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Több százan vendégeskedtek
az erõmûben a Megyehéten

Írásunk 10. oldalon.

Árfolyamkockázat?
Felesleges !!!
Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez, hitelkiváltáshoz
forint alapú lakáshitelünket, akár az ingatlan értékének 75%-áig.
Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre
akár 7.000,- Ft-tól a futamidõ függvényében. (THM 10,50)
Paksi fiókunk: Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !
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Megyei kitüntetést kaptak
Tizenhárom település harminc programmal csatlakozott az idei Megyehét rendezvényeihez. A megye települései közül egyre többen vállalnak házigazda szerepet, tanácskozásokat, kiállításokat, találkozókat, vagy éppen intézményavatót, átadást tartanak. Paks az atomerõmû nyílt napjával kapcsolódott a rendezvénysorozathoz idén is. Más paksi vonatkozása is volt az ünnepségsorozatnak, két megyei kitüntetés került az atomvárosba ebben az évben.
A megyeházán ünnepi ülésen számos kitüntetést átadtak, jutalmazták a megye kiemelkedõ munkát
végzõ mûvészeit, köztisztviselõit, közalkalmazottait.
Babits Mihály-díjat kapott
a paksi Tûzvirág Táncegyüttes, Beszédes Józsefdíjat
Papp
Nándor
Kaposszekcsõrõl. Idén Dr.
Klausz Irénnek ítélték a
Bezerédj István-díjat, Borbély Viktornak pedig a kiemelkedõ sportmunka elismerésére alapított Sipos
Márton-díjat. Ebben az évben a gyönki Tolnai Lajos
Gimnázium tevékenységét
jutalmazták Tolna Megyéért-díjjal. Frankné dr. Kovács Szilvia átadott több elismerést a kiváló munkát
végzõ köztisztviselõknek,
közalkalmazottaknak, köztük a paksi szakrendelõ
igazgatójának, dr. Pásztor
Hildának.
A Tûzvirág Táncegyüttesnek nem a mostani az elsõ
díja, megkapták már Paks
városától a Pro Urbe kitüntetést, illetve az atomerõmû Hélios díjjal jutalmazta
az együttest. Mádi Magdolna mûvészeti vezetõ elmondta, a mûvészeti munka kapcsán a legnagyobb
eredmény, ha a közönségnek tetszik a produkciójuk,
s a táncosok is jól érzik magukat a színpadon, a pedagógiai munkában az a siker,
ha minél több gyereket
megismertethetnek a magyar néptánc hagyományokkal. Ezen túl küldetésüknek azt tekintik, hogy
képviseljék magyarságukat, erõsítsék identitásukat, külföldre vigyék a magyar néptánckultúrát, és
behozzák a külföldit Ma-

gyarországra. Ezzel – mint
Mádi Magdolna mondta –
hidat képeznek, s erõsítik a
toleranciát. A sikerhez a
mûvészeti vezetõ szerint a
táncosok lelkesedése mellett a fenntartók, támogatók segítsége járult hozzá.
A kiváló közalkalmazotti
díjjal jutalmazott dr. Pásztor Hilda tizenegy éve áll a
paksi rendelõintézet élén.
Elmondta, mindig voltak és
lesznek is problémák, amiken úrrá kellett lenni. Szerinte az egészségügyben
dolgozók büszkék lehetnek
arra, hogy a nehéz körülmények között ilyen szolgáltatást tudnak nyújtani.
Dr. Pásztor Hilda munkája
mellett mindig fontosnak
tartotta,
hogy
továbbképezze magát, így az orvosi diploma mellett másik
kettõt is szerzett, egy
egészségügyi menedzseri,
és egy jogi szakokleveles
orvosi diplomája van. Ezek
– mint lapunknak mondta –
szükséges az intézményvezetéséhez. Az igazgató-fõorvos szerint manapság a

napi gondot a munkaerõ,
ezen belül az orvoshiány

jelenti, ami szinte napi
egyeztetést igényel. Mindemellett fontosnak tartja,
hogy a finanszírozási és
egyéb lehetõségek keretei
között minél több befejezett ellátást tudjanak nyújtani helyben, és ne kelljen
a betegeknek elutazniuk.
A megyei elismerés kapcsán elmondta, hogy maga
is fontosnak tartja a dicséretet, jutalmazást. – Nem
az elismerésért dolgozik az
ember, de én is fontosnak
tartom a mindennapi munkámban, hogy kollégáimat
megdicsérjem, kapjanak
egy jó szót, mert tudom,
hogy az nagyon-nagyon jól
esik.
Vida Tünde

Tekintse meg honlapunkon a

Paksi Hírnök képgalériáját!
A legfrissebb, legemlékezetesebb,
leglátványosabb
városi események képes összefoglalója
az interneten!
www.paksihirnok.hu

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 4000 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: szeptember 22.
Címlapkép: Szaffenauer Ferenc
Panorámakép: www.paksnet.hu
Fotó: TelePaks
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Vége az építkezésnek

Várják a turistákat

A Táncsics utcai keresztezõdés után a fõutca újabb szakasza újult meg. Elkészült a
gimnázium elõtti terület a
Kishegyi úti keresztezõdéstõl az ESZI-ig. Hum Ferenc,
a polgármesteri hivatal mûszaki osztályvezetõje elmondta, a csomópontot a
Tesco Global Áruházak Zrt.
építette ki. Az áruház tavaly
készült el, akkor már nem
maradt idõ az ahhoz vezetõ
út és a fõutca keresztezõdésének megépítésére, így
idénre maradt. A gimnázium
elõtt megszüntetett parkolók helyett összesen harminchárom parkoló épült.
Ennek egy része a gimnázium elõtt, a többi a volt konzervgyár területén. Hum Ferenc úgy tájékoztatott, hogy

Közel ötvennégymillió forint értékû beruházás zajlott
ezen a nyáron a Sárgödör téren. Kiépítették a víz-szennyvíz gerincvezetéket, dolgoztak a térvilágításon és
útburkolat is készült. A munkálatokkal elkészültek, a
mûszaki átadást a közelmúltban tartották a szakemberek.

az önkormányzat nem járult
hozzá anyagilag a beruházáshoz, de a tervezésben
részt vett, illetve figyelemmel kísérte a kivitelezést.
Egy bejárás során derült ki,
hogy egy korábbi tervet vettek figyelembe, ami még akkor készült, amikor egyirányú volt a Kishegyi út. Emiatt elõször rosszul helyezték
ki a táblákat és festették fel
az útburkolati jeleket. Bakonyi László a rendõrség közlekedési alosztályvezetõje
hangsúlyozta, nem történt
forgalmirend-változás.
A
Kishegyi út kétirányú, a
gimnázium felöl fel lehet rá
hajtani, de déli irányból nem
lehet balra kanyarodni az útra, mint ahogy eddig sem lehetett.
-tünde-

Számítógépek Erdélybe
Paks testvérvárosában, Kézdivásárhelyre, valamint Székelyudvarhelyre vitt számítógépeket a paksi rendõrkapitány. Köllõ Imrét Hajdú
János polgármester, illetve a
nemzetközi rendõrszervezet
(IPA) paksi elnöke, Juhász
István kísérte el. A két város
rendõrségei összesen tizenegy komplett számítógépen
és hat nyomtatón osztoztak.
Köllõ Imre elmondta, a gépek a magyar rendõrségen
zajló számítógéppark-fejlesztés eredményeként váltak feleslegessé. – Bizonyára
mindenki hallott róla, hogy a
magyar rendõrségen igen
korszerû bûnügyi feldolgozórendszer épült ki. Ennek a
rendkívül nagy kapacitása
és memóriaigénye miatt került sor a központi számítógépcserére, amibõl Paks tizenkét géppel részesült –
számolt be a kapitány, aki –
miután megtörtént a csere,
felvette a kapcsolatot a két
erdélyi város rendõrségével,
Fotó: Szaffenauer Ferenc

megküldte a lecserélt gépek
paramétereit azt kérdezve,
elfogadják-e, tudják-e használni. Mindkét helyen örömmel fogadták, és a két korábbi adományozó is áldását adta a továbbajándékozásra. A
most lecserélt számítástechnikai eszközöket ugyanis az
önkormányzattól és a paksi
atomerõmûtõl kapták korábban a paksi rendõrök. Köllõ
Imre elmondta, mindkét
adományozótól írásbeli hozzájárulást kaptak, így tudták
továbbajándékozni a computereket. A gépek nem a legmodernebbek, de jól használhatóak, a paksi rendõrök
néhány hete még azon dolgoztak.
A paksi kapitányságnak, illetve az IPA-nak és azon belül annak paksi szervezetének már eddig is volt kapcsolata az erdélyi szervekkel, kölcsönösen meglátogatták egymást, s kicserélték tapasztalataikat.
-vt-

Régi igénye volt a présháztulajdonosoknak, hogy ráköthessenek a víz-szennyvíz
gerincvezetékre. Elõször arra gondoltak, hogy összeadják a szükséges összeget, de
hamar kiderült, hogy a megvalósítás igen drága lenne.
Egy újabb ötlet nyomán létrehozták a Sárgödörtéri
Présháztulajdonosok Egyesületét, és pályázni próbáltak, de nem jártak sikerrel,
tudtuk meg Mayer Istvántól, a Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének
elnökétõl. Hozzátette, hogy
a présházak komfortosítását, vendégfogadásra alkalmas környezet kialakítását
azért tartották fontosnak,
mert többen szeretnék fellendíteni a borturizmust.
Tavaly adódott újabb pályázati lehetõség, a terület
tulajdonosa, azaz az önkormányzat nyújthatott be
igényt, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A lehetõséggel élt a város, a pályázat sikeres volt.
A kivitelezési munkálatok
során kiépítették a gerinc-

vezetéket, a villamos hálózatot földkábellel váltották ki,
dolgoztak a térvilágításon,
és a már meglévõhöz hasonló útburkolat is készült,
amely jól bele illik a környezetbe, mondta el a mûszaki
átadáson Kiss Tibor, a beruházás mûszaki ellenõre. A
gerincvezeték kiépítését követõen a rákötés már a gazdákat terhelte. A polgármesteri hivatal mûszaki osztályának vezetõje, Hum Ferenc úgy tájékoztatott, hogy
az elõzetes felmérések alkalmával harmincheten jelezték biztosra igénylésüket,
végül negyvenöt présháztulajdonos élt most a lehetõséggel. A beruházás közel 54
millió forintba került, a pályázati forrás ebbõl több
mint 35 millió forint a többit
saját forrásból biztosította a
város.
A Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesülete ünnepséget szervez a rég várt
beruházás elkészülte alkalmából. A téravatót szombaton tartják kakasfõzõ versennyel egybe kötve. -kgy-
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Utcára vonultak a civilek

A méhcsaládok százait elpusztító méreg az emberek
egészségét nem veszélyeztette, állapította meg a
nyomozás. A paksi rendõrkapitányság az e tárgyban
indított nyomozást lezárta.
A németkéri polgármesteri
hivatal képviselõje tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki 2006. június 26-án a
település külterületén elhelyezett méhkaptárok felett
permetezett, aminek következtében a méhcsaládok jelentõs része elpusztult, a méhészeken pedig bõrpír, hányinger, láz jelentkezett. Az
eljárás során egyértelmûvé
vált, hogy Paks külterületén
olyan vegyszert alkalmaztak, mely a területen élõ méhek elhullását okozta. A rovarölõ szert a méhhullákból
az Országos Állategészségügyi Intézet ki is mutatta. A
méhészeken jelentkezett tünetek megvizsgálására kirendelt
igazságügyi
orvosszakértõ megállapította, hogy a méhek csípésével
a szervezetbe került méreganyag oly csekély mennyiségben juthatott a bõr rétegeibe, hogy az a sértettek által leírt tüneteket nem okozhatta. Mivel az orvosszakértõi vélemény egyértelmûen tartalmazza, hogy a
foglalkozás szabályainak
megszegése nem okozott
testi sértést, illetve nem volt
veszélyben a méhészek élete, testi épsége, ezért a Paksi Rendõrkapitányság a nyomozást bûncselekmény hiányában megszüntette.
A méhpusztulással összefüggésben keletkezett károkat a
méhészek polgári peres eljárás keretében érvényesíthetik, mivel hatályos büntetõtörvénykönyvünk a gondatlanságból elkövetett rongálást nem minõsíti bûncselekménynek.
-tünde-

Civil Napot tartottak a piactéren, amelynek ötlete egy
születésnap kapcsán merült
fel. A Roger Schilling zenekar májusban ünnepelte
fennállásának 15. évfordulóját. Úgy gondolták, hogy
nem mindennapi módon emlékeznek meg e jeles napról,
találkozóra hívják a helyi civil szervezeteket. Az invitálásra 24 társaság jelentkezett, akik támogatói és egyben aktív résztvevõi voltak a
rendezvénynek. A Civil Nap
a Szent István téren kezdõdött, a köszöntõket követõen
vonultak a résztvevõk a piactérre. A színpadi mûsort a

születésnaposok kezdték,
majd sorban követték õket a
különbözõ csoportok fellépõi, így a zene mellett a
sport és a tánc is szerepet
kapott, de bemutatkozott a
reichertshofeni, a babarci és
a jánossomorjai zenekar is.
A kísérõ rendezvények sorában, a Városi Múzeumban
tárlatvezetésre várták az érdeklõdõket, ahol az intézmény belsõ munkájába nyerhettek bepillantást, a téren
pedig kiállításokat is láthatott a közönség. A vendégeket a mûsor közben szürkemarha-gulyással kínálták,
amelybõl ezer adag készült

