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PAKSIHÍRNÖK

A 6,5% néha
több mint 7% !

Mi nem bosszantjuk azzal, hogy betétjét kifizetéskor levonásokkal csökkentjük! 

3 hónapra évi 6,5% kamat!
6 hónapra évi 6,25%, 12 hónapra évi 6% (EBKM 6,00-6,66%)

Szeretettel várjuk Önöket Paks, Villany utca 4 szám (volt Németh Sörözõ) alatti fiókunkban. Telefon: 75/511-240

45 éve Ügyfeleink szolgálatában!
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Az elõrejelzések szerint lapunk
megjelenésével egy idõben, csütör-
tök-péntek táján tetõzik a Duna
Paksnál. A várható vízállás 890-900
centiméter lesz. 2002-ben 840 centi-
métert mértek Paksnál. A védeke-
zéssel megbízott Paksi Vízmû Kft.
vezetõje, Artim András szerint ez a
vízállás nem okozhat problémát.
Gond nagyobb esõzésnél lehet, de
erre is igyekeztek felkészülni, a kri-
tikus helyekre egy nagy vagy két ki-
sebb teljesítményû szivattyút tele-
pítettek.

A Közép-dunántúli Környezetvé-
delmi és Vízügyi Igazgatóság Ár- és
Belvízvédelmi Törzse vasárnap átte-
lepült Székesfehérvárról Tolna me-
gyébe. A központot a Szekszárdi
Szakaszmérnökségen rendezték be.
A Duna teljes Tolna megyei szaka-
szán másodfokú árvízvédelmi ké-
szültséget rendeltek el. 

Az elõrejelzések szerint elhúzódó
védekezésre lehet számítani a Duna
mentén. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Itt az ár
Kilenc méteren tetõzik
a Duna Paksnál



Hagyományosan július
elsején adja át Paks Város
Önkormányzata a Pong-
rácz Sándor-díjat. Pong-
rácz Sándor-díjat az a sze-
mély kaphat, aki munkájá-
val jelentõsen hozzájárult
Paks város egészségügyi
ellátásának fejlesztéséhez.
Az elismerésben évente
egy fõ részesülhet. A kitün-
tetés átadására Semmel-
weis Ignác születésnapján,
július elsején kerül sor. A
kitüntetés adományozásá-
ra javaslatot tehet minden
paksi lakos, paksi székhe-
lyû jogi személy, valamint
jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet. A ja-
vaslatokat, melynek tartal-
maznia kell a jelöltnek
azon tevékenységét, amely
méltóvá teszi a kitüntetés-
re, 2006. május 2-ig lehet
benyújtani Paks város
jegyzõjéhez.          

Másodszor adja át Paks
Város Önkormányzata 2006.
július 1-jén a Deák Ferenc-ki-
tüntetést. Ez azon köztisztvi-
selõk részére adományozha-
tó, akik kiemelkedõ munká-
jukkal hozzájárultak váro-
sunk közigazgatási tevékeny-
sége szakmai színvonalának
növeléséhez, a lakosság ügye-
inek kulturált intézéséhez,
magas színvonalú elõkészítõ
és végrehajtó tevékenysé-
gükkel segítették a képviselõ-
testület munkáját. A kitünte-
tésben évente egy fõ részesül.

A kitüntetés adományozásá-
ra javaslatot tehet minden
paksi lakos, paksi székhelyû
jogi személy, jogi személyiség-
gel nem rendelkezõ szervezet.
A javaslatokat, melynek tar-
talmaznia kell a jelöltnek azon
tevékenységét, amely méltóvá
teszi a kitüntetésre, május 2-
ig lehet benyújtani Paks város
jegyzõjéhez.                       -vt-
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Városi elismerések Szûkös határidõ, véges keret
A paksi önkormányzat rég-
óta foglalkozik azzal a gon-
dolattal, hogy a nagy sikerû
panelprogramhoz hasonló-
an a hagyományos techno-
lógiával épült házak ener-
giatakarékos felújítását is
támogassa. Erre állami pá-
lyázat hiányában nem volt
mód. Idén azonban lehetõ-
ség nyílt rá, s az önkor-
mányzat meg is hozta az eh-
hez szükséges döntéseket, s
elkülönítette a megfelelõ
pénzösszeget. Az Energia
Központ Kht.-hoz március

31-tõl lehet az 1994 elõtt
épült házak energiatakaré-
kos felújításához állami for-
rásra pályázni. Három cél-
lal nyújtható be igény: nyí-
lászáró csere, gépészeti fel-
újítások lakáson belüli el-
végzése, illetve külsõ hõszi-
getelés megvalósítása tá-
mogatható az állami keret-
bõl. A támogatás a négy-
hatszázezer forint lehet at-
tól függõen, hogy ezek kö-
zül a munkák közül hányat
végeznek el, akkor hatszáz-
ezer, ha mindhárom megva-
lósul.

A polgármesteri hivatal
átszervezése miatt a helyi
támogatással kapcsolatos
munkát a DC Dunakom
Kft. koordinálja, ide kell
majd benyújtani második
fordulóban a pályázatokat.
Kudorné Szanyi Katalin, az
ingatlankezelési és város-
üzemeltetési részleg veze-

tõje elmondta, hogy meg
kell várni az Energia Köz-
pont Kft. válaszát. Ettõl
függõen lehet önkormány-
zati hozzájárulást kérni.

Nyertes pályázat, azaz ál-
lami támogatás esetén az
államtól kapott 33%-ot 50-
re egészíti ki az önkor-
mányzat, a második eset-
ben 33%-os támogatást
nyújt. Azok a pályázók,
akiknek mûszakilag nem fe-
lelt meg a dokumentáció-
juk, nem kapnak egyik for-
rásból sem pénzt. 

Kudorné Szanyi Katalin
arra hívta fel a figyelmet,
hogy érdemes gyorsan és
pontosan pályázni, mert az
állami forrás véges, össze-
sen 880 millió forint áll ren-
delkezésre. A támogatott il-
letve forráshiány miatt el-
utasított pályázatokból
egyet kell a DC Dunakom
Kft (Paks, Kölesdi út 46.)
telephelyére eljuttatni. Pá-
lyázati ûrlap letölthetõ a
Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, az Energia
Központ Kft. honlapjáról,
illetve kérhetõ a DC
Dunakom Kft.-nél.  Az ön-
kormányzat elõbb értesí-
tést küld a pályázat befoga-
dásáról, majd bírálat után a
döntésrõl. A képviselõ-tes-
tület 15 millió forintot külö-
nített el erre a célra. Fel-
osztásáról a gazdasági és
városépítõ bizottság dönt.

Vida

Megkezdõdött április 3-án a DC Dunakom Kft. telephe-
lyén az irodaház bõvítése. Az átalakításra a létszámbõvü-
lés miatt van szükség. A paksi polgármesteri hivatal át-
szervezése nyomán ugyanis hattal nõtt az ügyintézõi lét-
szám, ezzel együtt a feladatok is szaporodtak, illetve az
ügyfélforgalom is nõtt. A bõvítés – mint Saáry Miklósné
ügyvezetõ elmondta – megoldást jelent az eddigi szûkös
elhelyezésre is. A munkát a Dunacenter Therm Kft. vég-
zi, miután közbeszerzési eljárás során gyõztesnek bizo-
nyult. Az irodaépület öt szobával bõvül. Lesz egy tárgya-
ló, illetve a földszinten egy mozgássérültek által is megkö-
zelíthetõ ügyfélfogadó helyiség. Az ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ 

Alapítvány (7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.) 
pályázatot ír ki az

Energetikai Szakközépiskola 

és Kollégium 
(7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95.) 

igazgatói 
állásának betöltésére.

Munkaköri feladat:
Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium

vezetése, szakmai, gazdasági és pedagógiai irá-
nyítása. Az iskola folyamatos szakmai fejleszté-
se, kapcsolattartás a környék üzemeivel, vállal-

kozóival.

A munkakör betöltésének feltételei:
egyetemi végzettség,

mérnöktanári végzettség,
pedagógus szakvizsga,

legalább 5 éves oktatásban eltöltött vezetõi
gyakorlat.

Az elbírálásánál elõnyt jelent:
az iskola profiljának megfelelõ mûszaki 

végzettség,
közoktatás-vezetõi, vagy jogi szakvizsga,
az iparban eltöltött szakmai gyakorlat,

helyismeret,
informatikai ismeret,

Alapítványi fenntartású iskolai 
vezetõi gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell a végzettségeket iga-
zoló oklevélmásolatokat, (külföldön szerzett ok-
levelet honosítva), a vezetõi programot, 30 nap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, részletes
szakmai önéletrajzot, a bérezési elvárásokat.

A pályázat benyújtási határideje: 
2006. április 30.

A pályázat leadási helye: 
ESZI Intézményfenntartó és Mûködtetõ Alapít-
vány (7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. 128-as szo-

ba). A pályázat postai úton, ajánlott külde-
ményként is eljuttatható. A borítékon fel kell

tüntetni „igazgatói pályázat”.

A pályázat elbírálásának 
idõpontja: 

2006. június 30.

A kinevezési eljárás a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény, valamint a 11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet alapján történik.

A munkakör betöltésének 
várható idõpontja: 

2006. augusztus 16.

A pályázatban kiírt vezetõi állás elnyerése ese-
tén a munkaviszony határozatlan idõre jön lét-
re. A vezetõi megbízás pedig 5 éves határozott
idõre szól.

Megjegyzés: az iskoláról információ olvasható a
www.eszi.hu honlapon, további információ kérhetõ dr.
Kiss Mihálytól, a kuratórium elnökétõl a 75/519-302 te-
lefonszámon, valamint az alapitvany@eszi.hu email
címen. A pályázat nyelve magyar. A beadott pályázato-
kat bizalmasan kezeljük, pályázati anyagot nem kül-
dünk vissza.



Elõzõ számunkban már be-
számoltunk arról, hogy a kör-
forgó építési munkálataihoz
le kell zárni a fõutca egy ré-
szét. Azóta már nap mint nap
együtt élünk ezzel, hiszen a
teljes forgalomkizárás márci-
us 27-én megtörtént a Kápol-
na utcai keresztezõdéstõl a
Dózsa György út 90. számú

házig. Ezzel egy idõben
egyes utcákban forgalomkor-
látozás lépett életbe. A Dózsa
György út zsákutca a volt
konzervgyár területén épült,
Tesco Áruház felé vezetõ fel-
táró úttól a Dózsa György út
90-ig. A Kápolna utca a fõut-
cától a Zsíros közi kereszte-
zõdésig zsákutca. Egyirányú

lesz április 10-ig a Rákóczi ut-
ca, a Dózsa György úttól a
Váci Mihály utcai keresztezõ-
désig. A Tolnai úton, a Kishe-
gyi és Tolnai útról a Tesco
Áruház felé vezetõ feltáró út
között vízkiváltási munkákat
végeznek, ezért ezen a szaka-
szon április 21-ig forgalom-
korlátozásra kell számítani.
Az építkezés idejére ideigle-
nesen megnyitották a Dózsa
György útról a Tesco felé ve-
zetõ utat a játéküzletnél. Így

a terelõ útvonal a következõ:
Dózsa György út, Táncsics
Mihály utca, Tesco Áruház
felé vezetõ feltáró út a Tolnai
útig. A lezárással, illetve for-
galomkorlátozással együtt a
gyógyszertárnál illetve a fõ-
utca és a Táncsics Mihály ut-
cai csomópontban lévõ busz-
megállókat áthelyezték. Az
önkormányzat és a kivitele-
zõk kérik a közlekedõk meg-
értését és türelmét.

-gyöngy-
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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: április 20.

Címlapkép: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖK

Fotók: Szaffenauer Ferenc

Útfelújítási munkálatok kez-
dõdtek a Kurcz György és az
Akác utcákban. A két nagy-
beruházás 224 millió forint-
ból valósul meg, és a tervek
szerint a nyár közepére befe-
jezõdik. Az önkormányzat
szakemberei 2004 óta folya-
matosan felmérik az utak ál-
lapotát Pakson. Akkor indult
az útrekonstrukciós prog-
ram, amelynek keretében
számos utca megújult már.
Az elkészült állapotrangsort
figyelembe véve a képviselõ-
testület úgy döntött, hogy
idén az Akác utca és a Kurcz
György utca egyik szakaszá-
nak komplett felújítását vég-
zik el. Faller Dezsõ beruhá-
zásokért felelõs alpolgár-
mester tájékoztatása szerint
a Kurcz György utca állapota
már kritikán aluli volt, felújí-

tása elodázhatatlanná vált.
Két éve elkészült a korszerû-
sítés terve, csakúgy, mint az
Akác utcáé. Az Akác utca a
város tehermentesítõ útja is,
útfelületének rossz állapota
mellett ez is indokolta mi-
elõbbi rekonstrukcióját. 

Az Akác utca 127, míg a
Kurcz György utca Pollack
Mihály és a Györkönyi kö-
zötti szakaszának felújítása
97 millió forintba kerül. A
munkálatokat március utol-
só napján mindkét helyszí-
nen megkezdte a kivitelezõ
DunaCenter Therm kft. A
befejezési határidõ a szerzõ-
dés szerint július 21-e. A

munkálatokat végzõ cég
ügyvezetõje, Kövesdi Lajos
elmondta: mindkét utcában
kétoldali csapadékvíz-elve-
zetés, valamint teljesen új
vízvezeték-hálózat épül. Ezt
követõen az útjavítások és a
tervezett útszélesítés után
aszfaltburkolatot kapnak az
utak. 

A két utca teljes rekonst-
rukciója mellett több hely-
színen is folytatódik a városi
útprogram. A Síksor pályá-
zata elõkészítés alatt van, a
Sárgödör tér úthálózata is
megújul az idén. Az 1+1 fo-
rintos útprogramban 9 utca
szerepel, felújításukra 50
millió forintra pályázott a vá-
ros. Sikeres pályázat esetén
a közbeszerzési eljárás és
engedélyeztetés lefolytatá-
sát követõen várhatóan má-
jusban indulhat a gyõztes ut-
cák felújítása. 

