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ALAPÍTVA 1989-BEN

2007. OKTÓBER 5.

Bajnokait köszöntötte a város
Írásunk a 13. oldalon

100%
bankbetét!

évi 10% kamat
(EBKM 10,43%)
a 60 napra lekötött
számlabetétekre!
PAKS, VILLANY UTCA 4. 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását
az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

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

A paksi Városi Múzeum
ezúton köszöni meg a támogatást mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk
1%-át 2006-ban
a Múzeumnak ajánlották fel.
Az ily módon befolyt összeg,
37511 Ft, melyet
eszközbeszerzésre
fordítottunk.
Köszönettel:
A paksi Városi Múzeum
munkatársai

A 45 perc
ifjúsági melléklet

megjelenését

a Bau-Paks Kft.
támogatta.

Virágkötõ
tanfolyam
Pakson
a KISOSZNÁL!
Tel.: 75/417-117
Felsõfokú képesítés
Pakson a KISOSZNÁL!

Utoljára indul tanfolyami
keretek között!
Kereskedelmi menedzser
Vendéglátó menedzser
Érdeklõdni: 75/417-117

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.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paks, Rákóczi u. 5–7. alatti kirendeltségére

általános pénzintézeti ügyintézõi
munkakör betöltésére 1 fõ részére állást hirdet.
Szakmai követelmény:
– legalább középfokú végzettség
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek
– banki hitelügyintézõi gyakorlat elõnyt jelent.
Jelentkezni írásban, szakmai önéletrajzzal lehet a Dunaföldvár
és Vidéke Takarékszövetkezet 7020 Dunaföldvár, Fehérvári u.
4. sz. alatti központjában. Bõvebb információ: 75/511-188
Jelentkezési határidõ: 2007. október 15.

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

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

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 4000 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
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: 2007. október 19.
Címlapfotók: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu

VÁROS

Elodázhatatlan a templomfelújítás
Szeretnék felújítani a református templomot, ugyanis évek óta egyre komolyabb
problémát jelent a tetõ beázása. A munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagi forrás
egy jelentõs része már rendelkezésre áll, de még nem elég a munka megkezdéséhez.

A református templom az
1790-es évek második felében épület fel, városunk legrégebbi épületeinek egyike.

Nagyobb
felújítást
legutóbb az
1950-es
években végeztek rajta,
mára
szükségessé
vált egy teljes körû külsõ felújítás.
A lábazatot
rossz anyaggal javították, le kellene verni, és
páraszellõzõ
vakolatot
feltenni. A
bádogos
szerkezeteket ki kellene cserélni,
amihez állványozás
kell, illetve
egy teljes festésre is szükség
van. A legnagyobb problémát a tetõ beázása jelenti,
amelyet évek óta, folyamato-

san próbálnak kordában tartani, de a teljes csere egyre
sürgetõbb, tájékoztatott a
templom állapotáról Kern
Andrea építészmérnök, a
gyülekezet tagja. Hozzátette, hogy bár a belsõ térben is
van tennivaló: a vakolatot itt
is javítani kellene, a fûtést és
világítást korszerûsíteni, a
padokat és a padlóburkolatot felújítani, most elsõsorban a templom külsõ felújításának megvalósítására törekednek. Az engedélyezési
tervek elkészültek, a költségvetést pedig, mivel kéthárom éve napirenden van a
téma, folyamatosan aktualizálják, jelenleg azt is vizsgálják, hogy a sapka cseréje
mennyibe kerülne.
Lenkey István lelkész elmondta, hogy a gyülekezet
története a templom építésénél is korábbra nyúlik vissza,
az elsõ írásos emlék az 1750es évekbõl való. Ami a mai
gyülekezetet illeti, egy népszámlálási adat szerint több

Rekordidõ alatt végeztek a munkával
A szoros határidõ ellenére
elkészült a rendelõintézet új
részlege. A földszinten a jövõben egynapos sebészet
mûködik, több rendelés elköltözött, de a házon belül
marad. Errõl az intézet
munkatársai adnak felvilágosítást. Az átalakítást igen
rövid idõ alatt kellett elvégezni, miután – mint ezt
már megírtuk – az intézmény OEP finanszírozást
nyert. Egy hónap állt az önkormányzat által megbízott
BA-TU Kft. rendelkezésére.
Balogh József kiemelte, az
összehangolt munkának, s
munkatársaik szakértelmének, sok éves gyakorlatának
Fotó: Szaffenauer Ferenc

köszönhetõen tudták tartani
a rövid határidõt. Az ügyvezetõ hozzátette, ugyanez elmondható alvállalkozóikról,
a PAVILL Kft.-rõl, a Hoffer
Csõszer Kft.-rõl, illetve a
KOJAIR-MED
Kft.-rõl.
– Minden segítséget megkaptunk az önkormányzat
munkatársaitól, a tervezõtõl
és a mûszaki ellenõrtõl, s folyamatosan dolgoztunk, hétvégén is – mondta. Az eredmény egy mûtõ és három
kétágyas szoba, valamint a
kiszolgáló helyiségek. Mindez Hum Ferenc tájékoztatása szerint kevesebb, mint 54
millió forintba került. A hivatal mûszaki osztályának

vezetõje elmondta, három
meghívott vállalkozó közül
kettõ tett ajánlatot, majd
tárgyalás során választotta
az önkormányzat a BA-TU
Kft-t kivitelezõnek.
Az egynapos sebészetet
szerzõdés alapján mûködtetõ vállalkozás ügyvezetõje
úgy tájékoztatott, hogy október 15-én indulnak, az ellátás – miután a társadalombiztosító finanszírozza – ingyenes. Dr. Gyõri Attila sebészorvos kiemelte, a paksi
egynapos sebészet olyan kiválóan felszerelt, hogy országos szinten is a legjobbak
között van.
-vt-
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mint kétezren vallják magukat reformátusnak. A gyülekezeti életben aktívan résztvevõk száma háromszáz fõ
körül van, az anyagi terheket vállalók száma pedig ennél is magasabb. A gyülekezet lelkésze kiemelte, hogy
szerveztek már gyûjtést a
gyülekezetben kifejezetten a
templom felújítására, az
éves költségvetéssel is gondosan gazdálkodnak, illetve
a közelmúltban megrendezett kórustalálkozó bevételét
is erre a célra különítették
el. Jelenleg tizenhárommillió
forint áll rendelkezésre, és
bár teljesen pontos adatot
még nem tudnak, az már látszik, hogy legalább ennek a
kétszeresébe fognak kerülni
a munkálatok. Tekintettel elsõsorban a tetõ állapotára,
jövõ év tavaszán munkához
szeretnének látni, de ehhez
még sok segítségre lenne
szükség. A gyülekezet tagjai
mellett számítanak a lakosság egészére, vállalkozókra,
pályázati úton is próbálnak
forráshoz jutni, illetve koncertet szerveznek, annak bevételét szintén a mûemléki
épület rendbe tételére fordítják.
-kgy-

Vandalizmus
Éves szinten több millióra
rúghat a vandálok okozta
kár Pakson, tájékoztatott
Saáry Miklósné, a DC Dunakom Kft. ügyvezetõ
igazgatója. A strandhoz vezetõ úton szinte minden
hétvégén törnek ki a csemetefákból, és a buszmegálló oldalának üveglapját is
négy alkalommal kellett
pótolni. Egy-egy lap 120
ezer forintba, egy facsemete pedig akár 50 ezerbe is
kerülhet, így egy év alatt
tetemes összeget tesz ki a
város közterületein végzett
rongálás.
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Régióközi
együttmûködés
a vidékért
Paks-Dunaföldvár kistérségébõl tizenhárom település csatlakozott a „Duna
összeköt” elnevezésû Leader-csoporthoz. A név nem
véletlen, a Duna túloldaláról is jelentkezett tagnak
nyolc település. Paks viszont kimaradt, mivel
adottságai miatt nem vehet
részt a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium által koordinált programban. Elõny, hogy megyét, sõt régiót átölelõ a
csoport, pluszpontokat jelent az elbírálásnál – fogalmazott Kiss Lajos, a PaksDunaföldvár Térségfejlesztõ Kht. ügyvezetõje. A
tét pedig nem kicsi, 2–2,5
milliárd forint érkezhet a
térségbe, melynek sorsáról
majd éppen ez a csoport
dönthet. Ahhoz azonban
meg kell határozni a fejlesztési célokat. Ez a munka folyik most. Legutóbb
kedden Nagydorogon találkoztak, jövõ héten
Bölcskén gyûlnek össze,
hogy a készülõ stratégiavázlat a lehetõ legnagyobb
mértékben a résztvevõk
érdekeit, elképzelésit tükrözze. – Az anyag nagyon
általános még, de igyekeztünk megjelentetni benne
a térség sajátosságait –
mutatott rá Kiss Lajos.
Önkormányzatok, civilek,
gazdálkodók is csatlakoztak az akciócsoporthoz,
melynek vezetõjévé Horváthné Gál Erikát, Németkér polgármesterét választották. Helyettesek Bedi
Gyula
Uszódról,
Kuti
Imréné Györkönybõl. Nagydorogon egyébként három
új tag – két bikácsi és egy
gerjeni – csatlakozott a társasághoz.
-vt-
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Rozsda marja, de ragyog
Elkészült az új képtár épülete. A mûszaki átadást a közelmúltban tartották, az ünnepélyes megnyitót október 20-ra tervezik. A 270 millió forintos beruházás eredményeként egy külsõ és belsõ megjelenésében egyaránt különleges épülettel gazdagodott a
város.

A Városi Múzeum filiáléjaként mûködõ képtár egy volt
konzervgyári üzemcsarnokban lelt új otthonra. A költözést azonban megelõzte az
ezer négyzetméteres épület
teljes körû felújítása, átalakítása. A munkálatokat még tavaly év végén kezdte meg a
közbeszerzési eljáráson nyertes Dunacenter Therm Kft.
Egy budapesti cég, a Kiss és
Járomi Építésziroda Bt. elképzelését valósította meg a
kivitelezõ, az épületet Kiss
Gyula Ybl-díjas építész tervezte.
– Nagyon bonyolult és nehéz feladat volt, hiszen építészetileg nem egy hagyományos épület, sok olyan megoldást alkalmazott a tervezõ,
ami nekünk is új volt, de mindent sikerült közösen megoldani, és határidõre, szeptember 20-ra elkészült a munka –
fogalmazott Kövesdi Lajos, a
Dunacenter Therm Kft. ügyvezetõje a mûszaki átadáson.
Arról is tájékoztatott, hogy
több olyan mûszaki probléma
jelentkezett az építkezés során, amivel elõre nem lehetett
számolni, például a bontások
során derült ki, hogy statikailag rossz állapotban van az
épület. Emiatt több feladatot
kellett elvégezni, mint ami az
eredeti elképzelésben szere-

pelt, a határidõt módosítani
kellett. Az elkészült épület
nem mindennapi látványt
nyújt. A homlokzat a legszembetûnõbb, amely egyébként csak jövõre éri el végleges állapotát. Az acéllemezekrõl az elsõ réteg lepereg,
majd rozsdásodik, aminek
eredményeképpen egységes
szép barna színt ölt. Figyelemre méltó a hatalmas tér, a
belmagasság, és a nyersbeton
falakkal a vizesblokkok sem
nyújtanak hétköznapi látványt. A beköltözés, illetve a
megnyitó elõkészítése már folyamatban van. Az elsõ kiállítás egy válogatás lesz a képtár gyûjteményébõl, amely
idõközben sok friss alkotással
bõvült. – A Paksi Képtár jelenleg a legjobb kiállítótér
Magyarországon, ehhez hasonló belmagasságú és falki-

alakítású tér nincsen, nagyon
izgalmas kihívás kiállítások
rendezéséhez – emelte ki
Prosek Zoltán. A mûvészettörténész úgy tájékoztatott,
hogy novemberben kezdõdik
a szakköri munka, amely egyrészt a szokásos képzõmûvészeti szakkörbõl áll, másrészt
újdonságként indítanak egy
digitális szakkört. Utóbbi feltételei már adottak. Közben
készülnek majd az újabb tárlatra, amely várhatóan február végétõl lesz látható. A hagyományos, kéthetes nyári
mûvésztelep a képtárban fog
mûködni, nyolc alkotóval, öt
neves mûvészt, és három végzõs fõiskolai hallgatót hívtak
meg. Ami már a kiállításnál
érzékelhetõ lesz, a képtár
profilja bõvül, erõteljes lesz a
kísérleti film, intermédia
megjelenése, a gyûjtemény
tartalmazni fog kísérleti filmeket. A nagy alsó tér alkalmas arra is, hogy koncerteknek, színházi eseményeknek
adjanak otthont, a galéria
szinten pedig kamaratárlatokat rendezhetnek. A képtár
kialakítására 95 millió forint
állami támogatást nyert az
önkormányzat, a beruházás
teljes értéke valamivel több,
mint 270 millió forint volt. Az
ünnepélyes megnyitót október 20-án tartják.
-kgy-

