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PAKSIHÍRNÖK

Takarékoskodjon 
velünk !

Lakáscélokhoz: Kuckó betétszámla
Kegyeleti elõtakarékosság: Õszike betétszámla

Taníttatáshoz: Nebuló betétszámla
A változó mértékû éves kamat 6,00%, EBKM 6,00%, garantált hozam a mindenkori Magyar Államkötvény kamata 1%.

Paks, Villany utca 4. 
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Korifarsang
Elsõ alkalommal rendez jégfarsangot a Paksi Hírnök, a
TelePaks, a Fortuna Rádió és a Paksi Sportegyesület. A
szervezõk mindenkit várnak február 25-én,  szombaton 15
órakor a mûjégpályán. Aki jelmezben érkezik, díjtalanul lép-
het be, sõt megvendégelik farsangi fánkkal és egy forró ital-
lal. A legjobb jelmezekért jutalom is jár; az ügyesebbek pe-
dig akadályversenyen próbálhatják ki magukat. 

Várjuk nem csak a gyakorlott korizókat, hanem azokat is,
akik most ismerkednek a jéggel, vagy csupán kíváncsiak a
maskarások mulatozására. A farsang ideje alatt a Fortuna
Rádió kívánságmûsorral jelentkezik a helyszínrõl.

Megtartották a szalagtûzõket a paksi középiskolákban.
Az ünnepségeket a Paksi Hírnök fotósai is figyelemmel kí-
sérték. Az ott készült képeket a www.paksihirnok.hu cí-
men, képgalériánkban láthatják. 
Az I. István Szakképzõ Iskolában hagyományosan divatbe-
mutatót is rendeztek. Az iskolai ünnepségrõl szóló beszá-
molónkat a 12. oldalon olvashatják.



A Prelátusban látta vendé-
gül a város vezetése a leg-
több adót fizetõ cégek veze-
tõit, illetve a szintén e kate-
góriába tartozó egyéni vál-
lalkozókat. A tiszteletükre
rendezett vacso-
rán a betegsége
miatt távol lévõ
p o l g á r m e s t e r
helyett Faller
Dezsõ alpolgár-
mester köszön-
tötte a vendége-
ket. Elsõként az
APEH Tolna
megyei elnöké-
nek tájékoztató-
ját hallgatták
meg az egybe-
gyûltek. Dr. Bí-
ró Zoltán a
2006-ban várha-
tó adóhatósági
lépésekrõl, köz-
tük az ellenõr-
zésrõl beszélt. A
város legjelentõ-
sebb adófizetõjét, a paksi
atomerõmûvet ezúttal Peká-
rik Géza mûszaki igazgató
képviselte, aki beszélt a
múlt évi eredményekrõl és
az idei tervekrõl. Lapunk-
nak elmondta, az atomerõ-
mû nem csak adófizetõként,
hanem más módon is igyek-
szik segíteni a város szépü-
lését. Ennek ékes példája a
jégpálya, melyet a múlt év-
ben adtak át. Újabb jelen-
tõs, városképet szépítõ, s
városfejlõdést fellendítõ lé-
pés lehet – mint fogalmazott
– az Erzsébet szálló felújítá-
sa. – Az idei év a tervek el-
készítéséé és a szükséges
engedélyek beszerzéséé
lesz. 2007-ben pedig elcsú-
fítjuk a Szent István teret
gépekkel, betonkeverõkkel,
s remélem 2007 végére régi
pompájában ragyog majd az
épület – mondta. 

Faller Dezsõ arról tájékoz-
tatott, hogy a város 7,2 milli-
árdnyi bevételébõl kevéssel
több mint kétmilliárdot je-

lentenek a helyi adók. A leg-
jelentõsebb adófizetõ a Pak-
si Atomerõmû Rt. és az
Atomix Kft. – A helyi adók
olyan tételt jelentenek,
amely fixen tervezhetõ. A

bevételek három forrásból
származnak, állami normatí-
vákból, saját bevételekbõl és
pályázatokból. S mivel az
utóbbi elég bizonytalan,
nagy becsben tartjuk a vál-
lalkozókat – mondta az al-
polgármester. Az önkor-
mányzat igyekszik biztosíta-
ni, hogy minél jobb körülmé-
nyek között tudjanak dol-
gozni, s lehetõleg elegendõ
munkát kapjanak. Ezt a
nagymértékû támogatást a
beruházási lehetõségek ga-
rantálják, 2006-ban 1,8 milli-
árdot fordít a város ilyen
célra. Mint az alpolgármes-
ter rámutatott, a törvények
már nem engedik meg, hogy
a helybeli vállalkozókat
elõnyben részesítsék, de
minden bizonnyal segíti õket
a helyismeret. Az útfelújítá-
soknál például a munkák zö-
mét 2005-ben helybeli vállal-
kozások nyerték el. A ma-
gasépítészetnél ez még nem
érhetõ tetten, itt jobbára al-
vállalkozóként szállnak be a

paksiak. Faller Dezsõ hozzá-
tette: minden év márciusá-
ban összehívják és tájékoz-
tatják a vállalkozókat arról,
hogy milyen beruházások
lesznek. Amennyiben nincs

pályázati kényszer egy-egy
beruházásnál, s az elvárá-
soknak is megfelelnek, helyi
vállalkozókat hívnak, s ver-
senyeztetnek egy-egy mun-
káért. 

A jelentõs mértékû adót fi-
zetõ vállalkozóknak az ön-
kormányzat lehetõséget biz-
tosít arra, hogy rendelkez-
zen befizetett adója öt száza-
lékának felhasználásáról. Ez
80-100 millió forintot jelent
évente. – Ez, én úgy gondo-

lom, úri huncutság, hiszen a
polgármester beleegyezésé-
vel, így a város akaratával
összhangban rendelkezhet-
nek, s nem teljesen szabadon
– árulta el Faller Dezsõ. Az
alpolgármester azt is el-
mondta, hogy azért kérték,
hogy közösen gondolkodja-
nak a felhasználásról, mert
korábban megesett, hogy az
ilyen forrásból épült létesít-
mény mûködtetése a városra
maradt, s annak költségve-
tését terhelte. Az adózók ál-
tal „címkézett” összeg az
utóbbi években inkább intéz-
ményi támogatásra fordító-
dott, fõként személyes kap-
csolatok nyomán. Az atom-
erõmû – szintén a városveze-
téssel történt egyeztetést
követõen – tavaly lemondott
rendelkezési jogáról.

A helyi adókat illetõen
egyébként a legmagasabb az
iparûzési adó összege, majd
az építmény-, a kommunális
és a személyi jövedelemadó
következik. Az iparûzési adó
nem felel meg az uniós elvá-
rásoknak, mert az csupán
egy árbevétel típusú adót en-
ged. Az iparûzési adót esze-
rint megszüntetik, illetve át-
alakítják, várhatóan 2007-re.
Faller Dezsõ arról tájékozta-
tott, hogy többféle megoldás
kínálkozik, s a cél az, hogy a
települések ne járjanak rosz-
szul a módosítással.        

vida
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Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: március 10.

Panorámakép: www.paksnet.hu
Címlapfotó: Molnár Gyula, TelePaks
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Ünnepi fogadás a nagyadózóknak
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Idei elsõ tervezett testületi
ülését tartotta Paks város ön-
kormányzata február 8-án. A
napirendi pontok tárgyalása
elõtt dr. Bencsik Lajos képvi-
selõ a helyi írott és elektroni-
kus médiumok függetlensé-
gérõl kérdezte Hajdú Jánost.
A polgármester az SZMSZ-
nek megfelelõen 15 napon be-
lül, írásban válaszol a hozzá
intézett kérdésre. A tizenegy
napirendi pont közül a leg-
fontosabbal, a 2006-os költ-
ségvetés elsõ fordulós tár-
gyalásával kezdõdött a testü-
let érdemi munkája. A hét-
milliárdos költségvetés a
képviselõk többsége szerint
kiegyensúlyozott, vállalható,
jól elõkészített anyag, amely-
ben egyensúlyban van a ki-
adási és bevételi oldal, de a
beruházásokhoz hitelfelvétel-
re is szüksége lesz az önkor-

mányzatnak. Bor Imre képvi-
selõ a mulasztások költségve-
tésének tartotta az elõter-
jesztést, mivel az nem él az
EU nyújtotta pályázati, tá-
mogatási lehetõségekkel. A
háromórás, idõnként a sze-
mélyeskedést sem nélkülözõ
vita után a testület alkalmas-
nak tartotta az elõterjesztést

második fordulós tárgyalás-
ra. Másodikként a 2005-ös
költségvetési rendeletet mó-
dosította egy fordulóban a
testület, mivel az önkor-
mányzat bevételei megnöve-
kedtek. A távhõszolgáltatás
tarifáit már december tár-
gyalták a képviselõk, most
második fordulóban az ára-
kon nem változtattak, csak
néhány fogalmazási hibát
kellett korrigálniuk. A szociá-

lis és gyermekjóléti ellátásról
szóló helyi rendeletet szintén
egy fordulóban igazították a
városatyák az Országgyûlés
által elfogadott törvényi elõ-
írásoknak megfelelõen. A bi-
zottságok vezetõi beszámol-
tak az átruházott hatáskör-
ben hozott döntéseikrõl,
majd a gazdaságfejlesztési
céltartalék felhasználásának
és kezelésének szabályait vi-
tatták meg a képviselõk. Dr.
Vadász Melindát iskolafogá-
szati körzet ellátásával bízták
meg. Az egyebek napirendi
pontban négy megyei, illetve
regionális útépítéssel kapcso-
latos pályázatban való rész-
vételrõl határozott a testület,
illetve hozzájárult ahhoz,
hogy a rendelõintézet vezetõ-
je csatlakozzon egy regionális
pályázat elõkészítéséhez,
melynek célja az információs
rendszer bõvítése a város
egészségügyi hálózatában. 

SJ

Döntés után

A költségvetés elsõ fordulós
tárgyalása volt a legfonto-
sabb feladat a Paksi Többcé-
lú Kistérségi Társulás febru-
ári ülésén. Döntés született
arról is, hogy pályázati úton
kívánják bõvíteni a Nevelési
Tanácsadó és Logopédiai
Szolgálat eszközállományát.

A tervezet szerint a tavalyi-
nál némileg kisebb összeg-
bõl, 208 milliós költségvetés-
bõl gazdálkodik idén a társu-
lás, tudtuk meg Hajdú Já-
nostól. A szervezet elnöke
hozzátette: ez az összeg az év
folyamán növekedni fog, vár-
ják a mûködési támogatás
emelkedését, számítanak pá-
lyázati pénzekre, és még a ta-
valyi pénzmaradványról sem
döntöttek. 

A közös feladatok ellátásá-
ra, így a kistérségi osztály
mûködtetésére, a könyvvizs-
gáló alkalmazására, valamint
az iskolafenntartó társuláso-

kat létrehozó települések
számára biztosított kiegészí-
tõ normatív támogatásokra
megfelelõ anyagi hátteret
biztosít ez a költségvetés,
tudtuk meg a társulás ülésén.

Az idei év feladatai között
szerepel a 14 települést ellátó
Nevelési Tanácsadó és Logo-
pédiai Szolgálat új székhe-
lyének kialakítása és átadá-
sa. A szolgálat az okmányiro-
da épületébe, a munkaügyi
kirendeltség helyére költö-
zik. A munkálatok várhatóan
a nyár derekára fejezõdnek
be. A Nevelési Tanácsadó
eszközállománya is bõvülhet
a közeljövõben. A társulás
pályázatot nyújt be négy sze-
mélygépkocsi beszerzésére a
Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácshoz. Ezek
az autók a vidéki szûrések-
ben nyújthatnak majd segít-
séget.

-dal-

Készül a költségvetés
A paksi kistérséghez tartozó
települések vezetõit hívta ta-
lálkozóra a Tolna Megyei
Munkaügyi Központ. Az ösz-
szejövetelen a közösen vég-
hezvitt programokat értékel-
ték, így a közcélú, közhasznú
és közmunkaprogramot, a pá-
lyázati és támogatási lehetõ-
ségeket, eredményeket.
Brebán Valéria megyei igaz-
gató itt mondta el, hogy a
paksi kirendeltség rendelke-
zik változatlanul a legjobb
adottságokkal, s ez tudja fel-
mutatni a legjobb eredmé-
nyeket a megyében. – A tér-
ség további fejlõdése is bizto-
sított a hatos út fejlesztésé-
vel, az atomerõmû továbbmû-
ködéséhez adott engedéllyel
és a Dunaújvárosba települõ
új mamutcégnek köszönhetõ-
en – mondta, majd kitért arra
is, hogy nagy különbség van
Paks és a kisebb települések
némelyike között. Akad né-
hány község, ahol a paksinak

legalább kétszerese a munka-
nélküliségi ráta. – Az önkor-
mányzatok annyit tudnak
tenni, hogy nagyobb arányú
közmunka, közhasznú és köz-
célú foglalkoztatást valósíta-
nak meg – hangsúlyozta
Brebán Valéria. A paksi kis-
térség tavaly ezekre sikerrel
pályázott. A megyei munka-
ügyi központ vezetõje el-
mondta lapunknak, hogy elé-
gedett a paksi kirendeltség
munkájával. Az itt dolgozók-
ra – mint kiemelte – nehéz
feladat hárul, mert itt együtt
van jelen a fejlõdés és az el-
maradottság, a munkaerõpi-
ac nagyon sokszínû és dina-
mikus. 

– A munkanélküliekkel való
foglalkozás kiemelt feladat,
de a munkáltatók számára is
sokfajta segítséget nyújtunk,
ez azonban nem jelent mun-
kavállalók és munkáltatók he-
lyetti munkavégzést – mond-
ta Brebán Valéria.              -vt-

Bíznak a térség fejlõdésében
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A helyi választási kampány-
ban nagy szerepet kapott
Gyurcsány Ferenc miniszter-
elnök paksi atomerõmûben
tett villámlátogatása. A pár-
tok körében nyilatkozathábo-
rú indult, melyet a Fidesz saj-
tótájékoztatója nyitott. 

A Fidesz–MPSZ helyi szer-
vezetének vezetõje, Barnabás
István és Tóth Ferenc ország-
gyûlési képviselõ három kér-
dést fogalmazott meg a mi-
niszterelnöki vizit kapcsán.
Valóban nem akarja-e privati-
zálni a kormány az erõmûvet?
Ha ez igaz, akkor tavaly miért
nem szavazta meg a Fidesz
kétharmados törvényterve-
zetét? A holdingosítással kap-
csolatban szerették volna
megtudni, hogy a kiszerve-
zett dolgozóknak lesz-e mun-
kahelyük. Barnabás István
azt is kifogásolta, hogy a je-
lenlegi vezetés a kiszervezett
dolgozókat rákényszeríti az
egyéni munkaszerzõdésekre,
ami a pártállami idõket idézi.
Tóth Ferenc országgyûlési
képviselõ, képviselõjelölt a
miniszterelnöki látogatásról
elmondta, hogy érdemi infor-
mációhoz nem jutott, a villám-
látogatás csak arra volt jó,
hogy a miniszterelnök kam-
pánycélokra használja fel a
paksi erõmûvet.