-DSZ-

Elodázhatatlan felújítások

„Forgalom elõl elzárt terület”



Az önkormányzat néhány hó-
napja felmérte a lakásépítési
és telekértékesítési szándé-
kot egy minden paksi háztar-
tásba eljuttatott kérdõívvel.
Az adatok kiértékelése azóta
megtörtént. Hum Ferenc, az
önkormányzat mûszaki osztá-
lyának vezetõje arról tájékoz-
tatta szerkesztõségünket,
hogy 45 paksi lakos jelezte,
hogy telket vásárolna Pakson,
135-en pedig eladnák építésre
alkalmas területüket. Ezen
jelzések alapján kezdõdött
meg a telekkialakításra alkal-
mas településrészek kiválasz-
tása. Az ingatlanok magántu-
lajdonban vannak, de az ön-
kormányzat többféle módon
segíti a telekkialakítást. Haj-
dú János polgármester tájé-
koztatása szerint három al-
kalmas terület van Pakson. A

Pollack Mihály utca jobb olda-
lán a Domb utca fölött, a Má-
jus 1. utca végén, illetve a te-
niszpálya mögötti területen, a
Vácikában. Utóbbit a tervek
szerint építési területté minõ-
síti az önkormányzat. E há-
rom területen alakítanak ki
telkeket építési vállalkozók

bevonásával. A Domb utca fö-
lött legkorábban 2007-ben, a
másik két területén még az
idén. Az Öreghegy utca végén
is folytatódhat az építkezés.
Ott lakossági igény alapján az
eddigi tizenöt százalékos be-
építési kötelezettséget hu-
szonötre módosítja az önkor-

mányzat – tudtuk meg Hajdú
Jánostól. 

A városrendezési stratégia
eredményeként évek óta nem
volt új telekkialakítás a város-
ban. Ennek köszönhetõ, hogy
az úgynevezett foghíjtelkeket
beépítették, sok öreg, bontás-
ra váró ház is eltûnt Paksról.

– Ez nagyon jót tett a város-
nak, hiszen megszépültek ut-
cái és az építkezõk is jól jár-
tak, hiszen ezeken a telkeken
nem volt szükség közmûvesí-
tésre – fogalmazott Hajdú Já-
nos. 

Hoffmann Zoltánné, az ön-
kormányzat mûszaki osztá-
lyának munkatársa arról tá-
jékoztatta szerkesztõségün-
ket, hogy a város a tervezési
folyamatban segítséget nyújt
a Május 1. utcában építkezõk-
nek, mégpedig a telekalakítá-
si terv és a megosztási váz-
rajz elkészítésével, illetve
közremûködik a közmûvek
engedélyeztetésében és ter-
veik biztosításában is. 

A telekárak után érdeklõdve
megtudtuk, hogy várhatóan
három-hat millió forint között
lehet majd megvásárolni az
építési telkeket, attól függõ-
en, hogy magán- vagy önkor-
mányzati értékesítés útján
veszik meg az érdeklõdõk. 

A tervekrõl áprilisban dönt
a képviselõtestület. A
Vácikában és a Május 1. utcá-
ban azonnal megkezdõdhet a
telkek kialakítása, az új
Domb utca fölötti terület ese-
tében idén csak a tervek ké-
szülnek el.                       -dal-
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent) Fonyó Dániel (lent)

Indulhat a telekkialakítás
Régóta van igény új építési telkek kialakítására Pak-
son. Rövidesen elõrelépés történhet e téren, hiszen a
tervek szerint a Május 1. utca végén és a Vácikában
még idén, az új Domb utca fölötti területen 2007-ben
várhatóak telekkialakítások. Az Öreghegy utcában pe-
dig tovább folytatódhat a magántulajdonú területek
építési célú értékesítése. Az elképzelésekrõl áprilisi ülé-
sén dönt a képviselõtestület.

Lovászi Endre
A várost bõvíteni kell, kevés a
telek, legtöbbször ezt úgy le-
het megoldani, hogy az em-
ber vesz egy régi házat és fel-
újítja. De ez drága. A Pollack
Mihály utca most még beépí-
tetlen oldalán lenne szeren-
csés új telkeket kialakítani
szerintem. Lehet, hogy ott a
közeli TSZ áthelyezése sokba
kerülne, de valamiképp biz-
tos megoldható lenne.

Péter Anikó
Egyedülállóként nevelem a
gyermekem, és anyagilag
nem vagyok olyan helyzet-
ben, hogy telekvásárláson
törjem a fejem. Azok számá-
ra mindenképp jól jöhet, ha
új telkeket hoznak létre,
akiknek anyagi helyzete le-
hetõvé teszi, hogy építkezze-
nek. Annak azért örülök,
hogy a város fejlõdik, próbál
terjeszkedni.

Gócza Éva
Örülök, hogy bõvítik a váro-
sunkat. Azt tartanám jó öt-
letnek, ha olyan telkeket
alakítanának ki, ahol van
tér, levegõ, nincsenek a há-
zak egymás hegyén-hátán,
nem nézném szívesen a
szomszéd falát. Helyileg
szép, természeti környezet-
ben képzelnék el új telke-
ket, akár 6-8 lakásos „nor-
mál” méretû házakkal.

Trungel Bianka
Egy kis telek is szinte vagyo-
nokba kerül, de sokaknak
nincs rá pénze. Mi is szívesen
építkeznénk. Ha ezeknek az
új telkeknek nem lenne irre-
álisan magas az ára, akkor
többeket is biztosan érdekel-
ne. Egyelõre azonban úgy ér-
zem, a lakótelep bõvítése
könnyebben kivitelezhetõ
lenne, és valószínû, hogy arra
is lenne igény.



(Folytatás a címlapról.)

A polgármesteri hivatal át-
szervezése óta az ár- és bel-
víz-védekezési munkák a Pak-
si Vízmû Kft.-hez tartoznak.
Mivel a Dunán levonuló ár-
hullám a vízállás-elõrejelzés
szerint soha nem látott nagy-
ságban tetõzik, a vízmû foko-
zott odafigyeléssel végzi a vé-
dekezési munkákat. Artim
András ügyvezetõ elmondta,
hogy az Árvíz utcában lévõ
hét ház és a betonüzem védel-
mét megoldották, nyúlgátat
építettek, amire fóliatakarás

került.  Homokzsákokat jut-
tattak el a Kosár utca végéhez
és a vízi rendészethez.  Ezek-

re – mint az ügyvezetõ tájé-
koztatott – azért van szükség,
mert a 2002-esnél körülbelül
fél méterrel magasabb vízre
számítanak. 

A Duna paksi szakaszán 11
zsilip van, ezeket a víz emel-
kedésével összhangban le-
zárták. Ezekhez április har-
madikán három újabb szi-
vattyút rendeltek, melyek-
bõl egyet a Páli árokhoz,
egyet az úgynevezett lakóte-
lepi zsiliphez helyeztek.
Artim András hozzátette: a
meteorológusok által szerda-
csütörtök környékre jelzett
csapadék érkezésére készül-
tek ily módon. 

A Duna rendkívül magas
vízállása miatt nem jár a
komp Paks-Géderlak között.

Vida Tünde
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Meghaladja a tízmillió forin-
tot a kistérséget kiszolgáló
jelzõrendszeres házi gondo-
zási rendszer éves költség-
vetése. A közös feladat ellá-
tásról márciusi ülésén hatá-
rozott a Paksi Többcélú Kis-
térségi Társulás. A megbe-
szélésén emellett az ok-
mányiroda munkájáról tájé-
kozódott a tagság, és elfo-
gadták a szervezet 2005. évi
költésvetésérõl szóló beszá-
molót.

A kistérséghez tartozó tele-
pülések egy részén, Pakson,
Dunaföldváron, Bölcskén és
Madocsán már mûködött jel-
zõrendszeres házi gondozás
195 készülékkel. A szociális
ellátási forma egy sikeres
pályázatnak köszönhetõen
ezentúl valamennyi települé-
sen igénybe vehetõ lesz
majd. A paksi szociális ott-
hon lesz a központ, a tervek
szerint ennek irányításával
mûködik a rendszer.

A kistérség márciusi ülésén
vette át közös feladatként
ezt az ellátási rendszert, mi-
velhogy a kiegészítõ állami
normatívát, ami készüléken-
ként több mint húszezer fo-
rint, így igényelheti meg a
társulás. A szervezet vezetõ-
jének tájékoztatása szerint
két-két dolgozó áll majd

minden településen készen-
létben ahhoz, hogy a központ
riasztását követõen azonnal

házhoz tudjanak menni. A
jelzõrendszeres házi gondo-
zás feladatainak éves költsé-

ge várhatóan 10 millió forint
lesz. 

A társulás legutóbbi meg-
beszélésén elfogadta a szer-
vezet beszámolóját és tájé-
koztatót hallhatott a paksi
okmányiroda február elseje
óta mûködõ új, elektronikus
ügyfélfogadási rendszeré-
nek mûködésérõl. Nyiratiné
Nász Rózsa, az okmányiro-
da vezetõje elmondta: egyre
több ügyfél veszi igénybe az
új szolgáltatást, meggyor-
sítva így az ügyintézést.
Kérte a társulás polgármes-
tereit, hogy népszerûsítsék
településeiken az új rend-
szert, hiszen az ügyfelek, ha
megadott idõpontban, min-
den szükséges iratot besze-
rezve érkeznek az okmány-
irodába, jóval rövidebb idõ
alatt elintézhetik ügyeiket.
A paksi iroda körzetköz-
pontként 14 település lakóit
szolgálja ki. A tájékoztatást
és a népszerûsítést is segíti
új kezdeményezésük,
amelynek keretében a tár-
sulás településeit ismerheti
meg a közönség az intéz-
mény fotógalériájában. Az
irodaház földszintjén elsõ-
ként Madocsáról, s az ott
élõk életérõl láthatnak ké-
peket. 

-dal-

Gombnyomásra jön a segítség
A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás és a paksi, a
németkéri és a györkönyi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat 2005. május 31-én közösen nyújtottak be pályáza-
tot a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatán
keresztül Németország Belügyminisztériumához a
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás fejlesztésére. A
pályázat gondozását a paksi Német Nemzetiségi
Kisebbségi Önkormányzat vállalta magára. A németorszá-
gi elbírálást követõen tavaly szeptemberben kaptak
értesítést arról, hogy a pályázaton 22.540 eurót, azaz
5.679.292 forint támogatást nyertek. A jelzõrendszer
kistérségi kiépítéséhez a Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás kettõmillió forint önerõvel járult hozzá. 
Pakson és a környezõ tíz településen megkezdõdött a
jelzõrendszer kiépítése. Jelenleg Dunakömlõdõn,
Németkéren és Györkönyben üzemelnek már készülékek.
A kistérségi jelzõrendszer ünnepélyes átadása április 7-én,
pénteken 16 órakor lesz Pakson, a Szociális Intézmények
Igazgatóságán. Az eseményre meghívták a Tolna Megyei
Német Kisebbségi Önkormányzat vezetõit is.

A készülékek száma a településeken
Paks-Dunakömlõd 9 db
Bikács 5 db
Nagydorog 10 db
Pusztahencse 5 db
Györköny 10 db
Sárszentlõrinc 5 db
Kajdacs 6 db
Gerjen 6 db
Németkér 10 db
Pálfa 8 db
Dunaszentgyörgy 9 db

Tetõzik a Duna
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Fotó: Fonyó Dániel

Paksra látogatott Hillerné
Farkas Julianna, az MSZP el-
nökének felesége. Itt tartóz-
kodása alatt Molnár József
országgyûlési képviselõjelölt-
tel együtt ellátogatott a Gesz-
tenyés úti idõsek otthonába,
illetve paksi nõkkel találko-
zott a mûvelõdési központ-
ban. Az általa tartott fórumon
szó volt többek között az
egészségügyrõl, oktatásról,
az idõsebb és fiatalabb kor-
osztály szerepérõl, problémá-
iról egyaránt. Hillerné Farkas
Julianna a felmerült kérdése-
ket összegezve kiemelte, hogy
milyen nagy szerepe van a
nyugdíjas civil szervezetek-
nek a közéletben, ugyanakkor
ez a korosztály a családok éle-
tében is egyre nagyobb, fon-
tosabb szerepet tölt be. Hoz-
zátette: azt tapasztalja, hogy
õk maguk is arra vágynak,
hogy tartalmasan, célokkal

telve töltsék a nyugdíjas éve-
ket. A fiatalabbakról szólva
elmondta, visszatérõ problé-
ma, hogy nehéz megosztani
magukat a különbözõ szere-
pek, így az anyaság, a háztar-
tásvezetés és a karrier között,
ezek mindegyike teljes em-
bert, óriási energiát kíván.
Szerinte az a nõ tud sikeres
lenni a közéletben, akit a csa-
ládja támogat ebben, akit a
párja elismer és hagy kibon-
takozni. Molnár József, az
MSZP képviselõjelöltje hoz-
zátette: számítanak a höl-
gyekre, amit mutat az is, hogy
jelöltjeik 20 százaléka nõ. –
Úgy látom, hogy napjainkban
egyre több hölgy vallja magát
sikeresnek, egyre többen
váltják valóra álmaikat, vá-
gyaikat, ebben pedig minden
területen segíteni kell õket –
tette hozzá.                                 

-kgy-

Az MSZP számít a nõkre
A Pakson mûködõ polgári kö-
rök lakossági fórumot hirdet-
tek március 28-ára. A meghí-
vó szerint, melyet a Duna-
korzó Polgári Egyesület elnö-
ke írt alá, a két vendég dr.
Molnár Károly, a PA Zrt.
Igazgatóságának jelenlegi, és
dr. Mészáros György az igaz-
gatóság elõzõ elnöke lett vol-
na. Dr. Mészáros György a fó-
rum elõtt sajnálattal fogadta,
hogy dr. Molnár Károly nem
tudott elmenni a beszélgetés-
re, és kijelentette, hogy az
erõmûvel kapcsolatos infor-
mációk annyira fontosak,
hogy õ hajlandó bármikor le-
ülni azokról tárgyalni. Dr. Mé-
száros György hozzátette,
hogy az erõmûben zajló hol-
dingosítással, kiszervezések-
kel kapcsolatosan kevés infor-
máció kerül nyilvánosságra, s

ezért a folyamatot csak vizio-
nálni lehet. – Maga a rendszer
akár jó is lehet, csak ismerni
kellene az eseményeket –
mondta. 

Dr. Molnár Károly, a Paksi
Atomerõmû Zrt. Igazgatósá-
gának elnöke a Paksi Hírnök-
nek elmondta, hogy idõponte-
gyeztetési problémák miatt
nem vett részt a lakossági fó-
rumon. – Szakemberekkel
szívesen vitatkozom, de nem
vagyok politikus, így Mészá-
ros úrral nincs mirõl vitatkoz-
nom – mondta dr. Molnár
Károly, aki azt is hozzátette,
hogy a holdingosítással egyet-
ért, de még nem volt módja az
igazgatóságnak tárgyalni ró-
la, hiszen nem kaptak a témá-
val foglakozó elõterjesztést a
tulajdonos MVM Zrt.-tõl. 

