
Életemben nem voltam még
ilyen teher alatt – mondta
Kozmann György olimpiai
szereplésérõl a városháza elõt-
ti téren, ahol sokan várták ün-
neplésre a paksi bajnokot, aki
a páros másik tagjával, Kiss
Tamással együtt érkezett a
helyszínre. Sok idõ, energia,
verejték és alázat kellett ehhez
a bronzéremhez, ami arany-
ként csillog, köszöntötte Haj-
dú János a minden várakozást
felülmúló teljesítményt. A pol-
gármester az összes olimpián
résztvevõ vagy oda készülõ
sportoló helytállását kiemelte,
Mészáros Anett, Bor Barna,
Boros Gergõ, Braun Ákos

Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Fókuszban a siófoki rendõrkapitány, 
a Neutron egykori elsõ embere.

Beszélgetés Lengyel Róberttel a 15. oldalon

Vállalkozói számlán lekötött forint betétje
összeghatártól függetlenül átlagon felül kamatozik:

1 hónapra évi 7,00 % (EBKM: 7,23 %)
3 hónapra évi 7,50 % (EBKM: 7,71 %)
6 hónapra évi 7,80 % (EBKM: 7,95 %)
12 hónapra évi 8,00 % (EBKM: 8,00 %) 

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

XVII. ÉVF. 17. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2008. SZEPTEMBER 5.

47 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paksi csoda született!

Fotógaléria az ünnepségrõl a www.paksihirnok.hu honlapon! Olimpiai összefoglaló a 2-3. oldalon. 

munkáját is méltatta. Példaké-
pek, akik utat mutathatnak a
paksi gyerekeknek, emelte ki
Kovács József vezérigazgató,
s hozzátette, amíg teheti, az
atomerõmû támogatni fogja a
sportolókat. Gyuri nem csak
fölállt azután a tragédia után,
amit az edzõtárs elvesztése
okozott, hanem Kiss Tamással
együtt csodát mûvelt, mondta
Kovács Antal, majd a sportem-
ber sokak gondolatát fogal-
mazta meg: „Számomra õk
olimpiai bajnokok”. 
Számunkra is. 

Dávid Ildikó
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Olimpia

Aranyként csillogó bronz

Kozmann György
30 éves, 2x olimpiai bronzér-
mes, 4x világbajnok, 3x Európa-
bajnok

– A Kolonics Gyurival történt
tragédia után végül mégis vál-
laltad az olimpiai indulást. Mi-
ért?

– Az az iszonyatos szeretet és
segítség, ami akkor mellénk,
mellém állt, volt az, ami miatt
úgy döntöttem, hogy megyek.
Bíztam azokban az emberekben,
akik ezt „elkövették” ellenünk.
Nagyon sokan elmondták, hogy
mi az, ami miatt folytatnom kell,
ami miatt nem lehet a könnyeb-
bik utat választanom. Én akkor
úgy éreztem, hogy nem vagyok
képes erre, de néhány nap alatt
meggyõztek ennek az ellenke-
zõjérõl. Aztán néhány nappal
késõbb, amikor belevetettük
magunkat a munkába, akkor be-
láttam, hogy ez valóban nagyon
nehéz, de ha nem csinálom, ak-
kor még nehezebb lett volna.

– Milyen célt tûztetek ki maga-
toknak?

– Amikor elõször beszélget-
tünk errõl Tamással, az fogalma-
zódott meg bennünk, illetve kö-
zöltem vele, hogy a mi célunk
az, hogy Kolóért elinduljunk, és
bármi módon, eredménytõl füg-
getlenül helyt álljunk. Késõbb,
amikor már összeállt a páro-
sunk, annyiban módosult, hogy
jussunk be a döntõbe.

– Dobogó?

– A legmerészebb álmomban
sem jutott eszembe!

– Tamásról mi a véleményed?
– Tamás olyan katona módjára

teljesítette azokat az  úgymond
„parancsokat”, amiket Ludasi
Robival, az edzõnkkel mond-
tunk neki, mint ahogy szerintem
senki más nem tette volna. Szük-
ség is volt erre, hiszen ez alatt a
rövid idõ alatt nem lett volna
mód arra, hogy két személyiség
vetélkedjen. Ezért volt arra szük-
ség, hogy Tamás fenntartás nél-
kül tegye azt, amit mondanak.
Ez volt az egyik titka a sikernek.

– A döntõben mi járt a fejedben?
– Furcsa módon sok minden.

Különbözõ emlékképek, gondo-
latok jutottak eszembe, ami
meglepõ. Az évek alatt azt ta-
pasztaltam, ha ilyen elõfordul, az
problémát jelent. Azt gondolom,
valami irányította a testemet, és
ezek a gondolatok, emlékek ab-
szolút nem zavartak meg.

– Hogyan értékeled a teljesít-
ményeteket?

– Maximálisan elégedettek va-
gyunk Tamással, nagyon-na-
gyon nehéz idõszakot éltünk át
ketten. Így utólag sokkal nehe-
zebbnek érzem szakmailag.

– Készülsz még olimpiára?
– Nagyon messze van, nem

gondolom hogy versenyzõként
részt veszek még egy olimpián.

– Egy kis megnyugvás már van
benned?

– Hát! Nem kicsi…
(Folytatás a 3. oldalon)

Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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: 2008. szeptember 19.

Paksi Hírnök

Monumentálisra és nagyon XXI.
századira sikerült a pekingi
olimpia: óriási létesítmények,
hatalmas terek, nagy távolságok,
a legek olimpiája. Magyar szem-
pontból felemás érzésekkel: a
172 sportolót számláló küldött-
ség 22 sportágban 3 arany-, 5
ezüst- és 2 bronzérmet szerzett.
Ezzel 21. lett az éremtáblázaton,
és a helyezéseket is figyelembe
véve 20. a nem hivatalos nemze-
tek közötti pontversenyben. A
részvételi csúcsot jelentõ 204
nemzet között a huszonegyedik-
nek lenni nem is olyan rossz.
Azonban ha azt nézzük, hogy
utoljára az 1924-es párizsi olim-
pián szerepelt ennél rosszabbul a
magyar küldöttség, akkor már
nem is olyan jó. Pláne, ha az
olimpia elõtti esélylatolgatáso-
kat vesszük. Viszont ha azt néz-
zük, hogy az összes megszerezhe-
tõ érem közel felét az éremtáblá-
zat elsõ öt helyezettje söpörte be!
Nos akkor… 

Valószínûleg még sok hónapon
keresztül megy az elemzés, a
bûnbakkeresés. Egy dolog azon-
ban biztos: egyik magyar ver-
senyzõ sem úgy utazott ki az
olimpiára, hogy ne akarta volna
a tudása legjavát adni. Már az is
nagyon értékelendõ, ha valaki
benn van a világ elsõ 10-20 ver-
senyzõje között. Pekingben 43 vi-
lágcsúcs született! Két ember
mellett nem lehet elmenni szó
nélkül. Michael Phelps nyolc

aranyérmet szerzett!! Úgy, hogy
nyert, pihent egy kicsit, aztán
megint nyert, és így tovább…
Usain Bolt – három aranyérem,
három világcsúcs! A 100 m-es
síkfutás döntõjében az utolsó
métereken már örömködve, mel-
let verve. Mögötte méterekkel le-
maradva, küszködve a többiek.
Õk mintha már nem is lennének
teljesen emberek… 

Le a kalappal Vajda Attila, Ko-
vács Katalin és Janics Natasa,
valamint a férfi vízilabda-válo-
gatott elõtt. Megmentették a be-
csületet. Cseh László szenzáci-
ósan úszott, de neki Phelpse volt.
A paksi olimpikonok közül a két
cselgáncsozó, Mészáros Anett
7., Bor Barna 9. lett. Nekik ez
volt az elsõ olimpiájuk. Az olim-
pia hõsei közül a legnagyobb
mégis az én szememben a
Kozmann György–Kiss Tamás
kenu páros. Teljesítményük már
a csoda kategóriába tartozik.
Úgy lettek bronzérmesek C2
1000 m-en, hogy három hét alatt
a semmibõl kellett felállni a do-
bogó harmadik fokára. Kolonics
György halála után úgy tûnt,
Kozmann Gyuri számára is vé-
get ért a sportolói pályafutás. Az
erejét mutatja, hogy a fiatal, ko-
molyabb eredményekkel nem
rendelkezõ, csak a szakma által
ismert Kiss Tamással bevereked-
ték magukat a döntõbe, és ha
már ott voltak, meg sem álltak a
dobogóig!            Kovács József

Legek olimpiája
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(Folytatás a 2. oldalról)
Kiss Tamás

21 éves, olimpiai bronzérmes,
ifi világbajnokságon 6.

– Mit gondoltál, amikor szól-
tak, hogy vedd át Kolonics
György megüresedett helyét?

– Nagyon rosszul éreztem
magam, nem akartam ezt az
egészet. Végül Kozmann Gyu-
ri beszélt rá. Nem is akartam
teljesen belegondolni, mert ak-
kor nem tudtam volna megcsi-
nálni! Most kezd leesni a tan-
tusz, hogy mi is történt. Óriási
dolog, ha az elején belegon-
doltam volna, biztos összezu-
hanok.

– Milyen volt az elsõ evezés
Kozmann Gyurival?

– Meglepõen jó, és utána már
szinte összeszokott páros vol-
tunk. Kint már a részletetekkel
foglalkoztunk. Rajt, indítás,
egyszerûen csoda volt.

– Volt valami cél?
– Amit tudunk, azt hozzuk ki

magunkból, ha a döntõbe ju-
tunk, az már nagyon jó. Az ál-
mom a 6. hely volt, a dobogó
csak kósza ábránd.

– A döntõ alatt gondoltál vala-
mire?

– Bevillantak olyan dolgok,
amiknek nem lett volna
szabad, szerencsére nem za-
vartak meg. Ki se mertem
nézni egyszer sem, csak a be-
rúgás után. (A célban a kenu-
sok hanyatt dobják magukat, s
ezzel a súlypont-áthelyezéssel
nagyobb sebességet adnak,
„rúgnak” egyet a hajón – a
szerk.) Csak Gyurit és a hajót
figyeltem.

– Motivált, hogy Kolonics
György helyén evezel?

– Az õ tiszteletére edzettünk
minden nap, és ezért tudtuk
ilyen alázattal és odafigyelés-
sel megcsinálni ezt az egy hó-
napot.

– Hogyan tovább?
– Kõkeményen edzek to-

vább, bármi lehet. Egyes, pá-
ros mással? Nem tudom. Erre
még nem volt idõm gondolni.
Még azt sem fogtam fel, hogy
az olimpián voltam!

(joko)

Tanuló olimpia volt a pekingi
Hangyási László

51 éves cselgáncs mester-
edzõ, olimpiai sportágvezetõ

– Mészáros Anett helyezésé-
rõl mi a véleményed?

– A 7. hely megfelel a sorso-
lás adta ellenfelek alapján.
Akit lehetett, megvert, aki
jobb volt, attól kikapott.
Amennyiben más sorrendben
kapta volna az ellenfeleket,
akkor tovább lépett volna,
akár az éremig.

– Bor Barna?
– Sajnálom, hogy nem sike-

rült neki! Ezt az egyiptomi fi-
út meg tudta volna verni. Ke-
mény ellenfél volt, de verhe-
tõ. Egyébként õ ellene sérült
meg a spanyolországi verse-
nyen Barna bokája, tartott tõ-
le. Továbbjutás esetén a japán
következett volna, õ pedig
vitte volna magával.

– A többi magyar cselgán-
csozó szereplését hogy értéke-
led?

– Kár a 7. helyezésekért!
Ungvári Miki és Baczkó Ber-
ni is éremre válthatta volna,
ami feldobta volna a többie-
ket is. Miki jó volt, de három
másodperccel a vége elõtt fö-
löslegesen követte el azt a
szabálytalanságot. A bíró a
szabály szerint járt el. Bosz-
szantó volt!!

– Milyennek láttad az olim-
piát?

– Nagyon szervezett és
szép volt, az olimpiai falu
pedig csodálatos. A követke-
zõ, londoni olimpia szerve-
zõinek nagyon nehéz dolguk
lesz, ha tartani akarják a
színvonalat.

– Mikor áll munkába Anett
és Barna?

– Anettnek a mandulájával
van probléma, Barna nyaral,
még kapnak egy-két hét pihe-
nõt.

– Következõ komolyabb ver-
seny?

– Zágrábba megyünk no-
vemberben az U23-as Euró-
pa-bajnokságra.

Mészáros Anett
21 éves, vb- és Eb-bronzérmes

– Mire számítottál?
– Egy ötödik helyre minden-

képpen, sajnos nem jött össze.
– Hogy érezted magad?
Egyfajta idegesség volt ben-

nem, amit elég nehezen sikerült
legyõzni, még a verseny elõtti
éjszaka is éreztem. Nehéz fel-
adat volt ez még nekem, úgy
gondolom, ez egy tanuló olim-
pia volt. Most már tudom, mire
számíthatok, miben kell javíta-
ni, tovább kell lépni!

– Miben kell javítani?
– Fejben kell fejlõdni! Az, aki

fejben nem görcsöl be, az gyõz
az olimpián.

– Mikor érezted, hogy nem si-
kerül az, amit elterveztél?

– Amikor kikaptam a japán
Maszaétól. Azért utána még
összeszedtem magam, és kihoz-
tam, amit lehetett.

– Technikailag van valami,
amin változtatni kell?

– Pontosítani kell a technikái-
mat, és újakat tanulni, hogy az
ellenfél támadásait ki tudjam
védeni. Talán még egy kis fizi-
kai fejlõdés is jöhet, de az már
nem vészes.

– 13-a továbbra is szerencsés
nap?

– Igazából nem annyira, mint
gondoltam, de hát itthon köny-
nyen beszél az ember.

– Hogy tetszett Pekingben?
Nagyon jó volt a társaság, és

igazából akkor jöttem rá, hogy

az olimpián vagyok, amikor
olyan emberek sétáltak el mel-
lettem, mint például Nadal,
Federer, akiket addig csak tévé-
ben vagy az újságban láttam.
Szép élmény volt.

– Közeljövõ?
– Egyelõre pihenek a család-

dal, a barátokkal, nem megyek a
tatami közelébe. Azután jön az
U23-as Eb.

– Következõ olimpia?
– Természetesen tervezem!

Bor Barna
22 éves, csapatban Európa-
bajnoki II., Európa-bajnoki V.,
Világkupa I. (Budapest, 2005)

– Sikerült az, amit terveztél?
– Nem. Nagyon jól sikerült a

felkészülésem, igaz, a vége felé
volt egy bokaficamom, de
mondhatom azt, hogy most
éreztem magam a legjobb erõ-
ben. Technikailag is rendben
voltam, és mégsem tudtam azt
nyújtani igazából, amit kellett
volna. 