Másnap az MSZP paksi vá-
lasztókerületének elnöke tar-
tott sajtótájékoztatót. Faller
Dezsõ a sajtó képviselõit arról
tájékoztatta, hogy a minisz-
terelnök nem kampányprog-

ramon vett rész, látogatása
szakmai jellegû volt. Ezt –
mint mondta – mi sem bizo-
nyította jobban, minthogy
egyetlen pártpolitikus sem kí-
sérte el. Faller Dezsõ a ki-
szervezéssel kapcsolatos kér-
désre reagálva elmondta,
hogy a Fidesz célja az erõmû
dolgozóinak riogatása. Beszá-
molt arról, hogy a PA Rt.
igazgatóságának tagjaként
részt vett azon az ülésen, ahol
a következõ három év üzleti
terve volt napirenden. Esze-
rint az erõmû 2008 végéig a
jelenlegi 2722 fõs létszám fog-
lalkoztatását tervezi.

A „tájékoztató-párbaj” után
a TelePaks „Közélet közelrõl”
címû mûsorában a két kam-
pányfõnök: Faller Dezsõ
(MSZP) és Barnabás István
(Fidesz–MPSZ) szemtõl
szemben is megvitatta a láto-
gatás nyomán felvetõdõ kér-
déseket és a holdingosítás
problémáit. Erre viszont az
SZDSZ kampányfõnöke rea-
gált sajtóközleményben. Az
SZDSZ paksi szervezete sze-
rint közös érdek, hogy a paksi
atomerõmûvet mentesítsék a
politikai viták kereszttüzétõl,
a mûsor viszont arról tanús-
kodott, hogy az említett két
párt nem kívánja az atomerõ-
mûvet megkímélni a kam-
pánytól.

Járfás Tamás kampányfõ-
nök rámutatott, hogy ezen
túlmenõen a mûsor megsér-
tette az esélyegyenlõség el-
vét, mivel csak az MSZP-t és
a Fideszt hívták meg. „Az
SZDSZ felkér minden válasz-
táson induló pártot és jelöltet
arra, hogy az atomerõmû
kapcsán csak felelõsen, meg-
alapozottan nyilatkozzon, rö-
vid távú politikai érdekektõl
mentesen. Mindezek alapján
a Szabad Demokraták Szö-
vetsége etikátlannak véli a
mûsor kezdeményezését, az
abban való részvételt és an-
nak sugárzását. Azaz etikát-
lannak véli az MSZP, a Fidesz

és a szerkesztõ tevékenysé-
gét.” – fogalmaz a közlemény. 

Az SZDSZ megnyilatkozá-
sát követõen természetesen
nem maradt el Barnabás Ist-
ván Fideszes kampányfõnök
reakciója sem:

„Egy magát hitelesnek valló
helyi közéleti szervezetnek
véleményt kell nyilvánítani az
embereket legjobban érdeklõ
helyi kérdésekben” – írja köz-
leményében Barnabás Ist-
ván. A Fidesz paksi kampány-
fõnöke szerint egy párt ne
csak akkor hallassa a hangját,
mint például az SZDSZ, ami-
kor az állami vállalatok sze-
rintük okvetlenül szükséges
privatizációját hangoztatja,
hanem akkor is, amikor a leg-
fontosabb helyi cégben mun-
kahelyek százai kerülnek ve-
szélybe. „A Fidesz helyi szer-
vezete fontosnak tartja, hogy
elmondja a paksiaknak azt,
hogy nem támogatja az atom-
erõmû semmiféle burkolt
vagy nyílt privatizációját” –
írta Barnabás István. A Fi-
desz kampányfõnöke hangsú-
lyozta, hogy véleményük sze-
rint az atomerõmûvet nem
szabad üzemviteli telephellyé
sorvasztani, hanem annak új-
ra olyan erõs céggé kell vál-
nia, mint amilyen 2003 elõtt
volt.

Lapzártánkig még egy re-
akció érkezett az SZDSZ ré-
szérõl. 

– Az SZDSZ-nek a témával
kapcsolatban van megalapo-
zott szakmai véleménye, csak
ezt egyrészt a meghívás hiá-
nyában nem volt módja el-
mondani, másrészt meggyõ-

zõdésünk, hogy az atomerõ-
mûvet nem tisztességes kam-
pánycélokra felhasználni. Az
értelmes vitának hívei va-
gyunk, az erõmûves kam-
pányt viszont veszélyesnek
tartjuk – mondta Járfás Ta-
más kampányfõnök. – Éppen
ez a párt ajánlott választási
kódexet a kampány tisztessé-
ges lebonyolításához. Úgy
gondoljuk, ha ezt komolyan
gondolták, akkor etikus ma-
gatartás az lenne, ha elismer-
né, hogy asszisztált egy tör-
vénytelen helyzet elõidézésé-
hez, és ezért deklarálná, hogy
számára a jog, az esélyegyen-
lõség és a tisztesség legalább
annyira fontos, mint a válasz-
tási eredmény – tette hozzá. 

Járfás Tamás leszögezte, a
vitát pártja részérõl lezártnak
tekinti.

A megújult, újjászervezõdõ
Magyarországi Munkáspárt
egyik legfontosabb célja ép-
pen a paksi atomerõmûvel, s
annak bõvítésével kapcsola-
tos. Fekete Béla képviselõje-
lölt lapunkhoz eljuttatott
közleményében az áll, hogy a
párt véleménye szerint a
nukleáris energiának jelen-
leg nincs alternatívája. Így fõ
törekvésük, hogy Pakson
épüljön meg kettõ darab
1000 megawattos atomerõ-
mûi blokk. – Nagy örömünk-
re szolgál, hogy Gyurcsány
Ferenc, a jelenlegi miniszter-
elnök nem zárkózik el az el-
múlt tizenöt év hezitálása
után – áll a közleményben.
Fekete Béla hozzátette: 
– Reménykedünk a baloldal
gyõzelmében, és akkor mie-
lõbb döntés lesz ebben az
energiapolitikát döntõen be-
folyásoló kérdésben. – Párt-
juk egyébként – mint fogal-
mazott – élen fog járni a nép-
szavazás sikeres lebonyolítá-
sában, hogy legkésõbb 2010-
ben elkezdõdhessen az új
atomerõmû építése. A Ma-
gyarországi Munkáspárt sze-
rint ez nem csak Paks, ha-
nem Tolna megye és az or-
szág javát fogja szolgálni.    

Összeállította: VT és SJ

Nyilatkozatháború
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Fotók: Fonyó Dániel (portrék fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

Megtartotta alakuló ülését a
Tolna megyei II. számú vá-
lasztókerület választási bi-
zottsága. A grémium tagjait,
dr. Kárpáti Istvánt, dr. Glósz
Gábort és dr. Várszegi Ernõt
a Tolna Megyei Közgyûlés vá-
lasztotta meg. Az alakuló ülé-
sen az eskütétel után, akár-
csak négy évvel ezelõtt, ezút-
tal is dr. Kárpáti Istvánt vá-
lasztották elnöknek a bizott-
ság tagjai. Elnökhelyettes dr.
Várszegi Ernõ lett. A bizott-
ság elsõdleges feladata a vá-
lasztási eredmény megállapí-
tása, a választás törvényessé-
gének, tisztaságának biztosí-
tása, szükség esetén a válasz-
tás törvényességének helyre-
állítása.

A kopogtatócédulák gyûjté-
sével kapcsolatban lapzártán-
kig nem érkezett bejelentés a
bizottsághoz. Még egyetlen
párt, szervezet sem adta le a
megfelelõ számú, azaz 750 da-
rab ajánlószelvényt, de azok
gyûjtésére van még idõ bõ-
ven, hiszen a leadás határide-
je március 17-e. Ez jogvesztõ
határidõ, utána semmilyen in-
dokkal nincs mód az össze-
gyûlt cédulák regisztráltatá-
sára. Annak a jelöltnek vagy
szervezetnek, aki vagy amely
több szelvényt gyûjtött, mint
amennyit lead, a maradékot
igazoltan meg kell semmisíte-
nie. A választási iroda vezetõ-
je, dr. Blazsek Balázs címze-
tes fõjegyzõ elmondta, azt
nem tudják ellenõrizni, hogy
az állampolgárok maguk töl-
tötték-e ki az ajánlószelvényt,

azt viszont a személyi szám
alapján igen, hogy egy ember
egy kopogtatócédulát adott-e
át vagy többet.

Dr. Blazsek Balázs kiemelte,
hogy a mostani választás új-
donsága, hogy azoknak is van
lehetõségük voksolni, akik
külföldön kívánnak élni állam-
polgári jogukkal. A szavazni
kívánóknak fel kell iratkozni-
uk a külképviseleti névjegy-
zékre, ezt személyesen vagy
ajánlott levélben kell kérni az
okmányirodákban. A jegy-
zékbe vétel után az iroda érte-
síti a szavazót, hogy az adott
országban melyik külképvise-
leten van módja voksát lead-
ni. A választókerületben kije-
lölnek egy szavazókört, itt ve-
szik figyelembe a külképvise-
leteken leadott voksokat. Így
ennek a körzetnek az ered-
ménye a második forduló
után egy héttel válik csak biz-
tossá. 

Ha az ország más települé-
sén tartózkodnak a választás
idején, most kell eldönteniük,
hogy kívánnak-e szavazni. Az
igazolás kiadására ugyanazok
a szabályok vonatkoznak,
mint négy éve.  

A választási irodák legfonto-
sabb feladata az ajánlószelvé-
nyek és kopogtatócédulák el-
juttatása a választópolgárok-
hoz. Ezzel kapcsolatban Pak-
son csak pár bejelentés érke-
zett. – Ez zömében abból adó-
dott, hogy a polgárok feledé-
kenyek a lakcímváltozás beje-
lentésénél – tudtuk meg dr.
Blazsek Balázstól.              SJ

A törvényességet felügyelik

A Magyar Demokrata Fó-
rum Tolna Megyei Agrárkol-
légiumának és az MDF nagy-
dorogi szervezetének válasz-
tási fórumán mutatkozott be
hivatalosan is Komáromi Lil-
la, Tolna megye II-es válasz-
tókerületének MDF-es or-
szággyûlési képviselõjelöltje.

Komáromi Lilla programis-
mertetõjében elsõsorban a
magyar vidék fejlesztését,
valamint a mezõgazdaság tá-
mogatását tartotta a legfon-
tosabbnak. A 26 éves jelölt
diplomáját egyébként Keszt-
helyen szerezte növényter-
mesztõ mérnöki és növényor-
vos szakon. Komáromi Lilla
elmondta, elkerülhetetlen a
szemléletváltás a magyar
mezõgazdasági és vidékpoli-
tikában. Kiemelte: támogatni
kell az európai családbirtok
megõrzését, a vidék népessé-
gének megtartását, a tájjel-
leg megõrzését és a vidékfej-
lesztést. A képviselõjelölt
szerint jelenleg ezek az uniós
agrár- és vidékpolitikai
irányelvek nem érvényesül-
nek Magyarországon. A poli-
tika figyelmen kívül hagyta,
hogy a vidéki élet meghatáro-
zó gazdasági forrása a mezõ-
gazdasági tevékenység és az
ahhoz kapcsolódó feldolgozó-
ipar. Kikerültek a figyelem
középpontjából a vidéken
élõk kiszolgálására hivatott
humán szolgáltatások, a ke-
reskedelem és vendéglátás
egyaránt.                         -p-

MDF: Új
vidékpolitikát!

A paksi atomerõmû ötven-
két éves mérnöke, Fekete
Béla a Magyarországi Mun-
káspárt 2006 jelöltje Tolna
megye II. számú választóke-
rületében. A jelöltet Vajnai
Attila alelnök mutatta be. Õ
ismertette a tavaly év végén
alakult párt programját is,
amelyben kiemelt szerepe
van a paksi atomerõmû álla-
mi tulajdonban tartásának.  

Fekete Béla elmondta,
alapító tagja volt a Mun-
káspártnak, illetve a 2005
végén alakult Magyaror-
szági Munkáspárt 2006-
nak. Mint hangsúlyozta,
pártjuk legfontosabb célki-
tûzése a magyarországi
baloldal egyesítése, s annak
elérése, hogy ismét balol-
dali kormánya legyen Ma-
gyarországnak. – Mi a kis-
emberek, a bérbõl és fize-
tésbõl élõk érdekeit képvi-
seljük. Ha engem támogat-
nak, azt fogom szorgalmaz-
ni, hogy Pakson épüljön két
ezer megawattos atom-
erõmûvi blokk. Mi kezde-
ményeztük korábban Pak-
son a kórházépítést, örö-
münkre elkészült a rende-
lõintézet. Azt szeretnénk,
ha bõvítenék, hogy az itt
élõk jobb ellátást kapjanak
– tette hozzá. A képviselõ-
jelölt kijelentette: síkra
száll azért, hogy a TelePaks
mûsorát a kistérség min-
den településén láthassák.

-v-

Új blokkokat
akarnak Pakson
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Fotók: Vida Tünde 

Az Országos Atomenergia
Hivatal (OAH) megalapítá-
sának 15. évfordulóját kö-
szöntõ ünnepi ülésen
Petrétei József igazságügy-
miniszter mint a területet
felügyelõ szaktárca vezetõ-
je méltatta a hivatal eddigi
munkáját, majd átadta a ta-
valy alapított Gyimesi Zol-
tán-díjat Szepes Károlynak,
az OAH fõosztályvezetõ-he-
lyettesének. A díj az atom-
energia alkalmazásának
biztonsága, a nukleáris biz-
tonság fejlesztése érdeké-
ben kifejtett eredményes és
kiemelkedõ munka elisme-
résére adományozható. 

Rónaky József, az OAH fõ-
igazgatója a jubileum kap-
csán elmondta, hogy a hiva-

tal elõdjének, az 1955-
ben alapított Országos
Atomenergia Bizott-
ságnak kiemelt szerepe
volt a magyarországi
nukleáris iparág létre-
hozásában, az atomtör-
vény megalkotásában
és a paksi atomerõmû
felépítésében. Az OAH
a rendszerváltást köve-
tõen, egy 1990-es kor-
mányrendelet alapján
alakult meg 1991. janu-
ár 1-jén. A hivatal fel-
adata rendkívül szerte-
ágazó, így többek között a
törvényi szabályozás, a ha-
zai nukleáris létesítmények

hatósági feladatainak
ellátása, a nukleáris és
radioaktív anyagok
felügyelete, a nukleá-
risbaleset-elhárítás, a
Központi Nukleáris
Pénzügyi Alap kezelé-
se, a nemzetközi
együttmûködések biz-
tosítása és a tájékozta-
tási feladatok ellátása. 

