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Újabb, harmincmilliós pályázati 
sikerről tájékoztatta lapunkat Tell 
Edit alpolgármester. Az élethosz-
szig tartó tanulás elősegítését cé-
lozza az a program, amelyet uniós 
támogatással valósíthat meg a 
Pákolitz István Városi Könyv-
tár. Összesen közel 31,4 millió 
forintot nyert el az intézmény az 
Új Széchenyi Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Program-
ban A paksi Pákolitz István Városi 
Könyvtár képzési szerepének erő-
sítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében című projektjére. A 
pályázat közvetett célja, hogy a 
könyvtári rendszer jobb hatásfok-
kal szolgálja a minőségi oktatást, a 
formális oktatáson kívüli képzést 
és tanulást, a könyvtári szolgálta-
tásokkal megvalósítandó olvasási 

és digitális kompetenciák fejlesz-
tését, valamint, hogy a könyvtári 
dolgozók felkészültek legyenek a 
korszerűbb szolgáltatások ellátá-
sára. A pályázat közvetlen célja a 
szövegértés fejlesztésére irányuló 
képzések lebonyolítása a köz-
oktatásban résztvevők számára, 
valamint a könyvtári munkatár-
sak képzése. Ez praktikusan azt 
jelenti, hogy óvodás, általános 
és középiskolás gyerekek, fiata-
lok számára szerveznek fejlesztő 
foglalkozásokat. Az elképzelések 
szerint a programba bevont, szö-
vegértési-szövegalkotási nehéz-
ségekkel küzdő gyermekeknek 
sikerül majd felzárkózniuk kor-
társaikhoz az adott kompetencia-
területen, így javulnak életpálya 
esélyeik, azaz nagyobb esélyük 

lesz a sikeres általános és közép-
iskolai bizonyítvány megszerzésé-
re, azt követően pedig piacképes 
szakmát szerezhetnek. A projekt-
től azt várják, hogy legalább a 

fejlesztő foglalkozáson résztvevők 
80 százalékát sikerül jobb helyzet-
be hozni iskolájukban és életük 
további állomáshelyein.
A pályázat alapját egy, az érintett 
célcsoportot érintő szükséglet-
felmérés képezi. Erre épülnek a 
gyermek és ifjúsági korosztályt 
érintő képzések, az olvasásmegér-
tés fejlesztése, a kognitív funkciók 
fejlesztése és a szövegértés, vala-
mint a beszédkészség fejlesztése. 
175 óvodás, 138 általános iskolás, 
75 középiskolás mellett két könyv-
tárost érint a pályázati program, 
ők szakmai továbbképzésen vesz-
nek részt.  Az uniós támogatás a 
program teljes költségét fedezi, 
így önerőt nem kell biztosítania 
az önkormányzatnak, tudtuk meg 
Tell Edittől.                             Vida T.

Képzések a könyvtárban uniós forrásból

A beiskolázás, iskoláztatás 
komoly anyagi terhet róhat a 
családokra, ezen igyekszik eny-
híteni a paksi önkormányzat. 
A következő tanévre is biztosí-
tott a kedvezményes diákbér-
let, a felzárkóztatási ösztöndíj, 
valamint kérhetik az ügyfelek 
a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást, illetve a rendszeres 
nevelési segélyt.

Rendkívüli gyermekvédelmi tá-
mogatásra folyamatosan bead-
hatók az igények, ám két kérelem 
között legalább három hónapnak 
el kell telnie. További szempont 
az elbírálásnál, hogy a jövedelmi 
és vagyoni feltételeknek megfelel-
jen a kérelmező. Bár ez a támoga-
tási forma nem kifejezetten a tan-
évkezdéshez kötődik, a sokéves 
tapasztalat azt mutatja, hogy 
ennek közeledtével több igénylés 
érkezik a polgármesteri hivatal 
szociális osztályára. A támogatás 
egyszeri pénzbeli vagy természet-
beni juttatás, amelyet a tanévkez-
dés előtt Sulicsekkben kapnak 
meg a rászorulók. Tavaly a város 
közigazgatási területén, augusz-
tus 1-je és szeptember 15-e között 

432 családnak állapítottak meg a 
szociális osztályon rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatást, ami 
812 gyermeket érintett, tájékoz-
tatott Badics Istvánné, a szociális 
osztály vezetője. 
A diákok étkeztetésének költ-
ségét enyhítheti a rendszeres 
nevelési segély, ami helyi spe-
cialitás, a kérelmek benyújtása 
szeptemberben aktuális. A tá-
mogatást azok a családok kérhe-
tik, amelyek nem részesülnek az 
ingyenes tankönyvellátást, illetve 
az általános iskola befejezéséig 
teljesen díjmentes étkezést bizto-
sító, állami forrásból finanszíro-
zott rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben. A támogatás 
mértéke a család jövedelme mel-
lett attól is függ, hogy mennyi a 
térítési díj. A megítélt összeget 
az önkormányzat az oktatási in-
tézménynek utalja havi rendsze-
rességgel, a családoknak az ezzel 
csökkentett díjat kell kifizetniük. 
Az igényléshez szükséges nyom-
tatvány az oktatási intézmények-
ben, illetve a hivatal szociális osz-
tályán kérhető. 
Egy másik támogatási forma 
igénylésének a család anyagi 

helyzete nem feltétele, az elbí-
rálásánál más szempontokat 
vesznek figyelembe. Ez a ked-
vezményes diákbérlet, amelyet 
azoknak a Pakson élő és tanuló, 
általános és középiskolás diákok-
nak biztosít az önkormányzat a 
tanév végéig, akik legalább egy 
kilométerre laknak iskolájuk-
tól, a helyi autóbusz-közlekedés 
biztosított, illetve azoknak, akik 
sport- vagy művészeti tevékeny-
ség miatt utaznak helyi járat-
tal. A lehetőséggel tavaly óta a 
Csámpán és Gyapán élő gyere-
kek is élhetnek, akik nem helyi, 
hanem helyközi járattal utaznak 
Paksra. A kérelmet tanévenként 
egy alkalommal, az első bérlet le-
jártát követő egy hónapon belül, 
a polgármesteri hivatal szociális 
osztályán kell benyújtani. A szü-
lő vagy törvényes képviselő ezt 
követően egyéni ütemezésben 
veheti fel a lejárt bérletek után a 
vételár nyolcvan százalékát a pol-
gármesteri hivatal pénztárában. 
Évek óta létező támogatási forma 
Pakson a felzárkóztatási ösztön-
díj is, amellyel az általános és kö-
zépiskolás roma tanulókat segíti 
a város függetlenül attól, hogy itt-

hon vagy máshol tanulnak. A tá-
mogatás feltétele, hogy a diáknak 
ne legyen igazolatlan hiányzása 
és tanulmányi eredménye elérje 
a közepest. Az ösztöndíj össze-
ge a tanulmányi átlagtól függ, a 
tanév során havonta minimum 
3, maximum 8 ezer forint lehet. 
A kérelmeket a szülőknek kell 
benyújtaniuk, ha ezt szeptember 
15-ig megteszik, akkor már arra 
a hónapra jogosult lesz gyerme-
kük a megítélt összegre. Az ösz-
töndíjat ilyenkor az elmúlt tanév 
végi eredmény alapján állapítják 
meg, majd februárban újra be 
kell nyújtani a kérelmet, amikor 
a félévi tanulmányi eredményt 
veszik figyelembe. Amennyiben 
a bizonyítványról fénymásolatot 
csatol az igénylő a kérelemhez, 
azt az iskolával hitelesíttetni kell. 
Az igényléshez szükséges nyom-
tatványt az iskolákban vagy a 
szociális osztályon lehet kérni. 
Az elmúlt tanév végén 74 csa-
ládból 92 gyermek kapott ilyen 
támogatást. Nekik tájékoztató 
levelet küld a hivatal a lehető-
ségről, illetve az iskolai szülői 
értekezleteken is felhívják rá a 
figyelmet.                                 -kgy-

Iskolakezdési támogatások
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Október közepéig karbantartó 
munkásokkal találkozhatnak 
a lakótelepi központi parkban 
közlekedők, javítják a baleset-
veszélyessé vált burkolatot. A 
felújításra az önkormányzat 
adott megbízást, a keret 10 
millió forint. 

Elöregedett, sok helyütt elvé-
konyodott és töredezetté vált a 
lakótelepi központi park beton-

burkolata, és a fák gyökérzete is 
kikezdte a felületet. A járdák és a 
betonelemek egy része balesetve-
szélyessé vált, amiről több jelzést 
is kapott a városháza. Az önkor-
mányzat a park részleges felújítá-
sáról döntött, a burkolathibák el-
hárítását augusztus végén kezdte 
meg a kivitelezéssel megbízott 
Kronológ Kft. A munkálatok 
idejére a kijelölt, veszélyessé vált 
szakaszokat lezárják a közleke-

dők elől, ugyanakkor biztosítják 
az üzletek folyamatos megköze-
lítését. Az október 15-i határidős 
beruházásra 10 millió forintos 
keretösszeg áll rendelkezésre, eb-
ből mintegy ötszáz négyzetméter 
burkolat újul meg. 
– Csak átmeneti megoldást jelent 
ez a felújítás, célja csupán a hiba-
javítás és a balesetveszély elhárí-
tása – mondta el dr. Nagy Tibor. 
A körzet képviselőjének tájékoz-

tatása szerint hosszú évek óta 
készen állnak a tervek a központi 
park komplex felújítására, amire 
pályázati forrást keres az önkor-
mányzat. Vizsgálják ugyanakkor 
azt a lehetőséget is, tette hozzá 
dr. Nagy Tibor, hogyan lehet-
ne részfeladatokra bontva, több 
költségvetési időszakra ütemez-
ve, pályázati forrás nélkül végre-
hajtani a lakótelepi központ teljes 
felújítását.                         Dallos Sz.

Felszámolják a balesetveszélyt
a központi parkban

Ünnepi rendezvényen vette 
birtokba megújult székházát a 
városi nyugdíjasklub. A Jámbor 
Pál utcai klubház önkormány-
zati segítséggel korszerűsödött. 

A nagy népszerűségnek örven-
dő klubban gyakorta rendeznek 
főzéssel egybekötött programo-

kat, a konyha kis mérete ilyenkor 
nehézséget okozott. A nyugdíjas 
közösségi házként működő Jám-
bor Pál utcai épület külső falának 
vizesedése is egyre többször je-
lentett problémát. A gondokkal a 
városvezetéshez fordult a klub, a 
kétmillió forintos munka nyáron, 
kevesebb mint három hét alatt 

elkészült: átalakították a gáz- és 
elektromos rendszert, vízzáró va-
kolat került a lábazatra, és a klub-
tagok nagy örömére egy nagyobb 
konyhát alakítottak ki. 
– A házat gondos gazda módjá-
ra mindenki sajátjának tekinti és 
nem egy önkormányzati intéz-
ménynek. Naponkénti váltásban 
vállaljuk a rendrakást, takarítást 
– mondta el Szinger Ferenc, a 
Városi Nyugdíjasklub elnöke, 
aki az átalakítás utáni ünnepé-
lyes birtokbavételen köszöntötte 
a megjelenteket. A rendezvényre 
meghívták a kivitelező DC Du-
nakom Kft. képviselőit és Paks 
vezetőit.  – Az elesettebbekre, 
a szociálisan rászorultabbakra 
és az idősebb generációra külö-
nös tekintettel vagyunk. Ami-
kor az idősek otthonáról vagy a 
nyugdíjasklubról van szó, akkor 
a képviselő-testület lehetőség 
szerint biztosítja azokat az esz-
közöket, amelyek segítségével 
vigyázhatunk erre a generációra 

erkölcsileg, szellemileg és anyagi 
értelemben is – emelte ki beszé-
dében Tell Edit alpolgármester, 
aki az önkormányzat nevében 
egy projektort ajándékozott a 
klubnak. Népfőiskolai előadá-
saik alkalmával szükségesnek 
bizonyul a XXI. századi tech-
nika alkalmazása, az adomány-
nyal ehhez járult hozzá a város. 
A sorozat egyébként rövidesen 
ismét útjára indul, az idei témá-
kat is a hallgatóság igényeihez 
alkalmazkodva alakították ki, 
tudtuk meg Szinger Ferenctől. 
A nyugdíjasklub elnökének tá-
jékoztatása szerint jelenleg 71 
taggal működik a szervezet, 
akiket rendszeres hetenkénti 
és havonta megszervezett ren-
dezvényeikre várnak. Ősszel a 
klubtagok tovább szépítik közös 
otthonukat, a lábazat új színéhez 
igazodva átfestik a kapukat és a 
melléképület nyílászáróit. A ház 
ablakainak és ajtóinak festését 
jövőre tervezik.                        -dal- 

Megújult a nyugdíjasklub épülete
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A futók ünnepe is lesz 15-én
Igazi kuriózum várja a látogatókat az idei 
Kenyér-, hal- és borünnepen: az Atomfutás 
köré szerveződik a harmadik alkalommal 
meghirdetett program. Szeptember 14-én 
és 15-én több helyszínen kínál kikapcsoló-
dást az egész családnak az esztendő utolsó 
városi nagyrendezvénye.

