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100% 
bankbetét!

évi 10% kamat
(EBKM 10,43%)

a 60 napra lekötött 
számlabetétekre!

PAKS, VILLANY UTCA 4. 75/511-240

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását 

az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

PAKSIHÍRNÖK

Paksi
szüret 
Sillerünnep
és nyitott
kultúrházak

(8. és 13. oldalon)

A tartalomból
A vártnál jobban alakul a város
költségvetése, hangzott el a nyári
szünet utáni elsõ testületi ülésen.

3. oldal

Indul a fûtési szezon. Összeállítá-
sunkban olvashat a szén-monoxid ve-
szélyeirõl, a távfûtés igénylésének le-
hetõségeirõl és a helyi támogatásokról.

5. oldal

Szeretnék javítani az érdekképvi-
seletek hatékonyságát az atomerõmû
szakszervezetei, ennek érdekében
két szervezet egyesült.           6. oldal

Koncepciót vált az Energetikai
Szakközépiskola. Eddig fõként a felsõ-
oktatás számára képeztek diákokat, a
jövõben magas szintû tudással rendel-
kezõ szakembereket kívánnak a mun-
kaerõpiacra bocsátani.              7. oldal

Sportösszeállításunkban beszá-
molunk róla, hogy Mészáros Anett
bronzéremmel tért haza a Rio de
Janerio-i cselgáncs világbajnokság-
ról. Pakson közel ötszáz dzsúdós
részvételével zajlott az Atom Kupa.

16-18. oldal



Miként arról beszámoltunk,
a paksi rendelõintézet el-
nyerte a jogot arra, hogy
szolgáltatásait egynapos se-
bészettel bõvítse. Az OEP a
következõ egy évben ezer
mûtétet finanszíroz. Az ön-
kormányzat a Norvég Alap-
ból szerette volna finanszí-
rozni az épület-átalakítást,
de erre nem maradt idõ, a
szükséges munkákat önerõ-
bõl fedezik. Az egynapos se-
bészetet a négy sebészt fog-
lalkoztató MED-CHI-
RUNG Kft. mûködteti
majd. Dr. Gyõri Attila el-
mondta, szeptember 27-ére
tervezik a mûszaki átadást,
a sebészet pedig várhatóan
október 10-15-e táján kezdi
meg mûködését. Öt szakmá-
ban végeznek kisebb mûté-
teket, ezek a sebészet, uro-
lógia, nõgyógyászat, ortopé-
dia, fül-orr-gégészet. Ezen
belül is a leggyakoribbak az
aranyér, visszér, sérv mûté-

tek, kisebb bõrel-
változások kezelé-
se, orrnyálkahár-
tya, valamint kül-
s õ f ü l - m û t é t e k .
Említette még a
fõorvos a nõ-
gyógyászat eseté-
ben a terhesség-
m e g s z a k í t á s t ,
méhszájmûtéte-
ket, az ortopédia
területén a kisebb
beavatkozásokat,
mint például a bü-
työk, illetve csont-
kinövések kezelé-
sét. Egyes problé-
mákat nem tud-
nak egyelõre ke-
zelni, mivel még
nincs laporosz-

kóp-torony. – Nagyon szigo-
rúan szabályozott feltételei
vannak annak, hogy mely
beavatkozások végezhetõek
el ilyen feltételek között –
húzta alá dr. Gyõri Attila.
Hozzátette, nem csak a mû-
téteket illetõen, hanem a pá-
ciensek állapotát illetõen  is
szigorú a szabályozás. Vi-
szonylag egészséges embe-
reket láthatnak csak el, azaz
vannak bizonyos kizáró té-
nyezõk, mint korábbi mûtét,
betegség, egyéb rizikófak-
tor. Ezt egyébként egy hely-
ben végzett altatóorvosi
vizsgálat dönti el. A pácien-
seket háziorvosi, szakorvo-
si, magánorvosi javaslatra
fogadják idõpont-egyezte-
tés után, várhatóan egy hó-
napos idõtartamon belül.
Dr. Gyõri Attila arról is tájé-
koztatott, hogy laporosz-
kóp-torony hiányában az
ilyen beavatkozást igénylõ
mûtéteket egyelõre nem

tudják elvégezni. A mûszer
húszmillió forint, de borsos
ára ellenére tervezik, hogy
egy éven belül beszerzik. A
fõorvos rámutatott, mûsze-
rezettség és egyéb tekintet-
ben is kiemelkedõ a paksi
egynapos sebészet. – Az ön-
kormányzat országos vi-
szonylatban is kimagaslóan
jó, szinte pazar körülménye-
ket teremtett, a felszerelt-
ség is kiváló – fogalmazott.
Elmondta, hogy a megyé-
ben két helyen, Bonyhádon
és Dombóváron lesz egyna-
pos sebészet, de mindkét
helyen kórházban, tehát e
tekintetben is egyedülálló a
paksi. Három kétágyas szo-
bát alakítottak ki a mûtõk
mellett. A sebészet stábjá-
hoz négy szakorvos tarto-
zik. Az elõírásoknak megfe-
lelõen olyan szakemberek,

akik legalább öt éve meg-
szakítás nélkül gyakorolják
hivatásukat. Lesz három
mûtõs, altatóorvos és as-
szisztens, valamint fõnõvér. 

A betegek minden esetben
24 órán belül elhagyják
majd az intézetet. Többsé-
gében még ennél is jóval rö-
videbb idõt, csupán néhány
órát töltenek ott a pácien-
sek. Néhány kivétel van,
ahol nem szakmai elvárás
ugyan, „csupán” gyakorlat,
hogy az éjszakát bent tölti a
beteg. Dr. Gyõri Attila
hangsúlyozta, a világban –
fõként az USA-ban és Nyu-
gat-Európában – egyre na-
gyobb teret hódít az egyna-
pos sebészet. – A mûtét utá-
ni ápolás nem orvosi fel-
adat. Meggyõzõdésem,
hogy a beteg otthon, család-
ja körében gyógyul leg-
gyorsabban – tette hozzá a
sebész fõorvos.

-vt-
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Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
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Címlapfotók: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu
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Egyedülálló lesz az egynapos sebészet
Gõzerõvel folyik az egynapos sebészet indulásához
szükséges átalakítás a rendelõintézetben. A munkálato-
kat a közbeszerzési pályázat nyerteseként a BATU Kft.
végzi. A határidõ igen szoros, hiszen az intézménynek
október elsejétõl van szerzõdése az Országos Egészség-
pénztárral (OEP). A szolgáltatás várhatóan október kö-
zepén indul.



Arányos, sõt a vártnál job-
ban alakult a költségvetés
teljesítése az elsõ félév mér-
lege szerint, állapította meg
Hajdú János polgármester a
nyári szünet utáni elsõ testü-
leti ülésen. Mint kiemelte, az
intézményi kiadások állapo-
ta a leginkább figyelemre

méltó, hiszen a takarékos
tervezés ellenére nem érte el
az oktatási, kulturális és
egészségügyi kiadások mér-
téke az ötven százalékot fél-
évkor, ami Hajdú János érté-
kelése szerint azt jelenti,
hogy némi kis tartalék is van
a költségvetésben.

A költségvetési rendeletet
is módosította a képviselõ-
testület, a fõösszeg 83,6 mil-
lió forinttal változott egye-
bek között állami pályáza-
tok, s ahhoz szükséges önerõ
megjelenítése miatt. 

Ezúttal két intézmény – a
Deák és a Gazdag Erzsi álta-
lános iskolák – mûködésérõl
szóló beszámoló került a tes-
tület asztalára. Mindkettõt
elfogadták, illetve az utóbbi
iskola alapító okiratát is mó-
dosították, mivel átkerült az
intézményhez az autista cso-
port mûködtetése. Mezõsi
Árpád javasolta, hogy vizs-
gálják meg annak lehetõsé-
gét, hogy a Gazdag Erzsi is-

kola megkapja a szomszédos
telken lévõ idõsek napközi
otthonát, növelve ezzel nem-
csak az épületeket, hanem az
udvart is. Az épületbe kerül-
hetne a Kápolna utcából az
autista csoport. Az idõsek
napközije elhelyezésére a
most megürült Kereszt utcai

óvoda lenne alkalmas a kép-
viselõ szerint. Hajdú János
ígéretet tett arra, hogy
megvizsgálják, de – mint
mondta – a mostani helyzet-
ben, amikor takarékosko-
dásra kényszerül az önkor-
mányzat, kevés esélyt lát a
terjeszkedésre.

A testület szervezeti és mû-
ködési szabályzatát kénysze-
rûségbõl módosították, a tör-
vényi elõírások miatt volt
szükség néhány korrekcióra.

Érintették egyebek között a
civil szervezetek ülésen való
részvételi jogát, a kisebbségi
önkormányzatok által hasz-
nált ingatlanok kérdését.

Csatlakozik a paksi önkor-
mányzat – immár hetedik
éve – a Bursa Hungarica ösz-
töndíj-pályázathoz a felsõok-
tatásban tanulók támogatá-
sára. A szükséges ûrlap Paks
honlapjáról letölthetõ vagy a

szociális osztályon igényel-
hetõ. A kérelmezõk száma –
mint ahogy a gyermeklét-
szám – csökken, tavaly 103
diák kapott havi 4-6 ezer fo-
rint ösztöndíjat az önkor-
mányzattól, amit jó esetben
megyei és állami támogatás
növelt.

A Paksi Atomerõmû Zrt.
kezdeményezésére terület-
cserérõl is állást foglaltak a
városatyák. Az atomerõmû a
felújítás alatt álló Erzsébet

szálló elõtti és mögötti terü-
leteket, s az úgynevezett vi-
etnámi parkot kérte, s uta-
kat kínált helyette a társa-
ság. Az önkormányzat hoz-
zájárult azzal a kitétellel,
hogy a közterületi funkció
maradjon meg például az
épület mögötti park eseté-
ben. Az említett területekért
több apróbb útszakasz ke-
rült a város tulajdonába a
valós használati módnak
megfelelõen.

A képviselõk több önkor-
mányzati tulajdonú ingat-
lan, terület eladásához hoz-
zájárultak. Kivétel volt a
dunakömlõdi orvosi rendelõ
és szolgálati lakás, ezt nem
értékesítik, viszont meg-
vizsgálják a felújítás lehetõ-
ségeit.

Paks Város Önkormányza-
ta a Dél-Dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanácshoz pá-
lyázik kerékpárút létesítésé-
nek támogatására. A kerék-
párutat az elkerülõ út men-
tén a Kandó Kálmán utcától
a hatos útig építenék. A be-
ruházás mértéke meghalad-
ja az 50 millió forintot, mely-
bõl 13 millió önerõt kellett
vállalnia a településnek. Az
elbírálás januárban várható.
A tervek szerint jövõre – egy
másik pályázat támogatásá-
val - folytatatnák a bicikliút
építését az atomerõmûig, il-
letve Csámpáig. 

Napirend elõtt

Herczeg József tanácsnok az
augusztusi galántai vásár
eseményeirõl számolt be
képviselõ társainak napirend
elõtti felszólalásában. El-
mondta, a szlovák város ün-
nepségén elismerést kapott
Paks a testvérvárosi kapcso-
latok ápolásáért. Dr. Potocz-
ky Iván képviselõ arról tájé-
koztatott, hogy megkezdték
egy paksi vízi társulat meg-
alakításának elõkészületeit.
A cél, hogy a helyi problémá-
kat orvosolják lokálpatrióta
módon.

Vida Tünde
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A NYÁRI SZÜNET UTÁN ISMÉT INDUL A

PILATES
Több helyszínen is folytatódik e szenzációs alakformáló, rehabilitáló
és stresszoldó mélyizom torna, mely kortól és nemtõl függetlenül lá-
togatható.

Megkezdõdik a 

KISMAMA PILATES
ahová várom a kezdõ és haladó érdeklõdõket egyaránt, akik a köny-
nyebb szülés és gyorsabb regenerálódás reményében mozogni sze-
retnének.

Érdeklõdni és idõpontot egyeztetni Weiszné Tóth Erikánál 
a 30/390-2189-es és a 70/372-0545-ös számon lehet.

Döntés után
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Szembeszökõ különbség

Év végéig felújítják a Duna
Hotelt. A valamivel több
mint harmincéves épületre
jócskán ráfér a rekonstruk-
ció. A paksi atomerõmû a
szállodát két éve értékesí-
tette egy budapesti befekte-
tõi csoportnak azzal a kikö-
téssel, hogy maradjon meg
a funkciója. A tulajdonosok
létrehozták a Paksi Hotel
Kft.-t, mely teljes körûen
felújítja a szállodát. Az év
eleje óta tartó munkálatok
közben a hotel üzemel.
Dömény Zoltán ügyvezetõ
kiemelte, szembeszökõ a kü-
lönbség az 1975-ben épült
hotel már megújult, s még
felújítás elõtt álló szintjei
között. Elsõ ütemben a har-
madik emelet készült el, itt
már a falakon, s a födémen
kívül minden új. Itt lakosz-
tályokat, apartmanokat ala-
kítottak ki felszerelt kony-
hákkal.