SJ

Egyszereplõs fórum 

Azonos feltételek az iskolákban
Oktatási témákról tájékozta-
tott a mûvelõdési központ
klubtermében Arató Gergely,
az Oktatási Minisztérium ál-
lamtitkára. A politikus, aki
Molnár József MSZP-s or-
szággyûlési képviselõjelölt
vendége volt, elmondta: a leg-
fontosabb az oktatásban az
infrastruktúra, az épületek
fejlesztésének megoldása.
Mint kiemelte, az „Új Ma-
gyarország” programban az
európai uniós pályázati pén-
zek 15-20%-át az oktatási in-
tézmények fejlesztésére kí-
vánják fordítani. Ezer iskolát
és óvodát terveznek felújítani,
további háromszáz iskolát pe-
dig teljesen újjá kívánnak épí-
teni, annak érdekében, hogy
minden gyerek korszerû kö-
rülmények között, modern
eszközökkel tanulhasson. Ara-
tó elmondta, hogy az elmúlt
négy évben az oktatás szerep-
lõi közösen kialakították egy

oktatási rendszer körvonalait
az általános iskoláktól az egye-
temekig. A következõ négy év
feladata az lesz, hogy nyugodt
fejlesztéssel kitöltsék ezeket a
kereteket. – Fontos, hogy le-
hessen foglalkozni a részletek-
kel, és egy olyan idõszaka kö-
vetkezzen az oktatáspolitiká-
nak, amikor végre be lehet fe-
jezni valamit, aminek a kezde-
te sikeres volt – mondta.

A házigazda, Molnár József
megválasztása esetén a leg-
fontosabb feladatának azt
tartja, hogy egyenlõ feltétele-
ket biztosítson a kistelepülése-
ken tanulóknak és a városi di-
ákoknak. Ehhez, mint rámu-
tatott, arra van szükség, hogy
ne csak a mennyiségi elv alap-
ján kerülhessenek elõnyös
helyzetbe a diákok. A képvise-
lõjelölt hangsúlyozta, céljuk,
hogy lehessen a kis intézmé-
nyekben is magas színvonalú
oktatást biztosítani.            -sj-

Mikola István, a Fidesz mi-
niszterelnökhelyettes-jelölt-
je volt vendége Paks városá-
nak. Az egykori egészség-
ügyi miniszter meglátogatta
a rendelõintézetet és a kis-
térségi társulás központi or-
vosi ügyeletét. Az ezt köve-
tõ sajtótájékoztatón kiemel-
te, hogy pártja ellenzi a kór-
házak privatizációját. 

– Nagyon jó példa az euró-
pai szintû paksi rendelõinté-
zet, hogy okos városvezetés-
nél nincs szükség a nagytõke
bevonására – mondta Mikola
István, aki beszámolt arról
is, hogy a Fidesz programjá-
ban kiemelt szerepet kap az
egészségügy, a szociálpoliti-
ka, a vidék felzárkóztatása.
Ezt a tényt erõsíti az is, hogy
személyét nevezte meg Or-
bán Viktor miniszterelnök-
helyettes-jelöltnek. 

Mikola István kiemelte a
Fidesz programjából a mun-
kahelyteremtés fontosságát.
– A munkahely nem „csak” a

családok megélhetését bizto-
sítja – szögezte le –, de an-
nak hiánya egészségügyi
problémákat is okoz. Ha va-
laki hosszú ideig munka nél-
kül marad, akkor elõbb-
utóbb építésre, alkotásra al-
kalmatlanná válik, és testi-
lelki bajokkal lesz elfoglalva.
A munkahely a népegészség
szempontjából is fontos,
mert ha munkahely van,
több bér van, annak több a
jövedelemarányos járuléka,
és így több pénz folyik be a
nyugdíjkasszába és az egész-
ségbiztosítás kasszájába,
amelyekbõl a rendszereinket
mûködtetjük – mondta a mi-
niszterelnökhelyettes-jelölt. 

A sajtótájékoztatón jelen
volt Tóth Ferenc országgyû-
lési képviselõjelölt is, aki el-
mondta, hogy a Fidesz prog-
ramjában kiemelt szerepet
kap az infrastrukturális fej-
lesztés, különös tekintettel
az M6-os út elkészítésének
meggyorsítása. SJ

Jó példa a paksi rendelõ



Kitartanak a reform mellett
A parlamenti választás jegyé-
ben folytatta a Paksi Liberá-
lis Klub tavaszi politikai est-
jeit. A városi mûvelõdési köz-
pont klubtermében Horn Gá-
bor, a Miniszterelnöki Hivatal
politikai államtitkára, az
SZDSZ kampányfõnöke,
„Megvalósult reformok és to-
vábbi elképzelések az okta-
tásban” címmel tartott elõ-
adást. A rendezvény házigaz-
dája dr. Strasszer Tamás, az
SZDSZ országgyûlési képvi-
selõjelöltje volt. Az államtit-
kár elmondta, hogy 2002-ben
az SZDSZ irányítású tárca az
1994-ben megkezdett okta-
táspolitikát folytatta: sikerült
a korszerû változások sorát
megindítani, de ahhoz, hogy
ezek az ország minden iskolá-
jában megjelenhessenek, a
pedagógusok aktív közremû-
ködésére is szükség van. Az
SZDSZ folytatni szeretné a
liberális oktatási reformot,
ennek legfontosabb eleme
Horn Gábor szerint, hogy le-
hetséges-e, illetve mennyire

lehetséges az iskolarendszert
a gyerekek számára elfogad-
hatóbbá, korszerûbbé, nyitot-
tabbá tenni. Hogy ez megva-
lósulhasson, fel kell szabadí-
tani az iskolákat az úgyneve-
zett idõcsapdából. – Az iskola
ne a lexikális tudásról, hanem
a tudás felhasználásáról, a
probléma megoldásról szól-
jon – mondta a politikus. En-
nek szerinte óriási jelentõsé-
ge van, mert felszabadítja a
diákot, a pedagógust és a szü-
lõt egyaránt. A tanagyag
mennyiségét csökkenteni
kell, és helyet kell adni a mo-
dern tananyagoknak. Ezen
belül is kiemelt jelentõsége
van a nyelvi képzés megerõsí-
tésének, emelte ki az állam-
titkár. Az SZDSZ országgyû-
lési képviselõjelöltje, dr.
Straszszer Tamás elmondta,
hogy a következõ ciklus egyik
legfontosabb oktatási felada-
ta, hogy kitalálják annak
megoldását, hogy az oktatás
szolgálja a gazdaságot.            

SJ
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Fotó: TelePaks

Kóka János gazdasági mi-
niszterrel tartott közös sajtó-
tájékoztatót dr. Strasszer Ta-
más, az SZDSZ országgyûlé-
si képviselõjelöltje március
30-án. A gazdasági miniszter
elmondta, hogy az SZDSZ
gazdasági programjának
egyik fontos pontja az egy-
kulcsos adó bevezetése,
melynek eredményeként
egyszerûbb lesz az adózás,
megszûnik az adócsalás, le-
hetõség nyílik a kisebb, haté-
konyabb állam megteremté-
sére és az egészségügy átfor-
málása. A miniszter szerint
Paks térségében a legfonto-
sabb az infrastruktúra bõví-
tése, a hatos út mielõbbi át-
építése, mely lehetõséget
nyújt a térségben ipartelepí-
tésre. – A magasan képzett
munkaerõ rendelkezésre áll,

ezért komoly cégek idetelepí-
tése is lehetséges – mondta.
Kóka János fontosnak tartot-
ta, hogy Pakson, az ipari park
bõvítésével megteremtsék a
több lábon állást, s ne csak az
erõmû legyen a térség meg-
határozó vállalkozása. Dr.
Strasszer Tamás a dunaújvá-
rosi példát hozta elõ. Mint
mondta, ha van megfelelõ inf-
rastruktúra, lehetõség van
arra, hogy több száz munka-
hely jöjjön létre. Az SZDSZ-
es képviselõjelölt rámutatott,
hogy Paks számára jó hír,
hogy még ebben az esztendõ-
ben elkészülnek a hatos autó-
pálya Dunaújváros-Szek-
szárd közötti szakaszának
tervei, és 2007-ben EU-s pá-
lyázati pénzekbõl maga a be-
ruházás is megkezdõdhet.

SJ

Cél a hatékonyabb állam

A Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Közhasznú Társaság-
nál tett látogatást a Társa-
dalmi Ellenõrzõ és Informá-
ciós Társulás ellenõrzõ bi-
zottsága, azzal a céllal, hogy
információt gyûjthessenek a
kiégett kazetták átmeneti
tárolójának bõvítési munká-
latairól. A TEIT még 1994-
ben alakult meg azzal a cél-
lal, hogy az atomerõmû kö-
zelében élõket hitelesen tá-
jékoztathassa a létesítmény
biztonságáról. A térség pol-
gármestereibõl létrejött tár-
sulás ezeket az információ-
kat különbözõ csatornákon,
így például szórólapokon ke-
resztül juttatja el a térségen
élõkhöz, valamint az inter-
neten is olvashatóak hasznos

információk a www.teit.hu
weboldalon. – A TEIT ellen-
õrzõ bizottsága nem ellen-
õrizni vagy felügyelni érke-
zett az erõmûbe, hiszen itt
laikus emberekrõl van szó,
hanem csupán információt
gyûjteni, hogy majd ezt to-
vábbadhassa a lakosság felé
– mondta el Molnár József a
TEIT ellenõrzõ bizottságá-
nak elnöke. A négytagú bi-
zottság Frigyesi Ferenc, az
RHK Kht. beruházási igaz-
gatójának elõadásából tájé-
kozódhatott a tárolók eddigi
építkezési, bõvítési munká-
latairól, jövõbeli terveirõl.
Frigyesi Ferenc elmondta: a
tároló új moduljai 2007 elsõ
felében lesznek majd üzem-
képesek.                    -gyöngy-

Tájékozódni jöttek Paksra

Paks Város Önkormányzata az országgyûlési képviselõ-
választás napján, 2006. április 9-én a biritói 21. számú sza-
vazókörhöz tartozó, Cseresznyés illetve Csámpa pusztán
lakó választópolgárok részére három alkalommal választási
buszjáratot indít. Délelõtt 8 és 11 órakor, valamint délután
16 órakor. A busz Cseresznyés-pusztáról a vegyesbolt elõl
indul, megáll mindkét csámpa-pusztai buszmegállóban,
végállomása az I. István Szakmunkásképzõ Iskola.

A Fidesz paksi kampányfõnöke, Barnabás István ki-
fogással fordult a helyi választási bizottsághoz azzal a be-
jelentéssel, hogy Molnár József, azMSZP országgyûlési
képviselõjelöltje idõ elõtt kampánylevelet küldött ki az el-
sõ szavazókhoz. A paksi választási bizottság március 20-
án ült össze a panasz kivizsgálására és megállapította,
hogy a kifogásnak helyt ad, és megállapította a választó-
jogi törvény megsértését, mivel a törvény szerint a vá-
lasztói névjegyzékhez legkorábban a választások elõtt
húsz nappal férhet hozzá a jelöltet delegáló párt, vagy
szervezet. A bizottság a további törvénysértéstõl eltiltot-
ta a helyi MSZP szervezetét.
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Sem jelenleg, sem a követ-
kezõ 25-30 évben nem lehet
kiváltani a paksi atomerõmû
mûködését a magyarországi
energiaellátás biztonságá-
nak veszélyeztetése nélkül,
éppen ezért elengedhetet-
len az erõmû üzemidõ-hosz-
szabbítása, sõt, néhány éven
belül gondolkozni kell újabb
atomerõmûvi blokk vagy
blokkok építésén is – hang-
zott el a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi
Egyetemen (BME) mûködõ
Energetikai Szakkollégium
március 28-i fórumán. Dr.
Molnár Károly, a BME rek-
tora, a Paksi Atomerõmû

Zrt. igazgatóságának elnö-
ke megnyitójában rámuta-
tott, hogy az atomerõmû lé-
tesítéséhez, üzemeltetésé-
hez nagymértékben hozzá-
járultak a Mûegyetem szak-
emberei. Hasonlóképp jövõ-
jének alakulásában, vagyis
az üzemidõ-hosszabbítás el-
végzésében is komoly mun-
kát végeznek az egyetem
oktatói és intézményei.

Gerse Károly, az MVM ve-
zérigazgató-helyettese sze-
rint az atomerõmûvek világ-
szerte reneszánszukat élik,
a nukleáris energiatermelés
nélkül például az Európai
Unió sem tudná teljesíteni a

kiotói vállalás kapcsán kitû-
zött célkitûzéseket. – Az el-
látás biztonsága azt indo-
kolja, hogy az üzemidõ-
hosszabbítás elvégzése
után, amely minden szem-
pontból gazdaságos megol-
dás, épüljön újabb atomerõ-
mû is Magyarországon –
szögezte le.

Dr. Aszódi Attila, a BME
Nukleáris Technikai Inté-
zet igazgatója a különbözõ
energiaforrásokat számba
véve elmondta, a fosszilis
energiahordozók egyre
drágábbak, egyoldalú
energiafüggõségünk miatt
– amely fõleg az orosz föld-

gázt jelenti – kiszolgálta-
tottá tesznek. A megújuló
energiaforrások – víz, nap,
szél, biomassza – vagy föld-
rajzi elhelyezkedésünk mi-
att nem nyújtanak megol-
dást, vagy rendkívül drá-
gák, még az egyetlen reális
lehetõségként számba ve-
hetõ biomassza segítségé-
vel is csak mintegy 300 me-
gawatt villamos kapacitás
váltható ki. – Ilyen körül-
mények között tényleg
nincs alternatívája a nukle-
áris energiatermelésnek –
jelentette ki dr. Aszódi At-
tila.

Mayer György

Minden az atomenergia mellett szól

Az atomerõmûben elsõként
meghirdetett munkabeszün-
tetés a bírósági tárgyalóte-
remben végzõdött, mielõtt
valójában elkezdõdött volna,
a másik ellehetetlenült. A
Mûszakos Dolgozók Érdek-
védelmi Szervezete (MÉSZ)
március utolsó hétfõjén kez-
dett 72 órásra tervezett
sztrájkba, de azt kedden es-
te lefújták, mert úgy ítélték
meg, hogy ellehetetlenült.
Az atomerõmûben egyéb-
ként is igen korlátozottan le-
het sztrájkolni. Hétfõre a tu-
lajdonos MVM Zrt. nem en-
gedélyezett teljesítmény-
csökkentést, kedden is csu-
pán kétszer félórában nyílt
lehetõség egy-egy blokkon
legfeljebb öt százalékos visz-
szaterhelésre. A demonstrá-
ció lefújásának másik oka,
hogy egy blokkügyeletest

azonnali hatállyal elbocsá-
tottak. Ennek oka az atom-
erõmû közleménye szerint
az volt, hogy a munkavállaló
a még elégséges szolgálta-
tásról szóló megállapodást
felülbírálta, és jogszerûtlen
intézkedést tett. 