Az Atomfutás révén a sport először kapott 
helyet az események sorában a harmadik 
alkalommal meghirdetett Kenyér-, hal- és 
borünnepen. Paks Város Önkormányza-
ta és az Atomerőmű Sportegyesület közös 
rendezvénye szeptember 14-én, péntek dél-

után térzenével kezdődik az Erzsébet Nagy 
Szálloda előtt, zenél a finnországi Loviisa 
Big Band együttes. Az első nap programja 
a Duna megkoszorúzásával folytatódik, a 
korzóról fáklyákkal vonulnak a szervezők 
és a résztvevők a Sárgödör térre. Itt a ze-
nés programok mellett a gasztronómiáé és 
a nyitott pincéké a főszerep, az ínyencsé-
gek között lesz kenyérlángos, kürtőskalács, 
kecskesajt, válogathatunk a tolnarikumok 
közül és lesz fröccs sátor is. A program más-
nap, szeptember 15-én két helyszínen zajlik: 
halételek főzőversenyére várják a nevezése-
ket a  présházak övezte téren és délelőtt 11 

órakor rajtol az Atomfutás az ASE csarnok 
melletti területről. Itt egész nap gyerekprog-
ramok közül válogathatnak a fiatalok, de 
lesz többek között egészségpont, helyi ter-
mékek piaca és ősi mesterségek bemutatója 
is. A színpadon fellépők sorát este 7 órakor 
a Bikini együttes koncertje zárja. Pénteken 
16, szombaton 10 órától oldtimer busz járja 
a várost. Az Ikarus 55-re felszállók 200 fo-
rintért utazhatnak el a helyszínekre. A Ke-
nyér-, hal- és borünnep részletes programját 
a rövidesen postaládákba kerülő szórólapon 
is böngészhetik.

Dallos Szilvia

A szeptember 15-én zajló Atom-
futás idején számítanak a közle-
kedők figyelmére és együttmű-
ködésére a szervezők, hiszen a 
mezőny keresztülfut a városon, 
és érinti a főbb látnivalókat és 
nevezetességeket. 

A futók az ASE csarnok mellől 
rajtolnak, elhaladnak a Szentlé-
lek templom mellett, a főutcán az 
Erzsébet Nagy Szállodáig, tovább 
a Prelátus irányába, felfutnak az 
Öreghegyre, majd vissza a Du-
na-korzóhoz, a Kossuth utcán a 
Sárgödör térhez, a Pollack Mihály 
utcán vissza az ASE csarnokhoz, 
innét az elkerülő úton le a 6-os 
úthoz, elfutnak az ASE csónakhá-
zig, az atomerőműig, majd vissza. 
A versenyzők rendőri felvezetés-
sel haladnak majd, és zárásként 
is egy rendőrautó követi őket. A 

teljes mezőny várhatóan 11 és 15 
óra között teljesíti a távot, tehát 
ezen időszak alatt kérik a város-
ban közlekedőket, hogy ügyelje-
nek az úttesten haladó futókra.  

(A futóversenyen handbike-osok 
is részt vesznek, azaz kerekes-
székes versenyzők, akiket ke-
rékpárosok kísérnek majd.) A 
kereszteződéseknél, különféle 

áthaladási pontoknál polgárőrök 
és önkéntesek segítik majd a fu-
tók zavartalan továbbjutását, a 
6-os úton pedig rendőrök. Állan-
dó lezárással nem kell számolni 
az Atomfutás útvonalán (kivé-
ve a rajt-célnál, az ASE csarnok 
melletti területen a garázsok felé 
vezető útnál), időszakosan, a ver-
senyzők áthaladásakor állítják 
meg a forgalmat. 
A verseny ideje alatt kérik a köz-
lekedők türelmét és együttmű-
ködését az Atomfutás zavartalan 
lebonyolítása érdekében. 
A szervezők önkéntesek jelentke-
zését várják, akik városszerte köz-
reműködnének a forgalomirányí-
tásban. Aki szívesen részt venne 
az Atomfutás lebonyolításában, 
az jelentkezzen Cseh Tamásnál, 
a rendezőbizottság tagjánál a  
(20) 337-2331-es telefonszámon. 

A 3/4 marATOM és a váltók 
útvonala:
Gesztenyés út (ASE), Kishegyi út, Újtemplom utca, Tolnai út., 
Dózsa György út, Szent István tér, Deák Ferenc utca, Rókus utca, 
Kömlődi utca (Sánchegy fordító) Névtelen utca, Kilátó utca, Arany 
János utca, Öreghegy utca; Anna utca, Duna-part Gesztenyesor, 
Szent István tér, Kossuth Lajos utca, Széchenyi tér, Sárgödör tér, 
Kornis utca, Pál utca, Kápolna utca, Zsíros köz, Pollack Mihály 
utca, Gesztenyés utca, (1/3 marATOM cél) elkerülő út, 6-os sz. 
főút, ASE Csónakház, Paksi Atomerőmű területe, Erőmű északi 
bejáró,(1/2 marATOM Plusz  fordító) erőmű látogatóközpont, 
atomerőmű horgásztavak, erőmű látogatóközpont; erőmű északi 
bejáró, 6-os sz. főút, Kölesdi út, Gesztenyés utca 

Halételek főzőversenyére várják 
a jelentkezőket: szeptember 15-
én, szombaton délelőtt a Sárgö-
dör tér ad otthont a gasztronó-
miai eseménynek. 

Bármilyen halétellel nevezhetnek 
a főzőversenyre előzetesen (Futó 
Évánál, a polgármesteri hivatal 
munkatársánál a 75/830-554-es 
telefonszámon vagy a futo.eva@

paks.hu e-mail címen), illetve a 
helyszínen reggel 9 órától a Pol-
gár Pincénél. A főzőverseny 10 és 
13 óra között zajlik. Az alapanya-
got a nevezőknek kell biztosíta-
niuk, halvásárlásra a helyszínen 
nem lesz lehetőség. Aki benevez 
a főzőversenyre és leadja a min-
tát, az kétezer forintos utalványt 
kap, amit hal- vagy húsvásárlásra 
fordíthat. 

A közlekedők türelmét kérik
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Atomerőmű

Tolnát és Dunaszentbenedeket 
várták vendégségbe
Tolna és Dunaszentbenedek la-
kóinak képviselői vendégesked-
tek szeptember első hétvégéjén 
az atomerőműben. A két tele-
pülésről több mint négyszázan 
érkeztek szombaton. Többségük 
élt a lehetőséggel és városnéző 
kisvonaton vagy kerékpáron 
üzemi területre is bement, hogy 
az ország legjelentősebb áram-
gyárát kerítésen belülről is meg-
nézze. Vidók Sándorné Felnagy 
Juliannát elkápráztatta a fogad-
tatás, amiben részük volt. A 84 
esztendős asszony Dunaszent-
benedekről érkezett. Elmondta, 
hogy az atomerőmű épülését 
nem igazán kísérte figyelem-
mel. – Akkoriban igen sokat 
dolgoztunk, el voltunk foglalva, 
nem érdekelt igazán – árulta el. 
– Hallom, hogy ez adja Magyar-
országnak legjobban az energiát 
– mondja a kérdésre, hogy mit 
tud róla. Azt sem titkolta, hogy 
mindent látni akar, amit csak 
lehet, mert mindenre kíváncsi. 
– Gyönyörű szép, nagy volt a fo-
gadtatás, mindenki nagyon ked-
ves – foglalta össze Juliska néni, 
aki kisvonattal nézte meg a paksi 
áramgyárat. 

Tolna alpolgármestere, Appels-
hoffer Ágnes arról számolt be, 
hogy rendkívül nagy volt az ér-
deklődés, tömegével jelentkeztek 
a tolnaiak, hogy ott lehessenek 
a látogatók között. A város és a 
létesítmény kapcsolatának alap-
ja, hogy sokan találtak mun-
kát, megélhetést az erőműben. 
Tavaly tól pedig megnyíltak a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány csatornái Tolna előtt, 
amit ki is tudtak aknázni: a város-
központ fejlesztésére negyven-
millió forintot nyertek el.
A nyílt napra érkezett kül-
döttségeket dr. Kovács Antal 
köszöntötte, kiemelve, hogy a 
bizalom alappillére az atom-
erőmű támogatottságának. E 
téren a paksiak igen sikeresek, 
Európa-szerte ismert tény, hogy 
a társadalmi elfogadottság ki-
magaslóan jó. Ezt az eredményt 
igyekeznek megtartani, ennek 
egyik eszköze a 2000-ben életre 
hívott nyílt nap. Mérhető, hogy 
akik közvetlen kapcsolatba ke-
rülnek vele, személyesen meg-
nézték, azok jobban elfogadják, 
támogatják a paksi atomerőmű 
működését, hangsúlyozta dr. 

Kovács Antal. Azt is elárulta, 
hogy az érdeklődés igen nagy, 
a tájékoztató- és látogatóköz-
pontnál várakozólista van, nö-
velni kell a kapacitást.  
A nyílt nap ennek kiváló eszkö-
ze, derült ki Mittler István szó-
vivő szavaiból. Elmondta, hogy 
az elmúlt több mint tíz év alatt 
harmincnál több települést, 
nyolcezernél több vendéget 
fogadtak a nyílt napon, amely-
hez néhány éve kapcsolódott a 
családi nap. Utóbbi arra szolgál, 
hogy az erőműben dolgozók 
hozzátartozói ismerjék meg 
testközelből családtagjuk mun-
kahelyét. A program sikere ér-
dekében idén minden vendég 
kapott egy kérdőívet. Az arra 
adott válaszok alapján szeretnék 
tökéletesíteni a rendezvényt, 
mondta el a szóvivő. További 
újdonságként említette, hogy az 
Atomenergetikai Múzeumot is 
meglátogathatták vendégeik. 
Mindezen túl futballozhattak, 
horgászhattak, a gyerekeket 
játéklehetőségek sora, illetve 
habparti várta. A programot 
koncertek tették teljessé.

Vida Tünde

Kiállítással zárult az a pályázat, 
amelyet a paksi AlternArt Mű-
vészeti Egyesület és az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. közösen 
hirdetett meg Magyarország 
egyetlen atomerőműve művészi 
szemmel címmel. A felhívásra 
egyéni alkotóktól, alkotókö-
zösségektől vártak képző- és 
iparművészeti alkotásokat, a 
paksi atomerőmű mint ipari lé-
tesítmény művészi ábrázolása, 
az atomerőmű és a vonzáskör-
zetében élő emberek, illetve az 
erőmű és a természet jó kapcso-
lata, továbbá a nukleáris tech-
nika ábrázolása témákban. A 
pályázatot lebonyolító egyesület 
várakozását felülmúlva 28 al-
kotótól összesen 37 pályamun-
ka érkezett. Bár a pályázattal a 
kistérségben élőket szólították 
meg, budapesti és a városhoz 
rokoni szállal kötődő münche-
ni alkotó is nevezett, összegezte 
az eredményt Venczel László, a 
civil szervezet elnöke. Dr. Ko-
vács Antal, a cég kommuniká-
ciós igazgatója köszöntőjében 
kifejtette, hogy kulcskérdés az 
atomerőmű társadalmi elfoga-
dottsága, így minden eszköz, 
ami segíti a szemléletformálást, 
számukra fontos. Az atom-
erőművet a művész szemével 
megmutató alkotások a jövőben 
megjelenhetnek képeslapon, 
naptáron, az atomerőmű más 
kiadványaiban, de akár ván-
dorkiállítás szervezése is elkép-
zelhető. A Csengey Dénes Kul-
turális Központban bemutatott 
tárlat megnyitóján a pályázat 
eredményét is kihirdették. Har-
madik lett Végh Júlia Zsuzsan-
na budapesti, valamint Péger 
József paksi alkotó, a második 
díjat a müncheni Dózsa-Farkas 
Krisztina kapta, az elsőt pedig 
egy szintén helyi alkotó, Zirczi 
Judit Sárkányeregető című fest-
ményéért. 

Kohl Gyöngyi

Az erőmű  
a képző- 
művészek  
szemével
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Húsz perccel nőtt a paksi atom-
erőműben dolgozók munkaideje 
szeptember elsejétől. Pontosab-
ban a benntartózkodás ideje lett 
hosszabb, mert az új Munka Tör-
vénykönyve nem engedi meg, 
hogy az ebédidőt magába fog-
lalja a munkaidő. Ebben a kér-
désben, valamint a heti 40 órás 
munkarend témakörében nem 
adott lehetőséget a törvényalko-
tó egyezkedésre, mivel a paksi 
atomerőmű állami tulajdonban 
van, derült ki dr. Kovács Antal 
kommunikációs igazgató szavai-
ból. Mint kifejtette, idő kellett az 
alkalmazáshoz, hiszen például 
hozzá kellett alakítani az autó-
busz-menetrendet az új munka-
időhöz. – A szakszervezetek tel-
jesen érthető módon próbálták 
védeni ezeket a vívmányokat, de 
nem volt mérlegelési lehetőség – 
fogalmazott. Elmondta, hogy az 
étkezési idő minden dolgozót, 
a negyvenórás munkarendre 
való áttérés körülbelül négyszáz 
embert érintett. Nem tartoznak 
ebbe a körbe azok, akik az ellen-
őrzött zónában végeznek mun-
kát. – Pontosan az atomerőmű 
fontossága és a jó munkahelyi 
légkör miatt igyekeztünk a moz-
gástéren belül a lehető legtöbbet 
biztosítani a munkavállalóknak 
– mondta.
Lőrincz László, a PADOSZ elnö-
ke arról számolt be, hogy mivel 
az MVM Atomerőmű Zrt.-n kí-