A tervek szerint október
végére a második emelettel,
december közepére a szállo-

da többi részével is végez-
nek. A többi szinten két-
ágyas szobák lesznek, illet-
ve egy 200 fõs rendezvény-
termet, 300 adagos kony-
hát, kisebb létszámú cso-
port fogadására alkalmas
termet hoznak létre. A föld-
szintre pedig egy bankfiók
költözik majd. Dömény Zol-
tán elmondta lapunknak, a
külsõ felújítás is része a be-
ruházásnak. A háromcsilla-
gos hotel klasszikus érte-
lemben vett városi szálloda
marad, mely fõként a gaz-
dasági kapcsolatok, az
atomerõmû miatt Paksra lá-
togató vendégekre épít, de
számítanak a turistákra is,
akiknek komplett turiszti-
kai csomagot kínálnak majd
a Duna-Sió Turisztikai
Egyesülettel karöltve. Van-
nak közös tervek a látogató-
központtal is, hiszen – mint
az ügyvezetõ kiemelte –
nem hagyható figyelmen kí-
vül az atomerõmû turiszti-
kai vonzereje sem.      -vida-

Összefog 
a polgári oldal
Szorosabb együttmûködésre
lép egymással a Fidesz, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt
és a Dunakorzó Polgári Egye-
sület azzal a céllal, hogy össze-
fogják a polgári érzelmû civil
és politikai szervezeteket. A
felsoroltakon kívül még két
szervezettel folynak tárgyalá-
sok, hogy csatlakozzanak a vá-
rosi nagykoalícióhoz. Mind-
emellett várnak bárkit, akik
hasonló elveket vallanak,
hangzott el a Fidesz sajtótájé-
koztatóján. Bordács József el-
nök elmondta, a Fidesz, a
KDNP és a Dunaakorzó Pol-
gári Egyesület rengeteg
programot szervezett. Szep-
tember 21-ére, az õszödi be-
széd évfordulója kapcsán hir-
dettek kormányellenes de-
monstrációt a Szent István
térre. Szeptember 26-án dr.
Semjén Zsolt, a Keresztény-
demokrata Néppárt elnöke
lesz a vendég a városi mûvelõ-
dési központban. Október 11-
én Navracsics Tibort, a
Fidesz-MPSZ frakcióvezetõ-
jét várják a városháza nagy-
termében. Október 16-án a
Nemzeti Kamaraszínház elõ-
adásában láthatják az érdek-
lõdõk a Húsdarálót, melyet az
56-os forradalom hõseinek
emlékére adnak elõ. Decem-
ber másodikán Böjte atya tart
szentmisét és az általa gondo-
zott gyermekek tartanak elõ-
adást. A dévai árvák részére
addig is várják a felajánláso-
kat. A Fidesz és szövetségesei
október 7-én egy közös pikni-
ket tartanak, ahova várják ta-
gokat, illetve az aktivistákat.     

-pt-

Röviden
Véget ért a kirándulások
idõszaka a Paksi Városi
Nyugdíjasklubnál. Czetli
Imre elnök elmondta, hat al-
kalommal utaztak együtt a
klubtagok, kivétel nélkül
mindig termálfürdõt válasz-
tottak úti célul. Azt a majd-
nem nyolcvanezer forintot is
erre a célra használták fel,
amit az adók egy százaléká-
ból kaptak. Az elnök el-
mondta, a kirándulások mel-
lett közkedveltek a batyus
bálok is a tagság körében. A
tervek szerint októberben
rendeznek egy ilyen összejö-
vetelt.

Betörõket fogtak a Paksi
Rendõrkapitányság munka-
társai. Szeptember 8-án a
délelõtti órákban Nagy-
dorogon egy italboltba ha-
tolt be ismeretlen tettes, és
onnan szeszes italt, üdítõt és
édességet tulajdonított el.  A
rendõrök három felnõtt és
egy fiatalkorú elkövetõ ki-
létét derítették fel, akik a
cselekményüket elismerték.
A nyomozás során kétséget
kizáróan megállapítást
nyert, hogy öt hasonló betö-
rést követtek el, s ezzel több
százezer forint kárt okoztak. 

Megújult a Hétszínvirág
óvoda udvara. A nyáron kö-
zel kilencszázezer forintot
költött a Hétszínvirág Ala-
pítvány az udvar szebbé té-
telére. Az intézménynek
szeptembertõl új vezetõje
van, Jantnerné Oláh Ilona
személyében. A korábbi ve-
zetõ nyugdíjba vonult. Az
óvodások szeptember 26-án
vendégeket fogad. Pákozd-
ról érkezik hozzájuk ötven
óvodás hét felnõtt kíséreté-
ben. Szeptember végén in-
dul újra a Madarász ovi
program, októberben „tök-
mag” napot szeretnének tar-
tani a Kertbarátok segítsé-
gével.

-vt-

Elõzõ lapszámunkban ír-
tunk arról, hogy Magyar
Termék Nagydíj elismerés-
ben részesült a DC Beton
Kft. Cikkünk figyelmetlen-
ségbõl munkacímmel jelent
meg. A hibáért Kovács Sán-
dor ügyvezetõtõl és olvasó-
inktól elnézést kérünk.



A balesetek okaként leg-
gyakrabban a fûtési rend-
szerek szabálytalan bõvíté-
se, a levegõelszívók szabály-
talan – gyakran utólagos –
beépítése, a rendszeres kar-
bantartás hiánya és a nyílás-
zárók cseréje, átalakítása
szerepelt. Utóbbi azért sze-
repelhet okként, mert a fo-
kozott légzárású, vagyis a le-
vegõ mozgását teljesen meg-
akadályozó nyílászárók a he-
lyiségekbe a fûtés mûködé-
séhez elengedhetetlenül
szükséges levegõmennyisé-
get sem engedik be. Így az
elégtelen égés során kelet-
kezõ szén-monoxiddal telí-
tett füstgázok visszaáramol-
hatnak a lakótérbe a ké-
ménybõl. Elõfordulhat az is,
hogy a fürdõszoba ajtaján lé-
võ szellõzõnyílást eltömítik,
és emiatt alakulhat ki a mér-
gezés. A levegõelszívók nem
kellõen megfontolt beépíté-
se, kéménydugulás, a meghi-
básodott vagy rossz állapotú
fûtõberendezés, szabályta-

lan gáztûzhely-használat,
szerelési hiba vagy szabály-

talan szerelés ugyancsak
okozott balesetet – függetle-
nül a beépített készülékek
gyártmányától. A balesetek
elkerülése érdekében a leg-
fontosabb, hogy szakember-
rel szereltessük fel és állít-
tassuk be a gázfogyasztó ké-

szülékeket, és ezeket évente
egyszer vizsgáltassuk át. A
gázkészülékekkel kapcsola-
tos szerelõi és karbantartási
jogosultsággal az arcképes
gázszerelõi igazolvánnyal
rendelkezõ épületgépészek
rendelkeznek. A Magyar
Épületgépészek Szövetségé-
nek tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy a gázfogyasztók
általában a fûtési idény ele-
jére halasztják fûtõberen-
dezéseik karbantartását.
Sajátos, hogy a balesetekrõl
szóló híradások jelentik az
egyik leghatékonyabb kom-
munikációs eszközt a fo-
gyasztók figyelmének fel-
keltésére. Egy-egy halál-
esetrõl szóló beszámoló
megnöveli a gázkészülékek
ellenõrzését, karbantartá-
sát igénylõk számát.

-vt-
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Fotó: Molnár Gyula

Már kérhetõ a távfûtés
A kánikula forróságát idén
hamar követte a hûvös õsz,
így sokakban felmerült az
igény a távfûtés indítására,
pedig a hivatalos fûtési sze-
zon a korábbi években ok-
tóber közepén kezdõdött.
Paks több társasházában
még jelenleg is folynak az
épületek hõszigetelési
munkálatai és a nyílászá-
rók cseréje, ezeken a he-
lyeken a fûtésrendszer kar-
bantartása sem fejezõdött
még be. Az egyes lakókö-
zösségek kérésére már az
elmúlt hétvégén felmele-

gedhettek a lakások radiá-
torai azokban az épületek-
ben, ahol mûszakilag lehet-
séges a fûtésrendszer üze-
meltetése, tudtuk meg a
DC Therm Kft. vezetõjétõl,
Kövesdi Lajostól. Azokat
az épületeket, amelyekben
nem kérik idõ elõtt a szol-
gáltatás elindítását, akkor
kezdik fûteni, ha a napi hõ-
mérsékleti átlag egymás
utáni három napon 10 Cel-
sius fok alatt marad. A
szolgáltató szezonvégi árai-
ban nincs változás.           

-s-

Szén-monoxid: a láthatatlan méreg
Az elmúlt években minden fûtési szezonban hírt adtak
a médiumok a fûtési rendszerekben termelõdõ szén-
monoxid által okozott balesetekrõl, halálesetekrõl. Az
idei fûtési szezon még szinte el sem kezdõdött, de már
megtörtént az elsõ halálos baleset Somogytúron.

A szén-monoxid (CO) égési folyamatok terméke,
égéstermék, ami viszonylag kevés oxigén jelenlétében ke-
letkezik. Jelen van a kipufogógázban és a cigarettafüstben
is. Mivel színtelen és – bármilyen töménységben – szagta-
lan, gyakorlatilag lehetetlen észrevenni. A levegõben,
amellyel robbanó elegyet alkot, gyorsan kialakul mérge-
zést elõidézõ koncentrációja. Igen veszélyes méreg, mert
megköti a vérben lévõ hemoglobint, valamint idegrendsze-
ri tüneteket okoz. A szén-monoxidot beszívó ember már
rövid idejû belégzése, enyhébb mérgezés esetén zavartsá-
got, fejfájást, hányingert, szédülést érez. Hosszabb belég-
zésekor tudatvesztés, halál következhet be.

A vegyes tüzelést is támogatják
Legkésõbb szeptember 30-
ig kérhetõ az önkormány-
zat szociális osztályán az a
támogatás, melyet a köz-
ponti juttatások kiegészí-
téseként az idén vezetett
be a paksi önkormányzat
azok részére, akik nem
gáz- vagy távfûtést vesz-
nek igénybe, ezért a támo-
gatásban sem részesülhet-
tek. Badics Istvánné, a hi-
vatal szociális osztályának
vezetõje elmondta lapunk-
nak: a jogosultak október
15-ig egy összegben kap-
ják meg a hat hónapra ki-

számított támogatást,
melynek mértéke nem egy-
séges. A családban élõk
esetén azok jogosultak a
támogatásra, ahol az egy
fõre jutó jövedelem nem
haladja meg a  nyugdíjmi-
nimum 300%-át, vagyis
81390 forintot. Az egyedül
élõk esetében ez a határ
94955 forint. A 67825 forint
alatti egy fõre jutó jövede-
lem esetén a támogatás ha-
vi 1500, a többi jogosult
számára pedig 1000 forint
utalható ki havonta.

-s-



Már az ötezredik elhasznált fûtõelem
is bekerült az atomerõmû szomszédsá-
gában épült tárolóba. A létesítményt
1994-ben kezdték építeni, s tíz éve,
1997-ben fogadta
az elsõ kiégett ka-
zettát. Ebbõl az
alkalomból tartot-
tak konferenciát
szeptember 7-én
Tengelicen. 

Budai Gábor tu-
dományos igazga-
tó a tároló terve-
zésével kapcsolat-
ban elmondta, an-
nak idején a paksi
a t o m e r õ m û b e n
minden efféle fel-
adatot maguknak kellett megoldani. –
Volt Pakson nyolcszáz mérnök, köztük
fizikusok, vegyészek, jól képzett szak-
emberek. Amikor a tároló típusának ki-
választására került sor, közülük 799 azt
sem tudta, hogy létezik ilyen. Akkori-
ban a világ pozitív példája voltunk,
hogy miként lehet egy ilyen feladatra

két év alatt felkészülni – idézte fel az
igazgató. Hozzátette, az idõ igazolta
döntésüket, a szárazaknás moduláris
tároló bevált. – Ha az idõt vissza lehet-

ne pörgetni, ugyanezt választanám.
Nagyjából ötezer kazetta van benne,
ennyit megfogtunk és betettünk, mi-
közben említésre méltó esemény nem
történt – mondta Budai Gábor alátá-
masztva azt az állítását, hogy ez egy jó,
biztonságos rendszer. A kazetták – sa-
ját szavaival élve – jól érzik magukat,

mert a rendszer hûvös, nem degradáló-
dik a kazetták burkolata, egyesével
vannak lerakva, bármikor moni-
torozhatóak.

– A most tízéves Kiégett Kazetták Át-
meneti Tárolójában 7200 férõhely van,
nemrégiben fejezõdött be négy modul
építése, így most tizenhat van – foglalta
össze a hulladék-elhelyezésért felelõs
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Köz-
hasznú Társaság ügyvezetõje. Dr.
Hegyháti József elmondta, a létesít-
mény megépítésére azért volt szükség,
mert megszûnt az a korábbi lehetõség,
hogy kiszállítsák a Szovjetunióba a ki-
égett fûtõelemeket. A létesítményben
ötven éven át tárolják az elõzõleg öt
évig pihentetett fûtõelemeket biztonsá-
gos, világszínvonalú módon. A tíz év
alatt gond, biztonságot megkérdõjelezõ
momentum nem merült fel. Errõl már
Török Gusztáv beszélt. Az erõmû kör-
zetében lévõ települések alkotta Társa-
dalmi Ellenõrzõ és Információs Társu-
lás figyelemmel kíséri az építést, bõví-
tést, de – miként elnöke hangsúlyozta –
elképzeléseikkel összhangban megva-
lósult az az elv, hogy békés szimbiózis-
ban élnek a nukleáris létesítménnyel.     