– Mi volt a gond a háromszo-
ros Afrika-bajnok Iszlam el-
Sehabi ellen?

– Az elején hibáztam az egyip-
tomi ellen! Beleestem egy
vazaariba, és ugye a judónál, ha
az elején elesik az ember, azt
nagyon nehéz behozni, fõleg
egy jó judós ellen. Ráadásul az
egyiptomi nem volt rossz, de
azért meg kellett volna fognom,
túl kellett volna rajta lépnem.

– Értékelted már a teljesítmé-
nyed?

– Igen. Ebben a mezõnyben az
elsõ hétben kellett volna végez-
nem, ott kellett volna lennem
elõl. Ez nem az volt, amit én el-
vártam saját magamtól.

– Folytatás?
– Most kell egy kis idõ, amíg

ezt magamban végiggondolom,
kielemzem, hogy mit hibáztam.
Teljesen más volt Pekingben
szõnyegre állni, mint egy világ-
bajnokságon, vagy egy Európa-
bajnokságon. Nekem ez egy ta-
nuló olimpia volt, szó szerint!

Kovács József
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Az utóbbi években két lábon
áll a megyenap, egy kötetlen
szabadidõs programot és egy
ünnepi ülést tartanak. Az is ha-
gyomány már, hogy ezeket
nem ugyanazon a helyszínen,
hanem mindig másutt rende-
zik. Tavaly Tolna és Zomba
volt a házigazda, idén Ozorára
és Paksra esett a választás. Dr.
Puskás Imre, a megyei köz-
gyûlés elnöke aláhúzta, ez ép-
pen azt jelképezi, amit a me-

gyenap jelent: az együvé tarto-
zást, s azt, hogy ez a rendez-
vény egész Tolna megyérõl és
az ott élõkrõl szól. A megyenap
idén a reneszánsz jegyében
zajlott. Ez leginkább a megyei
összetartozást erõsítendõ játé-
kos vetélkedõn hagyott nyo-
mot. A vetélkedõ a Pakson tar-
tott családi nap leglátványo-
sabb eleme volt. A megye vá-

rosai a környezõ falvakkal kö-
zösen állítottak csapatokat. A
paksiak válogatottja puszta-
hencsei, sárszentlõrinci és
németkéri tagokkal együtt állt
rajthoz. A hölgyek és urak Má-
tyás korabeli maskarában ver-
sengtek, lándzsával dobtak cél-
ba, dézsával hordtak vizet, ló-
háton nyargalásztak. Akadt
olyan versenyszám, ahol fa-

rönköt kellett fûrészelni, de
olyan is volt, hogy egymást ta-
licskában tologatták a vetélke-
dõk. A mókás feladatok mellett
a mûsorvezetõ személyes vará-
zsa is fokozta a hangulatot: a
játékmester a Játék határok
nélkülben is szereplõ Borbás
Marcsi volt. 

A Mátyás király Tolna me-
gyében névre keresztelt vetél-
kedõ a paksiak gyõzelmével
zárult, míg a Fõz a megye pör-
költfõzõ verseny az iregszem-
csei csapatéval. Paks itt az elõ-
kelõ harmadik helyet szerezte
meg Várszegi Ferenc kapros
túrógombóccal tálalt harcsa-
pörköltjével. Míg a bográcsok-
ban fõtt az étel, bormustrát tar-
tottak, majd a Pro Artis mûvé-
szeti iskola diákjai léptek szín-
padra. Bemutatkozott a nap fo-
lyamán a Jack-ki együttes és
játszott a Molnár Dixiland
Band. A Mesevár óvoda gyer-
mekprogramokat kínált, a For-
tuna Rádió pedig folyamatos
élõ közvetítéssel, kívánságmû-
sorral jelentkezett.

A megyenapi ünnepi köz-
gyûlést az ozorai Pipo várá-
ban tartották. Dr. Puskás Imre
elnök kitüntetéseket adott
azoknak, akik kiváló munkát
végeztek a kultúra, oktatás,
sport és más területeken. A dí-
jazottak között idén nem volt
egyetlen paksi sem. 

A megyenapot Zajzon Gábor
zenész reneszánsz elõadása és
reneszánsz lakoma zárta.

Vida Tünde

Vendégül láttuk Tolna megyét
Évrõl-évre megemléke-
zik a megyei önkor-
mányzat arról a jeles
eseményrõl, hogy I. Li-
pót király 1699. szep-
tember elsején adomá-
nyozott pecséthasznála-
ti királyi diplomát Tol-
na vármegye számára.
Az ünnepi programok
egyikének, a családi
napnak ebben az évben
Paks adott otthont. A
rendezvény résztvevõi
remekül érezték magu-
kat, de azok sem pa-
naszkodhattak, akik
csak nézõként érkeztek
az Ürgemezõre, a dél-
utáni vetélkedõ szóra-
kozási lehetõségnek sem
volt utolsó.

Javában folynak a I. Paksi Siller
Fesztivál elõkészületei, amely a
szüreti nappal egybekötve zaj-
lik szeptember 12-én, és 13-án.
Aki úgy gondolja megméretné
borát, az Kanczlerné Eszternél
(telefon: 70/20 58 520), illetve
Kovács Mihálynál (telefon:
20/31 64 221) nevezheti a ne-
dût, szeptember 8-tól kezdõdõ-
en több idõpontban is. Nevezé-

senként három palackot kérnek
név, cím, fajta megjelöléssel,
nevezési díj nincs. A leadás
pontos idejérõl és helyérõl a
fenti telefonszámokon érdek-
lõdhetnek. 

A sillereket elõször szakmai
zsûri bírálja majd szeptember
12-én, pénteken. Ezen a napon,
délután öt órától a Sárgödör té-
ren a Roger Schilling zenekar-

ral kezdõdik a német nemzeti-
ségi mûsor, melynek keretében
fellépnek majd a paksi diákok, s
egy hímesházi hagyományõrzõ
együttes is. Hat és hét órakor
pedig „Borászvirtus” néven tré-
fás vetélkedõre invitálják a vál-
lalkozó kedvûeket. 

Másnap, 13-án fõzõversenyt
hirdetnek, amelyre 9 órától sil-
lerhez illõ étkekkel nevezhet

bárki (nem csak présháztulaj-
donos!), aki kedvet érez, hogy
fõzõkanalat ragadjon. Minden
bográcshoz jár egy kötény, va-
lamint egy üveg siller, tudtuk
meg Kovács Mihálytól, a siller
fesztivált életre hívó Paks Sár-
gödör téri Présháztulajdono-
sok Egyesületének elnökségi
tagjától. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Sillereket kóstolhatnak a szüreti napon

Városunk
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A nyár elején kezdõdtek meg
a felújítási munkálatok a
Bezerédj Általános Iskolában.
A beruházás keretében a felsõ
tagozat épületében megújul-
tak a vizesblokkok és új mos-
dóhelyeket is kialakítottak. A
felújítás teljes körû volt, a gé-
pészeti és szerelvényezési
rendszert is korszerûsítették.
Az épület a nyolcvanas évek
elején épült, a belsõ nyílászá-

rók több helyen elhasználód-
tak már. A munkálatok kereté-
ben tíz darab belsõ ajtót is
mûanyagra cseréltek. Régóta
balesetveszélyt okozó problé-
ma volt az iskolában a sora-
kozó udvar állapota. Ez a te-
rület teljesen új, modern bur-
kolatot kapott. A fõbejárat
elõtti összetöredezett beton
felületét is kijavították a kivi-
telezés alatt. 

– Nagyon örültünk a hírnek,
hogy a nyáron megtörténik ez
a felújítás. Évek óta fennálló
problémák szûntek meg így. A
szervezésnek és a hatékony
munkának köszönhetõen a tan-
évkezdésre befejezõdött min-
den munka az iskolában –
mondta el Németh Lászlóné,
az intézmény igazgatója. A ki-
vitelezést paksi cég, az Univer
Kft. végezte. A felújítási mun-
kák közel 17 millió forintból
valósultak meg. Pál József tá-
jékoztatása szerint ez volt a
legjelentõsebb beruházás a
nyáron az önkormányzati in-
tézményekben. A polgármeste-
ri hivatal mûszaki osztályának
munkatársa elmondta, hogy
emellett kisebb felújítások ké-
szültek még el. Kicserélték a
Pongrácz ház megrongálódott
ereszcsatornáját és a hajlékta-
lanszálló karbantartó felújítása
is lezajlott. A Bóbita bölcsõdé-
ben kialakítottak egy mosodai
részt, amelyre az eddig két te-
lephelyen mûködõ intézmény
összevonása miatt volt szük-
ség. A munkálatok összköltsé-
ge kb. 5 millió forint volt. A
tervek szerint õsszel folytató-
dik a város tulajdonában lévõ
épületek felújítása, karbantar-
tása. Rövidesen megkezdõdhet
a Fehérvári úti sporttelep régi
öltözõjének átépítése, négy la-
kás hõszigetelése, és a Bóbita
bölcsõde felújítása is szerepel
az önkormányzat tervei között.  

Dallos Szilvia
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(Folytatás a 4. oldalról)
Az alapanyagot mindenki

maga biztosítja, a szervezõk
kérése, hogy legalább három
plusz adaggal többet fõzze-
nek a nevezõk, ugyanis étke-
zési jegyet is árulnak majd a
helyszínen, mellyel a siller-
hez illõ ételeket meg lehet
kóstolni. (Természetesen
megtérítik az így „eladott”
ételek árát.)

A szüreti nap szervezõje, a
Paksi Közmûvelõdési Kht.

pedig arra biztat, hogy süsse
meg a város legfinomabb po-
gácsáját! A pogácsákat re-
cepttel együtt délután két
óráig lehet leadni a Sárgödör
téren, s a nyertes 20 kg liszt-
tel lesz gazdagabb. 

E mellett szombaton két
órától a közönség is leadhat-
ja voksát a borverseny neve-
zettjeire. A helyszínen az
eseményt megörökítõ kósto-
lópoharat is vásárolhatnak, s
bárki megízlelheti és értékel-

heti a paksi sillereket. A
szakma és a közönség által
leginkább felmagasztalt sil-
lerborokat jutalmazzák, és a
szüreti nap színpadán kivá-
lóságukat közhírré teszik. 

A szüreti nap programja
13-án, délután egy órakor a
VMK parkolóban kezdõdik
majd, ahol kikérik a bírónét,
majd a szüreti felvonulás
megérkezik a Sárgödör tér-
re. Itt délután három órától
óvodások, népi együttesek

követik egymást a színpa-
don, de fellépnek a mûvé-
szeti iskola növendékei, a
Tûzvirág táncegyüttes, a
szekszárdi Muslinca Bordal-
kórus is. 

Este nyolctól a 3+2 mula-
tós zenekar koncertje zárja
majd a napot. Mindemellett
lesz népihangszer-kiállítás,
kézmûves foglalkozás, kira-
kodóvásár, és pálinkakósto-
lás is. 

-dávid-

MEGSZÉPÜLT AZ ISKOLAUDVAR
Megújult vizesblokkok és korszerû burkolattal el-
látott udvarrész várta a tanulókat tanévkezdéskor
a Bezerédj Általános Iskolában. Az önkormányza-
ti intézmények mindegyikében elvégezték a szüksé-
ges tisztító, fertõtlenítõ festéseket és a tervezett
karbantartó munkákat. 

Új sorozat indul „Félidõ-
ben” címmel a Paksi Hírnök-
ben és a TelePaks Kistérségi
Televízió csatornáján, mely-
ben a 18 tagú önkormányzati
képviselõ-testület mutatkozik
be névsor szerint, elsõként
Bagdy László tanácsnok, az
5-ös választókörzet képvise-
lõje. A bemutatkozó adást
szeptember 8-án, a híradó
után 19.15-kor láthatják majd. 

Élõben közvetíti a TelePaks
az õszi ülésszak elsõ testüle-
ti ülését, melyen szó lesz
többek között az alapítványi
támogatások jóváhagyásáról,
valamint a téglaépületek
energiatakarékos felújítására
beérkezett pályázatokról is.
A tanácskozást szeptember
10-én, délután két órától kö-
vethetik nyomon. 

Hálaadó istentiszteletre, majd
ezt követõen szeretetvendég-
ségbe várnak mindenkit szep-
tember 13-án, szombaton dél-
elõtt fél tízkor a református
templomba, a templom külsõ
felújítási munkálatainak befe-
jezése alkalmából. Igét hirdet
dr. Szabó István püspök. 

Ünnepi
istentisztelet

Hírek a TelePaks
háza tájáról
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A román Acvila szervezett Bu-
karestben egy versenyt. A kü-
lönleges egység képzésében és
státuszában is kiemelkedõ a
szomszédos Romániában. Az
általuk hirdetett kommandós
bajnokság pedig számos megle-
petéssel szolgált a komoly ver-
senytapasztalattal bíró, Orlan-
dót is többször megjárt paksiak
számára. A Neutront a házigaz-

dák azért hívták meg, mert is-
merték eredményeiket, s általuk
szerették volna emelni rendez-
vényük színvonalát. Ez komoly
teher volt a paksi válogatottnak,
akik fokozottan érezték, hogy a
Neutron név kötelezi õket. A
négynapos viadal kiemelkedõ-
en magas színvonalú volt. A
szervezést illetõen is, a felada-
tok tekintetében is. Nem né-
hány perc alatt teljesíthetõ, ke-
vés döntést igénylõ, sokkal in-
kább fizikai erõnlétet próbára
tévõ feladatok vártak a tizen-
nyolc csapatra. Amolyan kato-
nai túlélõ próbára emlékeztetett
az Acvila versenye, melyet vé-
gig a fair play szelleme jellem-
zett. Ellentétben az orlandói vi-
lágbajnoksággal, ahol a paksi
fiúk már többször is letették
névjegyüket, itt nem nézõk elõtt
teljesítették a kitûzött pályát,
sõt egymást sem láthatták, s a
nap végén az eredményeket
sem ismerték. Saját teljesítmé-
nyüket legfeljebb az esti beszél-
getések során tudták viszonyí-
tani a többiekéhez, s a szerve-
zõk szemébõl nap mint nap erõ-
sebben sugárzó elismerésbõl
sejthették, jól állnak.