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Nem csak választási szövetség

Dr. Lukács Tamás, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési frakciójának helyettes vezetõje
volt az elõadója a KDNP
paksi szervezete által
meghirdetett elõadásnak a
VMK nagyklubjában. Dr.
Széchenyi Attila, a KDNP
helyi elnöke elmondta,
hogy ez a rendezvény második állomása a FIDESZ,
a KDNP és a Dunakorzó
Egyesület által szervezett
õszi programsorozatnak.
Hangsúlyozta, az elkövetkezõkben is többször megszólítják az érdeklõdõket,

mert mondanivalójuk van
bõven.
Dr. Lukács Tamástól
megtudtuk, a KDNP önálló frakcióval vesz részt az
országgyûlés munkájában,
de a FIDESZ-szel való
szoros együttmûködésnek
köszönhetõen több emberhez tudnak szólni, mert az
egység és a különbözõség
nem egymást kizáró, hanem egymást feltételezõ
fogalom. Ez a szoros kapcsolat jellemzõ Pakson is.
Mindezzel szeretnék azt is
demonstrálni, hogy együttesen készülnek az ország
vezetésére. – Az országgyûlési
képviselõknek
nem csak a választási
kampányban kell kapcsolatot tartaniuk a polgárokkal, hanem minden alkalmat meg kell ragadniuk
programjuk ismertetésére. A KDNP történelmi
párt, van mondanivalója,
különös tekintettel a szociális kérdésekre. A rendezvényeinkre sokan kíváncsiak, ez is azt igazolja,
hogy a jobboldal jó úton
halad – zárta a nyilatkozatát dr. Lukács Tamás.
- MM-

Paks önállósodni akar
A Szekszárd-Paksi Vízi Társulat nem akarja akadályozni a paksi földtulajdonosok
kiválását a szervezetbõl. Ezt
Tóth István nyilatkozta a
megyei lapban, miután a
paksiak jelezték önállósodási
szándékukat. Az elnök hozzátette, szerinte nem járnak
jobban az atomváros környéki gazdák. Az önállósodást
azért kezdeményezték, mert
a földtulajdonosok elégedetlenek voltak, s úgy gondolták nincs arányban a kapott
szolgáltatás és a nemrég
Fotó: TelePaks

megemelt érdekeltségi hozzájárulás. Ezt ráadásul szolidaritási alapon azokra a gazdákra is ki akarták terjeszteni, akiknek a földje nincs víz
szomszédságában. A kiválás
elõkészítésére szervezõbizottságot hoztak létre, melynek elnökévé dr. Blazsek Balázst választották. A város
fõjegyzõje úgy nyilatkozott,
hogy a kiválással kapcsolatos ülésen az érintett földterületek 25%-ának képviseletében jelen volt a tulajdonos.
A gazdák úgy nyilatkoztak,
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Indulatokat szított a röplap
Sajtótájékoztató keretében
számolt be Bordács József,
a Fidesz és dr. Széchenyi
Attila, a KDNP paksi vezetõje arról, hogy a múlt heti,
õszi programismertetésük
után gyalázkodó szórólap
jelent meg a városban. E
hétre tervezték dr. Semjén
Zsoltnak, a KDNP elnökének elõadását a VMK-ban,
és ennek apropójából jelent
meg a szórólap, „Semjén takarodj” felszólítással. Bordács József elmondta, már
tavalyi választások idején is
voltak hasonló esetek, amire nem reagáltak. Most viszont betelt a pohár, ezért
felkérik a helyi bal- és liberális oldal vezetõit, szólítsák fel híveiket, ne terjeszszenek hasonló jellegû kiadványokat. Dr. Széchenyi Attila szerint Paksra mindig
az volt a jellemzõ, hogy tisztességgel fogadta a vendégeket, legyenek bármely oldal képviselõi. Egyúttal azt
kérte, mindenki törekedjen
arra, hogy a korábbi békés
hangulatot õrizze meg.
A Magyar Szocialista Párt
Tolna megyei, 2. számú, Paksi
Választókerületi Társulása
elutasít minden olyan megnyilvánulást, amely nem felel
meg a közélet etikai normái-

nak. – Korábban is tiszteletben tartottuk, ha bármely politikai párt tisztségviselõje
Paksra látogatott. Elítéljük
az elmúlt napokban megjelent névtelen szórólapok szerzõinek cselekményét – áll abban a közleményben, amit
Faller Dezsõ elnök juttatott el
szerkesztõségünkhöz.
– Ugyanakkor visszautasítjuk a két jobboldali párt helyi
vezetõinek
nyilatkozatát,
amely a helyi bal- és liberális
oldal vezetõi nyakába akarja
varrni ezt – fogalmaz a közlemény. Felszólítják Bordács
Józsefet, hogy állításait igazolja, ellenkezõ esetben nyilatkozatát rágalmazásként
kezelik, utalva a Fortuna Rádióban elhangzott állításra,
miszerint a jobboldali rendezvényeket a baloldal bizonyos
személyiségei rendre megzavarják. – Mi sem korábban,
sem most nem szerveztünk
ilyen akciókat. Ez a magatartási forma sokkal inkább jellemzõ a jobboldalra. Emlékeztetni szeretnénk a Fidesz
helyi vezetõit arra, hogy tavaly pont az õ köreikhez tartozó emberek zavarták meg a
miniszterelnök zeneiskolai
évnyitóján mondott beszédét
– írja Faller Dezsõ.
-vt-

helyes az önkormányzat kezdeményezése. A cél, hogy
békésen kiváljanak, s létrehozzák az önálló vízi társulatot. Ám, ha ez így nem megy,
kérik az új érdekeltségi terület kijelölését. A terv az,
hogy a Paksi Vízmû Kft. égisze alá tartozik majd a vízi
társulat. Felmerült, hogy
kistérségben is gondolkodhatnának, hiszen a földterületek esetenként több település közigazgatási területét
érintik. Errõl döntés nem
született, csupán annyi, hogy
Hajdú János, mint a kistérségi társulás elnöke tájékoz-

tatja polgármestertársait a
lehetõségrõl.
Tóth István, a SzekszárdPaksi Vízi Társulat elnöke
rámutatott, több jogszabály
vonatkozik az esetre. Az új
társulat létrehozását az érintett földtulajdonosok legalább kétharmadának támogatnia kell. Ugyanilyen arányú jóváhagyás kell a mostani mûködési terület csökkentésére. Tóth István azt sem
rejtette véka alá, hogy válás
esetén ragaszkodnának ahhoz, hogy a szervezet adósságait megosszák.
-vt-
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Feldolgoznák a fûtõelemeket Negyedmilliárdos támogatás

Nem csökken az érdeklõdés,
különösen nem szakmai körökben a 2003-ban történt
üzemzavar
felszámolása
iránt, mondja az elhárítási
projekt vezetõje. Eck József,
a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület paksi csoportja felkérésére tartott elõadást az
ESZI nagyelõadójában. A
szervezet helybeli tagjain kívül Kecskemétrõl és Dunaújvárosból is hívott és fogadott
vendégeket.
Eck József beszélt arról,
hogy a munka során a legnagyobb szakmai kihívást az jelentette számukra, hogy az

addig kazettába csomagolt
fûtõelemekkel ezúttal csupasz állapotban találkoztak.
Úgy kellett megfogni, összeszedni. Kiemelte, hogy az
orosz kollegákkal nagyon jól
tudtak együtt dolgozni.
Eck József tájékoztatása
szerint az elhárításról szóló
elõadásokon elhangzó kérdések közül a leggyakoribb,
hogy hova kerül a kiemelt sérült fûtõelem. A projektvezetõ kifejtette: az orosz TVEL
céggel már elkezdték annak a
módszernek a kidolgozását,
mely lehetõvé teszi az elszállítást. – Elvileg van lehetõség
az itteni elhelyezésre a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában, de az ilyen üzemanyagnak a legjobb helye a
feldolgozó üzemben van –
mondta a projektvezetõ. Hozzátette, ez körülbelül öt év
múlva lesz esedékes, addig
kell felkészülni a kiszállításra,
ami jogi szempontból is kihívást jelent, hiszen szigorú
törvényeknek kell megfelelni
nemcsak a fogadó országban,
hanem a tranzit országban is.
-vt-

Másodszor döntött támogatások odaítélésérõl a paksi
atomerõmû által alapított
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. Elsõ fordulóban 138, most 244 millió forint támogatást szavaztak
meg a nukleáris létesítmények környezetébõl érkezett
pályázatokra. Dr. Kocsis István elnök kiemelte, ha megvalósulnak azok az elképzelések, amelyekrõl szóltak ezek
az igények, az hárommilliárd
forintos fejlesztést eredményez az adott térségekben.
Az idén ugyanis fõként európai uniós pályázatokon való
részvétel elõsegítése volt a
kiemelt témakör, amit támogattak. Emellett a munkahelyteremtést és turizmusfejlesztést is megjelölték
mint prioritást élvezõ célokat. Dr. Kocsis István összegzése szerint ezúttal negyvenkét igény érkezett, a legaktívabb a paksi körzet volt,
ahonnan 234 millió forintra
érkezett igény. Az e térségbe
tartozó pályázók között 113
millió forintot osztottak fel.
Innen került ki a legjelentõ-

sebb összeggel támogatott
projekt is, mégpedig a Paksi
Többcélú Társulás átfogó turizmusfejlesztési koncepciója. A másik kiemelésre érdemes pályázat Bátaapáti önkormányzatáé volt kulturált
aktív pihenés lehetõségeinek
megteremtésére. E térségbõl egyébként 118 milliónyi
igénybõl hatvan milliónyi
nyert pozitív elbírálást. A kuratórium figyelemre méltónak ítélte a fekedi önkormányzat projektjét. A település sváb hagyományok
alapján épített házainak
homlokzatfelújítására kért és
kapott támogatást.
Az alapítvány a rendelkezésére álló ötszázmillió forintból százat elkülönített, hogy
maga is részt vegyen egy pályázaton. A Norvég Alaphoz
az érintett területeken lévõ
közintézmények akadálymentesítésére pályáztak. Dr.
Varga-Sabján László, a kuratórium operatív ügyekért felelõs tagja elmondta, döntés
még nincs, de jó esélyük van
a pozitív elbírálásra.
-tünde-

Megújult a tagság

Átpártoltak a Ligához

Megtartotta alakuló ülését az
atomerõmû üzemi tanácsa.
Elnökké ismét Szántóné dr.
Mónus Editet választották,
aki Lõrincz Lászlót követte
nem r0égiben e poszton. Alelnök Oláh József és Vitéz Tibor lett. Rajtuk kívül üzemi
tanácstag lett: Bocsor István,
Dömötör Zoltán, Fenyvesi
Csaba, Kollárné Angyal Zsuzsanna, Lengyel József, Lukácsi Tibor, Molnár Lajos,
Néber Tibor, Tõke János és
Trábert János. Szántóné dr.
Mónus Edit úgy tájékoztatta
lapunkat, hogy döntöttek arról, hogy a különbözõ szervezetekbe kit delegál a tanács,
illetve a folyamatban lévõ
ügyekrõl is határoztak.