vül még tizenkét cégnél érdekelt 
szakszervezetük, igen összetett 
feladat elé állította őket az új tör-
vény életbe lépése. Más a helyzet 
az állami vagy többségi állami 
tulajdonban lévő cégeknél, mint 
a magántulajdonúaknál, elté-
rő azoknál, ahol van kollektív 
szerződés, megint más azoknál, 
ahol nincs. Tetézi a problémát, 
hogy van olyan szabály, ami 
2013. január elsejétől lép életbe. 
A már említett két kérdésben 
nem számított a jóindulat, a 
kreativitás, az érdekérvényesítő 
képesség, végre kellett hajtani 
az átállást, fogalmazott. Kivételt 
képeznek azok (például mű-
szakosok, fegyveres őrök), akik 
éves munkarendben dolgoznak, 
náluk 2013. január elsején lép 
életbe az új állapot. Mint Lőrincz 
László kifejtette, az étkezési idő 
munkaidőbe történő beépítése 
alku eredménye volt, a 2004-es 
bérvita eredményeként került 
be az ágazati kollektív szerző-
désbe, most viszont nem tud-
ták ezt a vívmányt megvédeni. 
– A legnagyobb problémánk 
az, hogy sajnálatos módon a 
törvényalkotó diszkriminálja 
a tulajdonosi szerkezet alapján 
a munkavállalókat. A 205-ös 
és 206-os paragrafus sújtja a 
többségi állami tulajdonú cég-
nél dolgozókat – hangsúlyozta. 
Hozzáfűzte, tudomásuk szerint 
alkotmánybírósági beadvány is 

készült erről. Mint fejtegette, 
a Munka Törvénykönyve szel-
lemiségét éppen az jellemzi, 
hogy nagyobb szabadságot ad, 
az állami vállalatokat azonban 
hátrányosan megkülönbözte-
ti. – Azt reméljük, hogy a tör-
vényalkotó felismeri, hogy ezt 
módosítani kell – húzta alá. 
Összegzése szerint az MVM PA 
Zrt.-s dolgozókat inkább erköl-
csi veszteség érte. A többi cégnél 
viszont elég vegyes a kép és a 
szakszervezet erőssége határoz-
za meg, hogy mennyi hátrányt 
szenvednek. Példaként említet-
te az átlagkereset és távolléti díj 
kérdését. A feleknek meg kell 
egyezniük abban, hogy mit vesz 
alapul a munkáltató a távollé-
ti díj számításában. Megeshet, 
hogy 20-40 százalékos veszteség 
éri a dolgozót. A műszakpótlék 
és a szabadságok terén is vissza-
lépés történhet.
Lőrincz László azt is elmond-
ta, hogy a cégcsoporton belül 
megállapodás született arról, 
hogy a szabadság kifizetésének 
metodikáján december 31-ig 
nem változtatnak. A szakszer-
vezeti vezető bízik abban, hogy 
ezután is csak elnevezésben 
lesz változás, a mértékben nem, 
hiszen mint emlékeztetett rá, 
folyamatosan azt hallani, hogy 
az új Munka Törvénykönyve 
alkalmazása nem jelenthet jö-
vedelemcsökkenést.          -vida-

Három kategóriában, össze-
sen hatvannégy nevezővel zaj-
lott idén az Együtt a parlagfű 
ellen Alapítvány lakossági 
virágosítási versenye. A több 
hónapot felölelő program 
eredményhirdetésén a város 
nevében Leber Ferenc alpol-
gármester köszöntötte a meg-
jelenteket. 

Tizenötödik alkalommal hirdet-
te meg a városi lakossági virágo-
sítási versenyt az önkormányzat 
támogatásával az Együtt a par-
lagfű ellen Alapítvány. A meg-
mérettetésre jelentkezők fela-
data változatlanul az volt, hogy 
lakóhelyükön szép, rendezett, 
virágos környezetet alakítsanak 
ki, ami egyben gyommentesítést 
is jelent, ez pedig az alapítvány 
kiemelt célja. A nevezők munká-
ját négytagú zsűri értékelte, akik 
két alkalommal, áprilisban és 
júliusban szemléztek. Bírálták az 
egynyári és kétnyári növények, 
fák, bokrok mennyiségét és ará-
nyát, a füves terület nagyságát, a 
kert gondozottságát, valamint az 
összhatást. Az alapítvány szék-
helyén tartott záróünnepségen 
értékelték a látottakat és kihir-
dették a verseny végeredményét. 
A kilenc nevező lépcsőház közül 
a Szent István tér 22. lakóközös-
sége lett az első, a második díjat 
a Kishegyi út 28., a harmadikat 
pedig a Kishegyi út 18. szám alatt 
élők képviselője vehette át. Az ut-
cák versenyében hármat értékel-
tek az idén, közülük a harmadik 
helyezett a Gyár, második a Kis-
faludy, míg első a Szérűs utca lett. 
A legnépesebb a virágos kertes 
házak kategóriája volt ötvenkét 
nevezővel. Harmadik lett Péri Jó-
zsefné, második Ritter Józsefné, 
az első pedig Pupp Józsefné a Vi-
rág utca 78-ból. A helyezettek és 
résztvevők jutalma az elért ered-
ménnyel arányos mennyiségű 
virágpalánta, illetve mindenki 
kapott emlékül egy kerámiát. 

-gyöngy-

Véget ért  
a virágosítási 
verseny

Az erőműben is változásokat 
hoz a Munka Törvénykönyve

A törvényi változás miatt sok minden, így az autóbusz-menetrend is módosult.
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Összeszokott gépezet 
a teljesítmény mögött

– Amikor megérkeztünk a vá-
rosháza előtti térre, jobban re-
megett a kezem, mint amikor 
hazaérkezésünk előtt a feszültség 
levezetésére Székesfehérváron 
ejtőernyővel kiugrottunk egy 
repülőből. Abban a pillanatban, 
ahogy megláttam a Paks táblát, 
őrülten verni kezdett a szívem 
– mondja teli mosollyal, immár 
kipihenten Hunyadi Bence. A 
húszas évei elején járó fiatal-
ember még június 23-án egy 
veterán oldalkocsis Pannonia 
motorral indult útnak társával, 
Treszl Gáborral, hogy a hely-
színen szurkolhasson a magyar 
olimpikonoknak. 14 ország, kö-
zel 14 ezer kilométer, 24 határ-
átlépés, 800 liter benzin mesél a 
Pannonia-expedíció kalandjáról, 
amelyet már sokkal kellemesebb 
körülmények között elevenítet-
tünk fel, mint az útközben meg-
szervezett telefonos beszélgeté-
sek alkalmával. (A Paksi Hírnök 
internetes oldala rendszeresen tu-
dósított a pannoniások túrájáról.)
Az útról nemrégiben a magyar 
televízió egyik legnépszerűbb 
műsorában is beszámoltak a 
fiúk, ahol Fábry Sándor vallatta 
őket, bemutatva a közel félév-
százados veterán motorcsodát 

is. Treszl Gábor életében nem 
ez az első grandiózus teljesít-
ménytúra, azonban a négy évvel 
ezelőtti pekingi vállalást köve-
tően egy évig rá sem bírt ülni 
a motorra. Őszintén vallva ér-
zéseiről elárulta, a korábbi túra 
alkalmával több mélypontot is 
meg kellett élnie akkori társá-
val, Magyar Zoltánnal, akivel 
nem ritkán napokon keresztül 
5 Celsius fokos hidegben di-
deregtek a jármű nyergében. 
A londoni útra visszagondolva 
azonban azt mondja, minden 
napja élmény volt. Félreértés ne 

essék, itt is voltak nehéz pilla-
natok, tette hozzá fiatal korából 
adódóan kissé forrófejű társa, 
Bence. A monotónia, a forróság, 
a tisztálkodási lehetőség olykor 
többnapos hiánya meggyötörte 
a testet, próbára tette a tűrőké-
pességet, mondja. Spanyolor-
szágban például egy gyümöl-
csösben öklömnyi kavicsokon 
kellett nyugovóra térni, ilyenkor 
nagyon hiányzott az otthoni 
ágy, a sztrádákon olykor-olykor 
a kényelmes autó is, részletezte 
Gábor. Azt, hogy mégis mi segí-
tette át őket a holtpontokon, ne-
héz megmondani. Fontos volt, 
hogy megbízható sofőrre talál-
tak egymásban, amikor kellett, 
segítették egymást, nem kellett 
könyörögni a kormány mögötti 
váltásért, ha elfáradtak. Meg-
volt a munkamegosztás, Bence 
táborozáskor mindig felállította 
a sátrat, főzött, matracot fújt, 
emeli ki Gábor. 
– Nehéz elképzelni, hogyan bírta 
elviselni egymást két hónapon 
keresztül összezárva a két férfi, 
hiszen mindannyian tudjuk, 
olykor egy családon belül, az 
otthoni komfortos környezetben 
is elfogy a türelem – emlékezte-
tett köszöntőjében Hajdú János 
polgármester is a motorosok 
ünnepélyes fogadásán a város-

háza előtt. Kiderül, volt, hogy li-
lára verték egymás könyökét, de 
viccelődve hamar megmagya-
rázzák, hogy az csupán a kusza 
londoni közlekedés miatt tör-
tént. A nem mindennapi teljesít-
mény mögött tehát összeszokott 
gépezet munkál, mindemellett 
fontos, hogy a társak a bajban 
is kiálljanak egymás mellett, 
hangsúlyozták arra utalva, hogy 
amikor pár hétig a baráti ro-
buros csapattal együtt szelték a 
kilométereket, az összezördülé-
sek idején muszáj volt kiállniuk 
egymás mellett. Súrlódások vol-
tak, de hangos szóváltás egymás 
közt nem történt, a holtpontokon 
sokszor Bence segített át lelkese-
désével, árulta el Gábor, még ha 
olykor reménytelennek tűntek is 
a dolgok. Ilyen volt, amikor Róma 
és Rimini között minden előjel 
nélkül megadta magát Panni mo-
torblokkja, egy itthoni barát segít-
ségének köszönhető, hogy nem 
csúszott meg az expedíció. Szin-
tén Itáliában történt, hogy Gábor 
öt órán keresztül kutyagolhatott a 
melegben, miután elment vízért, 
és senki nem vette fel stoppolás 
közben. A pekingi és a londoni 
túra között ez az egyik legszem-
betűnőbb különbség, az emberi 
segítőkészség hiánya, hangsú-
lyozza Gábor.                              Ü

A londoni forgalomban (fent) és az ExCel stadionban (lent)
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Ü Keleten sokkal önzetlenebbek 
az emberek, nyugaton inkább tá-
volságtartóak,  ez egy anyagias vi-
lág, hiányzik az emberekből a fel-
tétel nélküli jótevés, tette hozzá. 
Hasonlóan ravasz világot ismert 
meg Bence Marokkóban, amely 
különleges kultúrája miatt mégis 
elvarázsolta a motorost. A fiatalt 
meglepte az emberek egyszerűsé-
ge és szegénysége, mint mondja, 
nem hitte volna, hogy a lakosok 
egy része még olvasni sem tud. 
Ennek kapcsán problémába is 
ütköztek, amikor a marokkói 
magyar nagykövetséget keresték. 
Vendéglátójuk, Aziz ugyan felír-
ta a címet, de mivel a taxis nem 
tudott olvasni, végül diktafon-
ról lejátszva magyarázták meg 
neki, hová mennek vendégségbe.  
– A nagykövet hívott meg min-

ket egy teára és olyan figyelmes 
volt, hogy a hosszas beszélgetés 
után, amikor megemlítettük, 
számunkra szokatlan, hogy ra-
madán előtt sehol nem lehet sört 
kapni, saját sofőrjével küldetett a 
megfelelő boltba, majd vissza a 
szállásunkra, ami még az ottani 
körülmények között is szerény-
nek mondható – meséli Bence. 
A fiúkból csak úgy árad a szó, 
papír nem lenne elég megörökí-
teni azt a sok érzést, benyomást, 
tevegeléshez, osztrigaevéshez, a 
varázslatos ír és skót hegyek lát-
ványához, a szemet kápráztató 
monacói luxushoz, a londoni 
szurkoláshoz fűződő megany-
nyi élményt. Az expedíció célál-
lomásán, a brit fővárosban és a 
mérkőzéseken a magyar szurko-
lók között katartikus volt a han-

gulat, Bence és Gábor saját maga 
megtapasztalhatta, milyen hatást 
gyakorol az olimpia a nemzeti 
egységre. Az élményeket sorolva 
felmerül a kérdés, megérte-e és 
lesz-e folytatás Rióban. 
– Megőriztük a Pannónia szel-
lemiségét, ismét teljesítettük a 
távot a motormatuzsálemmel bi-
zonyítva, hogy gondos kezekben 
még mindig úgy viselkedik, mint 
egy kisangyal. Örülök, hogy el-
múltak az idők, amikor ezeket a 
járműveket a MÉH-telepre vitték 
ócskavasnak, érdemes megmu-
tatni a túrákkal, mire is képes a 
magyar motorcsoda – mondja 
Gábor, akinek ennek ellenére a 
folytatással kapcsolatban (Ben-

cével ellentétben) kétségei van-
nak. 2016-ban Rio de Janeiro 
lesz az első dél-amerikai város, 
amely olimpiát rendez, azonban 
az odavezető Föld körüli túra 
már hat hónapos lenne. Ez tes-
tileg-szellemileg is embert pró-
báló, a motor felkészítéséről, az 
anyagiakról és a családról nem is 
beszélve. A nehézségek ellenére a 
fiúk mégis morfondírozni kezde-
nek: az út Pekingig már ismerős, 
onnan hajóval Japánba, Tokióból 
át Kanadába, le Észak- és Kö-
zép-Amerikán át egészen Rióig, 
majd hajóval át Dakarba, ahon-
nan Nyugat-Afrikán át ismét is-
merős út vezet hazáig.   

Matus D.