Kovács János vezetésével.
Az étel kiosztását a PA Zrt
Reform Fõzõklubjának tagjai vállalták. A Venesz-díjas
mesterszakács elmondta,
igazi hungarikum rotyogott
a fazékban. Készítésénél felhasználták a nyár ízeit, friss
paradicsomot,
paprikát,
hagymát, de például mangalicazsír is került az ínycsiklandozó étekbe, amelyet
szívvel-lélekkel fõztek. A
rendezvényen köszöntötték
a Roger Schilling zenekar
egykori alapítóit. Közülük
azoknak, akik már nem tagjai az együttesnek gravírozott tollkészletet, akik pedig
jelenleg is zenélnek a társaságban gravírozott sörös kupát ajándékoztak. A programot segítõ civil szervezetek
képviselõinek emlékplakettet adtak át. Az elsõ Civil
Napot a zenekarok közös
muzsikálással zárták. Féhr
György fõszervezõ elmondta, hogy hagyományteremtõ
szándékkal hívták életre a
rendezvényt. – Bízom abban,
hogy jövõre is lesz olyan
egyesület, alapítvány, amelyik felvállalja a szervezést.
Õk természetesen számíthatnak a zenekar segítségére – fûzte hozzá. A Civil Napot Paks Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat támogatta.
-gyöngy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Együtt a lakótelepért

Készül a játszótér

A Paksi Lokálpatrióták
Egyesületének lakótelepi
körzetekben induló jelöltjei sajtótájékoztatón számoltak be azokról a teendõkrõl, tervekrõl, melyek a
lakótelepi körzeteket érintik. Reményi János, a 6-os,
Haholt Miklósné, a 7-es,
Szabó Péter, a 8-as és
Jantnerné Oláh Ilona, a 9es körzet jelöltje elmondta,
hogy már most, a kampány
alatt is közösen dolgoznak,
és megválasztásuk esetén
is együtt szeretnének síkra
szállni a lakótelepen élõk
érdekeiért.
Kiemelték mint legsürgetõbb feladatot a mûvelõdési központ környékének
felújítását. Itt, mint rámutattak, a park, illetve az üzletek környékén lévõ térburkolatok, illetve a járdák
halaszthatatlanul felújításra szorulnak. Szó esett
még arról, hogy az oktatási
és nevelési intézmények

A polgármesteri hivatal
mûszaki osztályának munkatársai az érintett körzet
képviselõjével közös bejáráson egyeztettek a Rákóczi és Váci Mihály utcai
tömbbelsõk rendezésérõl.
Haaz Ádám úgy tájékoztatta lapunkat, hogy néhány héten belül elkészül
egy új játszótér a Váci Mihály utcai tömbbelsõ udvarán. A körzet önkormányzati képviselõje elmondta,
a kivitelezõ, BA-TU Kft.
szeptember 25-ig megépíti
a teret, melyen négy modul lesz, egy hinta, egy
mérleghinta, egy csúszda
és egy homokozó. – Már az
alapozás is esztétikus és
minden igényt kielégítõ –
tette hozzá. A játszótér
építésére a város költség-

rekonstrukcióját is folytatni kell, illetve gondoskodni
szükséges arról, hogy
mindezek biztonságosan
megközelíthetõek legyenek.
Kiemelték a képviselõ-jelöltek, hogy megfelelõ számú kisebb játszótérre is
szükség van, illetve azt,
hogy a lakótelepen élõ
nyugdíjasok számára is
biztosítani kell megfelelõ
információs és szórakozási
lehetõséget, hiszen a városi
nyugdíjas klub számukra
nehezen elérhetõ. A jelöltek kiemelték, hogy valamennyiük programjában
szerepel, hogy gyermekbarát lakótelepet szeretnének kialakítatni. Kiemelték, hogy egy nyolcmilliárdos város költségvetésében
kell, hogy legyen mindezekre elegendõ pénz,
egyes problémák megoldása pedig nem pénzkérdés.
-vida-

Megduplázták a tagságot
Fél éve alakult meg Pakson az ismert politikai ifjúsági szervezet helyi csoportja tíz fõvel. Az azóta
eltelt idõszakot összegezve
elmondható, hogy a sikeres csapatépítésnek köszönhetõen nemcsak sikerült megduplázni az alapító létszámot, de mára közel félszáz paksi és környékbeli fiatal lépett be a
csoportba – tudatta sajtóközleményében a paksi
Fidelitas elnöke. Hanol János arról is beszámolt,
hogy a féléves évfordulót
és a nyarat egy jó hangulatú
Sárgödör
téri
présházbulival zárták a fiatalok. Mint kiemelte, a javarészt középiskolás fiatalok lelkesedését az is muFotók: Fonyó Dániel

tatja, hogy vállalták, hogy
iskolakezdésig a Fidelitas
koordinálja a Fidesz által
indított „Jó reggelt Magyarország!” elnevezésû
országos aláírásgyûjtési
tiltakozó kampányt. Emellett a csapat besegít az õszi
önkormányzati választások során is a kopogtatócédulák gyûjtésébe. Az országgyûlési választások
után a Fidesz ismét Hanol
János csoportelnököt kérte fel a párt képviseletére
a Helyi Választási Bizottságban.
A paksi csoport tevékenysége nyomon követhetõ
lesz
a
paks.
fidelitas.hu címû honlapon,
amely Májer Viktor alelnök munkáját dicséri. -vt-

vetésébõl fordítanak ötmillió forintot. A Váci Mihály utcai, valamint a Rákóczi utcai tömbbelsõ tervei – mint Haaz Ádám fogalmazott – készülnek, az
utóbbiban már a parkosítás is megkezdõdött. A területrendezés mellett padokat, asztalokat helyeznek ki. Ugyanilyen köztéri
bútorok kerülnek a Sárgödör tér alsó részére is.
Ezeket Haaz Ádám képviselõi keretébõl finanszírozza. Évente egymillió forint felhasználásáról dönthetnek az önkormányzati
képviselõk. Haaz Ádám tavaly félretette ezt az öszszeget, így az utóbbi két
éves keretébõl 1,8 milliót
fordít az említett célokra.
-vida-

Összefognak az óvárosért
A Sárgödör téren tartottak
sajtótájékoztatót a Paksi
Lokálpatrióták Egyesületének 3-as, 4-es 5-ös körzetben induló jelöltjei. A
helyszínválasztás – mint
mondták –, szimbolikus,
mert a terület védetté nyilvánítását
alelnökük,
Szinger Ferenc kezdeményezte. Azért számoltak be
együtt terveikrõl, mert úgy
gondolják, közösen sokkal
több és jobb eredményt érnek el, sokkal többet tudnak tenni az említett körzetek és a város lakói érdekében. Az egész várost illetõen az úthálózat rekonstrukcióját, a már elkészült utak
tisztántartását emelték ki.
A hármas körzet jelöltje,
Hornyánszki János ezeken
kívül felhívta a figyelmet a
PSE pálya környékének
kulturáltabbá, biztonságosabbá tételére, illetve arra,
hogy kontrollálni kell az
NB-I-es szereplés okozta

esetleges
problémákat.
Szeretné a körzet egy részét lakó- és pihenõövezetté nyilvánítatni, játszóteret
építetni, és szorgalmazza
az állattartási rendelet szigorú betartását.
Fritz Jánosné, a négyes
körzet jelöltje arról számolt be, hogy a körzetet
járva azt tapasztalta, hogy
sok idõs szorulna segítségre, vagy csak társaságra.
Megválasztása esetén erre
szeretne megoldást keresni. Emellett játszóteret, pihenõhelyet szeretne kialakítani.
Villányi Ildikó az ötös körzetben legfontosabbak között említette a Pollack Mihály utca közlekedésbiztonságának növelését, egy kerékpársáv kijelölését, illetve elmondta, szeretné elérni, hogy telkeket alakíthassanak ki az utca még beépítetlen területén.
-vt-
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Pannóniával az Urálon túl
Néhány héttel ezelõtt két fiatal gépészmérnök indult
útnak, hogy átkeljenek 1967-es T-5-ös oldalkocsis Pannóniájukkal az orosz Ural hegységen. Céljuk az volt,
hogy elérjék a nyugat-szibériai Cseljabinszk városát. A
túra sikerült, a fiúk vasárnap érkeztek haza barátaik
kíséretében.

A történet még 2004-ben
kezdõdött, amikor pár veterán motoros, öreg jármûveikkel elindult az Athéni olimpiára. Hazaérkezve közülük
ketten Treszl Gábor, és Vörös Csaba úgy gondolták,
hogy a következõ olimpiai játékokra is motorral indulnak
el, bár a táv itt jóval nagyobb: Pekingbe kell eljutniuk. Azért, hogy erre a vállalkozásra felkészüljenek, megismerhessék fizikai és szellemi tûrõképességük határait,
nekivágtak egy kilencezer
kilométeres túrának át az
orosz Urál-hegységen. Beszámolójuk szerint az ukrán
és orosz viszonyok jóval kedvezõbbek voltak, mint amire
számítottak. Útjuk során sok
barátot szereztek, akik segítségével rengeteg új dolgot láthattak és tapasztalhattak.
– Még mielõtt elindultunk
volna, sokan rémisztgettek
bennünket, hogy útonállók
fenyegetnek, nem lesz majd,
hol tankoljunk vagy ételt vásároljunk. Ennek éppen az
ellenkezõjét tapasztaltuk –
mondta el Treszl Gábor, a veterán Pannónia tulajdonosa.

rosában, ahol a násznép
meghívott minket a mulatságra. Feledhetetlen élmény
volt – idézte fel Vörös Csaba.
Különösebb problémájuk a
hatóságokkal sem volt, bár
az orosz bürokrácia kifogott
rajtuk. Az ottani szabályok
értelmében két héten belül
el kell hagyni a bevitt jármûvel az országot, vagy hosszabítani kell az engedélyt. A
két kalandor hiányos orosz
tudása ez esetben 2500 rubelbe került, mivel túllépték
a határidõt.
– A motor jól bírta az utat,
bár mi minden eshetõségre
fel voltunk készülve – árulták el az utazók. Az athéni út
tapasztalatait felhasználva
erõsítették meg a vázat, szerelték össze a motorblokkot.

Szerencsére csak egy esetben kellett mûszaki felkészültségükrõl tanúbizonyságot tenni, hazafelé tartva az
orosz Penza város környékén defektet kaptak, amit
hosszas szenvedés árán,
emelõ hiányában, kézi erõvel
sikerült megjavítaniuk. Fizikailag és szellemileg sem
volt könnyû véghezvinni a
túrát. Idõnként voltak holtpontok, de ezeken sikerült
túllépniük. Az út során óránként váltották egymást.
Ennyit bírt egyhuzamban
Gábor és Csaba válla és ülõgumója.
Az utazás elérte célját, a
sok tapasztalat és a rájuk váró „nagy” út egy harmadának megtétele óvatosságra
és alapos felkészülésre inti
õket, hiszen egész Szibéria
és a Góbi sivatag még hátra
van. Habár a mostani kaland
csak próbatétel volt, a maga
nemében mégis egyedülálló:
magyar ember veterán motorral ilyen messzire még
nem jutott.
Az utazás képes összefoglalóját, és a fiúkkal készült interjúkat megtekinthetik a
Telepaks csatorna Shaker címû ifjúsági magazinjában
pénteken este, amit a paksi
televízió a jövõ hét során
többször is megismétel.
-PGR-

Voltak olyanok, akik befogadták õket egy-egy éjszakára, és olyanok is, akik kirándulásokra invitálták õket.
Így jutottak el például Szamarában a Sztálin bunkerbe,
vagy a Togliattiban található
haditechnikai múzeumba, de
pecáztak a Volga partján és
barlangásztak a Zsiguljevszki-hegyekben is. Mégis a
legmaradandóbb élménynek
azt tartották, hogy leróhatták tiszteletüket a Don-kanyarnál elesett magyar katonák temetõjénél.
– Belecsöppentünk egy kisvárosi lagziba Bilinszkij váFotók: Treszl Gábor és Vörös Csaba
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Zsúfolt nézõtérrõl álmodnak

A tavalyi év sikere után idén
ismét
megrendezték
a
Moziünnepet. Ennek keretében augusztus 31-e és szeptember 3-a között országszerte több mint 200 filmet
láthatott a közönség, több
mint 250 vászonra vetítve,
kedvezményes áron. Cselenkó Erika mozivezetõ elmondta, hogy az utóbbi
években csökkent a filmszínházak látogatottsága, ez a
rendezvény pedig jó alkalom
arra, hogy felidézzék az emberek, milyen élmény így
megnézni egy filmet, és ennek köszönhetõen talán máskor is eljönnek.