Egy-egy feladat igen összetett
volt, sok olyan elemet tartalma-
zott, ami az egyébként sokrétû
képzésben részesülõ neutrono-
soknak is újdonság volt. 
– Többször elértük fizikai tûrõ-
képességünk határát, és olyan
feladatokat is elvégeztünk,

amihez le kellett gyõznünk ed-
dig vélt korlátainkat – mond-
ják. Akadt olyan kommandós –
igaz, nem az õ csapatukban –,
akit mentõ vitt el, többeket pe-
dig az ájulás határán búvárok
hoztak fel a mélybõl. Egyéb-
ként éppen ez, a vizes feladat
jelentett komoly kihívást a pak-
siak számára is. Egy ugróto-
ronyból kellett vízbe vetniük
magukat, fegyvereket felhozni
a medence aljáról. Természete-
sen mindezt teljes felszerelés-
ben. Az ilyen, fizikai erõnlétet
próbára tévõ feladatokat ötvöz-
ték azokkal, amelyek során
gyors helyzetértékelésre, egy-
más közti kommunikációra,
döntésre volt szükség. Például
az erdõben rohanva számokat
láthattak, amelyek késõbb egy
számkombinációs zár nyitását
szolgálták, másutt arcok villan-
tak fel, õket egy helyszínen a
tömegbõl kiválasztva kellett
likvidálni. 

Mindent összevetve Felhõsi
László és Szász Sándor úgy
véli, rengeteget tanultak, na-
gyon sok mindent hasznosítani
tudnak majd a kiképzések so-
rán. Mindezt még azzal is te-
tézték, hogy elhozták az elsõ
díjat is, ami legnagyobb meg-
lepetésükre pénzdíjjal is járt. A
csapat tagjai a fotón látható
Szász Sándor, Felhõsi László,
Kéri Zoltán, Járai Antal, Oláh
György és Benkõ Péter.         

Vida Tünde
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A magyar borkultúra javítása,
az idegenforgalom és a kör-
nyezetvédelem népszerûsítése
a biztonságos közlekedés sza-
bályainak betartásával: ezek
voltak a célok a Magyar Borok
Útja Rally idei elsõ futamának
megszervezésekor. A túrát 13.
alkalommal teljesítették a
résztvevõk, a program egyik
állomása most is Paks volt. 

Narancssárga autócsodák,
120 db Audi TT Coupe lepte
el a várost a Magyar Borok
Útja Rally paksi helyszínén. A
rendezvény egyik fõtámoga-
tója a Paksi Atomerõmû Zrt.,
ezért ötödik éve a mûvelõdési
központ parkolójában ügyes-
ségi akadálypályán bizonyít-
hatják vezetõi jártasságukat a
rali résztvevõi. – Az atomerõ-
mû fontosnak tartja a magyar
termékek népszerûsítését.
Ezen a rendezvényen a szek-
szárdi borvidék borait adjuk
ajándékba a résztvevõknek,
ezzel is felhívjuk a figyelmet
tájegységünk kitûnõ nedûire –
mondta el Mittler István kom-
munikációs fõosztályvezetõ.
A Magyar Borok Útja Rally
résztvevõi három napon ke-
resztül járták be az ország leg-
híresebb borvidékeit. A közle-
kedési szabályok betartása
idén is elsõdleges feladat volt.
Naponta 8-10 állomás várt a
vezetõkre. A különbözõ hely-
színeken más-más próbatétel-
lel kellett szembenézniük az
érkezõknek: volt hordógurí-
tás, talicskatolás és célba do-
bás is. Az elõírt távok teljesí-
tését követõen pedig a legfi-
nomabb borok kóstolása várt
az autózókra. A rendezvény-
nek minden évben karitatív
célja is van. Idén „Az Össze-
fogás az egészség hídja”
Egyesületet támogatták a ha-
gyományos borárverésbõl,
tombolából és a szponzorok-
tól befolyt öszszeggel. 

Dallos Szilvia

Pakson is
átívelt a 
borok útja

Romániai bevetésen a Neutron
Mondhatni divat lett
kommandós versenyt
rendezni. Ez – mint a
Romániából minap gyõ-
zelemmel hazatért Neut-
ron versenycsapat tagjai
mondják – nem önmagá-
ért való. Nemcsak a ver-
sengésrõl, esetleges gyõ-
zelemrõl szól, hanem az
oda vezetõ útról, a felké-
szülésrõl. – A tudásról
szól, hiszen tisztességgel
felkészülünk, megmér-
jük magunkat, okulunk
belõle, fejlõdünk általa –
fogalmazott Szász Sán-
dor osztályvezetõ-helyet-
tes, aki az ugyanebben a
beosztásban lévõ csapat-
társával, Felhõsi László-
val közösen osztotta meg
lapunkkal versenyen
szerzett élményeit.
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A ma már nyugalmazott paksi
óvodapedagógust elsöprõ
többséggel választották újra.
L. Németh Erzsébet szerint

nemcsak nõi mivoltából, ha-
nem költõségébõl eredõen is
másfajta szemléletet képvisel,
mint a világszervezetet vezetõ
két karakteres férfi, Patrubány
Miklós és a tiszteletbeli elnök,
Rácz Sándor. Számára az el-
nökhelyettesi teendõk sok fel-
adatot jelentenek, de még több
idõt szán Tolna megyei elnök-
ként arra, hogy a megyében és
otthonában, Pakson is megje-
lenjen a világszövetség. Ezt
különösen fontosnak tartja,
mivel hazánk Budapest-centri-
kus ország. Fogadókészek az
emberek, hogy megismerjék a

tudományos, irodalmi, zenei
eredményeket, újdonságokat, s
ugyanígy a szövetség prog-
ramjait is nyitott szívvel fo-
gadják, sorolja az elnökhelyet-
tes. Példaként említi a Pannó-
nia-expedíciót, melynek tag-
jai, miután a Magyarok Világ-
szövetsége támogatóan mögé-
jük állt, módosították útvona-
lukat, hogy a kazakisztáni
madjar törzset is meglátogat-
hassák. A Magyarok VII. Vi-
lágkongresszusán ott voltak a
madjar törzs képviselõi, akik
szintén nagyon készültek a
paksi fiúk fogadására.

A szövetség alapításának 70.
évfordulója idején ülésezõ
kongresszusról az elnökhelyet-
tes elmondta: a fordulat volt a
legfõbb üzenete. A szövetség
azt tûzte ki célul, hogy erkölcsi
és szellemi fordulatot idézzen
elõ Magyarország és a magyar
nemzet életében.

– Fontos az összetartozás erõ-
sítése a Kárpát-medencén kí-
vül és belül, a párbeszéd visz-
szaállítása és az igazság napvi-
lágra kerülése, mind a mostani
életünket, mind a múltunkat il-
letõen – vélekedik L. Németh
Erzsébet, aki annak ellenére,
hogy jó szívvel végzi munkáját
a szövetségben, és erõt ad neki
a sok szeretet, amit ennek so-
rán kap, nem titkolja, hogy
gondok, problémák is akadnak,
negatív hatások is érik. Mind-
ezen túl sok lemondással jár a
feladat, s az abból adódó kétla-
ki élet. Férje, barátai védve,
óvva segítik õt, s arra ösztöké-
lik, hogy csinálja, ha örömét
leli benne. Ennek ellenére már
most eldöntötte, hogy ez lesz
az utolsó ciklus. A döntésben
az is közrejátszik, hogy nem
marad ideje a számára oly fon-
tos költészetre. – Alapvetõen
poéta vagyok, szeretném meg-
írni azt, ami a fejemben forog –
fogalmaz.                 

Vida Tünde

Párbeszéd a Kárpát-medencében
Másodszor is a Magyarok Világszövetsége elnökhe-
lyettesévé választották L. Németh Erzsébetet. Az el-
nökhelyettes a következõ ciklusban már nem vállal
jelölést, mert nemcsak életre szóló élmények sorát je-
lenti számára ez a munka, hanem sok lemondással is
jár, nem marad elég idõ a családra, barátokra, költé-
szetre.

Hosszú évekig az asztalfiókban gyûltek a
versek, aztán János gondolt egy merészet,
és a világháló adottságait kihasználva a
nagyközönség elé tárta azt, amit addig ma-
ga szórakoztatására alkotott. Ma már na-
ponta több százan látogatják verses hon-
lapját, tavaly az Irodalmi Rádió „Év szer-

zõje” szavazásán a második legtöbb vok-
sot kapta, országszerte hívják elõadóestek-
re, legutóbb Kapolcson, a Bûvészetek
Völgyén lépett fel. Verseit több együttes is
megzenésítette már, s elõfordult az is,
hogy egészen különös módon bukkant fel
egy-egy szerzeménye. Például „ismeretlen
rímfaragó” aláírással kapott köszöntõ e-
mailt, melyben saját mûvét látta viszont,
elõfordult, hogy interneten keresgélve egy
fõvárosi iskola szavalóversenyén is fel-
bukkant már, de a gödöllõi egyetemi nap
meghívóján is az õ egyik mûvébõl idéztek
– íme néhány példa arra, hogyan terjed a
modern kori vers.

Bár az elismerés neki is jólesik, nem ez
motiválja, mikor közzéteszi szerzeménye-
it. A lényeg, hogy a vers képes legyen hoz-
zátenni az olvasó mindennapjaihoz. Szá-
mára nem a versírás szabályai az elsõdle-

gesek, hanem, hogy élvezzék, értsék amit
ír. – Mikor elolvasom valaki versét, eldön-
töm, tetszik vagy sem. De eszembe nem
jutna, hogy tanácsokat osztogassak, ho-
gyan írja meg – mondja János, aki szerint
más véleményt mondani és más ítélkezni
valaki felett, de akad, aki ez utóbbira érzi
feljogosítva magát. Lehet valami a „magas
kultúra” szerinti vers, csak mi értelme van,
ha senki nem érti, véli. – Már tanárként is
azt gondoltam, ha arról beszélek a diákja-
imnak, amit tudnak, az felesleges. Ha nem
értik, amit mondok, akkor sincs sok értel-
me. Akkor tudok formálni az életükön, ha
még megértik, amirõl beszélek, de kicsit
több, mint amire maguktól képesek. Így
van ez a versekkel is – osztja meg „ars po-
eticáját”. 

János most verses antológia kiadását tûz-
te ki célul, azoknak, akiknek nincs lehetõ-
ségük, tapasztalatuk, hogy kiadják saját
mûveiket, de szívesen viszontlátnák azo-
kat nyomatásban. A megjelenés feltétele,
hogy tíz példányt megvásárol a szerzõ, en-
nek fejében négy oldalnyi helyet kap az
antológiában. Tíz-tizenkét jelentkezõ ese-
tén már megvalósítható a kiadás, mondja
az ötletgazda, aki szeptember végéig várja
a www.verselo.gportal.hu címen az érdek-
lõdõket. Dávid Ildikó

A versíró ember
Ha költõként aposztrofálják, zavarba jön, magát inkább versíró
embernek nevezi. Két verseskötetét adta ki, üzemelteti verses
honlapját, jelenleg pedig antológia kiadásán töri a fejét, ahova
várja az alkotók jelentkezését. Lapunk hasábjain is találkozhat-
nak Komáromi János nevével. 
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Elválaszthatatlan az ASE Ter-
mészetjáró Szakosztálya és a
Demeter Egyesület, mondja
Jakab Albert, az elõbbi vezetõ-
je, utóbbi alelnöke. Éva, aki
nemcsak az életben, hanem a
két szervezetben is társa, ezt
mosolyogva cáfolja: jól elkülö-
níthetõek, mindegyiknek meg-
van a maga jól meghatározott
karaktere, bár a céljaik közö-
sek. Ebben a hol egyetértõ, hol
egymással évõdõ, de egymást
jól kiegészítõ stílusban vázolja
Jakab Albert és Jakab Éva a
természetjárókat, gyalog vagy
éppen két keréken túrázókat
tömörítõ egyesületek minden-
napjait. Az ASE-n belül a ter-
mészetjárók – bár a nevük
szakosztály – inkább szakcso-
portot alkotnak. A csapat igen
népes, de a rövidesen négyéves
Demeter Egyesületnek sincs
oka panaszra, az alapításkor ti-
zennégy fõs létszám mára hat-
van fölöttire duzzadt. Egyrészt
ennek, másrészt minden bi-
zonnyal a remek programok-
nak köszönhetõen soha nem
gond, ha szervezõkre van
szükség, akár húsz-harminc,

akár ötven fõ kész a munkára,
ha a helyzet úgy hozza. Az idei
legnagyobb rendezvényen
szükség volt a dolgos kezekre.
Az ASE vállalta idén a Villa-
mosenergia-ipari Országos
Természetbarát Találkozó szer-
vezését. Paks 1991-ben szer-
vezte legutóbb a találkozót,
melyet idén 58. alkalommal
rendeztek. Közel ötszáz ven-
dég volt, s igen gazdag prog-
ram a városismereti versenytõl
a terepversenyig. Az elõbbit
Szekszárdon, az utóbbit

Bátaapátiban „követték” el, de
Pakshoz sem voltak hûtlenek,
a Tûzvirág együttest hívták,
hogy megadja az alaphangula-
tot, s erõmûlátogatásra is lehe-
tõség nyílt. A találkozóra
könyvet, térképet adtak ki.

A nyár hozott más, emlékeze-
tes programokat gyalog is,
drótszamáron is. Az egyesüle-
tekben majd’ tucatnyi túrave-
zetõ szorgoskodik, s mindenki-
nek megvan a maga specialitá-
sa. Gergely László, aki fõként
az országúti kerékpáros túrák

szervezõje, például minden
nyáron megyejáró egyhetes
programot rendez, aminek idén
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gye adott terepet. Apropó te-
rep! Ez a Decsi Béla–Veisz
Zsuzsa páros asztala, ha kerék-
párról van szó. A többség gya-
logosan járja a természetet, s
ebben többen is segítségükre
vannak. Török Erzsébet nevé-
hez egyebek mellett országjá-
rások fûzõdnek, újabban olya-
nok is, amelyeket színház-
vagy éppen tárlatlátogatással
fûznek össze. A többiek –
Adorján Antal, Nagy István,
Péter Imre, Weisz Pál, Wolner
Pál – is kiveszik részüket az
egy- és többnapos természetjá-
ró programok szervezésébõl,
vezetésébõl. Évára és Albertre
többnyire a nyílt programok
szervezése hárul. A program-
tervet egyébként mindig év vé-
gén állítják össze, ilyenkor
minden túravezetõ elõáll a jö-
võ évi ötleteivel, ezekbõl álta-
lában olyan sok van, hogy be
sem tudják zsúfolni a naptárba.
Ebben egyébként a legközeleb-
bi bejegyzés szeptember 13-a,
az úti cél a Káli-medence, ahol
Török Erzsébet kalauzolja
majd a túrázókat.           -vida-
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Atomerõmû

Az idei, egyébként pedig a 15.
Nõi Horgász Világbajnokság-
nak Magyarország adott ott-
hont. A helyszín ugyanaz a szol-
noki Alcsi-szigeti versenypálya
volt, ahol Bokodi Barbara, az
Atomerõmû Horgászegyesület
versenyhorgásza magyar bajnok
lett idén. A tehetséges verseny-
horgász így a korábbi évekhez
hasonlóan bekerült a nõi válo-
gatottba, amely hazánkat képvi-

selte a világversenyen. A rende-
zés az Atomerõmû Horgász-
egyesület elnöke, Antal Lajos
szerint csodálatos volt, s a ma-
gyar válogatott pedig magabiz-
tos gyõzelmet aratott, tizennégy
ponttal elõzte meg a versenyt
másodikként záró olasz, tizenöt-
tel a francia válogatottat. 