Kovács József, az
atomerõmû vezérigaz-
gatója felidézte az
OAH megalapítása
elõtti éveket is. Ki-

emelte azt a hatalmas mun-
kát, amit a jogszabályi hát-
tér megalkotása érdekében

az OAH vezetése és munka-
társai végeztek az elmúlt ti-
zenöt évben. Mindezt úgy,
hogy közben folyamatosan
biztosították az atomerõmû
nukleáris felügyeletét.
Napjaink feladatairól szól-
va a vezérigazgató kiemelte
az atomerõmû blokkjainak
teljesítménynövelését és az
üzemidõ-hosszabbítás meg-
valósítását, valamint ide so-
rolta a 2003-ban bekövetke-
zett sajnálatos üzemzavar
felszámolását is. Ezekben a
tevékenységekben ugyan-
úgy szüksége lesz az atom-
erõmûnek a hatóság kor-
rekt támogatására, mint ed-
dig már annyiszor – össze-
gezte Kovács József.   

Mayer György

Jubilál a nukleáris hatóság

A gazdasági tárca hosszú
távú energiakoncepciója
nem zárja ki újabb atom-
erõmûvek építését Ma-
gyarországon. A paksi erõ-
mû négy blokkjának 2032
és 2037 közötti bezárását
követõ helyzetet elemzõ
dokumentum azt a követ-
keztetést tartalmazza,
hogy a kiesõ energiát leg-
inkább újabb atomerõmû-
vekkel lehetne pótolni. A
szakértõk vizsgálták a
szén- és gázerõmûveket is,
de a szénbányászat újrain-
dítását nem tartják reális-

nak, az orosz-ukrán gázhá-
ború után pedig a gázerõ-
mû is lekerült a napirend-
rõl. Szóba jött még a zöld
megoldás, a vízi erõmû is,
ez azonban aligha pótolja a
kiesõ energiát.

Pakson még két, 1500
megawatt teljesítményû
blokk lenne építhetõ.  Az
összegzés szerint ezek be-
ruházási és környezetvé-
delmi költségei ugyan igen
magasak, de üzemelteté-
sük jóval olcsóbb a hagyo-
mányos erõmûvekénél.

-vida-

Rövidesen az ország más
területein is használnak
majd olyan tájékoztató- és ri-
asztórendszert, mint Paks
körzetében. A katasztrófavé-
delem elsõként Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében tele-
pít hasonlót. Itt hét felsõ kü-
szöbértékû és öt alsóbb beso-
rolású veszélyes ipari üzem
mûködik, emellett gyakran
sújtják természeti csapások:
árvíz, belvíz, hó és jég. – Az
elmúlt évben döntöttek arról,
hogy Paks után valamennyi
veszélyes üzem esetében al-
kalmazzák a Monitoring La-

kosság-tájékoztató és Riasz-
tó Rendszert, amely az ipari
központoktól függetlenül el-
lenõrzi a környezetet – tájé-
koztatott Tatár Attila, a Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazga-
tóság fõigazgatója. A bizton-
sági rendszer kiépítése az
egész ország területén körül-
belül hétmilliárd forintba ke-
rül, a borsodi telepítés költ-
sége egymilliárdos összegre
tehetõ. Borsod-Abaúj-Zemp-
lénben még ebben az évben
elkezdõdnek a tervezési és a
kivitelezési munkák, s 2007-
ben átadják a rendszert.   -v-

A harkányi gyógyfürdõ fej-
lesztéséhez járult hozzá a
Paksi Atomerõmû Rt. vala-
mint a Magyar Villamos
Mûvek Rt. A tulajdonos Ba-
ranya megyei önkormány-
zattal közösen közhasznú
társaságot alapítottak. A
két villamosipari cég össze-
sen 250 millió forinttal tár-
sult. A megye egyedül nem
volt képes biztosítani a für-
dõ versenyképességét. A
harkányi létesítmény ko-
rábban a reumások Mekká-
jának számított, de ahhoz,
hogy a piaci versenyben ne
maradjanak alul, fejlesztés-
re, ahhoz pedig pénzre volt
szükség. A PA Rt. és az
MVM Rt. támogatása új
távlatokat nyit az igazgató,
Kerécz Tamás szerint. – A
paksi atomerõmû számára
ez a befektetés kétszeresen
is megtérül – fogalmazott a
szerzõdés aláírásakor Ko-
vács József vezérigazgató.
A cég ugyanis egyrészt nye-
reséget vár, másrészt azt,
hogy dolgozói így jobb kö-
rülmények között gyógyul-
hatnak itt. Évente ugyanis
70-80 „partost” utalnak a
harkányi gyógyfürdõbe.         

-vt-

Segítik a
versenyképességet



Ötödik évét „tapossa” a
Duna-Sió Turisztikai Egye-
sület mostani felállású vá-
lasztmánya. Az évforduló –
mint Dömény Zoltán elnök-
tõl megtudtuk – jó alkalmat
adott a számvetésre. Az elsõ,
amit alakulásukkor tisztáz-
tak, hogy együttmûködés,
együttgondolkodás nélkül
nincs eredmény. Ez a gondo-
lat mára beleivódott a tag-
ságba. Az együttmûködés
legjelesebb példája a közös
marketing, ahol egyedül a
vállalkozók és önkormány-
zatok többsége nem boldo-
gulna. Hiányzik az anyagi
erõ, s a megfelelõ hozzáér-
tés. Dömény Zoltán szerint e
téren sok eredményt értek
el, mely az idei szezon elõtt
csúcsosodik ki azzal, hogy a
most elkészült turisztikai
portáljukat nyolc budapesti
metrómegállóban reklámoz-
zák majd. A Duna-Sió Tu-
risztikai Egyesület területé-
nek az elnök összefoglalója

szerint öt turistacsalogatója
van, az atomerõmû, a horgá-
szat, a lovasturizmus, a ter-
mál- és gyógyvizek, illetve a
borászat. Kiemelt több olyan
vállalkozást, melyek a szük-
séges fejlesztések, beruhá-
zások, minõsítések eredmé-
nyeként megvetették lábu-
kat, s országos szinten is-
mertté, elismertté váltak.
Ilyen a széles körû hajózási
szolgáltatást nyújtó Charon
Kft., a Konnáth pincészet, a
cseresznyési Puszta Lovas-
udvar, az Atomerõmû Hor-
gászegyesület horgásztavai,
valamint a Hotel Orchidea.
Dömény Zoltán rámutatott,
a turizmus hosszú távon
megtérülõ vállalkozás, de
komoly lehetõségeket hor-
doz magában, hiszen orszá-
gos szinten egyre nagyobb
szerepet kap, s talán ez tük-
rözõdik 2007 után a pályáza-
ti forrásokban is. Az e fajta
szolgáltatás munkaerõ-igé-
nyes, s mint ilyen, egy-egy

fejlesztés nagyobb létszámú
munkahelyteremtéssel jár. A
jövõt illetõen Dömény Zol-
tán arról beszélt, hogy a
szálláshelyek számának nö-
velése fontos, hiszen ez te-
remti meg a turizmus alap-
ját. E téren az egyesület mû-
ködési területén komoly elõ-
relépések történtek, s várha-
tóak a közeli jövõben. Most
nyitotta meg kapuit egy szál-
loda a Bikács melletti Kistá-
pén; a Duna Hotelt – melyet
nemrégiben eladott a paksi
atomerõmû – felújítják, s to-
vábbra is szállodaként funk-
cionál majd. A szálláshelyek
s z á m á -
nak növe-
k e d é s é t
h o z z a
majd az
Erzsébet
szálló át-
é p í t é s e ,
illetve az,
hogy egy
négycsil-
l a g o s
rész leg-
gel bõvül

a tengelici Hotel Orchidea is.
Emellett nõ a falusituriz-
mus-hálózathoz tartozó ol-
csóbb szálláshelyek száma
is. Itt egyébként Györköny
jár élen.

A térség fejlõdését hozhat-
ja turisztikai szempontból az
is, ha valóra válnak a Sió ha-
józhatóságára vonatkozó ter-
vek. Az elképzelések szerint
kerékpárút lesz a csatorna
mentén, zsilipeket építenek,
s több kikötõt. Ezekbõl kettõ
lenne a Duna-Sió Egyesület
területén, egy Simontornyán
és egy Kölesden.

Vida Tünde

Közös marketing
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Az éves parkgondozási fel-
adatok része a tavaszi-nyári
munkákra való felkészülés.
Jelenleg a virágágyak terve-
zése folyik, és ilyenkor ren-
delik meg a szükséges növé-
nyeket. Emellett a fák alakí-
tó metszését is el kell végez-
niük a szakembereknek. – A
díszfákat valójában nem kel-
lene metszeni, mert úgy
szép, ha természetes alakjuk
érvényesül, de mivel az ut-
cákban a közlekedés, a légve-
zetékek, épületek miatt kor-
látozott a hely, szükséges a
fákat alakítani – mondta el
Klézl Terézia városi fõker-
tész. A metszési munkálato-
kat a DC Dunakom Kft.
parkfenntartási részlege
végzi. A dísz- és gyümölcsfá-
kon, örökzöldeken a villany-
és kábeltévé-vezetékek alatt

alakító metszést végeznek, il-
letve azokat az útra belógó
ágakat, gallyakat, oldalhajtá-
sokat is eltávolítják, amelyek
akadályozzák a közlekedést,
a seprûs kocsi, kukásautó, il-

letve hótoló munkavégzését,
és ezzel a köztisztasági fel-
adatok ellátását. – A gyakor-
lattal rendelkezõ dolgozók
csak annyi ágat, gallyat távo-
lítanak el, hogy két-három

évig biztonságos legyen a fák
további növekedése. Az el-
öregedett, moníliával erõsen
fertõzött, kiszáradt fákat ki-
vágják. Ez az állomány kis
részét, körülbelül öt százalé-
kát érinti, és nem csak az
esztétikum miatt van rá
szükség, hanem a továbbfer-
tõzõdés megakadályozását is
szolgálja – mondta el Benis
Brigitta, a DC Dunakom Kft.
parkfenntartási részlegének
vezetõje. A munkálatokat a
tervek szerint három ütem-
ben végzik el az idén érintett
utcákban, februárban és
márciusban. A www.duna-
kom.hu honlapon részlete-
sebb információkat találhat-
nak a témáról, emellett a
kertészettel, elsõsorban a
gyümölcsfák növényvédel-
mével kapcsolatos tanácso-
kat, ötleteket is olvashatnak
a kertészkedõk rovatában.

-kgy-  

Éled a természet, kezdõdik a munka

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Fonyó Dániel (lent)

Az Idõsek Otthona és Gondo-
zóháza hamarosan új szárny-
nyal bõvül. Az építkezés fo-
lyamatban van, a tetõtér-be-
építéses épület harminc gon-
dozott elhelyezésére lesz al-
kalmas. A beruházás költsé-
ge 110 millió forint.

Az önkormányzati fenntar-
tású intézmény 1998-ig a
Kossuth Lajos utca 7. szám
alatt mûködött, harminc fé-
rõhellyel. Az épület sötét, vi-
zes volt, a lépcsõ pedig na-
gyon megnehezítette az idõs
emberek mozgását, és a be-
tegmozgatás is nehézségeket
okozott – mondta el Gogolák
Róbertné, a Szociális Intéz-
mények Igazgatóságának ve-
zetõje. Ezért nagy volt az
öröm, amikor 1998. novem-
ber 5-én átadták az új, aka-
dálymentesített otthont,
amelyet egy volt gyermekin-
tézmény épületébõl alakítot-
tak át a Kishegyi út tetején.
Itt már ötven férõhely állt
rendelkezésre. A 24 lakószo-
ba mellett irodákat, orvosi
szobát, gyógytornatermet,
imatermet, nõvérszobát, rak-
tárakat, valamint a lakók
használatára teakonyhát,
mosó- és vasalóhelyiséget
alakítottak ki. Az átadás után
néhány héten belül minden
helyet betöltöttek. 2003-ban
további két szobát alakítot-
tak ki raktárak összevonásá-

val, illetve a nõvérszoba a
nagynak bizonyult gyógytor-
naterembe költöztetésével.
Ez további négy férõhelyet
jelentett, ám ez is kevésnek
bizonyult. A mostani bõvítés-
sel létrejövõ hely elegendõ
lesz a jelenlegi várólistás igé-
nyek kielégítésére, illetve
várhatóan csökkenni fog a
várakozási idõ – összegezte
Gogolák Róbertné. Az új
épületszárny földszintjén
alakítják ki a hálószobákat,

emellett a vizesblokkok és a
közösségi helyiségek is itt
kapnak helyet. A tetõtérben
lesznek a raktárak és egy
személyzeti öltözõ. A kivite-
lezést szeptember második
felében kezdte a Hajdú Épí-
tõipari és Kereskedelmi Kft.,
az átadási határidõ április 14-
e. – Jelenleg a tetõ fémle-
mezfedése zajlik, ezzel az
idõjárás függvényében tud-
nak haladni a szakemberek.
Dolgoznak a belsõ csõveze-

ték és az elektromos hálózat
szerelésén, aljzatbetonozási
és belsõ vakolási munkálato-
kat végeznek – tájékoztatta
lapunkat Pál József, a mûsza-
ki osztály munkatársa. 

Az otthon egyébként nyi-
tott intézmény, ami azt jelen-
ti, hogy a lakók kimehetnek a
városba, a hozzátartozók pe-
dig bármikor meglátogathat-
ják, hazavihetik õket. Min-
den évben szerveznek egy
nagyobb kirándulást, családi
napot tartanak, megemlé-
keznek a születésnapokról és
névnapokról, illetve kis ün-
nepséggel készülnek kará-
csonyra, anyák napjára, nõ-
napra. Van kézmûves foglal-
kozás, filmvetítés, vetélke-
dõk, csoportos és egyéni
gyógytorna. A környezetet is
igyekeznek kellemessé tenni
a lakók számára, a kertben
szökõkút és sziklakert van,
rengeteg fát és virágot ültet-
tek, hintaágy és új padok is
rendelkezésre állnak. Az idõs
emberekrõl 15 fõs ápoló-gon-
dozó személyzet gondosko-
dik, mellettük van két vezetõ
ápoló, két mentálhigiénés nõ-
vér, valamint technikai sze-
mélyzet.                          -kgy- 

Új férõhelyek az idõsek otthonában

Varga Ignác: Most vagyok
70 éves, de még nem szo-
rultam szociális otthon se-
gítségére. Hízókat tartok
és káposztával foglalkozom,
savanyítom illetve árulom,
így el tudom magam min-
den tekintetben látni. Én
talán nem fogok otthonba
kerülni, de az ott dolgozó-
kat kérném, segítsék azo-
kat, akik bent laknak vagy
kiszolgáltatott helyzetben
vannak. 