A hazaérkezés pillanatai a Városháza előtti téren

Kopjafaállítás a hősök emlékére
Nyerges-tető (878 m) Erdély-
ben, a Háromszéki-medencét a 
Csíki-medencével összekötő át-
járó legmagasabb pontja. Csík-
kozmás és Kászonújfalu között 
található a hegygerincen.
Nyerges-tetőn az 1848-49-es 
szabadságharcban elhunyt szé-
kelyek emlékére állított emlék-
oszlop áll. Itt küzdött Tuzson Já-
nos honvéd őrnagy 200 székely 
honvédjával, akik 1849. augusz-
tus 1-jén több ízben visszaver-
ték a többezres orosz és oszt-
rák sereget. Az ütközetet árulás 
pecsételte meg, s a védők hősi 
halált haltak. Ennek emlékére 
állítottak emlékoszlopot minda-

zok, akik tisztelegnek a hősök, a 
forradalom előtt.
2012. szeptember 1-jén Paks vá-
ros képviselő-testületének tagjai 
az elmúlt évekhez hasonlóan 
tiszteletüket tették Nyerges-tetőn, 
fejet hajtottak a forradalom szé-
kelyföldi hősei előtt. Rendhagyó 
azért volt ez az alkalom, mert 
kopjafát állítottak, Feil József pak-
si fa faragó munkáját. Ünnepi be-
szédet Hajdú János polgármester 
mondott, majd a helyi nyugdíjas-
klub tagjai verset mondtak és éne-
keltek.  (Az eseményről bővebben a 
TelePaks Kistérségi Televízió Palet-
ta című kulturális magazinjában 
hallhatnak az érdeklődők.)

Megkezdtük 
kiváló minőségű tölgy tűzifa 

forgalmazását! 
A fa megvásárolható méterben, kugliban és akár hasábban, mely 
alkalmas kazánban, illetve kandallóban való tüzelésre egyaránt. 
Megrendelést felveszünk Biritópusztán, a Gszelmann-féle telep-

helyen, valamint Pakson, a Kert utca 5. szám alatt, a Kert kocsmában.

Érdeklődni telefonon a 06-30/9898-509 számon 
lehet. A kiszállítást hiteles méréssel vállaljuk!
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Érkezésünk hírére elénk sietett Benkő Antal 
atya, aki közel három esztendeje a pilisvörös-
vári Szent Erzsébet Otthonban él. Szobájába 
tartva jegyezte meg, hogy jókor jöttünk, az 
informatikus éppen most végzett a számí-
tógéppel. – Valószínűleg előbb használtam, 
mint maguk – reagált csodálkozásunkra. 
Tény, hogy nem mindennapos, ha valaki 92 
esztendősen komputert használ.
A paksi városvezetők ajándékát örömmel 
bontogatta Benkő atya. – Ez jó – mondta a 
paksi emblémával díszített törölközőre, gyer-
tyatartóra. A táskában lapuló borosüvegeket 
kézbe fogva megjegyezte: a paksi borok nem 
tartoztak éppen a legjobbak közé. Majd a 
címkét fürkészve, amelyen az áll, hogy Hajdú 
János polgármester ajánlásával, közbevetette: 
a polgármester valószínűleg betelepült, nem 
emlékszik, hogy laktak volna Hajdúk Pak-
son. A kérdésre, hogy tősgyökeres paksi-e, 
kérdéssel válaszolt. – Nagyapám már paksi 
volt, édesapám ott született, apám, Geyer 
József az elemi iskola igazgatója volt, a nagy-
apám kántortanító, oda jártam elemibe, on-
nan küldtek Pécsre gimnáziumba 1930-ban. 
Tősgyökeres paksi vagyok?
Geyer Antal 1920-ban született, 1938-ban 
lépett be a jezsuitákhoz. Az akkori paksi káp-
lán, dr. Erdélyi Gyula szavai inspirálták, aki 
azt mondta neki, imádkozzon minden nap, a 
templom kapui mindig nyitva állnak. És ha 
már pap lett, akkor jezsuita, mert úgy érezte, 
így még jobban, még teljesebben szolgálhat-
ja Istent. Minden szerzetesrendre jellemző, 
hogy engedelmességet, szegénységet, tiszta-
ságot fogadnak tagjai, de a jezsuitáknál még 

jobban késznek kellett lenni arra, hogy bár-
hova küldhetik a világban, ahol szükség van 
papi munkára. Benkő Antal esetében ponto-
san ez történt. 
1947-ben szentelték pappá Rómában, de 34 
éves volt, amikor befejezte tanulmányait. – A 
háború alatt nem lehetett kiküldeni senkit, 
utána tízünket kiküldtek, hogy készüljünk, és 
majd visszajövünk tanítani. Kimentünk nem 
teljesen hivatalosan. Útlevelem volt, de olasz 
vízumom nem – idézi fel. 
Az egyetemet 1954-ben fejezte be Löwenben, 
akkor hazajönni azt jelentette, hogy vagy el-
adja magát, vagy börtönbe kerül. Ehelyett 
Brazíliába küldték, ahol tíz nappal azután, 
hogy partra szállt, már pszichológiát tanított, 
úgy, hogy nem is beszélt portugálul. Hogy 
mégis hogyan? Latin nyelven. Aztán persze 
megtanulta a portugált is, mint ahogyan az 
olaszt, németet, angolt, franciát. A pszicho-
lógia, ami meghatározó volt életében, tulaj-
donképpen egy véletlennek köszönhetően 
vált szakterületévé: Belgiumban meghalt a 
pszichológiatanár és annak kellett átven-

nie a helyét, aki először végzett a teológián. 
Brazíliában huszonkét éven át élt és dolgo-
zott Benkő atya. Tanított Rio de Janeiróban 
a katolikus egyetemen, volt dékán és rektor-
helyettes. Édesapja ekkor már nem élt, 1954 
januárjában meghalt, édesanyjával levél útján 
tartotta a kapcsolatot, de mint megjegyezte, 
minden sorra vigyázni kellett. Hogy mit nem 
lehetett megírni? Hát a valóságot Magyaror-
szágról. Először 1967-ben sikerült hazaláto-
gatnia. Kongresszusra hívták Spanyolország-
ba, és ha nehezen is, de kapott vízumot, így 
hazautazhatott. Utána két-háromévente járt 
Magyarországon. Majd amikor Brazília után 
Ausztriába került, már majd’ minden évben 
haza tudott jönni. Európába helyezését maga 
kérte. Ahogy mondta, elege is lett a munká-
ból, egészsége is megromlott. Klagenfurtban 
egy magyar nyelvű, vallási témájú folyóirat, 
a Szolgálat munkatársa lett. Először egykori 
tanára mellett segédkezett, majd  négy éven 
át vezette a lapot. A következő állomás Bécs 
volt, majd Róma. A Vatikáni Rádióhoz, aho-
gyan fogalmaz, „ha ló nincs, a szamár is jó” 
módjára került. Az első jelölt, Nemeshegyi 
Péter Japánban élt, nagyon jól írt, de a japánok 
azt mondták, nem engedik el, mert Rómába 
nem kell misszionárius, árulja el a részleteket, 
hozzátéve, hogy valójában nem érezte jól ma-
gát, nem volt neki való a munka. Mi kell egy 
újságírónak, vetette fel. Gyorsan készen kell 
lenni, ami holnap történik, azt már ma meg 
kell írni, folytatta hozzátéve, hogy szerencsé-
re volt két nagyon jó kolléganője. A kérdésre, 
hogy milyen munkát érzett leginkább ma-
gához közelállónak, azt mondta, papként és 
pszichológusként érezte jól magát. Volt olyan 
időszak – főként Brazíliában –, amikor na-
ponta két misét mondott, s olyan is, amikor 
két éven keresztül hivatalosan is magyar lel-
kész volt Karintiában. S, hogy mikor fejezte 
be aktív pályafutását? Semmikor. Ma is aktív. 
Az otthonban körülbelül kétszáz ember él, 
nekik tart szentmisét, imaköröket működtet, 
betegeket látogat.                                              Ü

Kilencvenkét évesen is szolgál
Több mint hatvanöt éve, Rómá-

ban szentelték pappá, hét or-

szágban élt hosszabb-rövidebb 

ideig, de paksi emlékeit mindez 

nem halványította el. A legfel-

jebb nyolcvan magyar jezsuita 

egyike, Benkő (született Geyer) 

Antal szobájának falát paksi 

képek díszítik. 

Benkő atya szobájában sok tárgy emlékeztet a szülővárosra.
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Újabb állomásához érkezett a Szomszédoló el-
nevezésű programsorozat, amelyet azért hívtak 
életre, hogy a kistérség települései megismerhes-
sék egymást. Ez alkalommal Györköny vendéges-
kedett Pakson, a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. A sokarcú település számos oldaláról 
bemutatkozott a találkozón.   

A paksi kistérség második legkisebb települése szep-
tember első szombatján mutatkozott be a Csengey 
Dénes Kulturális Központban a Szomszédoló el-
nevezésű program keretében. A ház minden szeg-
letében volt érdekes látni- és megismernivaló. A 
nyaranta megrendezett Funky Party Village Beach 
hangulatát idézte a szalmabálákból épített, termé-
szetesen az eredetinél lényegesen kisebb medence, 
amely ez alkalommal nem fürdésre szolgált, hanem 
játékos horgászatra. Azt nem tudni, mennyire vol-
tak képesek koncentrálni a pecázásra a jelentkezők 
attól a mennyei fánkillattól, ami belengte a környé-
ket. A finom édességet, ahogy a funky partyn is, a 
györkönyi nyugdíjasklub tagjai készítették el. Itt kell 
megemlíteni azt a kelt tésztából készült sós fonott 
kalácsot is, azaz a saltzbrezelt, amely györkönyi jel-
legzetesség. A kalács receptjét a programot megelő-
zően közzétették a szervezők, így bárki elkészíthette 
és vihetett belőle mutatóba a találkozóra. A kóstolni-
valók sora a fánkkal és kaláccsal még korántsem volt 
teljes, hiszen a kínálatban megtalálhatták az érdeklő-

dők helyi termelők, vállalkozók, üzemek termékeit: 
gyümölcsöket, almalevet, pálinkákat, borokat. Kós-
tolgatás közben meg lehetett tekinteni Rónai Gábor 
természetfotóit, a kézimunkaklub munkáit, valamint 
Györkönyt képekben. Míg a termékkóstolón a ven-
dégek készen kapták az ínycsiklandó ételeket és ita-
lokat, a Csináld magad! sarkokban saját kezűleg ké-
szíthettek szappant, a kézműves asztalnál csuhéból 
babát, virágot, és még kukoricát is morzsolhattak. 
A program megnyitóján, illetve azt követően be-
mutatkoztak a település művészeti csoportjai: a kó-
rus, a magyar és a német néptánccsoport, valamint 
a country tánccsoport. Ahogy az a Szomszédolón 
megmutatkozott, Györköny sokarcú település, ahol 
nagy hangsúlyt fektetnek az értékek, hagyományok 
megőrzésére. Mint Kuti Imréné népművelő fogal-
mazott, mindenkinek vannak gyökerei, amelyeket 
ismerni kell és átörökíteni az utódokra. A programot 
a györkönyi Bábel zenekar koncertje zárta. 
A Szomszédolót a Paksi Kistérségi Közkincs Kerek-
asztal egyik találkozóján éppen Györköny részéről 
felmerült ötlet alapján indították el. A lehetőség 
nyitott, bármely települést szívesen fogadja a kistér-
ségből a kulturális központ. Még az is előfordulhat, 
hogy Németkér és Györköny után a következő ven-
dég valamelyik településrész lesz, ugyanis felmerült 
ez az igény is, mondta el Bodó Katalin, a programért 
felelős kistérségi közművelődési referens.  

Kohl Gyöngyi

Igazi csemegével jelentkezik a színházi szezonban a paksi kulturális központ. A Kramer 
kontra Kramer című nagy sikerű regényt írója ebben az évben adaptálta színpadra, amelynek világ-
premierje az Orlai Produkció által a nyáron került a közönség elé. A tragikomédiától a vígjátékig több 
műfajba is elkalauzolja a közönséget a Csengey Dénes Kulturális Központ: a Monte Christo grófja 
Szomor György dalaival igazi musicalként mutatkozik be, a klasszikus alkotást, A Rózsák háborúját 
pedig a népszerű színészpáros, Détár Enikő és Rékasi Károly főszereplésével láthatják a nézők. Az öt 
előadásból álló Móricz és Latinovits színházi bérletet szeptember 10-13. között lehet megújítani, az 
újak váltására pedig szeptember 17-től 20-ig lesz lehetőség. Emellett hangversenyeket is szerveznek 
felnőtteknek és az ifjabb korosztálynak egyaránt, továbbá ifjúsági színházi előadásokra várják a diáko-
kat, a legkisebbekre pedig a gyermekbérlet vár. Utóbbiakat szeptember 24-27-ig árusítják. A bérlet- és 
jegyárakról a www.paksivmk.hu honlapon tájékozódhatnak. 