Bokodi Barbara Devecseriné
Rimer Noémi, Gyulánszky Ni-
kolett, Hajdú Lívia, Iváncsóné

dr. Horváth Zsuzsa és Német
Szilvia oldalán képviselte a
magyar színeket. Felkészülésü-
ket, versenyzésüket Ambrus Ti-
bor szövetségi kapitány és
Walter Tamás másodkapitány
segítette. 

Bokodi Barbara egyéniben is
helytállt, hasonlóan a tavalyi
spanyolországi vb-n elért ered-
ményéhez az ötödik helyen
végzett. Bokodi Barbara vitrin-
jében nem árválkodik egyedül
a most szerzett érem, egy majd-
nem ugyanilyen fényesen csil-
logó mellé került, az ifjú hölgy
ugyanis 2006-ban Portugáliá-
ban a magyar válogatott tagja-
ként ezüstérmet szerzett.

A magyar hölgyeket mindenki
dobogóra várta, Barbara pedig
titkon gyõzelemben reményke-
dett. Hogy ez sikerült,  az Atom-
erõmû Horgászegyesület ver-
senyzõje szerint annak köszön-
hetõ, hogy a nyáron tartott rend-
szeres, közös felkészüléseken
jól összekovácsolódtak. Az
egyéni ötödik hellyel is elége-
dett a horgász, hiszen itt, mivel
apróhalas a verseny, mindig haj-
szálon múlik az eredmény, amit
az is jelez, hogy a gyõzelemtõl
csupán 25 dkg választotta el a
paksi egyesület versenyzõjét.

Antal Lajos elnök elmondta,
egyesületük szeptember 7-én
tartja hagyományos családi nap-
ját a horgásztavaknál, ahol új-
donsült világbajnokukat, Bo-
kodi Barbarát is köszöntik.   -vt-

Világbajnok lett az atomos horgászlány
Magyar bajnoki címe mellé egyéniben egy újabb
világbajnoki ötödik helyet szerzett Bokodi Barba-
ra, csapatban pedig világbajnok lett. Ami minden
bizonnyal tovább növelte örömét: a versenyt hazai
vizeken rendezték.

Demeter tovább menetel
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Gyakori vendég szülei
németkéri házában Margó és
kétéves kisfia, Szilveszter. Egy
ilyen alkalommal történt bal-
eset a kicsivel, beleült vagy be-
leesett a vízbe, amivel a csirkét
forrázta anyja és nagyanyja.
Bár most mindketten úgy em-
lékeznek, hogy a kétségbeesés-
tõl azt sem tudták, mit tegye-
nek, mégis percek alatt csele-
kedtek: hideg vízzel hûtötték a
bõrét, rohantak vele Paksra. A
szakrendelõbõl továbbirányí-
tották õket, elõbb Szekszárd és
Pécs került szóba, majd az
édesanya legnagyobb megle-
petésére Budapest, a Bethesda
égési centrum. Mentõhelikop-
tert hívtak, ami a tûzoltóság
udvarán szállt fel. Mielõtt az
megérkezett, ellátták a mentõ-

ápolók a kis Szilvesztert. Any-
ja akkor sem, most sem érti,
miért kellett a fõvárosba men-
niük, hiszen a fiúcska testének
16%-a égett meg, súlyosan pe-
dig csupán kettõ. – Túlzásnak
érzem – mondja némi unszo-
lásra. A balesetrõl nem szíve-
sen beszél, abban bízik, hogy
sikerül kiûzni a rossz emléket
mindennapjaikból. Igaz, nem
áltatja magát, tudja, hogy elfe-
lejteni soha nem fogja a ször-
nyû tragédiát, amit éjszakán-
ként újra és újra átél ébren
vagy álmában. Azt, hogy lezu-
hannak, fel sem fogta. Egyszer
csak leállt a fejük fölött a rotor.
Aztán már csak arra emlék-
szik, hogy õrjöngve kereste,
mentette volna fiát. A mentõor-
vos annak ellenére, hogy õ is

súlyosan sérült, erején felül se-
gített nekik, amiért egész életé-
ben hálás lesz. A július 31-én
történt balesetben elhunyt a
mentõápoló, késõbb pedig a
pilóta is. Szilveszter csodával
határos módon szinte sértetle-
nül úszta meg a balesetet, s tu-
lajdonképpen édesanyja is sze-
rencsésnek mondhatja magát:
egy hónappal a baleset után
majdhogynem egészséges, és a
mosolya is szívbõl jövõnek tû-
nik. Igaz, sérült lábán még kö-
tés van, és fûzõt is kell visel-
nie, mert tizenegyedik csigo-
lyája eltört. Nem tudja, hogy
maradandó-e a sérülés, választ
szeptember 8-án kaphat, ak-
korra hívták kontrollra.

A baleset után egy hétig kór-
házban voltak, az elmúlt egy
hónapban pedig édesanyja se-
gítségére szorult Margó, egye-
dül nem tudta volna ellátni a
kisfiút, és nem tudta volna vál-
lalni a rendszeres lépcsõzést
harmadik emeleti otthonukba
sem. Margó nem vádol senkit,

s bízik abban, hogy „megol-
dódnak a dolgok”. Látva az ed-
dig történteket, erre vajmi ke-
vés esélyt adhat bárki: a bal-
esetrõl a családját senki nem
értesítette, egy rokon hívta õket
a helikopter-tragédiáról szóló
hírek hallatán. A helikopter
roncsában maradt iratait csu-
pán néhány napja kapta vissza,
miután bajai rendõrismerõsök
segítségével õk derítették ki,
hol találják azokat. Eltekintve a
légimentõ cég vezetõjétõl, sen-
ki nem kérdezte, boldogul-e,
érte-e kár, szüksége van-e bár-
miféle segítségre. Meglepõ
módon ez nem szegi kedvét.
Öröme nem véletlen, Szilvesz-
ter jól van. Testén szinte nyoma
sincs a történteknek, a forrá-
zásra már csak egy piros folt
emlékeztet, a balesetre viszont
még annyi sem. A kisfiút – úgy
tûnik – lelkileg sem viselte
meg a baleset, de a Fókusz mû-
sor nemrég sugárzott megren-
dítõ összeállítása, amiben a zu-
hanás utáni percekben készült
hangfelvételeket közölték,
megrázta, könnyeket csalt a
szemébe.               Vida Tünde

Akik túlélték a zuhanást
Ahogy mondani szokás, Margó kétszer repült júli-
us 31-én, elõször és utoljára. A Pakson élõ, egyéb-
ként németkéri Nagyné Wahl Margit azon a napon
kétéves fiával utazott azon a mentõhelikopteren,
ami lezuhant Kiskunlacháza és Apajpuszta között.

Együtt cseperedhet gyermeke egy facse-
metével, ha jelentkezik az Önzetlenül
Környezetünkért, Otthonunkért Munka-
csoport felhívására. Azon szülõket várják,
akiknek gyermeke 2007. október 1. és
2008. szeptember 30. között született vagy
születik (de akár nagy- vagy keresztszü-
lõk, barátok is jelentkezhetnek), és vállal-
ják a részükre biztosított fa elültetését és
gondozását. A fákat még a téli fagyok be-
állta elõtt, várhatóan október közepén ad-
ják majd át, és idén elõször több fajta kö-
zül választhatnak, tudtuk meg Jantnerné
Oláh Ilonától, a munkacsoport vezetõjétõl.
A kezdeményezést támogatja a Duna-Me-
csek Területfejlesztési Alapítvány, a PA
Zrt., a DC Dunakom Kft., valamint az ön-
kormányzat. Jelentkezni írásban a Paks,
Tolnai út 10. szám alatt lehet, érdeklõdni
pedig a 20/35 43 448-as telefonszámon.
Az elsõ felhívásra tíz, tavaly már több
mint húsz családtag jelentkezett, idén en-
nek a dupláját várják. Jelmondatuk: „Ül-
tess fát, életfát – õrizd az oxigén forrását!”

MÉG VÁRJÁK A FAÜLTETÕKET

Az alapítvány várja az életfa-tulajdonosok fotóját, amely megörökíti a „cseme-
ték” fejlõdését. A képen a Buglyó család. 
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– Nyáron általában kevesebb véradó érke-
zik, ezért 190 fõre számítottunk, ezzel
szemben 239-en jöttek el – tájékoztatta a
Paksi Hírnököt Ferencziné Vesztergombi
Klára, a Vöröskereszt paksi szervezetének
titkára. Örömmel említette, hogy 17 új
véradót is regisztrálhattak. – Úgy tûnik, a
fiatalok is átveszik azt az életszemléletet,
mint amit sokszoros véradóink: becsület-
beli ügynek tekintik a véradást. Nem ve-
szik félvállról azt, hogy akár nekik, vagy a
családjuknak is szüksége lehet egyszer
vérre, amit másképp, mint egy másik em-
ber vérébõl, nem lehet pótolni.

A helyi Vöröskereszt a médián keresztül
folytat propagandát, továbbá a munkahe-
lyi vezetõket mindig megkeresik a vér-
adások elõtt, hogy az eseményre engedjék
el a kollégákat, a rendszeres véradók pe-
dig névre szóló meghívót kapnak, és so-
kan vannak, akik már elõre, személyesen a
titkártól érdeklõdnek a következõ idõpont-
ról…

A mostani véradáson azonban többen
bosszankodtak, volt ugyanis, akinek több
órát kellett várnia a szúrásra. Néhányan
közölték: nagyon szívesen adják vérüket,
de legközelebb nem fognak ennyit várni.
Dr. Bocskai Tünde, az Országos Vérellátó
Szolgálat Szekszárdi Területi Vérellátójá-
nak fõorvosa arról beszélt, hogy az idõbe-

li csúszás (öt óra helyett õk is fél hétkor
fejezték be a munkát) a nem várt magas
véradószámnak és egy új számítógépes
programnak tulajdonítható.

– Nagyon szépen köszönjük minden
egyes paksi véradónak a részvételt – köz-
remûködésükkel sikerült feltöltenünk a
vérkészletünket! Sajnos, megvannak a
korlátaink, speciális busszal érkezünk,
amely hat ágyat képes szállítani, és a sze-
mélyzet létszáma is korlátozott. Az új szá-
mítógépes programban hatalmas adatbá-
zisban kell keresnünk; hosszabb idõbe te-
lik, mire az adott személyt megtaláljuk,
fõleg, ha TAJ-kártya nélkül érkezik. Nagy
elõnye viszont a programnak, hogy a vér-
adó bármelyik városban, bármikor adott
vért, ezeket az eseményeket vissza tudjuk
keresni; az ország teljes véradó-adatbázi-
sára rálátunk. 

A késõbbiekben minden bizonnyal jelen-
tõsen csökken majd a várakozási idõ, az
adatbázis egyre bõvül, és a szakemberek is
gyakorlottabbak lesznek.

Felröppent a hír a médiában, hogy esetle-
gesen pénzt kaphatunk majd vérünk adásá-
ért. Elõfordul az is, hogy buszokat indíta-
nak Ausztriába, mert ott „kifizetõdõ” a vér-
adás. Errõl a fõorvos asszony úgy véleke-
dett:  – Az unió országaiban mindenütt ön-
kéntes az állami véradás. A gyógyszergyá-
rak természetesen fizethetnek a véradók-
nak – ezt kiküszöbölni nem lehet. Én azon-
ban annak a filozófiának az oldalán állok,
amely azt vallja, hogy a véradás legyen ön-
kéntes és térítésmentes. Az, hogy fizetünk
esetlegesen a véradásért, annak a veszélyét
hordozza magában, hogy a véradó eltitkol-
ja betegségét, amely esetleg abban a sza-
kaszban van még, hogy tesztjeink nem mu-
tatják ki, így potenciális veszélyt jelent ar-
ra, aki majd az õ vérét kapja. 

Sólya Emma

Nem volt hiány véradóban
Véradás volt az elmúlt héten
Pakson – az évi három alkalom-
ból az egyik. A segíteni szándé-
kozók felülmúlták a szervezõk
elképzeléseit; több mint kétszá-
zan jelentkeztek a mûvelõdési
központban létrehozott alkalmi
véradó állomáson. 

Egészségügy

Az ellátottaknak biztonsá-
got, hozzátartozóik részére
pedig nyugalmat jelent a
házi jelzõrendszeres segít-
ség. A szolgáltatást a Gon-
dozási Központ üzemelteti,
jelenleg 137 idõskorú és fo-
gyatékkal élõ számára.

2000-ben az országban úttörõ-

ként indították el Pakson a há-
zi jelzõrendszeres segítség-
nyújtást, húsz készülékkel.
Három évvel késõbb már bõ-
vült, újult a rendszer, az ellá-
tottak száma kétszer annyi lett.
Áttörést jelentett a 2006-os
esztendõ, hiszen akkor Német-
ország belügyminisztériumá-
nak pályázatán a helyi német

kisebbségi önkormányzat se-
gítségével és a paksi önkor-
mányzat támogatásával 136
készülék üzemeltetését kap-
hatta feladatul a Gondozási
Központ. Új átjátszóállomás is
épült a meglévõ mellé váro-
sunkban. A német pályázat le-
hetõséget biztosított arra is,
hogy a szolgáltatást kiterjesz-

szék a paksi kistérség területé-
re. Jelenleg 11 településen biz-
tosítják az ellátást, lakosság-
számtól függõen, Pakson 56
berendezés üzemel. A segítség
úgy mûködik, hogy egy adó-
vevõ berendezést telepítenek
ki az ellátotthoz, amelyhez
egy nyaklánc tartozik. Ez
utóbbin található gomb meg-
nyomásával jelezhet probléma
esetén az ellátott. 

(Folytatás a 11. oldalon)

Segítség gombnyomásra
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A fizikoterápia olyan gyógyeljárások ösz-
szessége, amelyeknél fizikai energiákat
használnak fel a gyógyítás érdekében, ide
tartozik az elektroterápia, a hidroterápia és a
fényterápia. A mozgásszervi panaszokban
alkalmazott fizikoterápia célja a különbözõ
okok miatt kialakult fájdalom, gyulladás
csökkentése, az izmok erõsítése, az ízületek
mozgáskörének bõvítése. A paksi rendelésen
az elektroterápiát alkalmazzák, melynek lé-
nyege, hogy különbözõ frekvenciájú áramo-
kat alkalmaznak, emellett egyféle vizes ke-
zelést is végeznek. A betegeket kizárólag
szakorvos utalhatja a fizikoterápiára, amely-
nek alkalmazási köre igen széles, idegrend-
szeri, mozgásszervi, sebészeti, szemészeti,
illetve fülészeti problémák esetében egy-
aránt elõfordul beutalás, de a legtöbben a re-
umatológiáról és az ortopédiáról érkeznek.