-vida-
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Fotók: Molnár Gyula (fent), Vida Tünde (lent)

Bevált a konstrukció

Miután az ATISZ beolvadt
a Munkástanácsba, négyrõl
háromra csökkent az atom-
erõmûben mûködõ szak-
szervezetek száma. A két
szervezet együttesen is a
harmadik erõt képviseli a
népesebb PADOSZ és
MÉSZ mellett. Markotány
Károly, a Paksi Atomerõmû
Munkástanácsának elnöke
elmondta, elõbb országos
szinten igyekeztek együtt-
mûködést elérni a szakszer-
vezetek között, majd miu-
tán itt nem jártak sikerrel,
döntöttek úgy, hogy alulról
kezdik a szervezést, s a
munkahelyeken próbálkoz-
nak. A paksi atomerõmû
két, létszámát tekintve leg-
kisebb szervezete között
másfél-két éve kezdõdtek

meg a tárgyalások azzal a
céllal, hogy hatékonyabbá
tegyék az érdekvédelmet. 

– Legegyszerûbb volt az
ATISZ-szal megegyezni,
augusztusban ez a szerve-
zet megszûnt, annak volt el-
nöke már múlt év óta a
Munkástanács vezetõségé-

nek tagja – számolt be az
elõzményekrõl Markotány
Károly. Néber Tibor, volt
ATISZ elnök szerint közö-
sen valóban jobban el tud-
ják látni a munkavállalók
érdekvédelmét, s a munkál-
tató is komolyabb partner-
ként tekint rájuk, ha ösz-

szehangoltan dolgoznak. –
Tervünk az, hogy az atom-
erõmûben lévõ három szer-
vezet szövetségre lép, s
együtt tárgyaljuk meg a
legfontosabb kérdéseket –
mondta még el. Hozzátette,
az elmúlt tavasz (vagyis a
bértárgyalások – a szerk.)
közelebb hozta, összerázta
a szakszervezeteket.

A lapzártánk után zajló üze-
mitanács-választásokra már
közösen készül az atomerõmû
megmaradt három szakszer-
vezete, egymással egyeztetve
állítottak jelölteket.

Markotány Károly elmond-
ta, országos szinten is várha-
tó változás, a VDSZSZ,
melyhez a paksi PADOSZ is
tartozik, várhatóan átlép a
Liga Szakszervezetek szö-
vetségébe. A hírt a PADOSZ
elnöke, Lõrincz László meg-
erõsítette.

-vida-

Hatékonyabb érdekvédelem a cél
A korábbinál szorosabb együttmûködésre törekszenek az atomerõmû szakszerveze-
tei. Nem csak helyben, országos szinten is szeretnék javítani az érdekképviselet haté-
konyságát azzal, hogy erõsebb szövetséget sürgetnek.



Míg eddig jobbára a felsõ-
oktatás számára képeztek
diákokat, a jövõben a szak-
munkásképzésre szeretnék
fektetni a hangsúlyt az
Energetikai Szakközépisko-
lában. Olyan érettségizett
szakembereket szeretnének
adni a munkaerõpiac számá-
ra, akik minõségi tudással
rendelkeznek, életszerû kö-
rülmények között végezték
gyakorlatukat. 

Az új tanévben új igazga-
tója van az iskolának. A ko-
rábbi – miután unszolásra
egy esztendõt ráhúzott a
tervezettre – nyugdíjba vo-
nult. Ronczyk Tibort Szabó
Béla követi a vezetõi szék-
ben. – Annak ellenére, hogy
2001 óta már alapítványi
formában mûködik az Ener-
getikai Szakközépiskola,
változatlanul az atomerõmû
a fenntartó, azaz az MVM
Holding, melynek szerves
része a paksi atomerõmû,
szögezi le az igazgató ki-
emelve, hogy ez azt jelenti,
hogy ugyanolyan jó kondíci-
ókkal rendelkezik. Az iskola
az ország legjobbjai között
van a továbbtanulási ará-
nyokat figyelembe véve. Az

itt végzettek 95%-ban fõis-
kolára, egyetemre mennek,
zömmel mûszaki pályára,
de más szakirányokba is. A
jövõben is szeretnének
olyan fiatalokat oktatni, ne-
velni, akik felsõoktatási in-
tézményekben tanulnak to-
vább, de az alapvetõ cél
megváltozik, a szakképzés,
azon belül is az életszerû
gyakorlatra épülõ, minõségi
tudást jelentõ szakképzés a
cél. Minderrõl az ESZI In-
tézményfenntartó Alapít-
vány nemrégiben újjáala-

kult kuratóriumának elnö-
ke, Horváth Miklós tájékoz-
tatta lapunkat. Elmondta,
reagálni szeretnének az is-
kolát érintõ külsõ és belsõ
változásokra. Így az MVM
cégcsoport holdinggá alaku-
lására, a szakképzést érintõ
törvénymódosításokra. 

– Olyan szakembereket
szeretnénk kibocsátani,
akik nem tanmûhelyekben,
hanem színvonalas munka-
helyeken, életszerû körül-
mények között végzik gya-
korlatukat, emellett érettsé-
givel, magas szintû elméleti
tudással, szakmai idegen-
nyelv-ismerettel rendelkez-
nek – hangsúlyozta. Hozzá-
fûzte, az energetika terüle-
tén új technológiák alkalma-
zása nyer majd teret, hiszen
a kormány vállalta, hogy nö-
veli a megújuló energiafor-

rások arányát, ehhez pedig
az új technológiákat ismerõ
szakemberekre van szük-
ség. – Az tûztük ki célul,
hogy az ESZI lesz az az in-
tézmény, ahol erre a korsze-
rû tudásra szert lehet tenni
– fogalmazott az elnök.

A koncepcionális célok
mellett vannak más tervek
is az ESZI új vezetõségé-
nek tarsolyában. Szabó Bé-
la elmondta, célja, hogy nö-
velje a tanulmányi fegyel-
met, szeretné, ha a lehetõ
legkevesebb lenne félévkor,
év végén az elégtelen osz-
tályzat. Tervezi, hogy beve-
zeti az elektronikus naplót.
– Ott, ahol csúcstechnológi-
ával mûködõ ipar van, az is-
kola sem maradhat el – fo-
galmazott az új igazgató,
aki alapítása óta dolgozik
az ESZI-ben. A pedagógu-
sok számítógépen rögzítik
majd hagyományos napló
helyett az órán történteket,
jegyeket, hiányzásokat, s a
szülõk – megfelelõ adatvé-
delem mellett – saját gyer-
mekükrõl információt kap-
hatnak otthon az internet
segítségével, foglalta össze
az elektronikus napló lé-
nyegét. Egyéb tekintetben
Szabó Béla szeretné az ed-
digi jó színvonalat tartani,
például a diáksport, tan-
órán kívüli foglalkozások,
kollégium terén. A legna-
gyobb változás nem egyik
napról a másikra történik,
ez pedig a képzési rend-
szerben jelent majd hang-
súlyeltolódást. 

Jelenleg hat szakmacso-
portban képeznek diákokat,
akik 12. évfolyam után
érettségit tesznek, s utána
1-2 év alatt szerezhetnek
szakmát. 

Az ESZI igazgatójának
munkáját három helyettes
segíti, Tormáné Gyõrffy
Éva szakképzési, Csajági
Sándor közismereti és Tarr
Annamária gazdasági terü-
leten lát el igazgató-helyet-
tesi feladatokat.            

Vida Tünde
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Fotó: ESZI (fent), S(lent)

Koncepciót vált a szakközépiskola
Új vezetése van mind az Energetikai Szakközépiskolának,
mind a fenntartó alapítványnak. Új irányt vesz az iskolá-
ban folyó szakképzés is. A tervek szerint a fõ hangsúlyt a
jövõben nem arra helyezik, hogy minél több diákjuk ke-
rüljön a felsõoktatása, hanem arra, hogy piacképes szak-
mát adjanak végzett tanulóik kezébe. Ezeket a szakembe-
reket többségében a Magyar Villamos Mûvek holdingszer-
vezetéhez tartozó vállalatok számára szeretnék képezni.
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Fotók: Molnár Gyula

Sillerünnep és nyitott kultúrházak a szüreti napon

Tucatnyi fogat és mintegy
negyven lovas Paksról és a
környezõ településekrõl,
táncosok, zenészek gyüle-
keztek a szüreti nap délután-
ján. A mûvelõdési központ-
nál a Vetõvirág Hagyomány-
ápoló Népzenei Együttes
térzenével csalogatott. A
bíróné, Matviján Szabina el-
foglalta helyét a bíróval,
Szõts Istvánnal együtt a hin-
tón, a kisbíró, Várszegi Vik-
tor sem hiányzott mellõlük.
Az érdeklõdõk nem csak a
városon végigvonuló díszes
menetet csodálhatták meg,
hanem a Madocsai Hagyo-
mányõrzõ Néptáncegyüttes
utcatáncát is, melyet élõ ze-
nére roptak, a talpalávalót a
Szaggató zenekar húzta.    

Mire a menet a Sárgödör
térre ért, ott már javában
folyt a színpadi mûsor. A
Roger Schilling Fúvószene-
kar térzenéje után apró lá-
bak dobogása töltötte be a
teret, a Vörösmarty utcai
óvoda Katica csoportja adott
elõ szüreti játékot. Láthatta,
hallhatta a közönség a
Kalinkó Citerazenekart, a
madocsai együttes itt is el-
járta táncait, zenélt a Vetõvi-
rág együttes, Liszter Sándor
és táncosai cigánymuzsikát
hoztak, a Tûzvirág Tánc-
együttes pedig ismét ferge-

teges mûsorral lepte meg a
közönséget. A szüreti mulat-
ság elõtt ismét a zenéé volt a
fõszerep, Egri József és
Várkonyi Szilvia operettmû-
sora késztette tapsra a nagy-
érdemût. 

A jó hangulatról a mûsor
mellett kiegészítõ progra-
mokkal is gondoskodott a
szervezõ Paksi Közmûvelõdé-
si Kht. A Brenner pincében
kiállítást rendeztek be, ahol
az AlternArt szürethez kap-
csolható alkotásaiból láthat-
tak az érdeklõdõk egy cso-
korra valót, kerámiákat, fest-
ményeket, tûzzománcot, kézi-
munkákat. Emellett kézmû-
ves foglalkozásra invitálták a
kisebbeket, pálinkakóstolóra
pedig a nagyobbakat. Dél-
elõtt is nagy volt a nyüzsgés a
téren, fõzõversenyt tartottak
az elsõ Siller Ünnep kereté-
ben, amelyet a szüreti nap
társrendezvényeként a Sár-
gödör téri Présháztulajdono-
sok Egyesülete hívott életre.
A megmérettetésen huszon-
hatan ragadtak fakanalat,
hogy eleget téve a felhívás-
nak, olyan ételt készítsenek,
amely illik a sillerhez. Kovács
Mihály, az egyesület titkára
elmondta, azt gondolták,
hogy túlnyomórészt halászlé,
illetve pörkölt fog rotyogni a
bogácsokban, de tévedtek, hi-

szen ennél sokkal színe-
sebb volt a paletta. A
harcsából, pontyból ké-
szült étkek, a vegyes
húsból, õzbõl, nyúlból ké-
szült pörköltök mellett
káposztás finomságokat,
gyöngytyúkból, kakas-
ból, kacsából készült
ételcsodákat is kóstolha-
tott a zsûri, Kovács Já-
nos Venesz-díjas mester-
szakács és kollégája,
Both Sándor mestersza-
kács. Az ítészek végül
úgy találták, hogy a nye-
rõ Kiss Károly harcsa-
pörköltje, a présháztu-
lajdonosok egyesületé-

tõl, második lett a Paksi Re-
form Fõzõklub töl-
tött kakasmell
kreációjával, har-
madik pedig
Százúj Istvánné,
aki káposztás
g y ö n g y t y ú k k a l
kápráztatta el az
ízek szakértõit. Ki-
emelték még
Schmidt Mária töl-
tött káposztáját,
az orosz klub szin-
tén káposztás éte-
lét, Kiss Károly
halászléje is sikert aratott, de
kóstolt a zsûri egy õzpörköl-
tet is, ami szintén felejthetet-
len ízélményt nyújtott szá-
mukra, ezt Kovács János fõz-
te. (Nem azonos a zsûri el-
nökkel. – a szerk.) A tárgyju-
talmak mellett minden részt-
vevõt egy üveg sillerrel és az
alkalomra készült köténnyel
lepett meg az egyesület. A
siller ünnep a mennyei lako-
mával még koránt sem ért
véget, délután bormustrára
hívták a vendégeket a Leber
pincébe. A fõzõversenyhez
hasonlóan itt is kellemesen
csalódtak a szervezõk,
ugyanis a vártnál sokkal
több, harminckét minta ke-
rült az asztalra. A kóstolásra
kész látogatók egymásnak
adták a kilincset, majd meg-

született a döntés. Barnabás
István alpolgármestertõl és
Leber Ferenc egyesületi el-
nöktõl a harmadik díjat Haaz
József, a másodikat Gszel-
mann Henrik vehette át, az
elsõ díj boldog tulajdonosa
pedig Vécseiné Farkasfalvi
Luca lett. Az eredményhirde-
tés után már nem volt más
hátra, mint táncolni a szüreti
mulatságon cipõszakadásig.

Kovács Mihály, a Sárgödör
téri Présháztulajdonosok
Egyesületének titkára el-
mondta, szeretnék, ha a pak-
si siller ismét régi fényében
ragyogna, ezért hívták életre
a rendezvényt. Ez a nedû a
rozé és a vörösborok közötti

kategória. Többféle szõlõbõl
készül, a végeredmény egy fi-
nom, illatos, gyümölcsös,
friss bor, ami természetesen
a paksi halászléhez a legjobb.
Hozzátette, nagyon boldo-
gok, hogy ilyen sok érdeklõ-
dõt vonzott a program, ami-
ért a résztvevõk mellett a
gazdáknak és a támogatók-
nak is köszönetet mondanak.

