PAKSI HÍRNÖK
XVI. ÉVF. 2. SZÁM

ALAPÍTVA 1989-BEN

Mérleget von az egyéves
központi ügyelet
Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez,
hitelkiváltáshoz lakáshitelünket,

akár az ingatlan értékének 75%-áig forint vagy deviza alapon.
Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre akár 5.700.- Ft induló részlettõl
a futamidõ függvényében. (THM 6,17%-tól)
45 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany utca 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!
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Cáfolják a szóbeszédet

Felröppent a hír, hogy nem érdemes a
Deák Ferenc Általános Iskolába íratni
a leendõ elsõsöket, mert bezárják az

iskolát. Az iskola igazgatója elmondta
lapunknak, leginkább folyosói pletykák keringenek, de volt olyan szülõ,
aki a nyílt héten kerek perec rákérdezett, tényleg bezárják-e az iskolát.
– Errõl szó sincs – mondta akkor is,
lapunknak is Schmidt Klára. Az igazgató leszögezte, szóba sem került
mindez, készülnek a következõ tanévre, nagy volt az érdeklõdés a nyílt napon is. Az iskolába 371 diák jár, minden évfolyamban két osztály van,
húsz-huszonnyolc fõs létszámmal. Van
vidéki diák is, de nem jellemzõ, a gyerekek zöme a környéken lakik.
Hogy a hír teljesen alaptalan, azt az
önkormányzat oktatási referense is
megerõsítette. Debreceniné Polgár

Eszter beszámolt róla, hogy készül a
kistérség hétéves fejlesztési terve, s
ebben rendkívül nagy teret kap az oktatás. A várost illetõen azonban az intézmények átalakítása, bezárása nem
szerepel benne, szóba sem került. – A
beíratás elõkészítése ugyanúgy folyik,
mint az elõzõ években, nem számolunk kevesebb elsõssel, úgyhogy a
struktúra átalakítását semmi nem indokolja – mondta el Debreceniné Polgár Eszter.
Az általános iskolai beiratkozás április 12-13-án lesz. Ezzel kapcsolatban
az önkormányzat részletesen tájékoztatja majd az érintetteket. Információt kaphatnak az iskolákban, óvodákban, kiadvány is készül, amelybõl az
általános iskolákat, s az általuk kínált
oktatási-nevelési programot megismerhetik a szülõk.
-tünde-

Kevesebb közmunkás

Nyílt nap az I. Istvánban

Pályázatot nyújtott be a Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz,
közmunka program megvalósítására. Siker esetén a
programban résztvevõket három hónapig tudják majd
foglalkoztatni.

Az I. István Szakképzõ Iskolában a nyertes pályázatoknak köszönhetõen számos beruházás megvalósult az utóbbi idõben. A gépész-informatikus szakközépiskolai osztály gyakorlati képzését segíti az az oktatási programcsomag, illetve egy marógép,
melyet a Munkaerõpiaci
Alaptól nyert pályázatból finanszíroztak. Szintén ennek
a pályázatnak köszönhetõen
három informatika szaktantermet korszerûsítettek.
Egy HEFOP-pályázat segítségével elkezdték a kompetencia alapú oktatás bevezetését, pedagógusaik folya-

A társulás az elmúlt két évben sikeresen pályázott
erre a célra, tavaly 158, azt
megelõzõen pedig 100 fõvel
tudtak közmunka programokat megvalósítani. A társulás múlt év decemberi tanácskozásán született döntés arról, hogy újabb pályázatot nyújtanak be a minisztériumhoz, bár a jelenlegi feltételek mellett, az
elõzõ évekhez képest jelentõsen csökken a foglalkoztathatók köre. Az adatok
elõzetes felmérése alapján
körülbelül harminc fõrõl
lenne szó a kistérség településein. Ha nyernek a pályázaton, nyolcórás foglalkoztatásra nyílik lehetõség.
A munka változatlanul fõként tereprendezést, ároktisztítást, gödrök feltöltését, bozótok kivágását, fûnyírást foglalna magában,
összegezte Kiss Lajos, a pályázatot készítõ Paks-Dunaföldvár Térségfejlesztõ