Györköny szomszédolt nálunk

Ü – Munkám van bőven, de az 
erő kevesebb – jegyzi meg. – Sok 
a beteg, az öreg, oda kell a pszi-
chológus. A beleélés könnyebb, 
a saját erőim fogyadoznak. Ma-
gam is kezdem érezni, hogy nem 
vagyok olyan ifjú és bohó, mint 
harminc évvel ezelőtt – mondja, 
amikor megcsörren a telefon, 
meg kell, hogy szakítsuk a be-
szélgetést. Amikor felvesszük 
újra a fonalat, érdeklődik, hogy 
van-e Skype-om otthon. Ő azon 
beszél rokonokkal, volt kollégák-
kal, volt hallgatókkal, de akadnak 
olyanok is, akiket ő esketett. 
Milyen emlékei vannak Paksról, 
kérdezem, amire azonnal érkezik 
a válasz. 
– Jók! Nézzen oda – mondja és 
kezébe vesz egy képet. – Tudja, 
mi ez? A Duna-part, szemben 
a mi gyerekkori strandunkkal 
– adja meg a választ, s mutatja, 
milyen formájú volt a ladikjuk. A 
falon egy másik kép, rajta a kato-
likus nagytemplom, meg a refor-
mátus, egy másikon Paks éjszaka. 
Fogadott rokonaitól, a Blazsek 
gyerekektől kapta. – Volt egy nő-
vérem, a Blazsek Frigyes tanár 
úr volt a férje, de a nővérem tíz 
hónapi házasság után meghalt. A 
sógorom újranősült, a gyerekei 
az én fogadott unokaöcséim, ha 
nem volt kire bízni őket, az édes-
anyám vigyázott rájuk – idézte 
fel. Rokonok, ismerősök már 
nemigen vannak, de az emlékek 
nagyon elevenek, s a gyökerek 
nagyon fontosak, éppen ezért 
felszentelésének ötvenedik évfor-
dulóján az emlékező misét Pak-
son tartotta. Azóta újabb tizenöt 
év telt el, Benkő atya – vagy aho-
gyan rokonai, barátai szólítják: 
Totó bácsi – idén nyáron felszen-
telése 65. évfordulójára tartott 
emlékező misét. Pakson mos-
tanság nem járt, legutóbb Pécs-
re, érettségi találkozóra tartva 
ugrott be egy kis időre, de nagy 
csalódás érte, régi házuk helyé-
re újat építettek. Búcsúzóul még 
megmutatjuk, hol kell keresni az 
interneten a Paksi Hírnök web-
oldalát, a kezdőlapon felbukkanó 
hangulatos dunai képnek, a rajta 
pihenő csónaknak mindannyian 
megörülünk… 

Vida Tünde
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Díjaztuk őket

A sport érett jellemet teremt
Fiatal kora ellenére rendkívül 
céltudatos és határozott, már 
21 évesen úgy döntött, hogy 
nappali tanulmányai mellett 
dolgozni kezd. Tárgyalások, 
egyeztetések sora miatt tele-
fonon jó ideig nem is értem el 
interjúalanyomat, a Tehetséges 
Paksi Fiatalokért Alapítvány 
egykori díjazottját.

Az ambiciózus fiatal, Pinczés Já-
nos tanulmányait a Herman Ottó 
Általános Iskolában kezdte, majd 
a Vak Bottyán Gimnáziumban 
szerzett érettségit. Jelenleg a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem mesterszakos 
villamosmérnök hallgatója, ezért 
talán meglepetés, hogy két éve 
az OTP Bank munkatársa. János 
fontosnak tartja, hogy az ember 
látóköre a lehető legszélesebb 
legyen, és ha lehetősége nyílik 
egy új terület megismerésére, azt 
használja ki. Főként ez, vagyis a 
tapasztalatszerzés motiválta ak-
kor is, amikor 2010-ben tanulmá-
nyai mellett az OTP Bank ukrán 
leánybankjánál munkát vállalt. 

Az OBU-nál, azaz az OTP Bank 
of Ukraine pénzintézeténél főleg 
programozói feladatokat látott el, 
de mint mondja, elsősorban nem 
elméleti tudást szerzett, hanem 
olyan tapasztalatokat, amelyek 
segíteni fogják későbbi munka-
végzését. Ismereteket gyűjtött 
arról, hogyan kell egy tárgyalást 
lebonyolítani, hogyan kell pro-
jektet szervezni, de legérdekesebb 
élményei egyike, hogy oktatást is 
tarthatott. 
– Ennek kapcsán egyrészt meg-
ismerhettem a munkatársaimat, 
másrészt fiatalabbként kellett 

kivívnom a tiszteletet idősebb 
kollégáimmal szemben – mesél-
te János. Mindemellett munkája 
egyik legnagyobb hozadékának a 
munkabírás és a nyelvismeret fej-
lesztését tartja. Noha azóta már a 
magyar bank egyik budapesti fi-
ókjában dolgozik, az angolt és az 
oroszt napi szinten alkalmazza. 
Utóbbi nyelv ismeretéről azt vall-
ja, csak előnye származott belő-
le. Édesanyja orosz származású, 
édesapja pedig Moszkvában járt 
egyetemre, húgát és őt gyermek-
koruk óta tanítják oroszul. János 
a bölcsőde, illetve az óvoda első 
felében csak orosz nyelven be-
szélt, bár szülei kiskorától két 
nyelven tanították. Úgy látja, a 
kétnyelvűség nagyban befolyá-
solta a jövőjét és sokat köszönhet 
szülei előrelátásának. Az angol 
és a német nyelvet később az is-
kolában sajátította el. Noha nem 
egy átlagos fiatal életét éli, úgy 
gondolja, a munkavégzés során 
megszerzett tapasztalatok nagy 
előnyt jelentenek számára évfo-
lyamtársaival és a korabeliekkel 
szemben. – A tapasztalatokra és 

referenciákra építve egy év múl-
va, kikerülve az egyetem világá-
ból már komoly önéletrajzzal pá-
lyázhatok meg állásokat. Lassan 
egyetemistaként munkát vállalni 
már nem kiváltság, hanem kö-
telezettség lesz. Természetesen 
nem mellékes az sem, hogy a 
munka jutalmaként az egyetemi 
évek végére talán sikerül saját 
erőből anyagilag is megalapozni 
az életemet – mondja János. Ha-
tározott és céltudatos jellemét, 
elárulta, a sport is nagyban mun-
kálta. Tíz évig versenyszerűen 
kajakozott és jelenleg is a vizet 
tartja második otthonának. – A 
sport az, ahol az ember már kis-
korában szembesülhet a kihívá-
sokkal. Bátran állíthatom, hogy 
aki sportban sikereket ér el, az 
a tanulmányok terén is hasonló 
eredményre számíthat – mondja 
János. Mivel a sport iránti lelke-
sedése az idők során sem kopott 
meg, ha teheti, lemegy a paksi 
csónakházhoz kajakozni, vagy 
mivel semmit nem tud félgőzzel 
tenni, gyalogos teljesítménytú-
rázik.                                Matus Dóra

Sikert sikerre halmoztak az 
idei lasszó Eb-n a Csámpai Lo-
vassport Egyesület versenyzői. 
Ketten összesen hét aranyér-
met hoztak haza. A lasszó Eb-t 
ezúttal az alsó-ausztriai Laa an 
der Thaya-ban rendezték. 
 
Európa-bajnoki aranyérmet 
nyert advanced, azaz haladó ka-
tegóriában ifj. Ledneczki Lász-
ló. A csámpai Fenyves Lovas-
tanya és a Csámpai Lovassport 
Egyesület ifjú tehetsége 14 esz-
tendős, a mezőny legfiatalabbja 
volt. Polányi Máté vaqueróban, 
földről történő munkalasszó-
zásban szintén Európa-bajnok 
lett. Összetettben először azo-
nos pontszámot szerzett a né-

met Klaus Wetzellel, aki a lóról 
teljesített lasszózás győztese 
volt, majd egy újabb összeve-
tésben megszerezte a győzel-
met. A két csámpai cowboy 
párosban és a nemzetek kö-
zötti versenyben is aranyérmet 
szerzett, tájékoztatott Csapó 
Sándor, az egyesület elnöke.
Tavaly Matzendorfban szintén 
sikerrel szerepeltek a csámpai 
versenyzők. Máté vaquero, 
majd a horseback kategóriá-
ban bajnok lett, csakúgy, mint 
összetettben. Ugyancsak ta-
valy az akkor 13 éves ifj. Led-
neczki László, egyedüli gyer-
mekként a felnőtt greenhorn 
kategóriában bronzérmet 
szerzett.                                -vt-

Hét aranyérem a lasszó Eb-ről
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Több mint 33 ezer fürdőző kere-
sett enyhülést a nyáron az ürge-
mezei strandon. A kánikulának 
köszönhetően a múlt évinél ma-
gasabb volt a vendégforgalom, 
annak ellenére, hogy ebben az 
évben a környéken sorra nyíltak 
meg új strandfürdők. A paksi 
komplexumban a bevétel az el-
múlt évekhez képest nem esett 
vissza, sőt a tavalyihoz képest az 
inflációt meghaladóan növeke-
dett, a jegyárak viszont megyei 
szinten továbbra is a legkedve-
zőbbek maradtak, mondta el 
lapunknak dr. Hanol János, a 
Mezőföldvíz Kft. szervezési és 
kommunikációs osztályveze-
tője. A gépészeti berendezések 
folyamatos korszerűsítésének és 
karbantartásának köszönhetően 
technológiai probléma nem je-
lentkezett a szezon alatt. Május 
végére az utolsó csavar is a helyé-
re került, s az általános munkála-
tok mellett néhány újdonsággal 
is szolgáltak a vendégeknek. A 
legkisebbeknek közvetlenül a 
pancsolómedence melletti fü-
ves területre új, az európai uniós 
előírásoknak megfelelő játszóte-
ret építettek, kétüléses lengő- és 
rugós billenőhintával, valamint 
egy szabványos homokozóval. A 
pancsolómedence fölött napfény-
tető vászon nyújtott védelmet 
a forróságtól, a nagymedence 

két végén lévő burkolatot pedig 
csúszásmentes kültérire cserél-
ték. A medencék mellett mobil 
öltözőket alakítottak ki, emellett 
igazi kuriózumként a térségben a 
paksi strand területén ingyen wifi 
elérhetőséget biztosítottak. 
Az ürgemezei strandfürdő idén 
is változatos szabadidős, sport- 
és kulturális programokkal várta 
a kikapcsolódni vágyókat. Júni-
usban az IPA Magyar Szekció 
Paksi Szervezete itt rendezte 
meg immár 17. alkalommal az 
Atomzsaru Országos Strandfoci 
Bajnokságát. Ugyancsak a paksi 
komplexum homokos pályáin 
rendezték meg ebben az évben 
is a hagyományos Tűzkakas Ván-
dorkupa strandfoci bajnokságot, 
amelyen kiemelkedő volt a rész-
vétel. A hőségtől menekülők a 
szezon három hétvégéjén is az 
éjszakára felfűtött élményme-
dencében frissülhettek a helyiek 
által már jól ismert Strandesték 
rendezvénysorozat keretében. A 
BMP Stúdió szervezésében zene-
karok mutatkoztak be a meden-
ce mellett felállított színpadon, a 
régióban egyedülálló kezdemé-
nyezés kezd egyre ismertebbé 
válni a fiatalok körében. A három 
előadásos programsorozat igazi 
kuriózuma, hogy a vízben koktélt 
kortyolgatva hallgathatják az ér-
deklődők az alternatív, a blues, 

a funky, valamint az afro mű-
fajok legjobb képviselőit. Idén 
fellépett többek között a Tales of 
Evening, a Cherry Bomb, a Ké-
nyes Foltok, illetve a paksi zene-
karok közül a Hesz-Ulbert Duó. 
Mindezek közül is a legnagyobb 
sikere mintegy 350 látogatóval a 
szezonzáró partinak volt, árul-
ta el lapunknak Márkus Zalán 
rendezvényszervező. Az ese-
mény harmadik, egyben utol-
só állomásán a Jazz All Stars, a 
Voler Mouche és a latinos Ocho 
Macho lépett fel, a nézők szóra-
kozását Hatvani Szabolcs lézer 
show-ja színesítette. A záró na-
pon a különleges kísérőprog-
ram mellett a strandfürdő adott 
otthont a Mezőföldvíz Kft. több 

mint 200 főt vendégül látó cé-
ges családi és sportnapjának. A 
főzéssel, fürdéssel, koncerttel és 
különféle sportvetélkedőkkel 
tarkított esemény jó alkalom 
volt arra, hogy a vállalat külön-
böző településeken dolgozó új és 
régi munkavállalói kötetlen for-
mában ismerjék meg egymást, 
tájékoztatott Csapó Sándor ügy-
vezető igazgató. Bár a szezon 
zárultával a strand hivatalosan 
bezárt, a sportkedvelő fiatalok-
nak szeptember 7-8-án kinyitja 
kapuit a negyedik alkalommal 
szervezendő Nagy Sportág-
választóra, ahol húszféle sportág 
kipróbálása mellett olimpikon-
jainkkal is találkozhatnak a kilá-
togatók.                                     MD

A konkurencia 
ellenére is sikeres 
a paksi strand

Mintegy 49 csapat látogatott ki a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport- és Hagyományőrző 
Egyesület által megszervezett Tűzkakas Vándorkupára. A rendezvényen rendszerint nagyszerű a hangulat, a játékosok szeretnek idejárni,  
családjaikkal együtt érkeznek Paksra az ország minden tájáról. A sporteseménynek jó a közösségformáló ereje, évről évre és most az átszer-
vezések után különösen jó volt találkozni, kevés az olyan tűzoltó program, ahol ennyi szakmabeli részt venne, árulta el Bán Attila tűzoltó 
alezredes.