Mindezek után csütörtökön
a négy szakszervezetbõl há-
rom, illetve a munkáltató
képviselõje aláírta a megál-
lapodást, a MÉSZ pedig kül-
döttgyûlés elé bocsátotta
azt. 

Dr. Kiss Mihály, a legna-
gyobb létszámmal bíró
PADOSZ elnöke elmondta,
hogy az idei bérfejlesztésnek
köszönhetõen záródik a bér-
olló az atomerõmûben, hi-
szen egységes 13.800 forin-
tos alapbéremelésben egyez-
tek meg. Ez a nagy többség-
nél meghaladja az ötszázalé-

kos emelést. Nagy ered-
ménynek tartja a szakszer-
vezeti vezetõ azt, hogy a ka-
rácsonyi jutalom, ami tavaly
nettó 150 ezer forint volt,
idén 158.200-ra emelkedik.

–  A munkáltató kezdemé-
nyezte, hogy térjünk át a vá-
lasztható béren kívüli jutta-
tásokra. Mi ezt nem vetettük
el, de nem tartjuk még felké-
szültnek magunkat az erre
vonatkozó döntésre, ezért
abban állapodtunk meg,
hogy azt június 30-ra ha-
lasztjuk – tájékoztatott dr.
Kiss Mihály. Ennek értelmé-
ben az eddigi konstrukcióra
épül a növelés. Az elnök ki-
emelte, hogy a nyugdíjpénz-

tárba a munkáltató 6%-ot fi-
zet be, a vitaminpénztárba
pedig 157.900-t.

Berkes Sándor (képün-
kön), a MÉSZ elnöke a több
órán át tartó küldöttgyûlést
követõen kiegészítéseket
kért a munkáltatótól. Ennek
alapján bekerült a bérmeg-
állapodásba, hogy amennyi-
ben az infláció több lesz mint
két százalék, november 15-ig
beépítik a különbséget az
alapbérbe. A MÉSZ másik
követelése volt, hogy az úgy-
nevezett fixpótlékok ne 5,5,
hanem 10%-kal növeljenek.
– Ez nagyon fontos, hiszen
jelentõs része a mi kollektí-
vánkat érinti – tette hozzá
Berkes Sándor, aki egyéb-
ként nagyon jónak értékelte
a bérfejlesztést. – Olyan tár-
gyalás nincs, ahol én min-
dent megkapok, a másik fél
semmit. Szerintem igen jó
feltételeket harcoltunk ki.
Igaz ennek áldozatai is van-
nak. Egy embert elbocsátot-
tak, ellenem pedig a sztrájk-
kal kapcsolatos anomáliák
nyomán vizsgálat indul –
zárta a MÉSZ elnöke.

Vida Tünde

Megszületett a bérmegállapodás
Szinte napra pontosan egy hónappal a tárgyalások
megkezdése után megállapodtak a felek az idei bérfej-
lesztésrõl a paksi atomerõmûben. A megegyezés talán
még soha nem született meg ilyen nehezen, sztrájk, el-
bocsátás, bírósági feljelentések kísérték a tárgyaláso-
kat. Az eredmény: 13.800 forintos alapbéremelés, illet-
ve számos más bért, illetve egyéb juttatást érintõ növe-
kedés.

Fotó: TelePaks
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A gyermekvédelmi rend-
szerhez kapcsolódó szerve-
zeteknek rendezett tanács-
kozást a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat.
Borbás László, a szolgálat
vezetõje elmondta, hogy a
harmadik alkalommal
megtartott megbeszélésen
az eddigiekhez hasonlóan
áttekintették a helyi gyer-
mekvédelmi rendszer eddi-
gi mûködését, eredménye-
it, illetve meghatározták
fejlesztésének lehetõsége-
it, hogy a szakmaközi
együttmûködés egyre job-
ban és gördülékenyebben
mûködjön a városban. Az
1997. évi gyermekvédelmi
törvény rendelkezik arról,
hogy a gyerekekkel, csalá-
dokkal foglalkozó szakem-
bereknek közösen, együtt-
mûködve kell megtenniük
intézkedéseiket. Például

gyermekbántalmazás ese-
tén a problémát a gyer-
mekkel foglalkozó intéz-
mény vagy szakember ér-
zékeli, akár az óvodában,
iskolában, akár a házior-
vosnál, a védõnõnél, vagy a
gyermekjóléti szolgálat-
nál. Borbás László rámuta-
tott, hogy ha egymás mel-
lett történnek meg az in-
tézkedések, az közel sem
olyan hatékony, mintha
együttmûködve, a többi
szakembert informálva,
közösen tennék meg a
szükséges szakmai lépése-
ket. – A szolgálat fõ fel-
adatköre a gyermekvéde-
lem, a többieknek, például
a védõnõknek, háziorvos-
oknak, pedagógusoknak a
gyermekvédelmi rendszer-
hez kapcsolódó feladataik
vannak – mutatott rá a
szolgálat vezetõje. Az eddi-

gi tanácskozásokon szület-
tek a rendszert fejlesztõ
eredmények, ugyanakkor
megoldásra váró feladatok
is felmerültek. Az elsõ
megbeszélésen például fel-
vetõdött az iskolai gyer-
mekvédelem kérdése. Ma
már fõállású iskolai szociá-
lis munkást foglalkoztat-
nak. – Bár nem kötõdik
szorosan a tanácskozáshoz,
de jelentõs fejlõdést jelen-
tett a Térségi Pedagógiai
Szakszolgálat feladatainak
bõvülése. Visszatérõ kér-
dés, és minden megbeszé-
lésen felmerül, hogy a
gyermekvédelmi jelzõ-
rendszerben kinek milyen
jelzési kötelezettsége van.
Többek között errõl is szó
esett az idei találkozón –
összegezte Borbás László,
a szolgálat vezetõje.  

-gyöngy-  

Gyermekjóléti tanácskozás
Tavaly október óta a
Fortuna Rádiónak Bony-
hádon és Cecén is van
frekvenciája, stúdiója
azonban csak Pakson mû-
ködik. Annak érdekében,
hogy a hallgatók minél kö-
zelebbrõl megismerhessék
a rádió munkatársait, a rá-
diósok pedig a közönségü-
ket, a Fortuna rendkívüli
mûsort rendezett mindkét
vételkörzetben. Elõbb
Bonyhádon, majd Sárbo-
gárdon alakítottak ki ide-
iglenes stúdiót. A rendkí-
vüli mûsor folyamán a For-
tuna egész nap várta az ér-
deklõdõket az ideiglenes
stúdióba, ahol a környék
közéletének személyisége-
ivel is találkozhattak.
Ezen kívül meglepetések-
kel és ajándékokkal, mat-
ricaosztogató kommandó-
val, Sárbogárdon a kicsi-
ket ugráló várral is fogad-
ta a Fortuna Rádió.

Biztonságot növelõ ötletek
A Paksi Városi Balesetmegelõzési Bi-
zottság idei elsõ ülésén számos olyan
javaslatot megfogalmazott és továb-
bított az illetékesek felé, amellyel a
balesetek számát szeretnék csökken-
teni, s a közlekedõk biztonságát nö-
velni. Bakonyi László rendõr törzs-
zászlós, a közlekedésrendészeti alosz-
tály vezetõje elmondta, hogy miután
értékelték a 2005-ös év közlekedési
eseményeit, több feladatot határoz-
tak meg a helyzet javítása érdekében.
Tervezik, hogy információs táblát he-
lyeznek ki kapitányság elé. Ezen jel-
zik, hogy hol, milyen súlyosságú bal-
esetek történtek. Javasolták, hogy a
jó idõ beálltával „megszaporodott”
gördeszkások, görkorisok számára
épüljön ki egy alkalmas terület, hogy
ne az úttesten hódoljanak hobbijuk-
nak. A paksi fõutca közlekedési feltét-
eleinek javítása érdekében tett javas-
lataikat a város vezetéséhez juttatták
el. – Bizonyára nem leszünk népsze-
rûek, de javasoltuk, hogy néhol vezes-
sék be a fizetõparkolókat – mondta
Bakonyi László. 

Dunaszentgyörgyön a hatos út mellet-
ti buszmegálló kivilágítását is kezde-
ményezi a bizottság, mivel itt gyakori a
gyalogosgázolás. Pakson a Kölesdi és
az elkerülõ út keresztezõdésében a ha-
tos út felõl érkezõ forgalmi sávokban
forgalomcsillapító és -lassító burkolat-
ra van szükség a balesetvédelmi szak-
emberek szerint, hiszen itt rendszere-
sen történnek személyes sérüléssel já-
ró balesetek, mert a hatos felõl érkezõk
elmulasztják elsõbbségadási kötele-
zettségüket. 

Bakonyi László elmondta, hogy a ha-
tos úton, Dunakömlõdnél a Csárda-
hegynél van egy olyan kanyar, ahol te-
lente, ha jeges az út, gyakran elõfordul,
hogy az árokba, illetve a vasúti sínre
csúsznak az autók. Ez – mint kiemelte –
az anyagi káron túl azt jelenti, hogy a
jármûvezetõk vasúti közlekedésbizton-
sága elleni bûncselekményt követnek
el, ami pluszterheket ró rájuk is, és a
hatóságra is. Annak érdekében, hogy
ezt megelõzzék, kezdeményezték a köz-
út kezelõjénél, hogy hosszabbítsák meg
a szalagkorlátot.                                -vt-

A Paksi IPA elnöke, Juhász István
rendõr alezredes nemzetközi szak-
mai konferencián vett részt
Gimbornban. Az egyhetes szeminá-
riumot német, holland és magyar
rendõrök számára szervezték. 
Az IPA magyar és német szekcióval
közösen évek óta rendez különbözõ
témájú konferenciákat, idén a rend-
õrség, média, nyilvánosság téma-
körét választották. 
– Megvitattuk a magyar, holland és
német tapasztalatokat – mondta Ju-
hász István, aki szerint Magyaror-
szágon kell csiszolni a sajtó és a
rendõrség kapcsolatán, amihez
mindkét fél rugalmasságára szük-
ség van. – Különbözõ érvek és el-
lenérvek csaptak össze a tájékozta-
tást és annak a mértékét illetõen, il-
letve arról, hogy milyen segítséget
nyújthat a média különbözõ bûncse-
lekmények felderítésében – tette
hozzá a paksi IPA elnök.

-vida-

Rendõrök a médiáról
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Ötödik alkalommal hirde-
tett borversenyt a Paksi
Sárgödör téri Présháztulaj-
donosok Egyesülete. A
megmérettetésre 52 gazda
összesen 87 bort nevezett
be. A verseny sajátossága,
hogy a bírálatban bárki
részt vehet. Idén erre negy-
venegyen vállalkoztak. – Az
ítészek között hét vizsgá-
zott szakember is volt –

mondta el Mayer István, a
civil szervezet elnöke. A ne-
vezett minták között voltak
2005-ös évjáratú fehér- és
vörösborok, óborok, rosék
és schiller borok. A bírálók
három bizottságban kóstol-
tak és értékeltek. A ponto-
zásnál fontos szerepe volt
az íznek, illatnak, tisztaság-
nak, színnek és összhatás-
nak. Az értékelõ lapok

összesítését követõen a fe-
hér borok versenyében öt
arany, nyolc ezüst, és tizen-
három bronzminõsítést, va-
lamint tizenegy oklevelet
adtak át. A vöröseknél négy
arany, tizennégy ezüst és
nyolc bronzminõsítés, vala-
mint nyolc oklevél született.
A rosé boroknál egy ezüst,
öt bronzminõsítés és három
oklevél, míg a schillereket
tekintve egy ezüst, egy
bronzminõsítés, illetve öt
oklevél talált gazdára. A
legtöbb pontszámot elért
bor egy olaszrizling volt,
készítõje Danizs Miklós. A
verseny résztvevõi és ven-
dégeik az eredményhirde-
tés után zenés vacsorával
múlatták az idõt egészen
hajnalig. Az értékelés és az
eredmények szerint  a tava-
lyi, szõlõnek kedvezõtlen,
csapadékos idõjárás és ke-
vés napsütés ellenére sok
ízletes nedû került az aszta-
lokra annak köszönhetõen,
hogy a gazdák hozzáértésü-
ket, szívüket-lelküket bele-
adták a borkészítésbe.

-gyöngy-

Rendhagyó borverseny
Köszönöm mostanában na-
gyon jól. 

Olyan jó, hogy amikor az em-
ber 65 éves elmúlt, és mégis
annyi terve lehet.

A papával megbeszéltük, hogy
nagyon sokat fogunk sétálni a
négy új Duna-hídon. Papa sze-
rint, ha koalícióba lépnének,
hosszában is lefedhetnék a Du-
nát  egészen Csepelig.

Lehet, hogy nem csak sétálni
fogunk, lehet hogy a 13. és 14.
havi nyugdíjból el is utazhatunk
valami szép helyre. Papa szerint
a 13. és 14. havi nyugdíjat úgy
kell érteni, hogy csak ezekben a
hónapokban fogunk nyugdíjat
kapni, a többiben nem. 

A gyerekek is végre rendbe
jönnek, mindegyiknek lesz
munkája. Papa szerint az egy-
millió új munkahely azért lesz
jó, mert egy embernek két ál-
lást is be kell töltenie ezután. 
Olyan szép idõszak ez, az em-
ber bátran merhet ábrándozni.
Csak ne lenne már itt a válasz-
tás a nyakunkon. Akkor megint
jönnek a szürke hétköznapok. 

Egy magyar nagymama

Ínycsiklandó illat fogadta április elsõ
hétfõjén és keddjén a paksi Német
Nemzetiségi Kisebbségi Önkormány-
zat irodájába látogató gyerekeket. A fi-
nom illat a nekik szánt ajándékoknak, a
tésztából készült nyulaknak volt kö-
szönhetõ. A kicsik többségének persze
azonnal megjött az étvágya, s azonnal
meg is kóstolta a finomságot, így ott-
hon legfeljebb csak elmesélhette, hogy
mit kapott ajándékba a nemzetiségi
irodán. Ennek ellenére senki sem ment
haza üres kézzel, csokoládétojások ke-
rültek a gyerekek által hajtogatott ko-
sárkába. Üdvözlõ lapot is készítettek,
amelyre németül is ráírták jókívánsá-
gaikat. 