Pakson azt mutatja a tapasztalat, hogy a rajzfilmek
iránt nagyobb az érdeklõdés, a vígjátékok is eléggé
népszerûek és a sikerfilmeket is nagy látogatottsággal
vetítik, ugyanakkor sok
esetben mindössze harminc-hatvan nézõ vált jegyet. Arra a kérdésre, hogy
hogyan, mikor kerülhet
hozzánk egy-egy film, a választ a mozirendszerben találjuk. Cselenkó Erika tájékoztatása szerint a forgalmazók a plázákat preferálják, csak ha már levették a
mûsorról az adott filmet,
akkor kapják meg a kisebb

mozik. A helyi filmszínházban hetente három alkalommal várják a nézõket, szerdán, pénteken és vasárnap,
szeptember 1-jétõl visszatértek az este hét órai kezdésre. A nagyobb érdeklõdést kiváltó filmek esetében
egy nap több vetítést is tartanak, vagy ha szoros a vetítési ütemterv, akkor a következõ hónapra visszakérik a filmet. A mozi mûködtetésével kapcsolatos feladatokat öt munkatárs:
mozipénztáros, gépész, két
jegykezelõ és egy szállító
látja el.
-gyöngy-

Szász Balázs havonta egy

Mannász Viktor barátaival

alkalommal megy moziba. A
nagy tömeget nem szereti, de
a paksi mozit egyébként hangulatosnak, kényelmesnek
találja. A filmszínház szerinte
azért élmény, mert a hang és
képhatások erõteljesebben
érvényesülnek. A látogatottság csökkenésének okát
egyebek mellett a magas
jegyárakban látja.

érkezett moziba. Van, hogy
havonta négy-öt alkalommal
is megfordul itt, de megesik,
hogy hetekig nem megy moziba. Szerinte a mozinak egyedi
hangulata van, kellemes idõtöltés beülni a barátaival. A látogatottság csökkenése szerinte annak köszönhetõ, hogy
a filmekhez már megjelenés
elõtt hozzá lehet jutni.

Lukács Józsefné családjával együtt mozizott, ami
náluk egyáltalán nem ritka.
Elsõsorban a látvány miatt
szereti a mozit, ami szerinte jó és szórakoztató kikapcsolódás. Hasonlóan lányához, a vígjátékokat szereti,
fia inkább az izgalmasabb
filmeket részesíti elõnyben,
a családfõ pedig „mindenevõ”.

Fotók: Szaffenauer Ferenc (balra fent és lent), Molnár Gyula (jobbra alul)
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Népes felvonulás
Az õsz beálltával nem csak az
iskola, hanem a szüreti mulatságok ideje is eljött. A sort
a cseresznyési nyitotta, szeptember elsõ hétvégéjén tartották a szüreti napot. Ugyan
ez még csak a harmadik volt,
de már rangot vívott ki magának a környék hasonszõrû
programjai között népes felvonulásával,
hangulatos
programjaival. Ezt szerették
volna a szervezõk – ha lehet
felülmúlni –, de legalább
szinten tartani. A jó ebédhez
való nótát a Bihari cigányzenekar húzta, közben a régi iskola elõtt már sorjáztak a fogatok, lovasok. A felvonulás
ezúttal is impozáns volt,
hosszú sorokban haladtak a
jókedvû lovasok, tömött kocsik. Talán a civil nap felvonulásán jött az ötlet, talán
másért kaptak kedvet, mindenesetre fellépõk, s mások
is csatlakoztak gyalogosan a
szüreti felvonuláshoz. Horváth Zoltán részönkormányzati képviselõ elmondta,
igyekeztek a lehetõ legtöbb
igényt kielégítve meghívni a
fellépõket. Így láthatta a közönség a Csillag Show Táncegyesület, a Vetõvirág Hagyományápoló
Népzenei
Együttes, a Twirling és Botforgató Kulturális és Sport
Egyesület mûsorát, illetve
hallhatta a Paksi Harmonika
Együttes és a Banjo
Jumping Band – bajai country zenekar muzsikáját.

8

Helytállt a
menõtcsapat
Elsõ alkalommal rendeztek
nemzetközi mentõversenyt.
A Csopakon tartott rendezvényt továbbképzõ konferenciával nyitották, ahol a központi téma a drog volt. A találkozó gyakorlati része egy
verseny volt, ahol 16 csapat
indult, közöttük a Paksi
Atomerõmû Mentõszolgálata. Az elsõ fordulóban egy
beteget szállító mentõautó
közúti balesetét kellett felszámolni. Másnap újabb
nyolc szituáció várta a versenyzõket, köztük vízibaleset, mérgezõ vegyi anyagtól
sérültek ellátása, sürgõsségi
betegellátásban használt eszközök felismerése, használata, kábítószeres ellátása, aknába esett sérült kimentése,
vizsgálata, töréseinek ellátása. A Paksi Atomerõmû Mentõszolgálata a negyedik helyen végzett, illetve a legjobb
gyakorlati megoldást nyújtó
csapatnak járó különdíjat is
kiérdemelte.
Az Atomerõmû Mentõszolgálat 2005 õszétõl mûködik
az erõmû területén. A készenlétet az OMSZ-nél dolgozó mentõorvos vagy mentõtiszt, valamint az Atomerõmû Tûzoltóságtól mentõápoló és mentõgépkocsi-vezetõ
adja. A közel egy éve mûködõ mentõszolgálat munkatársainak a rendezvény jó alkalom volt arra, hogy képet
kapjanak arról, hol áll a szervezet, hogyan tud együtt dolgozni a csapat, illetve a versenygyakorlatok során tapasztalatot szerezhettek, vélekedett dr. Szvitán Gábor
mentõorvos. A négyfõs csapat tagja volt rajta kívül
Pesztericz Rajmund szolgálatparancsnok, mentõápoló,
Dorogi Norbert tûzoltótechnikus, mentõápoló, és Bán
Ferenc
tûzoltótechnikus,
szakképzett
mentõápoló,
gépkocsivezetõ.
- gy-

MOZAIK

Gyuri Pakson érzi jól magát
Eredményei világhírûek, õ maga mégis szerény.
Kozmann György a sikerért megdolgozott, de a szorgalom és tehetség mellett egy szeretõ család is segítette a
munkában.
Az elõzõ esti legénybúcsúnak köszönhetõen kissé fáradtan, uram bocsá’ másnaposan fogad szülei házában
Kozmann Gyuri. A számos
csillogó érem tulajdonosa és

ra. Azt mondja, itt sokkal inkább megbecsülik az élsportolókat, mint a fõvárosban.
Ott egy olimpiai vagy világbajnok szinte elveszik a
„többi közt”, itt becsben

esetben a televízió elõtt sorakozva szurkolnak.
Gyuri elárulta, sohasem
volt konkrét példaképe, bár
sokaktól igyekezett tanulni.
Neki viszont máris akadt követõje. A fiatalembert Koleszár Zoltánnak hívják, 9
éves, kenuzik és a tavalyi világbajnokságot a helyszínen
szurkolta végig. Õ egyéb-

újdonsült világbajnok kenus
körül egy kölyökkutya lábatlankodik. Az apróság kéthónapos boxer, Alexnek hívják,
és Gyuri otthonára fog vigyázni, ha majd felnõ. Egyelõre viszont csupán a játékon jár az esze. A családi ház
kertje, takaros udvara gondos kezekrõl, szorgalomról
árulkodik. A virágok és más
növények Gyuri szülei, fõként édesanyja büszkeségei.
Marika néni és Gyuri bácsi
az egykori gyerekszobába
tessékel, ahol megszámlálhatatlan mennyiségû érem,
kupa sorakozik. Ebben – ismervén Gyuri pályafutását –
nincs semmi meglepõ. Mint
ahogy abban sem, hogy Gyuri szerint Marika néni fõzi a
világ legjobb kakaspörköltjét. De Gyuri nem csak a hasa miatt jön gyakran haza.
Szüleivel igen jó a kapcsolata, és a régi barátok, a szülõváros is sokat jelent számá-

tartják. A szülõk persze nem
örültek annak idején a Budapestre költözésnek, de tudomásul vették, ez az élet
rendje, és már nem is aggódnak annyira. Látják, hogy fiúkat befogadták, rengeteg
barátja van. Marika néni komolyan elgondolkodik, majd
meggyõzõdéssel
mondja,
Gyuri ugyanolyan szeretetreméltó, jó fiú, mint volt, s
ha nem is beszélnek, találkoznak minden nap, jó a kapcsolatuk, odafigyelnek egymásra. Fiúk, ha kell, kiveszi
a részét a ház körüli munkából is, de ahogy régen, most
is kímélik. Neki máshol kell
helytállni, teszi hozzá az
édesapa, aki azt is elárulta,
ez nem jelentette, s most
sem jelenti azt, hogy kivételeznének vele, lányukra
ugyanolyan büszkék. A kajak-kenu versenyeket persze
mindig végigizgulják, ha tehetik a helyszínen, rosszabb

ként Gyuri unokaöccse, és
roppant büszke, amikor – tekintettel a rokoni szálakra –
edzõje kis-Kozmannak hívja.
Gyuri – s ebben szülei is
megerõsítenek – szerényen
fogadja az eredményeket, a
sikert és az ezzel járó népszerûséget. Pakson mindenki megismeri, megszólítja, s
biztosítja arról, hogy szurkol
neki, büszke rá. –Én is hallottam, de nem tapasztaltam
– mondja mosolyogva a felvetésre, miszerint minden
bizonnyal a szebbik nem
képviselõi is körülrajongják.
Azt minden esetre elárulja,
hogy mostanság – eltekintve
a már említett kutyakölyöktõl – egyedül él, mert nemrég szakított barátnõjével.
Jövõbeni terveirõl szólva
annyit mond, szeretne boldog lenni, mint minden ember. Ezen felül persze készül
a pekingi olimpiára.
Gyuri
Fotó: Vida Tünde
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Krónika a székelycsinálás titkairól
Székelyudvarhelyen vendégeskedett a Paksi Öregfiúk
futballcsapata. Rendhagyó
módon nem az õ élménybeszámolójukat olvashatják, hanem házigazdáikét.
Ezt a találkozást is hosszas
elõkészületek elõzték meg.
Udvarhelyi vendégfogadóként mindent gondosan kiterveltünk, még azt is, hogy ki
fogja adni a gólpasszt csapatunk gyõztes találatához, s
mit fognak ehhez szólni a lelátón helyet foglaló paksi szurkolók.
Íme az idei udvarhelyi találkozás rövid krónikája.
Szerda délután. A fogadóbizottság a Gimi étkezdéjében
izgatottan készülõdik a nagy
eseményre. Várakozás közben komoly szaktudást igénylõ minõségi ellenõrzést végzünk, minek következtében
kiürül néhány transilvanicumos üveg. Végre megérkezik a vendégek autóbusza.
Tankzöld színe finom célzás
arra, hogy komolyan fogják
venni a szombati mérkõzést.
Sok az ismeretlen arc a paksiak között. Elõször a fogyasztóvédelmi megfontolásból elfogyasztott alkohol mellékhatásának véljük vendégeink fel
nem ismerését, aztán rádöbbenünk, hogy barátaink a
gyõzelem érdekében elhozták
junior csapatukat is. Az ifiken
kívül egy új krónikással is
erõsítettek, az újságíró mellett egy rádiós kolléga is érkezik, hogy ellensúlyozhassák a
helyi krónikás krónikus eredményferdítéseit.
Csütörtök. A transilvanicumos bevezetés után, a transz folytatódik. Ezúttal nem
folyadék, hanem kirándulás
formájában: irány a transzfogarasi útvonal. Ami legalább olyan szédítõ, mint az
elõbbi. Az ügyeletes égi idõjárás-szolgálatos szerencsére
megszánta a síkvidéki panorámához szokott paksiakat és
sûrû ködöt bocsátott a lélegFotó: Kókai Péter

zetelállító hegyvidékre. Így
mindenki nyugodtan könnyíthetett magán útközben, anélkül hogy sejthette volna, hogy
szédítõ szakadékok szélén áll.
Péntek reggel. A paksiakat
megerõsített õrizet alatt a Városháza Szent István termébe kísérjük. Egyikük sem sej-

avatják a meglepett házigazdát. Szerencsére Palinak nem
kell megválnia férfiasságától.
Kap azonban tõlük egy kötényt és fakanalat, ami akár
burkolt fenyegetés is lehet.
Estétõl-éjfélig. A mulatság
szó szoros fénypontja a tábortûz. Körülötte gyülekezik

ti, hogy hamarosan egy rekordgyorsaságú diplomáciai
bravúr részesei lesznek. Mielõtt ugyanis magukhoz térhetnének meglepetésükbõl,
valamennyiüket tiszteletbeli
székelyekké avatják. A krónikásnak ettõl fogva könnyebb
a dolga: lelkiismeret-furdalás
nélkül írhatja majd, hogy a
mérkõzést már megint a székelyek nyerték meg.
Délelõtt. Kirándulás Korondra, Parajdra, a parajdi
sóbánya megtekintése. A vendégek sms-ben délutánra
szép idõt rendelnek Szent Pétertõl.
Délután. Megérkezés Ivóba
Kovács Pali sátoros garden
partijára. Az idõ gyönyörû,
úgy látszik, Szent Péter megkapta az sms-t. Csak az
Anonymus által leírt õshazában lehetett ilyen bõség, mint
vendéglátónknál, de még ott
sem volt frissen csapolható,
hideg sör. Az udvarhelyi aszszonyok kedvet kaptak a tiszteletbeli székely címek adományozásától, és hirtelen
tiszteletbeli FÜF-taggá (Futballisták Ügyes Feleségei)