Kht. ügyvezetõje. Egyébként az elnyert összeg legfeljebb tíz százaléka eszközökre fordítható, ami lehet
például ásó, lapát, illetve 50
ezer
forintig
fûnyíró.
Amennyiben sikeres lesz a
pályázat, körülbelül tízmillió forint támogatásra számítanak, tette hozzá az
ügyvezetõ. A döntés két-három héten belül várható, hiszen a nyerteseknek március 1-jével el kell indítaniuk
a programot.
Bár utólagos foglalkoztatás itt nincsen, Kiss Lajos
szerint a program segíthet
a benne résztvevõknek,
mert egyrészt lehet, hogy
éppen ez a háromhónapos
foglalkoztatás kell ahhoz,
hogy a munkanélküli a következõkben, egy bizonyos
ideig támogatást kapjon, de
az is elõfordulhat, hogy ezzel átlendül egy holtponton,
és maga is talál munkát, elhelyezkedik.
-kgy-

matos
továbbképzéseken
vesznek részt. A pályázat keretében egy tantermet felújítottak, informatikai eszközöket vásároltak. A Szociális és
Munkaügyi Minisztérium és
Oktatási Minisztérium által
kiírt pályázaton egészségfejlesztési, drogmegelõzési tevékenységre nyertek támogatást.
Az I. István Szakképzõ Iskola január 29-én 8-12.00 óráig nyílt napot szervez. 8-tól
elõadást hallhatnak a képzési
rendszerrõl, 9-tõl bemutatkoznak a szakmacsoportok,
választás elõtt álló fiatalok.
-vida-
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Kedves Olvasó!

Hiteles viták
A 2006-os évet hitel nélkül
zárta az önkormányzat, nyilatkozta Hajdú János polgármester a megyei lapban. A
hír kapcsán Faller Dezsõ
MSZP frakcióvezetõ megkereste munkatársunkat, s elmondta, fejlesztési és mûködési hitele is volt az önkormányzatnak
százmilliós
nagyságrendben. Hajdú János polgármester válaszul elmondta, hogy mivel a kérdés
a város költségvetésének stabilitására vonatkozott, illetve
arra, hogy hitelfelvétel nélkül biztosítható-e az egyensúly, nem tartotta fontosnak
megemlíteni, a költségvetés
nagyságrendjéhez mérve
elenyészõ tételeket. Hozzátette, valóban hátra volt még
az év végén egy törlesztés a
rendelõintézet építéséhez felvett hitelbõl, mintegy 45 mil-

lió forint értékben, és mûködési hitele is volt a városnak
körülbelül százmilliós nagyságrendben. Ezek – mint kifejtette – a több mint hétmilliárdos városi büdzsé nagyságrendjéhez mérten jelentéktelenek. Az, hogy év közben átmeneti mûködési hitel
igénybevételére kényszerült
a város, megint csak természetes, mondja a polgármester. Ennek oka, hogy a bevételek az adófizetési idõpontokban – évente kétszer – realizálódnak, a kiadások pedig
ettõl függetlenül. Hajdú János polgármester úgy tájékoztatott, hogy idén kétszázmillió forint fejlesztési hitelt
vesznek fel. A képviselõ-testület jóváhagyásával már alá
is írta az errõl szóló szerzõdést. A kölcsön futamideje tíz
év.
-vt-