A paksi atomerõmûben
mûködõ két szakszervezet
– az ATISZ és a Munkástanács – egyesülése után
újabb, erõmûves szakszervezetek érintõ változás történt. A Villamosenergiaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZSZ)
elégedetlen volt az Autonóm Szakszervezetek Szövetségével, és tagjai rendkívüli küldöttkongresszuson döntöttek úgy, hogy kilépnek, s csatlakoznak a
Liga szakszervezethez. A
VDSZSZ-hez tartozik Paks
legnépesebb
erõmûves
szakszervezete, a PADOSZ. A rendkívüli küldöttgyûlésen többek mel-

Az üzemitanács-választáson
egyébként 1474 munkavállaló
vett részt, a jogosultak
57,47%-a. A választási bizottság elnöke úgy tájékoztatott,
hogy négyen adtak le érvénytelen szavazatot. Az érdekképviseletek közül a PADOSZ 61,55%, a MÉSZ
23,43%, a Munkástanács
15,02%-nyi szavazatot kapott,
így biztosított reprezentativitásuk. Zsarnai Sándorné arról is beszámolt, hogy a választás elsõ napján a munkáltató aggályát fejezte ki, mert
a szavazóhelyeken az érdekképviseletek megajándékozták a résztvevõket, ezt a panaszt orvosolták, s a továbbiakban nem volt kifogás.

lett Lõrincz László is részt
vett. A PADOSZ elnök elmondta, a VDSZSZ elnöke
és tagsága több kritikát
megfogalmazott az Autonóm Szövetség felé, ám
ezeket nem orvosolták,
ezért keresték meg a Ligát
körülbelül egy éve. Miután
megtapasztalták, hogy itt
az õ elképzeléseik alapján
történik az érdekvédelem,
információcsere, s minden
más, kérték felvételüket.
Ezzel a lépéssel ismét közeledtek a szakszervezetek, hiszen a másik két erõmûves érdekképviselet, a
MÉSZ és a Munkástanács
is a Ligához tartozik.
-vidaFotó: Vida Tünde

MOZAIK

Új lehetõségek a munkaügyi hivatalnál
Új információs szolgáltatás
várja a munkaügyi kirendeltségeken az álláskeresõket: az M-pont. Lényege,
hogy internetes böngészési
lehetõséget biztosít, az álláskeresõk számára nyújt lehetõséget az önálló tájékozódásra.
Feilné Szombat Csilla tájékoztatása szerint a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ paksi kirendeltségén négy gép áll majd
a keresõk rendelkezésére,
ahol az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapját kísérhetik figyelemmel. A tervek
között önéletrajzi adatbank
létesítése is szerepel, és hírleveleket is küldenek majd
az érdeklõdõk számára. Akik
azonban nem élnek a modern technika nyújtotta lehetõséggel, azoknak a központ dolgozói továbbra is
személyesen nyújtanak segítséget az ügyek intézésében. Megfontolandó lehetõ-

ségek ugyanis mindig akadnak, és nem is csak a regisztrált álláskeresõk számára.
Most például két program is
folyamatban van: – A „Lépj

skálán mozognak. Legelõnyösebbek az alacsony képzettségûek számára, a program keretében ugyanis lehetõség nyílik az általános is-

Idén elõször indult augusztus közepétõl az „Új pá-

lya” program, mely a szerkezet-átalakítási folyamatok és
a közszférát érintõ reformok következtében állás nélkül
maradottak segítésére hivatott több lépcsõben: tanácsadással, képzési csomaggal, végül az elhelyezkedésben
nyújtott segítséggel. A program a közszférából kikerülõ
munkavállalókat a gazdasági életbe navigálja át, országos szinten mintegy 5500 fõt. Részletesen olvashatnak
róla a www.ujpalya.hu-n. Megnéztük: 120 foglalkozásban
kínál képzést a grafológustól a nonprofit menedzseren át
a tûzvédelmi elõadóig.
egyet elõre II.” elnevezésû
program, – amint azt a neve
is elárulja – már második évben igyekszik segíteni mindazoknak, akik a képzés valamilyen formáját szeretnék
igénybe venni, 18-tól 62 éves
korig – mondja a kirendeltség-vezetõ, majd hozzáteszi:
Az EU által finanszírozott
lehetõségek nagyon széles

kola 7. és 8. évfolyamának elvégzésére, sõt ennél alacsonyabb évfolyamok anyagából való felzárkózásra is. Az
általános iskolát végzett,
szakképesítés nélküli jelentkezõk szakmát szerezhetnek, ugyanígy az érettségivel rendelkezõk részére is
indítanak
kurzusokat.
– Képzettséget azonban csak

Erõddé magasodik a romkert
Ha az idõjárás engedi, november 8-ára befejezõdik a
Lussonium második ütemének építése. Az önkormányzat
2003-ban kezdte el a római kori erõd rekonstrukciójárt. akkor egy romkert készült, ami
az egykori erõd egy részének

Fotó: Molnár Gyula

alaprajzát jeleníti meg. Már
akkor a folytatást tervezték.
Erre a munkára, mely nagyobb mérvû rekonstrukciót
jelent, idén kerül sor. Megépítik az erõd északi falát, illetve
két fatornyot, ez utóbbiak egyrészt kilátóként funkcionál-

nak, másrészt elõdjeik helyét
jelzik. Hogy nem a pontos mását állítják helyre, annak az az
oka, hogy nem találták meg a
szakemberek ezek nyomát. A
feltárások egyébként több évtizedes múltra tekintenek vissza. Dr. Visy Zsolt vezeti õket.
A mostani munkához is társult
leletmentés, melyet a Városi
Múzeum munkatársai igyekeztek elvégezni ezernyi teendõjük mellett. A Lussonium
kivitelezésével párhuzamosan
ugyanis az épülõ képtár, s a
Deák-ház is munkát ad a múzeum szakembereinek.
A Városi Múzeum igazgatója
szerint a Lussonium elkészültével igazi különlegességgel
gazdagodik Paks. Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna elmondta, a beruházás a Neutron Kft. kivitelezésében zajlik
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a keresett szakmákban lehet
szerezni – szögezi le Feilné
Szombat Csilla, majd az is
kiderül, hogy a szakmával
rendelkezõk is részt vehetnek képzésen, de csak a hiányszakmákban, illetve abban az esetben, ha elavult a
végzettségük. Ez azt jelenti,
hogy az errõl szóló bizonyítványt legalább 15 éve szerezték és 5 éve nem dolgoznak
benne, vagy a szakma az
OKJ-jegyzékben nem szerepel, esetleg egészségkárosodás miatt nem folytathatják.
– A programra jelentkezõknek érdemes a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ paksi kirendeltségén jelentkezniük, ahol a
megyei mentortól kaphatnak
tájékoztatást, de olvashatnak is róla a www.afsz.hu-n
is. A hallgatóknak nem kell a
képzésért fizetniük, és a
szakképzetlenek 150 tanfolyami óránként részesülhetnek a minimálbérrel megegyezõ összegû támogatásban.
-saz önkormányzat megbízásából. A 32 milliós költség felét a
város állja, másik felét pályázaton nyerte el a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítványtól. Az átadást november
8-ára tervezik, utána a látogatók is birtokba vehetik. Korábban a romkert szabadon látogatható volt, most egy kapu
készül majd, hogy a vandáloktól megvédjék az építményeket. A romkert a tervek szerint tavasztól õszig lesz majd
látogatható.
A késõbbiekben tovább szeretnék bõvíteni az erõdöt egy
korabeli lakóház másával,
amely az erõd falain belül állt.
Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna hozzátette, kiállítótérként használják majd az épületet. Elõdjében, melynek létrejöttét a negyedik századra
datálják, padlófûtés volt a leletek szerint.
-vt-
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Átadta a stafétát

Vezetõségváltás történt a városi nyugdíjasklub élén. Czettli Imre elnök tizenegy évi munka után búcsúzott az
elnöki széktõl. A távozásra betegsége
miatt került sor. Mint mondta, állapota már akadályozta a munkában.
Utódjául Varga Dezsõt választották,
aki csak egy esztendeje csatlakozott a
több mint nyolcvanfõs társasághoz, de
igen aktív tagja annak. A tisztújító
közgyûlésen Horváth Bélánét és Márkus Sándort választották elnökhelyettesé, Dömötör Lajosnét pénztárossá.
A vezetõség tagja lett még Rohn Fülöp, Lajos Zsigmond, Pákozdi
Mihályné, Hosszú Ilona és Kerner
Józsefné, póttag pedig Pach Ferencné.
Az ellenõrzõ bizottság élén Weisz
Mátyásné áll. A közgyûlésen Varga
Dezsõ javaslatára Czettli Imrét tiszteletbeli elnökké választották.
Az új elnök elmondta, elõdje magasra tette a mércét, ezért az elsõdleges
célja, hogy a klubéletet szinten tartsa.
A közeljövõ programjainak szervezésébe már bele is fogott az új elnök. Október 11-én Szekszárdra utazik vezetõtársaival, hogy a népfõiskola következõ évfolyamának elõadásait egyeztessék. Egy nappal késõbb a halászcsárdában rendeznek mulatságot.
Ezen az estén nem csak a hagyományos névnapi köszöntésekre kerítenek
sort, hanem ünnepélyesen elbúcsúznak Czettli Imrétõl is. Az összejövetelre éppen ezért Hajdú János polgármestert is meghívták.
A tagság egyébként úgy döntött, idén
karácsonykor is ünnepelnek közösen,
természetesen nem a napján, hanem
kicsit elõbb, hiszen a szentestét mindenki családja körében tölti.
-tünde-

VELÜNK TÖRTÉNT

Zöld Tódor tanítja a kicsiket

Pakson különös látogatója lesz idén az
óvodák nagycsoportjainak és a legkisebb iskolásoknak: Zöld Tódor, a hangya. Tódor a szelektív hulladékgyûjtés
fontosságáról igyekszik majd meggyõzni a kicsiket, és ebben hasznos módszereket is ajánl, melyet az intézményekben be is lehet gyakorolni, hiszen szeptembertõl a célra alkalmas kukák is a
csoportok rendelkezésére állnak.
A program megszervezése tavasszal
kezdõdött, négy fél közös munkájaként:
az erõmû, az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány, az önkormányzat, valamint
a DC Dunakom Kft. közösen találta ki,
hogy a programot felvállaló oktatási intézményekben elkezdjük oktatni a szelektív hulladékgyûjtést, tájékoztatott.
Saáry Miklósné. A DC Dunakom Kft.
ügyvezetõ igazgatója hozzáfûzte, Csapó
Ágnes személyében megtalálták azt a
pedagógus végzettséggel rendelkezõ
környezetvédõt, aki a gyermekcsoportok foglalkozásait is képes levezetni. Az

anyag összeállításában segítséget
nyújtott a DC
Dunakom Kft. környezetvédelmi referense, Veiczi Veronika is. –Az iskolák igazgatóival
történt egyeztetést
követõen az elsõ
óvodai foglalkozásokra szeptember
közepén már sor is
került, az utolsókat
pedig májusban
tartjuk. Az így szerzett tapasztalatokból
év végén vetélkedõt rendezünk, melynek gyakorlati részét a hulladékudvarban tartjuk – osztja meg terveit az ügyvezetõ. Addig azonban még sok foglalkozás van hátra, melyekhez az erre a
célra készült munkafüzet is segítséget
nyújt majd. – Igyekeztem a gyerekek
életkori sajátosságaira építeni, hiszen
ismertem a kicsik legkedveltebb tevékenységeit. Ebben a korban szeretnek
színezni, labirintusjátékot játszani, válogatni. A feladatok pedig idomultak a témához, mindez játékosan persze, és próbáltam a fantáziájukat is megmozgatni –
foglalja össze a segédanyag sajátosságait Csapó Ágnes, aki a Zöld Tódor nevû hangyát bábként is elkészítette, a
gyerekek különös örömére. Tódor nagyszerûen motiválja õket, ez volt az elsõ
foglalkozások tapasztalata, melynek során a ráhangoló beszélgetésé volt a fõszerep.
-s-

Pakson három éve van lehetõség szelektív hulladékgyûjtésre, közel harminc

gyûjtõsziget van, ami a DC Dunakom Kft. környezetvédelmi referense, Veiczi
Veronika szerint a lakosságszámhoz mérten elegendõ. Nemcsak a város belterületén, hanem a külsõ városrészeken is vannak konténerek.
Háromféle hulladékot gyûjtenek külön: papírt, üveget és mûanyagot. A kommunális hulladék kezelésével megbízott cég ügyvezetõje elmondta, heti egy alkalommal ürítik, amit a mûanyagnál nyáron a duplájára kellett emelni. Sok volt a
mûanyag palack, de az is hozzájárult ehhez Saáry Miklósné szerint, hogy sokan
nem tapossák össze a flakonokat, így kevesebb fér a konténerbe. Ma még a MÉH
telepre kerül a szelektíven gyûjtött hulladék, onnan elszállítják. A terv az, hogy a
DC Dunakom Kft. hulladékudvarát bõvítik, s ott válogatják, préselik majd. A
szelektíven gyûjtött hulladék mennyisége nõ, 2006-ban 91 tonna hulladék került a
gyûjtõszigeteken álló edényekbe, harminc százalékkal több, mint az elõzõ évben.
Ám még ezzel együtt is csak harminc százalékos az edényzetek kihasználtsága.
– A száz százalék elérhetetlen álom, de szeretnénk elõrébb lépni – fogalmazott
Veiczi Veronika. A szakemberek szerint szemléletváltásra van szükség, ennek
elõsegítésére indult oktatási-nevelési program az óvodákban és iskolákban.
Fotó: Vida Tünde (balra), Szaffenauer Ferenc (jobbra)

VELÜNK TÖRTÉNT

Bajnokok a suliban
Nyárbúcsúztatót tartottak
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. A programot minden évben nagyjából egy hónappal az iskolakezdés után rendezik meg.
– Az elsõ néhány hét elteltével ugyanis a diákok
belerázódnak az iskolai
életbe, túl vannak az elsõ
felmérõkön, megalakul a
diákönkormányzat, kialakul az éves program, így
megállhatnak egy kicsit és
amellett, hogy kikapcsolódnak, új feladatokat, célokat tûzhetnek ki maguk
elé – mondta Till Józsefné.
Az igazgatónõ kiemelte,
hogy ebben az esztendõben
a program két okból is iskolatörténeti jelentõséggel
bírt. Az egyik ok, hogy két
olyan vendéget hívtak,
akik egykor ennek az iskolának a padjában ültek, ma
sikeres élsportolók, és példaképül választhatják õket
a gyerekek. Boros Gergely
és Kozmann György volt a
két látogató. Gergõt örökös díszpolgárrá fogadták,
Gyurit megerõsítették e
tisztségében. A másik ok,

hogy az idõközben megalakult intézményfenntartó
társulás két tagintézményébõl Németkérrõl és
Pusztahencsérõl meghívták az alsó tagozatos diákokat, hogy megismerjék az
iskolát, hiszen itt élik majd
meg felsõ tagozatos diákéveiket. A nyárbúcsúztatóra szervezett programok
fókuszában egyébként a
sport állt, de rendeztek
ügyességi játékokat, kézmûves foglalkozást is tartottak, és közös daltanulásra is lehetõsége nyílott a fiataloknak.
A rendezvény az iskolagyûlés megtartására is jó
alkalom volt. Egyebek
mellett bemutatkozott a diákönkormányzat. Elnöke,
Berka Fanni elmondta,
hogy sok tennivalójuk lesz
a tanévben, hiszen például
különbözõ sportversenyeket szerveznek, és a Rákóczi nappal kapcsolatban is
számos feladat várja majd
õket. Utóbbi lesz a következõ, teljes iskolát megmozgató rendezvény, márciusban.
-gyöngy-

