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PAKSIHÍRNÖK

Árfolyamkockázat? 
Felesleges !!!

Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez, hitelkiváltáshoz 
forint alapú lakáshitelünket, akár az ingatlan értékének 75%-áig.

Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre 
akár 7.000,- Ft-tól a futamidõ függvényében. (THM 10,50)

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

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

Hárman a bársonyszékért

Molnár József (MSZP)

„A mandátum sorsa még nem dõlt el, a
kettes szavazókört gyõzelmem esetén
két politikus képviselhetné az ország
házában, ahogy az az elmúlt ciklusban
is történt.”

Komáromi Lilla (MDF)

„Úgy érzem, ha visszalépnék, a pár-
tomat árulnám el, és a választópol-
gárokat, akik az MDF-t és saját pro-
gramomat támogatták. A döntést a
választókra bízom.”

Tóth Ferenc (Fidesz–KDNP)

„Továbbra is bízom a kormányváltásban,
és várom a szavazók támogatását, hiszen
egyéniben szerzett mandátummal sze-
retném folytatni a képviselõi munkát,
csakúgy, mint az elõzõ két ciklusban.”



Bár az árhullám már levonult,
a csapadékos idõjárás tovább-
ra is problémát okoz a Duna
paksi szakaszán. Jelenleg
apad a folyó, lapzártánk ide-
jén 650 cm körüli volt a vízál-
lás. A szakemberek szerint
két-három hét múlva újabb
árhullám érkezése várható.

Az ár április 6-án ért Paksra,
a folyó 861 centiméteren tetõ-
zött. A magas vízállás ellen az
iparterületet és az Árvíz utca
házait ideiglenes védmûvel,
nyúlgáttal védték. Az apadás
néhány nap múlva elindult,
április második hetében már
az árhullám nem, csak a csa-
padékos idõjárás adott fel-
adatokat. 

– Láttuk, hogy az árhullám
tartós lesz, és csapadékos idõ-
járás várható, ezért újabb szi-
vattyúkat béreltünk a Tolna
Megyei Vízügyi Igazgatóság-
tól – tájékoztatta szerkesztõ-
ségünket Artim András. A
Paksi Vízmû Kft. ügyvezetõje
hozzátette:  így a város tulaj-
donában lévõ négy darab szi-
vattyú mellé kettõ nagytelje-
sítményû berendezést is
üzembe helyeztek, egy pedig
a gátõrnél van tartalékban.

A hónap eleje óta folyama-
tos volt a szakemberek jelen-
léte a zsilipeknél, az elsõ fokú
készültség elrendelése óta
egyetlen ingatlannál sem je-
lentettek vízbetörést. A töltés
folyó felõli oldalán lévõ épüle-
tek egy része viszont napokig

vízben állt. A Közép-Dunán-
túli Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság a védelmi
készültséget megszüntette,
és április 14-én az addig Szek-
szárdon mûködõ törzs vissza-
települt Székesfehérvárra.

A védekezést ezzel nem tud-
ták le erre a tavaszra, mivel
rövidesen újabb árhullám ér-
kezését ígérik az elõrejelzé-
sek. Artim András elmondta:
Németországban újabb ára-
dás indult el a csapadékos
idõjárás és a megkezdõdött
hóolvadás miatt. A szakem-
ber szerint hosszabb idõ kell,
amíg ez az ár eléri térségün-
ket, és addig várhatóan vala-
melyest ellaposodik, lecsen-
desedik a Duna vízhozama.
Az újabb ár két-három héten

belül érheti el Paksot, de a
szakemberek még nem tud-
ják, milyen fokozatú készült-
séget kell majd elrendelni. 

Emellett a változékony ápri-
lisban a folyamatos csapadé-

kos idõjárás okozhat megle-
petést városunkban is. A Du-
na vízállásáról háromnapos
elõrejelzés olvasható a
www.vizugy.hu honlapon. 

-dal-
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Fotó: Molnár Gyula

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: május 5.

Címlapkép: Fonyó Dániel
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖK

Ár elõtt, ár után
A Paksi Víz- és Csatornamû Kft. 2006.
január elsején számos feladatot átvett az ön-
kormányzattól, miután átszervezték a hiva-
talt, s megszûnt a vagyongazdálkodási osz-
tály. Hozzájuk került a hévíz kút, a záportá-
rozó, a tûzivíztározók, a locsolórendszer ke-
zelése, a zárt és nyílt csapadék-elvezetõk
üzemeltetése; és, ami az utóbbi idõszak pró-
batétele volt: az árvízi védekezés, a zsilipek
kezelése. Artim András elmondta, nagyon
nagy hangsúlyt fektetnek a berendezések
karbantartására, használatára, illetve sok
szakmai segítséget kérnek és kapnak a Kö-
zép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság szekszárdi szakaszmérnökségé-
tõl. Artim András szerint a vízügy szakem-
berei kiválóan végzik a dolgukat, s ez szá-
mukra nagy segítséget jelent. A Paksi Víz-
és Csatornamû Kft. feladata az ár- és belvíz-
védelmi eszközök, zsilipek, csapadékvíz-elve-
zetõ csatornák és mûtárgyaik folyamatos ke-
zelése, üzemeltetési feladatainak koordinálá-
sa. Ár- és belvízvédelmi, 365 napos készenlé-
ti szolgálat felállítása. Csapadékvíz-elvezetõ
rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipe-
ken lévõ – négy saját, három vízügytõl bérelt
– szivattyú üzemeltetése. Szivattyúk tárolá-
sa, állagmegóvása, karbantartása, évi két-
szeri ki- és visszatelepítése.

A vízállásadatok alapján a kitelepítés elõtt
72-48 órával a szivattyúk akkumulátorainak
feltöltése, és a szivattyúk üzemanyaggal va-
ló ellátása. Legalább 24 órával a zsilipek zá-

rása elõtt a szivattyúk kitelepítése. Kitelepí-
tett szivattyúk szükség szerinti üzemelteté-
se. Munkaidõn kívül a szennyvíztisztító tele-
pi 24 órás diszpécserszolgálata látja el a csa-
padékkal kapcsolatos figyelõszolgálatot.

Csapadék esetén a diszpécserszolgálat ér-
tesíti az ügyeletes vezetõt, és õ riasztja az
árvízi készenléti csoportot. Munkaidõben a
figyelõszolgálat ellátása és az intézkedés az
üzemvezetõk feladata. A kijelölt szakembe-
rek, illetve az árvízi készenléti csoport végzi
a szivattyúk üzemeltetését.

Az új feladatok ellátása mellett a Paksi
Vízmû Kft. alaptevékenysége továbbra is az
ivóvízellátás, szennyvízkezelés, amit az ügy-
vezetõ szavai szerint igyekeznek változatla-
nul magas minõségben végezni.

A szivattyúk kitelepítésének 
menete (cm):
Szennyvíztelepi N/A
Lakótelepi +300
Táncsics utcai +450
Árok utcai +600
Villany utcai +700
Csónak utcai +700
Sétakerti +750
Molnár árok +400
Konzervgyári/Tesco +400
Hattyú utcai +600
Szent János utcai +700
Duna utcai +750
Vízi rendõrség +750



Vannak a városban, de in-
kább annak környékén olyan
területek, amelyeket idõrõl
idõre elborít a szemét. Hiába
a lomtalanítás, a különbözõ
szervezett akciók, az illegális
szemétlerakók elleni harc ki-
látástalannak tûnik. 

Márciusban, a tavalyi évhez
hasonlóan, közel kilencezer
postaládába eljutó hírlevéllel
és a helyi médián keresztül
tájékoztatták a lakosságot a
veszélyes- és az elektronikai-
hulladék-gyûjtés idõpontjai-
ról, valamint a lomtalanítás
ütemezésérõl. Talán ennek is
köszönhetõ, hogy a tavalyi-
nál is nagyobb mennyiségû
lakossági hulladék került a
városi szeméttelepre. Veiczi
Veronika környezetvédelmi
referens tájékoztatása sze-
rint a gyûjtésre a DC Duna-
kom Kft. kapott megbízást, a
munkákban négy helyi alvál-
lalkozó is részt vett. Az akció
ideje alatt nyolcvan tonna
lomhulladékot gyûjtöttek be.

Ez a mennyiség tizenkét szá-
zalékkal nagyobb, mint a ta-
valyi. 

– Sajnos voltak problémák.
Annak ellenére, hogy külön-
bözõ idõpontokra hirdettük
meg a nem háztartási hulla-
dékok gyûjtését, rengeteg
elektronikai és veszélyes
hulladékot elrejtettek a lom-
hulladék közé. Ez környe-
zetkárosítással jár, mivel
ezeket a markolók által ösz-
szetört, már nem szétválo-
gatható hulladékokat is a vá-

rosi szeméttelepre szállítot-
ták – mondta el Saáry
Miklósné, a szolgáltató cég
ügyvezetõje.

Az érvényben lévõ törvényi
szabályozás szerint szabály-
sértést követ el, aki a hulla-
dékot nem engedélyezett te-
rületen helyezi el. Ez a nagy
összegû pénzbírság mellett
akár börtönbüntetést is von-
hat maga után. Ennek elle-
nére nem csökken az illegális
szemétlerakók száma, ha-
nem inkább újabbak és újab-

bak keletkeznek. Pokorni Jó-
zseftõl, a MAG Alapítvány
Kuratóriumának elnökétõl
kaptuk az információt, hogy
a mezõõri szolgálat vezetõje
a Dorogi út mellett illegális
szemétlerakóra bukkant.
Két területen körülbelül
harminchat teherautónyi
építési törmeléket borítottak
le. Az ügyben ismeretlen tet-
tes ellen eljárás indult. A te-
rületre azonban egy héttel
késõbb is hordtak ki újabb
szemétkupacokat. 

Jó néhány közterületi kon-
téner környéke is folyamato-
san szeméttelepre emlékez-
teti az arra járót. Hiába az
állandó kérés és figyelmezte-
tés, ilyenkor tavasszal a ker-
ti munkák hulladékát napon-
ta kiviszik a kukák mellé. 

A városi szeméttelep szinte
egész nap folyamatosan fo-
gadja a hulladékot. Hétfõtõl
szombatig, reggel hattól este
nyolc óráig szállíthatják ide
a szemetet, a lakosság szá-
mára négyszáz kilogrammig
ingyenesen, tájékoztatott
Saáry Miklósné.             -dal-
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Takarékon a támogatás
Leállította a Gazdasági Mi-
nisztérium a lakossági ener-
giamegtakarítás támogatását
és a megújuló energiaforrás-
ok felhasználásának bõvíté-
sét célzó pályázatokat. A mi-
nisztérium közleménye sze-
rint az intézkedésre a prog-
ram iránt mutatkozó óriási
érdeklõdés miatt volt szük-
ség, a tervezett 800 millió fo-
rint körülbelül négyezer fel-
újítás állami részének finan-
szírozására elegendõ, ehhez
képest hetvenezer pályázat
érkezett be a minisztérium-
hoz. Hajdú János, Paks város
polgármestere elmondta,
hogy az önkormányzati ren-
delet értelmében a város to-
vábbra is várja a pályázato-
kat a hagyományos techniká-
val épült társas- és családi
házak energiatakarékos fel-

újítására, de az állami részt
nem tudja magára vállalni.
Így a pályázók csak a költsé-
gek egy harmadát tudják
megszerezni, a többit saját
erõbõl kell biztosítaniuk. Er-
re a programra Paks város
képviselõtestülete a költség-
vetés tárgyalásánál 15 millió
forintot különített el 2006-ra.
A további pályázatokat a DC
Dunakom Kft.-nél lehet lead-
ni határidõ nélkül, az elbírá-
lás folyamatos. Akik az Ener-
gia Kht.-hoz eddig beadták
pályázatukat, azoknak az ön-
kormányzat folyamatosan bí-
rálja el kérelmét. Hajdú Já-
nos szerint az elkülönített vá-
rosi pénzek elegendõek lesz-
nek ahhoz, hogy minden pá-
lyázathoz hozzá tudja rendel-
ni az önkormányzat az egy-
harmados részét.              SJ 

Szaporodnak a szemétdombok

Képzéssel az elfogadásért
Különbözõ képzéseket
szervez a Paks-Dunaföld-
vár Térségfejlesztõ Ön-
kormányzati Kht. abból a
26 millió forintból, amit a
Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium
Humánerõforrás-fejlesz-
tési Operatív Programra
benyújtott pályázaton
nyert. Ferencziné Mérei
Melinda kistérségi mene-
dzser elmondta, hogy a
projekt célja a munkanél-
küliek társadalmi befoga-
dásának  elõsegítése. En-
nek érdekében folyik a
szociális területen dolgozó
szakemberek többirányú
képzése. A munkanélküli-
ek társadalmi problémái-
nak kezelése címû tanfo-

lyam véget ért, most folyik
az ECDL tanfolyam. Rövi-
desen két másik képzés in-
dul a kht. szervezésében.
Májusban egy 120 órás,
középfokú nyelvvizsgával
záródó lovári nyelvtanfo-
lyam, júniusban a siket és
nagyothallók kommuniká-
ciója. Ezeken – mint
Ferencziné Mérei Melinda
tájékoztatott – az eddigi-
ekhez hasonlóan a térség
településeinek szociális te-
rületen dolgozó szakembe-
rei vesznek részt, de a
lovárira külsõsök is jelent-
kezhetnek, a kht. irodájá-
ban, Pakson a Rákóczi ut-
ca 5-6-ban, vagy a 75/310-
833-as telefonszámon.         