Kovács János Venesz-díjas
mesterszakács értékelésé-
ben elmondta, hogy a siller-
hez alap íznek elsõsorban a
világos húsokat, halakat
ajánlott választani. El lehet
vinni az ételt a magyaros,
paprikás jelleg felé, de arra
gondosan ügyelni kell, hogy
ne legyen nagyon fûszeres, a
siller bor könnyedsége azt
nem viseli el.           -gyöngy-
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Fotók: Molnár Gyula (balra), Rákász Gergely (jobbra)

Szerényebb civil ünnep
Helyi civil szervezetek talál-
koztak egymással, illetve a
közönséggel a második Civil
Napon. A rendezvény nyitá-
nyaként Bagdy László ta-
nácsnok köszöntötte az egy-
begyûlteket a Szent István
téren, majd elindult a felvo-
nulás a rendezvény helyszí-
nére, a Piac térre. A prog-
ram sajátossága, hogy ma-
guk a szervezetek adják a
mûsort, így tehát nem csak a
menetben, hanem a színpa-
don is láthatóak voltak a kü-
lönbözõ csoportok. Nem si-
ettek haza azok sem, akik-
nek nem a tánc, zene és
egyéb produkció a fõ profil-
ja, õk más módon mutatkoz-
tak be. A motorosok kiállí-
tották csodálatos gépeiket, a
Sárgödör téri Présháztulaj-
donosok Egyesülete pedig
siller borral kínálta a nagy-
érdemût. A mûsorfolyamon
fellépett többek közt a ren-
dezvény megálmodója, a
Roger Schilling Fúvószene-
kar. Tavaly ünnepelték 15
éves fennállásukat, és örö-
müket szerették volna meg-
osztani másokkal. Egyrészt
ez sarkallta õket a Civil Nap
életre hívására, másrészt

úgy érezték, hogy kell egy
nap, amely csak a civil szer-
vezeteké, csak róluk szól. A
kezdet biztató volt, a folyta-
tás viszont már nem váltotta
be a szervezõk hozzá fûzött
reményét. Féhr György fõ-
szervezõ elmondta, hogy ve-
gyes érzései vannak az idei
rendezvénnyel kapcsolat-
ban. Örül annak, hogy van-
nak olyan szervezetek, ame-
lyeket nem kell gyõzködni,
mindig, mindenhol lehet szá-
mítani rájuk. Ugyanakkor
elszomorítja az érdektelen-
ség, amit tapasztalt, a tava-
lyi huszonöttel szemben
ugyanis idén csupán tizenhét
civil szervezõdés vonult fel,
pedig a városban több mint
kétszáz bejegyzett civil szer-
vezet van, ebbõl körülbelül
ötven mûködik láthatóan.
Féhr György kiemelte, fon-
tos lenne, hogy a civilek fel-
ismerjék az összetartás je-
lentõségét. A résztvevõ
egyesületek mindegyike
hozzájárult a találkozó lebo-
nyolításához, illetve támoga-
tóik is voltak, de így is igen
kevés pénzbõl gazdálkodtak,
tette hozzá. 

-gyöngy-

Olasz életérzés orgonán

Októberben ismét Pakson
koncertezik Rákász Ger-
gely. A koncertorgonista
évek óta visszajáró vendég
nálunk, aminek egyik oka –
saját szavaival élve – a fo-
gadtatás, amit elõször ta-
pasztalt. – Meghatározó él-
mény volt. Amikor kidug-
tam az orrom szülõváro-
somból úgy 1998-99-ben,
csak néhány városba mer-
tünk elmenni, s a paksi fo-
gadtatás élmény volt szá-
momra – mondta. Azóta
évente, másfél évente meg-
jelenik, s elhozza az összes
mûsort, amit világszerte
bemutat.

Legutóbbi látogatása után
nyugodt évet tervezett, vé-
gül hat országban kicsit
több mint száz koncertet
tartott, ami után kissé elfá-
radt, s néhány hónapig az

addig hobbiként szeretett
munka nyûg volt számára.
Némi lazítás után talált rá
újra az orgonára, s ezek
után készült el új mûsora a
Verdissimo – La bella
Italia. 

– Vagy két éve érlelem
magamban. Igazából kö-
lyök korom óta, hiszen az
anyám elõbb énekelt nekem
Verdi áriákat, minthogy ak-
tuális popzenét hallottam
volna – árulta el. Mindezt
csak erõsítette, hogy 2006-
ban kicsit hosszabb idõsza-
kot töltött Olaszországban,
ahol megfogalmazódott
benne, hogy haza kell hoz-
nia az ott tapasztalt életér-
zést. Mint fogalmazott, ez
az olasz mentalitás, szépre
csodálkozás, pihenni tudás
köszön vissza az új turné
anyagában, s a Verdissimo
címû lemezen. – Ez talán az
elmúlt tíz év legkönnye-
debb, legemészthetõbb mû-
sora, nem rohanásban szü-
letett, érleltem az ötletet
évekig. Egyik darab szebb,
mint a másik, s mindenki
számára ismerõs melódia –
ajánlja a közönség figyel-
mébe a koncertorgonista.  

Rákász Gergely Verdis-
simo címû koncertje októ-
ber 16-án, kedden 18 óra-
kor lesz az evangélikus
templomban, jegyeket a
mûvelõdési központban le-
het vásárolni.

Vida Tünde

III. ORSZÁGOS CSILLAGFÉNY PARÁDÉ
Magyarország Csillaga szépség- és egyéniségverseny

Elõdöntõ 2007. október 13. Tolna 
Döntõ: 2007. november 10. Paks

Legyél Te Tolna és Paks Szépe és Magyarország Csillaga!
Jelentkezési határidõ szeptember 27. Információ: 06-30/360-2075

Korcsoportok:
Magyarország Csillaga: 15-29

Jövõ Csillaga: 11-14
Gyöngyszemeink: 6-10

Gyöngyszemecskék: 3-10
Sármos férfiak: 17-tõl korhatár nélkül

Összeillõ párok: korhatár nélkül

Jelentkezés: csillagshow@gmail.com
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Fotó: Molnár Gyula 

Kismamaélmények

Ebben az esztendõben külön-
leges kiadvánnyal színesíti a
szoptatási világhétre szerve-
zett programjait a Paksi Vé-
dõnõi Szolgálat. Különleges-
sége abban rejlik, hogy paksi
édesanyák is megosztják ta-
pasztalataikat, élményeiket
az olvasókkal. A védõnõi szol-
gálat hetekkel korábban
megjelent felhívására na-
gyon sokan küldték el írásai-
kat, fotóikat. Az élményleírá-
sok mellett szakemberek tá-
jékoztatnak a szoptatással
kapcsolatos alapvetõ tudniva-
lókról. Kimerítõ választ kap-
nak az anyukák, hogy miért
fontos az anyatej, a szopta-
tás. Arnold Adél területi vé-
dõnõ elmondta, az anyatej jó
a babának, hiszen hat hóna-
pos korig megfelelõ mennyi-
ségben és minõségben tartal-
mazza a szükséges tápanya-
gokat, könnyen emészthetõ,
nem allergizál, steril, és meg-
felelõ hõmérsékletû, hogy
csak néhány érvet említsünk.
Az anyukák szempontjából is
elõnyös a szoptatás, hiszen ez
teremti meg az anya és gyer-
meke közötti legszorosabb
köteléket, segít a szülés után

a méh összehúzódásában, il-
letve lefogyni, hiszen plusz
kalóriát igényel, kényelmes,
nem kerül semmibe, és min-
dig kéznél van. A szakember
hozzátette, hogy az anyatejes
táplálás népszerûsítése, is-
meretterjesztõ munkájuk
nem hiábavaló, hiszen azt ta-
pasztalják, hogy egyre több
anyuka szoptatja gyermekét,
lehetõ leghosszabb ideig,
akár egy éves koron is túl.
Ennek ellenére továbbra is
kiemelten foglalkozik a védõ-
nõi szolgálat ezzel a témával.
Ebben szerephez jutnak a
különbözõ rendezvények, ki-
adványok, de a személyes be-
szélgetéseket is nagyon fon-
tosnak tartják a szakembe-
rek. Az „Így szoptatunk mi!”
címû kiadvány megvalósítá-
sára az Egészségesebb Váro-
sért Alapítvány nyert támo-
gatást önkormányzati pályá-
zaton. A kiadványt Paks Vá-
ros Védõnõi Szolgálata, vala-
mint az ÁNTSZ Dél-Dunán-
túli Regionális Intézet Szek-
szárdi-Bonyhádi-Paksi Kis-
térségi Intézet paksi kiren-
deltsége készítette. 

-gyöngy-  

Szeptember 27-én 14 órától a védõnõi tanácsadó mellet-
ti gyógytorna teremben – Deák F. u. 7. – várják az érdeklõ-
dõket. A találkozón védõnõi, illetve orvosi elõadást hallhat-
nak az elválasztásról, a nem kötelezõ védõoltásokról, majd
kötetlen beszélgetés lesz. Október elsején 10 órától a Váro-
si Mûvelõdési Központban lesz rendezvény a földszinti kis-
teremben, ahol az anyatejes táplálás jelentõségérõl, a szop-
tatás során felmerülõ problémákról beszélnek a szakembe-
rek, majd a találkozót filmvetítéssel, személyes illetve cso-
portos beszélgetéssel zárják. 

Õsi hagyományok õrzõi
Zene, tánc, népi mestersé-
gek, ételek – mind-mind a
magyarság jegyében. Ezt kí-
nálta az elsõ ízben megtar-
tott hagyományõrzõ nap. A
programot – felbuzdulva az
országban és határainkon túl
tartott hasonló rendezvé-
nyek sikerén – egy húszfõs
baráti társaság rendezte. –
Sokszor vettünk részt hason-
lón, úgy gondoltuk Pakson is
lenne létjogosultsága egy
ilyen napnak – mondta a
szervezõgárda élén álló
Lamperth Mariann. Hogy ez
valóban így van, igazolta az
egész nap tartó érdeklõdés,
ami az ürgemezei strand és
szabadidõpark szomszédsá-
gában zajló eseményeket kí-
sérte. Az itt felállított színpa-

don hagyományõrzõ együt-
tesek, magyar tánccsoport-
ok, népzenészek követték
egymást estig. A környékén
lévõ sátrakban, asztaloknál
hagyományos mesterségek
ûzõi mutatták be portékái-
kat, szakmájuk csínját-bín-
ját. De volt íjászbemutató, s
néhány fõként történelmi té-
májú elõadás, sõt táltosokat
is fogadtak. – Szeretnénk
erõsíteni a magyarságtuda-
tot, terjeszteni a magyar kul-
túrát – fogalmazott Lam-
perth Mariann a program
célját firtató kérdésre. 

Estig követték egymást a
szabadtéri programok, utána
két koncert erejéig a Grand
Caféba költözött a rendez-
vény.                             -vida-

Hornok Magdolna, duna-
kömlõdi születésû, Bicskén
élõ festõmûvész mutatkozik
be október közepéig a Váro-
si Mûvelõdési Központ nagy-
kiállító termében. Számos
tárlaton találkozhatott már a
közönség a festõvel, Duna-
kömlõdön is rendezett kiállí-
tást, de a paksiak elsõ ízben
láthatják munkáit. Összeállí-
tásában mesterembereket
mutat be, köztük például egy
paksi rézmûvest. – Sokan
mondták, hogy egyedülálló a

sorozat, mert ezek a mester-
ségek már kihalóban van-
nak, s ilyenfajta képsoroza-
tot senki sem készített róluk
– mondta Hornok Magdolna.
Elárulta, kedvence a több-
ször zsûrizett, tolnai teknõ-
vájót ábrázoló kép. Azt is
elmondta, hogy legnagyobb
élményt számára az adta,
hogy elkészítésük közben
közel kerülhetett a régi
mesterségeket ûzõ embe-
rekhez.

-vt-

Mesteremberek vásznon



A Városi Balesetmegelõzési
Bizottság elsõdleges felada-
ta nevében rejlik, tagsága
széles körû: többek között
civil szervezetek, autós isko-
lák, illetve Pakson helyi sa-
játosságként az oktatási in-
tézmények képviseltetik
magukat benne. A bizottság
második féléves értekezle-
tén többek között napiren-
den szerepelt az idei eszten-
dõ elsõ hat hónapjának bal-
eseti értékelése. Bakonyi

László, a közlekedésrendé-
szeti alosztály megbízott ve-
zetõje úgy tájékoztatott,
hogy ezekben a hónapokban
kevesebb baleset történt a
paksi kapitányság illetékes-
ségi területén, mint az el-
múlt év azonos idõszakában,
viszont a halálos balesetek
száma emelkedett: tavaly öt
halálos áldozatot követeltek,
idén már nyolcat. Az alosz-
tályvezetõ elmondta: még
mindig lakott területen belül

történik a legtöbb baj. Pak-
son a Kápolna utca és a Zsí-
ros köz keresztezõdésében
idén már több személyi sé-
rüléssel járó karambol volt,
három esetben súlyos sérü-
lés történt. Régebb óta is-
mert problémás terület a
Kölesdi út és az elkerülõ út
keresztezõdése. Itt szinte
minden esetben vidékiek a
balesetek okozói, akik a ha-
tos fõút irányából közleked-
nek, és figyelmen kívül
hagyják a stoptáblát. Bako-
nyi László kiemelte, hogy a
balesetek elkerülése érde-
kében már gyermekkorban
el kell kezdeni az oktatás-
nevelést. Ezért az ülésen új

program indításáról döntöt-
tek. Ennek lényege, hogy a
rendõrség munkatársa ha-
vonta egyszer felkeresi a vá-
rosi általános iskolákat, és
osztályfõnöki óra keretében
foglalkozik a baleset-
megelõzéssel az elsõ osztá-
lyokban, egyelõre kísérleti
jelleggel. Az ülésen elvi
megállapodás született ar-
ról, hogy a polgárõrség is se-
gíti reggelenként az iskolák
elõtt a diákok biztonságos
átkelését a zebráknál. Mind-
emellett nyomatékosan fel-
hívják a szakemberek a köz-
lekedõk figyelmét, hogy a
hatos út burkolata még nem
kopott be, a csapadéktól na-
gyon csúszóssá válhat, ezért
fokozott óvatossággal autóz-
zanak rajta. 