A nemzetiségi önkormányzat öt éve
rendezett elõször gyerekek számára
kézmûves foglalkozást annak érdeké-
ben, hogy megismerjék a sváb ünnepi

népszokásokat. Minden
évben karácsony és hús-
vét közeledtével hívják
meg a diákokat, akik
Racskó Steffi képviselõ
irányítása mellett idézik
fel a sváb hagyományo-
kat. Ezúttal három iskolá-
ból negyven gyereket lát-
tak vendégül, mégpedig
alsó tagozatos kisiskoláso-
kat. Racskó Steffi elárul-
ta, hogy a német konyhá-
ra kifejezetten jellemzõek
az ünnepi tésztafélék, így a vendégek
számára készült kelt kalácsba ültetett
nyuszi, amelyet linzertésztából sütöt-
tek. – Az, hogy a húsvéti nyúl ajándékot
hoz, köztudottan Németországból szár-
mazik. Ott el is dugja, és a gyerekek-
nek meg kell keresni – mondja Racskó

Steffi, aki azt is elárulta, hogy idén a
paksi német önkormányzatnál a nyúl
azért nem rejtette el az ajándékokat,
mert tudta, hogy most apróságokat hív-
tak, akiket nagyon leköt majd a kosár-
ka hajtogatása. 

Vida Tünde

Megérkezett a nyuszi
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Elsõ alkalommal tartottak
Rákóczi napot a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában.
Az intézmény szeptember-

ben tartotta névadó ünnep-
ségét, azóta folyamatosan
készültek az emléknapra,
melybõl hagyományt szeret-
nének teremteni. Pályázato-
kat hirdettek irodalom, tör-
ténelem, és képzõmûvészet
kategóriában azoknak a diá-
koknak, akik Tolna megyé-
ben, II. Rákóczi Ferencrõl
elnevezett általános iskolák
valamelyikébe járnak. Az el-
készült alkotásoknak kap-
csolódniuk kellett a fejede-
lem életéhez, munkásságá-
hoz, korához. Képzõmûvé-
szeti kategóriában 156 pá-
lyamunka érkezett, történe-
lem és irodalom kategóriá-
ban pedig összesen negyven-
öt. Az eredményhirdetés a
Rákóczi napon tartott ünne-

pi megemlékezésen volt, a
díjazottak értékes könyvju-
talmat és az intézmény saját
készítésû oklevelét vehették
át. A mûsorban felléptek a
második és harmadik osztá-
lyosok néptánccal, valamint
a harmadik évfolyam dráma
szakkörösei gyermekverse-
ket és Lázár Ervin Döm-
dödöm címû gyermekjátékát
adták elõ, majd közös ének-
kel zártak. A program része-
ként az iskolában, a Rákóczi
emlékfalnál koszorút helyez-
tek el, majd megnyitották a
pályázatra érkezett rajzok-
ból összeállított kiállítást a
zsibongóban. Emellett diák-
közgyûlést is tartottak, ahol a
diákönkormányzat számolt
be tevékenységérõl. Ezután
következtek a vitézi próbák,
amelynek keretében fizikai

és szellemi feladatok várták a
diákokat, köztük sport- és
történelmi vetélkedõ és élõ
sakkjátszma. A nap zárása-
ként emléklapot vehettek át a
tanulócsoportok, ez igazolta,
hogy a próbákon helytálltak.
A nap eseményeit összegezve
Till Józsefné, az iskola igaz-
gatója elmondta, hogy a Rá-
kóczi nap megrendezésével
jelentõs állomáshoz érkeztek
a hagyományteremtésben. –
A rendezvényre készülve ar-
ra törekedtünk, hogy a diá-
kok érzelmi kötõdését erõsít-
sük, az iskola névadójával
kapcsolatos ismereteiket pe-
dig bõvítsük. 

A pályázatok eredménye az
iskola honlapján – rakoczi-
paks.sulinet.hu – megtalál-
ható. 

-gyöngy-

Önálló mûsoros esttel lé-
pett fel az orosz Csernoz-
jomocska néptánc- és dale-
gyüttes a mûvelõdési köz-
pontban. Az 1964-ben ala-
kult társaság tagjai a voro-
nyezsi Állami Agrártudo-
mányi Egyetem volt és je-
lenlegi diákjai. A százfõs,
országos és nemzetközi
fesztiválokon gyõztes tár-
saság Voronyezs és környé-
ke népi hagyományait dol-
gozza fel és mutatja be
táncban és dalban. – Har-
madik alkalommal jöttünk
Magyarországra, és nagyon
köszönjük a lehetõséget a
szervezõknek és támoga-
tóknak – mondta
Szalamahina Julia Bori-
szovna, az együttes vezetõ-
je. A táncosok egyre bõvülõ
repertoárjukból az egyik
legsikeresebb és igen látvá-
nyos programot hozták
Paksra. – Reméljük, hogy
lesz még alkalmunk a most
otthon hagyott táncokat és
dalokat is bemutatni a ma-
gyar közönségnek – tette
hozzá az együttes vezetõje. 

– Egyhetes magyarorszá-
gi látogatása során az
együttes fellépett Kaposvá-
ron, Budapesten, Pakson,
valamint Balatonfüreden,
ahol a szereplés mellett pi-
henésre is volt lehetõségük
a Paksi Atomerõmû Zrt.

meghívására, a rekreációs
központban – tájékoztatott
Kern Tatyjana, a Paksi
Orosz Klub vezetõje. Hoz-
zátette, hogy Voronyezzsel
öt éve ápolnak kapcsolatot,
amelynek következõ lépé-
seként júniusban a cseredi-

ák programban paksi fiata-
lok utaznak az orosz város-
ba az önkormányzat és az
atomerõmû támogatásával.
A tervek szerint még a nyá-
ron viszontlátogatást tesz
nálunk az orosz fél. 

-gyöngy-

Fergeteges orosz táncok

Õrzik Rákóczi emlékét
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Fotók: Molnár Gyula 

Pakson, az Energetikai
Szakközépiskolában ren-
dezték a középiskolai fizi-
ka tanárok 49. találkozóját.
Minden évben szerveznek
ilyen ankétot, mely ma
már akkreditált tovább-
képzés, tehát a résztvevõk
a szakmai továbbképzési
program keretében ponto-
kat gyûjthetnek. Gáspár
András, az Eötvös Lóránt
Fizikai Társulat Középis-
kolai Oktatási Szakcso-
portjának elnöke elmond-
ta, hogy igyekeznek olyan
helyszínt választani, ahol
komoly szakmai háttér, s
megfelelõ elhelyezési lehe-
tõség is van. A témát álta-
lában a kiválasztott hely-
hez igazítják, így került az
idén a paksi találkozón a
középpontba az energia.
Elõadások, kisebb szekci-
ókban tapasztalatcserék
zajlottak, tartottak eszköz-
bemutatót, ahol díjazták is
a legjobbak készítõit. Több

elõadást tartottak a paksi
szakemberek, beszámoltak
a pedagógusoknak az
atomerõmû múltjáról, jele-
nérõl, jövõjérõl, a sérült
üzemanyag kezelésérõl, a
radioaktív hulladékok ke-
zelésérõl. Az elõadásokon
több mint százötven közép-
iskolai fizikatanár vett

részt. Hagyományosan itt
adták át a Mikola-díjat,
mellyel évrõl-évre azt a ta-
nárt jutalmazzák, aki a te-
hetséggondozásban ki-
emelkedõ munkát végez.
Idén Pálovits Róbert fizi-
ka–matematika szakos ta-
nár kapta az elismerést.

vida

Fizikatanárok ankétja

Szép eredményeknek örül-
hettek a közelmúltban a
Bezerédj iskola pedagógu-
sai: remekeltek kis fiziku-
saik, és az országos törté-
nelemverseny megyei dön-
tõjének elsõ két helyezését
is megszerezték diákjaik. –
Az iskolai fordulóra önálló-
an készültünk fel, a megye-
ire pedig a tanárnõ segítsé-
gével. Õ adott nekünk
könyveket, amibõl otthon
tanultunk, aztán közösen
megbeszéltük az olvasotta-
kat. Nekem a képekkel
akadt a legtöbb gondom:
nehezen jegyeztem meg,
hogy melyiket ki festette –
meséli Rácz Adrienn, aki a
második helyet szerezte
meg a megyei versenyen.
Az elsõ ugyanis Burján
Bence lett, aki most az or-
szágos versenyre készül.

– A döntõbe a beérkezett
dolgozatokból a legjobb hu-
szonöt készítõit hívják be.
Ezért vagyunk most na-
gyon büszkék – meséli
Valentiny Zoltánné, a gye-
rekeket felkészítõ szakta-
nár. – Az iskolai fordulóban
mindig sok gyerek vesz
részt, mert kedvelt tan-
tárgy a történelem – teszi
hozzá. Idén közel huszonöt
diák próbálkozott a bizo-
nyítással. 

Tizenöt tanuló nevezett
be az Országos Jedlik
Ányos Fizikaversenyre is.
Az elsõ fordulóban egy öt-
ven kérdésbõl álló feladat-
sort kellett megoldania
mindegyiküknek – sorolja
tanáruk, Gálosiné Kimle
Mária –, ez alapján juthat-
tak el a regionális verseny-
re. Ide tizenkét gyerek ke-

rült be a három évfolyam-
ból, hatan az országos dön-
tõig is eljutottak: Klenk
Blanka, Tarr Renáta, Bur-
ján Bence, Sárközi Márk,
Széchenyi Andrea és Kerti
Dávid. A regionális fordu-
lóban együtt versenyeztek
a hat- és nyolcosztályos
gimnáziumi képzésben ok-
tatott diákokkal, és az elsõ
helyet minden évfolyamon
megszerezték. – Gálosiné
Kimle Mária hozzátette,
hogy ez a gyerekek érdeme
elsõsorban, de köszönet il-
leti az iskolát is, mert az
oktatásügy által mostohán
kezelt fizika tantárgy elsa-
játítását azzal segíti, hogy
szakkört biztosít. A gyere-
kek nagyon sok segítséget
és biztatást kapnak otthon
is.

S.Szabó

Tanulmányi sikerek a Bezerédjben

A dunakömlõdi Faluházban
látható április 14-ig Vajnai
Irina festõ kiállítása. Az ere-
detileg pedagógus végzett-
ségû, orosz származású Iri-
na 1989 óta él Magyarorszá-
gon. Grafikákat, illusztráció-
kat már gyerekkora óta ké-
szített, de a rajzolással és
festészettel intenzíven Pak-
son kezdett el foglalkozni,
amikor munkanélküli lett.

Autodidakta módon tanulta
ezt a mûvészetet. Akvarell-
jeibõl és olajfestményeibõl
1994 óta rendez tárlatokat.
A vándorkiállítások mellett
láthatták már mûveit Pak-
son a könyvtárakban, a pol-
gármesteri hivatalban, galé-
riákban, de óvodákban és is-
kolákban is. A képek témája
elsõsorban csendélet és a
táj. A várost igyekszik még
eredeti, régi hangulatában
megörökíteni, a tájat érin-
tetlenségében, az urbanizá-
ció okozta károk keletkezése
elõtt megfesteni. A festészet
mellett foglalkozik még
könyvborító-tervezéssel és
könyvillusztrációkkal is. Pil-
lanatnyilag szellemi szabad
foglakozásúként dolgozik,
elsõdleges megélhetési for-
rása a festészet. Irina el-
mondta, hogy a Dunaköm-
lõdön kiállított képek mel-
lett további új anyagai vár-
nak bemutatásra. Ezeket az
érdeklõdõ közönség hama-
rosan megtekintheti.              

-mgy-

Irina tájképei
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Fotó: Vida Tünde (fent), TelePaks (lent)

A nyolcvanadik elõadással
zárta idei népfõiskolai évad-
ját a paksi nyugdíjasklub.
Ez volt a hatodik sorozat,
mely végén ötvenöt idõs
ember kapott oklevelet azt
bizonyítandó, hogy rendsze-
res hallgatója volt a soro-
zatnak. Az okleveleket a
Tolna Megyei Népfõiskolai
Társaság paksi illetõségû
elnöke, Hefner Erika adta
át a rendezvény zárásaként.
Elõbb azonban még meg-
hallgattak egy e napra
szánt elõadást Araczki And-
rás ifjú tudortól. Pál
Lajosné és Zamics Istvánné
kedvencei is az ifjak voltak. 

– Fantasztikus, hogy meny-
nyi okos fiatal van, igazán
megérdemlik a tudor nevet
– mondta Margit néni és Te-
ri néni, akik végtelenül jól
érezték magukat. – Min-
dent lefordítottak a mi nyel-
vünkre, sok újat hallottunk
és a régi tudásunkat is fel-
elevenítettük – tették hozzá
a hölgyek. Sándor István és
párja, Dobos Lászlóné is
szinte minden összejövete-
len részt vett. Pista bácsi el-
árulta, hogy neki legjobban
a történelmi témák tetszet-
tek, például a Trianonról
szóló és az Erzsébet király-
nõt bemutató elõadás. 

– Utána mindig finom po-
gácsát ettünk, finom teát it-
tunk, s ha ráértünk még so-
káig elbeszélgettünk – teszi
hozzá Györgyi néni, aki nem-
csak a népfõiskolát szereti,
hanem a közös bulikat, név-
napokat is. – Az egynapos ki-
rándulásokra is szívesen me-
gyünk mindig – fûzi még
hozzá Pista bácsi.

A népfõiskolát értékelve
Czetli Imre, a klub elnöke
elmondta, a fiatal elõadókat
valóban nagyon kedvelték,
de népszerû volt azoknak az
elõadása is, akik a nyugdíja-
sok, idõsek számára hasznos
információkkal érkeztek,
így a lelkész, a rendõr, az or-
vos is nagy figyelmet ka-
pott. Hatodik éve töretlen a
népfõiskola népszerûsége,
ötven-hatvan hallgató köve-
ti figyelemmel az elõadáso-
kat. Igaz, Czetli Imre igyek-
szik úgy megválasztani,
hogy érdekes legyen mind-
ahány, s ne ütközzön például
a kerti munkákkal. Így most
õszig nem is gondolkodnak
ilyen programon, maradnak
a hagyományos klubössze-
jövetelek. 

-vt-

A nyolcvanas évek elején ta-
pasztaltam, hogy meg-
növekedett az érdeklõdés a
helyi tájékoztatás iránt. A hely-
beliség megyénél szûkebb
színterei azonban akkor még
kimaradtak a tömegkommuni-
kációból. 