mikrofon helyett pohárral a
kezében az operaházi tagokká
átvedlett társaság. Az üvegek
tartalmának apadásával fordított arányban növekedik a
hangulat. Valahol a végtelenbe veszõ csillagösvényen Csaba királyfi elégedetten állapítja meg, hogy egy újabb
székely dalegylet alakult, s a
tiszteletbeli székelyek ugyanolyan szilajon tudnak ordítani, mint vendéglátóik.
Szombat délelõtt. Gyülekezés a mérkõzés helyszínén.
Kevés FÜF-tagot látni. Vagy
õk is másnaposak, vagy nem
szeretnének férjeik újabb vereségéhez asszisztálni. A paksi csapat is hiányzik. Egyesek
tudni vélik, hogy a mérkõzés
elõtt megszöktek a hátsó kijáraton. Mások szerint az öltözõ
és a pálya közti távolságot túlságosan is nagynak találják
az elõzõ napi fárasztó program után. Az a hír is elterjed,
hogy
önbizalom-fejlesztõ
pszichikai tréningen vesznek
részt – kisebbségi komplexusaikat kezelendõ a gömbvillámok módjára száguldozó
udvarhelyi öregfiúk elõtt. Az-

tán mégiscsak megjelennek.
Reszketõ lábbal átbotorkálnak a kispályán, és lerogynak
a cserepadokra. Még nézni is
rossz õket! Hiába a közönség
lelkes biztatása, meg sem
moccannak. Az udvarhelyi
öregfiúk könyörgésére végre
mégis elszánják magukat, s
buzgó imádság után a pályára
vánszorognak. Mintha a mohácsi csatatérrõl érkeztek volna. A vendéglátók azonban
igazi úriembereknek bizonyultak: mindent megtettek,
hogy az elgyötört, félelemtõl
reszketõ paksiak kedvet kapjanak a játékhoz. Bátorításképpen már a mérkõzés elején teljesen leálltak, a kapusuk és a védõik hátat fordítottak nekik. Így történhet meg,
hogy a véletlenül labdába botló Sipi gólt rúghatott. Még ötször kellett az udvarhelyieknek hasonló cselhez folyamodniuk, hogy a pályán tarthassák a kijárat felé sóváran
pislogó paksiakat. Elmondhatjuk tehát, hogy vendégszeretetbõl jelesre vizsgáztunk. S így is kellett. Kinek
használt volna, ha a valós erõviszonyok alapján 10-0-ra
verjük vendégeinket? Senkinek. A tisztesség úgy tartja,
hogy kedvezni kell a gyengébbeknek.
A sors azonban úgy hozta,
hogy hiábavalónak bizonyult
mindez. A FIFA inkognitóban jelen levõ megfigyelõje
ugyanis megóvta a meccset,
mivel Hornyák Laci szabályellenes módon stopnis cipõben játszott, ékszereivel veszélyeztette társai és a közönség testi épségét, s ráadásul
nyilvánosan doppingszerhez
folyamodott. Így a meccset
jövõben Pakson újra kell
majd játszani.
Az Úr 2006-ik esztendejének
szeptember havában lejegyezte
Stephanus
Petrus
Humorymus krónikás mester megbízásából Szakács István Péter.
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ATOMERÕMÛ

Gólyahír

Vendégjárás az erõmûben

A kilencedik évfolyamos növendékek szinte mindegyike,
összesen százhúsz diák vett
részt a paksi Energetikai
Szakközépiskola idei gólyatáborában. A gólyák ezúttal
is a kollégiumban töltöttek
együtt néhány napot osztályfõnökeik, leendõ tanáraik
társaságában. A fõszervezõ
pedagógus elmondta, már
hagyomány, hogy a tizedikesek segédkeznek a tábor
szervezésében, a gólyák fogadásában. Nagy Évától
tudjuk azt is, hogy idén is a
csapatépítõ feladatok játszották a fõszerepet a program során. Jártak a múzeumban, az ürgemezõn, élõ
társasjátékot játszottak, a tábor végén pedig meglepetésként egy hatalmas, százötven
szeletbõl álló tortát kaptak.
Az ESZI-ben egyébként különbözõ szakmákban négy
osztály kezdte meg tanulmányait szeptember elsején.

A Megyehét gazdag programkínálatához csatlakozva
tartotta meg idén is nyílt
napját a Paksi Atomerõmû
Zrt. Szombaton négy faluból
– Gerjenbõl, Bogyiszlóról,
Dusnokról és Ordasról – ötszáz embert fogadtak. Fõként faluvezetõk, pedagógusok, de más érdeklõdõk, sõt
gyerekek is kaptak az alkalmon, hogy kissé közelebbrõl
szemügyre vehessék az
atomerõmûvet. Újabban e
program másnapján az ott
dolgozók családtagjai, hozzátartozói elõtt tárják ki a
kapukat. Képletesen is, és a
szó szoros értelmében is.
Reggeltõl-délig járta mind-

A románok is
érdeklõdnek
Magyarország és Ausztria
után Romániában is tartottak
közmeghallgatást a paksi
atomerõmû üzemidejének
meghosszabbításáról. Nemzetközi egyezmény teszi lehetõvé, hogy a szomszédos országokban is tájékozódjon a
lakosság és a hatóság az erõmû további mûködésének hatásairól. Minderre a környezeti hatásvizsgálat keretében
kerülhet sor. Pakson, illetve
Kalocsán áprilisban, Ausztriában júniusban tartottak közmeghallgatást, az elõbbi helyeken inkább lakossági érdeklõdés volt, az utóbbin jobbára intézményiek, hatóságok
képviselõi jelentek meg. A
Nagyváradon tartott közmeghallgatáson a paksi atomerõmûvet Mikó Sándor fõosztályvezetõ képviselte.
-vt-

két napon négy városnézõ
kisvonat az erõmû üzemi területét alig gyõzve hoznivinni az érdeklõdõket. Mindkét alkalommal programok
tucatjai tették színessé az
erõmûben
töltött
idõt.
Mittler István elmondta, az
elmúlt években több mint
ötezren látták a nyílt napokon az erõmûvet. Elõször
Uszód lakóit hívták meg, akkor még attól tartva lesz-e
egyáltalán érdeklõdés. Az
évek során kiderült, van, sõt
egyre nagyobb. Ugyanez
történt a családi nyílt napok
kapcsán is, eleinte ötszáz
hozzátartozót láttak vendégül, késõbb ezer fõben maxi-

Lépõ Ignác feleségével és unokáival szombaton volt az erõmû vendége. Neki – mint
elmondta – nem volt idegen, hiszen két évvel ezelõtti nyugdíjba vonulásáig ott dolgozott hét éven át. – Mindent meg lehet nézni
kívül, belül. Szerintem nyitottak mindenre
– mondta. Településükön, Bogyiszlón szerinte elfogadják az atomerõmû létét, aminek egyik oka Lépõ Ignác szerint az, hogy
sok bogyiszlói dolgozik ott. Õk elvégzik a
szükséges tanfolyamokat, tájékozottak,
tudják, hogyan mûködik az erõmû, s hogy
annak nincs veszélye. Az ellen, ha a gyerekek nem tudnak eleget a nukleáris energia
felhasználásáról, az atomerõmû mûködésérõl, a bogyiszlói nyugdíjas szerint a tanároknak kell tenniük, hiszen lehetõség van
az erõmû meglátogatására, s azzal élni kell.
Mindezt arra reagálva mondta Lépõ Ignác,
hogy bizony a bogyiszlói delegációban
akadt néhány kislány, aki nem igazán tudta, mi folyik a paksi áramgyárban.

Bogdán Anikót, mint elárulta, a kíváncsisága hozta Paksra. A tizenkét éves kislány
semmit nem hallott Paksról, semmit nem

málták a létszámot. Idén –
miként a kommunikációs vezetõtõl megtudtuk – hosszú
sorok kígyóztak jegyigényléskor. „Csak” a legfürgébbek, vagyis az azonnal jelentkezõk ezeregyszázan
voltak. A szervezõk kitettek
magukért, számos újdonsággal szolgáltak, így nem
csak a szokásos kézmûves
foglalkozás, ingyen fagyi,
ugráló vár várta a kicsiket,
hanem volt mûbika, élõ csocsó. Karikaturisták örökítették meg a vendégeket, illetve Béres Alexandra és csoportja igyekezett megmozgatni õket. Sztárvendég is
volt mindkét napon. Az elsõn az Irigy Hónaljmirigy, a
másodikon a Zanzibár koncertezett.
Vida Tünde

tud az atomerõmûrõl. – Nem figyeltem oda
– indokolta. Társai, Pilisi Noémi és Bogdán
Ramona sem tudott bõvebben beszélni az
atomerõmûrõl, csupán annyit mondtak,
hogy áramot termelnek ott. A lányok
egyébként a nyílt napon nagyon jól szórakoztak és azt ígérték, a jövõben kicsit jobban odafigyelnek majd, ha a paksi atomerõmû szóba kerül.
Máté Dénes
arról számolt be,
hogy õk viszonylag
naprakész
információval rendelkeznek az
atomerõmû
mûködésérõl. Képviselõként feladatuknak is tekintik, hogy tájékoztassák a lakosságot, de
mégis sok volt a jelentkezõ, szívesen jöttek a nyílt napra. A gerjeni önkormányzat tagja elmondta, neki különösebb problémát nem okoz, hogy egy atomerõmû árnyékában kell élnie. – Én azt az elvet vallom, hogy ha hazamegyek és felkapcsolom
a villanyt, az kapcsolódjon fel. A mai
energiaárak mellett az atomenergia nagyon fontos, mivel az egyik legolcsóbb.
Szerintem szükség van rá fogalmazott –
Úgy gondolom és nagyon szeretném is,
hogy az atomerõmû bõvítése létrejöjjön –
fûzte még hozzá.
vT
Fotók: Szaffenauer Ferenc

VÁROS

Kell egy csapat

Pakson át a
Borok Útján

Házi válogató versenyt tartottak a Neutron
Bevetési Osztálynál. Ezen a megmérettetésen
dõlt el, hogy kik utaznak Orlandóba, a rendõr kommandós világbajnokságra, ahol a korábbi években már számos szép eredményt
értek el a paksiak.
Minden évben nyár elején
hirdetik meg a házi válogató versenyt, amelyre az állományból bárki jelentkezhet. – Úgy döntöttünk, bõvítjük a keretet egy precíziós lövõvel. Ha tavaly nem
egy, hanem két mesterlövõ
lett volna a csapatban, akkor minden eddigi eredményt túlszárnyalhattak
volna a fiúk – mondta el dr.
Lengyel Róbert, az osztály
vezetõje. A versenykiírást
már ennek megfelelõen készítették el. Az állományból
tizenhárman jelentkeztek,
ebbõl hárman a felkészülés
során sportsérülés miatt
visszaléptek. A megmaradt
tíz induló közül kilencen rohamcsoportosnak jelentkeztek, egy fõ pedig precíziós lövõnek. A rohamcsoportosokat három lõfeladat
várta, a precíziós lövõt pedig kettõ, tájékoztatott
Sándor Attila osztályvezetõ-helyettes.
A másik feladat az akadálypálya volt, amelyet az eredeti kiírás szerint mindenkinek
teljesítenie kellett. A szintidõ a rohamcsoportosoknál
három a precíziós lövõnél

négy és fél perc
volt. Mivel a
mesterlövõnek
nem sikerült végigmennie
az
akadályokon, a
vezetés döntése
alapján a válogatótól korábban
sérülés
miatt
visszalépett munkatársukat
is behívták, és a lõfeladatok
eredménye alapján dõlt el,
melyikükkel egészül ki a csapat.
Mindezek
alapján
az
Orlandóba induló csapat tagjai: Farsang János, Kéri Zoltán, Szász Sándor, Járai Antal, Felhõsi László, Kolep János és Orsós Mihály. Dr.
Lengyel Róbert elmondta,
hogy a jelenlegi létszám mellett, a szolgálati idõ terhére

nem tud a felkészülésre idõt
biztosítani, így a fiúk szabadidejükben készülnek majd.
Az osztály vezetõje hozzátette figyelembe véve az elõzõ
évek eredményeit, illetve
azt, hogy plusz egy mesterlövõ utazik, úgy gondolja,
hogy a cél egyértelmûen felkerülni a dobogóra. A világverseny november elsõ hetében lesz.
-kgy-