Sereg Józsefné: Nem veszem
igénybe a szociális otthon
szolgáltatásait, de örülök an-
nak, hogy kibõvítik. Talán a
rászorulók közül most többen
tudnak majd bekerülni, és a
segítséget igénybe venni. Sok
esetben sajnos olyanok is él-
nek ott, akiket a családjuk
nem támogat, de nekem van
négy gyerekem, és remélem,
nem engedik majd, hogy oda
kerüljek, bár ezen még nem
gondolkodtam.

Gyuricza Györgyné: Sok idõs
ember van, akinek nincs már
hozzátartozója, és szüksége
van ápolásra, segítségre. Na-
gyon jó dolognak tartom az
intézmény bõvítését, mert a
várólistán szereplõk közül
többen kerülhetnek be. Azon
még nem gondolkodtam,
hogy a késõbbiekben én ma-
gam odajutnék a szociális
otthonba, ezt majd a sors
hozza, de bízom a családom
segítségében.
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Fotó: Vida Tünde

Az elmúlt évet összegezte, az
ideit tervezgette közgyûlésén
a Roma Közhasznú Egyesü-
let. A pályázatok terén voltak
sikerek: irodabútorra, kultu-
rális rendezvény szervezésé-
re nyertek pénzt. Solt Pál el-
nök azt reméli, idén is szeren-
csével járnak majd. Ehhez –
mint mondta – össze kellene
fogniuk a térségben, s az itt
lévõ roma szervezeteknek kö-
zösen kellene foglalkoztatni
pályázatírót. Az elnök egye-
bek mellett Ki mit tud?-ot
szeretne szervezni, mert azt
gondolja, ennek nyomán ala-
kulhatnak olyan hagyomány-
õrzõ együttesek, melyek akár
megélhetést is jelentenének

tagjaiknak. A legnagyobb
gondot éppen ez, a munka hi-
ánya jelenti Solt Pál szerint.
Annak ellenére, hogy az
egyesület a munkateremtés-
re hivatott, most éppen sen-
kit sem foglalkoztatnak, nincs
munka. Munkaeszközeik út
és ároktisztításhoz, egyéb
parkosításhoz megvannak,
már csak „megrendelésre”
várnak. Az elnök szeretne ál-
landó szerzõdést az önkor-
mányzattal és a munkaügyi
kirendeltséggel. 

A közgyûlésen a vezetõség-
ben kisebb változás történt,
egy tag kilépett, helyét ifjabb
Solt Pál tölti be a jövõben.

-tünde-

Munka nélkül

A Szabad Demokraták Szö-
vetségének paksi szervezete
útjára indította a Liberális
Klub tavaszi sorozatát. Az
elõadásoknak a városi mûve-
lõdési központ nagyklubja
ad otthont. Elsõ vendég Béki
Gabriella országgyûlési kép-
viselõ volt, aki az SZDSZ
szociálpolitikai elképzeléseit
ismertette „A szociális ellá-
tás hatékonyabbá tétele”
címmel. A parlament Szociá-
lis és Családügyi Bizottságá-
nak SZDSZ-es alelnöke a

rászorultsági alapon mûködõ
szociálpolitika megvalósítá-
sának fontosságát hangsú-
lyozta. A klubesten részt
vett dr. Strasszer Tamás, az
SZDSZ országgyûlési képvi-
selõjelöltje is, aki elmondta,
hogy azokat a rászorultakat
kell segíteni, akik akarnak
tenni azért, hogy elõrelépje-
nek. Azok viszont, akik nem
képesek tenni felemelkedé-
sük érdekében, csak a mini-
mális ellátásban részesülje-
nek.                                   SJ

Liberális klubest

Várhatóan március elsejétõl
ismét elindul Pakson a sport-
orvosi rendelés. A feladatot
dr. Bõsz Ildikó látja majd el
a Barátság úti rendelõinté-
zetben. 

Január elseje óta nincs Pak-
son sportorvosi rendelés. A
feladatra dr. Bõsz Ildikó ka-
pott felkérést, aki a szekszár-
di Balassa János Kórházban
dolgozik altató- és intenzív
terápiás orvosként. A sport-
orvosi rendelés helyszíne ed-
dig bizonytalan volt. Szóba
került a Rákóczi utcai rende-
lõintézet és az ESZI orvosi
rendelõje is, végül a Barát-
ság úti rendelõintézet mellett
döntöttek. Az önkormányzat
már felújítatta és felszerelte
az épület elsõ emeletén a volt
fogászati rendelõt, ám a ren-
delés így sem indulhatott el.
Hónapokig zajlottak az
egyeztetések, hogy Paks
több mint 1500 igazolt spor-
tolója helyben szerezhesse be
a szükséges sportorvosi iga-
zolást. 

– A legnagyobb problémát
az jelentette – tájékoztatta
szerkesztõségünket Hajdú
János polgármester –, hogy
az állam, bár a sportorvoslás
rögzített állami feladat, csak
deklaráció szintjén biztosítja

a feltételeket. A központi
kassza zárt, a megyei, fõvá-
rosi, kerületi illetve a terüle-
ti ellátás csak addig szól,
amíg tart a pénz. Ez Paks
esetében azt jelenti, hogy az
Országos Sportegészség-
ügyi Intézet csupán 26 ezer
forint nettó fizetést biztosít a
város sportorvosi feladatai-
nak ellátására. Így az önkor-
mányzat és a sportegyesüle-
tek feladata marad a sport-
orvosi rendelés beindítása és
mûködtetése – tette hozzá a
polgármester. A rendelés a
tervek szerint március else-
jétõl indul. Dr. Bõsz Ildikó
hétfõn és csütörtökön reggel
8–12-ig, kedden 13 és 15 óra
között fogadja a sportolókat.
A doktornõ tájékoztatása
szerint nagy változás nem
lesz az ellátásban, a szemé-
szeti, ortopédiai és a neuro-
lógiai vizsgálatokra ezentúl
is a szakrendelésekre kell
mennie az érintetteknek.  

A finanszírozás kérdésérõl
folytatódnak a tárgyalások a
város és sportegyesületek
között, de az akarat, a szán-
dék a rendelés mielõbbi be-
indításáról közös. Így a spor-
tolóknak csupán a kezdésig
hátralévõ idõben kell még
türelmesnek lenniük.     -dal-

Ismét lesz sportorvos

Az év elején költözött új
helyre, a mûjégpálya mögöt-
ti Atomfitt Centrumba az
„Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány. A szolgáltatások
köre nem változott, reggel
8-tól délután 4-ig várják az
érdeklõdõket különbözõ
egészségjavító eszközökkel.
A légúti betegségben szen-
vedõk, allergiások gyó-
gyulását segítõ sóbarlang
igény esetén 18 óráig van
nyitva, klímáját egy telített
sóoldat biztosítja. A terápiát
kúraszerûen javasolt végez-
ni betegségtõl függõen 6-10
alkalommal. Az alapítvány-
nál árusított Somadrin oldat
lehetõséget kínál otthoni
gyógyulásra is.

Mint nevében is hordozza,
az alapítvány fõ céljának a
parlagfû visszaszorítását te-
kinti. Saját felmérés és lakos-
sági bejelentés alapján kaszá-
lást végeznek, családi par-
lagfûgyûjtési akciókat végez-
nek, s részt vállalnak a gyere-
kek környezettudatos nevelé-
sében is, hiszen különbözõ ve-
télkedõket hirdetnek.

Sáhi Manuéla ügyvezetõ el-
mondta, hogy alapítványuk
változatlan formában mûköd-
teti az Asztma-allergia klubot
és az Életmód klubot. Az
elõbbi havonta egyszeri talál-
kozást kínál, évente egyszer
pedig terápiás céllal gyógy-
üdülést, melynek idén – már
nem elõször – a parajdi sóbá-
nya lesz az úti célja. Az utób-
bi programjában kondicioná-
ló tornára, gyógytornára és
jógára van lehetõség. Igen jó
hatású az Akarat ebihal cso-
portos gyógyúszás, mely az
asztmás és allergiás gyerme-
kek egészségéért jött létre. A
foglalkozásokat heti három
alkalommal tartják a Tan-
uszodában, kedden, szerdán,
és pénteken.                  -vida-

Új hely, régi célok
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Katasztrófavédelmi soroza-
tunk ezen részében a lakás-
tüzekkel foglakozunk. A
Paksi Hivatásos Önkor-
mányzati Tûzoltóság terüle-
tén lévõ 13 településen éven-
te átlagosan 250-260 tûzeset
történik. Ezeknek a harminc
százaléka lakástûz illetve la-
kóépületekben keletkezett
tûz. A lakástüzek 90 százalé-
ka emberi felelõtlenségbõl
történik. Általában fõzés
közben csapnak fel a lángok,
ezen belül is a leggyakoribb
a tûzhelyen felejtett étel be-
gyulladása vagy az étolaj be-
lobbanása. Utóbbi esetnél a
tûzoltóság felhívja a figyel-
met, hogy nem szabad pá-
nikba esni, és vizet önteni az
olajra, hiszen az szétfolyva a
lakás többi berendezési tár-
gyát is felgyújthatja. Ebben
az esetben egy fedõt kell a
serpenyõre tenni, mert az el-
zárja az oxigént, így elfojtja
a tüzet. Ezután tanácsos
megvárni, míg az edény ter-

mészetes módon kihûl. A
tûzesetek gyakori okozója
még a dohányzás, illetve a
meghibásodott technikai be-
rendezések. – Országos szin-
tû tûzvédelmi szabályzat
rendelkezik arról, hogy bizo-
nyos lakóépületekben a vil-
lamos hálózatot kilenc éven-
te felül kell vizsgáltatni érin-
tésvédelmi és tûzvédelmi
szempontok alapján. A sza-
bályok betartását a tûzoltó-
ság rendszeresen ellenõrzi,
és igen komolyan veszi. A fe-
lülvizsgálat pár ezer forintos
költséggel jár, de megakadá-
lyozhatja a tragédiát – tud-
tuk meg Sátor Géza tûzoltó-
parancsnoktól. A paksi tûz-
oltóság mûködési területén
évente egy-két, megyei szin-
ten hat-hét halálos baleset
történik tûz miatt. Fõleg
idõs, magatehetetlen embe-
rek vagy ittas személyek es-
nek áldozatul. A halálesetek
legfõbb okozója a fulladás.

-ptr-

Katasztrófavédelem alapfokon
A speciális szolgálati felada-
tokat ellátó Neutron Beveté-
si Osztály 2005-ben kedve-
zõtlen feltételek mellett, ál-
landósult és jelentõs lét-
számhiánnyal mûködött. En-
nek ellenére a különleges
helyzetek megoldását rend-
kívüli események nélkül,
eredményesen zárták, áll a
Tolna Megyei Rendõr- Fõka-
pitányság tájékoztatójában.

Már megszokhattuk min-
den év elsõ hónapjaiban
számvetés készül a mögöt-
tünk hagyott esztendõrõl. Így
volt ez a Tolna Megyei Rend-
õr-fõkapitányság életében is.
A tavalyi év értékelésében ki-
emelt szerepet kapott a Pak-
son mûködõ Neutron Beveté-
si Osztály, mellyel kapcsolat-
ban az összefoglaló a létszám-
hiányt és az eredményes
munkát emelte ki. – 2005-ben
a problémák ellenére azokat
a munkákat, melyeket a jog-
szabályok és  elõljáróink ránk

szabtak, maradéktalanul vég-
rehajtottuk. Tavaly több be-
vetésünk volt, különös tekin-
tettel a kábítószer-fogyasz-
tással és -terjesztéssel össze-
függésben – mondta el dr.
Lengyel Róbert osztályveze-
tõ. Megnõtt továbbá az olyan
zsarolások száma, amelyek-
hez szintén a Neutron Beve-
tési Osztályt kérték segítsé-
gül. Kevesebb volt viszont a
bombariadó, vagyis a közve-
széllyel való fenyegetés. Dr.
Lengyel Róbert kitért arra
is, hogy a paksi csapat ismét
ott volt az orlandói komman-
dós világbajnokságon, ahol
ezúttal is kiválóan szerepel-
tek. 2006-ban a Neutron Be-
vetési Osztály vezetõje sze-
retné ezt a magas szakmai
színvonalú munkát folytatni,
– s mint elmondta – idén jó
lenne újra ott lenni az
orlandói világbajnokságon és
a korábbiakhoz hasonló sike-
reket elérni.                   -efgé-

Létszámhiány a Neutronnál

A Vöröskereszt Paks Váro-
si Szervezete titkári és ve-
zetõségi ülésen értékelte a
2005-ben végzett munkát,
illetve megvitatta az idei
feladatokat. Tavaly április-
ban a Tolna Megyei Vörös-
keresztnél történt átszer-
vezés eredményeként a
paksi szervezõterülethez
csatoltak a Szekszárd kör-
nyéki települések közül 14-
et, ami megnövelte a fel-
adatokat. A véradók számát
tekintve sikeres évrõl szá-
molt be a városi titkár, az
elvárás a lakosság öt száza-
léka volt, azaz Paks és kör-
nyékén 2610 fõ, ezzel szem-
ben 2683-an nyújtották a
karjukat. A helyi szervezet
részt vett az idõsek világ-
napjára szervezett városi
rendezvény lebonyolításá-

ban, vérnyomás-, vércukor-
és koleszterinszint-mérést
végeztek. Csatlakoztak a
központ által meghirdetett
világnapi, anyák napi, és a
„Tegye széppé a szegény
gyerekek karácsonyát” ak-
ciókhoz, utóbbi eredménye-
ként 160 ezer forint gyûlt
össze, amellyel 29 család-
nak tudtak segíteni. Az ün-

nephez kapcsolódóan a
„Szeretet akcióban” tar-
tósélelmiszer-csomagokat
osztottak ki, amelyek be-
szerzéséhez az önkormány-
zat pályázatán nyert ösz-
szeg, a tagdíjak hatvan szá-
zaléka, illetve szponzorok-
tól kapott támogatás szol-
gált forrásként. Az értékelt
idõszakban 19 elsõsegély-

nyújtó alaptanfolyamot
szerveztek 332 fõ részvéte-
lével. Minden kategóriában
meghirdette a szervezet az
elsõsegélynyújtó versenyt,
kettõben volt érdeklõdés. A
továbbiakat illetõen Feren-
cziné Vesztergombi Klára
kiemelte, hogy nagy szük-
ség lenne aktivistákra, de
sajnos azt tapasztalja, hogy
egyre nehezebb olyan em-
bereket találni, akik vállal-
ják a társadalmi munkát, és
elhivatottan végzik a fel-
adatokat. 