-kgy-
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Szabadba csalták a gyerekeket
Szeptember 9-én elsõ alka-
lommal rendezték a „Válassz
sportot, válaszd a sportot” el-
nevezésû programot. A Gesz-
tenyés úti sporttelepen és az
Atomerõmû Sportcsarnok-
ban közel kétszáz gyermek
ismerkedett a paksi sport-
egyesületekkel. A PISTIKE
Alapítvány az atomerõmûvel
és a Paksi Sportegyesülettel
közösen szervezte vasárnap
délelõtti programját. – Az
volt a célunk, hogy az általá-
nos iskolás korú gyerekeket
kicsalogassuk a szabadba, és
az egyesületek vezetõi, spor-
tolói bemutathassák sport-
águkat – mondta el Peká-
rikné Bíró Márta, a PISTI-
KE elnöke. A hátsó füves pá-
lyán kispályás focitornát lát-
hattak, míg az öltözõk kör-
nyékén ugróköteles bemuta-
tó és a paksi rendõrkapitány-
ság szervezte kerékpáros
ügyességi verseny zajlott. A
csarnok melletti területen
aerobikozó és twirlingezõ fia-
talok lepték el, míg bent Gu-
lyás Róbert oktatta a kosaras

palántákat. A legnagyobb
nyüzsgés azonban a kajak-
kenusoknál volt, hiszen ott
volt két friss világbajnok,
Kozmann György és Boros
Gergely is. – Kötelességem-
nek érzem, hogy megpróbá-
lok segíteni az edzõkollégák-
nak. Hoztunk kajakokat, ke-
nukat, lapátokat, valamint ké-
peket és plakátokat is. Remé-
lem, megtetszik a gyerekek-
nek ez a sport, és a csónak-
házban is hasonló pozitív él-
ményekkel gazdagodnak – fo-
galmazott Kozmann György,
az Atomerõmû SE világ- és
Európa-bajnok kenusa. Akik
a nagy jövés-menésben elfá-
radtak, azoknak a kézmûves
sátor nyújtott kikapcsolódá-
si lehetõséget, de volt test-
súly- és testzsírmérés is. A
színes programkavalkádot
tombolasorsolás zárta. A
nagy sikeren felbuzdulva jö-
võre a tervek szerint ismét
lesz „Válassz sportot, Vá-
laszd a sportot” program az
ASE pályán.

röné

Fókuszban a balesetmegelõzés
A 2007-es esztendõ elsõ félévének baleseti értékelése, a
tanévkezdéshez kapcsolódó feladatok egy új kezdemé-
nyezés. Mindez a Városi Balesetmegelõzési Bizottság
ülésének napirendjén szerepelt, amelyet a napokban
tartottak a Paksi Rendõrkapitányságon.

Jubilál az éjszakai sport
A 2007/2008-as tanévben is-
mét megrendezik az immár
egyéves éjszakai sportklu-
bot. Az elsõ foglakozásra a
már jól megszokott helyszín-
re, a Deák Ferenc Általános
Iskola tornatermébe várták
a szervezõk a gyerekeket.
Tavaly paksi pedagógusok,
szociális munkások, rend-
õrök hívták életre a klubot,
azzal a céllal, hogy a gyere-
kek ne valamelyik kocsmá-
ban vagy játékteremben tölt-
sék az estéket, hanem játé-
kosan, sportosan, családias
hangulatban szórakozzanak.
A szervezõket a Kábítószer-
ügyi Egyeztetõ Fórum tá-
mogatja. Alkalmanként 40-
50 fõ körül mozog a létszám.
Az általános iskola felsõbb és
a középiskolák alsóbb évfo-
lyamaiból érkeznek gyere-
kek, mondja az egyik szerve-
zõ. – Mi egy alternatívát sze-
retnénk kínálni. Innen is el-
mehetnének a gyerekek szó-
rakozni, de a tapasztalat az,
hogy annyira elfáradnak a fi-
atalok, hogy hazafelé veszik
az irányt – teszi hozzá Cseh
Tamás. A tartalmas szórako-

zás mellett példaképeket is
szeretnének állítani a szerve-
zõk a gyerekek elé. Tavaly a
Paksi FC élvonalbeli futball-
csapatának játékosai szálltak
be. Idén kosárlabdázókat és
az extrém sportok képviselõ-
it hívják meg. A tavalyi év-
hez hasonlóan asztalifocit, fo-
cit és asztaliteniszt kínálnak,
de szeretnék versenyekkel is
színesíteni a programot.
Több olyan sportot is sike-
rült találni, mely kis hely-
igénnyel és kis ráfordítással
ûzhetõ. Egyik ilyen a repülõ
korong, melynek szövetsége
van és bajnokságban is
játsszák. Az sem elképzelhe-
tetlen, hogy ezekbõl a paksi
fiatalokból csapatot alakí-
tunk, és benevezünk vala-
mely versenyre, fogalmazott
Cseh Tamás. A hagyomány-
hoz igazodva kéthetente is-
métlõdik ez a program, és a
szervezõk kérik a szülõket,
pedagógusokat, hogy ne fél-
jenek elengedni a gyereke-
ket péntek este a Deák tor-
natermébe. Sõt, felnõttek,
kísérõk is jól érezhetik ma-
gukat.                             röné



Szerkesztõségünk különszá-
mot készített idén Paks és
Kézdivásárhely több mint
másfél évtizede tartó kapcso-
latáról. Az ezer példányban
kiadott mellékletet a lap kül-
döttsége vitte el az elmúlt
hétvégén az erdélyi testvér-
városba, az Õszi Sokadalom-
ra. A Paks-Kézdivásárhely
különszámot örömmel fogad-
ták. A szerkesztõség munka-
társai mellett a hivatalos de-
legáció tagjai is segítettek
abban, hogy a lehetõ legtöbb
helyre – intézményekbe, hi-
vatalokba – eljusson. Török
Sándor ünnepi köszöntõjé-
ben külön kiemelte a paksia-
kat. Kézdivásárhely polgár-
mestere elmondta, hogy ha-
gyományos õszi programjuk-
ra nyolc magyarországi test-
vértelepülésük közül hatból
fogadtak delegációt. Ilyen
népes vendégsereg még egy
alkalommal sem volt. A pak-
siak igazi különlegességek-
kel készültek, amit nehéz
lesz túlszárnyalni, fogalma-
zott. A Paksi Hírnök külön-

száma mellett a Csámpai
Country Road Club is hozzá-
járult ahhoz, hogy Paks ját-
szotta a fõszerepet az idei
Õszi Sokadalmon A kétnapos
kulturális rendezvényt
ugyanis a januárban alakult
együttes egyórás összeállítá-
sa nyitotta, s a második na-
pon is színpadra léptek, sõt
az ünnepi fogadáson is rögtö-
nöztek egy rövidke bemuta-
tót, táncházat. Ugyanitt, az

ünnepi fogadáson, is-
mételten szóba kerül-
tek a paksiak. A hely-
beli Molnár Józsiás Ál-
talános Iskola diákjai
adtak mûsort – elõször
ilyen közönség elõtt –
azokon a citerákon,
melyeket a testvérvá-
ros adományozott az
iskolának. Török Sán-
dor mindezért a paksi
delegáció vezetõjének,
Herczeg József ta-
nácsnoknak mondott
köszönetet.

A csoporttal utazott néhá-
nyan azok közül, akik a Pak-
si Hírnök 45 perc címû ifjú-
sági mellékletének munkájá-
ban részt vettek az elmúlt
hónapokban. Útjukat az ön-
kormányzat ifjúsági-, sport-
és esélyegyenlõségi bizottsá-
ga támogatta. A csoport uta-
zását az önkormányzat a
nemzetközi kapcsolatokra
elkülönített keretbõl finan-
szírozta, a vendéglátást pe-
dig a kézdivásárhelyi önkor-
mányzat biztosította. Az
Õszi Sokadalmon még kert-
barátok és borászok is
vendéskedtek Paksról. A ta-
valyi évhez hasonlóan paksi
borsátor várta az érdeklõdõ-
ket a fõtéren. A két város
kapcsolatának következõ ál-
lomása októberben lesz, ami-
kor is Kézdivásárhelyrõl diá-
kok érkeznek, hogy több
mint egy hetet paksi társaik-
nál, s családjuknál töltsenek.

Vida Tünde
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Fotó: Vida Tünde

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

fortos családi ház eladó. Irány-
ár 28 M Ft.
- Pollack M. utcában 2,5
szobás, felújított lakás el-
adó. Irányár 8,8 M Ft.

Dunaföldváron
- a 6-os fõút mellett 700 m2

alapterületû teljes közmû-
ves, gázzal fûthetõ, azonnal
üzemeltethetõ DISCO ki-
szolgáló helyiségekkel el-

adó. Telekterület 2860 m2.
Irányár: 37,5 M Ft
- a Dózsa György utcában 930
m2-es telken 150 m2-es 3 szobás
összkomfortos villanykályha fûté-
ses családi ház berendezéssel el-
adó Irányár: 8,1 M Ft
- a Kéri utcában 4 szobás
összkomfortos gázfûtéses
családi ház nagy terasszal,
szuterinnal eladó. 1,5-2
szobás dunaújvárosi, duna-
földvári, paksi lakást az árba
beszámítunk
Irányár: 24,8 M Ft

Ingatlanok eladás 
elõtti értékbecslése. 

Részletes 
felvilágosítás: 
Fonyó Lajos 

ingatlan 
értékbecslõ-közvetítõ 

Tel: 70/310-8374 
Fax: 75/314-119 

E-mail:
fonyolajos@freemail.hu

ELADÓ INGATLANOK

Újságíróink Háromszéken

A country táncosokból, illetve újságírókból álló csapat igyekezett kihasználni a
lehetõséget, hogy Erdély minél több értékét, látnivalóját megismerje. Utazásuk elsõ
állomása Marosvásárhely volt, ahonnan rövid városnézõ séta után Erdély talán
leglátványosabb vidékére, a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz vitt az útjuk. Egy
Gyergyószentmiklóson töltött éjszaka után érkeztek Kézdivásárhelyre, ahol Kelemen
Éva fogadta õket. A pedagógus volt az ott tartózkodásuk alatt házigazdájuk, idegen-
vezetõjük egy személyben. Az õ javaslatára látogattak el a Csernátoni Tájmúzeumba,
illetve a magyarok, székelyek új zarándokhelyére, Óriáspince-tetõre. Hazafelé
Segesvárral ismerkedtek, majd Torockót a Székely-kõ lábánál fekvõ festõi szépségû
falucskát nézték meg. 



A szeptember végi Szent Mi-
hály-nap, ez a bágyadt fényû
langyos õszelõ fontos, jeles
nap volt a régi népéletben: a
tavaszi Szent György napkor a
szabadban kihajtott jószágot
ilyenkor terelték haza: ez volt
a pásztorolás befejeztének, a
juhok átvételének, a pásztor-
bér fizetésének s a pásztorfo-
gadásnak a napja. A cselédek,
ha nem voltak megelégedve a
gazdával, ekkor változtattak
helyet, ekkor költözködtek.
(Manapság ez úgy megy, hogy
a szegény ember lánya átsze-
gõdik a kínaiból a szupermar-
ketbe. Vagy fordítva…) A ter-
mészetben, az idõjárásban is
változás áll be, Mihály napja
ugyanis az õsi napéjegyenlõ-
ség tájára esik – mintegy ott
áll a tél kapujában – és bizony
elõfordul, hogy „Szent Mihály
kicsapja a derest legelni” – va-
gyis ilyenkor már dér is lehet.
A fû gyökere megszakad, a hal

pedig a víz fenekére húzódik.
S réges-régen, amikor még a
disznók makkoltatása divat-
ban volt, ezen a napon hajtot-
ták ki az állatokat a tölgyer-
dõkbe, hogy azok ott a mak-
kon szépen meghízzanak.

Sok helyen Mihály napján
kezdték meg a pálinkafõzést,
ami egész Szent György na-
pig tartott. A falvakban ilyen-
kor olyan erõs volt a pálinka-
szag, hogy némelyik – komo-
lyabb mennyiséggel bíró –
házhoz állítólag még a vak fi-
nánc is odatalált… 

Azt mondják, hogy ekkorra
már meg kell forrnia az új
bornak, e nappal kezdõdik
ugyanis a „kisfarsang” ideje,
a lakodalmak, bálok, mulatsá-
gok õszi idõszaka, ami Katalin
napjáig (november 25.) tar-
tott. A legény ilyenkor vitte el
a lánynak a jegykendõt, ha
még Katalin napja elõtt meg
akartak esküdni. (Jegykendõ

megrendelés a legolcsóbbtól
az extra minõségig, a 20/555-
7825-ös számon! Viszontela-
dóknak, házasságszédelgõk-
nek kedvezmény!) 

Szent Mihály rámutató nap,
ami annyit tesz, hogy a nap
idõjárása megmutatja, mi-
lyen lesz a tél.