FELHÍVÁS!
Az elmúlt két fordulóban tapasztalt szurkolói megnyilvánulások miatt az MLSZ szigorította a
stadionokba bevihetõ transzparensekrõl szóló rendelkezését. Mostantól az NB I-es és NB II-es
bajnoki, kupa, nemzetközi és a válogatott labdarúgó-mérkõzésekre kizárólag hitelesített drapériákat lehet bevinni, melyeken kizárólag a szurkolói csoportok nevei és elnevezései jelenhetnek
meg.
A feliratok ellenõrzését és hitelesítését a sportszervezet és a helyi rendõrség végzi. A szurkolóknak az errõl szóló jegyzõkönyvet minden mérkõzésre magukkal kell vinniük, és a beléptetésnél
a biztonsági szolgálat részére be kell mutatniuk.
Kérjük a szurkolókat, hogy akik hazai vagy idegenbeli mérkõzésre bármilyen drapériát szeretnének magukkal vinni, azt elõzetesen jelentsék be a PSE Váci Mihály utca 2. alatti irodájában.
A transzparenseket az egyesület a rendõrséggel közösen hitelesíti.
Együttmûködésüket köszönjük!
Paksi FC KFT. vezetése
Fotók: Szaffenauer Ferenc
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A paksi atomerõmû támogatása jóvoltából idén is
beiktatták a Magyar Borok Útja Rallye útvonalába Paksot. A résztvevõkre
itt egy akadálypálya várt,
egyébként pedig jó néhány száz kilométer két
napon át. A százegy autó a
Parlament elõl indult, s
két nap elteltével ide is
tértek vissza, közben
azonban meglátogattak
számos borvidéket, hiszen
a rali célja a borok népszerûsítése. Ebben hagyományosan sportolók,
mûvészek, politikusok és
az üzleti élet képviselõi
vesznek részt. Csapó Sándor személyében idén is
volt paksi induló. Õ a
MÁV Informatika és a TSystems színeiben az
elõbbi képviseletében, illetve az utóbbi cég menedzsere, Bella Zsolt unszolására csatlakozott a ralihoz. – Én azért túl nagy
jelentõséget nem tulajdonítok ennek a programnak. Jó buli, jó hétvége,
kellemes helyeken autózunk, jó borokat kóstolunk – mondta Csapó Sándor
hozzátéve,
hogy
amennyiben módja lesz
rá,
újra
csatlakozik.
Schmidt Gyõzõ, a bonyhádi Danubiána Bt. igazgatója másodszor ült volán
mögé a ralin. Õ azért indult – mint elmondta –
mert maguk is foglalkoznak borászattal, s tavaly a
bonyhádi pincéjüket, idén
a gyöngyösit mutatták be.
Szerinte az autós program jól szolgálja a borok,
borvidékek népszerûsítését, hiszen nem egy olyan
résztvevõ akad, aki korábban nem szerette, itt megkedvelte a bort.
-vt-
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Oktatóközponttal bõvül az ESZI
Alapításának huszadik évfordulóját ünnepelte tanévkezdéskor az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium. Elõbb ünnepélyes tantestületi ülést tartottak, ahol
Ronczyk Tibor igazgató, dr.
Kiss Mihály, a fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke és Frankné dr. Kovács
Szilvia, megyei közgyûlési
elnök azokat a pedagógusokat és munkatársakat köszöntötte, akik kezdetektõl
az intézménynél dolgoznak.
Ezek után tették le az alapkövét az iskola új gyakorlóés oktatóközpontjának. Az
urnát – melybe a megyei lap
aznapi száma mellett a 3600
négyzetméteres épület látványtervét, pénzérméket
tettek, az iskola alapító igazgatója, Kováts Balázs helyezte el, miután a paksi
atomerõmû akkori igazgatója, Pónya József lezárta. A
Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára
szerint azért örömteli esemény az ESZI bõvítése,
mert az utóbbi idõben eltávolodott gazdaság és oktatás

egymásra találását segíti.
Tarcsi Gyula kiemelte, hogy
ma túlképzés van humán
szakmák terén, mûszaki területen pedig kevés a szakember. Az ESZI, mint mondta, korszerû szakmákban,
korszerû tudás ad. Az új
gyakorlóközpont egyébként
éppen ezt – a korszerû szakképzést – hivatott szolgálni,
erõsítette meg dr. Kiss Mihály is.
Az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ Alapítvány kuratóriumának elnöke
azt is elmondta, az új gyakorló- és oktatóközpont
mintegy négyszázmilliós beruházási költségeit az atomerõmû vállalja, a berendezést kell az alapítványnak finanszíroznia. Az iskolát húsz
éve a paksi atomerõmû alapította, s néhány évvel
ezelõttig fenntartója is volt.
Miután erre már a törvények nem adnak lehetõséget, létrehozták az alapítványt, de az atomerõmû továbbra is komoly támogatást
nyújt az intézménynek.
Alapításkor a „Tanítsd az
Az ESZI végzõs
növendékét, Ko-

vács Adriennt
igencsak meglepte, amikor színpadra szólították
a gálán, s egyedüliként a most tanulók közül elismerésben részesítették. A diáklány
egy monitort kapott, ami – mint
mondta – jól jön,
mert cserére szorul otthon a számítógép. Rajta kívül még két korábbi ESZI-s diák kapott
jutalmat.
Nyolcadik osztályosként Adri azért döntött az ESZI mellett, mert a nyílt napon meggyõzte az iskola. Azóta sem
csalódott, szereti, olyannyira, hogy számos alkalommal
képviselte már iskoláját. Szívesen vállal pluszfeladatot, ha
kell, felolvas, verset mond, osztályt díszít, iskolaújságot ír.

utódod!” szlogent tûzte zászlajára az iskola. Számos erõmûves szakember oktatta a
diákokat, akik közül sokan
visszajöttek a jubileumra.
Közülük néhányan a mûvelõ-

dési központban tartott gálán
is felléptek, illetve beszéltek
ESZI-s élményeikrõl, s az értékekrõl, melyeket egykori
iskolájuk adott számukra.
Vida Tünde

– Nekem élvezet volt például, amikor megcsináltuk a pedagógusnapot, tök jó hangulatban telt a felkészülés – mondja. Egyébként is úgy véli, jobb, ha valaki több lábon áll, hiszen nem tudhatja késõbb mibõl származik haszna. S cseppet sem mellesleg Adri szereti, hogy azok közé tartozik,
akikre mindig lehet számítani.
Lelkiismeretes diák, mindig a tanulást sorolja az elsõ helyre. Az utolsó év szerinte kemény lesz, különösen annak
tükrében, hogy már az elsõ héten dolgozatok sokasága zúdult rájuk. Adri elõrehozott érettségit vállalt németbõl,
emeltszintû vizsgára készül közgázból, angolból. Hogy hova jelentkezik, még nem tudja, s, hogy marad-e ötödéven
azt sem, ez ugyanis attól is függ, halaszthat-e majd.
Mindezek mellett a diáklány nagyon sok idõt és energiát
fordít a családjára. – Fontos, hogy a nõvéremmel annak ellenére, hogy vidéken tanul, õrizzük meg a normális testvérviszonyt, foglalkozzunk egymással – mondja. Hozzáteszi, arra is odafigyel, hogy a szüleivel ne csak elrohanjanak
egymás mellett, hanem beszélgessenek. Ez – mint fejtegette – azért mûködik, mert õk is figyelnek rá. Ezzel persze nincs vége a sornak, mint minden tizenéves fiatal Adri
is szeret szórakozni, s az õ életében is fontosak a barátok,
a szerelem.
Fotók: Molnár Gyula
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Visszatértek az öregdiákok

Az éjszakába nyúló nyakkendõs gála
után harsány zenével ébresztették a
környéket a szervezõk formaruhás diákokból álló csapatai az ESZI udvarán.
Az iskola aulája megnyílt a suli volt diákjaiból és családtagjaikból, barátaikból, de elsõsorban az egykori osztálytársakból álló, folyamatosan érkezõ érdeklõdõk elõtt. Húszéves képek, videofelvételek elõtt álltak a diákok és tanáraik, végigmentek a folyosókon a
tablókat vizslatva, beültek volt osztálytermükbe egy kis visszaemlékezésre.
Mi – a szervezõ tanárok –, akik már hónapok óta alig-alig alszunk ennek a találkozónak-ünnepnek a sikere érdekében, drukkolunk, hogy csak jöjjenek
sokan, érezzék jól magukat, szórakozzanak, mutassák meg, mi lett belõlük,
meddig jutottak, mi van velük. Jönnek
is, néhányan párban és gyerekkocsikat tolva, kicsit talán terebélyesebben,
hajuk már nem lobog, mint régen. Néhány név kölcsönösen nem ugrik be,
de pár perc, és olyanok, mint régen.
Jó nézni õket, talán nem is változtak,
csak most mást csinálnak. Nem gyõzünk betelni velük, hiszen rég láttuk
õket. Mikor is, hogy is volt? Van, aki
már árkon-bokron túl van, külföldön
mérnök, cégvezetõ, vagy éppen Amerikából tért haza hosszú idõ után. Ámulunk, amikor mesélik bróker-, koncerthangosító-, üzletasszony-, au-pair-, tanár- vagy zenészélményeiket. A rendhagyó tanévnyitóra elnémulunk egy röFotók: Molnár Gyula

vid idõre, a volt igazgatók beszédeket
mondanak, aztán pukkan a pezsgõ,
ünnepelni kezdünk úgy istenigazából.
Bazárunk is van, korábbi kiadványaink is ott vannak az ünnepi asztalon, régi versek, sok-sok fotó, jubileumi évkönyv, húsz év eseményeit átfogó dvdk, pólók, sapkák, lufik. Ünnepelünk. A
büfék elõtt koccintunk és sietünk a
sportcsarnokba, hogy lássuk õket. Volt
diákjainkat, akik eljöttek, hogy megmutassák, ma hol is tartanak. Ünnepeljük
a húszéves iskolánkat és diákjainkat.
Ünnepeljük a mi fiúnkat, aki az ESZIbõl a magyar válogatotton át euroligás
kosaras lett. Idáig csak olvashattunk
külföldi sikereirõl, most azt sajnáljuk,
hogy fájó dereka miatt nem tud játszani. Büszkék vagyunk focistáinkra, akik
nálunk tanultak, ma már az elsõ osztályú paksi csapat tagjai, és megértõek
vagyunk, hogy a másnapi bajnoki miatt
a mostani meccsen a hajtás helyett a finom, leheletkönnyû megoldásokat választják. Veregetjük a vállát
a kenus fiatalembernek,
akinek világbajnoki sikeréért nemcsak Paks, hanem
az egész ország szorított. A
cselgáncsvilágbajnok, a
korábbi „Év sportolója” pedig olyan közvetlen volt
mindenkivel, mint valaha
az óraközi szünetekben.
Ünnepeltünk. Egykori diákjaink színpadi produkciók-

kal is készültek. A volt gépész – jelenleg mérnök – az informatikatanárral
nyomta a rockzenekarban. A külügyminisztériumi munkatárs pedig latin ritmusokkal szórakoztatta a várakozókat.
Egymás után jöttek a fellépõk. A valamikori titkárnõjelölt és a villamosipari
technikus a többiekkel, meg a kollégium jelenlegi vezetõjével jelenetet adtak elõ. Jókat derültünk, aztán az egykori környezetvédõ jazzegyüttesének
profi zárókoncertje már meggyõzött
mindenkit arról, hogy a jövõ kiszámíthatatlan. Ünnepeltünk. A húszéves iskolánkat, a diákjainkat. Büszkék vagyunk. A húszéves iskolánkra, a volt
diákjainkra.
Egy kis idõ múlva szeretnénk a jelenlegiekrõl is hasonlókat írni. Mi (a szervezõk és tanárok) már készülünk a negyedszázados évfordulóra.
Kozma Gyõzõ
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Mit süt-fõz ma?

Iker Lászlóné
Csöpi néni egy energiabomba. Azt hiszem, aki már látta ezt a pici asszonyt
szaladni a városban, vagy ismeri õt közelebbrõl, az egyetért velem. Csöpi néni tizenöt éve vonult nyugdíjba a Deák iskolából, de azóta sem szakadt el a gyerekektõl. Attól a naptól kezdve a sóstói
gyermektábor gondnoka, lelke, mindenese májustól szeptemberig. Azt mondja, amíg tud mozogni, addig nem lesz baja. Most – hazatérve a Balaton-partról –
éppen lakását újítja fel és közben egyfolytában süt: édeset, kereket, mézeset.
Egyszóval úgy van vele, mint Gombóc
Artúr a csokoládéval: lyukas, kerek, töltött, töltetlen, minden jöhet. És mindent
másoknak. Hosszas unszolásra mégsem
egy sütemény receptjét, hanem a kollégák kedvenc ételét mesélte el, a “virslisgombás csigát”.
A mûveletet a tészta kifõzésével kezdjük, amit tartsuk melegen. Csöpi néni elmondta, hogy õt már a név nem kötelezi.
Iskolakezdés
elõtt egy nappal
fiam kerékpározni indult. E
könnyed nyárbúcsúztató tevékenység
azonban pillanatok alatt tragikomédiába
torkollott!
Janókám ugyanis már az elsõ sarkon belefutott egy háromfõs „bandába”. A csapat vezére, egy aprótermetû (a másik kettõ még kisebb volt) fekete kölök lerántotta a bringáról,
majd úgy emberesen, ököllel behúzott neki
néhányat. Bár fiam méretben jóval fölötte állt
támadójának, vagy a túlerõ, vagy csupán az
ijedtség miatt sírva tekert haza. Borzasztóan
megrémült, hiába no, nem szokott az utcai
veréshez. Otthon remegõ szájjal próbálta elmesélni, mi történt vele. Hosszú percek kellettek, hogy megértsük, ami azért volt jó, mert
én az eseményeket apránként megismerve,
lassan, de biztosan lettem egyre idegesebb.
Kisfiam képe a kapott pofonoktól kivörösödött, a szája szélérõl pedig lassan csorogni
kezdette a vér. Nekem ennyi elég volt!
VENDETTA! Õseim déli vére (az egyik nagyanyám cigány volt) az agyamig szökött, lerúgtam a magas sarkú cipõm, és beleléptem kisfiam két számmal kisebb papucsába. Nagylá-

Igaz, hogy csigáról szól a történet, õ
mégis áttért a közepes méretû kagylótésztára, mert azzal sokkal jobban ízlett
Hozzávalók: 1 pár virsli, 20 dkg gomba, 1
nagy fej vöröshagyma, 35 dkg csigatészta, 10 dkg füstölt szalonna, 2 dl csökkentett zsírtartalmú tejföl, 3 gerezd fokhagyma, 1 teáskanál pirospaprika, 1 teáskanál finomliszt, ízlés szerint só, 1
mokkáskanál õrölt fekete bors.