Azóta számtalan helyi újság
megjelenik. Ilyen a Szõlõhegyi
Hírmondó is, a Tengelic-
Szõlõhegyért Egyesület lapja,
amelynek ez évi 3. számában
Bogdán Ferenc fõszerkesztõ írt
köszöntõt az 1848-as márciusi
ifjakról.

A Kisbíró rovat helyi közérde-
kû híreket tesz közzé. (Az egye-
sület beindította mûhelyét, ahol
utcanévtáblákat és szeméttáro-
lókat készítenek a településnek.
Három helyi civil szervezet – a
felújított mûvelõdési ház meg-
óvása érdekében – kiadott nyi-
latkozatát is közli a lap, akár-
csak a kutyatartásra vonatkozó
rendelet vonatkozó részletét.)

A Múltidézõben Böjtelõ hava
címmel a nyugdíjasok klubja
tagjai idézik fel a helyi böjti ha-
gyományokat.

A Kitekintõ a Tolna és Baranya
megye közösségszervezõi mû-
hely szõlõhegyi találkozójáról
és a választásokról ad tájékoz-
tatást, a Jeles napok a hónap
évfordulóit veszi sorra. Van a
lapban vers, helyi recept és fej-
törõcske is.

Remit Tenda

Szõlõhegyi

Hírmondó
Ifjaktól tanultak a nyugdíjasok

Az Elsõ Magyar Fehér Asztal Lovagrend tag-
ja lett nemrégiben Kovács János, az atomerõ-
mû Reform fõzõklubjának vezetõje. A Venesz-
díjas mesterszakácsot március 15-én, a parla-
mentben fogadta soraiba a lovagrend. Az Elsõ
Magyar Fehér Asztal lovagrendet 2005 decem-
berében alapították, feladata, hogy a magyar
gasztronómiát az országon belül és nemzetkö-
zi szinten is megfelelõen képviselje, és elõse-
gítse annak megjelenítését különbözõ társasá-
gi eseményeken, rendezvényeken. Tagjai nem
csak szakácsok lehetnek, cukrászok, éttermi
mesterek, felszolgálók hús, és paprikabeszállí-
tók, feldolgozók is elnyerhetik a címet. 
A paksi atomerõmû Reform fõzõklubja har-
minc taggal mûködik. Foglakozásaikat havon-
ta tartják, ahol különleges ételeket készítenek
el vezetõjük segítségével. Bíró Lajosnétól, a

klub titkárától megtudtuk, különbözõ fõzõver-
senyekre is járnak Magyarországon és kül-
földön egyaránt. A klub következõ nagy prog-
ramja májusban lesz a Füzes-tavaknál. Itt kü-
lönleges halételeket készít majd el a csapat.

Pgr

Lovaggá ütötték a szakácsmestert

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
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Fotó: Vida Tünde (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

Még egyszer köszönöm
mindenkinek, aki 

támogatott abban, hogy
eddig eljutottam.

A vasárnapi 
szavazásnál listán 

mindenki szíve 
szerint válasszon, de

egyéni jelöltnél 
kérem, csak rám és 

önmagára gondoljon!

Volf Ernõ
Centrum–Zöldek
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Az SZDSZ parlamenti
képviselõjelöltje:

Dr. Strasszer Tamás

„Nem az ígéretek, csak a munka visz elõbbre!

Én éppen ezért csak azt mondhatom, Önökért, értünk fogok dolgozni!”

Támogassa szavazatával jelöltünket és a párt listáját!

SZABADSÁG, VERSENY, SZOLIDARITÁS

Több SZDSZ – kevesebb adó, kisebb állam, élhetõbb vidék, jobb egészségügy,
modernebb Magyarország

SZDSZ helyi kampánystáb
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Szombaton és vasárnap családi ebéddel várja
kedves vendégeit a bikács-kistápéi 

négycsillagos Zichy Park Hotel. 
A háromfogásos menü ára 1500 Ft/fõ. 

Gyermekmenü 12-éves korig 750 Ft. 
Korlátozott számban ballagási ebédre foglalásokat még felveszünk. 

Ötfogásos ballagási menü 4200 Ft-tól. 

A hotel 15 hektáros területén ebéd elõtt vagy után
kellemes sétát tehetnek vendégeink a tó körül vagy

az erdõben, ellátogathatnak a parasztudvarba. 
Horgászat, lovaglás, wellness rész elõzetes 

egyeztetéssel igénybevehetõ. Udvarias kiszolgálás,
családias hangulat, gyönyörû környezet várja Önöket! 

Asztalfoglalás és érdeklõdés: 

75-532-910-es telefonszámon.

A LEGJOBB
VÁLASZTÁS !

Felnõtt politikát
Felnõtt embereknek
Magyar Demokrata Fórum

Fizetett politikai hirdetés

MDF
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– Nekem már elõtte két nap-
pal gyomorgörcsöm volt, pe-
dig játszottunk már a
Felcsúttal, egyszer ikszel-
tünk, máskor mindig meg-
vertük õket. Én mégis izgul-
tam a fiúkért, hogy az a
munka, a folyamatos felké-
szülés érjen be, és ezt a tava-
szi szezont úgy tudják szív-
vel-lélekkel végigfocizni,
hogy annak meglegyen az
eredménye – mondja Judit,
aki minden mérkõzés elõtt
izgul. Amikor elsõ tévés
meccsük volt Paksról, a hi-
deg futkározott a hátán,
hogy minden rendben le-
gyen, a pálya minõsége, a
kameraállások, a protokoll.
Juditnak most ez utóbbihoz
is hozzá kell szoknia, ugyan-
is nemrég a Labdarúgó Liga
delegáltjaként MLSZ kül-
döttnek is megválasztották.
Ha meggondolom, hogy hat

esztendeje, alig 25 évesen
került a PSE ügyvezetõi
posztjára…

– Nagyon sok ember ismert
engem már akkor is a szüle-
im után, én voltam a „annak
a Panninak a lánya, aki a mû-
velõdési házban dolgozik.”
Ma már egyre gyakrabban
esik meg a fordított helyzet –
meséli. Majd azt is elárulja,
hogy a fociban egyetlen nõi
sportvezetõt ismert, de már
õ sem dolgozik a szakmában.

A tavalyi év más újdonsá-
got is hozott számára: új la-
kásba költözött párjával.

– Most már nagyon örülök
neki, de fárasztó volt, sen-
kinek sem kívánom, hogy
azt élje át, amivel nálunk
járt a lakásfelújítás – só-
hajt. Pedig õ biztosan mes-
tere az idõbeosztásának, hi-
szen sportvezetõi pályafu-
tása mellett nap mint nap

ott van másik élete: a mé-
dia. Az õ hangján szólalnak
meg a Fortuna Rádió és a
TelePaks hírei. A rádióban
nagy sikerû esti mûsort ve-
zet „Értékadó” címmel,
melyben alapvetõ erkölcsi
értékekrõl beszélgetnek
vallási megközelítésben,
hétvégén várja a sportma-
gazin és a heti közéleti ösz-
szefoglaló, ajánl mozimûso-
rokat és házi praktikákat
egyaránt. A Paksi Hírnök-
ben közéleti személyisé-
gekkel „fõzõcskézik”. Mi-
kor a visszajelzésekre tere-
lõdik a szó, ismét édesany-
ját említi.

– Õ az én pártatlan kritiku-
som. A fejemre olvassa, ha
rosszul fogalmaztam, nem
elég hangosan beszéltem, ha

félrecsúszott a nyakamon a
sál, vagy elõnytelen volt a
sminkem. – sorolja. Utóbbi
szerintem igen ritkán fordul-
hat elõ: Judit kozmetikai
reklámokat megszégyenítõ
színvonalon ért a kifogásta-
lan megjelenéshez. Erre
már csak azért is szüksége
van, mert találkozhatunk ve-
le városi ünnepségek szava-
lójaként is, és ötödik éve,
hogy oszlopos tagja a Paksi
Városi Vegyeskar szoprán
szólamának.

– Minap Hõgyészen jár-
tunk egy kórusfesztiválon,
de én ott is tartottam a kap-
csolatot telefonon a PSE-
meccsen ülõkkel. Jól sikerült
a fellépés, de azt hittem, ki-
ugrik a szívem, mikor meg-
láttam: negyed óra alatt
négy nem fogadott hívás
várt… Szerencsére nem volt
gól, csak helyzetek – meséli
megkönnyebbülve.

Az ember azt gondolná,
hogy ezzel Judit naptárában
minden hely foglalt, de kide-
rül, barátaira is mindig jut
ideje, s hétvégenként elõve-
szik a társasjátékot is – Né-
ha fergeteges a hangulat.
Olyankor nem vagyok a
szomszédok kedvence – te-
szi hozzá kicsit röstelkedve.
Amikor pedig az éjszakába
nyúló munka végén hazatér,
nagy sóhajjal vág neki a
négy emeletnek, de nem
mulasztja el, hogy házi ked-
vencét, Csövit, a yorkit még
megsétáltassa. A „szíve
csücske” azonban a sport: 
– Abban bízom, hogy egyre
elterjedtebbé válik az a
szemlélet, hogy a mozgás jó,
szükséges a mindennapi tel-
jesítmény szinten tartásá-
hoz. Az idén egy sajnálatos
tûzeset – no meg a jó sze-
replés – következtében le-
hetõség nyílik a Fehérvári
úti pálya felújítására, én en-
nek nagyon örülök! Ha meg-
épül, akkor azt mondom,
hogy a XXI. század megér-
kezett a PSE-be – fogalmaz
végül.

S.Szabó

A csendes fiúnak szavát is
alig érteni, pedig szüksége
lesz a hangjára is hamaro-
san: a nyolcadik osztályo-
sok között a Bezerédj Álta-
lános Iskolát képviselve el-
sõ helyen végzett a megyei
történelemversenyen, és
meghívták az országos dön-
tõbe is.

– Újabb forrásanyagokat
kapok, memorizálom a tér-
képet is, meg az irodalmat.
Biztosan fel kell tudni is-
merni a várakat, némi hadá-
szati ismeret sem árt. Igaz,

hogy a téma a török idõket
öleli fel, és fõként a magyar
eseményeket kell tudni, de
azért tájékozottnak kell len-
ni a környezõ államok felõl
is, és bizony rengeteg év-
szám és fogalom vár rám.

Sok mûvészeti alkotást, meg
a korabeli várakat is fel kell
ismerni – sorolja. 

De nem ez az egyetlen or-
szágos megmérettetés, ame-
lyen Bence helyt szeretne
állni mostanában: az Orszá-
gos Jedlik Ányos Fizikaver-
senynek is résztvevõje.

Nem is csoda, ha mostaná-
ban kevesebb ideje jut a
sportra és a zenére. Bence
dzsúdóedzésre jár, bár nem
versenyez. A mûvészeti is-
kola növendéke is volt hosz-
szú idõn keresztül, trombi-
tán és kürtön játszott. Ha
végez a versenyekkel, újra
elõveszi majd õket.   

S.Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Burján Bence

M O Z A I K 15

Fotó: Vida Tünde(fent), Molnár Gyula (lent)

Néhány hete csak, hogy a PSE-pályán kétezer ember je-
lent meg azon a rangadón, melyen az NB I. felé kacsint-
gató futballcsapat helybenhagyta a nagy rivális Felcsút
csapatát. Amíg a közönség a gyõztes tizenegyet ünne-
pelte, az eseményeket vérbeli karmester módjára irányí-
tó ügyvezetõ, Balog Judit a háttérben maradva próbálta
levezetni az óriási stressz perceit. 

Jó napot, mi újság?

Balog Judit
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Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent) Vida Tünde (lent)

A Dunakömlõdi Ifjúsági
Klub (DIKKE) rendezésé-
ben került sor a II. Gyalog-
kakukk futóversenyre
Dunakömlõdön. Bár az inf-
luenzajárvány éreztette ha-
tását, ennek ellenére mégis
többen – összesen tizenha-
tan – vettek részt rajta, mint
az õszi futáson. Az indulókat
négy kategóriába sorolták. 

A gyõztesek: lány gyalog-
lás: Kern Kitti 4.o. (Deák F.
Ált. Iskola), fiú gyaloglás:
Pach Péter 8.o. (II. Rákóczi
F. Ált. Iskola), fiú alsó tago-
zatos futás: Papp Andor 3.o.
(II. Rákóczi F. Ált. Iskola),
fiú felsõ tagozatos futás:
Gaszler Péter 8.o. /(II. Rá-
kóczi F. Ált. Iskola).

Faragóné Kertész Alice, a
verseny szervezõje elmond-
ta, hogy a DIKKE tagjainak
a Paksi Rendõrkapitányság
munkatársai segítettek a
verseny biztosításában.

-cseri-

Gyalogkakukkok

Szegedtõl Soltig 18 város
240 versenyzõje indult a
Pakson rendezett regioná-
lis serdülõ dzsúdóverse-
nyen. Az egynapos viadalt
az ASE sportcsarnokban
rendezték, a házigazda
Atomerõmû Sportegyesüle-
tet 35 versenyzõ képviselte.
Az egyesület sportolói négy
aranyat gyûjtöttek. A lány
48 kg-ban Szedényi Réka
elsõ, a fiú 45 kg-ban Rába-
közi Gergõ ötödik, 50 kg-
ban Fenyvesi Csaba harma-
dik helyen végzett. Fiú 55
kg-ban Szabó Péter ötödik,
60 kg-ban Haaz Levente el-
sõ, Lacza Milán második
helyen zárt. Szintén a fiúk-
nál 66 kg-ban Merényi Dá-
nielé lett az aranyérem, 73
kg-ban pedig Hamvas Ta-
másé. Ugyanitt Tolnai
Márk a második helyet sze-
rezte meg.                 -cseri-

Cselgáncstorna

Végéhez közeledik a férfi
NB I-es kosárlabda-bajnok-
ság alapszakasza. Az Atom-
erõmû SE csapata valószí-
nûleg nem fogja legeredmé-
nyesebb hónapjai között
számon tartani 2006 márci-
usát, mivel a hónap hat
mérkõzése közül négyen
vesztesen hagyták el a já-
tékteret. S ami már nagyon
régen történt meg, a Kör-
mend ellen hazai pályán ka-
pituláltak Zsoldos András
tanítványai. A sokáig bizto-
san õrzött elsõ helybõl elõ-
ször harmadik, aztán máso-
dik lett, majd az Albacomp
szombathelyi veresége után
sikerült visszakapaszkodni
az élre. A szakvezetés dol-
gát nehezítette, hogy a játé-
kosok közül többen sérülés-
sel küzdöttek az utóbbi
idõkben. Most hosszabb pi-
henõt kaptak a csapatok, a
következõ mérkõzését ápri-
lis 8-án szombaton, Kecske-
méten játssza az ASE. Áp-
rilis 12-én az alapszakasz
talán legnehezebb mérkõzé-
se következik, az ASE csar-
nokban az Albacomp lesz az
ellenfél. Itt legalább négy
pont különbséggel kellene
nyerni Mészároséknak. Az
utolsó fordulóban Debre-
cenben is nyerni kell, mert
nem lenne hátrány ha az el-
sõ helyrõl várhatná a csapat
a rájátszást.            -kovács-

Még három 
rangadó

Budapesten a Hon-
véd–BLF csapatának ott-
honában rendezték márci-
us 30-a és április 2-a között
a férfi junior (1988–89-es
korosztály) kosárlabda-
bajnokság országos döntõ-
jét. A tornán az ország el-
sõ nyolc csapata versen-
gett a legjobb pozíciókért.
A rangos eseménynek pak-
si vonatkozása is volt. Pó-
lya György, aki 2005 au-
gusztusában igazolt Paks-

ról a PVSK–TÁSI-ba, ve-
zéregyéniséggé nõtte ki
magát pécsi klubjában. A
verseny öt mérkõzésén ki-
egyensúlyozott és remek
teljesítményt nyújtva – iz-
galmaktól és kiélezett csa-
táktól sem mentes mérkõ-
zéseken – vezette csapatát
a negyedik helyig. 