Idõpontot nem kell kérniük a betegeknek, és
várni sem kell sokat az általában félórás ke-
zelésekre. A három kolléga: Sziliné Bencze
Renáta, Büttl Béláné és Kavalkó Lászlóné
minden feladaton osztozik, a különbözõ gé-
pekkel felszerelt öt fülkét folyamatosan tud-
ják mûködtetni, amire szükség is van, hiszen
a fizikoterápiát naponta átlagosan ötven pá-
ciens keresi fel. A szakemberek elmondták,
hogy a kezelések fájdalommentesek, hatá-
suk jelentkezése változó, izomfájdalomnál
például látványosan gyorsan, míg kopások-
nál csak hetek múltán érzõdik. Összességé-
ben az a tapasztalat, hogy az esetek mintegy
nyolcvan százalékánál hatásos segítség. A
betegektõl a beutalót és a kezelõlapot kérik,
illetve ha a kezeléshez valamilyen kenõcsre
van szükség, azt is magukkal kell vinniük.
Mindemellett nem árt egy törölközõ vagy le-
pedõ, ez a páciens komfortérzetét növeli. 

A fizikoterápia mellett gyógytornát is
igénybe vehetnek a betegek. A Gesztenyés
úti óvoda épületét, a Kosár, illetve a Hajnal
utcát is megjárt ren-
delés jelenleg a Deák
Ferenc utcai rendelõ-
ben mûködik, Tóthné
Bakai Veronika,
Schreiner Györgyi és
Illés Réka foglalko-
zik a betegekkel.
Nagy problémát je-
lent, hogy ez az épü-
let, a Barátság útival
szemben nem aka-
dálymentesített, to-
vábbá, hogy nincsen
zuhanyzó, amire a

betegeknek szükségük lenne, de arról is be-
számoltak a gyógytornászok, hogy reggelen-
ként a pincébõl áradó bûz fogadja az érkezõ-
ket. A fizikoterápiához hasonlóan gyógytor-
nára is kizárólag szakorvos utalhatja a bete-
get, viszont itt idõpontot kell kérni. Fontos
megjegyezni, hogy az elõjegyzésben nin-
csen várakozási idõ. Agyógytorna alkalmaz-
ható idegrendszeri, vele született és reuma-
tológiai problémáknál, mûtétek és gipszle-
vétel után. Segítségével rövidül a gyógyulás,
sokkal jobb lelki és fizikai állapotba kerül a
beteg. A különbözõ tornák során, amely le-
het egyéni és csoportos, számos eszközt
használnak, például labdákat, gumiszalagot,
egyensúlyfejlesztõ eszközöket, trambulint,
szobakerékpárt, kézmanipulációs eszközö-
ket, bordásfalat. A betegeknek a beutalót, ke-
zelõlapot, valamint kényelmes, szellõs vál-
tóruhát, illetve egy törülközõt kell magukkal
vinniük. A gyógytornászok elmondták, hogy
amióta csak a szakorvosok utalhatnak bete-
geket, érezhetõen csökkent a beteglétszám,
ami azonban nem baj, hiszen ha túl sok a pá-
ciens, az a minõség rovására megy. A rend-
szer hátrányát abban látják, hogy a többhetes
elõjegyzési idõk miatt sokszor csak jóval a
probléma jelentkezése után kerülnek a bete-
gek a szakrendelésrõl a gyógytornára, fizi-
koterápiára, pedig ezeket a kezeléseket cél-
szerû minél elõbb megkezdeni.       -gyöngy-
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RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN
Fizikoterápia és gyógytorna. Mindkettõ mûködik Pakson, a Városi
Rendelõintézet, azon belül a reumatológia égisze alatt. Ha a fizikote-
rápiát kell felkeresnünk, a lakótelepre, ha a gyógytornát, akkor a De-
ák Ferenc utcába kell mennünk. 

(Folytatás a 10. oldalról)
A berendezés az idõsek ottho-
nában lévõ diszpécserközpont-
ba továbbítja a riasztást. Az
ügyelet 24 órás, így folyamatos
felügyeletet biztosít. A jelzés
beérkezése után a nõvérek érte-
sítik az ügyeletest, aki azonnal
a helyszínre megy. Az ügyeletet
szakképzett házi gondozók tart-
ják. Havonta átlagosan tíz riasz-
tás érkezik a központba. Ezek
20-30 százaléka általában té-

ves, és elõfordul, hogy a ma-
gány miatt hívják a gondozót.
Az esetek 10-20 százalékában
esések miatti csonttörés, rosz-
szullét a hívás oka. Ezekben az
esetekben, amelyekben az idõ-
faktor nagy szerepet játszik, na-
gyon gyorsan orvosi ellátásban
részesülhet a beteg. A szolgálta-
tást a törvényben elõírtaknál ol-
csóbban, havonta 696 forintért
vehetik igénybe a rászorulók.
Ez a teljes árú térítés, ennél a fi-

zetendõ összeg csak kevesebb
lehet. A szociális ellátórendszer
bármelyik intézményében vagy
akár az önkormányzatnál kér-
hetõ a házi jelzõrendszeres ellá-
tás. A jelentkezõket a Gondozá-
si Központhoz irányítják. El-
sõbbséget élvez, aki egyébként
házi gondozásban részesül,
emellett a kor, illetve az egész-
ségügyi- és anyagi  rászorultság
dönt a várólistás sorrendnél.
Mert várakozási idõ itt is van. A

várólistán jelenleg tíz név sze-
repel, ez kb. fél év türelmet igé-
nyel a jelentkezõktõl. Kávási
Brigittától a Gondozási Köz-
pont vezetõjétõl megtudtuk, az
ellátórendszert tovább szeret-
nék korszerûsíteni és bõvíteni.
Ehhez pályázati lehetõségek
szükségesek, hiszen  az igények
bármennyire is nõnek, anyagi
forrás nélkül semmilyen fej-
lesztés nem valósítható meg.      

Dallos Szilvia
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Az év végén végleg megszûnik
a csónaktárolási lehetõség a ví-
zi rendõrség épületében. Len-
gyel Norbert õrsparancsnok el-
mondta, néhány hete doku-
mentálták is a korábbi megál-
lapodást, az önkormányzat
nem bérli tovább a helyiséget,
az épület alagsora visszakerül
a rendõrség használatába. To-
vábbi sorsáról még nem szüle-
tett döntés, de várhatóan ga-
rázst és tárolóhelyet alakítanak
ki benne.

A részletekrõl Lengyel Nor-
bert – mint mondta – nem so-
kat tud, az önkormányzat nem
közvetlenül velük, hanem a
Budapesti Rendõr-fõkapitány-
sággal mint tulajdonossal szer-
zõdött. A városvezetés már ko-
rábban jelezte, a jövõben nem
kívánják bérelni a helyet, ahol
egyébként magántulajdonban
lévõ csónakokat, ladikokat –

körülbelül negyvenet – tárol-
nak évek óta. A tulajdonosok
év végéig kaptak türelmi idõt,
addig kell megoldaniuk vízi
jármûveik jövõbeni tárolását. 

Ebben segítséget jelenthet az
a kezdeményezés, ami a Paksi
Horgászegyesület nevéhez fû-
zõdik. Az elnök, dr. Blazsek
Balázs elmondta, hogy a hal-

õri csoport felvetette egy csó-
naktároló és egy stég hivata-
los üzembe helyezésének gon-
dolatát. Van egy faépület a ví-
zi rendõrség közvetlen szom-
szédságában a Duna-parton,
itt szeretnének tárolót, csó-
nakleeresztõt kialakítani, ami-
hez a szükséges engedélyek
beszerzését meg is kezdték.

Mint a város fõjegyzõje hoz-
zátette, az önkormányzat a jö-
võben semmiképpen nem sze-
retne ezzel a kérdéssel foglal-
kozni, ezt a civil szervezetre
hagyja. 

Dr. Blazsek Balázs elmondta
lapunknak, megeshet, hogy rö-
videsen megválik az egyesület
élén betöltött tisztségétõl, mi-
vel az valószínûleg össze-
egyezhetetlen jegyzõi munká-
jával. Idén lépett életbe az a
jogszabály, ami szigorította a
civil szervezetek közpénzek-
hez jutását olyan formán, hogy
nem kaphatnak támogatást
azok az alapítványok, egyesü-
letek, amelyek vezetõje a dön-
téshozó szervezetnél is érde-
kelt. Ez a módosulás – mint
megírtuk – az önkormányzati
képviselõket érintette. A hor-
gászegyesületet illetõen az a
kérdés, a jegyzõre vonatkozik-
e a jogszabály. Ennek eldönté-
se még folyamatban van.

Vida Tünde

Költözniük kell a csónakoknak

Megszaporodtak a lakásfelújí-
tások a lakótelepen, de van,
aki nem gondol az ezzel járó
hulladék megfelelõ eltakarítá-
sáról. Ám az a szemét, ami
nem fér a konténerbe, így mel-
lette landol, pluszköltséget je-
lent a többi lakótársnak. A DC
Dunakom Kft. minden ilyen
esetben felhívja a társasház
közös képviselõjének figyel-
mét, hogy amennyiben tudja,
ki az, jelezze az érintett lakó-
nak: takarítsa el nem kívánt

terhét. Amennyiben az ennek
nem tesz eleget, az elszállítás
költsége a lakóközösség szám-
láját terheli.

Pedig van más megoldás is.
Lakásfelújítás esetén nyitott
konténer igényelhetõ a DC
Dunakom Kft.-tõl. Ennek üríté-

si díja 9.215 forint, s az elsõ hét
napon még bérleti díjat sem kell
fizetni, utána mindössze három-
száz forint naponként, tájékoz-
tatott Saáry Miklósné, a cég
ügyvezetõ igazgatója. Nagy
mennyiségû és nagy méretû sze-
mét esetén ez a legegyszerûbb
és legtisztább megoldás. Ha
nem ilyen nagyságrendû mun-
káról van szó, ám olyan hulla-
dék keletkezik, ami nem fér a
konténerbe, a városi szemétte-
lep 400 kg-ig ingyenesen befo-
gadja a lakossági hulladékot. 

Nem csak a kukán kívülre il-
lik figyelni, nem mindegy az
sem, mit dobálunk bele. To-
vábbra is elõfordul, hogy ve-
szélyes hulladékot: akkumulá-
tort, festékesdobozt, autógu-
mit. Ilyenkor a szeméttelepen,
a konténer ürítésekor igyekez-
nek kiválogatni az oda nem il-
lõ dolgokat. Ugyanakkor jó hír,
tudtuk meg az ügyvezetõtõl,
hogy egyre többen szállítják a
fentebb felsorolt veszélyes
anyagokat az ezeket befogadó,
elkerülõ út mentén lévõ hulla-
dékudvarba.                 -dávid-

Ki fizet a szemétért?
Kidobott mosogató,
szõnyegpadló, lebontott
szekrénydarabok – nem
ritka látvány a lakótele-
pen a társasházaknál lé-
võ szemétgyûjtõ konté-
nerek mellett. Nem csak
a látvány zavaró –
ilyenkor egy lakó így ki-
dobott szemetét az
egész lépcsõház fizeti. 
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Kirázza a hideg az
embert, amikor egy
kellemes kirándulás
után felfedezi, hogy
kullancs fúrta ma-
gát a testébe. Ha ez
megtörténik, nagy
valószínûséggel az
ixodes ricinussal
azaz a közönséges
vagy vöröshasú
kullanccsal kell
megvívni csatán-
kat, ugyanis ha-
zánkban leginkább
ez fordul elõ. A leg-
jobb megelõzni a
bajt, és minimálisra
csökkenteni a kul-
lancstámadás esé-
lyét. Ha kirándulni
megyünk, hosszú
ujjú pólót vegyünk
fel, amelyet be kell

tûrni a szintén hosszú nadrág-
ba, annak szárát pedig a zokni-
ba. Érdemes fehér sapkát visel-
ni, ezen könnyebben észreve-
hetõ a „támadó”. Mind a bõrfe-
lület, mind a ruházat kullancs
elleni védelmére léteznek kü-
lönbözõ szerek, amelyek elõ-
írásszerû használatával szintén
védhetjük magunkat. Kerüljük
a vadlegelõket, vadetetõket és
vadcsapásokat, mert ezeken a
helyeken hemzsegnek a vérszí-
vók. A kirándulást követõen
minél hamarabb tartsunk kul-
lancsvizitet, azaz gondosan ve-
gyük szemügyre azokat a terü-
leteket, ahova a kullancs elõ-
szeretettel befúrja magát, elsõ-
sorban a hajlatokat és a derék-
tájat, de egész testünket ve-
gyük górcsõ alá, javasolja
Frics Adrienn, a paksi ÁNTSZ
járványügyi felügyelõje.

Mivel a kullancs kórokozóval
esetleg fertõzött nyálát a vér-
szívást követõen kb. 4-6 óra
múlva juttatja az emberbe, na-
gyon fontos tényezõ az idõ,
mielõbb el kell távolítani a hí-
vatlan látogatót. Megfelelõ
„fegyver” lehet egy csipesz, de
a legjobb a gyógyszertárakban,
gazdaboltokban beszerezhetõ,
egyszer használatos „Kapiller-
féle kullancs-kiemelõ kanál”,
amely egy magyar állatorvos
szabadalma. Ezekkel az eszkö-
zökkel óvatosan kihúzható a
kullancs. Nem ajánlott „harci
mozdulat” a kullancs tekerge-
tése, ugyanis ilyenkor csak
beljebb próbálja magát ásni, il-
letve beleöklendezi béltartal-
mát a szervezetünkbe. Ha a fe-
je beszakadt, nem kell pánikba
esni, ugyanis abban nincsenek
kórokozók, jó esetben egy
szálkához hasonlóan néhány
napon belül kilökõdik a szer-
vezetbõl. Ha mégis begyullad-
na a seb, ne legyenek restek or-
voshoz fordulni. Mindenkép-
pen jegyezzék fel a csípés dá-
tumát, és figyeljék a helyét 5-6
héten keresztül. Egy-két nap
elteltével a csípés helye még
vörös lehet és viszkethet, ami

nem ad aggodalomra okot,
csupán a szervezet védekezését
jelzi. Ha a csípést követõ 3-4
héten belül fejfájás, láz jelent-
kezik, illetve a nyirokcsomók
megduzzadnak, akkor viszont
irány az orvos, adott átfogó tá-
jékoztatást Frics Adrienn.

A nagyobb gyógyszertárak-
ban beszerezhetõ kullancsbe-
küldõ szett segítségével díj el-
lenében bevizsgáltathatjuk a
kullancsot, az eredményt a
Kullancsszövetség honlapján,
kód alapján látja az érintett
(www.kullancsinfo.hu). A
vizsgálat azt mutatja meg,
hogy Lyme-kórral fertõzött
volt-e a vérszívó, ez azonban
nem jelenti a beteg diagnózi-
sát, csupán iránymutatóként
szolgálhat.                   