-vt-
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Fotók: Fonyó Dániel

Mindenki másképp csinálja
avagy öttusa az országgyûlési választási kampányban

A bemelegítés
Mindenki a köztársasági el-

nököt figyelte, mikor írja ki
a választásokat, kinek lesz
kedvezõ és kinek kedvezõt-
len az idõpont. Január 17-én
aztán kiderült, hogy a har-
madik köztársaság legrövi-
debb választási kampánya
elé nézünk.

Tizenegyen álltak a rajtvo-
nalhoz Tolna megye 2. számú
választókerületében, hogy
begyûjtsék a szükséges szá-
mú ajánlócédulát a Nagy
Versenyre. Mint ahogyan az
életben lenni szokott, min-
denki más munícióval vágott
bele. Voltak, akik mögött
erõs, nagy pártok álltak, vol-
tak, akik négy évi szender-
gés után ébredtek Csipkeró-
zsika-álmukból, s voltak,
akik frissen alakult formáci-
óval próbálkoztak. 

Persze készülõdtek az új-
ságírók is. Választási kóde-
xeket írtak, elõkerültek a
stopperórák, a patikamérle-
gek, a betûszámlálók. Konfe-
renciákra jártak, ahol ele-
mezték a múlt hibáit, sikere-
it. Vitatkoztak és tippeket
adtak egymásnak. A helyi
rádiósoknak és televíziósok-
nak szervezett egyik buda-
pesti konferencián hangzott
el a sommás megjegyzés:
„Szépek ugyan lehetünk, de
okosak nem. Nosza vágjunk
bele, aztán majd májusban
megszámoljuk, hányan ma-
radtunk!”

A rajtpisztoly eldördült.
Elsõ tusa – kopogtató cé-
dulák begyûjtése

„Mi már az elõzõ demokrá-
ciában is barátok voltunk”-
mondta Fekete Béla a Mun-
káspárt 2006 aspiránsa a
TelePaks választási vitafóru-
mán Tóth Ferencnek a Fi-
desz képviselõjelöltjének. A
stúdióban derûs arcok, vi-
dám, de karakteres viszont-
válasz. 

A nagy pártok szervezetten
és sok ajánló szelvényt gyûj-
töttek, a kisebbek egyedül,
vagy némi segítséggel vetet-
ték bele magukat a sokszor
sziszifuszinak tûnõ munkába.

Kilencüknek sikerült.
Második tusa – fórumok,
nagygyûlések, plakátra-
gasztások

A paksi központú választó-
körzet fontos, sokszínû és
demokratikus. Így kom-
mentálták a pártok, hogy az
országban második legtöbb
jelöltnek itt szavaztak bizal-
mat a választók. Jöttek is a
pártok reprezentánsai, mi-
niszterelnök, pártelnökök,
jelenlegi és volt miniszte-
rek. Agitáltak, buzdítottak,
gyõzködtek és cáfoltak. A
pártok szimpatizánsai pla-
kátokat ragasztottak, és ra-
gasztottak, és ragasztottak.
A képviselõjelöltek és a
kampánystábok pedig ro-
hantak, és rohantak, és ro-
hantak. Sajtótájékoztatóról
sajtótájékoztatóra, lakossá-
gi fórumról lakossági fó-
rumra. 

Hiába, az idõ rövid, a tét
nagy!
Harmadik tusa – mindenki
a gátra

A kampány finisére megér-
kezett a négyévenkénti nagy
árvíz is. Drámai küzdelmek
a gátakon. Rövid szópárbaj
arról, kell-e, lehet-e kam-
pánytéma az árvíz. De gyõ-
zött a józan ész, és együtt
zsákolt balos, jobbos egy-
aránt.
Negyedik tusa – a szavazás
napja

A szavazókörökben már fél
ötkor kávé illata szállt. Ál-
mos szempárok meredtek
egymásra, és még tétován
lassú mozdulatok rendezget-
ték a jegyzõkönyveket, sza-
vazócédulákat.

Hat órára már minden
kész, jöhetnek a döntnökök. 

És a bírák jöttek és ikszel-
tek. Eleinte csak potyadoz-
tak, aztán a reggeli misék és
délelõtti istentiszteletek
után már nagyobb hullám-
ban érkeztek. Ebédidõben
csendesebbek lettek a szava-
zófülkék, de a szép idõ ki-
csalta az embereket az utcá-
ra, ha már sétáltak egyet,
szavaztak is.

Késõ délután a pártok és
szimpatizánsaik elfoglalták
fõhadiszállásaikat, és né-
hány perc múlva minden te-
kintet a televíziók képernyõ-
jére szegezõdött. Kezdetét
vette a vad számolgatás.

Negyed nyolckor már jöt-
tek az elsõ eredmények,
aztán egyre több és több
szavazókör adatait ismer-
hettük meg. Valamivel ki-
lenc után aztán már a nem
hivatalos végeredménye-
ket kommentálták elnyûtt
arcú kampányfõnökök és
jelöltek.

„Van, aki hátulról tör elõre
/ Van, aki vár, míg elfogynak
elõle / Van, aki tüntet, van
aki kitüntet / s olyan is
akad, ki a talapzatra felül-
het” – dúdolta fáradtan a
mûsorvezetõ az LGT egy ré-
gi slágerét, a két és fél órás
televíziós választási mûsor
végén, és felhajtott egy-két
pohár paksi bort, az idei bor-
verseny maradékából. 
Az ötödik tusa még hátra
van.

Április 23-án eldõl, ki sza-
kítja át elõször a célszalagot,
ki ülhet fel négy évre a talap-
zatra. Akárki is lesz a gyõz-
tes, eddig izgalmas és nemes
verseny volt. Persze, mint
minden tétmeccsen, itt is
voltak faultok, lesre futások,
de összességében jól vizs-
gáztak a versenyzõk és a
szurkolótáborok egyaránt.
Felnõtt módon. És ez nem
kevés! 

Dínó

Erzsébet: Vidéken gyen-
gébben kampányoltak a pár-
tok, lehettek volna rámenõ-
sebbek. Az MSZP-vel szim-
patizálok, és bízom abban,
hogy nyernek. A jelölteknek
azonban sokkal többet kellett
volna mutatkozniuk az embe-
rek között, hiszen vidéken
vannak még tartalékok. 

Tímea: Számomra a Fidesz
kampánya volt meggyõzõ, õk
jobban segítenék a fiatalo-
kat, a munkanélkülieket. Így
örülök, hogy az elsõ forduló-
ban az õ jelöltjük nyert a kör-
zetben. Sajnos kevesen
mentek szavazni. Akik eddig
bizonytalankodtak, remélem,
most szavaznak majd.

István: Az eseményeket fi-
gyelve a választás Pakson le-
futott ügy. Ettõl függetlenül
az a benyomásom, teljesen
mindegy, melyik oldal alakít-
hat majd kormányt, az ígére-
tek nagyon kis részét váltják
majd valóra. Túlzásnak tar-
tom azt is, ahogy a pártok a
választókra próbálták erõ-
szakolni magukat.



Az országgyûlési választá-
sok elsõ fordulójában, ápri-
lis 9-én a Tolna megyei 2.
számú választókerületben a
választás érvényes, ám
eredménytelen volt. Ezért a
paksi központú kerületben
második fordulót kell tarta-
ni. A legtöbb szavazatot
Tóth Ferenc fideszes jelölt
kapta, de ez nem volt ele-
gendõ az egyéni mandátum-
hoz. Rajta kívül ketten ma-
radtak versenyben: Molnár
József (MSZP) és  Komáro-
mi Lilla (MDF). 

Az elsõ forduló után sokáig
kérdéses volt, hogy Komá-
romi Lilla visszalép-e növel-
ve ezzel a fideszes jelölt esé-
lyeit. A képviselõjelölt végül
úgy döntött, hogy összhang-
ban pártja elnökségének
döntésével, elindul a máso-
dik fordulóban. 

Tóth Ferenc 9,09%-kal
szerzett több szavazatot,
mint riválisa, Molnár Jó-
zsef. A paksi kerületben
négy évvel ezelõtt az elsõ
fordulóban az MSZP jelölt-
je vezetett, igaz csupán
1,27%-kal. A második for-
dulóban a Fidesz fordított,
TóthFerenc a szavazatok
55,68%-át kapta, Szabó Jó-
zsef pedig 44,32%-ot. 

Területi listán a Fidesz és
az MSZP két-két mandá-
tumhoz jutott. A Fidesz
megyei listavezetõje Potápi
Árpád, aki már az elsõ for-
dulóban bejutott a Parla-
mentbe. A második helyen
Braun Márton, a harmadi-
kon Tóth Ferenc áll. Az
MSZP megyei listáját
Frankné dr. Kovács Szilvia
vezeti, második helyen
Halmai Gáborné szerepel.
A paksi körzet jelöltje,
Molnár József ötödik he-
lyen áll. Tóth Ferenc azt
nyilatkozta lapunknak,
hogy hasonlóan az elõzõ
két ciklushoz, egyéni jelölt-
ként szeretné képviselni a
választókerületet. 

Molnár József azt hangsú-
lyozta, hogy bejutásával
két képviselõje lenne a kör-
zetnek, csakúgy, mint az
elõzõ négy évben.

A választási törvény értel-
mében a második forduló-
ban már nincs szükség a
voksok 50 százalék plusz
egy szavazatra, a gyõztes –
így egyéni parlamenti kép-
viselõ – az lesz, akire a leg-
többen szavaznak. 

A választások második for-
dulója április 23-án lesz,
szavazni 6-tól 19 óráig lehet.

-vgkt-
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Fotó: TelePaks

Kilépett az  MDF-bõl
Hajdú János polgármester,
mert megítélése szerint a
fórum elnöksége letért az
egyenes, kiszámítható, a
választói akaratot kötelezõ-
en figyelembe veendõ út-
ról. – Április 9-e után a Ma-
gyar Demokrata Fórum el-
nöke és elnöksége jóváte-
hetetlen döntéseket hozott.
Döntéseivel, álláspontom
szerint, jelentõsen gyengí-
tette a nemzeti konzervatív
oldalt, a politizálás célját és
értelmét jelentõ kormány-
alakítási esélyét, növelve
vele a baloldalét – fogalma-

zott közleményében Hajdú
János, aki 1988 óta tagja a
Magyar Demokrata Fó-
rumnak. Paks polgármes-
tere kijelentette, hogy az
elmúlt 18 évben az õ és az
MDF álláspontja között
nem alakult ki feloldhatat-
lan ellentét, de az MDF
most olyan útra lépett,
amelyen nem kívánja kö-
vetni. – A vidék Magyaror-
szágán a jobboldal pártjai
és azok képviselõi többnyi-
re, így Pakson is felismer-
ték egymásra utaltságukat,
példaszerû és eredményes
együttmûködést alakítot-
tak ki a helyi közéletben –
írja Hajdú János a párt el-
nökségéhez is eljuttatott
levelében. Ezek után kitér
arra, hogy szerinte a fórum
vezetõi legutóbbi döntései-
vel a jobboldal számára lét-
fontosságú önkormányzati
együttmûködések alapjai-
nak a felszámolásához is
hozzákezdett, amely tevé-
kenységéhez õ nem nyújt
segítséget.

A döntés a második fordulóra maradt

Elsõ forduló eredménye, Tolna megye 2. választókerület

Jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Szavazat %

Tóth Ferenc FIDESZ-KDNP 14 519 47,77
Molnár József MSZP 11 757 38,68
Komáromi Lilla MDF 1 487 4,89
Dr. Strasszer Tamás SZDSZ 1 257 4,14
Dr. Tóth Csaba Attila MIÉP-Jobbik 641 2,11
Volf Ernõ CENTRUM 269 0,88
Csonka József ifj. MCF ROMA Ö. PÁRT 224 0,74
Horváth Zoltán MVPP 165 0,54
Weisz Ferenc KDP 77 0,25

Tolna megye területi választókerület mandátumai

A lista neve Szavazat Mandátum Töredékszavazat

FIDESZ-MPSZ,KDNP 60 592 2 8 608
Magyar Szocialista Párt 52 643 2 659
MDF 7 751 0 7 751
SZDSZ 5 966 0 5 966

Paks huszonkét szavazó-
körébõl tizennégyben
Tóth Ferenc nyert, legna-
gyobb arányban, 159 sza-
vazatkülönbséggel a 18.
számú körben (Ruhaipar).
Molnár József 8 körzet-
ben lett elsõ, többségében
a lakótelepi, illetve a
kömlõdi szavazókörök-
ben. Akadt olyan körzet
is – a 11., Kishegyi úti
óvoda –, ahol csupán két
szavazat volt a különbség.



Fõként tavasszal, õsszel gya-
kori, de kevésbé hideg téli na-
pokon és hûvösebb, esõsebb
nyári idõszakban is támadnak
a kullancsok. Az általuk ter-
jesztett fertõzés nemcsak az
emberre veszélyes, állatokra
is végzetes lehet. Paks kör-
nyékén az embernél is ismert
encephalitis, azaz agyhártya-
gyulladás és a Lyme-kór nem
fordul elõ, annál inkább a
babesiosis, köznyelven a
babézia. 

Dr. Plachy Gábor állator-
vos szerint egyszerûbb meg-
elõzni, mint a kullancsot ki-
szedegetni és a beteg állatot
kezelni. Tévhit, hogy a kul-
lancsok fentrõl „támadnak”,
a fûbõl is az állatokra kerül-
nek. A vérszívót éppen ezért
többnyire a négylábú fején,
nyakán, mellkasán lehet
megtalálni.

A kutya- és macskatulajdo-
nos védekezhet speciális
nyakörvvel, melynek hatása a
vételár függvénye. Az orvos
szerint az 5-600 forintos sem-
mit nem ér, a 3-4000 ezer fo-
rintba kerülõ hat-hét hónapig
nyújt védettséget. 