A juhászok például úgy tar-
tották, ha Mihály éjszakáján
összefekszik a birka, akkor
nagy tél lesz, ha pedig szét,
akkor enyhe. Azt is mondták,
ha Mihály után még „repked-
nek” legyek, akkor hadako-
zás, ha pókok „mászkálnak”,
akkor dögös idõ jön. (Na erre
varrjanak gombot!)

Aztán ismeretes még az a
mondás is „Ha Szent Mihály-
kor még itt van a fecske, ka-
rácsonyig vígan legelhet a
kecske.” Vagyis, ha a fecskék
nem repülnek el ezen a na-
pon, akkor hosszú õszre lehet
számítani. 

De aranyigazsággal is szol-
gálnak a régi öregek, mely
szerint: „Aki Szent Mihály-
nap után gatyába öltözik, at-
tól nem kell tanácsot kérni.”

Ennyi, szeptember 29-éhez
kapcsoló bölcsesség után,
nézzük ki is volt Szent Mi-
hály! 

A kalendárium szerint õ a
mennyei seregek fejedelme.
Fõangyal, illetve arkangyal,
aki a világ végén harcolni fog
minden hívõ keresztény léle-
kért, hogy kiragadja a sátán
hatalmából. A haldoklókat is
oltalmazza, majd átvezeti
õket a másvilágra. Õ teszi
mérlegre az ember jócseleke-
deteit és gonoszságait. 

Az õsi hiedelem szerint ha-
lottnak Szent Mihály a võfé-
lye, õ kéri ki és viszi a meny-
asszonyt, az emberi lelket az
örök menyegzõre. Az õ oltal-
mára bízzák, amikor a Szent
Mihály lova néven emlegetett
ravatalra téve utolsó útján a
sírhoz kísérik. 

Hahn Szilvia
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Kalendárium: Szent Mihály 

Hagyományos és rendhagyó
programokkal várták az ér-
deklõdõket a mûvelõdési köz-
pontban és a dunakömlõdi fa-
luházban a „Kultúrházak éj-
jel-nappal” elnevezésû prog-
ram keretében. Az országos
programsorozatot a Magyar
Mûvelõdési Intézet és Képzõ-
mûvészeti Lektorátus, a Kul-
turális Központok Országos
Szövetsége és a Magyar Nép-
mûvelõk Egyesülete hirdette
meg a kulturális örökség nap-
jaihoz kapcsolódóan. Ha a
rendezvény gyökereit kutat-
juk, akkor 1984-ig kell vissza-
tekintenünk, amikor Francia-
országban mûemléki épülete-
ket nyitottak meg a közönség
elõtt egy éjszakára, elsõsor-
ban olyanokat, amelyek nem
látogathatók, vagy borsos a
belépõdíj. Az ötlet sikerét lát-
va az Európai Unió Kulturális
Tanácsa 1990-ben javasolta az
unió országainak a progra-

mot, azóta szeptember 15. és
16. a kulturális örökség nap-
jaiként ismert. Minden esz-
tendõben egy jelmondat köré
csoportosulnak a rendezvé-
nyek, idén Magyarországon
ez a „Haza és haladás”, a re-
formkor és a klasszicizmus
épületeit mutatják be az ér-
deklõdõknek. Mivel azonban
nincs minden településen mû-
emléki épület, ezért született
tavaly az ötlet, hogy a kultúr-
házak is bekapcsolódjanak a
programba. A kulturális kor-
mányzat által támogatott kez-
deményezésre több mint 100
vidéki kultúrház jelentkezett.
Az akcióhoz csatlakozott a
paksi városi mûvelõdési köz-
pont és a dunakömlõdi falu-
ház is, a fõ program a szüreti
nap, illetve a felvonulás volt,
hiszen ennek során végigjárja
a menet a várost. Végül a kí-
nálat ennél bõségesebb lett. A
mûvelõdési központban,

amely délután egy órától egé-
szen hajnali egyig nyitva volt,
zsíros kenyérrel és teával kí-
nálták a vendégeket az elõtér-
ben, ahol egész nap fényképe-
ket vetítettek a ház életrõl,
rendezvényeirõl. Délután há-
rom órától számítógépes
programokkal is várták a kö-
zönséget, emellett játékfilme-
ket vetítettek a kisklubban.
Népszerûsítették a NAVA-
pontot, hiszen talán még ke-
vesen tudják, hogy Pakson
mindkét könyvtár regisztrál-
tatta magát a Nemzeti Audio-
vizuális Alapítványnál, ami
azt jelenti, hogy több mint
százhetven magyar filmet, il-
letve nyolcvannál több ma-
gyar filmhíradót lehet meg-
nézni egy program segítségé-
vel. Kifejezetten erre az alak-
lomra készültek egy rendha-
gyó kiállítás megnyitóval,
amelyet zenével, irodalmi ösz-
szeállítással, gyertyafénnyel,

teákkal és egy akvarell kép
kisorsolásával tettek még em-
lékezetesebbé. A tárlaton
Zirczi Judit képeit láthatja a
közönség a könyvtárgalérián.
Mindemellett koncertekkel is
színesítették a kínálatot, illet-
ve este kilenc órától a „Dele-
lõ” szervezet nosztalgiabulit
tartott. A dunakömlõdi falu-
házban folyamatos vetítés
volt a település életérõl, ren-
dezvényekrõl készült videó-
felvételekbõl, fotókból, lehe-
tett asztaliteniszezni, szkan-
derezni, sakkozni, megtekint-
hették az érdeklõdõk az idei
rajztábor anyagából nyílott
kiállítást, a fiatalok pedig ki-
próbálhatták, hogy beválná-
nak-e lemezlovasnak. A beté-
rõ vendégeket itt is teával és
zsíros kenyérrel kínálták.
Egészen hajnali két óráig fo-
lyamatosan érkeztek az ér-
deklõdõk a házba, és hasonló-
an a mûvelõdési központhoz
körülbelül százan éltek a le-
hetõséggel.                -gyöngy-

Éjjel-nappal kultúra
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Fotó: TelePaks Városi Televízió

Különösen idõszerûnek gondolom szep-
tember végén az õ alakját felidézni, hi-
szen csak kevesen tudják, hogy fontos
szerepe volt 1848 õszén a tolnai nemzet-
õrök jeles haditetteiben.

A paksi földbirtokos kisszeniczei
Szeniczey Pál ügyvéd és csáfordi Tóth
Borbála idõsebb fia, Ferenc 1813. május
16-án született Pakson. Szülei korai halá-
la után hét testvérével együtt édesany-
juk bátyja, csáfordi Tóth Ferenc kapi-
tány lett a gyámjuk, s hozzá költöztek
Sopronba, ott nevelkedtek a híres evan-
gélikus liceumban. Ferenc a liceum ötö-
dik osztálya után a Ferdinánd-huszárok-
hoz került, ahol egykettõre felfigyeltek
rá, hiszen testi erejével, talpraesettségé-
vel kiemelkedett társai közül. A kitûnõ
lovast és vívót hamarosan elõléptették,
hadapród, majd fõhadnagy lett. Katonai
karrierjének házassága vetett véget,
1837-ben feleségül vette nemeskéri Kiss
Katalint, Deák Ferenc nõvérének,
nemeskéri Kiss Józsefné Deák Jozefá-
nak 17 éves leányát, akivel ötvennégy
évig tartó házasságukban hét gyermeket
neveltek.

Szeniczey Ferenc paksi kúriájának
gyakori vendége, gyermekei keresztapja
lett Deák Ferenc, aki ezután évente

többször is megfordult náluk. A nagybá-
csi, a korszak legbefolyásosabb politiku-
sainak egyikeként egész életében hatha-
tósan támogatta, egyengette paksi roko-
nai pályáját. Házuk falán az 1927-ben el-
helyezett emléktábla tanúsítja e látoga-
tások jelentõségét Paks életében.

Szeniczey Ferenc az 1830-as évek végé-
tõl kezdve a szabadelvû, ún. Kubinszky-
párt tagjaként tevékenyen részt vett
Tolna vármegye reformkori küzdelmei-
ben, s bár közhivatalt nem viselt, mégis
több megye választotta meg táblabírójá-
vá. Reformeri gondolkodásából követke-
zõen cselekvõ részese lett 1848-as forra-
dalom Tolna megyei eseményeinek. A
március 25-ei szekszárdi népgyûlésen a
dunaföldvári kerület választmányi elnö-
keként szervezte a megyei nemzetõrség
felállítását, a tolnai nemzetõrök kapitá-
nyaként 1848 nyarán futárszolgálatot
teljesített a délvidéki harcokban, Szent-
tamás és Ókér ostromában. 

A tolnai nemzetõrök 1848 szeptembe-
rétõl október 6-ig Jellasics segédcsapa-
tait, Roth és Phillippovics tábornok sere-
gét folyamatosan támadták, majd le-
fegyverezték, és a tábornokokat fogság-
ba ejtették A rajtaütésekben részt vet-
tek a dunaföldvári kerület népfelkelõi,

élükön Szeniczey Ferenc kapitánnyal,
aki így részese lehetett a szabadságharc
elsõ gyõzelmeinek, jelesül az ozorai dia-
dalnak. A tolnai nemzetõröknek Kossuth
táviratban gratulált és a nemzet köszö-
netét tolmácsolta a fényes gyõzelemért. 

Szeniczey a Habsburg-ház trónfosztásá-
val nem értett egyet, visszavonult mind-
addig, míg a kiegyezés létrejötte új felté-
teleket nem teremtett a közéletben való
részvételhez. Ez idõ alatt birtokán a kor-
szerû gazdálkodás feltételeit megteremt-
ve, azt valóságos mintagazdasággá alakí-
totta, s öröklött vagyonát jelentõsen meg-
növelte. Mint a megye egyik legnagyobb
adófizetõje vett részt a megyegyûlések
munkájában, több szakbizottságnak is
tagja volt. A Paks-Faddi Dunavédgát
Társaság elnökeként éveken keresztül
szervezte, irányította az egyes Duna-sza-
kaszok töltéseinek kiépítését.

Idõskori betegségei következtében
1891. szeptember 24-én halt meg, a pak-
si evangélikus temetõ családi kriptájá-
ban temették el. Az utóbbi években az
evangélikus gyülekezet halottak napján
megemlékezik róla mint a temetõ terüle-
tének adományozójáról, és megkoszo-
rúzza síremlékét.

Forrás: Tolnavármegye, 1891. szept.
17.; Dr. Horváth Árpád: A Tolna megyei
1848-as szabadságharcosok nyomában,
in.: Tanulmányok Tolna megye történe-
tébõl, I. k. Szekszárd, 1968.

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Szeniczey Ferenc

CSELENKÓ ERIKA
A várossal együtt nõttem
fel. Olyan sok élmény fûz
hozzá, hogy szinte minden
részérõl eszembe jutnak
történetek. Jók és kevésbé
jók egyaránt. Szeretem,
hogy bármerre indulok, pi-

acra, munkahelyre, mindig
rengeteg ismerõssel talál-
kozom. Itt mindenki min-
denkit ismerõsként üdvö-
zöl.

Persze néhány dolgon le-
hetne javítani. Szorosabbá
kéne tenni a kapcsolatot a
Dunával. Évente csak né-
hány rendezvényen hasz-
náljuk ki, hogy Duna-parti
kisváros vagyunk. Jó lenne
egy-két igazi kávéház, meg
antikvárium, de egyszer ta-
lán ezek is megvalósulnak.
Van számtalan hely, ami
szebb és jobb a mi földünk-
nél, de nekem itt van dol-
gom és itt vannak
álmaim…

JUHÁSZ SÁNDOR
Kedves városnak láttam 18
éve, mikor Budapestrõl ideér-
keztem, s ez máig nem válto-
zott. Rengeteg kedves hely
van Pakson. Az elsõ a sport-
csarnok, ahol idõm nagy ré-
szét töltöm. Itt van a polgár-

mesteri hivatal. Mikor hazaér-
nek az olimpiai és világbajno-
kaink, a városháza elõtti téren
fogadjuk õket. Szeretem a
paksi strandot, ahol golfgya-
korlataimat végeztem, a Pre-
látus pincéjét, a Sárgödör téri
pincéket. Szeretem a lakótele-
pet, ahol mindenki mindenki-
nek köszön.