A Vöröskereszt fennállá-
sának 125. évfordulójáról
szeretnének egy nagyobb
rendezvénnyel megemlé-
kezni, illetve megszervezni
hagyományos programjai-
kat. Az elsõdleges feladat
azonban ebben az évben is a
véradásszervezés – össze-
gezte a szervezet városi tit-
kára.                     -gyöngy-

Aktivistákat vár a Vöröskereszt
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Fotó: Fonyó Dániel

Lapunk elõzõ számában kö-
zöltük Serdültné Benke Éva
levelét, melyben azt kifogá-
solja, hogy Paks nem állít
méltó emléket Palágyi Meny-
hértnek. E levél nyomán ke-
restük meg több helytörténe-
ti vonatkozású tanulmány
szerzõjét, a Paksi Városi Mú-
zeum nyugalmazott múzeum-
pedagógusát. A polihisztor
Palágyi Menyhért – mint
Kernné Magda Iréntõl meg-
tudtuk – matematikus, filozó-
fus, irodalomtörténész és esz-
téta volt, s csupán egy évet
élt Pakson. Munkásságáról
máig nem készült összefüggõ
monográfia, jóllehet a ma-
gyar gondolkodástörténet ki-
emelkedõ alakja, s azon ke-
vés magyar filozófusok egyi-
ke, akik nyelvterületükön kí-
vül is hatottak, sõt iskolát te-
remtettek. Némelyik, koráb-
ban vitatott vagy dilettáns-
nak ítélt elméletében pedig
gyakran a jelen legkorsze-
rûbbnek ítélt irányzatai is-
merik fel elõdjüket.

Palágyi Menyhért 1859. de-
cember 16-án született Pak-
son. Apja, Silberstein Sámu-
el, szegény sorsú zsidó ván-
dortanító, aki Kossuth kato-
nájaként részt vett a szabad-

ságharcban, fiát Melchior
Salamon néven anyaköny-
veztette. Az egyre népesebb
családot a nyomorúság vá-
rosról, városra költöztette,
Pakson mindössze egy évig
laktak. Palágyi Menyhért
Kassán végezte el a reálisko-
lát, majd apja mellett itt dol-
gozott segédtanítóként.
1881-ben matematika–fizika
szakos tanári diplomát,
1886-ban bölcsészdoktori ok-
levelet szerzett. Huszonegy
éves volt, amikor az akadé-
mia kiadta Vonalgeometriai
tanulmányait, disszertációja,
Az ész törvénye filozófiai is-
meretét bizonyítja. 

Budapesti és vidéki középis-
kolák tanáraként dolgozott,
de bekapcsolódott a korabeli
irodalmi életbe is, szerkesz-

tõje volt az Irodalmi Lapok-
nak, az Új Nemzedéknek, il-
letve az öccsével együtt szer-
kesztett Jelenkornak. Szer-
teágazó irodalomtörténeti
munkásságának mintegy
összegzése az 1900-ban ki-
adott monográfia: Madách
Imre élete és költészete.

1905-tõl filozófiát tanított a
kolozsvári egyetemen, ek-
korra már számos mûvét ad-
ták ki itthon és külföldön. A
biológiai idealizmus képvise-
lõje, jelentõs szerepe volt a
vitalista filozófia elindításá-
ban, a relativitáselmélet elõ-
készítésében. 1919-tõl Né-
metországban a darmstadti
egyetemen tanított filozófiát
1924-ben bekövetkezett ha-
láláig.                               

Vida Tünde

Egy levél margójára

Az Energetikai Szakközépiskola minden évben rendez
Palágyi Menyhért emlékére, s az õ nevével fémjelezve
matematikaversenyt. A többfordulós megmérettetésre
hetedik-nyolcadik osztályos diákok nevezhetnek. Az
idei verseny múlt hónap végén zárult. Elsõ Kovács Zol-
tán lett (Bölcske), második Lippai Péter (Paks), harma-
dik pedig Kiss Renátó (Dunaszentgyörgy).
A Paksi Polgári Kör kezdeményezésére emléktábla is
készül Palágyi Menyhért tiszteletére. Mivel a polihisz-
tor szülõháza már nem áll, ezt a városi könyvtár falán
helyezik majd el.

Ez a címe Harmat Béla 2005-ben
Orfûn kiadott könyvének. Amikor
megmutatta költeményeit a szerzõ
egyik érdeklõdõ és értõ barátjának
(kiderül a kötetbõl: õ Botár Attila köl-
tõ, az elõszó írója), sietve leszögez-
te: „ezek csak olyan alkalmi ver-
sek.” „Joggal kérdezhetik: ha tisztá-
ban vagyok ezen írások irodalmi ér-
tékével – szólítja meg a szerzõ az
olvasót a hátlapon – miért kellett
megírnom… õket? … mert meg-
rendelõdtek. És mert örömet sze-
reztem velük magamnak, a versek
címzettjének, s talán … néhány kí-
vülálló olvasónak is.”

A kötet verseiben a vonzás, a vá-
gyakozás, a varázslat izzása, a lop-
va szeretés, a titkos találkák meg-
idézése, az újrakezdés mámora és
kétségei után Harmat Béla tollán is
(fohász- és föloldozást kérõ) versek
után megszületik az elbocsátó üze-
net. (Mosolygós-szomorkás ver-
sike…)

Ekkor a versíró már nem a régi hó-
dító, harcos, büszke férfi:
Már megnyugodtam. Régesrég
nem érzem,/ hogy nincs éltem, ha
nélküled kell élnem, / nem omlott
össze a világ. (Évforduló)

Érdemes szemügyre venni, Har-
mat Béla miképpen jeleníti meg a
szerelmi gyönyört. A kéj a szeretõ
arcán elomló. (Kérdések) Ugyaneb-
ben a versben:
Simogatlak és kíváncsi kezem / rá-
ég bõrödnek bíbor parazsára.

Máshol vad paripa, amely eltép
minden béklyót (a Milyen lehetsz cí-
mû szonettben.)
Parázslott az ágy is, e vén pogány
oltár / egybeforrasztotta testünket a
kéjjel. (Tilosban)

Harmat Béla az Elmúlások ciklus-
ban köszönti egyik õsét és máso-
kért-gondban, szeretetben, békében
élõ (már halott) édesanyját.

Mûfordításait is közli a könyvben,
fõként Heinrich Heine verseit ültette
át magyarra.

A könyvet Csepeli István, Kormos
Erzsébet és Harmat Attila rajzai dí-
szítik.                    

Remit Tenda 

Örök szerelmek,
percnyi szeretõk

Huszonkét család képviselte
magát a Nagycsaládosok
Paksi Egyesületének éves
közgyûlésén. Az elmúlt évi

munkát Tumpek János, az
egyesület elnöke tekintette
át, majd Feil Ferencné a
pénzügyi beszámolóval foly-
tatta a tanácskozást. Az
egyesület viszonylag na-
gyobb összegbõl gazdálko-
dott, mert rendszeresen pá-
lyáznak a Nemzeti Civil
Alapprogram által biztosí-
tott keretre, melybõl tavaly
számítógépet vásárolhattak
250 ezer forint értékben.
Ezen felül több mint 400
ezer forinttal rendelkeztek
az elõzõ esztendõben. Az
ülés során petíciót fogalmaz-
tak meg a jelenlevõk az új

családtámogatási rendszer-
rel kapcsolatban. Ebben ki-
fejtették, hogy az új rendel-
kezés az egy- és kétgyerme-
kes családok számára kedve-
zõ, a nagycsaládosokat hát-
rányosan érinti.

Idén szeretnék elérni, hogy
a civil szervezeteknek le-
gyen Pakson egy irodahelyi-
sége. Megrendezik hagyo-
mányos programjaikat is, új-
donságként pedig a Duna-
parti családi napokon közö-
sen szeretnének fõzni, hogy
hangot adhassanak vélemé-
nyüknek: együtt könnyebb
célba érni!                S. Szabó

Együtt könnyebb célba érni
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Fotók: Molnár Gyula

A kiállítás címe – Múlt és je-
len a keresztszemes és csip-
ke világában – cseppet sem
túloz. Hartmann Klára és
Mayerné Sáfrány Mária vá-
rosi mûvelõdési központban
kiállított munkái hol déd-
nagyanyáink korát dicsérik,
hol pedig a legújabb vonalve-
zetést mutatják be választé-
kos ízléssel.

Hartmann Klára az adóhi-
vatal paksi kirendeltségén
ügyintézõ, a tû és a fonal a
kikapcsolódás perceit hozza

el neki nap mint nap. Nem
elsõ alkalommal mutatkozik
be a közönségnek. 

– Az utóbbi idõben kezd-
tem el foglalkozni a hagyo-
mányokkal. Bármerre jár-
tunk az országban, megnéz-
tük skanzenekben, múzeu-
mokban, hogy milyen is a
hagyományos keresztsze-
mes munkák anyaga, színe,
mintája. Találtunk eredeti
kendervásznat is, amire hí-
mezni lehet – meséli. Így
haladt a modernebb mun-
káktól a hagyományos irá-
nyába. Rögtön megpróbál-
kozott a zsûriztetéssel is.
Nagy sikerként könyvelte
el, hogy már az elsõ alka-
lommal is volt „A” kategóri-
ába sorolt munkadarabja: 
– Elég nehéz felkutatni eze-
ket az eredeti mintákat, ap-
róságokon múlhat a minõsí-
tés – meséli. Legutóbb egy
bukovinai kantárost varrt,
több mint egy hónapig ké-

szült, s napi 3-4 órát dolgo-
zott vele.

Mayerné Sáfrány Mária
ideje nagy részét hímzések és
fonalak között tölti, neki nem
a szabadidõ perceit jelentik a
tárlaton bemutatott alkotá-
sok. A hímzést és a varrást
gyerekkorában kezdte, na-
gyon gyakran látta édesany-
ját horgolni, kézimunkázni. 
– Amikor az üzletet átvettem,
adva volt, hogy mi az, amit
készíteni és árulni lehetett,
de én úgy gondoltam, hogy

ennél sokkal többre vagyok
hivatott. A vevõk is arra
kényszerítettek, hogy mindig
valamit kitaláljunk, mert a
régi már unalmas volt. Be-
iratkoztam egy iskolába, ahol
a népi játékokat, kismester-
ségeket tanították, én ezen
belül a csipkekészítõ szakot
választottam, így szerettem
meg a csipkét – meséli. A ke-
resztszemes munkákat Klári
kedveltette meg vele. A min-
táknál igyekeznek vissza-
nyúlni a hagyományokhoz. 
– Tagja vagyok a Tolna Me-
gyei Népmûvészeti Egyesü-
letnek – teszi hozzá magyará-
zatképpen. Itt elvárják az
eredeti motívumok követé-
sét. Mária szeretné közis-
mertté tenni ezeket, mert
fontosnak tartja, hogy az em-
ber ne feledkezzen el az iden-
titásáról. Nem titkolt vágya,
hogy egyszer taníthasson, s
így adhassa tovább tudását.    

S. Szabó

Szorgos paksi asszonykezek

Megtartották a szalagtûzõt
az I. István Szakképzõ Isko-
lában. Egy több mint tízéves
hagyományt követve az ün-
nepséget divatbemutató is
színesítette, ahol a nõi ruha-
készítõ szakmát tanuló diá-
kok a Tailor Tanoda Kft.
tanmûhelyében elkészített,
saját tervezésû darabjaikat
vonultatták fel és verse-
nyeztették. A zsûri, Tóthné
Németh Irén elnökletével
díjazta a legszebb utcai és
alkalmi viseletek készítõit.
A rendezvényt minden év-
ben értékes díjakkal támo-
gatja az atomerõmû Tájé-
koztató és Látogató Köz-
pontja, az iskola diákönkor-
mányzata, illetve alapítvá-
nya pedig két közönségdíjat
biztosít. A díjak mellett min-
den résztvevõ ajándékot, il-
letve emléklapot kap. Az

eredményhirdetés után a
végzõsöknek feltûzték a sza-
lagot. A sikeres vizsgák után
négy osztályban, 87 szakem-
ber végez, nõi ruhakészítõk,
asztalosok, gázvezeték- és
készülékszerelõk, kõmûve-
sek, szobafestõk, ács-állvá-

nyozók, illetve élelmiszer- és
vegyi áru kereskedõk. Van,
aki a továbbtanulás mellett
dönt, és van, aki munkahe-
lyet keres majd, utóbbiban
egy tájékoztatóval segít a fi-
ataloknak a munkaügyi köz-
pont áprilisban. – mondta el
Czetthoffer Gyuláné, az is-
kola igazgatója.                      

-gyöngy-

Divatos szalagtûzõ
Új feladataikról, a tanulási
képességet vizsgáló szakér-
tõi és rehabilitációs tevé-
kenységrõl és a korai fej-
lesztésrõl tartott tájékozta-
tót a paksi Nevelési Ta-
nácsadó és Logopédiai In-
tézet vezetõje a kistérség
óvodáinak, iskoláinak veze-
tõi elõtt. Király Gabriella
arra kérte a pedagóguso-
kat, segítsék munkájukat,
melyet egyedüliként látnak
el kistérségi keretek kö-
zött, másutt ezeket a fel-
adatokat megyei intézmé-
nyek végzik. Azt, hogy a
paksi tanácsadó vegye át
ezt a munkát, éppen az in-
tézményvezetõk, szülõk
kérték, mert így nem kell
annyit utazni, és kiváló
szakemberek foglalkoznak
a gyerekekkel.

Szakmai fórum
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Fotók: Vida Tünde (fent)

Két napon át állt a bál a
Bezerédjben. A farsang
ugyan csak egy délután kí-
nált kiváló kikapcsolódást
és remek mulatságot a diá-
koknak, illetve roppant
nagy fejtörést a zsûrinek,
de mindezt egy diáknappal
is tetézték. Régi hagyo-
mány már, hogy farsang
másnapján tartják a diák-
napot a Bezerédj Általános
Iskolában. A programot a
diákönkormányzat hatha-
tós segítségével, s annak
igényei, javaslatai alapján
szervezik. Az egyik lehetõ-
ség a sport, ezen belül is

sokféle dolog, melyek közül
a gyerekek legjobban a ki-
dobós játékot kedvelik. Ez-
zel párhuzamosan vetélke-
dõket tartanak, mégpedig
tucatnyi helyen és témá-
ban. Szó sincs persze ta-
nulmányi versenyekrõl,
sokkal inkább érdekes, iz-
galmas szabadidõs tevé-
kenységekrõl. Az idei diák-
napon például lehetett
activity-t játszani, maszkot
készíteni, vagy éppen a
háztartástanteremben az
egészséges ételekkel, ita-
lokkal ismerkedni, kóstol-
gatni.                           -vt-

Farsang után diáknap
Sikerrel ûzték el a telet a II.
Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola diákjai. Olyan eredmé-
nyesek voltak, hogy még a
program is megsínylette, az
esõ elmosta egy részét, így
az a tervezettnél rövidebb
lett.