Léteznek különbözõ „spot
on” készítmények (cseppek),
esetleg spray-k. Ezeket az ál-
lat hátára kell juttatni, ahon-
nan felszívódik és egy hóna-
pos védettséget nyújt.
Amennyiben kullancsot talá-
lunk az állatban, azt mielõbb
el kell távolítani, s ha a ku-
tyán, macskán betegség jeleit
látjuk, orvoshoz kell fordulni.

– A Paks környékén igen el-
terjedt babesiosis a vörös vér-
sejtek megtámadásán keresz-
tül, azokból a hemoglobin ki-
oldásával igen súlyos veseká-
rosodást, és ha nem kezelik

idõben, elhullást okoz –
mondja az orvos. Az elsõ je-
lek, hogy az állat kedvetlen,
nem eszik, nem játszik, s ha
már kialakult a betegség, a
sárgaság jelei láthatóak rajta.

A kutyák ilyenkor tavasszal
veszettség ellen kapnak védõ-
oltást. Ezt törvény írja elõ. A
beoltott ebek listáját összeve-
tik a polgármesteri hivatalok
nyilvántartásával. Ha a kutya
embert harap, és oltva van ve-
szettség ellen, 14 nap, ha
nincs oltva, három hónap a
megfigyelési idõ, és pénzbír-

ságot szabnak ki a tulajdonos-
ra. A szigorúság – mondja dr.
Plachy Gábor – nem véletlen,
amennyiben a veszettség
gyanúját idõben nem diag-
nosztizálják, s még a tünetek
kialakulása elõtt nem adnak
megfelelõ gyógyszert, a ve-
szettség az emberre halálos. 

Néhány éve a kutyák féreg-
telenítését is törvény írja elõ,
mivel bizonyos férgek ember-
re is veszélyesek, ha a higiéni-
ai feltételek nincsenek bizto-
sítva. Bár csak az ebek oltása
kötelezõ, az állatorvos a macs-
kákét is javasolja. – Míg a ku-
tya többnyire egy zárt udva-
ron, vagy lakásban tölti élete
nagy részét, a macska napok-
ra eltûnik, csavarog, másik
macskával, különbözõ rágcsá-
lókkal, patkánnyal, egérrel,
borzzal, szélsõ területeken ró-
kával találkozik harcol, észre-
vétlenül összeszedhet fertõ-
zést – indokolja a szakember.
Dr. Plachy Gábor azt is hozzá-
tette, hogy az elmúlt években
regisztrált humán veszettsé-
gek mindegyike macskától
származott.           Vida Tünde

Megközelítõleg negyvenöt
hektár parkosított területet
gondoz a DC Dunakom Kft.
parkfenntartási részlege
Pakson. Már készülnek a
virágosítási munkára, elõké-
szítik a virágágyakat, ame-
lyek összterülete mintegy
1400 négyzetméter. Idén öt-
venezer egynyári, illetve ti-
zenkétezer kétnyári palántát
ültetnek ki a szakemberek.
A virágágyak mellett a vil-
lanyoszlopokat is gondjaikba
veszik, háromszáz cserépnyi
növényt helyeznek ki, most
elõször nem petúniát, hanem
muskátlit. A virágágyak
rendben tartása folyamatos
feladat, csakúgy, mint a vi-
rágoszlopoké, bár utóbbiról
tudni kell, hogy speciális te-
rület, hiszen 3-4 méteres ma-
gasságban kell elvégezni a

fenntartási munkákat, heti
három alkalommal, amely-
nek része az öntözés, táp-
anyagpótlás, gyomlálás, el-
nyílott virágok leszedése. A
virágágyak fajtaválasztékát,
hogy mi, hova kerüljön, a vá-
rosi fõkertész tervezi meg,
vele szoros és jó az együtt-
mûködés. – Fontos szem-

pont, hogy elsõbbséget él-
veznek a magyar egynyári
fajták, az elõzõ évi tapaszta-
latok, az éghajlati adottsá-
gok, szín- és formagazdag-
ság, a tervezés szabadsága –
mondta el Benis Brigitta
részlegvezetõ. 

A virágosítás mellett meg-
kezdõdik a fûnyírás egy pro-

fesszionális fûnyíró géppel és
4-5 motoros, damilos fûka-
szával. A munkákat terüle-
tekre és létszámra bontva
naponta tervezi, szervezi, ko-
ordinálja a részlegvezetõ,
Szalka László csoportvezetõ
pedig ellenõrzi a teljesítést. –
Természetesen a minõségi
munka elvégzéséhez nélkü-
lözhetetlenek a gyakorlott
kollégák – teszi hozzá Benis
Brigitta. A parkápolási fel-
adatokat ellátó tíz munkatárs
mellé szezonban 3-5 kisegítõ
munkaerõt foglalkoztat a
cég, közülük ketten géppel
dolgoznak, a megmaradt lét-
szám a kézi munkaerõ. A
részlegvezetõ felhívta a fi-
gyelmet, hogy a lakosság is
tehet azért, hogy a parkok
szépek és gondozottak legye-
nek, ehhez csupán annyi kell,
hogy óvják a virágágyakat, a
szemetet pedig az utcai ku-
kákba dobják.          -gyöngy-
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Vida Tünde (lent)

Virágba borulnak a parkok

Házikedvencek veszélyben
Az utóbbi idõben egyre gyakoribbak a kullancsfertõzé-
sek, míg korábban csak erdõkben, mezõkön fenyegetett
kullancsveszély, ma már akár kertekben, játszótereken
sem vagyunk biztonságban. 
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Paks elsõ népiskolája
Alapításának 130. évfordulóját ün-
nepli a Deák Ferenc Általános Is-
kola. A jubileumot gálaesttel, kiál-
lítással és az iskolaújság különszá-
mával ünnepelték.

Az isko-
la létre-
hozásá-
n a k
elõzmé-
n y é h e z
tartozik,
h o g y
1 8 6 8 -
ban az
ország-
g y û l é s
elfogad-

ta a népiskolai törvényt, amely megte-
remtette az egyházaktól független
községi iskolahálózatot, ezzel a világi
oktatás alapjait. Hét évvel késõbb,
1875-ben a helyi községi önkormány-
zat életre hívta a községi elemi iskolát,
ahova bárki beírathatta gyermekét,
akár a környezõ pusztákról is. Ekkor
„közös iskolaként” emlegették az em-
berek. 1875-ben a mai alsó tagozat he-
lyén épült meg az iskola. A következõ
években sok minden történt, többek
között a mûködést, annak feltételeit, a
tanítói közösséget tekintve. 1962-tõl
III. Számú Általános Iskola néven vált
ismertté az intézmény. Fontos évszám
1962 azért is, mert Paks község taná-
csa döntött arról, hogy az újvárosi ré-
szen ebben az évben egy új, négy tan-
termes általános iskolát kell felépíteni
a Tolnai úton. 1967-ben a Dózsa
György út 91. szám alatti épület he-
lyén épült az iskola  melyet ma az alsó
tagozat használ, késõbb újabb szár-
nyat építettek. 1976-tól a felsõ tagozat
a Tolnai úton, az alsó pedig a Dózsa
György úton mûködik. Deák Ferenc
nevét 1988. augusztus 31-én vették
fel. Az iskola fennállásának 125. év-
fordulója alkalmából, 2000. május 5-
én emléktáblát avatott az intézmény
és a városi önkormányzat a Dózsa
György úti épület falán, az elsõ népis-
kola helyén. Így foglalta össze dióhéj-
ban az iskola történetének néhány
fontos állomását Poórné Heizler
Györgyi igazgató. 

(Akit részletesebben érdekel az iskola
története, ajánljuk figyelmébe a 2000-
ben megjelent jubileumi évkönyvet – a
szerk.)

A mai iskola méretét tekintve csalá-
diasnak mondható. Minden évfolya-
mon két párhuzamos osztályban tanul-
nak a diákok. A tanulói létszám vi-
szonylag állandó, hosszú évek óta 350-
380 között van. Ez, mint az igazgatónõ
elmondta, egy általános iskolában ide-
ális, hiszen emberléptékû, jól megis-
merhetik egymást a gyerekek és peda-
gógusok. 

Az iskola az ismeretek megszerzése
mellett fontosnak tartja, hogy a diákok
kiélhessék alkotókedvüket és sportol-
hassanak, illetve lehetõségük nyíljon
részt venni különbözõ versenyeken.

– A sportélet mindig élénk volt, a le-
hetõségek az intézmény sportcsarno-
kának megépülésével bõvültek, több
sportágat megismerhetnek, mûvelhet-
nek a gyerekek – összegezte Poórné
Heizler Györgyi a mai iskola arculatát,
tevékenységét.

A Deák fennállásának 130 éves év-
fordulójának megünneplését össze-
kapcsolták a költészet napjával, így
délelõtt az alsó tagozatosok hagyomá-
nyos versmondó versenyét rendezték
meg a mûvelõdési központ színházter-
mében. Este ünnepi gálára gyülekez-
tek a fellépõk és a közönség. A mûsor-
számokat úgy állították össze, hogy
tükrözze, milyen oktató-nevelõ mun-
ka folyik az intézményben, illetve mi
mindennel foglalkoznak diákjaik. Így
színpadra léptek többek között olyan
gyerekek, akik zenét tanulnak, látha-
tott a nézõsereg ritmikus sportgim-
nasztikában gyakorlott lányokat, hall-
hatott verseket és prózát a délelõtti
verseny gyõzteseitõl. A németet, an-
golt tanulók mesedarabokat, játékos
dalokat, tréfás jelenetet adtak elõ, de
a néptáncoktatás eredményét is lát-
hatta a közönség. A gálára egy kiállí-
tással is készült az iskola, ahol a diá-
kok alkotásaiból kaphattak ízelítõt az
érdeklõdõk. Az ünnepi est megnyitó-
ján Poórné Heizler Györgyi igazgató
a jövõrõl szólva elmondta: céljuk,
hogy megõrizzék hagyományaikat, és
még sok jubileumot megéljen a Deák
Ferenc Általános Iskola.       -gyöngy-

A Bezerédj Általános Iskolában meg-
rendezett versenyen dõlt el, hogy me-
lyik általános, illetve középiskolás csa-
pat képviseli térségünket az Országos
Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny
Tolna megyei fordulóján. A Paksi Pol-
gári Védelmi Kirendeltség intézkedési
területéhez tartozó 14 település közül
Paksról, Dunaföldvárról és Duna-
szentgyörgyrõl érkeztek csapatok,
összesen tizenegyen, a paksi próbára. –
A jó szerepléshez alapos felkészülésre
van szükség, a gyerekeknek számos te-
rületen bizonyítaniuk kell tudásukat –
tájékoztatott Ferencz Gyõzõ, a kiren-
deltség vezetõje. Ez alkalommal kilenc
állomás várt a fiatalokra, elmélet és
gyakorlat egyaránt, így többek között
szirénaindítás, túlélõcsomag összeállí-
tása és rádiós navigáció, de a vonatkozó
törvények ismerete, a tûzoltóság mun-
kájával kapcsolatos tudás, illetve bizo-
nyos szintû egészségügyi jártasság is
hasznosnak bizonyult. Az általános is-
kolások versenyében a megyei döntõn
való részvétel jogát a Bezerédj Általá-
nos Iskola egyik gárdája nyerte el, má-
sodik a Balogh Antal Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium, harmadik a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
csapata lett. Az öt középiskolás társa-
ság közül a Balogh Antal Katolikus Ál-
talános Iskola és Gimnázium egyik csa-
pata nyert, második az I. István Szak-
képzõ Iskola, harmadik pedig a Beszé-
des József Iskola lett Dunaföldvárról.
A továbbjutott fiatalokra további felké-
szülés vár, amihez minden segítséget
megkapnak a szakemberektõl. Csak
emlékeztetõül, csapataink évek óta szé-
pen szerepelnek a felmenõ rendszerû
vetélkedés magasabb szintû fordulói-
ban. A legszebb eredmény tavaly szüle-
tett, akkor az országos döntõben máso-
dik helyen zárt a Balogh Antal Iskola
csapata.                                   -gyöngy-

Két paksi csapat  
a megyei döntõben
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Fotók: Molnár Gyula

Pihen a jégpálya

Véget ért az elsõ szezon a
paksi mûjégpályán, amely
a Paksi Atomerõmû Zrt.
beruházásában épült meg,
és õsszel adták át a közön-
ségnek. – Az elmúlt hóna-
pokban közel negyvenezer
vendég váltott jegyet a pá-
lyára, amelynek üzemelte-
tésére az erõmû a Duna-
center Therm Kft.-vel kö-
tött szerzõdést. Hétköznap
reggel nyolctól délután két
óráig az iskolák uralhatták
a jeget ötezer forintos óra-
díj ellenében. A lehetõség-
gel szinte mindegyik intéz-
mény élt, volt, amelyik
rendszeresen tartott itt
testnevelésórát. Délután
kettõtõl már a nagyközön-
ségé volt a terep egészen
este tízig, hétvégén pedig
egész nap – tájékoztatta la-
punkat Bodajki László, a
PA Zrt. Szolgáltatási Osz-
tályának vezetõje. A szak-
emberek jelenleg a beton-
ra fektetett hûtõcsõveze-
ték összeszedésén dolgoz-
nak, a folyadék leengedése
és a vezeték feltekercselé-
se körülbelül két hetet vesz
igénybe. A következõ sze-
zon elõtt kicserélik az ide-
iglenesen felszerelt palán-
kot, helyére az eredetileg
tervezett mûanyagot te-
szik fel, ugyanakkor gon-
dolkodnak a további fej-
lesztésen. A következõ sze-
zont november 1-jétõl már-
cius végéig tervezik. Mivel
a jégpálya üzemeltetése
16-20 fokos pályahõmér-
sékletig javasolt, az idõjá-
rástól is függ a szezon idõ-
tartama. Bár idén egy hét-
tel a tervezett elõtt kellett
zárni, a tapasztalat kedve-
zõ volt, a jég minõsége az
elõirányzottnál tovább, 32
fokos pályahõmérsékletig
megfelelt a követelmé-
nyeknek.