Immár 17. éve gyülekeztek Pakson az ország rendőrei, legalábbis azok, akik szeretik és művelik a strandfocit. A kezdetektől fogva 
az ürgemezei strandon rendezik meg az Atomzsaru Országos Strandfoci Bajnokságot, ami köszönhetően a 35 fokos rekkenő hőség-
nek, idén különösen jó hangulatban telt, mondta el Juhász István alezredes, az IPA paksi szervezetének elnöke. A családtagok minden 
évben szívesen jönnek a fürdőbe, hiszen országos viszonylatban is kedvező árakkal és környezettel találkoznak. A szolgáltatással mindig 
elégedettek és megfelelő szállást is találnak városunkban az ideérkezők, árulta el Juhász István. A kollégák számára a rendezvény kiváló 
lehetőség a csapatépítésre, a sütések, főzések, gitározások pedig az idősebb és fiatalabb kollégákat is összehozzák, tette hozzá.
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Embermesék

Tüte
Tütét mindig vertük, iskolaszü-
netben, hazafelé jövet a suliból, 
ha templomba mentünk, régi 
temetőben, mikor fociztunk. Fél 
osztály falkaként vetette rá magát 
ilyenkor, ki-ki adott egyet neki. 
Templomtoronyban, harangoz-
tunk. Baglyok huhognak, szólalt 
meg, nem bagoly az, te, s már 
csattant is a pofon. Milyen szo-
lidáris is a gyereklélek, ilyenkor 
egyikünk se akart kimaradni a 
büntetésből. Nem rejtély, a taná-
rok is verték Tütét. Igaz, minket 
is. Körmös, tenyeres, seggre ve-
rős a tanári fegyelmezés bejára-
tott eszköze volt. Vérmérséklete 
szerint élt is vele mindegyikőjük. 
Tüte néha elaludt órán. Megér-
tésből természetesen nem kel-
tettük fel, ám annál rosszabb volt 
később neki. Előfordult, hogy 
Izsó tanár úr is elaludt tanórán, 
valamilyen névnapi, óraközi 
koccintás után. Még horkolt is 
ilyenkor. Neki elnéztük, mert 
olyan jókat tudott mondani.
– Mi az a végtelen? – kérdezte 
Bakó Bandi. Mert ekkortájt alsós 
diákként ez volt a legfontosabb 
metafizikai kérdés, ami foglal-
koztatott bennünket.

– Mi ezt nem tudjuk felfogni, 
mert véges az életünk – maradt 
meg bennem a válasz.
Halász Lali rátromfolt. 
– Mi a nagyobb, a végtelen vagy a 
kimondhatatlan?
– Hüle gyerektől hüle kérdés– in-
tézte el Izsó tanár úr.
Szóval csíptük Izsó tanár urat, 
pedig rendes körmösöket tudott 
adni ő is.
Iskola után fölmentünk a 
Sánchegyre. Kalocsáig elláttunk. 
Jó időben tizennégy templom-
tornyot meg tudtunk számolni 
az alföldi oldalról. Római pénze-
ket találtunk.
Valamikor római erőd állt itt, 
Lussonium, jóval később Vak 
Bottyán vára. Ezt kötelező volt 
tudni.
Borzlyukba másztunk, agyag-
hantokat dobáltunk a hatos útra, 
csúzlival lövöldöztünk lefelé. 
Egyszer Bakó Bandi lelőtte egy 
arra szekerező gazda kalapját. A 
gyomrost ezért is Tüte kapta.
– Züm-züm, kell cukor? – kér-
dezte más alkalommal egyikőnk 
Méhes tanárnőtől, mikor ő épp 
háttal volt az osztálynak.
– Ki volt az? – rikácsolta vénlány 

tanárnőnk. Az osztály egyként 
mutatott Tütére. Két füles (plusz 
egy beírás) bánta jóakaratunkat. 
Mi volt a bajunk Tütével? Semmi. 
Csak más volt, mint mi. Olyan 
koravén. Gyakran másnaposan 
vagy enyhén részegen jött isko-
lába. Nem mindegyikőnk vette 
észre, a tanárok legkevésbé. Azt 
sem tudtuk sokáig, hogy anyja 
halálra issza magát, mostohája 
rendszeresen veri mindkettőjü-
ket. Tüte nem volt még tízéves. 
A régi istálló mellett, a Katári 
boltból kijövet estem utoljára 
neki. Nem tudott elmenekülni. 
Emlékszem riadt tekintetére. Sö-
tét, semmitmondó volt. Kérlelő – 
hagyjuk már őt békén!
Egyik nyári nap Uhrin Ferivel a 
vasúti töltés mellett szedret szed-
tünk, egyszer csak megnyikkant.
– Nem is a gólya hozza a gyereket, 
azt a szüleink csinálják, úgy ahogy 
mi is doktorosdit játszunk Cinka 
Panniékkal – Nagyot fordult ve-
lem a világ, megint csak a felnőt-
tek hazudtak, vontam le a tanul-
ságot. (Hát igen, ez kopernikuszi 
fordulat egy gyerek életében.)
Este később értem haza csatan-
golásomból.

Útközben a buszmegálló vá-
róterme mögött egy csókolózó 
pár megnyúlt árnya esett a lába-
mig. Később észrevettem, Cinka 
Zsuzska, a cigánylány volt ott 
egy paksi férfival. Fölnéztem a 
csillagos égre, minden egyszerre 
közelinek tűnt. Mit csinálnak az 
emberek a csillagok alatt, miért 
nem lehetek most egy (pontosan 
láttam a helyszínt) távoli város 
főterén, ahol szökőkút mellett 
épp fiatalok táncolnak? A halász-
csárdából idáig csapódó halász-
léillattól minden ízemben meg-
remegtem. 
Többé nem bántom Tütét, fo-
gadtam meg. Egyébként is jó lesz 
vigyázni. Eszembe jutott Balogh 
Mari néni múlt heti intelme, mi-
után bedobtuk az ablakát, cson-
tos kezeit rázva, a semmibe fúrt 
tekintettel kiabált utánunk.
– Láttam a múlt éjjel a régi teme-
tőn leszálló fekete angyalokat! 
Reggelig ott voltak, azért jöttek, 
hogy elvigyék a rossz gyerekeket.
Kinevettük Uhrin Ferivel, de 
később megvallottuk: félünk a 
fekete angyaloktól még akkor is, 
ha tudjuk, hogy nincsenek.

Miszlai Gyula

Száznyolcvannégy névadó bort neveztek idén 
az országos Sillerfesztiválra, ám ennek csak 
elenyésző része, negyvenkettő származott pak-
si borosgazdától. A Sárgödör téri Présháztulaj-
donosok Egyesülete ezért kampányt indít arra 
való buzdítással, hogy minél nagyobb szám-
ban készítsenek a helyi borászok sillert. Ismét 
divat lett bort készíteni, ismét feltörekvőben a 
kulturált borfogyasztás, azonban a piac erősen 
lefedett. A siller viszont kitörési lehetőséget 
jelenthet, tartja Kovács Mihály. A nagy nevek, 
a szekszárdi és villányi testes vörösborok mel-
lett egy olyan nedűvel kell előállnia Paksnak, 
ami mást nyújt, ami színesíti a termékpalet-
tát, hangsúlyozza az egyesület főpohárnoka. 

Hosszú beszélgetések, baráti összejövetelek 
mellé nem jó egy erős vörösbor, annál inkább 
egy könnyű, friss siller, ami a hosszú beszélge-
tések itala, tisztán és fröccsként is fogyasztha-
tó. Utóbbi évszázadok óta tradicionális ital a 
térségben, az elmúlt években azonban mégis 
teret veszített. Korábban hagyományosan ve-
gyes szüreteléssel, ma kékszőlők háziasításával 
is készítik a gazdák. A szakma évek óta mun-
kálkodik azon, hogyan lehetne pontosan defi-
niálni a sillert és meghatározni készítésének 
írott vagy íratlan szabályait. A 2011-es paksi 
országos sillerkonferencián egy régi teóriát 
eloszlatva dr. Kállay Miklós, a Corvinus Egye-
tem borászati tanszékvezetője előadásában 

leszögezte, a kék- és fehérszőlő összeszürete-
lését és együtt erjesztését a bortörvény nem 
tiltja. A siller ilyen formájú készítésének elvi 
akadálya nincs, de ahhoz, hogy ne csupán ott-
hon kerülhessen az asztalokra ez a bor, le kell 
folytatni a szokásos engedélyezési folyamatot, 
mondja Kovács Mihály. A 70-es években még 
több ezer hektó sillert készítettek a Hősök terei 
borpincében, ez akkoriban az egyik legkedvel-
tebb asztali bornak számított, emlékszik vissza 
Kanczler Istvánné, a Paksi Hegyközség elnöke. 
Akkor még 23 forintért, egyliteres palackban 
árulták a 10-11 százalékos alkoholtartalmú 
italt, aminek alapját a környékbeli szőlőkből 
szerezték be.                                                           Ü

Paksi siller: egy bor 
a hosszú beszélgetésekhez
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Jó napot, mi újság?

Iker Ibolya
Legutóbb az augusztus 19-20-i rendez-
vény keretében lépett színpadra Pakson 
a helyi Szarkaláb Néptáncegyüttes. A 
társaság művészeti vezetője Iker Ibolya, 
akinek városunk mellett a kistérség más 
településein is van hasonló elkötelezett-
sége. 1993 óta kizárólag néptáncoktatás-
sal foglalkozik.

A paksi Szarkaláb felnőtt néptánccsoportot 
2010 őszén alakította meg Iker Ibolya nép-
táncoktató és néhány lelkes édesanya, mert 
úgy érezték, hogy a 35 év feletti korosztály-
nak is szüksége van egy olyan közösségre, 
ahol szabadidejükben tevékenyen hódol-
hatnak a néptánc iránti szeretetüknek. 
Akkor még nem érte el a csoport létszáma 
a tizet, de lelkesedésük hamar követőkre 
talált. Jelenleg 35-en vannak, és nem csak 
35-ön túliak. Miután „kinőtték” a Bezerédj 
iskola nemzetiségi tánctermét, a Csengey 
Dénes Kulturális Központban találtak új 
otthonra, ahol hétfőnkénti találkozóikon 
színpadi próbákra is lehetőségük nyílik. Ez 
nagy segítség számukra, hiszen azóta, hogy 
úgy érezték, színpadkészek, fellépéseket is 
vállalnak. Pakson, környező és távolabbi 
településeken is színre léptek már, sőt hatá-
rainkon túl is volt alkalmuk bemutatkozni. 
A Barcelona melletti Callelában tavaly egy 
nemzetközi fesztiválon vettek részt közel 
harminc csoport mellett egyedüli magyar-

ként. A spanyolországi meghívás Ibolya 
régi személyes szakmai kapcsolatának gyü-
mölcse volt. Mint mondja, már gyermek-
korában igénye volt a magyar néptáncha-
gyományok megismerésére és ápolására, 
ami főiskolai évei alatt erősödött fel. A 
szekszárdi Illyés Gyula Tanítóképző Főis-
kola elvégzése után szülőfaluja, Pusztahen-
cse általános iskolájában helyezkedett el. Itt 
indította el a tanítványaiból verbuválódott 
első gyermekcsoportját. Az eltelt évek alatt 
többször visszaült az iskolapadba, elvégezte 
a Pedagógiai Intézet által szervezett akkre-
ditált kétéves tánctanfolyamot, a Magyar 
Művelődési Intézet „C” kategóriás, kétéves 
néptáncoktatói tanfolyamát és a Hagyomá-
nyok Háza táncházvezető-képző tanfolya-
mát, ahol Timár Sándor, Neuwirth Anna-
mária, Zsurávszky Zoltán, Farkas Zoltán 
(Batyu) és Sebő Ferenc tanítványaként 
sikeres vizsgával zárta tanulmányait. Kö-
zel húsz éve annak, hogy hivatásául a nép-
táncoktatást választotta. Jelenleg a paksi 
Szarkaláb, a györkönyi Gyöngyvirág, a pál-
fai Rezeda és a Kajdacsi Néptáncegyüttes 
gyermek és felnőtt táncosaival foglalkozik. 
A tánccsoportok vezetőjeként a koreográfiák 
összeállítása is Ibolya feladata, ami folya-
matos gyűjtést igényel. Ez a munka a kö-
vetkező hetekben kicsit háttérbe szorul, 
ugyanis több őszi rendezvényre elígérkez-
tek. A Szarkalábbal ismét jelenésük van a 

spanyolországi fesztiválon, a györkönyi 
felnőtt és gyermek együttessel Berlinben 
fognak bemutatkozni, itthon pedig kez-
dődik a szüreti rendezvények időszaka. A 
nap végén Györkönybe visz az útja, hiszen 
ott él két fiával, a húszéves régészhallgató 
Zoltánnal és a 14 éves Viktorral. Ibolya 
szeretné, ha felnőtt csoportjai sokáig mű-
ködnének, aminek érdekében folyamatos 
a pályázatfigyelés. Legutóbb karaktercipők 
vásárlására nyert támogatást a 2011-ben 
egyesületté alakult paksi társaság.