Kohl Gyöngyi

Ismét itt a kullancsszezon
Két nagyobb hullámban, nyár elején és õsszel, de az
enyhe telek miatt sajnálatosan már egész évben fo-
lyamatosan támadnak a kullancsok. Terjesztõik szá-
mos betegségnek, közöttük a vírusos agyvelõ- és
agyhártyagyulladásnak és a Lyme-kórnak. Magyar-
országon leginkább Vas és Somogy megye, valamint
Budapest környéke fertõzött, Tolna megye ennél ke-
vésbé, de ez nem jelenti azt, hogy fellélegezhetünk.

Tévhitek

- A kullancs a közhiedelemmel ellentétben nem a fákról pottyan
ránk! Az élõsködõ a fûszálakon, bokrok levelein érzi jól magát.

- Tévedés, hogy a kullancs csak erdõben, mezõkön fordul elõ.
Parkokban, kertekben is otthonra lel, ahova háziállatokról, vadon
élõ kisemlõsökrõl, földön fészkelõ madarakról kerül.

- A kullancs fénykerülõ, ezért fedetlen területen ritkán csíp, elõ-
szeretettel szúrja szipókáját inkább a ruhával fedett, izzadt-párás
testrészekbe.

- Makacsul tartja magát az állítás, mely szerint a B-vitamin bõr-
bõl kiáramló szaga elriasztja a kullancsot, ám tudományosan nin-
csen bizonyítva, viszont magában hordozza a vitamin-túladagolás,
illetve a hamis biztonságérzet veszélyét.

- Az oltás nem véd meg a kullancscsípéstõl, kizárólag a kullancs
terjesztette agyvelõ- és agyhártyagyulladás vírusfertõzés ellen véd.

- A kullancs eltávolításával kapcsolatos tévhit, hogy a parazitát
olajjal, krémmel, zsírral kenjük be. Egyértelmûen kerülendõ meg-
oldás, ugyanis öklendezésre készteti a fulladozó állatot, ami csak si-
etteti a fertõzést.

Betegségek
A kullancs által terjesztett,
emberre leginkább veszélyes
betegség a vírusos agyvelõ-
gyulladás és a Lyme-kór.
Elõbbi ellen van védõoltás,
amit három „felvonásban”
adnak be, majd az alapim-
munizálást követõen, idõn-
ként emlékeztetõ oltásra van
szükség a tartós védelemhez.
Beadatása a téli idõszakban a
legideálisabb. 
A Lyme-kór kórokozóját a
kullancsok ötven százaléka
hordozza. Legjellegzetesebb
tünete a mindig kis kerek folt
formájában kezdõdõ bõrpír,
amely aztán a széli részeken
terjedve, középen halványul-
va, gyûrût formál. A bõrje-
lenséget enyhe helyi fájda-
lom, égõ érzés, ritkán visz-
ketés kísérheti, de felléphet
magas láz, fej- és izomfájda-
lom. A csípés után 1-2 hó-
nappal szívpanaszok és neu-
rológiai tünetek, például
zsibbadás, végtagfájdalom is
jelentkezhetnek, de ez ritka,
legtöbbször semmilyen társ-
tünet nincs. A betegség vi-
szonylag jóindulatú és anti-
biotikummal gyógyítható.
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A XX. század elsõ felének or-
szágos hírû Tolna megyei po-
litikusa, aki igazságügy-mi-
niszter is volt. Életútjának fel-
vázolását  a híres  paksiak kö-
zött az indokolja, hogy Pesthy
Pál szakmai karrierjét, bírói
mûködését Pakson kezdte, s
majd egy évtizedig dolgozott
városunkban. 

Pesthy Pál Uzdborjádon szü-
letett 1873. július 9-én, mint-
egy 250-300 holdon gazdálko-
dó nemesi család sarjaként.
(Az egykori település ma
Sárszentlõrinc társközsége.) A
család rokonságban állt a bor-
jádi, a fiatal Petõfi Sándort  is
gyakran  vendégül látó Sass
családdal, s a Pesthyek családi
legendáriumának fontos része
volt, hogy a költõ Pesthy Já-
nos meghívására 1845-ben
részt vett az uzdi füzes erdõ-
ben rendezett halászbálon. A
bál után Sassék és vendégük
ökrös szekéren tették meg éj-
szaka az utat vissza,  Borjádra,
mely út emlékét – mint azt kö-
zépiskolai tanulmányaink

alapján tudjuk – múlhatatlanul
õrzi Petõfi  A négyökrös sze-
kér címû verse. 

Pesthy Pál az elemi iskolát
szülõfalujában, középiskoláit
Bonyhádon és  Selmecbányán,
egyetemi tanulmányait a bu-
dapesti és a berlini egyetemen
végezte. Jogi és államtudomá-
nyi doktorátusát, ügyvédi és
bírói vizsgáit Budapesten sze-
rezte. Rövid ügyvédi gyakor-
lat után 1897-ben állami igaz-
ságügyi szolgálatba lépett, s a
gyakornoki évek után 1899-
ben bírói szakvizsgát tett. 

Bíróként Pakson kezdett el
dolgozni, 1900-tól 1908-ig
városunkban volt járási albíró,
majd járásbírónak nevezték ki
Szekszárdra, ahol 1914-tõl
22-ig mint megyei törvény-
széki elnök, 1921-tõl címzetes
kúriai bíróként dolgozott. Az
Évszázadokon át c. forráski-
adványban olvasható az a le-
vele, mely  gondolkodásmód-
ját, igazságérzetét és  jog-
szemléletét jellemzi. A Tolna
megye  fõispánjának 1919.

augusztus 18-án írt levelében
tiltakozását fejezi ki az ellen,
hogy a katonai alakulatok po-
litikai szónokok és felhívásaik
hatására ítéletükre váró letar-
tóztatottakat hurcoltak el és
végeztek ki, és kéri a fõispán
közbenjárását ezen esemé-
nyek megakadályozására.

Pesthy gróf Bethlen István
politikai baráti köréhez tarto-
zott, 1922-ben részt vett az
Egységes Párt megalakításá-
ban, melynek 1923–29-ben al-
elnöke, 1929–31-ben elnöke
volt. Kormánypárti program-
mal lett a gyönki választóke-
rület nemzetgyûlési képvise-
lõje 1922–26-ban, majd szin-
tén e kerületben 1927–39 közt
négy ciklusban választották
országgyûlési képviselõnek.
1923 júliusától 1924 márciu-
sáig volt a nemzetgyûlés má-
sodik alelnöke, majd királyi
titkos tanácsosi címet kapott
(1936) és 1940–44-ben a fel-
sõház tagja lett.

Politikusi karrierjének csú-
csát jelentette, amikor a kor-

mányzó 1924. március 13-tól
kinevezte a Bethlen-kormány
igazságügyi miniszterévé. Mi-
niszterként nevéhez fûzõdik
többek közt a polgári eljárás
és az igazságügyi szervezet
módosításáról (1925. VIII.
tc.), az országgyûlés felsõhá-
záról (1926. XXII. tc.) szóló
törvények megalkotása. 

Lemondása (1929. január
8.) után a Földbirtokrendezés
Pénzügyi Lebonyolítására
Alakult Szövetkezet elnöke,
1936-tól az Országos Földhi-
telintézet elnöke volt. Tolna
vármegye törvényhatósági
bizottságának örökös tagjául
választotta, és betöltötte a
Tolna-Baranya-Somogy me-
gyei evangélikus egyházke-
rület világi elnöke, s a Pro-
testáns Árvaegylet elnöki
tisztét is. 

1944-tõl feleségével, Belák
Szerénával visszavonult uzdi
birtokára. Leányainak család-
ját az ötvenes években kitele-
pítették Pestrõl, s Pesthyéket
is az uzdi kúriából. Ezután
Sárszentlõrincen angóranyúl
tenyésztésbõl éltek, melynek
szerény jövedelme az ekkorra
már vagyonától és nyugdíjától
is megfosztott Pesthy Pál és
felesége ellátását is szolgálta.

Pesthy Pál 1952. május 7-én
halt meg Sárszentlõrincen, sír-
emléke az uzdi temetõben ta-
lálható.

Forrás: Dobos Gyula: Ellen-
forradalom és konszolidá-
ció(1919-1922),  in.: Tanul-
mányok Tolna megye történe-
tébõl, 11.k 241-342.o. Évszá-
zadokon át. Tolna megye tör-
ténetének olvasókönyve,
3.k.153-154. o. – Hirn László:
Tolna vármegyei fejek, – Kéry
Gyula: A Petõfi ereklyékhez,
in:Vasárnapi Újság 1901.
51.sz. 830. o. 48. évf.  –
(Országgyûlési) Almanachok,
1922-1940, http:// www-
ogyk.hu/e-konyvt.  – Renkecz
József sárszentlõrinci helytör-
ténész szóbeli közlései,  – Új
Magyar Életrajzi Lexikon,
V.k.(fõszerk: Markó László)
Bp. 2004.

Kernné Magda Irén

2008. szeptember 5.Paksi Hírnök 14

Híres paksiak, paksi hírességek

Dr. Pesthy Pál

Az idei Fenyves Tanya Baj-
nokságon az ügyességi, azaz
trail versenyszámban gyerek
kategóriában Decsi Simon ara-
tott gyõzelmet – írtuk legutób-
bi lapszámunkban. A 12 éves
fiú hosszú kihagyás után ült
újra lóra a versenyt megelõzõ
két hétben, teljesítménye így
még dicséretesebb, hiszen rö-
vid ideje volt a felkészülésre.
Két évvel ezelõtt megtanulta a
lovaglás alapjait, de ezt köve-
tõen nem járt lovagolni. A trail
versenyszámban akadálypá-
lyán kell végighaladni, és itt is
elengedhetetlen a ló és lovasa
közti összhang. A fiú Csillag
nevû lován versenyzett, ame-

lyet nagyon jól ismer, nyáron
napi rendszerességgel látogat-
ta, ápolta a család lovát.
Ugyancsak ezzel a lóval nyert
két gyorsasági futamot Decsi
István, az édesapa szlalomban
és hármas hordókerülésben.
Joggal mondhatjuk, az alma
nem esett messze a fájától! A
fiú elárulta, hogy az édesanya

is kijár a fiúkkal a lovas tanyá-
ra, és tud is lovagolni. Decsi
Simon, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 6. c osztályos
diákja, jó tanuló, a történelem
és a biológia a kedvenc tantár-
gya. Állat- és természetszere-
tõ, van három kutyája is, aki-
ket sajnos csak a nagyszülõ
családi házában lehet tartani.
Otthon szabadidejében a szá-
mítógépével foglalkozik leg-
szívesebben. A fiúnak nincs
még elképzelése, mi szeretne
lenni, a tanulást kiegészítve a
sport áll az elsõ helyen. Az
ASE U12-es focicsapatában
edz heti háromszor, lovaglásra
hétvégén marad idõ. Simon el-
mondta, hogy amit a lovas-
sportban eddig elért, azt tanító-
mesterének, Ledneczki Lász-
lónak köszönheti.         -bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Decsi Simon
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A kissé közhelyes „Úristen,
hogy rohan az idõ!” megállapí-
tás azok után hangzik el a Len-
gyel Róberttel nem egyköny-
nyen tetõ alá hozott találkozón,
amikor rövid fejszámolás ered-
ményeként konstatáljuk: lassan
két éve, hogy Siófokra szegõ-
dött városi kapitánynak. Elõtte
– újfent elcsodálkozunk az
évek múlásán – tizenkét esz-
tendõn át a Neutron Bevetési
Osztályt vezette. Annak ellené-
re, hogy nemcsak Siófokon
dolgozik, hanem ott is él, még-
is fel-felbukkan Pakson, hiszen
rendszeresen megérkezik, ma
fiához, Olivérhez, aki édesany-
jával változatlanul itt él. – Nem
titkolom, szívem, lelkem egyik
fele itt maradt – mondja.

Pakson, 
a Neutron élén 

jól érezte magát, bár úgy gon-
dolja, hosszú volt az ott eltöl-
tött tizenkét év, s lehet, hogy
valóban igaz a nézet, hat-hét-
évenként váltani kell. Mindezt
annak ellenére gondolja így,
hogy a valódi sikerek – az
orlandói kommandós verseny-
eredmények – éppen az utolsó
években érkeztek. Annak,

hogy Pakstól elbúcsúzott, sok
tanulsága van. Például az,
hogy kiderült, nem minden ba-
rátság olyan mély és tartós,
mint azt hitte, s nem mindenki
mutatja azt az arcát ma, mint
korábban. Az arra méltó kap-
csolatok, barátságok viszont
kiállták mind az idõ, mind a tá-
volság próbáját. 

Lengyel Róbert még paksi-
ként azt mondta, ha megy, csak
Somogy megyébe, ahonnan ér-
kezett. 2006 decemberében jött
el ennek az ideje, Siófokra hív-
ták kapitányságvezetõnek.
Nem volt titok elõtte, hogy
mélyponton van a Balaton-par-
ti város rendõrsége, 2000 és
2006 között hat kapitány pró-
bált szerencsét itt. Lengyel Ró-
bert ebben a tudatban fogadta
el kinevezését ott, ahol 

posztos rendõrként

kezdte a pályáját 

’88. május elsején. Tizennyolc
évvel késõbb egy morális vál-
ságban lévõ szervezet élére ke-
rült: az állandósult létszámhi-
ány mellett szégyenletes felde-
rítési arány jellemezte a város
rendõrségét, amelynek mentsé-
gére vezetõje szerint annyit

mindenképpen el kell mondani,
hogy az esetszáma megyeszék-
helyekével vetekszik. Lengyel
Róbert elsõ dolga volt megfele-
lõ vezetõgárdát kialakítani. 
– Jó kézzel nyúltam a dolog-
hoz. Összetartó, jól összedol-
gozó vezetõi állományt sikerült
létrehozni – mondja. Ezek per-
sze sok esetben nem voltak
népszerû döntések, megesett,
hogy példát kellett statuálni, de
a kapitány már megtanulta,
hogy õt nem a népszerûség haj-
hászása kell, hogy motiválja.
Az eredmény nem maradt el, a
bûnügyi felderítési mutatót 16
százalékról 40-re tornázták fel.
Ezzel persze 

nem dõlhet hátra

székében 

Lengyel Róbert, hiszen maradt
még teendõ bõven. Szeretné a
még ma is fennálló hatalmas
létszámhiányt orvosolni, ami
nem lesz könnyû, hiszen a fize-
tés nem magasabb, mint má-
sutt, a munka viszont több.
Egy magas szakmai színvona-
lon teljesítõ állományt szeretne
és egy ehhez méltó elhelye-
zést, hiszen ma Siófok legsiral-
masabb közintézménye a rend-

õrség épülete. Ez olyannyira
sürgetõ, hogy magához a mi-
niszterhez fordult Lengyel Ró-
bert. – Belátható idõn belül
meglesz az új épület – mondja
eltökélten. A szavak nélkül is
nyilvánvaló tényt, miszerint a
munka az élete, meg is erõsíti:
éjjel-nappal Siófok rendõrka-
pitánya. Munkája nem napi
nyolc órát kíván, telefonját
nem kapcsolja ki, s nyaranta
nem megy szabadságra. A nyár
értelemszerûen több energiát
emészt fel a turisták miatt. Itt a
legfontosabb a bûnmegelõzés,
amit a kapitány szeretne a jö-
võben megerõsíteni, hogy e té-
ren is elkönyvelhessék a várva-
várt eredményeket. Lengyel
Róbertnek ez fontos, õ ugyanis
– nem titkolja – sikerorientált.
A sikerek pedig nemcsak a
munkában, hanem a kikapcso-
lódást szolgáló sport terén sem
maradnak el. Az utóbbi idõ-
szak mérlege egy második hely
fekve nyomásban, illetve
ugyanennek a futással kombi-
nált változatában, a pump and
run-ban szintén ezüstérem csa-
patban. – Ez afféle Neutron-
pótlék – teszi hozzá indultá-
ban: horgászni mennek
Olivérrel… 

Vida Tünde
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Jó napot, mi újság?