-gyöngy-

Pénzre váltható tudás

Pakson és Bátaapátiban is
véget ért az a Paksi Atom-
erõmû Zrt. által támogatott
képzés, amely során vállal-
kozás indításához, mûködte-
téséhez szükséges ismerete-
ket oktattak. A Dél-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési
Zrt. koordinálásával, a vál-
lalkozásfejlesztésben ki-
emelkedõ tapasztalatokkal
rendelkezõ, angol Business
Link tapasztalataira alapoz-
va szervezett tanfolyamra itt
is, ott is tizenöten iratkoz-
hattak be. A hallgatókat
mindkét helyen a kistérség
településeirõl érkezõ jelöl-
tekbõl választották, s õk díj-
mentesen kapcsolódhattak
be a programba, mely Ma-
gyarországon újdonságnak
számít. A terv az, hogy szé-

les körben el-
terjesztik, s eh-
hez a Gazdasá-
gi Minisztéri-
um is segítsé-
get nyújt –
mondta a
bátaapáti prog-
r a m z á r ó n
Dióssy Gábor.
A Gazdasági és
K ö z l e k e d é s i
Minisztérium
politikai állam-
titkára szerint
nem csak aka-
démiai tudásra

van szükség, hanem az élet-
ben kipróbáltra, a tapaszta-
latokon alapulóra is. A kép-
zés speciális mivoltát ugyan-
is éppen az adta, hogy hasz-
nálható, kézzel fogható tu-
dást adott, s annak birtoká-
ban a résztvevõk vállalko-
zást tudnak indítani és sike-
resen mûködtetni. – Itt nem
hagyományos tanár-diák
kapcsolat volt, nagy hang-
súlyt helyeztünk a szemé-
lyes konzultációkra, az eset-
tanulmányokra, az egy-
egyes oktatásra – emelte ki
Frey Tamás, a Dél-Dunántú-
li Regionális Fejlesztési Zrt.
vezérigazgatója.

Kováts Balázs térségi kap-
csolatokért felelõs vezetõ
mérnök elmondta, Pakson
minden várakozást felül

múlt az eredményesség, hi-
szen egy kivétellel mindenki
eredményesen zárta a kur-
zust, Bátaapátiban nyolcan
vették át a tanfolyam elvég-
zését bizonyító oklevelet. A
Paksi Atomerõmû Zrt. hu-
mán és törzskari igazgatója,
dr. Varga-Sabján László ki-
emelte, hogy néhány éve
megváltozott az erõmû tá-
mogatáspolitikája, korábban
többnyire segély típusú tá-
mogatásokat adtak, újabban
azonban a cél a térség-, tele-
pülés- és gazdaságfejlesztés
elõmozdítása. – Szeretnénk,
ha mindenki számára egyér-
telmû lenne, hogy elõnnyel,
s nem hátránnyal jár, ha egy
településen jelen van a nuk-
leáris ipar – mondta dr.
Varga-Sabján László. 

A képzés, bár az oklevele-
ket a résztvevõk átvették,
nem ért véget, a mentorok
továbbra is figyelemmel kí-
sérik a vállalkozások sorsát.
Tervezik egy „Business
Link” kezdõ vállalkozások
klubjának létrehozását, ahol
a most képzett vállalkozók
kicserélhetik tapasztalatai-
kat. Frey Tamás arra is ígé-
retet tett, hogy „élõ kapcso-
lathoz” segítik õket a kama-
ráknál, vállalkozói közpon-
toknál, más intézményeknél,
hogy ily módon is segítsék az
elsõ lépéseket.   Vida Tünde
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Fotók: Vida Tünde

Mikor a csizma az asztalra kerül

Nem tartozik szorosan a
német kisebbségi önkor-
mányzatok tevékenységi
körébe a szociális ellátás,
mégis erre a területre té-
vedt a testület. A kistérség
három német önkormány-
zata, a németkéri, a
györkönyi és a paksi, az
utóbbi gesztorságával részt
vett egy német belügymi-
nisztérium által hirdetett
pályázaton, mely a nem Né-
metországban élõ németség
szociális, egészségügyi ellá-
tásának javítását célozta.
Ennek eredményeként bõ-
vült a Pakson már mûködõ
jelzõrendszeres házi beteg-
gondozói szolgálat. Több
mint hetven készülék került
ki Pakson és tíz környékbe-
li településen olyan idõs
emberekhez, akik segítség-
re szorulnak. Õk persze
nem mindannyian német,
azaz sváb emberek, ez
ugyanis nem volt rendezõ-
elv, az egészségügyi és szo-
ciális rászorultságot vették
figyelembe. 

– Akinek lehetõsége van
arra, hogy környezetéért
tegyen, s azt elmulasztja,
bûnt követ el – vallja Féhr
György. A német önkor-
mányzat elnöke ezzel ma-
gyarázta azt, hogy miként
került a csizma az asztalra,
vagyis miért tévedtek kissé

idegen területre. Féhr
György beszámolt róla,
hogy a pályázatírás nem
volt egyszerû, de ebben
nagy segítséget kaptak so-
kaktól, elsõként is Badics
Istvánnétól, a paksi polgár-
mesteri hivatal megbízott
osztályvezetõjétõl, aki a
szakmai munka oroszlán-
részét vállalta. A pályázók
mellé állt, és segítette õket
Hajdú János polgármester
is. – Olyan nem akadt, aki
megkérdõjelezte volna a
„projekt” szükségességét –
mondja az elnök. 

A német belügyminisztéri-
umtól nyert öt és félmillió
forint mellé a Paksi Többcé-
lú Társulás kétmillió forin-
tot adott a bõvítésre. A tele-
pülésekrõl – amint azt az
ünnepélyes átadáson be is
mutatták – a paksi idõsek
otthonában mûködõ 24 órás
ügyeletre érkezik a jelzés,
innen értesítik a települése-
ken élõ gondozónõket, akik
15-20 perc alatt az idõs, be-
teg emberek lakására ér-
keznek, s ezt a központnak
vissza is jelzik. Településen-
ként legalább két gondozó-
nõ dolgozik, Pakson pedig
hatan látják el a feladatot.
A tizenegy településen
most 125 embernél van jel-
zõberendezés.

-vida-

Visszavárják az elszármazottakat

Elsõ ízben lesz Gyapáról
elszármazottak találkozója
a falunapon. Az ötletet a
csámpaiaktól lesték el,
hisz’ ott már szép hagyo-
mánya van az efféle össze-
jövetelnek. 

– Nem találtunk ki semmi
újat, csak ellestük az ötle-
tet, amit nagyon jónak ta-
láltuk – mondja Ulbert Fe-
renc. A gyapai részönkor-
mányzati képviselõ hozzá-
tette, többeket díszvendég-
ként hívnak „akikre büsz-
kék vagyunk” jelszóval, de
mindenkit vissza- és haza-
várnak. Megkeresték az
egykori földesurat, Ko-
vács-Sebestyén Istvánt, és
egy másik nemesi família,
az Erdélyi család leszár-
mazottait, akik örömmel
vették az invitálást. Ulbert
Ferenc szerint arra is van
igény, hogy az állami gaz-
daság egykori dolgozóit,
akik jelentõs szerepet ját-
szottak Gyapa életében,
meghívják. A vendégeket
kultúrmûsorral várják,
helybeli és meghívott
együttesek szórakoztatják
a közönséget, a gödöllõi
néptánccsoport is felaján-
lotta, hogy nem kér pénzt a
fellépésért. A falunap júni-

us 10-én lesz, másnap pe-
dig a búcsú napja, amikor a
helybeli kézmûvesek kiállí-
tását is megrendezik.

Az, hogy a kultúra, mûve-
lõdés iránt felkeltsék az ér-
deklõdést, a részönkor-
mányzat tagjainak feltett
szándéka. Ezért indult út-
jára egy elõadássorozat is.
Ulbert Ferenc szerint az
eddigi kezdeményezéseik
csak bizonyos rétegeket
értek el, így a hip-hop tánc
a fiatalokat, a néptánc a
középkorosztály egy ré-
szét. Ám akadnak olyanok,
akik még nem találhattak
számukra megfelelõ kikap-
csolódást. Nekik – illetve
nekik is – szólnak azok az
elõadások, melyek témáját
igyekeznek úgy megválasz-
tani, hogy sokak érdeklõ-
dését felkeltse. Elsõ ízben
az aktuális mezõgazdasági,
kerti munkákról hallhat-
tak, másodszor a paksi
Kertbarát Kört és a virág-
kertészet csínját-bínját is-
merhették meg. A jövõben
szeretnének bõvebben hal-
lani a gyapai ásatások tör-
ténetérõl, a kápolna múlt-
járól és a helyben talált
avar kori leletekrõl. Lesz
majd egészségügyi témájú
elõadás is. Miután már ki-
alakult egy viszonylag szé-
lesebb érdeklõdõ kör, egy-
egy kulturális rendezvényt
is tartanak majd: lesz zene,
ének és próza. Ulbert Fe-
renc hozzátette: a cél, hogy
valamilyen formában fel-
hívják a gyapaiak figyel-
mét arra, hogy más is van,
nem csak a munka.              

-vt-

FELHÍVÁS

Paks Város Önkormányzati képviselõ-testülete 2006.
április 26-án (szerdán) 14 órai kezdettel a városháza
földszinti tanácskozó termében közmeghallgatást tart,
melyre minden érdeklõdõt szerettetel várnak.
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Fotó: Boa András

Az alábbiakban egy, a tudo-
mányos munkájával, s nem
politikusi tevékenységével
ismertté vált országgyûlési
képviselõt szeretnék be-
mutatni, jóllehet Tolna me-
gye történetének kutatói
számára Daróczy Aladár
neve és tevékenysége nem
ismeretlen. A „Tolnavár-
megye közgazdasági leírá-
sa I. Történelmi rész” c. ta-
nulmánya a történészek
számára nélkülözhetetlen
adatokat és forrásokat tar-
talmaz, megjelenése óta
minden tudományos mun-
ka hivatkozik rá.

Daróczy Aladár Pakson
született 1867. február 18-
án. A Paksy-család örökö-
seként Tolna megyében
megtelepedett híres király-

daróci Daróczy-család le-
származottja, annak a
Daróczy Ferencnek a déd-
unokája, aki 1713-tól Tolna
megyei alispán, és egyik
szervezõje a törökdúlás
után elnéptelenedett me-
gye betelepítésének. Da-
róczy Zoltán családtörté-
nész testvére. 

Középiskolába Kalocsán
járt, a pesti egyetemen jo-
got végzett. 1889-tõl Tolna
megye másodaljegyzõje,
aljegyzõje, majd fõispáni
titkár volt. 1901–1905 kö-
zött a sásdi kerületben a
Szabadelvû Párt ország-
gyûlési képviselõje lett. A
megye múltjával Kam-
merer Ernõ, a híres törté-
nész segítségével ismerke-
dett meg. 

Élete fõ mûve, a Tolna-
vármegye közgazdasági le-
írása a Közgazdasági
Szemle 1908. szeptember-
decemberi számaként je-
lent meg a Megyei monog-
ráfiák sorozatban. Töttös
Gábor: Rejtett értékeink c.
kötetében így értékeli:
„máig az egyetlen használ-
ható összefoglaló gazda-
ságtörténeti tanulmány ez
megyénk történetérõl a
kezdetektõl a kiegyezésig.
Alapossága jól ötvözõdik az
olvashatósággal…” Gulyás
Pál: Magyar írók c. lexi-
konja a tanulmány befeje-
zését nem említi, más mû-
vét sem ismeri. 

Daróczy Aladár szemé-
lyérõl Paks történetéhez
kapcsolódóan még két íz-
ben szerezhetünk tudo-
mást. Az õ közvetítésével
vásárolja meg 1914. febru-
ár 4-én 4000 koronáért
édesanyja, Daróczy Tamás-

né Szeniczey Stefánia (aki
Deák Ferenc unokahúga
volt) az országgyûlési
könyvtárt a létesítendõ
Parlamenti Múzeuma szá-
mára. 1926-ban pedig a ko-
rabeli képeslap tanúsága
szerint õ képviseli a csalá-
dot Pakson, a Szeniczey-
kúria falán elhelyezett De-
ák-emléktábla felavatásán.

Daróczy Aladár Budapes-
ten halt meg, 1939. október
11-én. A paksi Kálvária te-
metõ Daróczy kriptáján az
õ neve nem olvasható.

Az adatok az ismertetet-
teken kívül a www.ogyk.hu/
e.konyvt oldalról származ-
nak. 

Kernné Magda Irén

Elõzõ lapszámunkban té-
ves címmel jelent meg
Szeniczey Ödönrõl szóló
írásunk. A szerzõtõl és az
olvasóktól ezúton kérünk
elnézést.

Híres paksiak, paksi hírességek

Daróczy Aladár

Azokkal a fiatalokkal, akik
sok mindenben tehetsége-
sek, elõfordul, hogy hosszú
ideig nem tudják eldönte-
ni, melyik irányba is húz
jobban a szívük. Ez történt
az elmúlt években Boa
Krisztinával is, aki már ál-
talános iskolás korában
halmozta a szebbnél-szebb
eredményeket humán és
reál vonalon egyaránt. Fi-
zikából és matekból me-
gyei versenyek alkalmából
többször szerepelt az elsõ
tíz hely valamelyikén, ek-
kor még felülkerekedett
édesanyja matektanári
ösztönzése. De ez mellett
helyesírásból három alka-
lommal is megyei második
helyen végzett. Mégis reál
szakon folytatta a tanul-
mányait a bonyhádi gimná-
ziumban, ahol végül a hu-
mán tárgyak mellett kötött
ki a többszörösen díjazott

t e h e t s é g e s
paksi fiatal. 