Fotók: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)
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Mesél a könyvtár

A paksi Pákolitz István Városi Könyvtár gyermekrészlege is csatlakozott a
Népmese Napja országos
programjaihoz, mely Benedek Elek születésnapjához
kapcsolódik. Három óvoda
kilenc csoportját a „Mozivarázs” címû mesemozi-sorozattal várta Lázár Ágnes
könyvtáros: a gyerekek elõször Sebestyén István Tolna megyei mesemondótól
hallhattak két történetet
CD-rõl, majd videofilmen
magyar népmesét láttak,
végül diavetítés keretében
Benedek Elek mesék következtek.
– Nagyon élvezték, tátott
szájjal hallgatták. Legnagyobb sikere az élõbeszéddel összekötött diafilmnek
volt. Évek óta minden alkalommal megkérdezem a kicsiket, hogy kitõl hallanak
mesét. Volt olyan esztendõ,
hogy csak a tévé szerepelt a
válaszok között, idén azonban nagyon sokszor hallottam már, hogy szülõ, nagyszülõ ül a történetekkel a
gyerekek mellé. Ennek a
tendenciának nagyon örültem. Nem értem ugyanakkor, hogy hiába kerestünk,
még felhívással is mesélõ
nagypapát, nagymamát –
mondja a könyvtár gyermekrészlegének vezetõje. A
Gazdag Erzsi Általános Iskola számára a Legkedvesebb mesém címmel rajzpályázatot hirdetett az intéz-

mény, az általános iskolák
alsó tagozatosainak pedig
rejtvényfüzet készült, melyet több mint kétszáz gyermek vett kézbe. A záró rendezvény az Eötvös utcai
óvónõk bábmûsorából, valamint a Balogh Antal Katolikus Iskola drámatagozatos
növendékeinek elõadásából
összeállított jutalomprogram volt: itt adták át
ugyanis a legjobb megoldásokat benyújtó 94 iskolásnak, valamint a rajzpályázatok helyezettjeinek –
Nagypál Szilviának, Csizmadia Jennifernek, Szolár
Glóriának és Horváth Józsefnek – járó elismerést. A
bábozó óvónõk közül Krisz
Antalné számolt be lapunknak arról, hogy õk rendszeresen készülnek „fellépésre”, nem múlik el nagyobb
ünnep bábelõadás nélkül,
mert a gyerekek ezt egyfajta jutalomnak értékelik. A
fordulatos történetek még a
9-10 éveseket is érdeklik: –
Nekem a „Három kívánság” a kedvenc mesém –
szögezi le Donkó Anna, aki
közönség elõtt is mondott
már nem egyszer mesét.
Egy kilencéves forma fiúcska siet tudtomra hozni,
hogy neki a népmesék jobban tetszenek, mint azok,
amiket az írók írnak, és szerencsére a tévében mindig
lehet valahol mesére bukkanni. Frast Gergõnek nagyon tetszettek a rejtvényfüzet kérdései, de sokat kellett kutatnia az egyik Benedek Elekrõl szóló kérdés
után. Végül azonban sikerrel járt, teszi hozzá elégedetten. Az õ meséje a kisgömböc története – már
kezdi is keresni a jutalomkönyvben, amit a jó megoldásokért kapott. Az eseménysor
rendezvényein
mintegy 500 kisgyerek vett
részt valamilyen formában.
-s-
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Figyelmesség és gondoskodás
Az október eleje általában
egy kis plusz figyelmet hoz
az idõsek számára. Idén
azonban talán még több jutott belõle – no nem a szükségesnél több, hanem a szokásosnál. A szépkorúak számára szervezett „Õszülõ világ” rendezvénysorozat 1jén kezdõdött a városi mûvelõdési központban ingyenes szûréssel, egészségügyi
tanácsadással, mely iránt
óriási volt az érdeklõdés. Az
elõkészületek azonban sokkal korábban kezdõdtek, hiszen a mûvelõdési ház munkatársai már korábban elkezdték azoknak a régi tárgyaknak a gyûjtését, melyeket az idõsek bemutatásra
érdemesnek találtak. A tárlat valóban a régmúlt idõk
hangulatát varázsolta a közönség elé. – A Petõfi versben áll: „lovagolok fûzfa sí-

ELADÓ INGATLANOK
Pakson
- a Táncsics u 12 sz. 2. emeleti kétszobás lakás eladó.
Irányár 8,3 M Ft.
- az Arany János utcában 10
éve épült 4 szobás, garázsos,
összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 27 M Ft.
- a Tavasz utcában 40 m2-es
komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,9 M Ft.
- a Kápolna utcában összkom-

A vállalkozó kedvûek szerdán folytathatták az egész-

ségük megõrzése érdekében látogatott programokat.
Ezúttal táplálkozási tanácsokat is kaphattak, és néhány
energiaszint-növelõ jógagyakorlat elsajátítására is módjuk nyílt Weiszné Tóth Erika diplomás pilates oktatóval.
– Ebben a korban a szervezetnek sokkal több kalciumra
és ásványi anyagra van szüksége. Amikor krónikus betegség üti fel a fejét a szervezetben, nagyon kell figyelni a szükséges vitaminmennyiség bevitelére is, lehetõleg
természetes formában. A nyirokrendszer méregtelenítéséhez fontos a sok mozgás is – sorolja az oktató. Hozzáfûzi: természetesen ebben a korban ennek a lehetõségei
korlátozottabbak, de a tibeti jóga és a pilates torna bármely korban végezhetõ otthon is. A tibeti jóga energiaszint-növelõ gyakorlatot, melynek segítségével az öregedés folyamata komolyan lassítható, keleten úgy is hívták, hogy a „fiatalság forrása”.
pot fújva…” s én nem tudtam, milyen is az. A férjem,
aki már nem él, elkészítette
nekem – meséli Hofmann
Ádámné. Ridegh Irén kalocsai hímzéssel díszített babát hozott a kiállításra. – Ki

fortos családi ház eladó. Irányár 28 M Ft.
- Pollack M. utcában 2,5
szobás, felújított lakás eladó. Irányár 8,8 M Ft.
Dunaföldváron
- a 6-os fõút mellett 700 m2
alapterületû teljes közmûves, gázzal fûthetõ, azonnal
üzemeltethetõ DISCO kiszolgáló helyiségekkel eladó. Telekterület 2860 m2.
Irányár: 37,5 M Ft
- a Dózsa György utcában 930
m2-es telken 150 m2-es 3 szobás

nem hagynánk a programokból semmit, nagyon
sokrétû a kínálat, az egészségügyi programtól a nosztalgián át a szórakozásig,
sõt a modern technikáig
minden található benne –
mondta.
– Kisvejkérõl jöttem, már
évek óta visszajárok Paksra
ezen a napon –bizonygatja
Dudás Mihályné, aki ilyenkor barátnõje vendége néhány napig. – Szerencséje a
paksiaknak, hogy a település ennyit tud áldozni az idõsekre. A kistelepülések nem
igen engedhetik meg maguknak az ilyen látványos és
nagyszabású rendezvényeket – teszi hozzá. Hrivik
Lászlóné agyagkorsókat,
gobelineket, rézmozsarat
hozott, meg sok-sok vasalót,
összkomfortos villanykályha fûtéses családi ház berendezéssel eladó Irányár: 8,1 M Ft
- a Kéri utcában 4 szobás
összkomfortos gázfûtéses családi ház nagy terasszal, szuterinnal eladó. 1,5-2 szobás
dunaújvárosi, dunaföldvári,
paksi lakást az árba beszámítunk. Irányár: 24,8 M Ft
- Madocsa külterületén Dunakömlõd felõli részen 49,7 hektár
erdõ, szántó 2997/ 39699 tulajdoni hányada HRSZ: 0249/6
2,9 M Ft eladó.

az öt centis fodorvasalótól a
kétkilós „parázsevõig”.
A nap eseményei a színházteremben folytatódtak:
Hajdú János polgármester
szavait követõen a gyerekek
köszöntötték a megjelenteket, majd Hûvösvölgyi Ildikó és Cseke Péter vidám zenés mûsorára került sor. Ezután az önkormányzat látta
vendégül az idõseket, miközben a Fortuna Rádió
nosztalgiazenékbõl összeállított élõ kívánságmûsora
szólt.
-sAz „Õszülõ világ”
további rendezvényei

Hétfõn (október 8-án) 10
órakor nyugdíjas korú
amatõr, digitális képekkel
dolgozó fotósok mutatkoznak be a VMK könyvtárgalériájában.
Kedden 17 órakor Kedves
István mohácsi rajztanár
tárlatnyitójára kerül sor
a nagykiállítóban.
Szerdán 15 órakor dr.
Iván László gerontológus
professzor tart elõadást
az öregkor életminõségének javításáról.
Csütörtökön 17 órakor
felvétel készül azokkal,
akik szívesen elmondják
kedvenc versüket, novellájukat. Ebbõl CD készül,
melyet minden közremûködõ hazavihet.
- Bölcskén a központhoz közel
a Damjanics utcában összkomfortos téglából épült 3 szobás,
gázfûtéses családi ház azonnal
beköltözhetõ eladó. Irányár:
10,3 M Ft
- Dunakömlõdön a Béke u
24 sz alatt összközmûves
315 m2-es építési telek eladó. Irányár: 3,8 M Ft
Ingatlanok eladás elõtti
értékbecslése. Részletes
felvilágosítás:
Fonyó Lajos ingatlan értékbecslõ-közvetítõ
Tel: 70/310-8374, Fax: 75/314-119
E-mail: fonyolajos@freemail.hu
Fotó: Molnár Gyula
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Felvonulás négy lábon és négy keréken

Nem sokkal a paksi után
megtartották az immár hagyományos
dunakömlõdi
szüreti napot is, mégpedig tizedik alkalommal. Az évforduló alkalmából a megszokott programelemek mellett
több újdonsággal is elõrukkoltak a szervezõk. Ezek sorában említhetjük a Roger
Schilling Fúvószenekar vendégcsalogató térzenéjét, és
új ötlet volt a “nyitott porták, kézmûvesek utcája”.
Utóbbi lényege az volt, hogy
több udvart megnyitottak és
különbözõ programokat, látnivalót kínáltak az érdeklõdõknek, többek között megjelent a fazekasság, a kosárfonás; a cserkészek nemezeléssel, arcfestéssel rukkoltak elõ, a helyi óvónõk és barátaik pedig játszóházba invitálták a kisebbeket. Mindemellett az elõzõ évekhez hasonlóan a mézes udvar is
megnyitotta kapuit. A gyerekek környezetvédelem témában készített alkotásaiból
szabadtéri kiállítás nyílott, a
faluházban pedig fotótárlat
idézte a múltbéli rendezvényeket. Délután indult az
igen népes felvonulás. Számos társaság tisztelte meg a
szüreti napot jelenlétével, lovasok, fogatok, táncosok, sõt
– ha négylábú nincsen jó a
négykerekû is alapon – több
kistraktor és egyéb jármû is
színesítette a sort. A jubileFotók: Molnár Gyula

um alkalmából a rendezvényt egykor kezdeményezõ
Kovács Sándor, a dunakömlõdi településrészi önkor-

tánccal hívogatták maguk
közé a vendégeket. Mindeközben a faluház elõtti téren színpadi mûsort láthatott a közönség. A szüreti kavalkádban fellépett a madocsai, a györkönyi és a dunaszentgyörgyi néptáncos csoport, de a Dunakömlõdön
nemrégiben alakult társaság
is bemutatkozott. Táncosoknak délelõtt is szólt a taps,
akkor a Csámpai Country
Road Club ropta. A fellépõ
csoportoknak emlékplakettel köszönték meg a részvételt. A délelõtti órákban rendezték meg a szüreti kupát,
ahol a labdarúgásé volt a fõszerep, de ki-ki bizonyságot

mányzat elnöke köszöntötte
a felvonulókat, akiknek emlékérmeket adott át. A felvonulók Dunakömlõd több
pontján megálltak és utca-

