, Lacza Barna, Szõke Attila, és Pákolitz Zénó.
Pontszerzõ helyen végzett
Benkõ Norbert, Horányi
Benjamin, Hosnyánszki Dániel, Lõrincz Olivér, és
Schönhardt Gergõ. Az edzõk
Dobai László, Keszthelyi
László, és Kun Szilárd.
joko
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Harmincéves az horgászegyesület
Különleges volt az Atomerõmû Horgászegyesület idei
családi napja, ugyanis dupla jubileumot ünnepeltek. A
rendezvény tízéves évfordulója mellett az egyesület harmincéves fennállásáról is megemlékeztek a találkozón.
1997-ben tartotta elsõ családi
napját az Atomerõmû Horgászegyesület. Kezdetben a
horgásztanyánál felállított
katonai sátorban, körülbelül
350-en gyülekeztek, majd az
évek során egyre többen lettek, a jubileumi rendezvényre
537 vendég regisztrált. A családi napon hagyományos horgászversenyre is szép számmal érkezett nevezés, összesen 102-en próbálták ki szerencséjüket. Változatlanul
gyerek, ifi, nõi, férfi és versenyzõ kategóriát hirdettek.
A tizenhárom gyermekversenyzõ közül Kerti Dávid lett
a legeredményesebb, ifiben
Rácz Péter, aki így öt indulót
utasított maga mögé, a hét
hölgy küzdelmébõl Saramó
Istvánné került ki gyõztesen,
a férfiaknál Vanya Lajos vehette át az elsõ díjat, a versenyzõk kategóriáját pedig
Várszegi Balázs nyerte meg.
A rendezvényen az egyesület harmincéves fennállását is
megünnepelték. Antal Lajos,
az egyesület elnöke elmondta, hogy sokak áldozatos
munkájának köszönhetõen
három évtized alatt sikerült
létrehozni egy olyan tórendszert, ahol a horgászok igen
kellemes körülmények között
hódolhatnak hobbijuknak. A
jelenlegi vezetés alatt, az
utóbbi tíz évben, igazán látványos eredményeket értek el,
ezek között említhetõ a kor
igényeinek megfelelõ beruházások sorában a tavakhoz
vezetõ út, a hidegvizes betáplálási rendszer, rendelkezésre áll kézmosó, halpucoló,
amelyek mind gondos, a fejlõdést biztosító elõrelátásról
tanúskodnak. Az elért eredményekrõl, az egyesület történetérõl egy kiadvány készült, amelyben a szöveges

Neidert Imre, Pataki György,
Pettesch Ádám, Schaffer
Károly, Szabó Benjamin, Szabó József, Szabó Tiborné és
Vincze Bálint. Az egyesület is

visszatekintés mellett számos
fotó örökíti meg az eltelt évtizedeket. A könyv mellett
egy-egy DVD lemezzel is
megajándékozták az ünnepségen az egyesület tagjait, a
meghívott vendégeket. A jubileum alkalmából elismerést
kapott az egyesülettõl Horváth Béla, Kajári Ferenc,

elismeréseket vehetett át: a
Magyarországi Horgász Szövetségét, illetve a Tolna Megyei Horgászszövetségét,
utóbbit Gecse Lajos ügyvezetõ elnöktõl. Az önkormányzat
is köszöntötte a szervezetet
emléklappal és ajándékkal,
amelyet Mezõsi Árpád, az ifjúsági-, sport- és esélyegyen-