– Az Implom
H e l y e s í r á s i
Verseny Kár-
pát-medencei
döntõjében 8.
helyen végez-
tem, az egy-
házi iskolák
v e r s e n y z õ i
között én let-
tem az elsõ –
meséli öröm-
mel. – Nagy
hasznát vet-
tem a reálos
gondolkodá-
somnak is a
feladatlapok
kitöltésében, sokat segített
a logika – bizonygatja –,
olyan feladatot oldottunk
meg, amelyben hibákat
kellett megtalálni. 

A tudományágak versen-
gésében végül gyõzött a

„nevetõ harmadik”: a tör-
ténelem. Tavaly ebbõl a
tantárgyból is szerzett egy
országos nyolcadik helye-
zést. Krisztina a bölcsé-
szettudományi kar törté-
nelem szakára jelentkezett

a pécsi egyetemen. Ebben
valószínûleg nagy szerepe
volt annak a családfakuta-
tásnak is, melyben segített
édesapjának.

– Kiderült, hogy a Boák
Napóleon katonájának a
leszármazottai, így én is.
Szerveztünk Boa-találko-
zót is pár éve, Zala megyé-
ben Tormaföldén, a Ma-
gyarországon élõ Boa-le-
származottak részvételé-
vel. Párizsban a telefon-
könyvben rengeteg ilyen
nevet láttam – meséli,
mert õ már ott is járt.

Kriszti emellett a közép-
távú futásnak is hódol,
mint mondja, a kellemes
társaság miatt, no meg új
kedvencének a korcsolyá-
zásnak.  Most, hogy a jég-
pályát bezárták, inkább
regényt fog olvasni – an-
golul.

S.Szabó



Aranyos Napsugár

Sikeresen pályázott a Foglal-
koztatáspolitikai és Munka-
ügyi Minisztérium Humán-
erõforrás-fejlesztési Opera-
tív Programjára az I. István
Szakképzõ Iskola. Az intéz-
mény – mint Kövics Beáta
gyermekvédelmi felelõs, sza-
badidõ-szervezõ tájékoztatta
a Paksi Hírnököt – 18 millió
forintot nyert a kompeten-

ciaalapú oktatás elterjeszté-
sére, a tanulási hátrányok le-
küzdésére. Ez az oktatási
módszer a tananyag gyakor-
lati alkalmazásához szüksé-
ges készségeket fejleszti a
diákokban. A kétéves prog-
ram keretében intézményve-
zetõk és pedagógusok fognak
felkészülni: továbbképzése-
ken vesznek részt a kompe-

tenciaalapú oktatással kap-
csolatban, fejlesztik az iskola
oktatási tartalmait és mód-
szertani kultúráját. A kom-
petenciaalapú oktatást elter-
jesztik az intézményben, ez-
zel a módszerrel oktatják a
tanulókat. A módszer lénye-
ge, hogy a szövegértést, szö-
vegalkotást, matematika-lo-
gikai készségeket fejlesszék

a diákokban, akik ezáltal ha-
tékonyabban tudnak tanulni,
és késõbb sikeresebben elhe-
lyezkedni.

A cél, mint Kövics Beáta
mondta, a pályázat címével
összhangban az, hogy az is-
kolában leküzdjék a tanulási
hátrányokat az alapkészsé-
gek, képességek fejlesztésé-
vel, s ezzel egyebek mellett
megalapozzák az iskolában
az életen át való tanulást.

-vt-
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Oktatási reform a szakképzõben

A pályázat szerint a magyar iskolákban még napja-
inkban is a frontális osztálymunka jellemzõ, kevés tanulói
aktivitással, túl sok tanári irányítással és magyarázattal,
a hagyományos eszközrendszerrel és hagyományos eljá-
rásokra támaszkodva. Egyéni különbségekhez szakszerû-
en alkalmazkodó, egyénre szabott fejlesztést eredménye-
sen megoldani képes pedagógiai gyakorlat nincsen jól fel-
készült, a kor színvonalán és eszközeivel tudást közvetí-
teni képes pedagógusok nélkül. Szükséges, hogy a gyer-
mekek életkoruknak és életritmusuknak megfelelõ mó-
don jussanak ismeretekhez, az eltéréseket figyelembe ve-
võ pedagógiai módszerek alkalmazásával. Ugyanakkor a
hagyományos tanárszerep átértékelõdésébõl fakadó fe-
szültségeket is oldani kell: megfelelõ képzések, felkészí-
tés után hozzá kell juttatni a pedagógusokat, intézménye-
ket az újszerû kompetencia-alapú oktatási programcso-
magokban és a digitális tartalmakban megjelenõ teljes,
pedagógiai eszközrendszerhez. 

A kompetenciaalapú oktatással kapcsolatban Brassói
Sándor, az Oktatási Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettese
a következõket mondta: a hazai és nemzetközi mérések
eredményei jelezték, hogy a magyar közoktatás teljesít-
ménye nem megfelelõ az alapkészségek átadása terén. Az
élethosszig tartó tanulás megalapozásának egyik
leglényegesebb eszköze a kulcskompetenciák átadása,
melyek révén az egyén tágabb értelemben is nyitott és
alkalmazkodásra képes lehet. A fogalomhasználat konszen-
zus eredménye. Az Európai Unió úgy határozott, hogy nem
a „basic skills” (alapkészségek), hanem a „key compe-
tences” (kulcskompetenciák) kifejezést használja. Ennek
oka, hogy az elõbbit túlságosan korlátozónak ítélte, mert
elsõsorban az alapszintû írás-olvasási és számolási
készségekre, illetve az életben való boldoguláshoz szük-
séges képességekre utal. A „kompetencia” inkább
ismeretek, készségek, adottságok és attitûdök ötvözete, és
magában foglalja a tanulás képességét és módszereit is. 

Hagyományt teremtenek
Elõször, de nem utoljára ren-
deztek harmonikás találkozót
Pakson, illetve Dunakömlõdön
a Faluházban. A szervezõk, s a
programot megnyitó Hajdú
János polgármester reményei
szerint hagyomány lesz a
programból, melyhez hasonló
nincs a környéken. A Faluház
zsúfolásig megtelt a rendez-
vényre, melyet az Ifjú Harmo-
nikásokért Alapítvány szerve-
zett, hogy így segítse egy pá-
lyázaton elnyert kínai fellé-
péshez a paksi harmonikás
gyerekeket. Papp Olga zene-
tanár elmondta: támogatóik-
nak reklám, illetve szórakozá-
si lehetõséget szerettek volna
biztosítani, ezért rendezték a
mûsort. A koncert jól sikerült,
a paksi közönség hamar szívé-
be zárta a muzsikusokat, és éj-

szakába nyúlóan táncolt a ze-
néjükre. Pakson a korábban
már hallott Orosz Zoltán és a
házigazda Paksi Harmonika
Együttes mellett bemutatko-
zott a gyõri Accordeon Har-
monika Zenekar, a Beregszá-
szi Bartók Béla Mûvészeti Is-
kola Harmonika Együttese, a
Dunaújvárosi Sándor Frigyes
Zeneiskola növendékei, Er-
nyei László és tanítványai a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetemrõl, a Madarasi Har-
monika Zenekar. 

A madarasiakat hamarosan
viszontlátja és hallhatja a pak-
si közönség, hiszen az együt-
tes minden bizonnyal fellép a
Csámpáról elszármazottak
nosztalgiatalálkozóján június
10-én.

-tünde-

A II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola Napsugár kórusa
Pécsett mérette meg magát.
A Kákainé Sebestyén Judit di-
rigálta – idõnként változó –
együttes hosszú évek óta a na-
pokban „merészkedett” ismét
zsûri elé, hiszen 1989-ben tör-
tént hasonló utoljára. Az
Éneklõ Ifjúság Minõsítõ
Hangversenyrõl az arany mi-
nõsítés birtokában térhettek

haza. A karvezetõ
elmondta, hogy heti
kétszer tartanak
próbákat, ahol
negyven negyedik-
nyolcadik osztályos
diák veti bele magát
rendíthetetlen hév-
vel a zene világába.
A kortárs zenemû-
veket is beleértve

igen széles a repertoárjuk.
Most négy darabot énekeltek
Csapóné Sebestyén Katalin
zongorakíséretével a Kodály
Gimnáziumban, amellyel kiér-
demelték a neves zsûri elisme-
rõ szavait. Kákainé Sebestyén
Judit szerint kemény munka
eredménye a díj, mely azért is
kitüntetõ, mert ez Pakson a
gyerekkórusok között egye-
dülálló.                               sete



A Benedek Elek Óvodai Intéz-
mény Kishegyi úti Tagóvodá-
jában az „óvodai nevelés a mû-
vészet eszközeivel” alternatív
program szellemében dolgoz-
nak. Mindennapos az együtt-
zenélés, éneklés, sõt minden
évszakban koncertet is ren-
deznek. Héjjáné Eszenyi Gab-
riella, zeneóvoda-vezetõ el-
mondta, hogy az érzelemvilág
gazdagsága jelentõsen befo-
lyásolja a tanulási képességet,
fejleszti a kreativitást, ezért
kell az oktatásban jóval na-
gyobb hangsúlyt kapnia a mû-
vészeti és erkölcsi nevelésnek.
Õk ebben a szellemiségben, s a
„csak tiszta forrásból” elvet
követve foglalkoznak a gyere-
kekkel. 

– A jeles napok és ünnepek
köré olyan programokat ter-

vezünk, melyek alapját a nép-
hagyományok és népszokások
ápolása adja – mondja
Héjjáné Eszenyi Gabriella.
Rengeteg zenehallgatási lehe-
tõséget teremtenek a gyere-
keknek. Itt visszaköszön a
„csak tiszta forrásból” gondo-
lat, hiszen kizárólag népi ere-

detû, illetve klasszikus mûve-
ket hallgatnak a gyerekekkel,
felkapott divatos zenéket nem.
Eleinte – például farsangkor –
még furcsa volt a szülõknek,
hogy csak népzenét hallgat-
nak, hiszen máshoz voltak
szokva, késõbb már õk is elfo-
gadták, amit viszont a gyere-

kek természetesnek tartottak.
Felvették a kapcsolatot a mû-
vészeti iskolával, ahonnan
olyan gyerekeket hívtak meg,
akik az õ óvodájukba jártak. A
kis muzsikusok különbözõ
hangszereket mutattak be az
óvodásoknak. A közelmúltban
tartott tavaszkoncertre a
mûvészeti iskola népzenei tan-
szaka látogatott el az óvodába.
A Lehõcz Józsefné által veze-
tett Kalinkó együttes szóra-
koztatta a gyerekekbõl, szü-
lõkbõl, nagyszülõkbõl álló kö-
zönséget. Nem csak zenéjük
idézte a néphagyományokat,
viseletük is, és az általuk hasz-
nált hangszerek. Jóvoltukból a
gyerekek megismerkedhettek
több hangszerrel, a nádsíptól a
nagybõgõig.                       

-vida-
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Fotó: Molnár Gyula (lent)

„A költõ hûséges ember”

József Attila születésének évfordulóját
1964 óta ünnepeljük a költészet napja-
ként. Az ünneprõl a Pákolitz István Váro-
si Könyvár is megemlékezett. Tell Edit
Fõhajtás a túlvilágra címû elõadóestjére
és Suhai Pál: Kísértetek kora címû ver-
seskötetének bemutatójára várták az iro-
dalomkedvelõ közönséget. 

– Bölcs, visszatekintõ szemlélet mutat-
kozik Suhai Pál legújabb verseskötet-
ében. A költõ hûséges ember, hûséges
szülõföldjéhez, a dunántúli tájhoz, Paks-
hoz, a gyermekkorához, tanáraihoz –
ezekkel a gondolatokkal ajánlotta az olva-
sók figyelmébe Suhai Pál gyûjteményét
Csûrös Miklós. Az irodalomtörténész el-
mondta, több mint harmincöt éve jelent-

kezett elsõ versei-
vel a költõ, azóta
három kötete jelent
meg. – A költészet-
nek társadalmi hi-
vatása van – mond-
ta el Suhai Pál, –  ez
nem más, minthogy
mintát adjon két
dologra: az egyik az
érzékenység, a má-
sik a nyelvvel való
bánni tudás. A

nyelv fölötti hatalom pedig elsõsorban a
költõk birtokában van – mondta, majd
hozzátette: – Az irodalom az én életem.
Nem élményköltészet az enyém, a mai vi-
lágban élõ emberek problémái izgatnak
elsõsorban. 

A könyvtár költészet napi rendezvényén
„Fõhajtás a túlvilágra” címmel Tell Edit
elõadóestjén Zelk Zoltán és kortársai köl-
teményeibõl válogatott.

A költészet napjára emlékezve rendezte
meg hagyományos Pákolitz István vers-
mondó versenyét a Vak Bottyán Gimnázi-
um. A megmérettetésre tizennyolc diák
jelentkezett, közülük harmadik lett
Hornyák Ivett, második Téren Ádám, el-
sõ pedig Vidákovics Angéla.              -dal-

Tavaszkoncert nádsíppal, nagybõgõvel

Hetedik alkalom rendezett zenei há-
ziversenyt növendékeinek a Pro
Artis Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, azaz a paksi mûvészeti
iskola. A verseny jellege, miként
szervezõje, Szabados László tago-
zatvezetõtõl megtudtuk, minden év-
ben más, idén kamarazenei versenyt
hirdettek. Ezúttal ötvennégy cso-
port, zenekar, vagyis 180 növendék
nevezett. Felléptek a három nap
alatt duók, triók, kvartettek zene-
karok, volt fúvós- és gitárzenekar,
ütõsegyüttes, kórus és zongora
négykezes. A zsûri az abszolút he-
lyezések mellett minõsítések és kü-
löndíjak odaítélésérõl döntött. 