Plörõ

Verik a gyerekemet!
nyom, miután látta, hogy ilyen helyzetben a
lábbelicsere a legfontosabb, kibújt a sportcipõjébõl és belebújt az én magas sarkú papucsomba… Így indultunk neki az üldözésnek. A
csapatot hamar beértük, azonban miután
megláttak minket, menekülésre fogták. Én
már úgy ötven méterrõl válogatott szitkokat
szórtam rájuk, ami még gyorsabb futásra
késztette õket. A látvány pazar lehetett! Három
visító utcagyereket üldöz egy gálába öltözött
strandpapucsos nõ, egy magas sarkúban
csámpázó kamaszlány és egy bõgõ süldõ fiú.
A két kisebbet a házuk elõtt értük be, mindkettõ anyja már kint volt, és miután megbizonyosodtak arról, hogy csemetéik kizárólag
szemtanúk voltak, mi pedig nem õket üldözzük, a lehetõ legkorrektebb módon adtak felvilágosítást a csibész nevérõl, lakhelyérõl, sõt
még tanácsot is kaptunk tõlük, mondván
menjünk csak fel az anyjához és beszéljünk
vele. Én úgy gondoltam, az anyjával nem sokra megyek, ha idáig nem tudta megnevelni,
ezután se fogja, a feladat tehát rám vár. (Micsoda bölcs gondolat!) Így miután megtudtuk
az útirányt, tovább futottunk, és csak a következõ sarkon döbbentünk rá, hogy amíg nyomoztunk, a kiscsákó kereket oldott. A düh

mindenkinek. Ezután a szalonnát nagyon apróra vágjuk és a zsírját kisütjük.
Rátesszük a finomra metélt vöröshagymát, picit megsózzuk és fedõ alatt megpároljuk. Csöpi néni megosztotta velem
a nagy fortélyt – bármihez kell sült hagyma, azt ily módon készíti, mert ezzel a
módszerrel soha nem ég le. Amint megpárolódott a hagyma, jöhet rá a felszeletelt gomba, majd zúzott fokhagymával,
borssal és sóval ízesítjük és fedõ alatt tovább pároljuk. Ha zsírjára sült, félrehúzzuk, belekeverjük a pirospaprikát és felöntjük fél pohár vízzel. A tejfölben simára kevert liszttel besûrítjük. Hozzáadjuk
a felkarikázott virslit, majd az egész
masszát összekeverjük a tésztával. Tûzálló tálba öntjük és betesszük a sütõbe
addig, míg jól átforrósodik.
Mondanom sem kell, hogy miután végeztünk az étellel, egy nagy zacskó frissen
sütött mézes puszedlivel térhettem csak
haza. Csöpi néni lapunk megjelenésével
egy idõben ünnepli 70. születésnapját,
úgyhogy kívánunk neki nagyon boldog
születésnapot és további jó egészséget,
erõt a sok feladathoz!
sete
még mindig tombolt bennem, úgyhogy az
utánunk kerekezõ egyik kis szemtanút csíptem el. Az üzenet, melyet rábíztam, kimeríti a
kiskorú veszélyeztetésének fogalmát. Inkvizíciós módszereket felvázolva próbáltam meg
szemléletessé tenni, amit a sráccal, le- és felmenõivel tenni fogok, ha még egyszer a fiamhoz nyúl. Szegény gyerkõc tátott szájjal, döbbent arccal hallgatta, amint egy õrült nõ üvöltve hadovál neki többek között valami spanyolcsizmáról. Tartok tõle, illetve inkább remélem,
hogy mindent meg sem értett abból, amit
mondtam. Viszont ha azt a keveset, amit felfogott, továbbadja, nyert ügyünk van.
Most így utólag már nem bánom, hogy nem
tudtuk elcsípni a srácot, hiba lett volna a nyílt
utcán felpofozni. És különben is azt mondják,
hogy egy fiúgyereknek, így az én fiamnak is,
át kell esni legalább egy utcai verésen!
Gyanítom, akad némi kivetnivaló az ügyben
tanúsított viselkedésemben, de mentségemre
legyen mondva, féltem a fiam. Féltem attól,
hogy legközelebb többen összefogva kapják
el, de minden mástól is. Persze tudom, hogy
nem védhetem meg mindig is mindenhol, de
amíg lehet, megteszem.
Az üldözésbõl hazafelé szerettem volna, ha
Janókám megerõsít abban, hogy õ másmilyen, hogy õ sosem verekedne. Sem okkal,
sem ok nélkül. Rám nézett, aztán maszatos,
könnyáztatta arcára mutatott és így szólt: „Hát
úgy nézek én ki?!”
Hahn Szilvia
Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Jó napot, mi újság?

Fodor Melinda
A mûvelõdési központ fiatal mûvelõdésszervezõje diákként még újságírónak készült. Hogy nem ott kötött ki,
cseppet sem bánja, hiszen izgalmasnak találja munkáját. Fodor Melinda életének nagy részét hivatása tölti
ki, de mozgásra, sportra mindig szán idõt, s arra is,
hogy hobbijának, a fotózásnak hódoljon.
Fodor Melinda paksi családból származik, erõsen kötõdik
a városhoz. Mivel ez a vezetéknév gyakorinak mondható
errefelé, az aktuális beszélgetõ partner kér némi kiegészítõ
információt a famíliáról. Melinda általában jót mulat ezen,
s készséggel sorolja az adatokat: édesapja kõmûves, édesanyja asszisztens. Ennyit minimum el kell mondania a családjáról, hogy az érdeklõdõ
homlokára csapjon: ja, az a
Fodor! Ugyanakkor munkájából adódóan saját jogon is
egyre többen megismerik, hiszen sokakkal találkozik mint
a mûvelõdési központ mûvelõdésszervezõje. Elõször a
Bezerédj Általános Iskolában
koptatta az iskolapadot, majd
a Vak Bottyán Gimnázium következett. Sokáig úgy gondol-

ta, hogy újságíró lesz. Aztán
mégis másképp alakult, ma
sem tudja, miért, de egyáltalán nem bánja. A fõiskola kiválasztásánál fontos szempont
volt, hogy gyakran és könynyen haza tudjon látogatni.
Tanulmányait Baján, az Eötvös József Fõiskolán folytatta
mûvelõdésszervezõ szakon.
Ma úgy látja, a két dolog nem
esik oly messze egymástól.
Szereti a nyüzsgést, örül,
hogy munkája során számtalan érdekes, okos emberrel találkozhat. Választott hivatása
valójában a kötelezõ gyakorlat során tetszett meg neki.
Azt mondja, a végzõsök közül
legtöbben nem vették túl komolyan a feladatot. Õ viszont
úgy gondolta, ha már ezt tanulta négy évig, tudni akarja,
hogy néz ki mindez az életben.

Becsülettel végigdolgozta hát
a gyakorlati idõt, s rájött,
hogy milyen izgalmas ez a tevékenység. A suli után nyári
munkára hívták a VMK-hoz,
melyet már nagy örömmel
vállalt, 2003-ban pedig véglegesítették. Eleinte könnyebb
feladatokat kapott, fõként a
már megszervezett nyári táborokat vezette le. Mostanra
természetesen a szervezés is
az õ feladata lett. A legjelentõsebb a határon túliak olvasótábora, ahova Erdélybõl, Felvidékrõl, Kárpátaljáról és a
Vajdaságból érkeznek az arra
érdemes diákok, hogy az

de maga is úgy gondolja, ez jó
döntés, hiszen azzal mindig
lehet állást találni. Adrián azt
tervezi, hogy Angliában dolgozik majd, az ország egy
utazás során tetszett meg neki. Komolyan készült erre,
angolból elõbb közép-, majd
felsõfokú nyelvvizsgát szerzett. Az utóbbira nincs példa
iskolatársai között. Mint
mondja, Simon Zoltánban fi-

atalos, lendületes, rugalmas
nyelvtanárra akadt. A vizsga
elõtt hétvégenként minden
este két órát tanultak, ha kellett este tíztõl éjfélig. Az ifjú
egyetemistának – mint eddig
is – az iskola az elsõ, a többi
csak utána jöhet. Ennek
ellenére teniszezõként többször volt korosztályában megyei bajnok, most pedig a felnõtt csapat tagja. Kedvelt
idõtöltése még a horgászat.
Nem véletlenül, apja az
Atomerõmû Horgászegyesület elnöke. Adrián szerint
egyébként a jó idõbeosztás a
titka annak, hogy itt is, ott is
helytáll. Az új kihívásoktól
nem tart, hiszen szülei azon
túl, hogy igyekeznek szemüket fiúkon tartani, önállóságra nevelték.
Vida Tünde

Tehetségesek, fiatalok

Antal Adrián
Hétvégén – kihasználva a
nyári szünet utolsó napjait –
az erõmû horgásztavain pecázott, most viszont már a
Budapesti Mûszaki Egyetem
elsõ éves hallgatójaként a fõvárosi és egyetemista létet
kóstolgatja. Antal Adrián a
Vak Bottyán Gimnáziumban
végzett nagyon jó eredménynyel. Hosszú éveken át kitûnõ bizonyítványt vitt haza,
elõbb a Móra Ferenc Általános Iskolából, majd a gimibõl.
Arra, hogy a leendõ felvételi
tárgyból,
matematikából,
ötös legyen, mindig ügyelt. A
villamosmérnöki pályát édesapja unszolására választotta,
Fotók: Fonyó Dániel (fent), Vida Tünde (lent)
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anyaországban töltsenek néhány napot. A cél, hogy minél
jobban megismerjék Magyarországot, a határokon átívelõ,
jó kapcsolatok alakuljanak ki.
A szálláson és étkeztetésen
túl értelmes elfoglaltságot kell
biztosítani számukra. Melinda
ebben vállal jelentõs szerepet:
elõadásokat, csoportmunkát,
vetélkedõket szervez. A diákok például újságírással ismerkednek, amatõr filmet
forgatnak. Szóval nincs idejük
unatkozni. A nyári táborokon
túl a különbözõ kiállítások lebonyolítása szintén Melinda
feladata. Ezen felül a különbözõ korosztályok számára hagyományõrzõ programokat
szervez. A gyermekek kézmûves játékokat, népi hagyományokat ismerhetnek meg, a
felnõttek a táncház keretein
belül csiszolhatják tudásukat.
2005-ben a tevékenységi kör a
családiroda mûködtetésével
tovább bõvült. Az esküvõk,
névadók szervezése újabb
szép feladat Melinda számára.
Azt mondja, neki a munkája
egyben a hobbija is. Ezért
nem bánja, hogy a hétvégék
általában munkával telnek.
Csodálkozik és örül, hogy van
olyan férfi, aki kibírja mellette. Szeret ismerkedni, rendkívül nyitott gondolkodású,
munkájából adódóan sokat forog férfiak társaságában. Aki
õt választja, jó, ha tisztában
van ezzel. Szabadideje azért
természetesen neki is van.
Naponta két órát tölt futással
és tornával. Eleinte azért,
hogy jó alakja legyen, hiszen
megtanulta, hogy milyen fontos a jó megjelenés, s az élet
minden területén elõnyt jelent. Ma már ennél többrõl
van szó. A mozgás számára kikapcsolódást, feltöltõdést jelent, vagyis nélkülözhetetlen.
Hobbija még a fényképezés.
Különbözõ rendezvényeken,
bulikon ipari mennyiségû fotót készít, mert szeret embereket fotózni, vidám helyzeteket megörökíteni. Ilyenekbõl
pedig – mint mondja – szerencsére van elég.
Gyuri
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Levelesládánkból Gulyás még vár
Olvastam beszámolójukat a két
nagyszerû paksi sportolóról, akik
részesei voltak a szegedi aranyesõnek.
Személyesen is átéltem sikerüket,
hiszen én is ott szurkoltam értük a
pálya szélén. Ezúttal is gratulálok
nekik!
Méltó fogadtatásban részesültek,
megérdemlik az ünneplést és a figyelmet mindannyiunktól.
Azért írom ezt Önöknek, mert úgy
érzem valami, vagy inkább valaki elkerülte a figyelmüket, és ez a cikk
csak azzal a valakivel lenne teljes.
Gyökös Lajos vagyok. Közel húsz
esztendõvel ezelõtt költöztem ide
Paksra három kisgyermekkel, hogy
életemet családommal ide kössem.
Azóta még két gyermekünk született.
Az atomerõmûnél dolgozok, annál a
cégnél amely nélkül nem lenne az
ASE. Lajos fiam itt, Pakson volt kisgyermek, itt járt általános és középiskolába, itt vált felnõtté, itt kezdett
el kajakozni, itt az ASE színeiben lett
válogatott kajakos és 2002-ben egy
EB ezüstéremmel ajándékozta meg
a várost és az egyesületét. Állandó
lakhelye jelenleg is Paks. 2004 végén az ASE nem hosszabbította meg
addigi munkaszerzõdését. El kellett
hagynia Paksot. Szeged városa befogadta. Most, ezen a 2006-os kajak-kenu világbajnokságon a férfi kajak négyes tagjaként agy hatalmas
evezéssel aranyérmet szerzett Hazánknak. Akit érdekelt az láthatta és
együtt örülhetett a fiammal és a családommal. A gyõzelem után barátai,
ismerõsei, Paksról is és az ország
különbözõ tájairól gratulációkkal és
jókívánságokkal árasztották el. A
Fortuna rádióban az egyik riporter
méltatta a teljesítményét, köszönjük.
Az ASE vezetõi nem hívták fel, nem
keresték, a neve meg sincs említve
a Paksi Hírnökben! Mit követett el ez
a fiú? Világbajnok lett egy olimpiai
versenyszámban!
Tisztelettel: Gyökös Lajos
Köszönjük olvasónk levelét, és elnézést kérünk, hogy csupán az ünnepségen elhangzottakhoz ragaszkodtunk, és nem láttunk azon túl.
És természetesen szívbõl gratulálunk Gyökös Lajosnak.