tehetett fõzõtudományáról is
a fõzõversenyen. A késõ délutáni órákban megtartották
az eredményhirdetéseket. A
„Virágos udvar, rendezett
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ház” címet ez alkalommal 34
porta nyerte el, a madárijesztõ-készítõ
pályázat
nyertese a helyi óvoda lett,
átadta díjait a Dunakömlõdi
Tehetséggondozó Közalapítvány, és kiderült, hogy a
dunakömlõdi öregfiúk csapata rúgta legeredményesebben a bõrt, illetve, hogy minden résztvevõ egyaránt
ügyesen forgatta a fakanalat. Az már csak hab volt a
tortán, hogy az esti bálon, a
szüret szépe választás mellett, ahol Horváth Petra fejére került a korona, a tombolán a sok értékes nyeremény
mellett egy kiscsikó is gazdára talált. Bodó Katalin kiemelte, hogy a szüreti nap
megszervezésében, lebonyolításában a Paksi Közmûvelõdési Kht. Faluházának koordinálásával a település
minden civil szervezete és
sok magánszemély közremûködött. A nyugdíjasok és fiatalok szervezetei, a borbarátok, a sportegyesület, a
Dunakömlõdért Egyesület
egyaránt megtalálta a hozzá
illõ feladatot és mindenki
szívbõl dolgozott. A faluház
vezetõje úgy tájékoztatott,
hogy reményeik szerint a helyi tánccsoport vezetõje,
Ónodi Gyöngyi néprajzos segítségével újabb régi, már
feledésbe merült hagyományokat, népszokásokat tudnak majd beilleszteni a jövõ
évi szüreti nap programjába.
-gyöngy-
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málna valamivel késõbb, mint
az eper, de már leérett, a
meggy és a sárgabarack még
éretlen, a cseresznyébõl pedig nem szoktunk lekvárt fõzni... Aztán itt van az a híres
nevezetes Lõrinc, aki a népi
bölcsesség szerint a neve napján belepisil a dinnyébe. A baj
az, hogy két Lõrinc is van! Az
elsõt augusztus 10-én, a másodikat szeptember 5-én ünneplik s mivel a dinnyeszezon
július végén, augusztus elején
indul be igazán, gyanítom,
tiszteletét az utóbbi teszi a
dinnyeföldeken. De ez sem
stimmel! Ugyanis amilyen korai az elsõ Lõrinc, annyira kései a második. (Nagyon úgy
tûnik, hogy a kalendárium pisilõs lõrincei prosztatagondokkal küzdenek…) A problémás férfiúk sorát az októbe-

ri Jánossal folytatnám. A régiek szerint ugyanis e napon,
vagyis október 23-án lehet a
lakásban elõször lámpát gyújtani… Hála Istennek (a népszaporulat szempontjából sajnos) ma már ez sem állja meg
a helyét. Sikeresen megelõzvén a demográfiai robbanást,
„lámpázunk” mi télen és nyáron, éjjel és nappal!
A férfiak mellett (PéterPál, Lõrinc, János) minõ
meglepetés, a hölgyekkel
alig akad probléma. A kalendáriumban szereplõ lányok
és asszonyok a mai napig betartják a regulákat, és a nevükhöz fûzõdõ rámutató és
idõjárásjósló napok is pontosak. Egyetlen kivétel talán a
júliusi Margit, a hagyomány
szerint ugyanis ezen a napon, vagyis július 13-án kezdõdhet meg a szabadban való fürdõzés…
Hahn Szilvia

patok. Idén elõször a lengyelországi Lesnóból is fogadtak
vendégeket.
– Elõször vagyunk Pakson. A
romániai Hargitán találkoztunk a paksi kollégákkal, akik
már jártak nálunk Lengyelországban, és most mi látogattunk ide. Nagyon tetszik a
rendezvény – árulta el Dorota
Andrzejewska, az IPA lesnói
szervezetének vezetõje. A
fegyveres csapat kategóriában Jász-Nagykun-Szolnok
megye gárdája gyõzött, míg
Paks kettes számú egysége a
harmadik helyen végzett.

Egyéniben Áy András, szintén az alföldi csapat tagja diadalmaskodott. Itt a legjobb
paksi Feil Péter lett. IPAbarát kategóriában a Diana
Lövészklub gyõzött, megelõzve a nagydorogi polgárõrség
és a siófoki vízi rendészet legjobbjait. Mivel harmadszor
tették ezt, így a vándorkupát
végképp elhódította a paksi
egylet. Egyéniben a nõknél
Lõrincz Józsefné, Palotai Ilona, Dorota Andrzejewska míg
a férfiaknál Dr. Orova Tibor,
Benkõ Gyõzõ és id. Vas Zoltán
volt a sorrend.
röné

Már a kalendárium sem a régi
Fellapozván a kalendáriumot
az október hónapról a következõket tudtam meg.
„Mindszent havában a szõlõ
leszüretelése (Hol van az
már!) és a hozzá kapcsolódó
mulatságok zajlanak. Az
egyes borvidékeken más-más
naphoz kapcsolódott a szüret
kezdetének idõpontja. A Dunántúl nagy részén Teréz,
(október 15.), a Balaton környékén Orsolya, (október
21.), de van, ahol SimonJudás napján, október 28-án
indultak a népek szüretelni.”
Most nyilván azt gondolják,
hogy a szõlõ, az idei esztendõ
rendhagyó idõjárása miatt
nem tudta kivárni október havát. Ebben van némi igazság.
Tény, hogy idén legalább három héttel elõbb kellett leszüretelni, mint az elõzõ évek-

ben. De azt is tudnunk kell,
hogy a szõlõ már évek óta
nem tart ki Simon-Judásig, a
szüret idõpontját manapság a
szeptember végi Borszûrõ
Szent Mihály köré teszik. Ez
pedig azt jelenti, hogy az évek
folyamán, a globális felmelegedésnek köszönhetõen (néha
kell valami „modernet” is írni) jócskán eltértünk a kalendárium útmutatásától. Ez,
szõlõ mellett, az eperszüret
idõpontjában is megmutatkozik. Igencsak meglepõdnénk,
ha a régiek példáját követve,
június végére terveznénk be
az eperlekvár fõzést, mert
hogy a hagyományos eperszüret idõpontja a június 29-i
Péter-Pál. Nos, tapasztalatom szerint e nap környékén,
nemhogy szamóca, de más
egyéb befõzni való sincs. A

Dianáé lett a vándorkupa
Szeptember utolsó hétvégéjén
rendezték a Dr. Oláh László
emlék-lõversenyt és bográcsétel-fõzõ versenyt. Az egykori
paksi rendõrkapitány halálának tizedik évfordulóján ismét
megtelt a biritói lõtér. A lövészetre 26, míg a fõzõversenyre
14 csapat nevezett szombat
délelõtt. Az IPA paksi szervezete két hónapig munkálkodott azon, hogy szeptember
utolsó hétvégéjén minden a
legnagyobb rendben legyen. –

Az IPA-barát kategóriában
körös céllapra lõnek a kollégák, a fegyveres csapatok pedig egy szituációs lõgyakorlaton vesznek részt, melyet az
egyik kollégánk állított fel.
Futni kell és közben pontosan
célozni, mindezt természetesen idõre – ismertette Juhász
István, az IPA paksi szervezetének elnöke. Az ország minden pontjáról, így Szolnokról,
Kecskemétrõl, Siófokról és
Budapestrõl is érkeztek csa-

vezeték
nélküli

Sebesség (Kbps)
I. csomag: 384/64 kbps
II. csomag: 512/128 kbps
III. csomag: 1024/256 kbps

Ár/Hónap
3840Ft/hó
4490Ft/hó
5990Ft/hó

internet

szolgáltatás

– NEM SZÜKSÉGES TELEFONVONAL

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

–
–
–
–
–

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

Fotó: Molnár Gyula
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Bajnokait köszöntötte a város Röviden

Legutóbb 2005-ben a városháza elõtt Braun Ákost,
Kozmann Györgyöt és Boros
Gergelyt ünnepeltük mint a
város kimagasló eredményt
elért sportolóit. Idén sem
voltunk híján jobbnál jobb
eredményeknek, csillogó érmeknek. Ezúttal Kozmann
és Boros mellett Mészáros
Anettet köszöntötte az
atomerõmû és a város vezetése. A kajak-kenus fiúk
egy-egy világbajnoki aranynyal, míg a cselgáncsozó
Anett világbajnoki bronzéremmel gazdagította éremkollekcióját. – Az atomerõ-

mûvek elfogadottsága a világon mindenhol különbözõ.
Pr-szempontból is nagyon
fontos, hogy támogatást
nyújtsunk, hiszen ezúton is
rávilágíthatunk az erõmûvek
jelentõségére, és a sporton
keresztül az emberben is pozitív érzéseket válthatunk ki
– hangsúlyozta Hamvas István, a Paksi Atomerõmû Zrt.
mûszaki vezérigazgató-helyettese. Paks város vezetése tíz évvel ezelõtt döntött
úgy, hogy az olimpiákon és
világbajnokságokon helyezést elért sportolóknak és
edzõiknek jelentõs anyagi
támogatást nyújt a további
sikeres felkészüléshez. – Nagyon büszke vagyok kiváló
sportolóinkra, mi idõsebbek
is sokat tanulhatunk tõlük –
fogalmazott Hajdú János
polgármester. Az élsportolók is örömmel gondolnak
vissza 2007 sikereire. Elmondták, nagyon nehéz szezonon vannak túl, de remélik, sikerül a 2008-as pekingi
olimpián is jól szerepelni.
Mivel alig több mint tíz hónap van hátra, így lazításra
nincs lehetõség, a felkészülés mindenkinél megkezdõdött már. A kajak-kenusoknál még tavasszal válogatók
lesznek, míg Mészáros Anett
már biztos résztvevõje a
nyári játékoknak.
efgé

Szeptember harmadikán nyílt meg a Lavina Kft. új

üzlete az Akác utca 1-ben. – Tizenöt évig mûködött a közelben üzletünk bérelt épületben, miután nem hosszabbították
meg szerzõdésünket, úgy gondoltuk, más megoldást
keresünk, hogy továbbra is kiszolgálhassuk vásárlóinkat –
fogalmazott a kereskedelmi igazgató. Fóberné Orova
Valéria elmondta, nyitási akciókkal kedveskednek vásárlóiknak. Ezek egyike egy nyereményakció volt, amelyen
azok a vevõk vehettek részt, akik az elsõ hónap minden
napján vásároltak. A képzeletbeli kalapba több mint nyolcvan név került. A legszerencsésebb Müller Ádámné volt,
aki wellness hétvégét nyert a Hotel Orchideába. Fodor
József egy televízióval, Pappné Farkas Szilvia tízezer forintos pékáru-utalvánnyal lett gazdagabb.
(X)
Fotók: Molnár Gyula (fent), Vida Tünde (lent)

Ötven pákozdi óvodás és

kísérõik látogattak a Hétszínvirág óvodába. Jantnerné
Oláh Ilona elmondta, régi
Zöld szíves – azaz környezetvédõ – ismeretség köti õket
össze. – Mi többször voltunk
Pákozdon, õk most „merészkedtek el” elõször hozzánk
Paksra – mondta az óvodavezetõ. Megvendégelték a
pákozdi gyerekeket, akik lelkesen próbálták ki paksi társaik udvari játékait, majd a
várossal ismerkedtek.
A paksi úttörõk tizenegyedik alkalommal hirdetik meg a
Regélõ Mesemondóversenyt.
A vetélkedõre iskolánként egy
alsó és egy felsõ tagozatos, illetve ennek megfelelõ korosztályú tanulót lehet nevezni október 8-ig Mezõsi Árpádnál

írásban. A gyerekek szabadon
választhatnak mesét, legfeljebb öt perc idõtartamban. A
Regélõt Paks Város Önkormányzata támogatásával rendezik a Pákolitz István Városi
Könyvtárban október 15-én.
Nyelvtudásuk bõvítésére

ismét Tirolban járt negyvenegy, a Bezerédj Általános Iskolában német nemzetiségi
nyelvet tanuló diák. Az út során kétszer osztrák oktatási
intézményben is látogatást
tettek. A városnézéseken kívül II. Lajos kastélyait nézték meg a gyerekek, túráztak és hajókiránduláson is
részt vettek. Az utat az
atomerõmû, a német kisebbségi és a paksi önkormányzat, valamint az iskola alapítványa támogatta.
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A Magyarok Világszövetségé-

nek Tolna Megyei Szervezete megemlékezést tart október 6-án 18 órakor a Kálvária
temetõben. Paks polgárait
várják az Emlék Kereszthez,
ahol emlékezõ beszédet
mond Barnabás István alpolgármester, közremûködik
Tell Edit. A szervezõk nevében L. Németh Erzsébet, a
szervezet elnöke kéri a résztvevõket, hogy egy szál gyertyát vigyenek magukkal.
Az Együtt a Parlagfû Ellen