A télûzõ felvonulást tavaly
tartották meg elõször. A di-
ákönkormányzat javasolta,
legyen egy nagy, látványos
felvonulással járó program, s
mivel a télûzésnek régre
nyúló hagyományai vannak,
emellett döntöttek. Idén is
nagy volt a készülõdés, a far-
sangot megelõzõ napokon ki-
dobolták, közhírré tették,
hogy minden diák, s persze
felnõtt, készüljön a mulat-
ságra, készítsenek maskarát,
csörgõ-zörgõ alkalmatossá-
got, hogy minél nagyobb zaj-

jal ûzhessék el a telet. A tél-
ûzõ felvonulás napjának dél-
elõttjén aztán összegyûlt az
iskola apraja-nagyja, s útra
kelt, hogy az iskolát körbe-
járva hirdesse: „tûnjön el a
tél, s jöjjön meg a tavasz”. Az
elõtte is folyton újra elálló-el-
eredõ esõ azonban nem kí-
mélte a farsangolókat, ismét
rázendített, így a tavaly nagy
népszerûségnek örvendõ
kiszebábégetés ezúttal elma-
radt. Nem úgy a farsang.
Elõbb az alsósok mulatoztak,
majd a felsõsök. A jelmeze-
seket és a vendégeket a ta-
vaszköszöntõ jelmezt öltött
igazgató, Till Józsefné kö-
szöntötte, a bált a hetedik
osztályosok nyitották meg
palotással. A táncot Papp
Lajosné, Edit néni tanította
a diákoknak.                     -vt-

Maskarában ûzték a telet

Festményvásár
Helye: Paks, Városi Mûvelõdési Központ

Ideje: 
2006. február 25. szombat 10–18 óráig
2006. február 26. vasárnap 9–17 óráig

50 kortárs mûvész 250 db alkotása vásárolható meg 
kedvezménnyel, kamatmentes részletre is.

Mecsek-Art Galéria Pécs

Tel.: 06-70-317-0596      www.mecsekart.hu

Olaszország, Forni di Sopra:
csodálatos tájak, tekintélyt
parancsoló hegycsúcsok.
Mindezt nemrégiben saját
szemükkel láthatták paksi
óvodások – már nem elõször.
– Talán az idei volt a legsike-
resebb utunk, ami annak kö-
szönhetõ, hogy ötéves ta-
pasztalat állt mögöttünk –
mondta el Bosnyák Zoltánné,
a Benedek Elek óvoda veze-
tõje. Az 5-6 éves ovisok szülõi
kísérettel vettek részt az uta-
záson, egy gyermekorvos is
velük ment, illetve óvónõk is

voltak az ötvenöt fõs csapat-
ban. Az óvodások sok él-
ményt szereztek. Lacza Máté
például nevetve mondta,
hogy a siklás hamar ment ne-
ki, csak a megállással volt né-
mi problémája. Kirr Zsófi ar-
ra emlékszik szívesen, hogy
új barátokat szerzett, és na-
gyokat játszottak a babaszo-
bában. Lacza Erik arról be-
szélt, hogy a testvérével meg-
számolták: az utazás alatt 37
alagúton mentek át. Huszák
Janka a szép tájakat és a sok
napsütést említette. -gyöngy-
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Fotók: Vida Tünde (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

– Az idei Kézjegy antológia
bemutatóján a dunaszent-
györgyi könyvtárban össze-
gyûltek a paksi költõk is, a
beszélgetés során Acsádi Ró-
zsa úgy nyilatkozott, hogy
vele mostanában semmi nem
történt – meséli Gyöngyösi
Olga. Erre válaszolva, ami-

kor a közönség szót kapott,
az ESZI tanárnõje elmondta,
hogy náluk tanagyag, s a
kortárs regionális irodalom
keretén belül Rózsa verseit
is választhatják a gyerekek
az érettségin. – Én Rózsának
a „Ballada a garabonciásról”
címû mûvét szoktam a gyere-
kekkel elemezni, illetve úgy
tudom, egyik versét, a „Virág
voltam, madár lettem” címût,
meg is zenésítették – mondja
Gyöngyösi Olga, aki azt is el-
árulta, hogy szereti az Acsádi
Rózsa költészetébõl áradó
szépséget, ami egyébként
nagyon hiányzik a mai világ-
ból. A tanárnõ úgy véli,
László-Kovács Gyula írásai
sokkal keményebbek és kri-
tikusabbak, de tervezi, hogy
az õ verseivel is foglalkoznak
majd. – Úgy gondolom, hogy
költeményeik a szöveggyûj-
teményekben is szerepelnek

majd egyszer, amennyiben
igényes válogatókkal állunk
szemben – mondja. Tanári
szabadságával élve néhány
éve Rácz Diánát is meghívta
irodalomórára, hogy vála-
szoljon a gyerekek kérdései-
re. Nagyon jól sikerült a ta-
lálkozás. Rajta kívül Olga
szerint Oláh Zoltán kissé
morbid, tömör és humoros
versei azok, melyek a gyere-
kek figyelmét bizonyosan fel-
kelthetnék. 

Az ESZI magyar–történe-
lem szakos tanára, Lem-
sziderné Tóth Ildikó is szíve-
sen osztotta meg velünk ta-
pasztalatait.

– Amikor õsszel a könyvtár
tartott egy nagyon szép iro-
dalmi estet, javaslatot tet-
tünk arra, hogy ismételjék
meg az iskolában is ezt az
elõadást. Nagyon sikeres
rendhagyó óra lett belõle a
negyedik évfolyamon. Bod-
roghalmi László, a mi kollé-
giumunk nevelõtanára éne-
kelt és gitározott, Tell Edit
pedig Pákolitz-versekbõl ké-
szített egy nagyszerû össze-
állítást, amibõl egy írói port-
ré kerekedett ki.
Módunk van arra,
hogy egy regioná-
lis témát tegyünk
az érettségi téte-
lek közé, éltünk is
a lehetõséggel –
meséli a tanárnõ,
aki történelemta-
nárként foglalko-
zott már az atom-
erõmû történeté-
vel is. A közel-
múltban szere-
pelt a tételek kö-
zött egy technika-
történeti tétel,

ami az atomfizika és a nukle-
áris energia felhasználását is
felölelte, itt az atomerõmû
helyi történeti vonásait, hát-
térismereteit lehetett ki-
domborítani, valamint a ma-
gyar származású Nobel-díja-
sok tevékenységét. Idén
azonban kimarad a tételek
sorából ez a téma, a tan-
anyagban viszont szerepel. A
tanárnõ hozzátette: – A gye-
rekeink a megyei múzeum
központi szakkörébe járnak,
idén pedig a paksi múzeum
hirdetett helyi szakkört, me-
lyen a harmadik évfolyamról
vannak résztvevõink.

– A Vak Bottyán Gimnázi-
umban a magyar kultúra
napján szoktuk kihirdetni a
Bottyán pályázat végered-
ményét – kezdi a felsorolást
Szabó Klára igazgatóhelyet-
tes. – Idén húsznál több ta-
nulónk írt tudományos igé-
nyû dolgozatot különbözõ té-
mákban, ezek között helytör-
téneti tárgyú munka is volt,
az egyik például a II. világ-
háborúban a Don-kanyarhoz
eljutott paksi honvédek visz-
szaemlékezésein alapul, a
másik pedig a Rajk-perben
ártatlanul meghurcolt paksi
pedagógus, Tarisznyás Györ-
gyi személyiségét hozza kö-
zelebb a mai kor emberéhez.
De a közelmúltban készült
igényes dolgozat például a
paksi kápolnákról és a zsidó

temetõrõl is, a régebbi mun-
kákat pedig, például a
Bezerédj életérõl vagy a ’48-
as honvédekrõl szóló kutatá-
sokat, az iskolai könyvtárban
õrizzük – hoz néhány példát
Szabó Klára.

Történelemórán a római bi-
rodalomról szóló anyagré-
szeknél elõfordul, hogy mú-
zeumi órát tartanak, de
olyan is megesett már, hogy
az egy-egy kor különbözõ
mûveltségterületeit felölelõ
komplex óra helyszínét a
múzeum kõtára adta. – Jó a
kapcsolatunk a könyvtárral
is, kiemelném, hogy itt hely-
történeti forrásokhoz tud-
nak hozzáférni diákjaink –
egészíti ki a sort a tanárnõ,
végül az érettségivel folytat-
ja: – Az érettségin irodalom-
ból a regionális kultúra té-
makörén belül módunk van a
helyi irodalmat a tételek kö-
zé illeszteni, jelenleg
Pákolitz István munkássága
szerepel a sorban, de minden
évben változtatásokat kell
alkalmaznunk a tételsoron,
ezért figyelemmel kísérjük a
helyi alkotók munkásságát:
többek között Acsádi Rozá-
lia, László-Kovács Gyula,
Oláh Zoltán és Suhai Pál te-
vékenységét. A 12. évfolya-
mon a regionális irodalom
tárgyalására 4-5 órát fordít-
hatunk.                    

S. Szabó

Paksi versek a tételek között
A sajtóban felröppent a hír a közelmúltban: Acsádi Ro-
zália versei az érettségi tételek között kapnak helyet az
ESZI-ben. A bejelentés az intézmény magyar szakos ta-
nárnõjétõl, Gyöngyösi Olgától származott. A hír nyo-
mába eredve kiderült: a regionális irodalmat és a hely-
történeti ismereteket mindkét paksi középiskola taná-
rai figyelemmel kísérik.



A fõorvos elegáns, tenger-
kék zakóban vár, cseppet
sem izgatott, hiszen gyakor-
lott interjúalany: néhány
éve, miután dunaszentgyör-
gyi házában betörõk jártak,
a riporterek gyakori ven-
dégnek számítottak nála. 

– Apám negyven évig volt
Dunaszentgyörgy orvosa. A
gyermekkorom a féktelen
szabadság jegyében telt.
Egész nap játszottunk az
óriási telkek szérûskertjei-
ben – emlékszik vissza, ami-
kor a dunaszentgyörgyi vo-
natkozások felõl kérdezem.
A híres festõ, Csók István –
akinek a festményeit ellop-
ták – nagyapjának volt test-
vére. – Három híján megke-
rültek a képek, de a per még
most is tart – legyint, vi-
szont élvezettel mesél arról,

hogy az eljárás során mi-
lyen sokféle embert ismert
meg. Pedig élettapasztalata
bõven lehetett, hiszen azok-
ban az években, amikor
praktizált, számtalan páci-
ense volt, elõször Szekszár-
don, majd Pakson. Büszkén
meséli, hogy a cigány bete-
gek kedvéért még a nyelvü-
ket is megtanulta. – Most is
nagyon sokat járok a rende-
lõintézetbe, itt nõgyógyász
kollégáimtól sokat tanulok,
tõlük tájékozódom a legmo-
dernebb nõgyógyászati eljá-
rásokról, és nagyon jó látni
ezt a tökéletesen felépített
és felszerelt, kiváló szakem-
berekkel dolgozó intéz-
ményt. Büszkeséget is ér-
zek, mert a megteremtésé-
ben nekem is volt részem.
Annak idején megalapítot-

tuk a Paksi
K ó r h á z é r t
Alapítványt,
a kuratóriu-
mi elnök én
voltam, és
sok ezer alá-
írást gyûjtöt-
tünk, minisz-
tériumokban
k i l i n c s e l -
tünk. Bár
nem kórház
épült, de a
rendelõinté-
zet kiváló mi-
nõségben el-
készült. Jól-
esõ érzés,
hogy ehhez
nekem is van
közöm – mo-
solyodik el.

Mikor arról
f a g g a t o m ,
hogy mi a titka a hetven év
feletti frissességnek, a
rendszeres munkát és a sok
mozgást ajánlja. Õ maga na-
ponta jár Dunaszentgyörgy-
re a bernáthegyikhez. 
– Mindenki tudja, hogy má-
sodik szenvedélyem a kutya.
Nemzetközi sikereket hoz-
tak nekem, ma is nagyon
sok örömet adnak, bár most
kevesen vannak, csak 13 fel-

nõtt meg egy kölyök – me-
séli, aztán az is kiderül,
hogy most is kedveli a társa-
sági életet – ez is a recept-
hez tartozik – ahogyan õ
mondja, nagyon szeret bu-
lizni, nem csak a komolyze-
nét élvezi. Ezen kívül most
is hódol kedvencének, az
irodalomnak:

– Sok verset tudok kívül-
rõl, és ha megtetszik egy-
egy költemény, azt még ma
is megtanulom. Nem tudom,
mit hoz a holnap, de boldog
ember vagyok és voltam.
Igaz, hogy az én életemben
is – mint mindenkiében –
voltak hullámvölgyek, de
ezekbõl saját erõmmel
másztam ki. Ami még na-
gyon fontos: nem csak én
szerettem Paks lakosságát,
de én is sok rajongást és
megbecsülést kaptam, ami
nekem erõt adott. Erre
szükségem is volt, mert a
városi és járási vezetéstõl
segítséget soha nem kap-
tam. A hullámvölgyekben
pedig a versekben kerestem
a vigaszt. Ahogyan Villon
mester mondta: … és bizto-
san remélem, hogy nekem
egyszer minden sikerül.”

S. Szabó

Abigél a Pro Artis Camerino
vonósegyüttes tagja. 13 év-
nyi fiatalsága ellenére rend-
kívüli határozottsággal fo-
galmaz, ha zenérõl volt szó:

– Legfõbb vágyam, hogy
zenei pályára menjek, sze-
rintem én hegedû nélkül
nem is lennék. Nagyon sze-
retem Johann Sebastian
Bach mûveit – szögezte le.
Hegedûvel kezdte a muzsi-
kálást, de ma már zongoráz-
ni is tanul, mert aki zenei pá-
lyára készül, annak azt is
kell, a szolfézs és az éneklés
miatt. A közös zenélést nem
a vonósegyüttesben kezdte.

– Kicsi korom óta sok zenét
hallgatok, apukám harmoni-
kázni szokott, de nekem
mindig is a hegedû hangja
tetszett. Néha szoktunk

apuval is közösen zenélni, õ
harmonikán, én hegedûn. A
bátyám pedig gitáron ját-
szik. Van még egy öcsém is,
õ dobol – sorolja. A szóló
szerinte élvezetesebb, mint
a kamarazenélés, jobban ki
tudja fejezni magát. A közös
muzsikálásban pedig az a jó,
hogy mindenki figyel a má-
sikra, és együtt hoznak létre
valamit.

Abigél a Balogh Antal Ka-
tolikus Gimnáziumban ta-
nul. Korábban atletizált is –
ezt édesanyja nyomán, de
mostanában sokkal inkább
kedveli a nyelveket. Ezekre
késõbb nagy szüksége lehet,
hiszen – mint elárulta – sze-
retné bejárni a fél világot.

S. Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Rykala Abigél

M O Z A I K 15

Fotók: Molnár Gyula

A hajdani gólyafészkes szülõotthont tizenhét éven át
vezette dr. Csók Sándor, aki négy esztendeig a kórház
orvosi szobájában lakott – lakása nem lévén – de mivel
sokáig õ volt a kórház egyetlen doktora, amúgy is bár-
mikor szükség lehetett rá. Évekig nem volt szabadsá-
gon sem. Ahogyan õ mondja: nemcsak hivatása, hanem
legfõbb szenvedélye és hobbija is a gyógyítás.