A sikert hajszolja, nem a népszerûséget
Elsõ látásra mintha mit sem változott volna
Lengyel Róbert legutóbbi találkozásunk
óta. Közelebbrõl szembetûnik: vonásai el-
mélyültek, eddig is figyelemre méltó izmai
megkettõzõdtek. Rövidesen mindkettõre
magyarázattal szolgál a Neutron komman-
dó volt parancsnoka: a homlokán a redõk
annak köszönhetõek, hogy az ország talán
legmacerásabb kapitányságára szegõdött,
ahol nem nyolc óra a munkaidõ. A duzzadó
izmok hátterében a kommandós élet pótlá-
sára szolgáló testmozgás, a fekvenyomás, il-
letve az új szerelem: a pump and run áll.



Véget ért a nyári szünet, au-
gusztus 25-én megkezdte a fel-
készülést a bajnokságra az ASE
NB I-es férfi kosárlabdacsapa-
ta. A négy magyar felnõtt játé-
kos – Csaplár-Nagy Ervin, Gu-
lyás Róbert, Kiss Zsolt, Mészá-
ros Zalán – mellé négy idegen-
légióst szerzõdtetett a szakveze-
tés. Az elõzõ szezonban még
Pécsett játszott Nicholas Mack
Williams (26 éves), õ írt alá elõ-
ször a klubhoz. Másodikként
Charles Gosa (31) kötelezte el
magát, Franciaországban ját-
szott legutóbb. Az USA-Puerto-
Rico kettõs állampolgárságú
Puerto-Rico-i válogatott Sharif
Fajardo (32) Boszniából teszi át
székhelyét Magyarországra.

Negyedikként egy újonc érke-
zett az USA-ból, Darris Nichols
(23) idáig az egyetemi bajnok-
ságban, az NCAA-ban vitézke-
dett.

– Voltak elképzeléseink, hogy
kiket keresünk meg a tavalyi
magyar légiósok közül, páran
visszaléptek, nem úgy Williams,
aki elsõként írt alá, a 2-3-as
poszton játszik, õt jól ismerem.
A 4-es posztot tartottam fontos-
nak a következõ lépésben, így
került képbe Fajardo. Több
helyrõl is leinformáltuk, jók a
referenciái, remélem, jó igazo-
lásnak fog bizonyulni. Ezután
olyan magas 3-as poszton ját-

szót kerestünk, aki, ha kell, a 4-
es posztra is bevethetõ. A vá-
lasztás Gosa-ra esett, aki több
európai bajnokságban is szere-
pelt, neki is jó ajánlólevele volt,
nagyon bízom benne, hogy he-
lyénvaló információkat kaptam.
A DVD-k meggyõzõek voltak,
bizakodó vagyok, hogy két
olyan játékost – Fajardo, Gosa –
igazoltunk, akik segítségére
lesznek a csapatnak. Darris

Nichols 1-es poszt, megbízható
játékosnak tûnik, sztárallûrök
nélkül. Neki nincs európai ta-
pasztalata, van benne rizikó.
Sajnos európai játékos nem jött
össze, így esett rá a választás
mint újoncra. Olyat nem akar-
tunk igazolni, aki a tavalyi sze-
zonban sérüléssel bajlódott.
Több ilyen lehetõségünk lett
volna, de ebben nagy a kocká-
zat, ezért inkább nem igazoltunk

ilyen játékost – mondta el Sabáli
Balázs, az ASE vezetõedzõje.  

A keret tagja még két utánpót-
lás korú játékos, Medve Máté
és Morgen Ferdinánd, akik mel-
lé érkezett az irányító poszton
játszó Kiricsi László. Az 1988-
as születésû játékos a Sopron és
a Falco csapatának volt a tagja,
sok lehetõséget nem kapott idá-
ig. A tervek szerint még egy
magyar, fiatal és magas játékost
szeretne igazolni a szakvezetés.

– Tehát 11-en vagyunk, de
még egy fõ kell, mert az edzé-
seket is csak 12 emberrel lehet
jó ütemben végrehajtani – fe-
jezte be a beszélgetést Sabáli
Balázs vezetõedzõ.

A csapat mérkõzései a bajnoki
rajtig: szeptember 11-én 18.00-
kor Pakson lesz az ASE–Léva,
szeptember 18-án 18.00-kor pe-
dig az ASE–Komárom edzõ
mérkõzés. Szeptember 25-28.
csütörtök-vasárnap Zalaeger-
szegen a Göcsej Kupa, október
3–5. péntek-vasárnap Körmen-
den a Mogyoróssy Szilárd Em-
léktorna, október 10–12. pén-
tek-vasárnap pedig Székesfe-
hérváron az Albacomp Kupa
segíti a bajnokságra való felké-
szülést. Október 18-án, Falco–
ASE szuperkupa mérkõzés
Szombathelyen; az NB I. bajno-
ki rajtja október 22-én lesz.

(joko)
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Megjöttek a légiósok, kezdõdik a felkészülés

Négy csapat részvételével ren-
deztek serdülõ kosárlabda tor-
nát az ASE csarnokban. Há-
rom, közel azonos képességû
társaság – ASE, SZEDEÁK,
PVSK –, valamint a testvérvá-
rosi kapcsolatoknak köszönhe-
tõen az erdélyi Kézdivásárhely
mérkõzött egymással. A szege-
diek a serdülõ bajnokság egyik
esélyesének számítanak, de az
ASE egy nagyon jó mérkõzé-
sen gyõzni tudott ellenük, s ez

végül tornagyõzelmet is jelen-
tett a paksi csapatnak. 
Eredmények: ASE – Kézdivá-
sárhely  88-10, ASE – SZE-
DEÁK 65-63, ASE – PVSK
70-67. Tornagyõztes az ASE,
2. SZEDEÁK, 3. PVSK, 4.
Kézdivásárhely. Különdíjak:
Legjobb dobó: Tóth Bence
(PVSK) 57 pont, legjobb védõ:
Gulyás Péter (ASE), legtechni-
kásabb játékos: Mike János
(SZEDEÁK), legjobb paksi já-

tékos: Illés Máté, a legjobb
„hatodik” ember különdíjat
Antóni Csanád ( ASE ) kapta.
– Augusztus közepétõl elkez-
dõdött a serdülõcsapat együtt-
mûködése a kunszentmiklósi-
akkal, a Bács-Kiskun megyei-
ek mindegyik serdülõ játékosát
leigazolta az ASE. A bajnok-
ságban két serdülõcsapatot in-
dítunk, ASE „A” és ASE „B”
néven. Szeptember 13-14-én
újabb felkészülési tornán ve-

szünk részt, Kunszentmiklóson
az ellenfelek a MAFC és az
Albacomp lesznek. A bajnoki
szezon október elején kezdõ-
dik. A nyár folyamán az 1995-
ös korosztályból Illés Máté és
Tóth A. Csaba, az 1996-os kor-
osztályból pedig Antóni Csa-
nád és Papp Márk került be a
dél-magyarországi válogatott-
ba – mondta el Antóni József
utánpótlás szakágvezetõ. 

(joko)

Tornát nyert az ASE serdülõcsapata
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Negyvenegy gyerek négy korosztályban ra-
gadott teniszütõt Szekszárdon, ahol augusz-
tus utolsó hétvégéjén rendezték a 2008. évi
Tolna Megyei Korosztályos Bajnokságot.

A bajnokságon a megye versenyzõi szere-
pelhettek, de sajnos csak két település kép-
viseltette magát. Szekszárd és Paks mellett
többek közt Dunaföldváron, Tamásiban,
Dombóváron és Tolnán is vannak teniszezõ
ifjak, de nincsenek egyesületek és szakem-
berek, akik felvállalnák a fiatalok képzését.
Szekszárdról 24-en – a Kerekes és a Hahn
tenisz sportklub – valamint Paksról 17-en –
a PSE tenisz szakosztály – versenyzõi négy
kategóriában mérkõztek egymással. A lá-
nyok három, míg a fiúk négy korosztályban
mérettették meg magukat. A hölgyeknél
L16-ban Cziczer Klaudia, míg L18-ban
Csergõ Ágnes diadalmaskodott, míg a legé-
nyeknél F18-ban Tárnok Tamás nem talált
legyõzõre. Emellett a PSE teniszezõi továb-
bi négy második és öt harmadik helyet sze-
reztek.                                                 röné

A Paksi FC NB III Dráva csoportjában
szereplõ labdarúgócsapata jól teljesít az
új bajnokságban. A harmadik fordulóban
Mohácson vendégszerepelt Dienes Pál
együttese és 3:0-s gyõzelmet aratott. A
mérkõzéssel kapcsolatban kiemelendõ,
hogy a mezõny egyik legjobbja Bohner
Roland volt és gólt is lõtt. A fiatal tehet-
séget épp Mohácsról szerzõdtette a paksi
együttes. Bohner mellett Csikesz és Pap
Roland szerezték a PFC II találatait. Ezt
követõen hétközi találkozón a 8. forduló-
ból elõrehozott mérkõzésen szerepelt a
Dienes egylet. Hazai pályán a Kaposvár
II-tõl 4:2-re kikaptak a paksi zöld-fehé-
rek. Ezen az összecsapáson Pap Roland
lõtte a PFC góljait. A legutóbbi játékna-
pon, mely sorrendben a negyedik volt, a
Nagykanizsa látogatott Dunaszent-
györgyre – ott játssza hazai meccseit a
PFC. Gólokban gazdag találkozón 7:0-ra
gyõzött a Dienes gárda, melyen Pap R.,
Tamási és Vári kétszer-kétszer, míg Sza-

bó János egyszer volt eredményes. A há-
rom legutóbbi találkozót Dienes Pál ve-
zetõedzõ így értékelte: – A mohácsi
meccstõl tartottunk, hiszen ellenfelünk
hazai pályán játszott és sorrendben két
gyõzelmet aratott a találkozó elõtt. Jól
játszva és végig koncentráltan megérde-
melten nyertünk. A Kaposvár II ellen ki-
maradtak a helyzeteink, az ellenfél kapu-
sa volt a mezõny legjobbja. A vendégek
remekül kontráztak és a második félidõ
közepétõl fejben is elfáradtunk. A Nagy-
kanizsát nagy arányban vertük ugyan, pe-
dig nem játszottunk jól. Szépségdíjas ta-
lálatokat értünk el, a helyzetkihasználá-
sunk 90%-os volt. – A Paksi FC II jelen-
leg két gyõzelemmel, egy döntetlennel és
két vereséggel a bajnoki táblázaton a ne-
gyedik helyen áll. A Magyar Kupában is
pályára lépett a PFC II. A Szentlõrinctõl
3:0-ra kikaptak a paksi legények, így ki-
estek a sorozatból. 

efgé 

Negyedik helyen a Dienes egylet Teniszsikerek

Az 5. és 6. fordulókkal folytatódott a férfi
NB I-es labdarúgó-bajnokság küzdelem-
sorozata. A Soproni Liga legutóbbi bajno-
kának otthonában vendégszerepelt az ötö-
dik játéknapon a Paksi FC. Az MTK elle-
ni találkozó elsõ húsz percében tapogató-
zó játék folyt a pályán, a kapuk nem fo-
rogtak veszélyben. A 24. percben Pál feje-
sével megszerezte a vezetést a hazai
együttes, melyet a 30. percben Tököli At-

tila kiegyenlített. Nem sokkal késõbb dup-
lázhatott volna a paksi csatár, de ziccert
rontott. A fordulás után egyenrangú ellen-
fele volt a Paksi FC az MTK-nak. A 80.
perctõl hatalmas esõ zúdult a Hidegkúti
stadion gyepére. Kiss Tamást ez nem za-
varta, és hét perccel a vége elõtt vezetés-
hez juttatta a PFC-t. A gyõzelem és a pont-
szerzés azonban elmaradt, mert a 87. perc-
ben Lencse egyenlített, majd a 90. percben
Pál is gólt lõtt, így 3:2-re az MTK gyõzött. 

A következõ fordulóban a Diósgyõr ér-
kezett a Fehérvári útra. A vendégek soro-
zatban három vereséggel vágtak neki a
paksi túrának, szériájuk azonban nem
folytatódott. Bár Tököli Attila idénybeli
hetedik találatával a 18. percben az
elõny a PFC-nél volt, de a 23. percben
Kamber révén máris egalizált a DVTK.
A találkozó a 62. percben eldõlhetett
volna. Tökölit lökték szabálytalanul a le-
vegõben a tizenahatoson belül, amiért
jogos büntetõt ítélt Szabó játékvezetõ. A
vendégek közül Góhér reklamált a leg-
hevesebben, amiért sárga lapot kapott. A
vendégjátékost azonban nem sikerült
megfékezni társainak, így pár másod-
perccel késõbb újabb sárga kártyát muta-
tott fel a bíró, így mehetett zuhanyozni.
A közjáték Tökölit zavarta meg jobban,

mivel 11-esét Köteles bravúrral kiütötte.
A záró húsz percben emberelõnyben ját-
szó hazaiak nem bírtak ellenfelükkel,
újabb gól nem esett, így maradt az 1:1-es
döntetlen. 