Alapítvány a Tolna Megyei
Önkormányzat támogatásával ötödször hirdette meg
környezetvédelmi vetélkedõjét. Idén a szelektív hulladékgyûjtés és a parlagfû elleni
védekezés témakörébõl került ki a feladatok zöme. A
paksi kistérség elõdöntõjében a németkéri, a nagydorogi, a madocsai és a négy paksi iskola vett részt. Az alsósok közül a paksi Balogh
Antal Katolikus Iskola diákjai bizonyultak a legügyesebbnek, míg a felsõsök között a nagydorogi Széchényi
Sándor Általános Iskola szerezte meg az elsõ helyezést.

nia anyakönyvében is. Különös eltérés, hogy itt Tidrenzl
József Rezsõ születésének idõpontja 1903. november 10-e,
vagyis egy hónappal késõbbi
idõpontot ad meg, de a többi
adat megegyezik az állami
anyakönyvvel. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy magyarosított nevének írásmódja sem egységes. A sporttörténeti szakkönyvekben y-nal,
Tasnádyként található, az életrajzi lexikonokban i-vel, Tasnádiként szerepel, de a születési adatok azonossága egyértelmûvé teszi, hogy ugyanarról a személyrõl van szó.
Tasnádi/Tidrenzl József sportpályafutása a nagyhírû budapesti Magyar Athletikai Clubban (MAC) kezdõdött, melynek 1921-1933-ig volt birkózója, sporteredményeit is a
MAC versenyzõjeként érte el.
Egyéni országos bajnoki címet szerzett kötöttfogás pehelysúlyban 1926-ban és 1929ben, szabadfogás, könnyûsúlyban 1932-ben, Országos csa-

patbajnok (a MAC bajnokcsapatának tagjaként) lett 1927ben, 1929-ben és 1931-ben. A
párizsi olimpián 1924-ben kötöttfogás, légsúlyban 5. helyezést ért el. Legjelentõsebb sikerét, az Európa-bajnoki címet 1930-ban érte el Brüsszelben. Mindkét fogásnemben a
magyar válogatott tagjaként
versenyzett 1924-tõl 1933-ig,
résztvevõje volt minden fontos
nemzetközi versenynek.
További pályafutásának állomásairól a rendelkezésemre
álló sporttörténeti irodalomban nem találtam, az adattárak csak halálának idejét közlik. Az adatok hiányosságát
Tasnádi külföldre, Dél-Amerikába való távozása okozza.
A lexikonok szerint ott is halt
meg, 1977 októberében Bogotában, Kolumbiában.
Forrás: Antal Zoltán-Sass
Tibor: A magyar sport kézikönyve, 2. kiadás, Bp. 1983.
Antal Zoltán: Világ- és Európa-bajnokságok 1893-1973.
Bp. 1974. Magyar Életrajzi
Lexikon III. kiegészítõ kötet,
Bp.1981. Sportlexikon II. k. ,
Bp. 1986. Új Magyar Életrajzi Lexikon VI. k.
Kernné Magda Irén

KOVÁCS SÁNDOR
Dunakömlõd melletti gazdasági területen laktunk, a Kossuth tanyán. Mikor bejöttünk
Paksra, az olyan volt, mintha
ma eljutnék a világ valamelyik
nagyvárosába. Óriási élmény
volt végigsétálni az akkori fõ-

utcán, betérni a Gyöngyvirág
Eszpresszóba vagy megkóstolni Magyar Jani bácsi lacipecsenyéjét. Gyerekkori álmom
a kömlõdi focipályához kötõdött. Akkor még sikeres focista szerettem volna lenni. Ez
nem jött össze, és akkor még
eszembe sem jutott, hogy
egész más sikereket tartogat
nekem a város. Talán máshol
nem lehettem volna ilyen sikeres vállalkozó, mert mindig
fontos volt, hogy hazai pályán
dolgozzak. Sehol nincs kolbászból a kerítés, mindenütt
meg kell dolgozni a sikerért.
Én itt találtam társakat az ötleteimhez akár a civil életben,
akár a vállalkozói szférában.

Híres paksiak, paksi hírességek

Tasnádi József
Városunk sporttörténete nem
szûkölködik paksi születésû,
országos hírû sportolókban,
akik tehetségüket jelentõs
nemzetközi viadalokon is bizonyítani képesek. Közülük
egy a kevesek által ismert
birkózó Európa-bajnok, Tasnádi József.
Tasnádi Pakson született,
1903. október 10-én, anyja Kocsis Mária, apja Tidrenzl József késes segéd, házuk a település 45. számú háza volt. (Házuk a Paks monográfiájában
közölt régi házszámok átszámítása szerint a Csónak utcában állt.) Eredetileg Tidrenczl
József Rezsõként anyakönyvezték, s ugyanitt, a paksi városháza anyakönyvében olvasható, hogy nevét egy 261405/
1929. számú belügyminisztériumi engedély alapján magyarosította Tasnádira, Versenyeredményeit e néven érte el,
csak az életrajzi lexikonokban
található meg a magyarosítás
elõtt használt neve is. Adatait
ellenõriztem a katolikus plébá-

Az én városom

L. NÉMETH ERZSÉBET
Harminc éve kerültünk
Pestrõl Paksra. Férjem csak
késõbb tudott utánunk jönni,
így a karácsonyi nagybevásárlás elmaradt. Pakson akkor még zárva voltak az üzletek szenteste délutánján. El

voltam keseredve, s míg férjem járta a várost, csöngettek. Az elsõ paksi kolléganõm
édesanyja állított be egy disznótoros csomaggal. Nagyon
meglepett és meghatott, és
nem tudtam hirtelen szólni
sem. Helyettem Tumpek néni
szólalt meg: “Tudja, Zsike!
Paks olyan, hogy akit elfogad
és megszeret, azt örökké a
szívébe zárja. Mi megszerettük és elfogadtuk magát,
ezért hoztam ezt a kis kóstolót.” Én ezt a szeretetet, elfogadást 30 éve szeretném viszonozni, ezért is kedves számomra ez a város, minden
szépségével, minden hibájával, minden lakosával együtt.

Fotó: TelePaks Városi Televízió
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Jó napot, mi újság?

Kovács Ferenc
Múltja és a jelen mindennapjai Pakshoz kötik, és a jövõjét
is csak itt tudja elképzelni. Kovács Ferenc szereti szülõvárosát, barátai igazi lokálpatriótaként ismerik. Munkája
szintén elválaszthatatlan a város jövõjétõl: az atomerõmûben az Üzemidõ Hosszabbítási Projektet irányítja. Gyerekkora óta sportol, a paksi judo szakosztály alapítója.
Felmenõi kivétel nélkül Pakson vagy Paks környékén laktak, Kovács Ferenc is itt élt
egész eddigi életében. A judo
mellett szerette a tornát, a kosárlabdát és az atlétikát. Önvédelmi klubba járt, majd mikor az ASE judo szakosztály
alakult, õ is az alapítók közé
tartozott. Versenyezni nem
szeretett, de sok éven át a felkészülést lelkiismerettel végigcsinálta, az edzéseken
rendszeresen részt vett. Ma
már csak testvérével vagy
gyermekével mérkõzik meg
idõnként, persze csak játékból. A suliban a matematika
és a fizika volt az erõssége, így
érthetõ mûszaki érdeklõdése.
A BME gépészmérnöki karán
tanult. – Leginkább vizsgaidõszakban, akkor viszont éjszaka is – árulja el. Az egyes tantárgyra három-négy nap ju-

tott, ezért sokat és gyorsan
kellett tanulnia. Becsúszott
néha egy-egy uv, de összességében jó eredményei voltak, a
diplomamunkája minisztériumi dicséretet kapott. Az egyetemi évek persze másról is
szóltak. A bulik egymást érték, az éjszakázás miatt nyolc
elõtt ritkán kelt fel. Az Eklubban rendezõként dolgozott, és egyéb munkát is vállalt, hogy elõteremtse a pénzt
az extra kiadásokra: vagont
rakodott, korrepetált, segédmunkát vállalt vagy filmben
statisztált, ha kellett. Extrának számított a szórakozás és
zenehallgatás, illetve az azzal
kapcsolatos kiadások. Igyekezett követni a technika fejlõdését, s mikor a bakelitgyûjteményét szalagok, majd kazetták követték, akkor természetesen a lejátszókat is cserélni

kellett. A jó hangzásra most is
sokat ad, így a polcon már cdk és dvd-k sorakoznak. Az
egyetemi idõkben történtekbõl két dolgot említ. Másodéves volt, mikor a nála jóval fiatalabb öccsét már nem tudta
legyõzni a tatamin. Akkor
nagy trauma volt ez számára,
de Anti késõbbi karrierjét
nézve ma már nem szégyenkezik emiatt. A másik fontos
esemény az volt, mikor harmadévesként a Paksi Atomerõmû Vállalattal tanulmányi
szerzõdést kötött. Betanuló
ügyeletes mérnöki szerzõdése
volt, de mivel ez váltómûszakos munkarendet jelentett
volna, inkább az átrakó csoport mûvezetését vállalta. A
KKÁT üzembe helyezésével a
csoport üzemmé fejlõdött,

hogy Vanda kiváló fizikai
adottsággal, remek mozgáskoordinációval rendelkezik, s
mindez szorgalommal, akaraterõvel párosul, elõrehaladása is rohamosabb a megszokottnál. Edzés vasárnap
kivételével minden nap, és a
szabadidõ is a mozgásé, tudtuk meg Vandától. Családja

rendszeresen sportol, az
anyuka fut és tornázik, az
apuka kézilabdázik és focizik,
két idõsebb testvére pedig iskolájában sportol. A család
rendszeres résztvevõje a fõvárosi tömegfutásoknak, s a
paksi sportrendezvényeken
is feltûnnek. A szülõk tudatosan alakították a gyerekek
sport- és mozgásszeretetét, s
mindez egészségesebb életet,
jobb kondíciót és különleges
összetartást eredményez. A
szülõk elkísérik Vandát a versenyekre, legutóbb a Velencei-tónál szurkoltak országos
versenyen, legközelebb lapunk megjelenésének hétvégéjén Tolnára utaznak, regionális évadzáró versenyre.
-bzs-

Tehetségesek, fiatalok

Kiszli Vanda
A Kiszli család legfiatalabb
tagja Vanda, az ASE Kajakkenu Szakosztály Kölyök 4.
korcsoportjának sportolója.
A Balogh Antal Katolikus Általános Iskolában elõször az
atlétikával ismerkedett, majd
egy városi felhívás során a
kajak-kenura esett a család
választása, s az eltelt három
évben beigazolódott a döntés.
Gutai Dániel tanította az alapokat és szerettette meg a
sportágat, jelenleg pedig
Meczger András edzõ foglalkozik – többek között - a tizennégy éves korcsoporttal.
Meczger András elmondta,
Fotók: Molnár Gyula
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melyet további hét éven
keresztül irányított. A
nukleáris fûtõanyaggal
kapcsolatos terület mindig is speciális tudást igényelt, amivel jelenleg is viszonylag kevesen foglalkoznak, így igazán magáénak érezte a feladatot. Jó
volt a társaság is, és örül
annak, hogy a régi kollégák most is meghívják
egy-egy buliba. Az emberi
kapcsolatok és a barátok
egyébként is nagyon fontosak
az életében, ezért igyekszik
megbecsülni azokat. 2003-ban
váltott munkakört, ekkor kérték fel az Üzemidõ Hosszabbítási Projekt vezetésére. A
szakmai kihíváson túl a városhoz való kötõdése is motiválta,
mikor némi gondolkodás után
elfogadta az ajánlatot. Szerinte az atomerõmû és Paks jövõje elválaszthatatlan egymástól, így a jelenleginél nagyobb
és megtisztelõbb feladatot
nem is kaphatott volna. Az
erõs kötõdés nem csak a munkával és a lakóhelyével kapcsolatban jellemzi, hanem a
párkapcsolatában is. A szerelem 14 évesen szövõdött Magdival, aki késõbb a munkáját
hátrahagyva az egyetemi
évek alatt is mellette volt, így
az érzelmek nem múltak el.
Végzõs volt, mikor megnõsült,
majd néhány év múlva megszületett gyermekük, Botond.
A családi háttér rendkívül
fontos számára, nagy hangsúlyt fektet a megfelelõ családi otthon megteremtésére.
Keresztényi életet él, s bár a
húst nagyon kedveli, a péntekenkénti böjtöt is megtartja.
Judózni ritkán szokott, inkább
csak szórakozásból, de az otthon berendezett konditermet
majd’ minden nap használja.
Tervei között szerepel, hogy
édesapja kihasználatlan pincéjét felújítja, és a családi hagyományt folytatva, bort fog
termelni. Tiszteli a tradíciókat, s meggyõzõdése, hogy
több nemzedék összefogásával lehet csak igazán maradandót alkotni.
-gyuri-
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Második hely a Göcsej Kupán
Zalaegerszegen, a hagyományos Göcsej Kupa nemzetközi
férfi kosárlabdatornán lépett
parkettre az Atomerõmû SE
csapata. A magyar NB I. hét
együttese, valamint a Marosvásárhely részvételével került sor a bajnoki felkészülés
szempontjából fontos tornára. A nyolc együttes két négyes csoportban, körmérkõzéses formában mérte össze
erejét, majd a csoporthelyezések alapján került sor a
helyosztókra.
Gulyás Robiék elsõ ellenfele a Kaposvár volt, 75-72-re
nyertek a paksi fiúk. A második találkozón szerényebb
képességû csapat következett, a MAFC Újbuda ellen
magabiztos 90-71 arányú
gyõzelem született. Az utolsó mérkõzésen a Sopron ellen 89-84-re gyõztek Sabáli

Egy héttel a bajnoki rajt elõtt, Kunszentmártonban játszott felkészülési mérkõzést az Atomerõmû SE és a Szolnoki Olaj KK férfi kosárlabdacsapata. Az elsõ negyedet az
ASE nyerte (18-22), de a folytatásban az olaj egy 10-0-s rohammal átvette a vezetést (46-40). A harmadik játékrészben
két pontra felzárkóztak Taylorék (57-55), de a végén a Szolnok összpontosított jobban, és 73-67-re megnyerte a mérkõzést. Az ASE játékosai közül Taylor 15/3, Gulyás 15, Gray
11/3, és Mucic 10/3 volt a legeredményesebb.

edzõ tanítványai, így csoportelsõként készülhettek a
döntõre. A másik ágon a
Dombóvár végzett az élen,
miután mindhárom ellenfelét, sorrendben a szombathelyi Falcót, a Marosvásárhelyt, és a házigazda
Zalakerámia ZTE csapatát
is legyõzte. A döntõben 9078-ra gyõzött a Dombóvár,
így az ASE a 2. helyet szerezte meg, a harmadik helyen a Kaposvár végzett.