Kohl Gyöngyi

Ü A Pécsen palackozott nedű olcsó volt, 
könnyű és gyümölcsös, alapját, a kadarkát 
például a Dunamenti Tsz. csámpai területe-

iről vásárolták fel, ahol a 103 hektáros ültet-
vény 35 hektárján termett ez a szőlő, mondja 
Kanczler Istvánné. Azt, hogy a paksi siller újra 

forgalomba kerüljön, máról holnapra nem 
lehet megoldani, több évnek kell eltelnie ah-
hoz, hogy elnyerje eredeti funkcióját. Ehhez 
azonban arra van szükség, hogy akinek sző-
lője van, az készítsen sillert, a hozzá érkező 
ismerősöket rendszeresen ezzel kínálja, így 
újra tudatosulhat, mennyire kellemes bor 
is ez, teszi hozzá. A város mind anyagilag, 
mind erkölcsileg sokat áldozott a siller nép-
szerűsítésére, ezért itt az idő, hogy a borá-
szok is mögé álljanak, a szavakat tettekre 
kell váltani, szögezte le a hegyközség elnöke. 
Hirczi Ferenc egyetért a tradíció felvirágoz-
tatásának céljával. Idén a borász maga is 
megpróbálkozik a siller készítésével, kék-
szőlők felhasználása mellett a hagyományos 
módon is. Mint elmondta, adott a lehetőség 
a jó bor készítéséhez, ugyanis a nagy meleg-
nek köszönhetően kiváló a szőlő minősége 
és a jó időre tekintettel a legtöbben már bele 
is vágtak a szüretbe.                                          MD
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Kis Károly a nyáron felállt az 
MVM Paks labdarúgócsapatá-
nak kispadjáról. A paksi siker-
edzővel az elmúlt időszakról és 
a távozás okairól beszélgettünk. 
Kérdéseinkre készséggel vála-
szolt, ám előrebocsátotta, nem 
szeretne visszafelé lövöldözni.
– Hogyan élted meg a Pakson 
eltöltött időszakot?
– Nagyon jól éreztem magam 
Pakson, akkor is úgy éreztem, 
hasznos az a munka, amit csi-
nálok, amikor még nem vezető-
edző voltam, hanem az ellenfe-
lek feltérképezése volt a feladat. 
Ezen időszak alatt is rengeteget 
tanultam, hiszen a többi csapatot 
is részletesen megismerhettem. 
Később Gellei Imre távozása után 
ebből sokat profitáltam.
– Gellei 2010 áprilisában távo-
zott, a gárda akkor a kiesés ellen 
harcolt. Az együttes megragadt 
az élvonalban, de a tavaszi nyolc 
mérkőzésen nagy nyomás alatt 
játszott a társaság. Mi volt az ak-
kori recept?
– Élet-halál harc volt. Ak-
kor is mindenki tudta, hogy az  
NB I.-ből kiesni nem szabad, így 
volt ezzel minden futballban jár-
tas szakember, hiszen a respekt 
mellett az anyagi támogatásoktól 
is elesik a klub és visszakerülni 
irgalmatlanul nehéz. Nem volt 
könnyű a sorsolásunk, de küz-
döttünk, és a vezetőség elvárá-
sainak sikerült megfelelnünk, a 
kitűzött célt teljesítettük.
– Innen egyenes út vezetett a 
paksi vezetőedzői posztig?

– Több önjelölt edző is volt ak-
koriban, aki Paksra akart jönni, 
de én nem aggódtam, a vezetők 
megígérték, ha a csapatot bent 
tartom, megkapom a lehetőséget.
– 2010 nyarán már mint veze-
tőedző irányítottad a Paksi FC-t. 
Akkoriban nagy volt a játékos-
mozgás a Fehérvári úton. Minek 
volt köszönhető a szokottnál na-
gyobb vérfrissítés?
– Valóban több olyan játékos-
tól is megváltunk, akik nem úgy 
teljesítettek, ahogy elvárható volt, 
és voltak olyanok, akiket más 
posztokon szerepeltettem. Akik 
érkeztek, mind erősítést jelentet-
tek. Nagyon sokan féltettek min-
ket ekkor, volt olyan sajtótermék, 
amiben konkrétan kiesőként 
jelentettek meg minket. Ehhez 
képest minden idők legjobb telje-
sítményét érte el a Paks. Játékunk 
végig meggyőző volt, kivívtuk a 
futballtársadalom elismerését. 
Ezt nekem is nehéz lesz még egy-
szer felülmúlni. Külön öröm volt 
számomra, hogy nagyszerű szak-
mai stábbal dolgozhattam együtt.

– A következő szezonban az 
előkelő 6. helyen végzett az MVM 
Paks, ez a teljesítmény szintén 
megsüvegelendő. Júliusi távozásod 
után olyan nyilatkozat is napvilá-
got látott, mely szerint régóta fog-
lalkoztatott a távozás gondolata. 
Igaz ez?
– Erről konkrétan nem volt szó, 
de tény, hogy tavasszal volt egy 
olyan beszélgetésem a vezetők-
kel, melyben elmondtam, miben 
kellene változtatni ahhoz, hogy a 
jövőben is az élmezőny tagja le-
hessen a társaság. Ennek részlete-
ibe nem szeretnék belemenni, de 
a tavaszi kilenc mérkőzésünknek 
úgy mentünk neki, hogy bebizo-
nyítjuk, a felhangok ellenére ezt a 
csapatot nem szabad leírni. Amit 
véghez is vittünk, mivel csak egy-
szer kaptunk ki, tehát ismét na-
gyot meneteltünk a hajrában és 
végül hatodikként zártunk. Azt 
szoktam mondani, hogy a kriti-
kák kapcsán nem megsértődni, 
hanem reagálni kell és nem az 
újságon keresztül, hanem a pá-
lyán. Viszont továbbra is tartot-
tam magam ahhoz, amit koráb-
ban mondtam. Ha idevesszük 
az Európa Liga-szereplést, akkor 
elmondhatom, sikeres szezont 
zártunk 2012 májusában.
– Nemzetközi színtéren is meg-
ismerték az Atomváros csapatát. 
Hasonlóan komoly célokkal ké-
szültél az idei szezonra is?
– Felejthetetlen élmény volt az 
Európa Liga selejtezőjében ját-
szani magyar csapatként, szín-
tiszta magyar kerettel a legtovább 

képviseltük Magyarországot. Hat 
meccsünkből csak egyszer kap-
tunk ki, attól a skót Hearts-tól, 
amelyik idén is az utolsó körben 
maradt le az EL-csoportköréről a 
Liverpoollal szemben. Sokan sze-
rintem a mai napig nem fogják 
fel, hogy mi hol jártunk. Én azt 
szerettem volna, ha újra csatába 
mehettünk volna ilyen élménye-
kért.
– A távozásodat követően ho-
gyan telnek a hétköznapjaid, mi-
vel foglalkozol most? Az interjú 
egyeztetésekor Újpesten voltál, a 
futballtól tehát nem szakadtál el.
– Így igaz, akkor épp Újpes-
ten voltam, előtte Debrecenben. 
Szeretnék képben maradni, meg-
nézni minél több csapatot. Az is 
lehet, hogy két hónap múlva lesz 
csapatom, az is lehet, hogy két 
év múlva se. Az időt próbálom 
hasznosan eltölteni, meccsekre 
járok és készülök egy újabb nagy 
feladatra. A mai napig sokan 
keresnek Paksról, a szurkolók 
érdeklődnek, mi van velem. A 
közelmúltban meghívott a Paksi 
Labdarúgó Klub, hogy a baráti 
kör nevében elbúcsúztassanak. 
Megköszönték a munkámat és 
meglepetést is kaptam tőlük. 
Ezek mindenképp jólesnek.  
– Milyen lehet a jövőben az 
MVM Paks?
– Úgy gondolom, hogy Lázok 
és Bori érkezésével kiegyenese-
dik a csapat, amelyik megszerezte 
első győzelmét is. Sok sikert kívá-
nok a társaságnak.

Faller Gábor
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A londoni olimpián Csoknyai 
László, az ASE dzsúdósa a 81 
kg-os súlycsoportban lépett tata-
mira. Az olimpiai újonc a tisztes 
helytállás reményében utazott a 
Brit-szigetekre. Az olimpiai kva-
lifikációban a 22. helyet szerez-
te meg, ezért nem számíthatott 
könnyű sorsolásra. A legjobb 16 
közé jutásért az indonéz Putu 
Wiradamungga ellen lépett ta-
tamira, akit magabiztosan, két 
vazaa rival, összességében ippon-
nal győzött le. A legjobb nyolc 
közé kerülésért a dél-koreai klasz-
szis, a pekingi olimpián ezüstér-
mes, kétszeres világbajnok Kim 
Dzse Bum következett. London 
előtt eddig egyszer találkoztak, a 
2010-es tokiói világbajnokságon 
Kim nyert. Csoknyai Laci koráb-
ban is vert már meg világbajno-

kot, de ezúttal sajnos nem sike-
rült. Az összecsapás akció nélkül 
ért véget, Kim két intéssel tudta 
csak legyőzni a paksi fiút. A lá-
tottak alapján a későbbi olimpiai 
bajnok a találkozó végére teljesen 
elkészült az erejével, kevés hiány-
zott Lacinak a bravúrhoz, de így 
kilencedikként végzett.
– Lehetett volna jobb is?
– Nem vagyok elégedett! Nem 
azzal vagyok elégedetlen, hogy 
kikaptam a koreaitól, hanem 
azzal, hogy nem tudtam vissza-
mérkőzni (visszamérkőzés csak 
a legjobb nyolc között van – a 
szerk.), és úgy érzem, az elmúlt 
évek rengeteg munkája bennem 
maradt. Jó formában voltam, és 
ha nem Kim jött volna, akkor 
teljesen másképp alakul. Ez a 
sorsolás annak is köszönhető, 
hogy a 22. helyen jutottam ki, 
és ezért kerültem ilyen hamar 
szembe a koreaival. Úgy érzem, 
jól álltam oda, nem izgultam el, 
jól sikerült a fogyasztás, erőben 
és fejben is ott voltam, és csak 
egy nagyon kicsi hiányzott. Egy 
intéssel nem értek egyet, mehe-
tett volna még aranypontig. Úgy 
érzem, ha nem a dél-koreai lett 
volna velem szemben, akkor 
akár az ötödik helyig el tudtam 
volna menetelni!

– Mestered, Hangyási László 
hogy látta a meccset?
– Laci bá’ azért volt mérges, mert 
úgy érezte, hogy meg tudtam vol-
na verni a srácot, és csak nagyon 
kicsi hiányzott. Azt mondta, ha 
jobban elhiszem, hogy nyerni 
tudok, akkor meglett volna ez a 
mérkőzés. Én nagyon hittem ben-
ne, hogy elverem, de a mester ezt 
másképp látta.
– Az első olimpiád volt. Milyen 
benyomásokat szereztél?
– Nagyon jó érzés volt szőnyeg-
re lépni, nagyon sok magyar 
jött szurkolni a csarnokba. Jó 
érzés volt olimpián felmenni a 
szőnyegre és küzdeni. Az olim-
piai falu nagyon baráti hangula-
tú volt, sok jobbnál jobb magyar 
sportolóval lehettem együtt, 
és ez nekem már egy jutalom 
volt. Július 29-én érkeztem oda,  
augusztus 4-én jöttem haza, Bor 
Barnát élőben láttam küzdeni. 
Azt sajnálom, hogy ő nem volt 
kinn az én versenyemen, mert 
az adott volna egy plusz löketet. 
Eddig, ha együtt voltunk verse-
nyeken, a küzdelem előtti este 
mindig átbeszéltük a dolgokat, 
most nem volt ott, sajnálom 
hogy így alakult.  
– Jönnek a dolgos hétköznapok, 
hogyan tovább?

– Augusztusban volt három 
hét pihenőm, azóta újra edzek. 
Szeptember elején Németor-
szágba megyek, Münchenben 
van egy csapat, amelynek a szí-
neiben mérkőzöm két hétvégén. 
A hónap végén Rómában elin-
dulok a világkupán, hogy legyen 
pontom az Európa-bajnokságra. 
Utána meg az év végéig munka, 
tanulás, sok az elmaradásom az 
iskolában és jogosítványt is sze-
retnék szerezni.
– A következő nagy esemény, 
amire készülni kell?
– A jövő évi budapesti Eb, ami-
re ki kell harcolni a helyet. Laci 
bácsi azt mondta, lehet, hogy 
szabálymódosítás lesz, és súly-
csoportonként nem két ember 
képviselheti az országát, hanem 
csak egy, ezért oda kell figyelni, 
nehogy lemaradjak.
– Négy év múlva Brazíliában 
lesznek az ötkarikás játékok… 
– Annyival nem nézek előre, 
nem is akarok, és nem is merek! 
Most szeptember végére, Rómá-
ra tekintek.
– Mi volt a tanulsága a londoni 
versenynek?
– Talán az, hogy amikor az 
ember azt érzi, hogy beletesz 
mindent, akkor még többet kell 
beletenni!                               (joko)

Tomiszlav Szivics az MVM Paks 
labdarúgócsapatának új vezető-
edzője. Mellette Lázok János és 
Bori Gábor személyében két új 
játékossal bővült a paksi keret. A 
trénert Haraszti Zsolt ügyvezető 
mutatta be.
– Kellemetlen helyzetbe ke-
rültünk azzal, hogy Kis Károly 
közvetlenül a szezon kezdete 
után ment el. Mindenképp ka-
rakteres edzőt szerettünk volna, 
aki segíteni tud, így került képbe 
Tomiszlav Szivics. Remélem, jól 
döntöttünk, a kontraktus 2013 
nyaráig szól – fogalmazott Ha-
raszti Zsolt. A tréner korábban 
a Kecskemét gárdáját irányítot-

ta, az egylettel egyedül a zöld- 
fehéreket nem tudta legyőzni a 
magyar élvonalban, legutóbb a 
szerb FK Hajduk Kula technikai 
tanácsadójaként dolgozott. 