Augusztus utolsó vasárnap-

az ifjonc összegubancolta a
damilt, mert azzal bizony
nehéz megbirkózni. Keszegek, kárászok és snecik kerültek leggyakrabban a horgokra, összegezte Horváth
Béla, a Paksi Sporthorgász
Egyesület titkára. A gyermekeknél Grósz Balázs, az
ifjúságiaknál Lacza Zsolt,
míg a felnõtteknél idõsebb
Kutasi György gyõzött, és az
érem és a kupa mellett õk vihették haza a vándorserleget
is. Az eredményhirdetést követõen Várszegi László ízletes halászleve zárta az eseményt. A Paksi Sporthorgász Egyesület életében
idén már csak egy fontos
esemény lesz, a 2007-es esztendõ értékelése, melyet november végén, vagy december elején tartanak majd.
röné

ján rendezte az immár hagyományos Tokaji Sándor
horgászversenyét a Paksi
Sporthorgász Egyesület. A
versenyzõk a Gesztenyesor
alatti Duna-szakaszon pecáztak. Felnõtt, ifjúsági és
gyermek kategóriában versengtek egymással a résztvevõk. Vasárnap délelõtt az
idõjárás kegyeibe fogadta a
rendezvényt. Hét órakor
volt a sorsolás, kijelölték a
helyeket, és 8 órakor vette
kezdetét a verseny. Idén
elõször az országos versenykiíráshoz igazodva a gyermekek is három órát pecázhattak. A legkisebbeknél a
szülõk vagy a 18. életévét
betöltött kísérõ személy ott
lehetett a versenyzõnél,
azonban a szereléshez nem
nyúlhatott, kivéve akkor, ha

lõségi bizottság elnöke adott
át. Ami a jövõre vonatkozó elképzeléseket illeti, az egyesület vezetõje kiemelte, hogy
nehéz lesz túlszárnyalni az elért eredményeket. A jelenlegi hétszáz fõnél magasabb
létszámot nem szeretnének, a
tórendszernél ugyanis háromszázötven horgászhely
van. A fogási átlag eléri a hatvan kilogrammot, sõt várható, hogy év végére meg is fogja haladni, ami az országban
egyedülálló. A halak minõsége is kiváló, szép, egészséges
pikkelyesek akadnak horogra, amelyek a tavakon nevelõdnek. A hosszabb távú tervek között szerepel például a
Kondor-tó
vízellátásának
rendbetétele a kifolyó zsilip
megnövelésével, illetve még
egy betáplálási lehetõséggel.
Cseh Attila, az egyesület titkára arról tájékoztatott, hogy
számos szép versenyeredménnyel büszkélkedhetnek,
illetve versenyzõvel, akiknek
sorában említette Bokodi
Barbarát és Várszegi Balázst. Hozzátette, hogy nagy
gondot fordítanak az utánpótlás-nevelésre. Ennek példája, hogy együttmûködési
megállapodást kötöttek a
paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával, illetve a
dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskolával, ami
azt jelenti, hogy a téli hónapokban különbözõ eszközökkel, például filmekkel segítik
a szakkörök munkáját, illetve a gyakorlati ismeretek elsajátításához rendelkezésre
bocsátják a vízterületet. Antal Lajos kiemelte, hogy az
atomerõmû cégvezetésének
maximális támogatását élvezi az egyesület, munkájukat
az erõmû környezetpolitikájának szerves részeként ismerik el, természetesen a
célokat megbeszélve, egyeztetve törekednek arra, hogy
ezek a kialakított állapotok
megmaradjanak,
illetve
amennyiben lehet, még javítsanak rajta.
-kgyFotók: Szaffenauer Ferenc

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

Mozi

zalai ételt mutatott meg, bár származását
tekintve úgy gondolja, hogy inkább felvidéki. Ez pedig a dödölle. Ismerõsen
csenghet gyerekkorunkból az „Egy tál dödölle” gyerekdal, amit nagy bõszen énekeltünk mi is, csak fogalmunk sem volt róla, hogy mit is jelent. Hát ma erre is fény
derült.

Mit süt-fõz ma?

Szept. 9. (vas.) 17 óra
SIMPSON CSALÁD
Magyarul beszélõ amerikai
animációs film

Németh Irén

Szept. 12. (szerda) 19 óra
FELFORGATÓKÖNYV
Feliratos amerikai vígjáték

Hozzávalók 2 fõ részére: 60 dkg burgonya,
vaj, liszt, só.