Az elsõ helyen egy hegedûduó,
Rikala Abigél és Fekete Kármen
végzett holtversenyben a tizenkét ta-
nuló alkotta Rasquadó klasszikus gi-
tárzenekarral. Szabados László ki-
emelte, öröm számukra, hogy újjáé-
ledt az iskola fúvószenekara Tóth Já-
nos és Tóthné Hanol Franciska veze-
tésével. A zenekar a háziversenyen
arany minõsítést kapott. 

-vt-

Kamarazene verseny



Széles Klára Lelkünkre így ül
ez a kor. Szubjektív nemzedék-
tör ténet Lászlóffy Aladárral
1956–2004 címû könyvét ol-
vasom.

(A paksi születésû irodalom-
tör ténész fontosabb kötetei:
Reviczky Gyula poétikája és az
új magyar líra, Vajda János
kismonográfia, Szeged-Ko-
lozsvár 1955-1992. Kortársi
szemle az erdélyi magyar iro-
dalomról, A létté vált hiány.
Esszék tanulmányok, Van-e
értelme a mûelemzésnek? (Ha
van, mi az?) Hálás utókor? Ta-
nulmányok, esszék.)

„Olvastátok ezeket a verse-
ket?” Ezzel a kérdéssel rob-
bant be az akkor paksi egyete-
mista Széles Klára egyik szo-
batársa a szegedi diákotthon-
ban 1956 õszén, kolozsvári
bölcsész kortársuk, Lászlóffy
Aladár verseirõl lelkendezve.

Nemsokára levelezés kezdõ-
dik a kritikusnak, irodalomtör-
ténésznek és költõnek készülõ
két fiatal között.

„Hihetetlen, ironikus helyzet
– írja 2002 tavaszán a kötet
szerzõje –  alig párszáz kilo-
méterre egymástól, fejlett köz-
lekedési rendszerrel mégsem
volt megoldható az, hogy fel-
kereshessék egymást. Csak
leveleik juthattak át a határon.
(Azok se mindig.) Pedig a má-
sodik világháború után kiala-
kult zónák közül ugyanahhoz
tar toznak: a „vasfüggönyön
belülihez”.

Széles Klára kortárs króni-
kásnak tar tja magát, könyvét
pedig különös „olvasó-napló-
nak”.

Az egymásra és a születõ
költészetre figyelõ költõ és ol-
vasó levelezésének közép-
pontjában a megélt idõszak s
fõként az irodalom áll.

Pályakezdõbõl lassan pálya-
végzõvé váló két ember életút-
jának rajza is ez a könyv.

Remit Tenda
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Fotó: Molnár Gyula

Széles Klára 

új könyve
Húsvét után
A tavasz legjelesebb ünnepé-
hez, a húsvéthoz számos ha-
gyomány kapcsolódik, jóllehet
ezek többségét már csak az
emlékezet õrzi. 
A húsvéti ünnepkör a virágva-
sárnappal kezdõdik, ezt köve-
ti a nagyhét, húsvétvasárnap
és a húsvéthétfõ. Persze ez így
roppant egyszerûnek tûnik,
ám ha a naptár nem jelezné
piros betûvel, komoly gond-
ban lennénk, merthogy a hús-
vét mozgó ünnep. Kiszámolni,
pedig nem is olyan egyszerû!
A tavaszi napéjegyenlõségbõl,
azaz március 21-ébõl indulunk
ki. A húsvét az ezt követõ
holdtölte utáni elsõ vasárnap-
ra esik. (Ha pedig viszszaszá-
molunk hét hetet, máris meg-
van a farsang ideje.)

A húsvéti ünnepkör elsõ
napja tehát virágvasárnap,
ezen a napon tartották a ki-
szehajtást. A kisze, kiszõce
vagy kiszevisze (esküszöm
nem én találtam ki) a tél jel-
képének tartott, menyecské-
nek öltöztetett bábu volt, amit
egy fiatal lányokból álló csa-
pat végighordozott a falun,
majd elégetett vagy vízbe do-
bott. Ekkor volt szokás az is,
hogy az asszonyok vékony
gallyakkal megcsapkodták a
lányokat, miközben azt mond-
ták: „Mind menjetek férjhez”
(hogy ezt minek szántak – jó
vagy rossz kívánságnak –, azt
nem tudom). E napon szentel-
ték meg a barkát, majd a sze-
meket feltûnõ helyre, ké-
ményre, kapufélfára tûzték,
bízva abban, hogy a villám
meg a jégesõ megretten a
„szentelmény” látásától. (Mi-
vel a barkát én birkának ol-
vastam, teljesen egyetértet-
tem a régiekkel abban, hogy a
szentelt birka szeme a kapu-
félfára tûzve több, mint ijesz-
tõ. A barkát személy szerint
nem tartom túl félelmetes-
nek). A húsvéti elõkészületek
nagycsütörtökön kezdõdtek.
Ilyenkor kereplõvel jelezték
az idõ múlását, mondván a ha-

rangok Rómába mennek.
(Legközelebb nagyszombaton
szólalnak meg újra.) 

Nagypénteken, Jézus ke-
reszthalálának napján tartot-
ták a legszigorúbb böjtöt.
Ezen a napon különös jelentõ-
séget kapott a víz! Betegség-
elhárító, tisztító erõt tulajdo-
nítottak neki. Úgy vélték, aki
napfelkelte elõtt megfürdik,
azon nem fog a betegség.

A negyvennapos böjt nagy-
szombaton véget ér, a feltá-
madási körmenet után sonka
és fõtt tojás került az asztalra.
Szokás volt ezeket az ételeket
elõször a templomban meg-
szenteltetni. Az asszonyok a
már megáldott ételekkel szin-
te rohantak haza, mert az a hi-
edelem járta, hogy aki gyor-
san ér vissza, az ügyes lesz a
munkában is. (Ez a verseny-
futás látványnak sem lehetett
utolsó, a férfiak roppant mód
élvezhették, abban biztos va-
gyok.)

Húsvétvasárnap a keresz-
ténység egyik legszentebb
ünnepe. Ezen a napon nem il-
lett dolgozni, seperni, varrni,
állatokat befogni, de még fõz-
ni sem. Néhány helyen ekkor
került sor a húsvéti határjá-
rásra. Ilyenkor a falu apraja-
nagyja megkerülte a falu ha-
tárát, hogy az így körüljárt
földeket megoltalmazzák, el-
zárják a kártevõ szellemektõl.
(Szent György napja nekem
jobban tetszik, akkor ugyanis
kizárólag a szõlõsgazdák vo-
nultak ki a határba, méghoz-
zá pucéran…)

Húsvéthétfõ máig megma-
radt szép hagyománya a lo-
csolás. Ez azonban nem egy-
házi, hanem kifejezetten világi
szokás. A férfiak és a legé-
nyek ilyenkor megöntözték a
lányokat, korábban nem sza-
gos vízzel, kölnivel locsoltak,
hanem, mint az ünnep egyko-
ri neve – vízbe vetõ vagy vízbe
hányó hétfõ – is mutatja, egy-
szerûen vízbe dobták a kisze-
melt hajadonokat. Ennél né-

mileg enyhébb változata a
kútnál vödörrel történõ mos-
datás. Ezután a lányok, asszo-
nyok megvendégelték a férfi-
akat tojással és szalonnával.
Szokás volt a legényeknek lo-
csolóverset mondani, amiért
cserébe festett vagy írott to-
jás járt. A piros tojás a szerel-
mes lány érzelmeit tükrözte
virágnyelven, így nem kellett
kimondani, hogy mit érez a le-
gény iránt. (Hát, vízbe dobás
után talán jobb is, hogy nem
mondta ki!) 

A tojásfestéshez régebben
hagymalevelet, zöld dióhéj fõ-
zetét, vadkörte- vagy vadal-
mafa héját, gubacsot használ-
tak. Gyakorta burkolták be a
tojást levéllel, s úgy tették a
festékbe, így a csipkézett levél
helye világosabb maradt. A
tojások „írásának” legismer-
tebb módja azonban a viaszo-
lás. A kívánt mintát olvasztott
viasszal rajzolták meg, s a to-
jást ezután tették a festékbe.
A színes tojásról a viaszt letö-
rölték, így rajzolódott ki a
minta. Karcolással készültek
a vakart vagy kotort tojások,
de még nagyobb ügyességet
kívánt a patkolt tojások készí-
tése. 

A tojásra írt mintáknak helyi
elnevezése is volt, a tolnaiakra
sajnos nem találtam rá, ezért
meg kell elégedniük néhány
Somogy megyeivel: tökma-
gos, békalábas, dobköteles és
kákán pillés. Én, ez utóbbi
mintát választottam az idén,
aki eljött és meglocsolt, ka-
pott is belõle!

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

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

Tavaszi ajánlat 
A legújabb alapanyagú,

„lélegzõ” kontaktlencséket
most dobozonként 

3000 Ft 
engedménnyel kínáljuk

üzletünkben!

7030 Paks, 
Dózsa Gy. 44. 

Telefon: 
75/511-246

HALLÁSJAVÍTÁS 
MESTERFOKON

Van olyan családtagja, aki túl hangosan hallgatja a televíziót 
vagy csak többszöri visszakérdezéssel érti meg Önt? 

Fülzúgásról panaszkodik?

HELYBEN ELÉRHETÕ SZOLGÁLTATÁSOK:

– INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT, BESZÉDVIZSGÁLAT
– FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKORVOSI TANÁCSADÁS

– HALLÓJÁRATI HALLÓKÉSZÜLÉKEK EGYÉNI KÉRÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 
– DIGITÁLIS TECHNOLÓGIA

– TARTOZÉKOK, SZERVIZHÁTTÉR
– FÜLZÚGÁS ESETÉN TANÁCSADÁS 

VÁROSI RENDELÕINTÉZET
I. EMELET, AUDIOLÓGIA (HALLÁSVIZSGÁLÓ) 

Cím: Paks, Táncsics M. u. 13. 
BEJELENTKEZÉS MUNKANAPOKON: 

Tel: 06-75/519-425

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 rés-
zletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség értesíti Paks város lakosságát, hogy a Paksi Atomerõmû
jelenleg üzemelõ négy blokkja (30 évre tervezett) üzemidejének 20 év-
vel való meghosszabbítása ügyében a Paksi Atomerõmû Zrt. kérelmé-
re környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.
A kérelmet és mellékleteit meg lehet tekinteni ügyfélfogadási idõben a fel-
ügyelõségen vagy a polgármesteri hivatal mûszaki osztályán a 221-es iro-
dában, illetve a felügyelõség honlapján (www.adukofe.hu) 2006. május 5-
ig. A felügyelõség 2006. április 28-án 17 órai kezdettel közmeghallgatást
tart, melynek helye: ESZI, Paks, Dózsa György út 95. Az ügyben kérdése-
ket feltenni és észrevételezni lehet:
- írásban, a közmeghallgatást megelõzõen a felügyelõségen vagy a jegyzõnél,
- szóban a közmeghallgatáson.

A közlemény teljes szövege megtekinthetõ 
a polgármesteri hivatal földszinti hirdetõtábláján.

MEGHÍVÓ
Az „Együtt a parlagfû

ellen”Alapítvány
GYOMMENTESÍTÉSI
FÓRUMOT SZERVEZ.

Helyszíne: 
„Együtt a parlagfû ellen”

Alapítvány székhelye
(Paks, Gesztenyés u. 24.)

Idõpontja: 2006. április 26.
16.30 óra

Bõvebb felvilágosítás
kapható: 75/ 510-413

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



Általános iskolás korában
nem rendõrnek, hanem kato-
nának készült. Ezt az álmát
– ha csak átmeneti idõre is –,
de valóra váltotta, az egykori
Kossuth Lajos Katonai Fõis-
kola elvégzésével. A diploma
megszerzése után négy évig
viselte az angyalbõrt Baján
mint páncéltörõ ütegpa-
rancsnok. 1991-ben kérte át-
helyezését a rendõrség állo-
mányába, hogy közelebb ke-
rülhessen szüleihez, és gyer-
mekkora helyszínéhez, Kaj-
dacshoz. Szabálysértési elõ-
adóként kezdett a kapitány-
ságon, hat évig dolgozott eb-
ben a munkakörben – köz-
ben a rendõrtiszti fõiskolát is

elvégezte –, majd a közleke-
désrendészeti alosztály veze-
tõjévé nevezték ki, jelenlegi
beosztásában 2004 õszétõl
dolgozik.

A közelmúltban egy másik
nagy változást élt meg, ker-
tes házba költözött feleségé-
vel, aki az I. István Szakkép-
zõ Iskola igazgatóhelyettese,
és fiúkkal, a tizenötéves Pé-
terrel. Ez önmagában még
nem olyan nagy fordulat,
csakhogy ezzel együtt betel-
jesült egy másik közös vá-
gyuk, kutyatulajdonosok let-
tek. A költözés után egy hét-
tel már ott szaladgált a
négylábú a kertben, akinek
fajtáját Péter választotta.

Eddy, a shar-pei fiú ballagási
ajándék volt a szülõktõl. Pin-
céje is lett a családnak, és ez-
zel együtt egy kedves sztori-
ja: az egyik kolléga azt fir-
tatta, van-e bor abban az
ominózus pincében, mert ha
nincsen, az bizony nem is
pince, hanem csak egy gödör.
Attila, hogy elejét vegye a
hasonló megjegyzéseknek,
egy üveg bort rakott a pincé-
be. Merthogy az igenis pin-
ce, nem gödör.