– Azt láttuk, hogy még senki
sincsen kész a bajnoki rajtra,
és azzal hogy a Dombóvár
megnyerte a Göcsej Kupát,
látszott, hogy õk voltak leginkább együtt, jól játszottak ellenünk is. A bajnoki rajtig hátralévõ idõ arra elegendõ, hogy
kijavítsuk a hibákat – összegzett Sabáli Balázs vezetõedzõ.
Az Atomerõmû SE férfi kosárlabdacsapata október 6án, szombaton játssza elsõ
bajnoki mérkõzését a Geszte-

Az OB II-be készülnek a teniszezõk
Pakson évtizedes hagyományai vannak a teniszsportnak.
Korábban magasabb osztályban is szerepeltek már a Paksi SE versenyzõi. Pár évvel
ezelõtt az OB II-bõl való kiesés kissé visszavetette a
szakosztályt, de a teniszcsarnok megépülte és az újjászervezõdött csapat ismét megmutatta, igenis van létjogosultsága a tenisznek. Tavaly
már másodikként zárt a PSE
az OB III-ban, és akkor megfogalmazódott, hogy 2007-ben
az osztályváltás a cél.
– A tavaszi fordulók úgy alakultak, hogy minden mérkõzésünket megnyertük, mégpedig elég nagy arányban, és
ez mindenképp reményt
adott arra, hogy ezt az õszi
fordulókban is meg tudjuk ismételni. Már az utolsó elõtti
mérkõzésünket megelõzõen,
melyet 6:3-ra megnyertünk a
Százhalombatta ellen, tudtuk,
hogy csoportunkban nye-

Ragyogó napsütés, 20 fok körüli hõmérséklet, szélcsenddel

párosulva. Az idõjárásra nem lehetett panaszuk azoknak az
amatõr teniszezõknek, akik szeptember negyedik szombatján
ütõt ragadtak. Lehettek volna többen is, de a dunakömlõdi
szüreti nap és más városi rendezvények miatt sokan más programot választottak. – Egy kicsit kevesebben neveztek, mint
vártam, de Paks krémje képviseltette magát, így nem voltak
lefutott mérkõzések. A férfiak mezõnye volt a legnépesebb. A
12 indulót négy háromfõs csoportba sorsoltuk és az elsõ kettõ
jutott tovább – tájékoztatott Tárnok László, a PSE tenisz
szakosztályának szabadidõsport-felelõse. A nõknél négyen indultak, az elsõ három sorrendje: Csapó Ágnes, Juhász Katalin
és Bakó Gyöngyi. Az erõsebbik nemnél Tárnok László gyõzött, Szilágyi Istvánt és Ignits Miklóst megelõzve. A férfi párosok mezõnyében öt páros közül került ki a végsõ gyõztes.
Idén a Szilágyi-Király duó diadalmaskodott, a WilliamGyöngyösi és a Gulyás-Csapó kettõsök elõtt. A gyõztesek és a
helyezettek éremdíjazásban részesültek.
röné
rünk, és jövõre az OB II-ben
folytatjuk – fogalmazott
Bartha Attila, a PSE teniszcsapatának kapitánya. Az
utolsó
játéknapon
a
Balatonföldvár a legerõsebb
összeállításában játszott a
PSE ellen, azonban Dávid

Antal vezetésével az egyesek
után már 5:1-re vezetett a
Paks. A páros meccseken igazi örömtenisz volt, ahol a vendégek csak kozmetikázták az
eredményt.
Ami a szakosztály pénzügyi
helyzetét illeti, az OB II-es in-

nyés úti sportcsarnokban. Az
ellenfél az az Univer KSC
lesz, melynek új vezetõedzõje
Zsoldos András, az egykori
paksi sikerek kovácsa.
Utódját, Sabáli Balázst arról
kérdeztük, milyen esélyekkel
vág neki az ASE a 2007/2008as bajnokságnak: – Biztos
hogy szoros lesz a szezon, a
bajnokság, ugyanúgy, ahogy
tavaly volt, sõt talán még kiegyensúlyozottabb lesz. Nem
lesz egyszerû könnyen jó
eredményt elérni, úgyhogy
minden mérkõzésnek nagyon
fontos szerepe lesz – mondta
Sabáli. – Vagyunk olyan erõsek, hogy elöl végezzünk. Én
úgy gondolom, fejben kell „ott
lenni” a mérkõzéseken, mert
még néha nagyon sok hibával
játszunk, és ezzel felengedjük
az ellenfelünket. Szerintem el
kell telnie hat-hét fordulónak,
hogy látsszon, kik az esélyesek – mondta a vezetõedzõ.
(joko)
dulás nagyobb költségvetést
kíván. – Nagyobbak lesznek a
távolságok, hiszen a dunántúli régióban Sopronba, Zalaegerszegre vagy akár Vácra
is utaznunk kell. Viszont tavaszi-õszi rendszerben zajlik a
bajnokság, mely azt jelenti,
hogy õszre kettéválik az OB
II mezõnye. Így lehet, hogy
messzebbre kell utaznunk, de
feleannyit játszunk. Ebben az
osztályban már utánpótlás
csapatokat is indítani kell. A
fiatalokat utaztatni, versenyeztetni, nevezni kell. A fiúknál csapat szinten jól állunk, de sajnos lánycsapatot
nem tudunk indítani, õk egyéni ifjúsági szinten szerepelnek kiválóan – tette hozzá
Horváth István a PSE tenisz
szakosztályának vezetõje. Jövõre tehát egy osztállyal feljebb a négycsoportos OB IIben játszik a PSE teniszcsapata. Az elmaradhatatlan ünneplést követõen egy kis pihenés következik, majd jöhet
a felkészülés 2008-ra a teniszcsarnokban.
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Gellei gyõzelemmel debütált
Gyõzelmi kényszer alatt játszott a Soproni Liga 9. fordulójában Sopronban a Paksi
FC élvonalbeli labdarúgócsapata. Lengyel Ferenc vállalása értelmében a REAC és a
Sopron elleni meccseken három pontot kellett volna szereznie az együttesnek. Mivel a
REAC-tól itthon vereséget
szenvedett a gárda, így már
csak idegenben lehetett javítani. A találkozón az elsõ félidõben nem esett gól. A második játékrészben Éger fejesgóljával megszerezte a vezetést a PFC, de a hajrában
Sira egyenlített, így 1:1 lett a
vége. A döntetlen Lengyel
Ferenc állásába került. A három és fél év alatt számos sikert ért el a csapat és edzõ
egyaránt: 2005-ben NB II
ezüst, 2006-ban NB II arany,
míg 2007 tavaszán már az elsõ
osztály 11. helye. A sikertörténetnek azonban vége. A vezetõség és a fõtámogató döntése érthetõ, hiszen a nyáron

jó nevû játékosok érkeztek a
Fehérvári útra és az eredmény eddig elmaradt. Szeptember utolsó szombatján viszont mát újabb bajnoki találkozót játszott a paksi csapat.
Az edzõváltást követõ elsõ
mérkõzésen az volt a kérdés,
hogy az új trénernek, Gellei
Imrének sikerül-e felrázni a
PFC-t, és tapad-e a középmezõnyre a zöld-fehér csapat,
vagy a kiesõzónába kerül. Tököli Attila letöltötte ötmecscses eltiltását, így õ is játékra
jelentkezett a Fehérvár ellen.
A vendégcsapat háza táján
sem volt minden rendben,
anyagi gondokkal küzd a Fejér megyei együttes.
A találkozó elsõ negyedórájában nem forogtak veszélyben a kapuk. A 17. percben
aztán Buzás kétszer is próbálkozhatott, de elõbb Sebõk védett, majd a védõk tisztáztak.
A kontrából Nagy Dániel lõtt
fölé ígéretes helyzetben. A továbbiakban már-már unalma-

san csordogált a mérkõzés,
csak Bognár játékvezetõ ítéletein mérgelõdhettek a szurkolók. A 45. percben ajándék
szabadrúgást kapott a Fehérvár, és bár ebbõl nem, de az
ezt követõ kavarodásból gól
született. Horváth Gábor beadásába Éger ért bele, és a
paksi bekk lábáról a hazai kapuban kötött ki a labda. A fordulás után Farkas Balázs tûnt
el gyanús körülmények között a paksi 16-oson belül,
majd az ellentámadásból

Szeptember 25-én Gellei Imre váltotta Lengyel Ferencet

a Paksi FC kispadján. Lengyel Ferenc az itt eltöltött három és
fél év alatt az NB II-bõl az élvonalba jutatta a csapatot és ezzel sporttörténelmet írt. Tolna megye elsõ NB I-es gárdája lett
a Paksi SE, majd késõbb Paksi FC. A korábbi edzõ több fórumon hangoztatta, hogy a jelenlegi helyzetért õ is felelõs. Bár
úgy érezte, az utóbbi fordulókban sikerült felráznia a társaságot, de a saját maga vállalta ultimátum második része nem teljesült, ezért feláll a kispadról. – Tartani fogom a kapcsolatot
egyik-másik játékossal, a vezetõséggel, és meccsekre is kijárok majd. Szorítok a csapatnak, hogy elérje az õszre kitûzött
célt, a tíz közé jutást. Mindenkinek minden jót kívánok – búcsúzott a tréner a Paksi FC honlapján. Haraszti Zsolt ügyvezetõ elmondta a sajtó munkatársainak, hogy a híresztelésekkel ellentétben nem volt több név a „pakliban”, csak Gellei Imrével tárgyaltak és végül másfél évre meg is egyeztek. A célok természetesen nem változtak. Gellei Imre Keszthelyen, majd Siófokon kezdte edzõi pályafutását, de volt a Zalaegerszeg, a Vasas és legutóbb a Ferencváros vezetõedzõje is. Szövetségi kapitányként 2001-2003 között dolgozott az „A” válogatott élén. Az
új edzõ elmondta, tudja, hogy nehéz helyzetben van a Paksi FC, mely válság elsõsorban nem
tudásbeli, sokkal inkább morális. A csapat „beragadt” a rajtnál, és a váratlan vereségeknek
köszönhetõen a játékosok mélyen tudásuk alatt teljesítettek. Többször volt már hasonló szituációban, mint ami most Pakson van, de mindig sikerült felrázni az adott társaságot, és a szezon végén a tabella elsõ felében végeztek csapatai. – Nagyon nagy érték ez az együttes, hiszen
Békéscsabán, Szegeden és Pécsett sincs élvonalbeli csapat. Bízom az edzõkollégákban, Péter
Norbertben és Heizler Jánosban, az õ segítségük elengedhetetlen a felzárkózásban. A régi, jól
bevált módszert szeretném visszahozni, mely szerint ismét egy megalkuvást nélkülözõ, hajtós
egylet legyen a Fehérvári úton - hangsúlyozta Gellei Imre. – Az eddig elért sikerekért gratulálok elõdömnek, Lengyel Ferencnek – tette hozzá.
Fotók: Molnár Gyula