Jó napot, mi újság?

Dr. Csók Sándor
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Fotó: Gottwald Károly

Szekszárdon, a Vármegye-
háza dísztermében köszön-
tötték a világ- és Európa-
bajnokságokon érmet és he-
lyezést szerzett sportolókat,
illetve mestereiket, vala-
mint Tolna megye sportági
legjobbjait és edzõiket.
2005-ben elért kiemelkedõ
eredményekért emlékérmet
és oklevelet adott át huszon-
hét sportág versenyzõinek
Illés Tamás, dr. Say István
és Dallos Tibor. A díjazottak
közül kiemelkedett az
Atomerõmû SE cselgáncso-
zója, a világ- és Európa-baj-
noki aranyérmet szerzett
Braun Ákos, akit az Euró-
pai Cselgáncs Szövetség és
a magyar sportújságírók is
az év sportolójának válasz-
tottak.

Az Atomerõmû SE sporto-
lói közül világ- és Európa-
bajnokságon 1-8. helyezést
elért eredmény okán jutal-
mat kapott cselgáncsozók:
Braun Ákos, Bor Barna, Ko-
vács Antal, Rajcsányi Gergõ,
Mészáros Anett. Edzõjük
Hangyási László.

A kajak-kenu sportág kép-
viselõi közül: Boros Gergely,
Kozmann György. Edzõik:
Séra Miklós, Szabó Attila. Ju-
talmazták a sakkozók közül
Berkes Ferencet, Ignácz Má-
riát, edzõjük Csom István;
Fodor Tamást, edzõje Lukács
Péter; illetve Szabó Kriszti-
ánt, akinek Hazai László a
felkészítõje. Ebben a kategó-
riában floorball sportágban
Szõts Attila, a Paksi RK spor-
tolója kapott elismerést, tré-
nere: Feicht László.

Tolna megye sportági leg-
jobbjai: kosárlabdában Mé-
száros Zalán (ASE), edzõje:

Zsoldos András. Labdarú-
gásban Varga László (PSE),
mestere: Lengyel Ferenc.
Ökölvívásban Imre Tamás
(PSE), edzõ: Feil Ádám. Röp-
labda: Leber Nóra (Paksi
RK), edzõ: Poór József, illet-
ve Szekszárdi Tamás (Deák
Ferenc Általános Iskola
sportkör), edzõ: Klopcsikné
Somorjai Mária.

Tájfutásban a sportág leg-
jobbja a PSE versenyzõje,
Böröcz Ildikó. Mestere:
Mittler József. Teniszben Fá-
bián Ágnest emelték ki, õ a
PSE sportolója, trénere
Bartha Attila.       cseri

Taroltak a paksi sportolók

Egyre inkább foglalkoztatja
a paksi labdarúgás jövõje a
szurkolókat, mind gyakrab-
ban felmerül a kérdés, mi
lesz akkor, ha a PSE csapata
megnyeri az NB II-es baj-
nokságot, és megszerzi a jo-
got az NB I-ben való indu-
láshoz. A választ Haraszti
Zsolt szakosztálymenedzser-
tõl kértük:

– Jelenlegi állapotában a
Fehérvári úti labdarúgópá-
lya nem alkalmas NB I-es
mérkõzések megtartására,
ezért az elsõ évben az ASE
sporttelepére kellene költöz-
ni, de ott is mobil lelátókat
kellene telepíteni, kiszolgáló
létesítményeket kellene fel-
szerelni. A PSE stadionban

elõreláthatóan még idén
megkezdõdik az új irodaépü-
let és az öltözõk építése, és
további fejlesztésekkel ott is
megvalósíthatóak az NB I-es
feltételek – tájékoztatott. A
jelenlegi játékoskeret – mint
elmondta – nagyjából megfe-
lel a magasabb osztálynak,
maximum 3-4 poszton kelle-
ne erõsíteni. Utánpótlás té-
ren lényegesen több csapat-
ra lenne szükség, elképzel-
hetõ az ASE-vel való együtt-
mûködés, kezdve az U12-tõl
felfele, egészen a nagy csa-
patig.

Haraszti Zsolt azt is elárul-
ta, hogy a jelenlegi költség-
vetés 75%-át az önkormány-
zattól kapott támogatás teszi

ki, 25%-át pedig az atomerõ-
mû és egyéb bevételek ad-
ják. NB I-es tagság esetén
az éves költségvetés a jelen-
leginek a 6-7 szerese, körül-
belül 150-200 millió forint
lenne. 

A szakosztálymenedzser
hozzátette, hogyha a csapat
az elsõ öt forduló után is az
élen áll, akkor kezdenek el
érdemben foglalkozni az
esetleges NB I-es tagsággal.

– A csapatnak egy dolga
van, megnyerni a bajnoksá-
got, aztán majd a városveze-
tés és az atomerõmû vezetõi
eldöntik, hogy tudunk-e in-
dulni az NB I-ben vagy nem
– összegezte.

-kovács-

NB I.: drága mulatság

Újra ringben

A Félix Promotion febru-
ár 18-án rendezte idei elsõ
bokszgáláját. A Kovács
Attila és Nagy József ne-
vével fémjelzett tapolcai
rendezvényen a paksi
Bognár László, az IBC és
az IBU könnyûsúlyú baj-
noka is kötelek közé lé-
pett. 

Bognár Bogesz László
csaknem egyévnyi kiha-
gyás után húzott újra
kesztyût éles mérkõzésen.
A tervek szerint tavaly
még lettek volna meccsei,
de azok különbözõ okok
miatt elmaradtak. A szom-
bati összecsapására janu-
ár eleje óta készült. A pak-
si edzéseit Feil Ádám ve-
zette, az utolsó héten vi-
szont már Szekszárdon
tréningezett, ahol megfe-
lelõ partnerekkel tudott
gyakorolni. A tapolcai gá-
lán Bognár a szlovák
Anton Glofák ellen lépett
kötelek közé. A szlovák
bokszoló rutinosnak
mondható ellenfél volt, hi-
szen eddig 68 profi mérkõ-
zésen szerepelt már. A fel-
hozó jellegû találkozón
Bogesz a hatodik menet-
ben, pontozással gyõzött.
A mérkõzést követõen
Pintér Ferenc menedzser
elmondta, nagy esély van
arra, hogy a tavalyihoz ha-
sonlóan idén is egy boksz-
gálának adjon helyet
Paks. Bognár László ak-
kor zárná le több mint
tízéves profi pályafutását.
Az ellenfél az a Kirkor
Kirkorov lesz, aki nem is-
meretlen Bogesz számára,
hiszen 2005 márciusában
Szolnokon épp bolgár el-
lenfelétõl hódította el az
IBU könnyûsúlyú világ-
bajnok övét. A szerzõdés
aláírására a következõ he-
tekben, a gálára április-
ban kerülhet sor. 

efgé
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Fotó: Vida Tünde

A Sportegyesületek Orszá-
gos Szövetsége Budapesten
tartotta szokásos évi legna-
gyobb rendezvényét, a
SOSZ Bált. A rendezvény
keretében az elmúlt évet ér-
tékelõ összegzések is el-
hangzottak dr. Ábrahám At-
tilától, a Nemzeti Sporthiva-
tal elnökétõl, és Mesterházy
Attilától, a SOSZ elnökétõl.
A mintegy 400 résztvevõ
elõtt – ünnepi mûsor kereté-
ben – díjakat is átadtak. Az
Atomerõmû Sportegyesület
26 éves fennállásának legna-

gyobb sikerét könyvelhette
el: a világ-, Európa- és hazai
bajnoki helyezések, illetve a
különbözõ kupákban elért
teljesítmények összesítésé-
nek eredményeként 2005-
ben az ASE lett Magyaror-
szág második legsikeresebb
sportegyesülete. A dobogón
csak a Bp. Honvéd tudta
megelõzni a paksi egyesüle-
tet. A sportvezetõk legmaga-
sabb kitüntetését, az Arany-
pálma-díjat Juhász Sándor,
az ASE ügyvezetõ igazgató-
ja vehette át.                    -vt-

Aranypálma-díj

Pakson egyre népszerûbb és
egyre látogatottabb a test-
edzés egy új formája, a spin-
ning. A Cél Fitness edzõje,
Mihály Melinda szerint ez a
sport népszerûségét annak
köszönheti, hogy kortól,
nemtõl, edzettségi szinttõl
függetlenül ûzhetõ. Az úgy-
nevezett spinning-bicikli ab-
ban különbözik a szobabicik-
litõl, hogy más a kormány ki-
alakítása, illetve örökhajtós,
ezért könnyebb tekerni, így
ízületi gondokkal küzdõk is
használhatják. A 60 percig
tartó folyamatos mozgás so-
rán váltózó tempóban, kü-
lönbözõ testtartásban és kü-
lönbözõ nagyságú ellenállást
beállítva érik el a kívánt ha-
tást. Az edzés annak köszön-
hetõen, hogy a pulzusszám

különbözõ mértékben nõ,
más és más élettani hatást
vált ki: a maximális pulzus
60%-ánál regeneráló, 65–
75%-nál zsírégetõ, 75% fö-
lött állóképesség javító, te-
hát mindenki megtalálja a
céljának megfelelõt.

A spinning a tapasztalatok
szerint elõsegíti a fogyást,
növeli az állóképességet és a
kondíciót, szabályozza a vér-
nyomást, jótékony a szív és
érrendszerre, növeli a tüdõ-
kapacitást, csípõ-, comb-, és
fenékformáló. Mindemellett
depresszió- és stresszoldó
hatása is van. Mihály Melin-
da elmondta, hogy a gyakor-
latokat edzõ vezetése és fel-
ügyelete mellett csoporto-
san, zenére végzik. 

-kovács-

Hódít a spinning

Hét forduló, öt gyõzelem
Ötödik gyõzelmét aratta az
Atomerõmû SE csapata a
sakk NB I. Szabó László
csoportjában a hetedik for-
dulóban. A Statisztika PSC
otthonában 7,5–4,5 arányú
pontrablással azonban csu-
pán harmadik helyüket biz-
tosították, tekintve, hogy az
„örök rivális” Nagykanizsa
8,5–3,5-re diadalmaskodott a
Szombathely otthonában,
újabb ponttal növelve elõ-
nyét. Az élen álló Zalaeger-
szeg némi bizonytalansággal
szerepel az alsóházban lévõ
csapatok elleni összecsapá-
sokon, így mindössze két
pont elõnnyel vezet.  

A Berkes vezette paksi csa-
pat komolyan készült a Sta-
tisztika elleni mérkõzésre,
hiszen a korábbi években ke-
mény és kiegyenlített csatá-
kat vívott a két gárda. A fõ-
városiak ebben a szezonban
a szerb Ilincic Zlatko nagy-
mesterrel erõsítettek az
éltáblán, így a paksiakhoz
hasonlóan négy nagymester-
rel ültek asztalhoz. Berkes

látványos gyõzelemmel
adott lökést a csapatnak.
Ács Péter sötéttel is aktívan
játszott, és végig irányítva a
küzdelmet szerezte meg a
teljes pontot. Tóth András
és Szabó Krisztián szintén
nyerõnek bizonyult. Kriszti-
án a frissen szerzett junior
bajnoki címmel a zsebében a
bajnokságban is folytatta
gyõzelmi sorozatát, hatodik
gyõzelmével továbbra is a
csapat legjobb pontszerzõje.
Az ötödik teljes pontot a 9.
táblán Vidéki Sándor harcol-
ta ki, így Pataki Gyõzõvel
együtt öt-öt szerzett ponttal
húzó embere a csapatnak. A
találkozón öt döntetlen szü-
letett Nevednichy, Papp,
Csom, Pataki és Fodor jóvol-
tából, míg Györkös és Ignácz
vereséggel szerepeltek.

A nyolcadik fordulóban,
február 26-án a legutóbbi
Marx György emlékverseny
gyõztese Almási Zoltán ve-
zette Honvéd együttesét fo-
gadják az atomosok.

-vt-

Pakson, az ESZI csarnok-
ban rendezték a fiú kosár-
labdázók VI. korcsoportja
(17-18 évesek) diákolimpiá-
jának egyik megyei selejte-
zõjét. Ebben a sorozatban az
igazolt játékosok is pályára
léphettek. A két továbbjutó
az elsõ helyen végzett dom-
bóvári Apáczai Csere János
Gimnázium és Szakközépis-
kola és a második helyet
megszerzõ ESZI lett. A dön-
tõben igen kiélezett küzde-
lemben, egy utolsó másod-
percekben dobott, közel fél-

pályás triplával nyert a dom-
bóvári csapat 61-60-ra. A
szekszárdi selejtezõbõl to-
vábbjutott a Garay Gimnázi-
um (Szekszárd), és a Vak
Bottyán Gimnázium (Paks).
A megyei döntõre március 1-
jén Dombóváron kerül sor.

Szintén az ESZI adott ott-
hont az amatõr fiú kosárlab-
dázók V-VI. korcsoportja
(14-18 év) megyei diákolim-
piai döntõjének. Itt a házi-
gazdák nyertek a szekszárdi
Garay János Gimnázium
csapata elõtt. Harmadik a
szekszárdi I. Béla Gimnázi-
um és Informatikai Középis-
kola lett.

A döntõben az ESZI  50-
46-ra verte a Garayt. A gyõz-
tes a március 11-12-i orszá-
gos döntõbe jutott, melyet
Pakson rendeznek 18 lány és
18 fiú csapat részvételével.

Az ESZI csarnokban ke-
rült sor az amatõr nõi kézi-
labdázók V-VI. korcsoportja
megyei diákolimpiájára. Itt
a 14-19 éves lányok léphet-
tek pályára. A gyõzelmet a
gyönki Tolnai Lajos Gimná-
zium szerezte meg, második
helyen a dombóvári Apáczai
Csere János Gimnázium és
Szakközépiskola végzett. Az
ESZI csapatának ezúttal a
bronzérem jutott.          cseri

Diákolimpiai fordulók
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Fotó: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)

Ha elektródák-
ról, szime-
ringekrõl és
egyéb mûszaki
kütyükrõl van
szó, a férfiak
hajlamosak egy
kalap alá venni
minden nõt.
G o n d o l v á n ,
hogy ezekhez
mi mind hülyék

vagyunk. Ez persze nem igaz, bár a nagy átlag
tényleg meglepõen reagál, ha például tok-
mánykulcsot kérnek tõle. De miért olyan nagy
baj ez? Mi sem várjuk el férfiaktól, hogy is-
merjék fel a keresztszemes öltést, vagy hogy
tudjanak különbséget tenni a begónia és a pe-
túnia között. Akadt olyan férfiismerõsöm, aki
reggelire a jó kis bõrös szalonnához méreg-
drága nemesített tulipánhagymát evett. Mert
hogy szerinte pontosan úgy néz ki mint a vö-
röshagyma, mi több, még az íze is olyan. Ezek
ismeretében én bátran bevállalom: nem tu-
dom, milyen a tokmánykulcs. Aztán ott van
még a felni. Én sokáig azt hittem, hogy ez a
dísztárcsa másik neve. Tudják, krumpli-burgo-
nya. Furcsán is néztek rám, amikor elmesél-

tem, hogy mi napokig közlekedtünk felni nél-
kül, mire észrevettük, hogy elhagytuk… 

Az igazság kedvéért azt azért hozzá kell ten-
ni, nekem a kocsik külön gondot jelentenek.
Nem egyszer próbáltam már beülni a sajátom
helyett teljesen más típusú autóba, de olyan is
volt, hogy egy idegen kocsi csomagtartójába
pakoltam be a hétvégi ebéd kellékeit. Sok
más különbség mellett az én kocsimon nem,
a másikon volt tetõcsomagtartó. A pálmát
azonban nem én, hanem egy kedves ismerõ-
söm viszi el. Zsófia (nevezzük így) munka után
a parkolóban már vagy húsz percet vacakolt a
kocsikulccsal, mire mellé lépett egy szimpati-
kus úriember, és megkérdezte, hogy segíthet-
e. Zsófi megkönnyebbülten válaszolta, hogy
igen, mert hogy sehogyan sem boldogul zár-
ral. Mire a fickó a zsebébe nyúlt elõvette a sa-
ját kulcsát és így szólt: „Hölgyem, talán ezzel
próbálja meg!”