A tornán közremûködõ
edzõk és szakemberek sza-
vazata alapján Gyuri beke-
rült a torna legjobb ötösé-
be, az „All Star” csapatba,
amely ebben az igen erõs
mezõnyben – élete elsõ
ilyen színvonalú versenyén
szereplõ játékostól – igen
jó eredménynek számít.
Ezzel kivívta magának a
helyet a junior nemzeti vá-
logatottban, amely nyáron
Európa-bajnokságon vesz
részt.

-vida-

Gyuri a nemzeti válogatottban

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

ELADÓ INGATLANOK

Dunakömlõdön, a 6. sz. fõút és a Forst
Kft. melletti területen 2 szoba, össz-
komfortos családi ház eladó, 2330 m2-
es bekerítettt területtel (szõlõ, szántó).
Irányár: 9,1 M Ft.

Dunakömlõdön, a Sánchegy utcában
korszerû 2 szoba+nappalis, összkom-
fortos családi ház 92 m2-es alapterü-
lettel, 800 m2-es telekkel eladó. Irány-
ár: 10,3 M Ft.

Dunakömlõdön, a Béke utcában 5 szo-
bás, téglából épült családi ház, garázs-
zsal eladó. Irányár: 8,8 M Ft.

Pakson, a lakótelep központjában, a
Bocskai utcában 2 szintes garázs üzlet-
nek, garzonlakásnak is alkalmas (össz-
komfortos) eladó. Irányár: 3,2 M Ft.

Fadd-Domboriban, a vízparton 969
m2-es bekerített, parkosított terület, 62
m2-es kétszintes faházzal (összkomfor-
tos) + acél tárolókonténerrel eladó.
Irányár: 12,9 M Ft.

Pakson, a Kápolna utcában 140 m2-es
családi ház 2100 m2 területtel eladó.
Irányár: 10,6 M Ft.

Pakson, a Dunaföldvári úton, a tégla-
gyár mellett, II. emeleti, 3 szobás,
összkomfortos, gázfûtéses lakás el-
adó. Irányár: 6,2 M Ft.

Pakson, a lakótelepen, a Jedlik Ányos
utca melletti területen 1364 m2-es telek
teljes közmûvel, gondozott szõlõvel,

gyümölcsössel, kis házzal eladó. Irány-
ár: 4,9 M Ft.

Pakson, a Fehérvári utca elején 2 szin-
tes, összkomfortos, 4 szobás családi
ház 2 fürdõszobával, nagy garázzsal el-
adó. Irányár: 16,8 M Ft.

Pakson, a Kossuth u. 3. sz. ház tetõte-
rében 2 éve épített, 96 m2-es, korsze-
rûen kialakított lakás eladó, 2 szobás
lakást beszámítunk. Irányár: 17,8 M Ft.

Pakson, az Öreghegy utcában 4 szo-
bás, 2 szobás, fürdõszobás, erkélyes,
teraszos, modern családi ház garázs-
zsal, 747 m2-es területtel eladó. Irány-
ár: 23 M Ft.

Pakson, a Pacsirta utcában 350 n. öl
területtel 120 m2 alapterületû családi
ház eladó. Ár: 12,5 M Ft. 2 szobás la-
kást I. emeletig beszámítunk.

Pakson, a Kurcz György utcában nagy,
összkomfortos családi ház 3 garázzsal
eladó, vállalkozói célokra is alkalmas.
Egy kétszobás és egy 2,5 szobás la-
kást a vételárba beszámítunk.

Pakson, a Kömlõdi u. elején 2,5 szo-
bás családi ház összkomfortos, 430 n.
öl területtel, garázzsal, pincével eladó.
Irányár: 9 M Ft.

Dunakömlõdön, a Bartók B. u. végén,
szép panorámával, 20 éve épült, tetõ-
tér-beépítéses, összkomfortos családi
ház garázzsal, 430 n.öl területtel eladó.
Irányár: 14,5 M Ft.

Részletes információ: Fonyó Lajos
ingatlan értékbecslõ közvetítõ 70/310-8374



Bár a neve azt sugallja, hogy
sportegyesület, a Gyapa Der-
bi SE esetében többrõl van
szó. A városrész egyetlen ci-
vil szervezete értékelõ,
idénynyitó összejövetelén
sokkal többrõl esett szó, mint
fõ tevékenységükrõl, a sport-
ról s a futballról. Persze ez je-
lenti az alapot, jó kis csapa-
tuk van sok fiatallal, s terve-
zik, hogy indulnak majd a
megye negyed osztályában.
Még pályagondokkal küsz-
ködnek, van ugyan sajátjuk,
maguk csinálták, de egyelõre
a PSE vendégszeretetét élve-
zik, annak pályáját használ-
ják. A megye negyed osztály-
ban Bonyhád, Dombóvár kö-
rüli csapatok szerepelnek,
nagy a távolság, meg kell
majd teremteni a lehetõséget
az utazásra is. Fejlõdik a ter-
mészetjáró csoport, mely ke-
retében saját túrákat is szer-
veztek már, de csatlakoztak
másokéhoz is. Szeptemberre
diákolimpiát terveznek, illet-
ve rövidesen lány futball ku-
pát, ahova paksi csapatokat
hívnak meg.  Ezt a progra-
mot egyébként a gyapai lá-
nyok kezdeményezték, mivel
õk is kedvet kaptak a labda-
kergetéshez. A Gyapa Derbi
SE – mint vezetõje, Frics Ist-

ván elmondta – idén is kiveszi
részét a falunapok szervezé-
sébõl. A sportprogramokat
értelemszerûen magukénak
érzik, s már meg is kezdték a
szervezését, de a kulturális
rendezvények sikeréhez is
szeretnének hozzájárulni, an-
nak elõkészítésében is részt
vállalnak. A falunapra más
terveket is szövögetnek, a
nemrég felújított kápolnájuk
melletti kutat szeretnék
rendbe hozni, hiszen az za-
rándokhely. Ehhez Frics Ist-
ván vállalkozók segítségét
kérte, ugyanúgy, mint min-
den egyébhez, hiszen pénz hí-
ján hiábavalóak a tervek.
Nemcsak vállalkozók, az ön-
kormányzat is segít – ígérte a
jelenlévõ alpolgármester.
Faller Dezsõ érzelmileg is kö-

tõdik Gyapához, hét éven át
ott élt, ott születtek a gyere-
kei. Mint elmondta lapunk-
nak, ezért is segít, s ad alpol-
gármesteri keretébõl támo-
gatást. Másik ok erre az,
hogy példaértékûnek ítéli a
Gyapán zajló folyamatokat,
hiszen – mint kiemelte – itt
többrõl van szó, mint sport-
ról, itt közösség formálódik. 
– Örömmel látom – tette hoz-
zá –, hogy arányaiban sok a
gyerek, Gyapán ötszázan sem
élnek, de vagy nyolcvan fiatal
van, akik maguk is aktív tag-
jai a közösségnek. – Faller
Dezsõ mindezen túl felhívta a
figyelmét a Gyapa Derbi SE
tagjainak és vezetõinek, hogy
igyekezzenek élni a pályázat
adta lehetõségekkel, köztük
például a paksi önkormányzat
ifjúsági, sport és esélyegyen-
lõségi bizottsága által kiírt
pályázattal.          Vida Tünde
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Fotó: Vida Tünde (fent), Molnár Gyula (lent)

A Felix-Promotion, Ma-
gyarország vezetõ boksz-
vállalkozása és a TV2
Ring április 22-én Pakson
rendezi következõ boksz-
gáláját. A tervek szerint
négy címmérkõzésre ke-
rül sor, a résztvevõk teljes
listáját a Felix-Promotion
rövidesen nyilvánosságra
hozza. Ami biztosnak lát-
szik, hogy a két veretlen
pehelysúlyú reménység,
Nagy Zsolt és Mészáros
András ezen az estén csap
össze a WBO (Boksz Vi-
lágszervezet) interkonti-
nentális bajnoki övéért.
Ugyancsak borítékolható
Nagy János, Kovács Atti-
la és Bognár László fellé-
pése is, és Csábi Bettina
révén a „gyengébbik”
nem is képviselteti magát.
Bogesznak várhatóan a
paksi fellépés lesz pálya-
futása utolsó összecsapá-
sa, és ha megvédi bajnoki
övét, õ lehet az elsõ ma-
gyar, aki valamelyik világ-
szervezet bajnokaként vo-
nul vissza.

A gálát a TV2 élõben
közvetíti.

-cseri-

Bogesz itthon
búcsúzik

Közösség kovácsolódik

Április elsején szombaton rendezték az immár hagyományos
Duna Sport kispályás teremlabdarúgó bajnokság helyosztóit.
Az alapszakaszt és a rájátszást követõen alakult ki a 13. játék-
nap forgatókönyve. Idén a harmadik helyért az újonc
németkéri Kier Singers és a rutinos Kreszpark Rangers
mérkõzött. Az összecsapáson a fiatal németkéri gárda 2:1-re
gyõzött. A döntõben a legutóbbi négy kiírásból hármat nyerõ
Diófa és a tavalyi bajnok Partner Kft. játszott egymással. Az
izgalmas és fordulatokban gazdag találkozón a rendes
játékidõben és a hosszabbítást követõen is egálra álltak a felek
(4:4), így következhettek a büntetõrúgások. Az idegek harcát
végül a Diófa bírta jobban és egy év kihagyás után ismét
elhódította a terembajnoki trófeát. A 2006-os tornán a legjobb
mezõnyjátékosnak Szucskó Józsefet  a Tar és Tar Security
játékosát választották, míg a legjobb kapusnak Weisz József
(Kreszpark Rangers) bizonyult. A gólkirály a németkéri
Anderkó László lett. Bajor Gábort választották a legjobb
játékvezetõnek, míg a legsportszerûbb csapat különdíjat a
Gyapa SE vehette át.

A Diófa csapata, felsõ sor balról: Sztanó László, 
Gyöngyösi István, Aradi Gábor, Törjék Péter, Szili Zoltán,

Tóth Róbert, Faller Gábor, Schmidt József. 
Alsó sor: Besenczi István, Witt Zoltán, Bregovics József, 

Mészáros Miklós, Pántya Roland, Müller Róbert.
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Fotó: Vida Tünde (fent), Csahóczi Fotó (lent)

Akarva-akarat-
lan mindannyi-
an kerültünk
már kínos szi-
tuációba, kelle-
metlen helyzet-
be. Van, aki
könnyen veszi,
utólag barátok-
nak, ismerõ-
söknek mesél-

ve nagyokat nevet rajta, és van olyan is, aki
annyira röstelli a történteket, hogy titkon az-
óta is egy idõgépen dolgozik, remélve, hogy
valamikor vissza tudja majd csinálni az egé-
szet. Mint mondják, a téma az utcán hever.
(Egy hatalmas hasalás kapcsán akár szó
szerint is.) Az én sztorimat, mely nem friss
keletû, a minap barátnõm jutatta eszembe,
méghozzá saját történetével. A színhely
mindkét esetben az utca, pontosabban a
buszmegálló. 

Marcsi, mint minden este, a történtek elõ-
estéjén is tiszta alsót készített ki a férjének.
Bár kicsit furcsállta, hogy a használt nincs a
szokott helyen – a fotel alatt –, ügyet nem
csinált belõle. Az, hogy rosszul tette, csak
másnap derült ki. Reggel mit sem sejtve, kéz
a kézben siettek a buszmegálló felé, mikor
egy hölgy utánunk szólt: „Valamit elvesztet-

tek!” Azzal lehajolt és felemelte a nadrág-
szárból kicsúszott és elhagyott alsógatyát! 

Az én történetem helyszínét és talán még
hangulatát tekintve is hasonló. Én is a busz-
megálló felé igyekeztem, pontosabban futot-
tam az akkor körülbelül tízéves kislányommal.
Egyik kezemben táska, a másikban a gyerek
lobogott, a hátamat pedig ütemesen verte há-
tizsák, benne a rádiózáshoz – akkoriban kezd-
tem ezt a munkát – nélkülözhetetlen diktafon.
A baj ott kezdõdött, hogy futás közben bekap-
csolódott ez a kis szerkentyû. Ez még nem lett
volna olyan nagy baj, ha a kazettán mondjuk
zene vagy egy riport van. (Persze akkor most
nem lenne mit mesélnem.) Nos, a felvételen a
Natura percek címû, azóta már feledésbe me-
rült rádiós mûsor anyaga szerepelt, melyben
tisztán és érthetõen az elõjátékról és a nõi or-
gazmusról beszélt Barbara fedõnéven ismert
volt kolléganõm. 