A szabadidõrõl szólva el-
mondta, szeret horgászni a
fiával. – Na nem vagyok
„vérhorgász”, csak jólesik ül-
dögélni a vízparton. Aztán
jöhet az internet vagy a tele-
vízió. Mindenevõ a tévénézés

terén, ugyanúgy
kedveli a termé-
s z e t f i l m e k e t ,
mint a vígjátéko-
kat, s napi hírek-
re is kíváncsi, de
nem kedveli, ha
amolyan „lõnek
és nem töltenek”
filmet adnak,
árulja el. 

Az otthonról,
családról ismét a
munkához kanya-
rodva Attila el-
mondja, hogy az

általa vezetett osztály tevé-
kenysége három fõ területet
ölel fel, az egyik alosztály a
közterületek és szórakozó-
helyek, valamint a közutak
jármûforgalmának ellenõr-
zését végzi. A körzeti megbí-
zotti alosztály a bûnügyi
szolgálattal együttmûködve
a bûncselekmények felderí-
tésén dolgozik, a közlekedés-
rendészeti alosztály pedig el-
sõsorban a balesetek hely-
színelésével, a balesetek
okának vizsgálatával, közle-
kedési szakhatósági tevé-
kenységgel foglalkozik. 

– Soha nem vagyok elége-
dett, hiszen mindig van ten-
nivaló. Ha nem lenne, nem
kellene a rendõrség – mond-
ja. Tisztában van azzal,
hogy nem mindig népszerû
szigorúságával. – Aki olyan
sok tragédiát látott az uta-
kon, mint én, annak termé-
szetes, hogy megszólal, ha
balesetveszélyes helyzethez
vezetõ szabálytalanságot
lát. Azt is szóvá teszi, ha,
bár nincs balesetveszély, de
a szabálytalankodó jármû-
vezetõ mások közlekedését
akadályozza nemtörõdöm-
ségével. – Hiszem, hogy in-
kább figyelmeztessünk,
vagy, ha kell büntessünk,
minthogy komoly tragédia
legyen – vallja. Végül hozzá-
teszi: – A pesszimista em-
bernek vagy igaza lesz, vagy
kellemesen csalódik. Nekem
sajnos többnyire igazam
van. 

Kohl Gyöngyi

Néhány nappal ezelõtt a De-
ák Ferenc Általános Iskola
fennállásának 130. évfordu-
lója alkalmából rendezett
ünnepi gálán hallhattuk pró-
zát mondani, két nappal ké-
sõbb, pedig már a diákolim-
pia országos döntõjén szer-
zett csapatával elsõ helye-
zést floorball sportágban.
Már ez is mutatja, hogy
Fenyvesi Réka, az iskola he-
tedik osztályos tanulója sok-
oldalú egyéniség. – Nagyon
szeretek sportolni, különö-
sen a kajakozás áll a szívem-
hez közel, sport nélkül unat-
koznék – mondja. A kedvenc

vízi sport mellett, amelyben
országos versenyen is indult
már, Réka floorballban és
atlétikában is eredményes.
Számos versenyen bizonyí-
tott, öszesen 114 érmet tud-
hat magáénak, többségét az
atlétika területérõl. A sport
azonban nem minden, Réka

szereti többek között az iro-
dalmat és az idegen nyelve-
ket: németet, angolt; és ha
alkalom adódik, ezeken a te-
rületeken is indul különbözõ
versenyeken. A jelenlegi he-
ti hat edzés, tanulás és ver-
senyek mellett, ha csak te-
heti, ellátogat a PSE labda-
rúgó mérkõzéseire. Szívesen
foglalkozik a család német
juhászkutyájával. – Ott sün-
dörög mindig három cica is,
õket is meg kell szeretgetni
– teszi hozzá. A szabadidõs
programjai közé hamarosan
beépülhet a horgászat, hi-
szen ez is érdekli. Azt terve-
zi, hogy az általános iskola
után gimnáziumban tanul
majd tovább. 

-gyöngy-

Tehetségesek, fiatalok

Fenyvesi Réka
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Sokak számára nem más, mint a szigorú rendõr, aki
nem hagy szó nélkül semmit. A bukósisak nélkül moto-
rozókat megállítja, a figyelmetleneket óva inti, ha kell,
szigorúan rendre utasítja. Az ismerõsökkel sem tesz ki-
vételt, bizony szóvá teszi, vagy ha arra nincs módja,
sms-ben kifogásolja, ha például biztonsági öv nélkül
autóznak. Mónus Attila rendõr alezredes, a Paksi Rend-
õrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti
Osztályának vezetõje azonban nem csak zord, morózus
rendõr, egyebek mellett roppant jó humora van, és mint
mostanság bizonyítja, valódi állatbarát.

Jó napot, mi újság?

Mónus Attila
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Fotó: Molnár Gyula (fent), Fonyó Dániel (lent)

Budapesten rendezték a Ser-
dülõ Magyar Köztársaság Ku-
pát április elsõ vasárnapján.
Az ASE versenyzõi közül
Haaz Levente elsõ, Rábaközi
Gergõ és  Lacza Milán máso-
dik helyen végzett. Merényi
Dániel, valamint Hamvas Ta-
más harmadik, Kiss Szabolcs
és Tolnai Márk ötödik helyen
zárta a versenyt. A lányok kö-
zött Szebényi Réka aranyér-
met szerzett.  A legeredmé-
nyesebb csapatnak járó Köz-
társaság Kupát az Atomerõ-
mû SE nyerte. 

Miskolcon a „B” korcsopor-
tos Diákolimpián is jól szere-
pelt az ASE utánpótlás,
Haklik Levente és Lõrincz
Olivér arany, Horváth
Jennifer és Pupp Gergõ ezüst,
Szõke Attila, illetve Skálát Ka-
talin bronzérmet szerzett,

Benkõ Norbert és Kozma Zol-
tán pedig ötödik helyen vég-
zett.

Az ausztriai Rohrbachban
kétnapos nemzetközi judo
versenyen szerepeltek az
Atomerõmû SE versenyzõi,
U13-ban Ádám Attila ezüst-
érmes lett, az U15-ben
Szebényi Réka ötödik,
Lacza Milán elsõ, Haaz Le-
vente második helyezést
szerzett. Hamvas Tamás
aranyéremmel, Merényi
Dániel bronzzal tért haza a
versenyrõl. 

Junior korosztályban Csok-
nyai Ákos hetedik, Kiszli Gab-
riella második helyen végzett.
Az ifjúságiak között Kiss Nor-
bert nyakába került az arany-
érem, az U23 korosztályban
Csoknyai László harmadik-
ként zárta a versenyt. 

Váltóban a gimi nyert
A Tolna megyei Tájfutó Szö-
vetség Gerjenben rendezte a
Gerjen Kupát, illetve a 2006.
évi diákolimpia tájfutó ver-
senyét közel száz versenyzõ
részvételével. Az esemény
fõszervezõje Fenyves Fe-
renc, a gerjeni iskola tanára
volt. A futamokat kellemes
tavaszi idõben bonyolították
le. A Paksi Vak Bottyán Gim-
názium diákjai sikerrel vet-
ték az akadályokat. F 18-ban
Nagy Márton Géza lett a di-
ákolimpia gyõztese. A máso-
dik helyen Domonyik Lázár
ért a célba. F 16-os kategóri-
ában második lett Miholics
Gábor. F 12-es kategóriában
Rácz Péter másodikként fu-
tott be. A lányok közül N 16-
ban második helyet szerzett
Sági Olivia, harmadik Feil
Adrien lett. A középiskolás
váltóversenyben elsõ lett a
Vak Bottyán Gimnázium, az
iskola második csapata har-
madik helyen végzett. Az ál-
talános iskolás kategóriában
a hatodik osztályos paksi vál-
tó a harmadik helyen zárta a
diákolimpia küzdelmeit. A
nõi váltó ezen a versenyen
nem talált legyõzõre, így
nagy örömmel hozhatták ha-
za az aranyérmet. A követke-
zõ tájfutó megmérettetés
Bátaapátiban vár a paksi táj-
futókra.                              SJ

Megállíthatatlanul robog
kitûzött célja felé a Paksi SE
NB II-es labdarúgó csapata.
Az eltelt négy fordulóban két
hazai és két idegenbeli mér-
kõzésén nyolc gólt rúgott, vi-
szont egyet sem kapott Len-
gyel Ferenc legénysége. Az
eredmények: PSE–BKV
Elõre 2:0; Mosonmagyar-
óvár–PSE 0:1; PSE–Siófok
3:0; Dunaújváros–PSE 0:2.

A következõ mérkõzésre
hazai pályán kerül sor, az el-
lenfél a 4. helyen álló
Gyirmót lesz.               -kovács-

Ismét a régi a kosárcsapat
Két nagyon fontos mérkõzést
játszott egymás után a tabel-
la élén álló Atomerõmû SE
NB I-es férfi kosárlabdacsa-
pata. Kecskeméten végig ki-
élezett küzdelemben, feszült
légkörben zajlott az összecsa-
pás, mindkét fél számára fon-
tos volt, illetve lett volna a
gyõzelem. Nos, a feszültséget
a paksi játékosok bírták job-
ban, és a szenzációsan játszó,
43 pontot szerzõ Chris Mon-
roe vezérletével 92-85-re
nyerték a találkozót.

Az Atomerõmû SE kosara-
sai számára ezután követke-
zett az alapszakasz talán leg-
fontosabb mérkõzése, a Gesz-
tenyés úti sportcsarnokban
az Albacomp ellen léptek pá-
lyára Cziglerék. A második
negyedbeli megtorpanástól
eltekintve ismét jól játszott a
csapat, és 88-77-re nyerte a
rangadót. Monroe ezúttal is
kitett magáért, 32 pontot
szerzett.

Legközelebb a Magyar Ku-
pa döntõjében láthatják a

szurkolók Mészárosékat. A
mérkõzéseket az ASE sport-
csarnokban április 27-28-án
rendezik, az ASE, az

Albacomp, a debreceni
Vadkakasok és az Univer
KSE  részvételével       

cseri

Cselgáncs: verseny verseny hátán

Az ASE ifjú judósai Pakson
legutóbb regionális csel-
gáncs versenyen léptek
tatamira. A házigazda pak-
siak hét érmet szereztek.

cseri
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Indul a horgászszezon
Utolsó fellépésére készül
Bognár László. A bokszoló
Pakson lép utoljára ringbe a
Félix-Promotion és a TV2
Ring ökölvívó gáláján. A
Bajnokok éjszakáját április
22-én 18 órakor az ASE
Sportcsarnokban tartják, a
mérkõzéseket a TV2 Ring
19:30-tól élõben közvetíti.

Bogesz búcsúmérkõzése
egy világbajnoki összecsapás
lesz kisváltósúlyban, az IBC
övéért. Az ellenfél a közel
másfél évtizeddel fiatalabb
szlovákiai Andrzej Sark lesz.
Amennyiben Bognár gyõzte-
sen hagyja el a ringet, úgy õ
lesz az elsõ magyar ökölvívó,
aki négy különbözõ súlycso-
portban szerzett valamilyen
nemzetközi övet, õ lesz az el-
sõ, aki a férfiak mezõnyében
két különbözõ súlycsoport-
ban világbajnok lett, illetve õ
lehet az elsõ, aki világbajnok-
ként vonul vissza.

A paksi gála lesz az elsõ,
ahol két világbajnoki és egy
magyar bajnoki címmérkõ-
zést rendeznek. A WIBF-
GBU szervezet harmatsú-
lyú világbajnoka, dr. Csábi
Bettina ismét a francia
Nadia Hockmi ellen teszi
kockára világelsõségét.
Ringbe lép még az Európa
bajnok Kovács „Vipera” At-
tila is a lengyel Morin
Piatkovszki ellen. Nagy
„Csonttörõ” János egy
orosz bokszolóval, Popovics
Tamás egy fehérorosz
ökölvívóval mérkõzik.

Az est folyamán két veret-
len pehelysúlyú reménység,
Nagy „Zsivány” Zsolt és
Mészáros „Ragadozó” And-
rás is összecsap a WBO in-
terkontinentális bajnoki övé-
ért. Kötelek közé lép az egy-
kor Paksról indult bokszoló,
Petrovics János is. 

-cseri-

Utoljára húz kesztyût Bogesz

Környezetvédelmi napot tar-
tott az Atomerõmû Horgász-
egyesület a Kondor és Füzes
tavaknál. Az õsszel és tavasz-
szal megtartott program
során a tavakat körülvevõ
parkrészeket takarítják, rend-
beteszik, tavaly fákat is telepí-
tettek a területen. A nagyta-
karításban a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola horgász
és környezetvédelmi szakköre
is segített, amelynek tagjai fõ-
ként felsõ tagozatos diákok. A
szakköri foglalkozásokon elsa-
játítják a horgászattal kapcso-

latos elméleti és gyakorlati is-
mereteket, illetve felkészül-
hetnek a horgász alapvizsgá-
ra. – Idén új kezdeményezés
volt a környezetvédelmi na-
pon, hogy a versenyhorgász
csapat tagjai összeszedték a
vízbõl a leszakadt damilokat,
úszókat, faágakat – tudtuk
meg Cseh Attilától, az egyesü-
let titkárától. – Korábban
megtörtént a lehalászás, a to-
vábbnevelésre kiválasztott ha-
lakat áthelyeztük a nevelõ ta-
vakba, az állomány is rendben
van – tette hozzá.       -gyöngy-
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Fotó: Molnár Gyula (fent), Csahóczi Fotó (lent)

„A nagyanyám
igen kemény
asszony, három
férjet temetett
el, közülük kettõ
még csak szun-
dikált!” Persze
ez nem igaz, az
én nagyanyám
csak kétszeres
özvegy; elsõ

urának a halálához pedig biztosan tudom,
hogy nem volt köze, ennek ellenére ez az idé-
zet mindig õt juttatja az eszembe!  