Jó itt az is, hogy ha minõségi
sportot kíván látni valaki, ki
sem kell tennie a lábát a vá-
rosból. Ha a jövõ energetikai
fejlesztései Pakson valósulnak
meg, hosszú távon is biztosí-
tott lesz a város fejlõdése, és
minden itt élõ számára kedves
élhetõ közeg marad ez a
város.  Kovács Tibor

Az én városom
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Õsi paksi család sarjaként itt
született és nevelkedett. Jó
tanuló volt, de nem kitûnõ,
akkoriban ugyanis egész
más érdekelte: annyira ked-
velte a lovakat, hogy legszí-
vesebben minden idejét ve-
lük töltötte volna. Elsõ lovas
élményét tizenegy évesen,
rokonlátogatás alkalmával
szerezte, Dunafalván. A
megrendelt tûzifát lovas ko-
csival hordták ki a házakhoz,
és Babunak annyira megtet-
szett az õrizetlenül hagyott
jószág, hogy felmászott a há-
tára, és ott is maradt szülei
nem kis meglepetésére.
Szenvedélye a hazautazással
sem múlt el, és hamarosan
talált egy közeli istállót, ahol
az idõt múlatta. Majd’ min-
den hétvégét, reggeltõl nap-
estig ezen a tanyán töltött:

takarította a szerszámokat,
csutakolta a lovakat, s ha
kellett, ganét hordott. Per-
sze cserébe lovagolhatott és
megismerhette, hogy mûkö-
dik az állat és ember közti
barátság. Akkor lenyûgözõ-
nek tartotta, ahogy törékeny
alkatával felpattant a több
mázsás jószágra, az meg en-
gedelmeskedik neki. Ma már
azt is tudja, hogy míg az em-
berek elrejtik valós szándé-
kaikat, érzéseiket, a ló min-
dig õszinte az emberhez.
Szóval a gyermekévek leg-
fõbb örömforrása a lovaglás
volt, de nem az egyetlen.
Felsõ tagozatos volt a
Bezerédjben, mikor hirtelen
elhatározással jelentkezett a
zeneiskolába. A Roger Schil-
ling együttes tagjaként ha-
marosan eljutott Spanyolor-

szágba, ami nagy öröm és
megtiszteltetés volt számá-
ra. A gimit tervei szerint fõ-
iskola követte volna, az ak-
kor igen népszerû államigaz-
gatási fõiskolára jelentke-
zett, de nem vették fel. Hu-
szonegyszeres volt a túlje-
lentkezés azon a szakon, ra-
gyogó írásbelit írt, de a szó-
belije nem sikerült. Akkora
törés volt ez számára, hogy
elhatározta, hátat fordít a ta-
nulásnak, és mielõbb szak-
mát szerez. Két év múlva le

is tette a szakvizs-
gát és munkába
állt. Kilenc évig
dolgozott végül
fodrászként, de a
tanulással egyálta-
lán nem szakított.
Sõt, éppen a mun-
kájának köszönhe-
ti, hogy finanszí-
rozni tudta késõb-
bi tanulmányait. A
Pécsi Tudomány
Egyetemen mûve-
lõdésszervezõ dip-
lomát szerzett,
diplomamunkáját
szó szerinti könyv-
kiadásra javasol-
ták. A kedve már
megjött, így tanul-
mányait a jogi pá-

lyán folytatta. Miután kezdte
megismerni a jogász társa-
dalmat, saját szerepét illetõ-
en kissé elbizonytalanodott.
A teológiába merült, hogy
megtudja, összeegyeztethe-
tõ-e az emberi igazságosság
az isteni igazságossággal és
a saját erkölcsi moráljával.
A választ megtalálta, nem-
rég doktorált, s lehetõség
szerint polgári jogi tudását
szeretné a gyakorlatban ka-
matoztatni. Jelenleg egy
pénzintézetnél dolgozik hi-
telezési asszisztensként. A
fodrászatot egy kisebb bal-
eset miatt kellett abbahagy-
nia, melynek során a keze
megsérült. A lovaglástól
azért nem ment el a kedve,
jelenleg két saját lova is
van. A Magyar Táncos név-
re hallgató angol telivér
kancát Herczegfalvi Tibor
kétszeres olimpikon készíti
fel a leendõ versenyekre. A
másik „családtag”, egy ki-
emelkedõen jó vérvonalú
sportló csõdör, szintén ígé-
retes tehetségnek tûnik.
Ezt a két lovat már minden-
képpen megtartja, ebben
annyira biztos, hogy szándé-
kát saját mondással is alátá-
masztja: létszámleépítés
esetén a pasi megy, a lovak
és a macska marad.               

-gyuri-

Gyermekkora óta a lovak szerelmese. A csutakolástól a
lószerszám és az istálló takarításáig szinte bármit meg-
tett, hogy kedvenc állatai közelében lehessen. Ma saját
lovai vannak, akiket imád és nagy gonddal nevel. Babu
– ismerõsei így szólítják – kilenc évig dolgozott fodrász-
ként, miközben folyamatosan tanult: elõbb mûvelõdés-
szervezõ diplomát szerzett, majd jogászként doktorált. 

Jó napot, mi újság?

Girst Julianna

Paks egyik sikersportága a
tájfutás, amely Mittler József
szakosztályvezetõ több éves
munkájának köszönhetõ.
Sok-sok sikeres diákja közül
ezúttal egy tizedikes fiút
ajánlott figyelmünkbe.

Séllei Marcell a gyors futás,
a taktika, és nem utolsósor-
ban a közösség miatt szereti
ezt a sportot. Kitartóan, szor-
galmasan dolgozik a gimna-
zista, aki ötödik osztályos-
ként kezdte az edzéseket, s
azóta indul a háziversenye-
ken. Megtudtuk, hogy a kez-
dõk két-három fõs csapatban
tevékenykednek, a versenye-

ken is csapatban vesznek
részt, a tapasztaltabbak pe-
dig egyéniben edzenek és
versenyeznek. Az edzéseket
a rangidõs sportoló vezeti,
idén szeptembertõl Marcell
tûzi ki a pályát, osztja ki a
térképeket, és vezeti az
edzésmunkát, melynek során
négy-öt kilométert is futnak a

sportolók. A tizenhat éves fiú
több megyei versenyen vég-
zett az élen, indul szinte min-
den versenyen, s megszállott-
ságát bizonyítja, hogy kevesli
a heti egy edzést. Az idei õszi
szezonban több verseny is
várható. Szabadidejében szí-
vesen focizik a barátokkal,
otthon zenét hallgat és a szá-
mítógépet nyúzza. Bátyja
idén érettségizett a Vak
Bottyán Gimnáziumban,
szintén tájfutó volt, hatodikos
kishúga röplabdázik. Marcell
építészmérnöknek készül,
matematikából és fizikából a
legeredményesebb. Abban
biztos, hogy amíg gimnazista
lesz, addig biztosan tagja ma-
rad a Paksi SE Tájfutó Szak-
osztályának.                     -bzs-

Tehetségesek, fiatalok

Séllei Marcell
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Félezer dzsúdós a paksi tatamin

Két napig tartott a cselgáncs
Atom Kupa. A Gesztenyés
úti sportcsarnokban szom-
baton az U23-as, vasárnap
pedig a diák és serdülõ kor-
osztály lépett tatamira. Az
U23-as mezõny csak férfiak-
ból állt, mintegy nyolcvanan
küzdöttek a helyezésekért.
Az Atomerõmû versenyzõi
közül elsõ helyen végzett
+100 kg-ban Dusa Ákos, és

81 kg-ban Csoknyai László.
A 66 kg-os súlycsoportban
Kovács Márton az ötödik he-
lyet szerezte meg.

Vasárnap négy korosztály-
ban ötször annyian, szám
szerint 412-en öltöztek
judogiba, a diák és serdülõ
Atom Kupán. A házigazda
Atomerõmû SE versenyzõi 5
arany, 4 ezüst és 9 bronzér-
met szereztek.

Diák „C”: 38 kg I. Koló
Éva, 42 kg III.  Frast Gergõ,
42 kg III. Siklósi Tamás, 55
kg III. Lacza Barna, +55 kg
III. Molnár Márton.

Diák „B”: 28 kg I. Pupp Ré-
ka, 36 kg III. Hosnyánszki
Dániel;

38 kg III. Akkermann Ger-
gõ, 29 kg III. Lukácsi Vajk;

Diák „A”: 33 kg I. Szõke At-
tila, 38 kg III. Horváth
Jennifer;

Serdülõ lány: 38 kg II.
Horváth Jennifer, 41 kg III.
Skálát Katalin. Serdülõ fiú:
+81 kg I. Tolnai Márk, 34
kg I. Szõke Attila, 34 kg II.
Haklik Levente, 34 kg II.
Pál Tamás, 45 kg II. Ádám
Attila.

A versenyen szerepelt
ASE sportolók edzõi:
Keszthelyi László, Kanczler
István, Kun Szilárd, Dobai
László.

joko

A Paksi Sportegyesület
Tenisz Szakosztályának
OB III-as csapata ott
folytatta, ahol tavasszal
abbahagyta. A fiúk Barta
Attila edzõ irányításával a
bajnokság elsõ õszi fordu-
lójában sima, 7:2 arányú
gyõzelemmel verték a
nagy rivális, Lágymányos
csapatát. A tavasszal ve-
retlen gárda a szakveze-
téssel együtt az õszi for-
dulókra célul tûzte ki a
hasonlóan sikeres szerep-
lést, mellyel kivívhatják a
jogot a magasabb osztályú
szereplésre. A budapesti-
ek legyõzése másnapra is
elég lendületet adott a
paksi legénységnek, ami-
kor Siófokra látogattak és
megismételték az elõzõ
napi eredményt: Sió-
fok–PSE 2:7.                      

sete

Megint botlott a Paksi FC
A Soproni Liga legutóbbi fordulójá-
ban a PFC ellenfele a REAC volt. A
pontszám és gólkülönbség alapján
szinte két teljesen egyforma csapat
mérkõzött egymással a Fehérvári
úton. A Paksi FC hazai pályán min-
denképp esélyesnek számított, de tud-
ható volt, hogy a fõvárosi egylet nem
adja olcsón a bajnoki pontokat. Az el-
sõ félidõ elsõ felében mezõnyfölény-
ben játszott Aczél Zoltán gárdája. A
30. percben egy baloldali beadás üre-
sen találta Tormát, aki egy átvétel
után Kovács Attila hálójába lõtt. Még
ebben a percben egyenlíthetett volna
a PFC. Kiss Tamás kígyózott végig a
vendégvédelmen, középre adását
Márkus a kapu torkából fölé lõtte. A
36. percben REAC szögletet követõen
Nyerges fejelt és már 2:0 volt oda. A
félidõig az eredmény nem változott. A
második 45 percben már jóval aktí-
vabb volt a Lengyel gárda, sorra dol-
gozta ki helyzeteit, de Szántai kapus
mindig a helyén volt. A csereként be-
állt Balaskó kapufáig jutott, de gólt

nem sikerült neki sem lõni. Így a
REAC rászolgált a három bajnoki
pontra. Paksi FC- REAC 0:2. 

– Az elsõ félidõben a REAC volt
jobb, a másodikban pedig mi. Három
helyzetükbõl kettõt kihasználtak, a
két csatár rúgott két gólt, amire pe-
dig külön készültünk. Az elsõ félidõ-
ben pedig mentálisan is gyengék vol-
tunk. A második játékrészben fölény-
be kerültünk, helyzeteink voltak, ka-
pufát rúgtunk, de sajnos ma semmi
sem sikerült – fogalmazott a paksi
tréner szomorúan a meccs után. Je-
lenleg 8 fordulót követõen 13. helyen
áll a paksi zöld-fehér gárda. A követ-
kezõ fordulóban, Sopronban vendég-
szerepel a Paksi FC. A találkozó
szeptember 22-én szombaton 18 óra-
kor kezdõdik, az összecsapáson to-
vábbra is Lengyel Ferenc állása a tét.
Hazai környezetben legközelebb a
hónap utolsó szombatján játszik a
PFC. Akkor a Fehérvár FC látogat a
Fehérvári útra. 

efgé

A Paksi FC NB III. Dráva csoportjá-
ban szereplõ gárdájára a 4. fordulóban
igazi megyei rangadó várt. A Szek-
szárd ellen idegenben lépett pályára a
Dienes Pál vezette csapat. Az elsõ fél-
idõben Balaskó Iván góljával vezetést
szerzett a paksi együttes, melyet csak-
nem a mérkõzés végéig megõrzött, de
egyenlítettek a hazaiak, és maradt a
pontosztozkodás. Az elsõ gyõzelemre
tehát ekkor még várni kellett harma-
dik ligás csapatunknak. A legutóbbi já-
téknapon viszont már mindhárom baj-
noki pontot megszerezte a PFC. A
PVSK ellen Széles, Kõkuti, Vári és
Szabó is betalált, így 4:1-re diadalmas-
kodtak. Pokorniék 70 percet ember-
elõnyben játszottak. A táblázaton így
hatalmas lépést tettek elõre, már a 11.
helyen áll a Dienes egylet. Szeptem-
berben a továbbiakban Balatonlellén,
majd ezt követõen a Nagykanizsa ellen
ismét hazai pályán játszik majd a Pak-
si FC.                                                  efgé

Tovább menetel 
a Dienes egylet

Teniszhírek
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Bakos Dávidék már bajnokok

Annak ellenére, hogy a hét-
végi Mecsek Rallye-n nem
ült autóba, Bakos Dávid már
bajnoknak mondhatja ma-
gát. Az országos ralibajnok-
ság N2 kategóriájában Suzu-

ki Ignissel versenyzõ Gyar-
mati Ariel–Bakos Dávid pá-
ros összetétele annyiban mó-
dosult ezen a versenyen,
hogy engedve a kérésnek a
fõ szponzor ült be a navigá-

tori ülésbe Dávid helyett.
Gyarmati alkalmi mitfáreré-
vel végül a második lett ka-
tegóriájában, ami azt jelen-
tette, hogy a hátralévõ ver-
senyektõl függetlenül a
Gyarmati–Bakos páros már
megnyerte az országos baj-
nokságot az N2 kategóriá-
ban, és elsõ helyen végzett
az Ignis Kupában. Amennyi-
ben az október 19-21 között
sorra kerülõ Tapolca Rallye-
n legalább a negyedik helyen
végeznek, akkor az úgyneve-
zett murvabajnokságot is õk
nyerik. A magyar rali törté-
netében a 19 éves paksi Ba-
kos Dávid a legfiatalabb ma-
gyar bajnok navigátor.

joko

Mészáros Anett bronzérmet nyert a vb-n

Brazíliában, Rio de Janeiró-
ban rendezték a 25. cselgáncs
világbajnokságot. Az Atom-
erõmû SE három versenyzõ-
je, Mészáros Anett, Braun
Ákos, és Bor Barna kapott
helyet a nemzeti válogatott-
ban. Több nappal a magyar
küldöttség elõtt utazott a
+100 kg-os súlycsoportban
versenyzõ Bor Barna, neki a
vébé elsõ napján tatamira kel-
lett lépni. Sajnos már az elsõ
mérkõzésén kikapott, s mivel
legyõzõje nem jutott a legjobb
négy közé, Barna elbúcsúzott
a további küzdelmektõl. 