A nyár óta klub nélküli kosárlabdázó
Gulyás Róbert még vár a megfelelõ
ajánlatra. Az elõzõ szezonban az Ülker
Istanbul csapatával török bajnoki címet
szerzett 33 éves center azután vált munkanélkülivé, hogy a bajnokcsapat fõ
szponzora megvonta az anyagi támogatást az együttestõl. Mint elmondta, nem
kapkodja el a csapatválasztást, csak
olyan helyre szerzõdik, ahol jól érzi magát, és megfelelõ célokért kell küzdenie.
– A spanyol bajnokság lenne az egyik

legszimpatikusabb, de nem gond ha
máshonnan keresnek meg – tette hozzá.
A 213 cm-es óriás jelenleg az EB-selejtezõkön a magyar válogatott egyik
meghatározó játékosa. Oroszországban
a 82-62-re elvesztett mérkõzésen 10 pontot szerzett, míg a szombathelyi, csehek
ellen 27 pontot. A magyarok itt is alul
maradtak 76-80-ra. Robit választották a
mérkõzés legjobb magyar játékosává –
A gyõzelemnek jobban örültem volna –
kommentálta.
kovács

Teljes a kosaraskeret
Augusztus 21-én kezdte a felkészülést, és
szeptember elejére kialakult az Atomerõmû SE férfi kosárlabda bajnokcsapatának tizenkettes kerete. A 2005-2006-os
csapatból heten maradtak: Czigler László, Horváth Zoltán, Jan Pavlik, Kiss
Zsolt, Lõrincz Viktor, Mészáros Zalán, és
Panta István.. Az egyetemi tanulmányát
kezdõ Verli Róbert Pécsett, Jilling László pedig Budapesten folytatja a kosárlabdát. Az õ helyükre érkezett a junior csapatból Bikádi Zoltán, és Tóth Viktor. A
távozók közül Djorde Djogo helyére a 4es posztra egy szlovén játékos került, a

202 cm-es Jure Blazic, aki az elõzõ szezonban Cipruson, és a Krk Novo Mesto
csapatában játszott. Chris Monroe, és
Rod Grizzard helyére, a 2-es 3-as posztra két színes bõrû kosarast szemelt ki a
szakvezetés. Az USA-ból érkezett Jason
Detrick 196 cm magas, az elõzõ idényt
Hollandiában töltötte, míg a 197 cm-es
Peter Mulligan Portugáliából érkezett.
Tóth János szakosztály elnök elmondta,
a három idegenlégiós szerzõdése akkor
lesz végleges, ha a szakvezetés elégedett
lesz a mutatott teljesítményükkel.
(cseri)

Családi nap a Füzesen
Családi Napot tartott az Atomerõmû
Horgászegyesület. A tizedik alkalommal
megrendezett program a hagyományoknak megfelelõen zajlott: horgászversenyt tartottak, majd közös ebédre várták a vendégeket, az eredményhirdetés
után pedig tombola, zene és tánc következett. Hogy segítsenek a horgászszerencsének, a verseny elõtt harminc mázsa pontyot telepítettek a tórendszerbe.
A nevezési kedvre nem lehetett panasz,
83-an vállalkoztak a versengésre. A felnõttek között Vanya Lajos lett az elsõ
8020 gramm hallal, a hölgyek között Juhász Krisztiánné szerezte meg az elsõ
helyet 3000 grammal, az ifi kategóriában
Komáromi Gergõ 2200, míg a gyerekeknél Laszlóczki László 1520 grammnyi fogással gyõzedelmeskedett. A versenyzõk kategóriájában Kiss Ernõ vitte a
pálmát 3960 grammnyi pikkelyessel.
Különdíjban részesítették a mezõny leg-

ifjabb tagját, a mindössze hároméves
Volf Rolandot, akinek egyébként fogása
is volt, kaptunk tájékoztatást Rácz István versenyfelelõstõl. Hozzátette, hogy
a felnõttek idén nagyobb szerencsével
jártak, mint tavaly, ugyanis akkor az indulók közül tizenheten fogtak valamit,
idén viszont az 54 horgász közül huszonnégyen.
Antal Lajos, az egyesület elnöke elmondta, hogy a családi nap nagy sikerû
rendezvény, tagságuknak igénye van rá.
Arról is tájékoztatott, hogy az atomerõmû beruházásában új építmény készült
a tavaknál, amely kézmosási, illetve vízvételi lehetõséget biztosít az egyesület
számára. A rájuk váró feladatok közül
kiemelte, hogy szeretnének nagy versenyeket, rendezvényeket a tavakhoz hozni, ugyanakkor egy horgászmúzeum létrehozását is tervezik.
-gyöngyFotók: Molnár Gyula

SPORT

Meglepetést okoztak a paksi lovasok
Remekül szerepeltek a
paks-csámpai lovasok a
III. Veresi Lovas Találkozón. Hárman, Ivók Kálmán, Polányi Máté és a tulajdonos, Ledneczki László
vett részt a csámpai Fenyves Lovastanya színeiben
Veresegyházán a népes
mezõnyt felvonultató lovas
versenyen. A két napos
rendezvényen
többféle
ügyességi és gyorsasági
számot hirdettek. A paksiak a második versenynap
mindegyik számában indultak, s talán egy kivételével minden alkalommal
mindhárman az elsõ tízben
végeztek. A három lovas
több érmet is gyûjtött.

Ledneczki László trail Iben elsõ lett, Polányi Máté
hordókerülésben elsõ, trail
I-ben és szlalomban harmadik helyen végzett. Ivók
Kálmán két számban is
csak hajszállal maradt le a
dobogóról. A Veresegyházon még ismeretlen paksiak ezzel a teljesítménnyel
jócskán magukra vonták a
figyelmet, és több különdíjat is kaptak. Megkapták
egyebek között a legsportszerûbb csapat díját, de
külön jutalmat kaptak,
mint a találkozó meglepetés-triója. A verseny másik
két paksi „sztárja” Linda
és Jázmin volt, akik nyergében a paksi lovasok elér-

ték ezeket az eredményeket.
Nemrégiben a Fenyves
Lovastanyán is rendeztek
ügyességi és gyorsasági
versenyt. Az elõbbiben
gyermek
kategóriában
Bede Ágnes, kezdõ felnõttben Pfeffer Judit, haladóban Ivók Kálmán lett az elsõ. A párosok között a
Szalai Péter–Polányi Máté
alkotta kettõs gyûjtötte a
legtöbb pontot három versenyszámban. Polányi Máté ezen túl a gyorsasági,
valamint a gyors ügyességi
kategóriát is fõlényesen
megnyerte, mindkettõben
minden versenyszámban
elsõ lett.
-vt-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

mozgásokat egyesítve a yinyang elmélettel, a spirálisan
áramló erõt átváltoztatja nyugalommá és békességgé. A
nyugalomnak és a mozgásnak
ez a tökéletes egysége eredményezi a belsõ energiát, a
qi-t. A Chen Tai Ji Quan a
pusztakezes és fegyveres formagyakorlatokon keresztül,
rendkívül változatos és sokféle harci alkalmazást tanít.
Míg a formák megismertetik
a tanulót az alaptechnikai elemekkel, a küzdelmi gyakorlatok kifinomult és összetett

Elsõ

ízben

rendezek

Azzurro Kupát a PSE tenisztelepén. Pataki János
szervezõ
tájékoztatása
szerint az Azzurro a DC
Beton Kft. tetõcserépcsaládjának a neve. A versenyt ez a cég szponzorálta. A meghívásos Azzurro
Kupán, melyet hagyományteremtõ szándékkal
tartottak, korosztályonként a következõ versenyzõk végeztek az elsõ három helyen.
Férfi I. osztály: Hahn János, Barta Attila, Lisztmayer Tamás.
Férfi II. osztály: Gulyás
Zoltán, Angyal János, Ács
Péter.
Férfi
páros:
Kovács
Sándor-Hahn János, Németh István-Barta Attila,
Ács Péter-Klopcsik Ferenc.
A PSE Szabadidõsport

Testi-lelki harmónia
A távol-keleti harci mûvészetek az önvédelmen túl mindig
is jelentõs szerepet tulajdonítottak a testi-lelki harmónia
megõrzésének, a jellem fejlesztésének. Ezeknek a több
évszázados tapasztalatokon
alapuló módszereknek a szerepe modern, XXI. századi világunkban talán még inkább
felértékelõdött.
A hagyomány úgy tartja,
hogy a történelmi jelentõségû
Sárga folyó adott életet a kínaiaknak. A folyó bölcsõje lett
a kínai nemzetségeknek, valamint a Tai Ji kultúrájának. A
folyó északi részén található
az õsi falu, amit a Tai Ji Szent
Földjeként tartanak számon.
Itt
hozta
létre
Chen
Wangting ezt a hagyományos
kínai gyógyászatra, valamint
mélylégzésre alapozott gyakorlási módszert. Az ellentétek váltogatásával – keménylágy, gyors-lassú, kicsi-nagy –
megvalósítja azok dinamikus
egyensúlyát, harmóniáját,
ami megegyezik a természet
szabályaival. A körkörös,
élénk, erõteljes csavarodó
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rendszere megmutatja azok
harci alkalmazását.
Hazánkba a pekingi Han
Kuiyuan mester jóvoltából
1997-ben érkezett meg a
Chen Tai Ji stílus. Tolna megyében – Pakson és Szekszárdon – a többszörös magyar, és
nemzetközi bajnok Molnár
Gábor vezetésével öt éve folyik oktatás. Az érdeklõdõk
számára rendszeres gyakorlási lehetõség biztosításával,
edzõtáborok, szemináriumok
szervezésével teszik lehetõvé
a Tai Ji elsajátítását.
-vt-

Szakosztálya idén is meghirdette „Túra földön–vízen” elnevezésû programját. Horváthné Szeip Ildikó szabadidõsport-szervezõ elmondta, hogy ez a
harmadik ilyen rendezvényük. Próbaképpen indították három évvel ezelõtt, karöltve az Atomerõmû Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztályával.
A teszt sikeres volt, ezért
most már hagyományos
nyár végi, õsz eleji rendezvénye a PSE-nek természetesen az idõjárástól
és a vízállástól függõen.
Huszonegyen vágtak neki
a Paks–Madocsa–Dunaföldvár kerékpáros távnak, majd sportszert váltottak, és túrakenukkal
csorogtak vissza a Dunán
a csónakházig. A PSE
Szabadidõsport Szakosztálya minden hónapban
szervez programot a város
lakosságának, legközelebb
októberben rukkolnak elõ
a következõ sporteseménnyel.
sete

MOZAIK
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Híres paksiak, paksi hírességek