– Az MTK ellen kifejezetten jól játszot-
tunk a mérkõzés nagy részében. Vesztett
állásból tudtunk fordítani, azonban Kiss
Tamás gólja után többen azt hitték, vége a
találkozónak, amit a bajnokcsapat csú-
nyán megbüntetett. Lelkileg nehéz meccs
várt ránk a Diósgyõr ellen, hiszen az azt
megelõzõ két összecsapáson jól teljesítet-
tünk, a gyõzelem mégis elmaradt. A
DVTK elleni játékban nem voltunk olyan
jók, mint korábban, de így is több helyze-
tet dolgoztunk ki. A kiállítást követõen
megzavarodtak játékosaim, és az újabb el-
vesztett két pont nagyon fog hiányozni.
Összességében az eddig lejátszott hat mér-
kõzésen hitelesek tudtunk maradni, tisz-
tességesen helyt álltunk – értékelt Gellei
Imre, a Paksi FC vezetõedzõje. A Soproni
Liga küzdelmei az „A” válogatott szerep-
lése miatt szeptember 13-án folytatódnak.
A PFC a 7. fordulóban a Vasas otthonában
szerepel. A Magyar Kupában szeptember
3-án 15.30-kor (lapzártánk után)
Kozármislenyben lépett pályára a paksi
gárda.                                 Faller Gábor 

Hazai pályán még nyeretlen a Paksi FC
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Két nemzetközi hírû mûvész
kiállítása nyílik a Paksi Kép-
tárban szeptember 11-én.
Ugyanezen a napon köztéri
szobrot is avatnak a mellette
lévõ szoborkertben. A paksi
intézmény országos hírnevét
a tárlatok mellett az is to-
vább öregbíti, hogy a helyszí-
nen forgat majd a magyar te-
levízió stábja, a Kultúrház
címû magazin mûsorvezetõ-
je, Winkler Nóra. 

– Az utóbbi húsz évben sem az
anyag, sem a tér, sem az idõ
nem az már, ami régen és min-
dig is volt. Számolnunk kell az-
zal, hogy a jelentõs újítások
megváltoztatják a mûvészetek
technikáit, és így magára az al-

kotó folyamatra is hatnak – oly-
annyira, hogy meglepõ módon
talán meghatározhatják majd,
mit tartunk a jövõben mûvé-
szetnek – olvashatjuk a Paksi
Képtár honlapján a most nyíló
kiállítások kapcsán. Aki nyitott
az új utakra, vagy kíváncsi,
hogy merre halad a kortárs mû-
vészet, annak ismét érdemes el-
látogatni a paksi képtárba. 

Trombitás Tamás „Magán-
hadsereg” címû köztéri szobrá-
val már megismerkedhettek a
képtárlátogatók az intézmény
falai között. Az alkotás most a
szoborparkban kap állandó he-
lyet, ahol szeptember 11-én,
délután öt órakor avatja fel
Fegyverneky Sándor országos
fõépítész. 

Ezt követõen Vera Molnár:
Hommage – Dürer variációk –
Francois Morellet: Jelzések
címmel nyílik kiállítás, melyet
fél hatkor nyit meg dr. Beke
László mûvészettörténész, az
MTA Mûvészettörténeti Kuta-
tóintézetének igazgatója. 

A Magyarországon született,
majd Párizsban letelepedett
Molnár Vera már a hatvanas
évektõl foglalkozik a számító-
gép adta lehetõségek mûvé-
szetben való megjelenítésével,
mágikus négyzeteivel most a
képtárban találkozhatunk.
Francois Morellet fényinstallá-
ciói pedig a vászonról a térbe
kalauzolják el a látogatót. 

Minden érdeklõdõt várnak a
csütörtöki megnyitóra, a tárlat
november közepéig lesz láto-
gatható. 

-dávid-
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Befejezõdött a Gyûjtsd a ki-
lométereket programsorozat
2008-as évadja, az Atomerõ-
mû SE és a Paksi SE közös
szervezésében. A szabadidõ
szakosztályok vezetõi: Sánta
István és Horváthné Szeip Il-
dikó idén is gyaloglást, fu-
tást, kerékpározást, evezést
és úszást vezényeltek a részt-
vevõknek. A márciustól júliu-
sig tartó sorozaton sajnos
idén minden eddiginél keve-
sebben voltak. 

– Sajnáljuk, hogy ebben az
esztendõben kevesen gyûjtöt-
ték a kilométereket, pedig
harmadik éve szervezzük a
programot. Az elsõ esztendõ-
ben nagy volt a lelkesedés,
tavaly már egy kicsit meg-
csappant, míg idén tényleg
nagyon kevesen voltunk.
Sánta Istvánnal az augusztus
27-i ünnepélyes díjátadást
követõen elgondolkodtunk
azon, hogy érdemes-e ezt a
programot ilyen formában
folytatni. Arra jutottunk,
hogy jövõre nem rendezünk
Gyûjtsd a kilométereket, de a
jelenlevõknek elmondtuk,
hogy 2009-ben sem marad-
nak sport nélkül – mondta el
Horváthné Szeip Ildikó, a
Paksi Sportegyesület Szabad-
idõ Szakosztály vezetõje.
Összesen négyen teljesítették
a próbákat és azon belül is a
hosszabb távokat, ezért õk re-
ménykedhettek az elõzetesen
meghirdetett három fõdíjra.
Ebbõl szintén négy lett, mert
a szervezõk úgy döntöttek,
még egy plusz ajándékot ad-
nak, így mindenki értékes
nyereménnyel gazdagodott.
A két kerékpár-utalványt Su-
dár János és dr. Szomor Péter
nyerte, a sportszervásárlási
utalványt Kõvári István, míg
a kétszemélyes wellness hét-
végének Lengyelné Magyar
Zita örülhetett.

efgé

Nem gyûjtik
tovább a 
kilométereket

Nem mindennapi látvány fo-
gadta nemrégiben a polgár-
mesteri hivatal elõtti téren a já-
rókelõket: hatalmas ökör for-
gott nyárson, az esti népünne-
pélyre készülõdvén. Az önkor-
mányzat, valamint az atomerõ-
mû közös ünnepségén nem-
csak olimpiai bajnokunkat,
Kozmann Gyurit vendégelték
meg, hanem azt a tömeget is,

amely a sportoló fogadására
gyûlt össze. 

Már elõzõ este bepácolták a
hústömeget, s egy speciális esz-
köz segítségével befecskendez-
ték a sóoldatot, tudtuk meg Gár-
donyi Ferenctõl, aki segítõtársá-
val, Kaiser Zoltán hentessel
együtt Mórról érkezett a paksi
vigasságra. Ezt követõen bete-
kerték alufóliával, majd hajnali

öt órakor elgyújtották alatta a tü-
zet, amelyhez 15 mázsa akácfa
biztosította az utánpótlást. Aki
nem tudná (mint ahogy ezt meg-
elõzõen e sorok írója sem): az
ökör nem más, mint herélt bika-
borjú, s ami a paksi nyárson for-
gott, még életében 560 kg-t,
„konyhakészen” pedig 252 kg-t
nyomott. Ez mintegy 1000-1200
embernek biztosít lehetõséget,
hogy aztán megkóstolja a vég-
eredményt: a sült ökröt. 

Õseink még gödröt ástak, eb-
ben tüzet raktak, s az agyaggal
bevont jószágot így sütötték
meg. Ma az agyagot alufólia
helyettesíti, s az ezen lecsapódó
pára át meg átjárja, s így válik
minden ízében porhanyóssá az
óriási nyárs, árulták el a kulisz-
szatitkokat a készítõk. A sütés
12-14 órát vesz igénybe, ez
alatt meghatározott idõközön-
ként forgatják az állatot. Az or-
szágban egyébként egyedül õk
alkalmazzák ezt a technikát,
amely lehetõvé teszi, hogy sok
embert egyszerre szolgáljanak
ki, s ne kelljen a fokozatosan,
csak kívül piruló húsra várni. 
A magyar specialitásnak nem
csak országszerte, hanem hatá-
rainkon túl is nagy keletje van –
Pakson a 226. nyársat forgatták.   

Dávid Ildikó

Ökör forgott a nyárson
Végy egy ökröt, 5 kg szalonnát, tíz kg sót, fél kg bor-
sot, egy kg paprikát, egy kg fokhagymát, ezt fûsze-
rezd meg némi szakértelemmel – és máris indulhat
az ökörsütés!

Magánhadsereg a képtár elõtt
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Szabadságról visszatérve
jólesik felidézni a bebaran-
golt helyek képeit. A pillanat-
nyi élmény sok részletet elfed
elõlünk. Ez a fotóalbum ab-
ban segít, hogy felidézzük a
látott tájat, mûemlékeket, em-
bereket. A szerzõpáros a Tria-
non óta a nemzettesttõl elsza-
kított egykori országrészeket
kereste fel Erdélybõl
(Partium, Székelyföld, Csán-
góföld) kiindulva a Felvidé-

ken, Kárpátalján, a Délvidé-
ken, a Vajdaságon, a Muravi-
déken át az Õrvidékig, vagyis
Burgenlandig. Magyarország
az egyetlen állam a világon,
mely önmagával határos, ol-
vashatjuk az elõszóban, és ez
az alaphang végigkíséri Mi-
hály Zoltán emberekbõl, tá-
jakból és életképekbõl gyúrt
színes fotóit, melyekhez
Csontos János írt szubjektív
hangú kommentárokat.  Mi-
hály Zoltán–Csontos János:
Kárpát-koszorú: Csángóföld-
tõl Õrvidékig. Pomáz, Kráter,
2008.

Mozgókiállítás vendégeske-
dik a Városi Múzeum udva-
rán szeptember 9-én és 10-én.
A Petõfi Irodalmi Múzeum a
„Nyugat 100 busz” tárlattal,
dokumentumokkal, fotókkal
emlékezik meg az irodalmi

folyóirat száz évvel ezelõtti
alapításáról. Az elõzetesen
bejelentkezõ csoportokat a
Városi Múzeum a tárlatveze-
tés mellett játékos vetélkedõ-
vel is várja. A kõtárban 9-én,
17.30-tól Babits és Csinszka
levelezését hallhatják Tell
Edit és Gyulai István elõadá-
sában. 
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Mozimûsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Szept. 7. (vasárnap) 19 óra
ERÕSZAKIK

Színes, felir. angol–belga
vígjáték

Szept. 10. (szerda) 19 óra
AZ ESEMÉNY

Színes, feliratos am. sci-fi 

Szept. 12. (péntek) 19 óra
A SÖTÉT LOVAG

Színes, feliratos am. thriller

Szept. 14 (vasárnap) 17 óra
WALL-E

szinkronizált amerikai 
animációs kalandfilm

Szept. 17 (szerda) 19 óra
EGYSZER

feliratos angol-cseh 
romantikus, zenés film

Szept. 19 (péntek) 19 óra
HANCOCK

szinkronizált amerikai
vígjáték

Csillag születik
Felvételt hirdet a Csillag
Show Dance Egyesület. Min-
den pénteken délután 4 és 5
óra között a mûvelõdési köz-
pont tükrös termében várják a
jelentkezõket, már három
éves kortól. Az oktatás kor-
csoportonként zajlik, ahol a
legújabb táncstílusokat sajá-
títhatják el szakképzett tánc-
tanárok segítségével.

Ugyanitt várják a hastánc
iránt érdeklõdõket is, korha-
tár nélkül a Nedzsma has-
tánccsoportba. Mindkét kép-
zéssel kapcsolatosan érdek-
lõdni a 06-30/36 02 075-ös
telefonszámon lehet.

Madárijesztõ-
készítés

Madárijesztõ-készítõ pályá-
zatra várja az alkotásokat a
Dunakömlõdi Faluház. A
legjobb pályamunkákat dí-
jazzák, a madárijesztõket pe-
dig a Szüreti Nappal kezdõ-
dõen kiállítják a Faluház
elõtt. A szervezõk kérik,
hogy részvételi szándékukat
szeptember 15-ig jelezzék a
faluházban (Tel.: 511-090). 

A Szüreti Nap szeptember
20-án fõzõversennyel veszi
kezdetét, majd térzenével
folytatódik a Roger Schilling
zenekar közremûködésével.
Lesz borbemutató és hallhat-
nak majd bordalokat is. A
szüreti felvonulás fél kettõ-
kor indul a faluháztól. Fél
hatkor Kaczor Ferenc mula-
tós mûsorára tapsolhatnak
majd, este nyolctól pedig a
szüreti bálon rophatják, ahol
megválasztják a „Szüret szé-
pét” is. Aki mellé a szeren-
cse is hozzászegõdik, az sor-
soláson csikót nyerhet majd. 

Kultúrházak
éjjel-nappal

Idén is csatlakozik az országos
kezdeményezéshez a paksi mû-
velõdési központ, amely szep-
tember 20-án (szombaton) dél-
után két órától másnap hajnali
két óráig tart majd nyitva. Lát-
hatják majd „Az én városom-
másképp” Péger József interak-
tív kiállítását, melyet 18 órakor
tár a nagyközönség elé. 

Délután öttõl gyerekfilmeket,
hét órától musicaleket, este tíz-
tõl pedig Oscar-díjas filmeket
vetítenek majd.

Lesz éjszakai városismereti
verseny is, 21 órától pedig csil-
laglesre indulhatnak az érdeklõ-
dõk. Mindemellett bemutatkoz-
nak majd paksi zenekarok, lesz
nosztalgia zsíroskenyér-tea par-
ti a nyugdíjasklub részvételé-
vel, kézmûves foglalkozás ki-
csiknek és nagyoknak, de a mû-
velõdési házat is bejárhatják az
ott dolgozók vezetésével. 

Nyugat 100

Mit ajánl a VMK
könyvtára?
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Tartsa megtakarításait

devizában! 
évi 3,0 % (EBKM: 3,00-3,02 %) 

betéti kamatot fizetünk a devizaszámlán
svájci frankban 6 vagy 12 hónapra lekötött,

10.000 CHF feletti betétekre,

évi 4,0 % (EBKM: 4,00-4,04 %) 
betéti kamatot a devizaszámlán euróban 
6 vagy 12 hónapra lekötött, 5.000 EUR

feletti betétekre!!!

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

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részle-
tes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Ajándékutalvány
5000 Ft értékben.

Óvodásoknak, 
iskolásoknak 
új szemüveg 

készítésénél vehetõ 
igénybe, szemüvegenként 

egy kupon 
használható fel.

Paks, Dózsa Gy. u. 20.
Tel.:75/511-246

Szekszárd, 
Széchenyi Üzletház 

Széchenyi u. 21, I. emelet
Telefon: 74/311-262

Érvényes:
2008. aug.15.-szept. 30.

PAKS 
Dózsa György út 20.

Tel.: 75/511-246

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ

A LENS OPTIKA ÜZLETEIBEN

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

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

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

Eladó 1080 m2-es 
ipari csarnok Pakson 
a Tesco és az Atom Center

szomszédságában.
Érdeklõdni: 

06-20-9-267-408 

06-20-9-583-770

Lapunkat 
az interneten is

olvashatja:
www.paksihirnok.hu