Megállni nem volt idõm, sejtettem ugyanis,
hogy  a buszsofõr tõlem függetlenül ragasz-
kodni fog a menetrendhez, hát szaporábbra
vettem a lépéseket, gondolván, ha elsuhanok
az emberek mellett, nem ismernek fel. Termé-

szetesen – Murphy törvénye – az összes is-
merõsöm, rokonom és boldog õsöm ezen a
kb. 300 méteres útszakaszon zsúfolódott ösz-
sze, csoda hogy elfértek egymás mögött…

Nem kérdés, mind megismert! A diktafon, mit
sem törõdve szégyenemmel, egyre hangosab-
ban zengte, hogy a nõk miként és hogyan érhe-
tik el a gyönyör legmagasabb fokát…

Én már akkor éreztem, hogy a csúcson va-
gyok! A buszt éppen hogy elértük, idõ arra,
hogy levegyem a hátizsákot, kivakarjam az al-
járól és lekapcsoljam azt a kis szutykot, nem
volt. Mindenekelõtt a buszjegyet kellett meg-
vennem, hogy indulhasson végre a már csak
rám váró, zsúfolásig telt tömegközlekedési jár-
mû, mindeközben persze a hátizsákom to-
vábbra is fennhangon hirdette a nõk szexuális
örömhöz való jogát.

Akkor, úgy emlékszem, egy pillanatra angya-
li nyugalom szállt meg. Mosolyogva kerestem
helyet és ültettem le a gyereket, lepakoltam a
táskámat, szép nyugodtan levettem a hátizsá-
kom, kihalásztam belõle a diktafont, lehelyez-
tem a földre, és egy mérhetetlen nagyot rúg-
tam bele.

Gyanítom, hogy a körülöttem ülõk máig sem
értik, miért zaklatott fel olyan rettenetesen Bar-
bara utolsó mondata, mely szerint az elõjáték
a szexuális aktus nélkülözhetetlen része.

Hahn Szilvia

Plörõ

Kínos

Sokáig fogalmam sem volt róla, hogy
mi a dolga egy szerkesztõségvezetõ-
nek. Gondoltam, ez is egy jól hangzó,
zengzetes fogalom. Aztán megismer-
kedtem Szabó Ágival, aki a helyi rádió
munkatársa már hosszú-hosszú évek
óta, és rajta keresztül volt alkalmam
bepillantani a szerkesztõségvezetõ
munkájába. Õ az, akinek mindig min-
denrõl tudnia kell, hogy a kellõ pilla-
natban felvilágosítást tudjon róla adni.
Õ az, aki a mûsorvezetõk keze alá dol-
gozik a maga finoman egyszerû és a
többieknél halkabb módján. És persze
még sok minden más feladata is akad,
de ezt a hely szûke miatt most nem
írom le. Ágnes egyébként maga a meg-
testesült nyugalom. Egy dolog azon-
ban már az elsõ perctõl fogva kirajzo-
lódott elõttem: némi csokoládéval vagy
édességgel le lehet venni a lábáról. A
gyengéje a sütemény, ami lehetõleg
vagy mákos zserbó, vagy valamilyen
csokis süti. Talán ezért is áll közel a
szívéhez a süteménykészítés. No meg

fia miatt, aki szintén nem utasítja visz-
sza az anyu gyártotta házi finomságo-
kat. Így aztán Ági, mikor a konyhájá-
ba látogattam, hogy-hogy nem, éppen
egy csokis sütihez készülõdött elõ.
Szerinte ez igen egyszerû étel, és ép-
pen egyszerûségében rejlik nagysze-
rûsége.

Ünnepek után a gyerekes házaknál,
így Ágiéknál is mindig több volt a ma-
radék csoki figura, mint az arra áhítozó

száj. Ezek egy darabig kallódnak, do-
bozba kerülnek, aztán sokszor a kuká-
ban kötnek ki. Nos, ez az édesség erre
a problémára is kínál megoldást. A hoz-

závalókat – kivéve a csokoládét és a di-
ót – tegyük egy tálba és fakanállal vagy
robotgéppel alaposan keverjük össze.
Jelen esetben az adagolás sorrendje
nem oszt, nem szoroz. Vajazzunk és
lisztezzünk ki egy magasabb falú tep-
sit, majd öntsük bele a masszát. A cso-
kiból csináljunk reszeléket, esetleg
törjük, morzsoljuk apróbb darabokra.
A diót mozsárban szintén kisebb da-
rabkákra törjük, de semmiképpen ne
daráljuk. Ha van rá elég idõnk, akkor
akár késsel darabolhatjuk. Mindezt
szórjuk a tészta tetejére és tegyük 200
fokra elõmelegített sütõbe 30-35 perc-
re. Ági szavaival élve nagyon egyszerû
és isteni finom.

sete

Mit süt-fõz ma?

Szabó Ágnes

Hozzávalók: 25 dkg cukor, 25 dkg liszt,
2,5 dl tej, 1 zacskó sütõpor, 1 egész to-
jás, 3 evõkanál kakaó, 5 dkg vaj, 1 ma-
rék dió vagy mandula, 1 csoki nyúl
vagy mikulás.



P R O G R A M O K ,  S Z O L G Á LTAT Á S O K 19

TelePaks

A Tolna megyei II. sz. válasz-
tókerület országgyûlési kép-
viselõjelöltjei ezúttal a pol-
gármesteri hivatalban kö-
zönség elõtt, nyilvános mû-
sorban vitáznak. Az április 9-
i választásokat megelõzõen
az utolsó vitafórumot csütör-
tökön 17.30-tól tekinthetik
meg.

Szombaton, április 8-án igazi
rangadót rendeznek az NB
I-es kosárlabda-bajnokság
24. fordulójában. A Kecske-
mét gárdája fogadja az
Atomerõmû csapatát. A
meccset vasárnap és kedden
17.30-tól felvételrõl sugároz-
za a TelePaks.

A Paksi SE labdarúgócsapa-
ta szombaton Mosonmagya-
róvárra látogat. A mérkõzést
felvételrõl vasárnap 16-tól
hétfõn 17.30-tól tekinthetik
meg a városi televízióban.

A Mindentudás Egyeteme
IV. szemeszterének 19. elõ-
adása április 12-én 18 órától
jelentkezik. Ezúttal Detrekõi
Ákos: A gömbtõl a geoidig –
A Föld és az ûrkutatás címû
elõadását tekinthetik meg.

Április 12-én 13 órakor a Sze-
gedi ballada címû dokumen-
tumfilmet tekinthetik meg.

Mozi

Április 9. (vasárnap) 19 óra
AZT BESZÉLIK

feliratos 
amerikai vígjáték

Április 14. (péntek) 19 óra
TIBOR VAGYOK, 

DE HÓDÍTANI AKAROK
Magyar vígjáték

Április 16. (vasárnap) 19 óra
ELSÕ SZERELEM

Feliratos 
amerikai vígjáték

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Fotó: Molnár Gyula

Kiállítás

A mûvelõdési központ kis-
kiállítójában Imreh Ágnes
gerjeni csuhétárgykészítõ
és Kozák Éva gerjeni faze-
kas alkotásait láthatják
május 3-ig.

Az ESZI Galérián „Bartók
Béla emlékére” címmel
Kazinczi Gábor grafikus
(képünkön) és Makó András
festõmûvész alkotásait ápri-
lis 30-ig tekinthetik meg.

A Városi Múzeumban  a
Paksi Fotósok Baráti Köre
tagjainak fotókiállítása áp-
rilis végéig tekinthetõ
meg.

A Dunakömlõdi Faluház-
ban Vajnai Irina paksi
amatõr festõ kiállítása áp-
rilis 14-ig látható.

Emlékezetre
méltó
(Dr. Töttös Gábor azonos

címû könyvébõl)

Április 1-jén 190 éve,
1816-ban született Pakson
Szeniczey Gusztáv jogász,
szakíró.

Április 22-én 200 éve,
1806-ban bejelentik me-
gyénk elsõ gimnáziumi
épületének, a sárszent-
lõrincinek felépültét.

Április 23-án 185 éve,
1821-ben adta vissza lelkét
Urának Nagydorog szülöt-
te, Benedek Mihály refor-
mátus püspök, több mû,
köztük énekeskönyv szer-
zõje.

180 éve, 1826-ban szüle-
tett Pakson Petrich Ferenc
’48-as százados.

Április 27-én 105 éve,
1901-ben ünnepélyesen el-
helyezték a Schlauch Imre
pécsi püspöki mérnök ter-
vezte  új paksi katolikus
templom alapkövét.

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Programok

A paksi Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtárban április 3-
án (hétfõn) 9 órakor a gyer-
mekkönyvtárban kézikönyv-
használati vetélkedõ lesz.

Ugyanitt április 10-én, 24-én
14-18 óráig szövegszerkesz-
tõ tanfolyam.

Szintén a könyvtárban, ápri-
lis 10-én 18 órakor Fõhajtás
a túlvilágra címmel Tell Edit
elõadóestjére invitálják az
érdeklõdõket a rendezõk.
Ezt  Suhai Pál: Kísértetek
kora c. verseskötetének be-
mutatója követi.

Április 12-én 9 órakor az I.
István Szakképzõ, 10 órakor
a Deák Ferenc, 11 órakor a
II. Rákóczi Ferenc, 12 óra-
kor a Bezerédj iskolában,
13.15-kor a mûszaki szakkö-
zépiskolában „Dalosvers
születik”, Decsi Kiss And-
rás, a szekszárdi gitár-
kvartett tagja elõadása.

A Faluházi Népfõiskola kere-
tében április 10-én 18 órakor
Dunakömlõdön „A természet
patikája – természetes kiegé-
szítõ gyógymódok” címmel
Kavalkó János természet-
gyógyász tart elõadást.

A PAKSI ÖNKORMÁNYZAT 
FELHÍVÁSAI

AZ ÖNKORMÁNYZAT értesíti a mezõgaz-
dasági termelõket, hogy a vizek nitrát
szennyezésének elkerülése érdekében kö-
telezõen adatokat kell szolgáltatniuk a Tol-
na Megyei Növény- és Talajvédelmi Szol-
gálathoz (cím: 7100 Szekszárd, Keselyûsi
út 7., 7101 Szekszárd, Pf.: 104.)

Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatla-
pok átvehetõk a paksi polgármesteri hiva-
tal földszintjén.

A NEMZETI AUTÓPÁLYA ZRT. tájékoztatja
Paks lakosságát, hogy az M6 autópálya
(Dunaújváros-Szekszárd) 76+200-
143+200 km szelvények közötti szaka-
szán a mûszaki elõkészítés megkezdõdik.
A munkák azokon a helyeken indulnak,
ahol ez zöldkár okozás nélkül végrehajtha-
tó. Kérjük a tulajdonosok és a lakosság se-
gítõ közremûködését. 

Az esetlegesen felmerülõ problémákkal a
Nemzeti Autópálya Zrt-hez lehet fordulni.
(Tel.: 1/4368-032, Fax: 1/4368-057)

Hum Ferenc
mûszaki osztályvezetõ
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Árfolyamkockázat?
Felesleges!

Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz,
bõvítéshez, hitelkiváltáshoz

változó, évi 

6,5% kamat 
mellett (THM 10,50%) forint alapú

lakáshitelünket, akár 
az ingatlan értékének 75%-áig.

Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre
8.950 Ft-tól a futamidõ függvényében.

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

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes

leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

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

Nyugdíjasakció!
Ajándékutalvány 3000 Ft

értékben minden új szemüveg
készítésénél igénybe vehetõ a

tb-támogatáson felül!
Vásárlónként csak 

egy kupon használható fel.
LENS OPTIKA 

7030 Paks, 

Dózsa Gy. 44. 

Telefon: 

75/511-246

Városunk története számos
paksi születésû országgyû-
lési képviselõt ismer.
A választásokhoz közeled-
ve idézzük fel közülük De-
ák Ferenc keresztfiának,
Szeniczey Ödönnek tevé-
kenységét, akinek mûködé-
se meghatározta városunk
helyét az országos vasúthá-
lózat rendszerében.

Szeniczey Ödön 1838-ban
született Pakson. Tanulmá-
nyait Pesten és Magyaró-
váron végezte. Az 1860-as
években vezérevezõse az
országos versenyeken sike-
resen szereplõ paksi eve-
zõs négyesnek. A dunaföld-
vári járás szolgabírájaként
dolgozott. A Deák-párt
képviseletében 1869–72.
közt a dunaföldvári, 1872-
tõl a paksi, 1878-tól a ver-

seci, majd 1887–92. közt is-
mét a paksi kerület ország-
gyûlési képviselõje. A pak-
si vasútépítés képviselete
mellett az állategészség-
ügy problémáival, a buda-
pesti központi tejcsarnok
létesítésével foglalkozott,
melynek elnöke is lett.
1900-ban jelent meg Az ál-
latbiztosítás Magyarorszá-
gon c. munkája. 1918-ban
halt meg Budapesten. 

Paksnak létérdeke volt,
hogy minél elõbb bekap-
csolódhasson az országos
vasúthálózatba. A Puszta-
szabolcs–Paks szárnyvonal
építését Szeniczey Ödön
országgyûlési képviselõ ve-
zette. 1881-tõl, a terv elfo-
gadása után még évekig vi-
tatkoztak a vasútvonal ki-
alakításáról, a paksi vasút-

állomás helyének kijelölé-
sérõl. Felmerült, hogy hoz-
zák be a városba, a dunai
kikötõk közelébe, de sem a
társuló községek, sem Paks
elöljárói nem voltak hajlan-
dók biztosítani azt a több-
letköltséget, melyet a Du-
na-parti vasúti töltés kiala-
kítása jelentette volna.
Mádi Kovács János gyapai
birtokos és hívei a Paks-
Sárbogárd vonal kiépítését
szorgalmazták. (Mindegyik
gazdálkodó azt szerette
volna, ha a vasútvonal az õ
birtokához közel épülne.)
Ám Szeniczey, akit Paks
elöljárósága az állomás he-
lyének kijelölésével is meg-
bízott, ragaszkodott ahhoz,
hogy a paksi megállót a
közbirtokosság imsósi ura-
dalmán, a Dunáig lenyúló-
an kell kialakítani. A
Szeniczey által beterjesz-
tett tervet 1895. május 21-
én a képviselõház elfogad-
ta, s 1896. december 23-án

befutott Paksra az elsõ sze-
mélyvonat.

Bár 1973 februárjára ki-
építették a sínpályát az
atomerõmûig, de az eredeti
terv megvalósítása, hogy
tudniillik a paksi vasútállo-
más és a dunai szabad-
kikötõ egymás mellett mû-
ködjön, továbbá Paks és
Szekszárd (vagyis Dél-Ma-
gyarország) vasúton is köz-
vetlenül össze legyen kap-
csolva, mindmáig várat ma-
gára.

Az adatok Szinnyei József-

nek a magyar írókról szóló

lexikonjából, és Paks

nagyközség monográfiájá-

ból (szerkesztette Dr. Né-

meth Imre) származnak.

Sorozatunk következõ ré-

sze Daróczy Aladárral fog-

lalkozik majd, aki 1901 és

1905 között volt a Szabad-

elvû Párt országgyûlési

képviselõje.

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Petrich Ferenc