Az autók mellett mi, nõk elõszeretettel oko-
zunk kárt a híradástechnikai eszközökben.
Legutóbb vadi új DVD-lejátszónk bánta mû-

szaki barbárságomat. A vásárlást követõ má-
sodik hónapban úgy döntöttem, én is élvez-
ni fogom a „digital video disc” – megkérdez-
tem, ez a teljes neve – elõnyeit. Fogtam az
egyik legkedvesebb zenei cd-met, és bele-
tuszkoltam a DVD egyik nyílásába, pechem-
re ez a lemeztartó alsó rése volt. Mentsé-
gemre legyen mondva, igen hamar rájöttem,
hogy mekkora marhaságot csináltam, ezért
gyorsan kikaptam a lejátszót a helyérõl, fejre
állítottam, és megpróbáltam kirázni belõle a
cd-t. 

Az áramütés nem volt túl nagy, épp csak ak-
kora, hogy elejtsem szegény jószágot. Hogy a
DVD-nek nem lett nagyobb baja, az csak a lá-
bamon múlott, volt ugyanis annyi eszem,
hogy alátegyem. (Ezért másnap az orvos is
megdicsért.) 

Szumma szummárum, mint a legtöbb nõ-
nek, nekem is van gondom a technika vívmá-
nyaival. Remélem, az erõsebb nem ezt elnézi
nekem, nekünk.  Mint ahogyan mi is elnézzük,
és csak kedvesen mosolygunk, ha férjünk,
kedvesünk süteménynek gondolja a zsabót,
ha azt hiszi, hogy az epilátor a ventilátor kis-
testvére, a melír pedig nem más, mint a nõk
mellére tetovált nonfiguratív minta.

Hahn Szilvia

Plörõ

A kütyük

Heizler János, vagy ahogy sportberkek-
ben ismerik, Komi, már igen régóta a fõ-
zés szerelmese. Tanult szakmája is a
szakácskodás volt, ám a sport világa el-
csábította és azóta a PSE labdarúgócsa-
patának kapusedzõje, masszõre, szertá-
rosa. De természetesen nem lett hûtlen
a konyhához, ha eljön a hétvége, és nincs
a csapatnak meccse, akkor felköti a kö-
tényt és a tûzhely mellé áll. Ha nem is
fõzni, de sütni mindenképpen. A labda-
rúgók elé is tett már finom falatokat
egy-egy disznóvágás alkalmával. Azt
ígérte, ha a csapat egy nap elvégzi az õ
feladatát, akkor szívesen elkészít nekik
bármit. Nekem „almás pulykasültet” tá-
lalt fel, ami után, bátran állítom, hogy
nemcsak a focisták, hanem mindenki
megnyalja mind a tíz ujját.

Az elkészítés cseppet sem bonyolult. A
pulykát jó alaposan tûzdeljük meg sza-
lonnával, sózzuk, borsozzuk, és kevés
olajon hirtelen pirítsuk meg. Ekkor
kap egy kis kérget, ami nem engedi a
szaftot távozni a húsból. Ezután tegyük

egy magasabb falú tepsibe, öntsünk alá
kevés vizet, rakjuk mellé a megtisztí-
tott almát, vöröshagymát és fokhagy-
mát. Komi szerint bármilyen almát
használhatunk, ez az ízlésünkre van
bízva. Takarjuk le fóliával, tegyük sütõ-
be, és amikor már majdnem teljesen
puha, locsoljuk alá a fehérbort – lehetõ-
leg szárazat – és még egy kicsit párol-
juk. Menet közben fontos azt figyelni –
erre Komi külön felhívta a figyelmet –,
hogy mennyi víz van a hús alatt. Ha el-
párolgott, folyamatosan pótoljunk!
Amikor átpárolódott,vegyük le róla a
fóliát, és magas hõfokon pirítsuk meg.
Ezután vegyük ki a pulykát a tepsibõl,
kicsit hagyjuk hûlni, hogy szeletelni
tudjuk. A pecsenyelevet és az egyéb
tepsiben fekvõ adalékokat turmixoljuk
össze, és az így kapott mártást cukor-
ral, citrommal, borssal és sóval ízesít-
sük. Köretnek adjunk hozzá burgo-
nyakrokettet vagy burgonyapürét. Ez
utóbbit megbolondíthatjuk kevés sze-
recsendióval, hogy még pikánsabb, fi-
nomabb legyen. Ha ebbõl az ételbõl egy
nagy tányérra valót megettünk, akkor
keressük meg Komit, hogy tartson ne-
künk egy edzést az összegyûjtött kaló-
riák elégetésére.

sete

Mit süt-fõz ma?

Heizler János

Hozzávalók: 1-1,5 kg pulyka vagy
csontozott pulykamell, 10 dkg füstölt
szalonna, 2 fej vöröshagyma, 3-4
gerezd fokhagyma, 2 db alma, 4
evõkanál olaj, só, törött bors, 1 dl
fehérbor, citrom és cukor.
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TelePaks

(…)Hárompont… címmel új
kulturális magazin indult a
városi televízióban. A kíná-
lati paletta széles, hiszen a
környezeti kultúra, a kör-
nyezet- és mûemlékvéde-
lem, a képzõmûvészet éppen
úgy teret kap a mûsorfo-
lyamban, mint például hely-
és megyetörténet szempont-
jából kiemelkedõ személyek,
események. A múlt, jelen,
jövõ egyaránt megjelenik a
hétrõl hétre csütörtök es-
ténként látható mûsorban.
A magazin házigazdája, Tell
Edit vendégül lát városunk-
ban fellépõ mûvészeket is,
így Paks aktuális kulturális
eseményei sorra felvonul-
nak az adásokban. Tell Edit
szívesen szerkesztené Önök-
kel együtt mûsorát. A
harompont@vipmail.hu e-
mail címen várja a nézõi ész-
revételeket, ötleteket.   -dal-

Mozi

Február 26.  (vas.) 19 óra
ELSZABOTT FRIGY
Feliratos spanyol-olasz

vígjáték

Március 1. (szerda) 19 óra
DOOM

Feliratos amerikai
akció-horror

Március 3. (péntek) 19 óra
AZ IGAZSÁG

FOGSÁGÁBAN
Feliratos kanadai-angol,

krimi 90 perc

Március 5. (vas.) 19 órakor
BÕRNYAKÚAK
Feliratos amerikai 

háborús film

Március 8. (szerda) 19 óra
FÛRÉSZ II.

Feliratos amerikai 
thriller

Március 10. (péntek) 19 óra
KISIKLOTTAK

Feliratos amerikai 
thriller

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Fotók: Vida Tünde (középen), Molnár Gyula

Szalagavató, farsang, évfordulók, lovasbál, 

lékhorgászat, kupadöntõ…

Tekintse meg honlapunkon 
a Paksi Hírnök képgalériáját !

A legfrissebb, legemlékezetesebb, leglátványosabb 
városi események képes összefoglalója az interneten!

www.paksihirnok.hu

Programok

Március 1-jén 17 órakor a
Paksi Közmûvelõdési Kht.
és a Finlandia Kör közös
rendezvénye: A finn iroda-
lom és a Kalevala - Dr. Sira-
tó Ildikó irodalomtörténész
elõadása.
Elsõ alkalommal rendezik
meg Pakson a Maskarades
Görög Táncházat. Tánctudás
nem szükséges, a táncoktató
megtanítja a vendégeket. Pár

nélkül is lehet menni a mûve-
lõdési központ nagyklubjába,
hiszen körtáncról van szó. A
táncház február 25-én, 20 óra-
kor kezdõdik. Belépõ: 600 Ft.
A Családsegítõ Szabad-
egyetem ünnepi záróössze-
jövetelét február 27-én, 17
órakor tartják a mûvelõdési
központ nagyklubjában.
Testvéreink a csángó ma-
gyarok címmel Kóka Rozália
és Petrás Mária elõadómû-
vészek lépnek fel.

Másfél-kétszobás kiadó lakást
keresnek Pakson az óvárosban.

20/2545135

„Ásó, kapa, nagyharang”
címmel második alkalommal
nyílott kiállítás a mûvelõdési
központban. Ezúttal 1975-ig
készült esküvõi fényképeket
vártak a szervezõk. Még tar-
talmasabbá, teljesebbé tet-
ték a gyûjteményt az egykori
esküvõi ruhák, kiegészítõk és
meghívók. Körülbelül két-
száz fotó gyûlt össze Paksról,
Dunakömlõdrõl, Györköny-
bõl, Dunaszentgyörgyrõl és
Bölcskérõl. A gyûjtésben
nagy szerepe volt a vidéki
nyugdíjaskluboknak. Igen

sokat segített a Paksi Kert-
barátok Egyesülete, a tagság
a fotók gyûjtése mellett a
tárlat berendezésében is köz-
remûködött. A megnyitón
Fodor Melinda szervezõ ar-
ról is tájékoztatta lapunkat,
hogy a kiállítás ideje alatt a
közönség szavazhat a nagy-
formátumú, bekeretezett es-
küvõi fotókra, a gyõztes kép
tulajdonosa értékes ajándék-
csomagot vehet majd át. A
kiállítást március 5-ig tekint-
hetik meg a mûvelõdési ház
kiskiállító termében.        -gy-
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BAUER AUTÓKÖLCSÖNZÕ
PAKS

Személygépkocsi, 9 fõs
mikrobuszok bérbe adása.

Cím: 7030 Paks, Tolnai út 2. 
Telefon: 06/20-9-428-144

„NYUGDÍJAS-
HITEL”

Igényelje akár havi
nyugdíja 10-szeresét !

75 éves korig ! 
tetszõleges célra ! 

kedvezõ kamattal !  
gyors elbírálással !

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes

leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

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

PAKS,
Táncsics u. 22. 
Tel: 75/319-209

Szolgáltatásaink:
– SZTK vények beváltása,
– kontaktlencse ápolószerek,
– szemüvegtartozékok,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.

OTP, Patika Egészségpénztár 
és Vitaminpénztár Partner (kártya)

Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül

elkészül

Dunakömlõdön, a 6-os út
fölött a faluház mellett köz-
mûves parasztház 1285 m2-

es telekkel eladó. A telek
31x41,5 m-es, 380 V-os

ipari áram van. 
Telefon: 06-30/286-1593.

Új utakon az Etalon-2004 Kft.
Az Etalon-2004 Kft. egy csalá-
dias vállalkozás. A Kollárné
Angyal Zsuzsa által vezetett
cég közel 40 egyéni és társas
vállalkozás könyvelését végzi.
Az 1989-ben alakult vállalko-
zás egyszeres és kettõs
könyvvitel mellett az adózás-
sal összefüggõ tevékenységet
is ellátja. Kapcsolatot tart
APEH, OEP, és magánnyugdíj-
pénztárakkal. A négyfõs cég
szolgáltatása a tavalyi évben
munka- és tûzvédelmi szakte-
vékenységi körrel bõvült. Fõ

profil a kockázatértékelés,

elemzés, amely kötelezõen

elõírt a vállalkozásoknál, de

egyéb munka és tûzvédelmi

feladatot is ellát. Törvény írja
elõ, hogy minden alkalmazot-
tat foglalkoztató cégnek köte-
lezõ egy kockázatértékelést,
elemzést elkészíttetni. E vizs-
gálat célja, hogy felderítse
azokat a veszélyforrásokat,
melyek munkahelyi balesete-

ket okozhatnak, illetve a prob-
léma elhárítására javaslatot is
tesz. Az Etalon-2004 Kft. szak-
értõ munkatársa a cég telep-
helyén végzi el a vizsgálatot,
ellenõrzi a munkavédelmi elõ-
írásokat és azok betartását,
majd a vállalkozás nagyságá-
tól és tevékenységi körétõl
függõen egy-két héten belül
elkészíti a kockázatértékelést.
A munkavédelmi kockázatér-
tékelés 2006. januárjától már
minden gazdálkodó egység
számára kötelezõ. Az ellenõr-
zõ hatóság egyszeri figyel-
meztetésnél még nem, de
többszöri mulasztásnál már
szankciókat is alkalmaz. 
Az Etalon-2004 Kft. várja le-

endõ ügyfelei jelentkezését

Pakson a Kurcsatov út 18.

szám alatt minden hétköz-

nap reggel 8 és 17 óra kö-

zött, valamint telefonon a 75/

319-017-es számon.

(x)

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

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

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

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

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

KIADÓ ÜZLET- ÉS
IRODAHELYISÉGEK

Paks fõutcáján, 
a volt konzervgyári 

irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig
700 Ft/m2 áron.

Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

A paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban
mûködõ

Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány 

köszöni Támogatóinak, hogy a 2004. évi jövedelemadó-
juk 1%-ával (40 883 Ft) támogatták az Alapítvány tevé-
kenységét. A befolyt összeget iskolai háziversenyek szer-
vezésére, tanulói könyvjutalmakra és díjakra fordítottuk.

A továbbiakban is köszönettel várjuk Alapítványunk tá-
mogatását.
Adószámunk: 18856167-1-17

Nagydorogi ötszobás, 
kétszintes, garázsos,
gázfûtéses, felújított
családi ház eladó.
Irányár: 14 M Ft.

Telefon: 06-30/373-5061

Tisztelt Paksi Polgárok! Ezúton is
kérjük Önöket, hogy az SZJA 1%-át a
város jó közbiztonságának megõrzését
(járõrszolgálat, rendezvények biztosítá-
sa) segítõ Paksi Polgárõr Egyesület ré-
szére ajánlja fel. 

Az egyesület adószáma:
18857852-1-17

Köszönettel Paksi Polgárõr Egyesület