– Kis Károly magasra tette a lé-
cet, a Paks minőségi futballt ját-
szott, második és hatodik volt a 
bajnokságban, Ligakupát nyert 
és a nemzetközi porondon vi-

tézkedett. Bizonyára nehéz lesz 
megismételni ezeket az eredmé-
nyeket, de ez a cél. Szeretném, 
ha minél hamarabb visszakerül-
ne a csapat arra a helyre, ahová 
való és nem oda, ahol most van. 
Sok rutinos játékos van a keret-
ben, az egylet gerince alapjaiban 
nem változott, így biztos vagyok 
abban, hogy elérjük céljainkat – 
mondta el Tomiszlav Szivics, az 
új vezetőedző. 
Az addig nyeretlen MVM Paks 
élére kinevezett edző győzelem-
mel debütált Szombathelyen, 
Szivics tanítványai 2:1-re győz-
ték le a Haladást.

röné

Csoknyai: nem vagyok elégedett

Győzelemmel debütált Szivics

Lázok János: a 27 éves támadó az MTK-tól érkezik hoz-
zánk, de korábban a Duisburgban játszott. Külföldre a Vasastól 
igazolt, ahol 2005 óta focizott. Eddig 170 mérkőzést játszott az 
élvonalban és rúgott 36 gólt. Két alkalommal szerepelt a váloga-
tottban is. Első élvonalbeli mérkőzése 2004-ben volt.
Bori Gábor: a 28 éves középpályás az utóbbi két évben a 
lila-fehéreknél szerepelt, 47 mérkőzésen lépett pályára és 3 gólt 
szerzett. Élvonalbeli pályafutását az MTK-nál kezdte 2002 ápri-
lisában, azóta 202 mérkőzésen 22 gólt szerzett. Volt válogatott 
is, igaz, csak egy alkalommal, 2005-ben.  Van bajnoki címe és 
Magyar Kupa-győztes is.                                        (www.paksifc.hu)
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A Paksi Sporthorgászok Egyesü-
lete minden évben horgászver-
sennyel tiszteleg társuk, Tokaji 
Sándor emléke előtt, az esemé-
nyen a tagság legjobb pecásai 
vesznek részt. Idén tizenöten pró-
báltak szerencsét, köztük nem-
zetközi tapasztalattal rendelkező 
horgászok: Fotyék Péter, Mérges 
Máté és ifjabb Laszlóczki László.
– Hatvanöt éves egyesületünk há-
romszáz tagot számlál, az idősebb 
és a fiatalabb tagjaink is tettre ké-
szek, lelkesek. Az új, fiatal vezetés 
ambíciókkal teli, kész tervekkel 
rendelkezik. A Duna takarítá-
sát, megújítását, a mellékágak 
rendbetételét, a szemét gyűjtését 
ugyanúgy feladatunknak érez-
zük, mint a fiatalok visszacsábítá-
sát a Dunára – hangoztatta Vár-
szegi Viktor, az egyesület elnöke.  
– Az ígért eső elmaradt, a hőmér-

séklet nagyon magas, a víz áll. 
Ezért a halak a Duna belső, mé-
lyebb részén pihennek, nagyon 
nehéz őket kicsalni a partközelbe 
– fogalmazott ifjabb Laszlóczki 
László, aki a verseny végéhez kö-
zeledve a legkisebb példányokra 
horgászott. A háziverseny ettől 
függetlenül családias, jó hangu-
latú volt, a Duna-parti gesztenye-
sor árnyékában bográcsos étel 
készült, az asztalon serlegek sora-
koztak. Az eredményhirdetéskor 
aztán kiderült, Gerendai Zoltán 
fogta a legtöbb és a legnagyobb 
halat, így a vándorkupát egy évig 
ő őrizheti. Második ifjabb Laszló-
czki László lett, harmadik Fotyék 
Péter. Az egyesület mindennap-
jairól és a közelgő eseményeiről a 
www.pshe.eliveport.com honla-
pon tájékozódhatnak.

efgé

Tizenötödik alkalommal rendez-
te meg családi napját az Atom-
erőmű Horgászegyesület a Füzes- 
és a Kondor-tavakon. A korábbi 
években a tagság jelentős része 
megmérette magát az esemé-
nyen és elhozta a családot is, idén 
visszafogottabb volt a részvétel. 
Az Antal Lajos vezette elnökség 
ezért máris új, minden eddiginél 
átfogóbb program szervezésébe 
kezdett. 
– Megpróbálunk május környé-
kére szervezni egy újdonságokat 
is felvonultató rendezvényt. A 
családi nap jellege megmaradna, 
de megspékelnénk különböző fő-
zőversenyekkel. Azt szeretnénk, 
ha az itt horgászó 735 tag mellett 
a családok, barátok is kilátogat-
nának ehhez az impozáns tó-
rendszerhez – fogalmazott Antal 
Lajos. 

Az első horgászhelyen tábort 
verő Tancsa Tamás izgatottan 
álldogált a parton és árgus sze-
mekkel figyelte botja minden 
rezdülését. Nem hiába: a felnőt-
tek közt toronymagasan az élen 
végzett. Ugyanebben a kategó-
riában indult Sebestyén Gábor 
Arnold, aki szintén bizonyítot-
ta már horgásztudását, társaival 
ugyanis a pünkösdi horgász-
maratonok végén rendszerint 
a dobogó legmagasabb fokán 
áll. A legkisebbek mezőnyében 
hat versenyző nevezett. A csa-
ládi nap zárásaként az ebédet 
követően a tombolahúzáson 
számos ajándék talált gazdára. 
A horgászversenyen eredményt 
elérő versenyzők kiemelkedő, 
közel 250 ezer forint összértékű 
díjazásban részesültek.

röné

Horgászverseny
a Dunán

Családi nap 
a Füzes-tavakon

Igényelhető 
a komposztláda
Elkezdődött az igényfelmérés az ingyenesen kérhető komposztládákra. Az új hulladékkezelő központ beruházás kere-
tében biztosított négyezer ládára a 06/80-205-290-es zöldszámon vagy személyesen a Poligon irodaházban lehet re-
gisztrálni. 

A paksi központú új hulladékgazdálkodási rendszer megépítésére társult hét település mindegyikéről várják azok jelent-
kezését, akik szeretnének komposztáló ládát igényelni. A lakosságnál keletkezett zöldhulladék összegyűjtése és haszno-
sítása kiemelt célként szerepel az Európai Unió támogatásával közel két milliárd forintból megvalósuló projektben, ezért 
négyezer lakos számára ingyenesen biztosított a lehetőség. Eddig közel húszan regisztráltatták magukat nevük, lakcímük, 
illetve ingatlanuk jellemzőinek bediktálásával. Ezt bárki megteheti a 06/80-205-290-es ingyenesen hívható telefonszá-
mon vagy személyesen a Poligon Irodaházban, a Deák Ferenc utca 3. szám alatt működő irodában munkanapokon 9 és 
15:30 között. A komposztládák újrahasznosított műanyagból készülnek és kb. fél köbméteres térfogatúak, várhatóan az év 
végéig kerülnek kiosztásra az igénylők között. 
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

Elkezdte a felkészülést a 2012/13-
as bajnokságra az ASE férfi ko-
sárlabdacsapata. Augusztus 20. 
után a két válogatott és a még 
hiányzó harmadik külföldi játé-
kos kivételével már mindenki el-
kezdte a munkát. A hónap elején 
Nagyváradon, az Antonio Alexe 
emléktornán a Nagyvárad, a Ko-
lozsvár és az Albacomp társasá-
gában szerepelnek a paksi fiúk. 
Rá egy hétre a nagyváradi csapat 
látogat a Gesztenyés útra.
Enrique Gutierrez Garcia vezető-
edző így nyilatkozott lapunknak:
– A felkészülést 6-7 hetesre ter-
vezzük, az elején orvosi vizsgá-
latokkal és fizikai felkészítéssel. 
A két válogatott és a harmadik 
külföldi (akit még keresünk) ké-
sőbb csatlakozik, ettől függetle-
nül a program megfelelő a csapat 
számára. A nyári holtidőben az-
zal foglalkoztam, hogy megfelelő 
játékosokat keressek és megfelelő 
szerkezetű csapatot hozzak össze. 
Sajnálatos, hogy Morgen Ferdi-
nándot elveszítettük, ezúton is 
kívánok az egész csapat nevében 
problémamentes felépülést. A le-
endő ellenfelekkel egyelőre nem 
foglalkozom, most az a fontos, 
hogy tanuljunk, fejlődjünk, meg-
felelően játékba lendüljünk.

Center posztra érkezett az USA-
ból a 23 éves Steven Idlet (ké-
pünkön). A 211 cm magas, 4-es, 
5-ös poszton bevethető játékos az 
amerikai egyetemi bajnokságban, 
a Tulsa csapatában játszott, egy-
éves szerződést kötött vele a klub.
– Az a célom, hogy erősítsem a 
paksi csapatot és megfeleljek az 
elvárásoknak – emelte ki Idlet. 
– Tetszik Paks, hiszen egy ha-
sonló nagyságú városból jöttem 
és könnyen kiismerem magam. 
Eddig nagyon jók a benyomá-
saim a játékostársaimról is. Az 
ASE-ról annyit tudok, hogy tíz 
éve nyerte az első bajnoki címet, 
és remélem, idén is versenyképes 
csapat lesz, amihez én is hozzá tu-
dok tenni. Az NBA, mint minden 
amerikai kosárlabdázónak, ne-
kem is az álmom, de ha Európá-
ban sikerül felépítenem egy szép 
karriert, nem leszek elégedetlen.

Kovács József

Pakson az Erzsébet Nagy Szállo-
dában rendezték augusztus köze-
pén a XVI. Sakk Open versenyt. 
A felnőtt versenyzők három kate-
góriában mérték össze tudásukat: 
az Open A-ban (legmagasabb 
Élő-pontszámú versenyzők), az 
Open B-ben (2200 Élő-pontszám 
alatti versenyzők) és az Open 
C-ben (1800 Élő-pontszám alatt).  
A hétfordulós, svájci rendszerű 
versenyen az A kategóriában Huj-
bert Flórián (Vasas) 6,5 ponttal, B 
kategóriában Berta Tibor (ASE) 
4,5 ponttal, míg C kategóriában 
Nagybíró László (Decs) 3,5 pont-
tal végzett az élen.
– Rossz választásnak bizonyult az 
augusztus, a nyaralások és a ká-
nikula miatt viszonylag alacsony 
volt a részvétel – mondta el Vi-

déki Sándor. A verseny főbírója 
hozzátette: – A felnőttek 27-en, 
a gyerekek 20-an voltak. Sajnos 
csak pár hónappal korábban tud-
tuk meghirdetni a versenyt, mert 
bizonytalan volt a támogatás. 
Viszont akik eljöttek, nagyon jó 
színvonalat képviseltek. Hujbert 
kiemelkedett a mezőnyből, hat 
mérkőzésből hat győzelemmel 
kezdett. Straubinger játszott még 
jól, és a zömében fiatalok között 
jól szerepelt az ASE kettes csapa-
tának vezetője/amatőr játékosa, 
Berta Tibor. A magyarok mellett 
szerb és francia sakkozó is asztal-
hoz ült. A résztvevők elégedettek 
voltak a helyszínnel és a körül-
ményekkel, de jövőre szeretnénk 
visszatérni a júliusi vagy egy ko-
rábbi időpontra.                       (joko)

Boros Gergely, az ASE kajakosa 
augusztus végén az oroszországi 
Kazanban megrendezett egyete-
mi és főiskolai világbajnokságon 
K-4 200 m-en második, K-4 1000 
m-en negyedik és K-2 200 m-en 
a második helyen végzett.
Győrben rendezték a kajak-ke-
nu felnőtt és ifjúsági maraton 
válogatóversenyét. Az ASE ver-
senyzői közül Péri Dávid C1 
férfi ifi 17 km-en a negyedik,  
C2 férfi ifi 17 km-en a serdülő 
korú Koleszár Zoltán–Török 

Márk Aurél páros pedig a nyol-
cadik helyen végzett. A nők ver-
senyében K1 26 km-en Kiszli 
Vanda a harmadik, K2 26 km-
en Hagymási Rékával (MAFC) 
a második helyen végzett. Kiszli 
Vanda a válogatón elért eredmé-
nyei alapján a római kajak-kenu 
maraton világbajnokságon U23-
as korosztályban K-1 26 km-en, 
illetve K-2 női felnőtt 26 km-en 
Hagymási Rékával képvise-
li Magyarországot és az Atom-
erőmű Sportegyesületet.

Hírek a palánk alól

Kajak-kenu hírek

Paks Open
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DUNAFÖLDVÁR 
ÉS VIDÉKE 

TAKARÉKSZÖVETKEZET

TANÉVKEZDÉSI HITELLEL 
SEGÍT BEISKOLÁZÁSI GONDJAIN

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz nem 
kötött, forintban igényelhető tanévkezdési hitelünket.

Hitelösszeg: 100.000 Ft–500.000 Ft
Kamat mértéke: 
 – 3 havi BUBOR + 8%, azaz jelenleg évi 15,2%
 Lakossági bankszámlával rendelkező ügyfeleink számára:
 – 3 havi BUBOR + 5%, azaz jelenleg évi 12,2%
Futamidő: 1-3 év
Hitel-előkészítési díj: egyszeri 5.000 Ft
Kezelési költség: egyszeri 1%. 
Előtörlesztési díj: 0 Ft!

Hitelösszeg Futamidő Törlesztőrészlet
3 havi BUBOR+8% 

esetén

THM %

100.000 Ft 1 év   9.050 Ft/hó 38,9950

300.000 Ft 2 év 14.610 Ft/hó 22,1102

500.000 Ft 3 év 17.440 Ft/hó 19,5453

Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Bővebb felvilágosításért kérjük, forduljon 
kirendeltségeinkhez és fiókjainkhoz, vagy hívja a 75/541-510 központi telefonszámot!

LENS OPTIKA
7030 Paks,
Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246
www.lensoptika.hu
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