Szóval nagyanyám igen kemény asszony,
ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt
95 év – május 31-én lesz a születésnapja –,
amit javarészt munkával töltött. Elsõ férjét ko-
rán elvesztette, kicsi gyermekkel maradt ma-
gára, s hogy biztosítsa megélhetésüket, hoz-
záment egy kétgyermekes özvegyemberhez. 

A második férj, boldogult nagyapám, sok
minden volt, csak jó ember nem! S bár ha-
lottról vagy jót, vagy semmit, most az egy-
szer hadd tegyek kivételt, talán nem bántok
meg vele senkit – nagyanyámat biztosan
nem –, hiszen az „öreg” már jó hatvan éve
meghalt. Ott tartottunk, hogy nagyapám un-
dok, agresszív ember volt, ha tehette, bika-
csökkel (bikák hímvesszõjébõl készített,

többnyire fegyverként használt bot) adott
nyomatékot szavának. Kamasz gyerekeit és
feleségét egyaránt csépelte, persze nagy-
anyámat nem kellett félteni! Mikor az öreg
felöntött a garatra – nem volt ritka eset –, a
mama kegyetlenül megtorolta az õt és fiait
ért sérelmeket, s úgy elkalapálta a férjét,
ahogy tudta! Ütötte sodrófával, faklumpával
vagy amivel érte, csak arra vigyázott, hogy
ne maradjon látható nyoma. Hogy másnap a
nagyapám háta úgy fájt, hogy mozdulni is
alig bírt, a köszvénynek tudta be, mely aztán
idõ elõtt el is vitte az öreget… 

Szóval nagyanyám kemény asszony, és ezt
tudja, tudta is róla az egész falu, így amikor
szegény apám – sajnos már õ sincs velünk –
egy alkalommal kicsivel – halottról jót vagy
semmit! – többet ivott, mint kellett volna, és
elcserélte a malterkeverõt három kisfröccs-
re, a mama maga indult helyrehozni a dol-
got. A cserecimborával valahol útközben ta-
lálkozott, s az, mikor meglátta felbõszült
nagyanyámat, rémülten kiabált át neki a túl-
oldalra. „Maradjon ott! Át ne jöjjön Nóni né-
ni, máris hozom a keverõgépet!”  Pikantéri-

ája a dolognak, hogy mama még fénykorá-
ban sem volt több 55 kilónál.

Mint mondtam, a nagyanyám kemény asz-
szony, kemény de igazságos, valószínûleg
ezért hajtotta el söprûvel a „vizes” embert,
amikor az pénzért jött hozzá. „Vízdíj?!! Nincs
is bevezetve a házba a víz!” – mondta kissé
dühösen, majd megígérte neki, hogy elveri a
másik lábát is – sánta volt a szerencsétlen –,
ha még egyszer meglátja a ház környékén.

A nagyanyám kemény asszony, de ez nem
jelenti azt, hogy ne volna humora! Egyik éj-
szaka arra lett figyelmes, hogy a bal oldali
szomszéd már vagy kétszer elfutott az ablak
elõtt, át a jobb oldali szomszédhoz. A mama
beült az ablak alá és várt. Amikor harmad-
szor jelent meg a szomszédasszony, utána
kiabált: 

– Mi történt Magdi? 
– Jaj, ne is mondja, Nóni néni – jött a vá-

lasz – a Bolond Béla felakasztotta magát! 
– Na és meghalt? 
– Nem! 
– No, akkor húzd meg kicsit a lábát!
Egy szó mint száz, a nagyanyám kemény

asszony, és remélem még öt évig az is ma-
rad, George Burns szerint ugyanis „ha valaki
megéri a százat, akkor megúszta. Nagyon
kevesen halnak meg százéves koruk után.”

Hahn Szilvia

Ha valaki nõ létére rendõrnek áll, vagy
családi szálon „fertõzték meg”, vagy egy-
szerûen kemény és határozott személyi-
ség. Czobor Borbála, a Paksi Rendõrkapi-
tányság bûnmegelõzési alosztályvezetõje
erõs, mint a kõszikla. Persze nem a
muszklijára gondolok, mert azt szeren-
csére nem ismerem, hanem az egyénisé-
gére. Irányítása alatt fõként fiatalok dol-
goznak, akiknek „Bori néni” szava szent.
Munkájában megszokott határozottság-
gal vezeti háztartását is. Találkozásunk-
kor éppen a házimunka kellõs közepébe
csöppentem, és Bori néni csak sorolta a
végeláthatatlan feladatokat. Konyhamû-
vészetébe is volt alkalmam belepillantani,
hát pestiesen mondva „nem gyenge”. A
„bûnügyesek kedvence” becenévre hall-
gató – hosszabb nevén: baconos-sajtos
csirkemell kínai kel salátával – specialitá-
sa röviden és tömören fantasztikus.  

Tûzálló tálba helyezzük el a bacon felét.
Nem baj, sõt jobb, ha kilóg a tálból, mert
akkor majd szépen be lehet takargatni
vele a húsokat. Enyhén sózzuk be a csir-

keszelete-
ket. Kevés
só is elegen-
dõ, hiszen
mind a ba-
con, mind a
sajt megle-
hetõsen sós.
Egyébként
az alezredes
a s s z o n y
tengeri sót
használ, mi-
vel a magas
vérnyomá-

sosoknak az nem megterhelõ. Ezután for-
gassuk a pipit lisztbe és tojásba. Mintha
paníroznánk, csak morzsa nélkül. A mor-
zsát itt sajttal helyettesítjük. Bori néni
ajánlata szerint almareszelõvel reszeljük
a sajtot, mert akkor majd érezzük is, hogy

mit eszünk. Az sosem árt. Az így bepaní-
rozott csirkéket tegyük rá a baconszalon-
nára és mennyiségtõl, no meg a tál nagy-
ságától függõen rétegezzük. Végül takar-
gassuk be a maradék szalonnával. Fedjük
le fóliával, és közepesen meleg sütõben
körülbelül 45 percig süssük.  Ezután ve-
gyük le a fóliát, és ropogósra pirongassuk
tovább. Aki teheti, alsó lángon is süsse,
hogy az edény aljában lévõ szalonnaréteg
is jól átsüljön. Amíg a hús fortyog a sütõ-
ben, addig készítsük el a salátát. Véko-
nyan, szálakra szabdaljuk a hagymát, sóz-
zuk be és tegyük félre. A kínai kelt is sze-
leteljük – Bori néni lelkemre kötötte,
hogy szigorúan tilos elõtte darabjaira
szedni –, megmossuk, picit sózzuk. 1 dl sa-
látalevet készítünk víz, cukor és ecet ele-
gyébõl. Ne többet, mert tocsogni fog. Kö-
vetkezõ lépésként kutyuljuk össze a tej-
fölt a majonézzel, mustárral, sóval és
borssal – egyszóval készítsünk tartárt. A
sóból vegyük ki a növényeket, nyomkod-
juk kicsit ki, és tegyük az összes hozzáva-
lóval egy tálba. Grillhúsokhoz és a baco-
nos-sajtos csirkéhez a legkiválóbb. A rend
és a fegyelem mellett ez a bûnügyesek
kedvence.                                       

sete

Plörõ

Nagyanyám

Mit süt-fõz ma?

Czobor Borbála

Hozzávalók: fél kg szeletelt bacon sza-
lonna, 4-5 db csirkemell (lehetõleg filé),
20 dkg trappista sajt, 2 egész tojás, liszt,
só. A salátához: 1 db kínai kel, 1 közepes
fej lilahagyma, víz, cukor, ecet, 3 dl tejföl,
majonéz, mustár, só, bors.
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Fotó: Vida Tünde

TelePaks

A Paksi SE csapata április
22-én, szombaton a
Gyirmót gárdáját fogadja
az NB II. 24. fordulójában.
A mérkõzést vasárnap fel-
vételrõl, 17:30-tól láthatják
a TelePaks nézõi.

Választások 2006 címmel
április 23-án vasárnap, 19
órától élõ választási mûso-
runkat láthatják.

Közélet közelrõl címû mû-
sorunkban Kovács Tibor
mûsorvezetõ a II. választó-
körzet frissen megválasz-
tott országgyûlési képvise-
lõjével beszélget hétfõn,
április 24-én, 19:15-tõl.

Kedden ismét a szokott idõ-
pontban jelentkezik Lelátó
címû sportos magazinunk.
Dallos Tibor vendége ezút-
tal Kanczler István az ASE
dzsúdó szakosztályának ve-
zetõje lesz.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Kiállítás

A mûvelõdési központ kiski-
állítójában Imreh Ágnes
gerjeni csuhétárgykészítõ
és Kozák Éva gerjeni faze-
kas alkotásait láthatják má-
jus 3-ig.

A nagykiállítóban április
21-én pénteken 17 órakor
„Hegyek, fák, füvek” Bálint
Zsigmond fotómûvész kiál-
lításmegnyitója.

Az ESZI Galérián  „Bartók
Béla emlékére” címmel
Kazinczi Gábor grafikus és
Makó András festõmûvész
alkotásait április 30-ig te-
kinthetik meg.

A Városi Múzeumban a
Paksi Fotósok Baráti Köre
tagjainak fotókiállítása ápri-
lis végéig tekinthetõ meg.

A Faluházban Vajnai Irina
paksi amatõr festõ képeit
május 10-ig láthatják.

Felhívás

Tavasszal ismét sor kerül a
ragadozó emlõsök veszett-
ség elleni immunizálására.
Paks közigazgatási terüle-
tén 2006. április 20–25. kö-
zött zajlik a védekezés. A
csalétkek kihelyezése kis
magasságból, repülõgép-
rõl történik. A vakcinát
tartalmazó fóliakapszulát
az ember számára bûzös,
de a rókák által kedvelt ízû
és szagú, szürkésbarna
színû csalétekbe rejtik. A
kihelyezett csalétkekhez
nem szabad hozzányúlni,
felvágni, széttörni, mert a
vakcina vírus a bõrbe,
szájba, szembe, orrba,
sebbe kerülhet. Ha ez
mégis megtörténik, jód-
tartalmú fertõtlenítõ szer-
rel vagy 70%-os alkohollal
kell lemosni. Friss sebbe
kerülés esetén azonnal or-
voshoz kell fordulni. A
vakcinázás megkezdésétõl
számított 21 napig az ebe-
ket megkötve vagy zárva
kell tartani, és csak pórá-
zon szabad közterületre
kivinni. Aki a vakcinázott
területen elhullott állatot
talál, a tetemet hagyja
érintetlenül, és haladékta-
lanul értesítse a legköze-
lebbi állatorvost, a helyi
önkormányzatot vagy va-
dásztársaságot. Kérjük a
fentiekrõl gyermekét is tá-
jékoztassa!

A Fortuna Rádióban helyi sportinformációk-
kal minden nap találkozhat a hallgató Pálfi
Katalin szerkesztésében. Hétköznap órán-
ként rövid hírekkel, míg hétfõtõl szombatig
12.55 órakor interjúkkal színesített sportösz-
szefoglalót sugárzunk, melyben edzõk, szak-
vezetõk, olimpiai és világbajnok sportolók, já-
tékosok is rendszeresen megszólalnak. Aki le-
marad, az este 9 órakor meghallgathatja az is-
métlést. A Fortuna sportban a versenysport-
tól a diák- és szabadidõsporton keresztül az
amatõr és a profi sportig mind-mind palettára
kerül. Száguldó szerkesztõ-riporterünkkel,

Pálfi Katalinnal a sporteseményeken is rend-
szeresen találkozhatnak, hisz a helyszínekrõl
élõben tudósítja a hallgatókat, így a helyi mé-
diumok közül a leggyorsabb és a legfrissebb a
Fortuna Rádió. pkaty@tolna.net

Mozi

Április 23. (vas.) 18 óra
BAMBI II 

Szinkronizált am. 
animációs film

Április 26. (szerda) 19 óra
NANNY MCPHEE – 

A VARÁZSDADA
Szinkr. amerikai vígjáték

Május 3. (szerda) 19 óra
ZATHURA – AZ
ÛRFOGÓCSKA

Szinkronizált amerikai fan-
tasztikus kalandfilm

Május 4. (csütörtök) 19 óra
ROKONOK

Magyar játékfilm

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

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

Fortuna 96,3 MHz

Borverseny

A hegyközség és az önkor-
mányzat április 27-re meghir-
deti hagyományos borverse-
nyét. Jelentkezhet rá minden
Paks belterületén szõlõterü-
lettel rendelkezõ termelõ, aki
fajtánként legalább 100 liter
saját termelésû borral ren-
delkezik. A mintákat Pakson,
a Hõsök tere 1. szám alatt kell
leadni, itt a rendezõk palac-
kot, dugót  biztosítanak, me-
lyet 2006. április 18-tól lehet
átvenni munkanapokon reg-
gel 8–12 óráig. Leadási határ-
idõ: 2006. április 25. kedd, 12
óra. Nevezési díj: 500 Ft/bor-
minta. A borverseny ideje:
2006. április 27. 10 óra. Az
eredményhirdetést vacsorá-
val kötik egybe 2006. április
28-án, 18.00 órakor a Prelá-
tusban, melyre minden bor-
versenyre nevezõt tisztelettel
meghív a rendezõség.

Pakson masszázstanfolyam
indul május 7-én. 
Érdeklõdni lehet: 
06-20/4232-833

www.vitalitasiroda.lapok.hu
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