Szept. 14. (péntek) 19 óra
FELKAVAR A SZÉL
Feliratos angol dráma
Szept. 16. (vas.) 17 óra
L’ECSÓ
Magyarul beszélõ amerikai
animációs film
Szept. 19. (szerda) 19 óra
ELHAGYOTT SZOBA
Feliratos amerikai thriller
Szept. 21. (péntek) 19 óra
FANTASZTIKUS
NÉGYES
Magyarul beszélõ am.
akciófilm

Kiállítás
A kiskiállítóban szeptember 13-án csütörtökön 17
órakor az „Alternart Egyesület” kiállítását Hajdú János polgármester nyitja
meg.
A könyvtár galériáján Zirci Judit festõ tájkép kiállítását tekinthetik meg a hónap
végéig.
A dunakömlõdi Faluházban szeptember 9-tõl kiállítást láthatnak a 2. dunakömlõdi rajztábor anyagából szeptember 20-ig.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992
Fotó: Balog Judit
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Azt hiszem, nem túlzás azt állítanom, hogy
Németh Irén nemcsak Pakson, de országszerte hírnévre tett szert fõzõtudományával. Aki jár például Gastroblues fesztiválra, annak biztosan ismerõsen cseng az ötféle húsból készült babgulyás, sõt a szerencsésebbek kóstolhatták is. Irén ezzel
az étellel nem egy hazai versenyen ért
már el igen szép eredményt, melyrõl a lakásában fellelhetõ serlegek is árulkodnak.
Elmesélte, hogy volt olyan rendezvény,
ahol rendszeresen elvitte a pálmát, ezért
már arra kérték, hogy inkább a zsûrizésben vegyen részt, de õ egyszeri alkalomnak tekintette a felkérést, és újabb receptekkel ismét fakanalat ragadott. A konyhai fortélyokat nagymamájától tanulta
meg, leste el, akinek útmutatásai szerint
készíti a ma is a kelt tésztákat. Családjának egyébként nem egyszerû fõzni, hiszen
ha a gyerekek hazajönnek, mindenkinek
más az igénye, más a szája íze, de Irén
mindenkinek a kedvében jár. Nekem egy

Hétfõtõl péntekig:
6-9-ig Fortuna dzsúz Várszegi
Eszterrel
9-13-ig Fortuna jam Móré Boglárkával
13-17-ig Pepperóni Tóth Imrével
17-19-ig Kívánság járat Mittler
Judittal
Szombaton:
6-9-ig Suki koktél Schuckert Józseffel
9-13-ig Szombat délelõtt Balog
Judittal
13-17-ig Szombati szieszta Vár-

Elsõként a felkockázott krumplit tegyük
fel sós vízben fõni, éppen csak annyiban,
amennyi ellepi. Ha megfõtt, törjük össze,
tegyünk hozzá kevés vajat és kicsi lisztet,
amennyit úgy érzünk, hogy felvesz. Lassú
tûzön folyamatosan kevergessük, mert
könnyen lekap a lábas aljára. Mikor kellemes massza lesz belõle, akkor olvasztott
vajas kanállal szaggassuk ki, tegyük jénai
tálba és toljuk be az elõmelegített sütõbe.
Addig hagyjuk, míg szép piros nem lesz.
Irén emlékezett rá, hogy gyerekkorában
pirított hagymával és tejföllel fõételként
ették, ma már azonban köretként tálalja
például egy jó kis sült hagymás marharostélyos mellé. Ezt a következõképpen készíti. A hússzeleteket sózza, borsozza,
lisztben megforgatja, majd forró zsírban
hirtelen mindkét oldalát megsüti. Ezután
felönti húslevessel és fedõ alatt puhára párolja. Ha elkészült, a húst félreteszi és a
lisztbe forgatott hagymakarikákat is kisüti a zsírban, amiket aztán a húsokra halmoz. Friss salátát készít hozzá és jöhet is
a család apraja-nagyja. Javaslom, próbálják ki Önök is. Ha aranyérmet nem is, de
elismerõ pillantásokat biztosan bezsebelhetnek érte.
sete