Hefflert buktatták a büntetõterületen. Bognár megadta a
jogos tizenegyest, melyet
Buzás értékesített. Ezt követõen fokozatosan vette át az
irányítást a PFC, de nagy
gólhelyzet egyik oldalon sem
akadt. Már-már mindenki elkönyvelte a döntetlent, de
nem Tököli és Kiss Tamás.
Elõbbi erõszakosan labdát
szerzett a félpályánál, majd
Kisst ugratta ki. A cserecsatár szép csel után centerezett
és az érkezõ Tököli nem hibázott, így 2:1-re gyõzött a Paksi FC, mely elsõsorban akarati tényezõben múlta felül az
FC Fehérvárt. – A nagybetûs
csapat érte el ezt a gyõzelmet,
mely természetesen Lengyel
Ferenc munkáját dicséri.
Mind a 14 játékos, aki pályán
volt, a maximumot nyújtotta.
A szurkolóinkat is szeretnénk
visszacsábítani, akik esetleg
elpártoltak a gárdától, ehhez
pedig ilyen csupa szív játékra
van szükség. Hogy aztán gyõzünk-e vagy sem, a pályán
úgyis eldõl – értékelt a mérkõzést követõen Gellei Imre.
Tíz pontjával jelenleg 12. a
PFC a Soproni Ligában. A
következõ két bajnoki mérkõzését idegenben játssza a
paksi zöld-fehér gárda. Október 6-án szombaton 15 órától
Gyõrben, míg két héttel késõbb (a válogatott Málta elleni összecsapása miatt) Újpesten vendégszerepel Gellei Imre együttese.
efgé
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Röviden
A Rio de Janeiróban

rendezett cselgáncs világbajnokság után két Világ
Kupán is rajthoz álltak az
Atomerõmû SE versenyzõi. Birminghamben Braun
Ákos a 73 kg-os súlycsoportban helyezetlenül zárt,
Bor Barna +100 kg az 5.
helyen végzett. A következõ állomás a rotterdami
szuper Világ Kupa volt,
ahol sem Braun Ákos, sem
Bor Barna nem ért el helyezést. A következõ Világ
Kupa verseny a férfiaknak
Bakiban, a nõknek pedig
Minszkben lesz október
13-án.
Több utánpótlás csel-

gáncsversenyre is sor került szeptember utolsó
hétvégéjén. A Solton megrendezett Diák „B” Országos Bajnokságon 28 kgban I. helyen végzett
Pupp Réka, 48 kg-ban
ugyancsak a dobogó tetejére állhatott Akkermann
Gergõ. Cegléden, a Diák
„C” Magyar Köztársaság
Kupán Koloh Éva 45 kgban a II., Pákolicz Zénó 55
kg-ban a III. helyen végzett. A versenyzõk Keszthelyi László, Kun Szilárd
és Dobai László tanítványai.
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Két forduló, három pont

Kabala kerestetik

Hét fordulót követõen a két
gyõzelemmel, három döntetlennel és két vereséggel 1111-es gólkülönbséggel a 10.
helyen áll a Paksi FC NB IIIas labdarúgócsapata a Dráva
csoportban. A legutóbbi két
fordulóban 3 pontot szerzett
Dienes Pál együttese. A 6. játéknapon a Balatonlelle ellen
nem termett sok babér a paksi legények számára. Az idegenbeli zártkapus mérkõzésen 4:1-re kikapott a gárda,
az egyetlen zöld- fehér találatot Fritz Ádám jegyezte. A
PFC trénere elmondta, hogy
sokkal jobb erõkbõl áll a Balaton-parti együttes, hiszen
tavaly estek ki az NB II-bõl,
és idén a visszajutás a cél. A 7.
fordulóban hazai pályán a

A Paksi Labdarúgó Klub
nyílt pályázaton keresi Paks
város kabalafiguráját. A Fortuna Rádióval és a városi kulturális és oktatási bizottsággal közösen várják gazdasági
társaságok, társadalmi szervezetek és magánszemélyek
ötleteit egy két- és három dimenzióban is megjeleníthetõ,
várost jellemzõ figurára. A
kabalának többféle anyagból
is elkészíthetõnek kell lennie.
A nyertes pályázó 100 ezer forint értékû ajándékutalványban részesül. A részletes pályázati kiírás a gool@tonline.hu emil címen kérhetõ.
A pályamûveket a Fortuna
Rádióba (Paks, Dózsa György
út 13., telefon: 75/411-111)
várják október 15-ig.
-kg-

Nagykanizsai TE-t 1:0-ra
gyõzték le Pokorniék. Ezúttal
Kõkuti volt eredményes. –A
találkozón végig a mi akaratunk érvényesült, akár több
góllal is nyerhettünk volna,
de a helyzeteinket sorra kihagytuk, ezért az eredmény
alapján szoros mérkõzésnek
tûnik, pedig nem volt az – értékelt Dienes Pál. – A jelenlegi helyezésünk reális, az év
végén az elsõ nyolc hely valamelyikének megszerzése teljesíthetõ cél – tette hozzá a
vezetõedzõ. A következõ fordulóban október 6-án, szombaton Mohácson vendégszerepel harmadosztályú csapatunk, míg az ezt követõ hétvégén a Mohács látogat a Fehérvári útra.
efgé

Bokszgála

A lengyelországi Bydgoszcz-

ban rendezték az Európai
Olimpiai
Reménységek
Versenyét. A magyar serdülõ és ifjúsági válogatott
tagja volt az Atomerõmû
SE kenusa, Dejczõ Bálint,
aki három számban állt
rajthoz. C-1 500 m-en a
VII. korcsoportban az ötödik., C-4 1000 m-en a VIVIII. korcsoportban ugyancsak az ötödik, míg C4 500 m VI-VIII. korcsoportban a negyedik helyen
végzett.
joko

A IX. Nõi Mozgásfesztivált rendezték Budapesten, ahol
ismét paksi hölgyek is megmérettették magukat. A Paksi
Sportegyesület Szabadidõsport Szakosztálya, Horváthné
Szeip Ildikó vezetésével minden évben összefogja a gyengébb
nem aktív, sportolni szeretõ tagjait, akik a fõvárosban újra bebizonyították, hogy nem is olyan gyengék. A 10 és 50 év közötti lányok, asszonyok, akik a város mellett Tolna megyét is képviselték, egy egész nap folyamán 51 sportágban próbálhatták
ki magukat, többek között röplabdában, tollaslabdában, kangoo jumpban. A próbák teljesítésével pontokat gyûjtögettek,
melyeket a nap végén összesítettek és ezek alapján különféle
értékes sportszerekkel gazdagodtak a résztvevõk. A PSE következõ programja, melyre nem csak nõk nevezhetnek, a
Teke-tória Bajnokság lesz a lakótelepi tekézõben október 13án, szombaton. Bõvebb információ kérhetõ a 75-510-619-es telefonszámon Horváthné Szeip Ildikótól.
sete

Két napon át az ökölvívás játszotta a fõszerepet az ESZI
sportcsarnokában. Itt rendezték meg a XI. Paksi Boksz
Gálát szeptember végén. A 15
csapatot felvonultató esemény házigazdája a Paksi SE
Ökölvívó Szakosztálya volt. A
hagyományoknak megfelelõen nagyrészt az utánpótlás
korosztályokban léptek ringbe a versenyzõk. A rendezvény rangját emelte, hogy a
magyar csapatokon kívül román együttes is szorítóba állt.
A paksi csapat mint házigazda minden súlycsoportba nevezett versenyzõt, és a fiatalok éltek is a lehetõséggel, hiszen érmeket szállítottak a
zöld-fehéreknek. Köszönhetõen a sikeres öklözésnek,
csapatban is kitettek magukért Madár paksi fiókái. A
végsõ elszámolásnál Kajtár
László tanítványai 55 pontot
gyûjtöttek, így a dobogó legfelsõ fokára állhattak. Második helyen az MTK végzett 41
és fél ponttal, míg a bronzérmet a Pécsi VSK vihette haza.
-TittiFotó: PSE

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

Mozi

Mit süt-fõz ma?

Okt. 7. (vasárnap) 19 óra
DISTURBIA
Feliratos amerikai-thriller

Kohl Gyöngyi

Október 10. (szerda) 19 óra
HALÁLOS HAJSZA
Feliratos amerikai
akciófilm
Október 12.(péntek) 19 óra
A MÁSOK ÉLETE
Feliratos német
dráma

Kiállítás
A mûvelõdési központ
könyvtár
galériájában,
Égner József bölcskei faragó alkotásait tekinthetik
meg október végéig.
A nagykiállítóban október
9-én (kedden) 17 órakor
Kedves István mohácsi
rajztanár „Képek a Dunáról”
címû
kiállítását
Szõkõcs Béla mohácsi grafikus nyitja meg. Közremûködik Várszegi Viktor versmondó, gitáron játszik
Gyulai István.

Egy házibuli vagy egy baráti összejövetel
alapvetõ kelléke valami gyors, egyszerû és
finom harapnivaló. Kohl Gyöngyi, akit leggyakrabban a tévéképernyõn láthatunk,
minden társas összejövetelre elõrukkol
vagy egy felséges salátával vagy valamilyen ínycsiklandó süteménnyel attól függõen, hogy mennyire szorítja az idõ.
Márpedig Gyöngyinek, sok más háziasszony társával egyetemben, az idõbõl
van a legkevesebb. Kiváltképp akkor, ha
az ember lányának még a család három
férfitagjáról is gondoskodnia kell, ami
olykor nem egy fáklyás menet. A fõzés
tekintetében biztos nem. Férjét Szaffit, és
két fiát teljesen különbözõ ízléssel áldotta
meg a sors. Bár Szaffi egyszer említette,
hogy a kedvence a fokhagymás pirítós, az
pedig nem egy macerás étel. Gyöngyi a

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

Gyöngyi az alapanyagokról annyi instrukciót adott, hogy a rum lehetõleg sütõrum
legyen, mert annak lágyabb az íze, mint a
rendes rumé, és berúgni sem lehet tõle,
valamint a csokoládé esetében ne
tortabevonót válasszunk, hanem igazi, jó
ízû étcsokit tegyünk bele. Vágjuk apróra a
mazsolát, és áztassuk be a rum felébe. A
vajat a porcukorral és a vanillincukorral
keverjük jó habosra, majd reszeljük bele a
csokoládét, és borítsuk hozzá a rumos
mazsolát meg a másik fél adag rumot.
Keverjük alaposan össze, aztán tegyük a
hûtõbe 30-60 percre. Miután megdermedt,
formáljunk a masszából kis golyókat,
amiket forgassunk meg a csokireszelékben, majd helyezzük kisebb méretû
papírkapszlikba. Ha váratlanul állítanak
be a vendégek, akár beszélgetés közben is
ripsz-ropsz elkészíthetjük. De ha néhány
gyerek is akad a családban, biztosan bármikor vevõk lesznek erre az egyszerû, de
nagyszerû édességre.
sete

dekesebb elõadásait hallgathatja meg. Izgalmas témákat, kivételes elõadókat
ígérünk.
Mindentudás egyeteme
a Fortuna rádióban!

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

hétköznapi ételeket szereti készíteni, és
ha ezekbõl háromfélét kell összedobni, az
is belefér a fárasztó nap estéjébe, fõleg
mivel férje gyakran besegít. Sõt, még
mosogat is! Ünnepnapnak a vasárnap
számít, ilyenkor az anyósnál ebédel a
család. Ha pedig Gyöngyi édesanyja
marhahúslevest vagy körömpörköltet
készít, a család biztosan oda pártol.
Legutóbb azonban Gyöngyi csokigolyókat
gyártott a barátoknak. Hogy ízlett-e, azt
nem tudja, de az biztos, hogy elfogyott.
Hozzávalók: 10 dkg mazsola, 6 evõkanál
rum, 30dkg étcsokoládé, 10dkg vaj,
10dkg porcukor, 1 csomag vanillincukor,
5dkg csoki reszelék.

Okt. 14. (vasárnap) 17 óra
TMNT – TINI NINDZSA
TEKNÕSÖK
Magyarul beszélõ amerikai
animációs film
Október 17. (szerda) 19 óra
HAJLAKK
Magyarul beszélõ
amerikai zenés vígjáték
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Válogatás a nagysikerû sorozat legérdekesebb elõadásaiból.
Legyen Ön is újra a
MINDENTUDÁS
EGYETEME hallgatója!
A Fortuna rádióban hétrõlhétre csütörtökönként 19
órától az elmúlt évek legér-

Október 11. Hámori József biológus, a Semmelweiss Egyetem kutatóprofesszora, akadémikus. Téma: Mit tud az emberi agy?
Október 18.: Csányi Vilmos etológus, az ELTE
emeritus professzora. Téma: Az emberi természet
biológiai gyökerei.

TelePaks
Október 9-én 19.20-kor ismét jelentkezik a Lelátó címû sportos magazinunk.
Faller Gábor mûsorvezetõ
vendégei a futball és kosaras szurkolói csoportok vezetõi lesznek.
A hétvégén kezdõdik a kosárlabda-bajnokság.
Az
Atomerõmû SE gárdája
otthonába látogat október
6-án, szombaton az Univer
Kecskemét együttese. A
mérkõzést felvételrõl vasárnap 19:00 órától láthatják a TelePaks mûsorán.
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