A második napon Mészáros
Anett volt érdekelt a 70 kg-
os súlycsoportban. Az elsõ
fordulóban kokával verte a
kínai Vang Csüant, s beju-
tott a legjobb 16 közé. Má-
sodik mérkõzésén ipponnal
gyõzött a szenegáli Mendy
ellen, következett a negyed-
döntõben a kétszeres Euró-
pa-bajnok, világbajnoki
ezüstérmes francia Gevrise
Emane. Belgrádban az Eb-
n a francia lány, Párizsban a
Szuper Világkupán Anett
nyert, így nem tûnt remény-
telennek az újabb gyõzelem.
Óriási küzdelemben sajnos
egy jukóval Emane bizo-
nyult jobbnak, így Anett a
vigaszágra került. A folyta-
tásban elõször az olimpiai és
vb-bronzérmes német Anett
Böhmöt, majd a spanyol
Iglesiast verve jutott el a
bronzmeccsig. A harmadik
helyért vívott harcban a vi-
lág- és Európa-bajnok hol-
land Edith Boscht egy
vazarival és egy kokával
gyõzte le, s az érem mellett
a pekingi olimpiai részvételt

is kiharcolta az ASE húsz-
éves versenyzõje.
A harmadik napon lépett ta-
tamira a világbajnoki címvé-
dõ Braun Ákos. Elsõ mérkõ-
zésén litván, majd mada-
gaszkári versenyzõt gyõzött
le, majd a kétszeres Eb-
ezüstérmes izraeli Razvozo-
vot verte. Sajnos a követke-
zõ körben kikapott a német
Gesstõl, s mivel a német ver-
senyzõ a folytatásban kika-
pott, így Ákos helyezetlenül
zárta a vb-t.
Az utolsó napon Bor Barna
ismét szõnyegre lépett, ezút-
tal az abszolút kategóriában.
Az elsõ mérkõzésen a bolgár
Ilievet verte egy jukóval míg
a második körben az ameri-
kai Alievet gyõzte le egy
vazarival. Következett a ne-
gyeddöntõ, ahol Barna a
brazil Daniel Hernandeztõl
ipponnal kapott ki, így a vi-
gaszágra került. Következõ
mérkõzésén egy jukóval ka-
pott ki az azeri Miralijevtõl,
s végül a kilencedik helyen
végzett.

(joko)

Háromnapos tornán vett
részt a szlovákiai Léván az
Atomerõmû SE férfi kosár-
labdacsapata. A horvát,
szlovák és cseh csapatok el-
len lejátszott három mér-
kõzésen két gyõzelem és
egy vereség, végeredmény-
ben második hely a paksi
csapat mérlege. 

– Az elsõ mérkõzésen a
gyengébb képességû Cako-
vec ellen könnyen nyer-
tünk, itt a cserék is több já-
téklehetõséget kaptak. A
házigazda Léva a paksi
meccsünk óta szerb játéko-
sokkal erõsödött, a harma-
dik negyedig jól tartották
magukat, ez az eredmé-
nyen is látszik. A csehek el-
len sok védekezési hibával
játszottunk, habár a játéko-
sokat is sokat forgattam –
összegzett Sabáli Balázs. A
vezetõedzõ hozzátette: a lé-
giósok közül Taylor kisebb
sérüléssel bajlódott, ezért a
Léva és az Ostrava ellen is
csak tíz-tíz percre szállt be,
Graynek az utolsó mérkõ-
zésen nyújtott teljesítmé-
nyével elégedett. 

– Összességében vegye-
sek az érzelmeim, a táma-
dójátékunk jó, a védekezé-
sünkön van még mit javíta-
ni. A Göcsej Kupán majd
kiderül, hogy a hazai csapa-
tok ellen mire elég ez a tel-
jesítmény.

A tornát az Ostrava nyer-
te, legértékesebb játékos-
nak Gulyás Róbertet vá-
lasztották.  Az ASE férfi
kosárlabdacsapata legköze-
lebb szeptember 20-23 kö-
zött a Zalaegerszegen sor-
ra kerülõ Göcsej Kupán lép
pályára. Október 3-án 17
órakor pedig szurkolói an-
kétot tartanak a Café Bon-
góban.

joko

Léván 
készültek
Gulyásék

Fotók: Paksi Hírnök archív
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Alkalmazotti továbbképzés 

a Neutron Kft.-nél 

a HEFOP 3.4.1. keretében

A Neutron Kft. vezetése képzési programokat indított alkalma-

zottai számára több területen. A program az EU társfinanszí-

rozásával a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg, a

pályázaton a Kft 16.625.076,- Ft-ot nyert, mely összegbõl 92

fõ képzése zajlott le. A projekt 2006 júliusában kezdõdött és

2007. augusztus 31-én zárult.

A képzések:

– az Európai Uniós integrációra vonatkozó képzés

– marketing  és kommunikációs képzés

– gépészeti szakmai képzés

– építészeti szakmai képzés 

– angol nyelvi képzés

Lazók Albertnétól, a Neutron Kft ügyvezetõjétõl megtudtuk,

hogy a projekt általános céljaként a környezetvédelmi, munka-

egészségügyi és munkabiztonsági kérdések hozzáértõ kezelé-

sét, valamint a munkavállalók munkahelyi készségeinek és

kompetenciáinak javítását, a cég versenypiaci pozíciójának

megõrzését, illetve emelését célozták meg. A képzések befeje-

zõdtek, a tapasztalatok igen kedvezõek.

A hencseiek nyerték a tornát

A Ligakupában sem megy
A Ligakupában szeptember
9-én Újpesten lépett pályára
a Paksi FC labdarúgó csapa-
ta. A harmadik játéknapon
tartott mérkõzésen az Újpest
szerzett vezetést, majd Tököli
révén paksi egyenlítés, és
rögtön ezután újabb lila-fehér
gól következett. Az elsõ félidõ
43. percében Buzást kiállítot-
ta a játékvezetõ. A második
félidõben kiütközött a lét-
számfölény, és végül 4:1-re
gyõzött a fõvárosi gárda a
paksi csapat ellen. Az „A” cso-

portot 7 ponttal a Budapest
Honvéd vezeti, megelõzve a 4
pontos Fehérvár FC-t, a 3
pontos Újpestet és a szintén 3
pontos Paksi FC-t. Szeptem-
ber 19-én, szerdán már a visz-
szavágás jegyében mérkõztek
Égerék az Újpest ellen a Fe-
hérvári úton. A találkozó lap-
zártánk után 2-1-es vereség-
gel ért véget. A Ligakupában
legközelebb október 3-án, 15
órától a Budapest Honvéd el-
len hazai pályán játszik a
PFC.                                efgé

Ünnepséggel kezdõdött
Gyapán a 3. Vadai Mihály
Emléktorna. A rendezõ
Gyapa Derbi Univer SE ve-
zetõsége pólóval és emlék-
éremmel kedveskedett az
egykor Kanacsi Medosz né-
ven szereplõ futballcsapat
játékosainak. – Dunaköm-
lõdrõl kerültem a gyapai
csapathoz és arra a nyolc év-
re, amit itt játszottam, na-
gyon boldogan tekintek visz-
sza. Annak idején nem pén-
zért, hanem kukoricáért
szerzõdtettek. Egyszer Kaj-
dacson játszottunk és tizen-
egyest ítélt ellenünk a játék-
vezetõ. Vadai igazgató úr fe-
lesége bekiabált, ha megfo-
gom a büntetõt, kapok két
láda szõlõt. Megfogtam,
gyõztünk és a csapat jutalma
egy vacsora lett – meséli a
régmúltról Pápista Mihály,
az együttes kapusa. 

Az emléktornára nevezett
nyolc csapat két négyes cso-
portban mérkõzött egymás-
sal, majd helyosztókat ját-
szottak. – Visszatérõ együt-
tesek vannak zömmel, egy
újonc gárda van Puszta-
hencsérõl – mondta el a mér-
kõzések elõtt Frics István
szervezõ. A Pusztahencsei
Boszorkány Sörözõ, ha már
jött, látott és gyõzött is, így
idén õk vihették haza a ván-
dorkupát. Második lett a
Dunakömlõd, míg harmadik
helyen a Gyapa Derbi
Univer SE végzett. Meg
kell még említeni a csámpai
fiatalokat, akik negyedik-
ként végeztek, de a játék-
ban nagyon sokat fejlõdtek.
A déli órákra elkészült
Feilné Erzsike marhapör-
költje is, így a jóízû ebéd
zárta Gyapán a 3. Vadai Mi-
hály Emléktornát.         röné

A 45 perc
ifjúsági melléklet 

megjelenését
a Bau-Paks Kft.

támogatta.

Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány 

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adó-
juk 1%-t céljaink elérése érdekében ajánlot-
ták fel. A 2005-ös év SZJA 1%-nak felaján-
lott összege: 346.639 Ft, melyet egészség-
megõrzõ és rehabilitációs programokra fordí-
tottunk. Bízunk abban, hogy az elkövetke-
zendõ években is támogatja kiemelkedõen
közhasznú tevékenységünk minél hatéko-
nyabb megvalósítását. 

Köszönettel:
Alapítvány kuratóriuma és munkatársai

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

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

A Tûzvirág 
Táncegyesület 

ezúton szeretné megköszönni a támogatást
mindazoknak, akik személyi jövedelemadó-

juk 1%-át 2006-ban az egyesületnek 
ajánlották fel. Az ily módon befolyt

322.659,- Ft-ot a Tûzvirág Táncegyesület a
hétköznapi próbákon használatos hangtech-
nikai berendezés vásárlására használta fel.

Továbbra is számítunk 
az Önök támogatására!

Tûzvirág Táncegyesület Vezetõsége
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Fotók: Molnár Gyula

Mozi

Szept. 23. (vasárnap) 19 óra
DIE HARD 4 –

LEGDRÁGÁBB AZ
ÉLETED

Magyarul beszélõ amerikai
akciófilm

Szept. 26. (szerda) 19 óra
OCEAN’S THIRTEEN – 

A JÁTSZMA 
FOLYTATÓDIK

Feliratos amerikai krimi

Szept. 28. (péntek) 19 óra
BEETHOVEN

ÁRNYÉKÁBAN
Feliratos német-amerikai

zenés romantikus film

Szept. 30. (vasárnap) 19 óra
EVAN, A MINDEN6Ó

Magyarul beszélõ am. film

Október 3. (szerda) 18 óra
HARRY POTTER 

ÉS A FÕNIX RENDJE
Magyarul beszélõ 

angol film

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Hétfõtõl péntekig:
Országos hírek + helyi hírek: 
6:00–17:00 óráig óránként, il-
letve 12:45-kor.
6:00–9:00 Fortuna Dzsúz 
9:00–13:00 Fortuna Jam –
benne 11 órától Kívánságjárat
13:00–17:00  Pepperoni 
17:00–20:00 Kívánságmûsor 
21:00–21:15 helyi hírek ismét-
lése. 
21:15–6:00 Nonstop zene

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

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

Kiállítás

A mûvelõdési központban
négy kiállítást láthatnak. Az
egyik a paksi Chen stílusú
Tai Ji Quan Sportegyesület
fotói „Kínai világnézet és
mozgáskultúra Magyaror-
szágon” címmel. A másik
Hornok Magdolna paksi fes-
tõmûvész alkotásait bemu-
tató tárlat, harmadik az
AlternArt Egyesület kiállí-
tása (felsõ képünkön), a ne-
gyedik pedig a könyvtár ga-
lériáján Zirci Judit festõ táj-
kép kiállítása. A dunaköm-
lõdi faluházban a helyi rajz-
táborban készült alkotások-
ból nyílt kiállítás (alsó kép).

TelePaks
Hétfõn, szeptember 24-én
este 19:15-kor jelentkezik
Közös dolgaink címû mûso-
runk. Kovács Tibor mûsor-
vezetõ az egynapos sebé-
szetrõl beszélget vendégei-
vel a TelePakson.

Segítnék kiabálni néked cí-
mû vallási mûsorunk követ-
kezõ adását szeptember 26-
án 19:15-tõl láthatják a vá-
rosi televízió mûsorán. Ez-
úttal a református egyház
istentiszteletét tekinthetik
meg.

Színház
Már kaphatók a Paksi Köz-
mûvelõdési Kht. színház-
bérletei a 2007–2008-as
színházi évadra. Idén hat
bérlet-összeállításból vá-
laszthatnak a kultúra ked-
velõi: a két színházi sorozat
mellett ifjúsági és felnõtt
hangverseny bérlet, illetve
gyerekeknek szóló pro-
gramsorozat is szerepel a
kínálatban. A bérletek
megvásárolható a városi
mûvelõdési központban
(Paks, Gagarin utca 2.)



20

A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet 

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

kínál eladásra. Az elõzõ összegek irányárak. 

Kedvezõ hitelfeltétel is lehetséges. 
10% + az áfának megfelelõ önerõ 

rendelkezésre állása mellett. 
Futamidõ maximum 15 év. 

Forint és svájci frank alapú hitel is igénybe vehetõ. 

Részletes felvilágosítás a Paksi Fiókban.
Paks, Villany u 4. Telefon: 75/511-240,
vagy Fonyó Lajos ingatlanközvetítõtõl

kapható. 

Tel:70/310-8374 
E-mail fonyolajos@freemail.hu 

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

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

Kedvezõ devizahitelek, 
szabad felhasználásra is!

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

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