szegi Eszterrel
17-19-ig Kívánság járat Mittler
Judittal
Vasárnap:
6-9-ig Suki koktél Schuckert Józseffel
9-10-ig Fortuna unikum Vida Tündével és Schuckert Józseffel
10-12-ig AKT - Aktuális Közéleti Térkép - Várszegi Eszterrel
12-15-ig Vasárnap délután
Adorján Ágival
15-19-ig Kívánság járat Móré
Boglárkával
Minden hétköznap 6-17 óráig
óránként friss helyi hírek, 12:45
perctõl pedig helyi híradó.

VMK
Társas-, és divattáncokat
(keringõ, rumba, rocky,
stb.) elsajátítani vágyó
felnõtteknek indul októbertõl
szombatonként
13.45-15.15-ig 10 x 1,5
órás tánciskola. Részvételi díj: 5000 Ft/fõ, 8000
Ft/pár. Jelentkezni lehet
szeptember
28-ig
a
75/519-153-as számon. Bõvebb információ kérhetõ a
75/519-153-as telefonszámon.
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TolnaAirNet vezeték nélküli
internetszolgáltatás
A vezeték nélküli Internet elnevezés egyértelmûen hordozza magában a mobilitást, a kötöttségek nélküli kapcsolattartást a világgal. A felhasználó egy speciális eszköz segítségével teremthet kapcsolatot az adott szolgáltatási területen, – Paks város területén – elérhetõ valamelyik adó toronnyal. Ezen adótornyok hálózata egy központi helyre fut be,
ahonnan történik a szélessávú Internet szolgáltatása. A rendszer hasonlóan mûködik mint
a manapság népszerû mobiltelefon hálózatok.
A vezeték nélküli technológia egyik legnagyobb elõnye, hogy nem igényel telefonvonalat
vagy kábeltelevíziós hálózatot, így szinte korlátlan rugalmasságot tesz lehetõvé.
A TolnaAirNet Internet szolgáltató
A TolnaAirNet ajánlata:
komplett és korlátlan internetes
Sebesség (Kbps) Ár/Hónap
szolgáltatást kínál. Célunk, hogy
I. csomag: 384/64 kbps
3840Ft/hó járulékos költségektõl és távközléII. csomag: 512/128 kbps
4490Ft/hó si díjaktól mentes, gyors és megIII. csomag: 1024/256 kbps
5990Ft/hó bízható Internet kapcsolatot biztosítsunk.
–
–
–
–
–
–

nincs telefonköltség
nincs percdíj
fix, kalkulálható havi költség
nincs hûségnyilatkozat
folyamatos Internet elérés
korlátlan adatforgalom

Tel.: 06/30-365-9314 www.tolnaairnet.hu

LENS OPTIKA
CSALÁDI
AKCIÓ
Vékonyított esztétikus
szemüveglencsék
és munkaszemüveg lencsék
20% kedvezménnyel.

Paks, Dózsa Gy út 44. Tel: 75/511-246.

Jót jó áron!
Megnyílt a Paks és Vidéke ÁFÉSZ
új MINI COOP üzlete Pakson
a Fehérvári út 6/b-ben (volt Lavina ABC).
Üzletünkben megtalálja az élelmiszerek és háztartási vegyi
áruk széles választékát, Coop márkatermékeket, kéthetente
megújuló akciókat.
Várjuk vásárlóinkat frissen sütött Fornetti termékekkel, napi
és hetilapokkal, mobil telefon feltöltõ kártyákkal.
Nyitva hétfõtõl péntekig 6-12 óráig, szombaton 6-12-ig, vasárnap 7-10-ig.

Nyitási akcióinkról szórólapon tájékoztatjuk
leendõ kedves vásárlóinkat.

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

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.

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