Pécsi Gabriella
„Versei kevés szóval sokat
merészelõ, belsõ drámaisággal töltött szenvedélyes önvallomások. Ráolvasásaiban
a folklór-hagyományt a modern költészet kihagyásos
technikájával tudja egyeztetni.” – írta róla Fodor András a Vadalmasortûz címû
kötete kapcsán.
A híressé vált paksi személyeket bemutató sorozatban
választásomnak szomorú aktualitása van: Zalaegerszegen 2006. augusztus 23-án elhunyt Pécsi Gabriella költõ,
mûfordító, Pákolitz István
legidõsebb gyermeke, akit
az én kortársaim, a paksi iskolatársak és a család barátai csak Pákolitz Pintyõként
ismertek. Pintyõ Pakson
született, 1944. május 7-én,
és iskolába is Pakson kezdett
járni, de mivel a család Pécs-

re költözött, alsó- és középfokú tanulmányait ott fejezte
be. Majd Szegeden, a JATE
bölcsészkarán magyar–történelem szakon, illetve a
Debreceni Tanítóképzõ Intézet könyvtár–népmûvelés
szakán szerzett diplomát.
1964-tõl könyvtárosként dolgozott, 1979-tõl nyugdíjazásáig a Zala Megyei Levéltár
szakkönyvtárában. Férjével,
a szintén könyvtáros Baranyai Györggyel 1968 óta éltek Zalaegerszegen.
1963-ban, még szegedi
egyetemistaként
kezdett
publikálni,
elõször
a
Tiszatájban jelentek meg
versei. Ekkor vette fel a Pécsi Gabriella nevet, ahogy
magyarázta, nem elsõsorban
azért, hogy megkülönböztesse magát az ekkorra már irodalmi berkekben ismert ne-

vû édesapjától, hanem azért,
mert még véletlenül sem kívánt érdemtelenül, a családi
kapcsolatok révén elõnyökhöz, publikálási lehetõséghez
jutni, Versei az ország szinte
valamennyi irodalmi lapjában megjelentek, közülük
többet meg is zenésítettek.
Tagja volt a Fiatal Írók József Attila Körének, a Magyar Írószövetségnek, alapító tagja a Berzsenyi Dániel
Irodalmi és Mûvészeti Társaságnak. Többször járt írószövetségi külföldi tanulmányúton. Az évek során
rendszeresen tartott író-olvasótalálkozókat, rendhagyó
irodalomórákat, szerzõi esteket több dunántúli városban, természetesen a paksi
könyvtárban is.
Ki népei vagytok? címû elsõ, 1973-ban megjelent köte-

A mûvelõdési központ könyvtár-galériájában nyílt meg Grósz Gergely Így
látom… címû kiállítása. A fiatal paksi
amatõr fotós négy éve foglakozik aktívan
fényképezéssel, önállóan tanult szakkönyvekrõl, internetrõl. Újságokban,
egyetemi kiadványokban, valamint a
MFOSZ kiadványaiban jelentek meg képei. A mostani az elsõ önálló kiállítása,
melyben az elmúlt három év munkáiból
láthatnak fekete-fehér fotókat az érdeklõdõk. A fotótárlat szeptemberben látogatható a könyvtár nyitvatartási ideje
alatt.

ELADÓ
INGATLANOK
Pakson, a Csónak utca elején új, 80%-os készültségû, 3 szoba, összkomfortos, 2 garázsos
családi ház 19,8 M Ft-ért eladó.
Pakson, A Temetõ utcában hõszigetelt, 96 m2-es
(2 szoba, nappali, fürdõszoba, konyha) családi
ház beépíthetõ tetõtérrel eladó 1360 m2-es területtel. Irányár 20,8 M Ft.
Fadd-Domboriban, a vízparton 969 m2-es bekerített, parkosított terület, 62 m2-es kétszintes faházzal (összkomfortos) + acél tárolókonténerrel
eladó. Irányár: 12,9 M Ft.
Pakson, a lakótelepen, a Jedlik Ányos utca melletti területen 1364 m2-es telek teljes közmûvel,

gondozott szõlõvel, gyümölcsössel, kis házzal eladó. Irányár: 5 M Ft.

térõl írta Kormos István:
„Költészetére jellemzõ, hogy
nem szavak kötéltáncával
képzeli el a modern- séget,
szívesen merít a legõsibb hagyományainkból, ha a formaiakat tekintjük, de ezeket
a Radnótin nevelkedett nemzedék formabiztonságával
oldja fel. Szûkszavú, világos,
áttekinthetõ képekkel dolgozik, a természetben élõ ember látásával.”
További munkái: Vadalmasortûz (1983.), Madaras mese (1992.), Fogadjatok örökbe (1992), Göcseji legenda
zalai gyermekek rajzaival
(1993.), Nádas Péter bibliográfia 1961-1994.( és Csiszár
Ágnessel közösen).
Élete utolsó éveiben súlyos
szívbetegségével küszködött, de halálát agyvérzés
okozta. Zalaegerszegen temették el, szeptember 8-án.
Forrás: Új Magyar Irodalmi Lexikon, Kortárs Magyar Írók.
Kerrné Magda Irén

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

Pakson, a Fehérvári utca elején 2 szintes, összkomfortos, 4 szobás családi ház 2 fürdõszobával, nagy garázzsal eladó. Irányár: 15,8 M Ft.

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

Pakson, a Rókus utcában 34 fõ fogadására alkalmas vendégház és borozó eladó. Irányár: 27,8
M Ft.

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

Pakson, a Kossuth u. 3. sz. ház tetõterében 2
éve épített, 96 m2-es, korszerûen kialakított lakás
eladó, 2 szobás lakást beszámítunk. Irányár:
16,8 M Ft.

Dunakömlõdön, a Csokonai utca felett családi
háznak is alkalmas, 2 szobás hétvégi ház, termõ
csemege- és borszõlõvel eladó. Irányár: 9,2 M
Ft.

Pakson, a Petõfi Sándor utcában két és félszobás, összkomfortos családi ház garázzsal
eladó. 1,5 vagy 2 szobás lakást 1 emeletig
beszámítok. Irányár: 12,3 M Ft.

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

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

Pakson, a Pacsirta utcában 350 n. öl területtel
120 m2 alapterületû családi ház eladó. Ár: 12,5
M Ft. 2 szobás lakást I. emeletig beszámítunk.
Dunakömlõdön, a Bartók B. u. végén, szép panorámával, 20 éve épült, tetõtér-beépítéses,
összkomfortos családi ház garázzsal, 430 n.öl
területtel eladó. Irányár: 14,5 M Ft.

Pakson, a Zöldfa utcában 3 szobás, komfortos
családi ház 7,6 M Ft-ért eladó.
Pakson, a Kömlõdi utcában két és félszobás
családi ház 7,4 M Ft-ért eladó.
Pakson, a KRESZ parknál, Szent István téren, 2
szobás, komfortos, egyedi fûtésû, földszinti
lakás eladó. Irányár 7,5 M Ft.

Pakson, az Öreghegy elején 4 szoba + nappalis
összkomfortos családi ház kis kerttel 17,3 M Ftért eladó.
Pakson, a Hegyalja utcában 2 szobás, összkomfortos, gázfûtéses csalõdi ház 8,3 M Ft-ért eladó.

Pakson, az Öreghegy utcában 2485 m2-es
építési telek 6,5 M Ft-ért eladó.

Részletes információ: Fonyó Lajos
ingatlan értékbecslõ közvetítõ
70/310-8374,
fonyolajos@freemail.hu
Fotó: Molnár Gyula

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

Mozi

„A Fehér Rózsa” volt a szimbó-

luma annak az ellenállási szervezetnek, amelyben néhány müncheni egyetemista a náci rezsim
ellen harcolt. Az 1943-ban játszódó film az életük kockáztatásával
is a nemzetiszocializmus ellen
Szept.15. (péntek) 19 óra küzdõ testvérpár, Sophie és Hans Scholl, a Fehér Rózsa vezetõi16 UTCA
nek utolsó napjait mutatja be. Egyik akciójuk során az egyetem
feliratos amerikai akciófilm gondnokának feljelentésére a Gestapo foglyaivá válnak. Bebörtönzésük és a napokig tartó kihallgatás során Sophienak sikerül
Szept.17. (vasárnap) 19 óra átvernie a vallató tisztet, Robert Mohrt, ám Hans megtörik a torSOPHIE SCHOLL –
túra alatt, és mindent bevall. Sophienak be kell ismernie elveit, de
AKI SZEMBESZÁLLT ugyanakkor védenie is kell a csoport többi tagját. Február 22-én a
HITLERREL
Scholl testvéreket és elsõ számú segítõjüket Cristoph Probst-ot
feliratos német
vád alá helyezik hazaárulás terhével és halálra ítélik. Az ítéletháborús dráma
végrehajtásra még aznap sor kerül. A fiatal Sophie Scholl vezette
müncheni egyetemisták elszánt megmozdulása az igazságszereSzept. 20 (szerda) 19 óra tetnek és a bátorságnak mindig követésre méltó példája marad.
KEBAB KAPCSOLAT
Feliratos német
Német nyelv oktatását,
filmvígjáték
PAKS,
korrepetálását,
Táncsics u. 22.
nyelvvizsgára való felkészíTel: 75/319-209
tést gazdag tananyagokkal
vállalok bármely koroszPakson, a Virág utca
tály részére (egész nap)
Szemüvegkeretekbõl
végében összközmûves,
Telefon: 20/2248-368
20% kedvezmény!
Szept. 13. (szerda) 19 óra
MARADJ!
Feliratos amerikai
pszicho-thriller

2996 m2-es építési telek
eladó. Irányár: 5,4 M Ft.
Telefon: 30/255-7654

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

– SZTK vények beváltása,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.
OTP, Patika Egészségpénztár
és Vitaminpénztár Partner (kártya)
Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül
elkészül

Dunakömlõdön, a 6-os fõút
mellett a Páskom dûlõben szõlõ
gyümölcsös, konyhakert villanynyal ellátott tanyával, terméssel
együtt eladó. Ár megegyezés
szerint. Telefon: 06/20-3938-190

Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik megtisztelték azzal, hogy rendelkezõ nyilatkozatukban az adójuk 1%-t céljaink elérése érdekében ajánlották fel. Ezek: a környezeti,
környezetvédelmi nevelés, a környezettudatos magatartásforma alapozása a gyermek és felnõtt lakosság körében. Mindezt
elõadások, akciók és egyéb más rendezvények szerevezésével tudtuk megvalósítani.
Környezetvédelmi vetélkedõ felnõtteknek,
Föld napi rajzpályázat, ismeretterjesztõ
elõadás, Séta az egészségért stb. A 2005ben felajánlott összeg:130.848 Ft volt.
Köszönjük és várjuk az érdeklõdõk jelentkezését rendezvényeinken és a munkacsoportban. Jantnerné Oláh Ilona a kuratórium
elnöke

Fortuna 96,3 MHz
Minden vasárnap déltõl háromig jó ebédhez szól a nóta helyett a Vasárnapi deszszerttel jelentkezik a Fortuna rádió. A
desszert egy olyan mûfaj, amelybe minden téma belefér, amit szeretünk, amivel
kényeztetjük magunkat. Így tehát nemcsak ételekrõl és italokról beszélgetünk,
hanem utazásról, hobbiról, szerelemrõl,
érzésekrõl. A desszert házigazdája Horváth Margit alkalmanként stúdióvendégeket is hív, akik beszámolnak élményeikrõl, vagy épp jó tanácsokkal látják el a
hallgatókat. A mûsor interaktív. Várjuk a

hallgatók
ötleteit,
hogy milyen témáról hallanának szívesen
a
rádió hullámhoszszán. Ha szeretné kellemes hangulatban tölteni a vasárnap kora
délutánt, hangoljon a Fortuna rádióra!
Mi szervírozzuk Önnek az ebéd mellé a
desszertet jó zenékkel és minden mással,
ami örömet okoz.
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Kiállítás
Biszák László szekszárdi
festõ és Hilbert József
szekszárdi
üvegmûves
„Üveg más-kép” címû kiállítása látható szeptember
24-ig a mûvelõdési központ
kiskiállítójában.
A Paksi Képtár új szerzeményekkel bõvült a Vizuális Kísérleti Alkotótelep
résztvevõinek munkáiból.
Az új alkotásokat 2007. július 15-ig tekinthetik meg.
A Paksi Rendõrkapitányság
Zsarugalériájában
Cseh Gábor szekszárdi festõmûvész kiállítását láthatják.

A Dunakömlõdi Faluházban az I. Dunakömlõdi
Rajztábor anyagát bemutató kiállítást tekinthetik
meg.

TelePaks
A nyári karbantartási szünet után, szeptember elsejétõl ismét visszaáll a
TelePaks mûsorstruktúrája. Napi hírösszefoglalónkkal jelentkezünk hétfõtõl
péntekig a már megszokott
idõpontban, este 7 órától.
Az októberi helyhatósági
választásokig minden héten
láthatnak választási magazinokat, melyek keretein
belül megismerkedhetnek
a polgármester-jelöltekkel,
valamint a körzetek képviselõ-jelöltjeivel. Tartsanak
velünk szeptembertõl is!
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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
7100 Szekszárd,
Kossuth L. u. 13.
Tel.: 74/311-814
Ajánlatunk

39.160.- Ft

megtakarítást jelent személygépkocsi kategóriában.

Tanfolyam indul:
2006. szeptember 18-án (hétfõ) 15 órakor
Pakson, az Energetikai Szakközépiskolában.
Jelentkezni: A HELYSZÍNEN,
vagy a 74/311-814, 20/498-8383 telefonon.

www.tempo-autosiskola.hu

Mûszeres és orvosi
szemvizsgálat
Kontaktlencse- és
szemüvegrendelés
SZTK-vények felírása
és beváltása
Gyors, minõségi szemüvegkészítés
Elérhetõségünk:
LENS OPTIKA
7030 Paks, Dózsa György
út 44. Telefon: 75/511-246

Közalapítványok,
alapítványok,
egyesületek!
A Paksi Hírnök kedvezményes hirdetési
lehetõséget biztosít
az 1%-os támogatással kapcsolatos
tájékoztatók (beszámolók) megjelentetésére.
A kedvezményes ár 2500 Ft + áfa
Részletes felvilágosítás: 70/310-8374

Fotó: Fonyó Dániel