Út épül a sittbõl
Eltûnt a város határából a
hatalmas
törmelékhegy,
mely – mint beszámoltunk –
egy szekszárdi cég jóvoltából a volt konzervgyár területérõl került oda. A hivatal,
miként megírtuk, felszólította a vállalkozót, szállítsa el a
szabálytalanul tárolt bontott
anyagot. A bontást a Szuper
Bontó Bt. végezte, s õk vitték a város határában egy
bérelt telekre a törmeléket.
– Nem tudtam, hogy szemétnek minõsül, és a telek tulajdonosa is hozzájárult jóhiszemûen az átmeneti tároláshoz – mondja a cég vezetõje. Sárközi Gyula hozzátette, nyugaton is általános,
hogy építési törmeléket
használnak útépítésre. Õk is
ezt tervezték, az M6-os alapjául szolgált volna a bontott
anyag. A cég, hogy elõkészítse erre, bedaráltatta.
Sárközi Gyula elmondta, ez
négymillióba, a szállítás há-
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romba került. Mindezek
után még az elhelyezésért is
fizetni kellett volna, ha a szeméttelepre viszik. Erre
azonban nem került sor,
mert a törmelékhegyrõl szóló cikk nyomán többen megkeresték a Szuper Bontó Btt, hogy bocsássa rendelkezésükre a törmeléket. Így került belõle például Pusztahencsére. A polgármester
elmondta, a külterületi földutakat javították ki belõle.
Ezeket minduntalan kimossa az esõ, háznyi lyukak tátongtak a dülõutakon. Most,
kérésükre Sárközi Gyula ingyen nekik adta, sõt oda is
szállította a törmeléket.
– Utánajártam, nem veszélyes hulladék, semmi akadálya, hogy erre használjuk –
mondja a polgármester. Rajta kívül mások is jelentkeztek, hogy hasonló célra kérjenek a bezúzott törmelékbõl.
Vida Tünde

Az új év kezdete jó alkalom
arra, hogy beszámoljak
szerkesztõségünk eredményeirõl, terveirõl. Ezek némelyike ugyan szemmel látható, mégis fontos, hogy
beszéljünk róla, ha másért
nem, azért, mert mi újságírók mindig, mindenkit arról
gyõzködünk, szóljon, ha
történt valami, mert amirõl
nem tudnak, az mintha nem
is lenne… Tehát mindezek
szellemében hadd adjak
egy rövid összegzést a Paksi Hírnök háza tájáról. Az
önkormányzattal szerzõdött
3000-rõl
folyamatosan
emelve elértük a 4200-as
példányszámot, a terjedelmet 16 oldalról 20-ra növeltük. Karácsonyra színes különkiadással jelentkeztünk.
Persze nem ringatjuk magunkat abban a tévhitben,
hogy tökéleteset alkotunk.
Örömmel vesszük, ha keresnek bennünket, elmondják véleményüket, vagy
csak felhívják figyelmünket
valamire, ami a lap hasábjaira kívánkozik.
Mindenképpen érdemes
szót ejtenem honlapunkról,
mely – mint a látogatók
száma jelzi – igen kedvelt.
Ez a napokban megújult,
ahogy mondani szokás
nem csak külsejében, hanem tartalmilag is. A most
látható még nem a végleges, folyamatosan bõvítjük.
Tervünk, hogy a sokat látogatott galériánk még teljesebb legyen. Arra törekszünk, hogy minden fontos, népes, érdekes eseményrõl a lehetõ leggyorsabban képes összeállítással jelentkezzünk. Bevallom, a gyorsaság – egyelõre – nem az erõsségünk,
de rajta leszünk, hogy ez is
változzon.
Mostantól
egyébként is naponta frissítjük a weboldalt, közzé
tesszük a várossal kapcsolatos híreket. Ezért buzdí-

tom Önöket, ne csak az újságot lapozgassák, böngésszék honlapunkat is,
mely a www.paksihirnok.hu
címen érhetõ el.
Újdonságnak számít, és
szorosan kötõdik a Paksi
Hírnökhöz a Kreatív Fiatalok Társaságának létrejötte. Ennek születése még a
múlt év végére nyúlik viszsza. Novemberben indítottuk útjára ifjúsági mellékletünket 45 perc címmel. A
„kistestvér” havonta jelenik meg, és paksi fiatalok
írják. Azok a középiskolások, akik bekapcsolódtak a
45 perc munkájába, afféle
ifjúsági újságírómûhelyt alkotnak. Összejönnek, öszszejövünk néha, ismerkedünk a sajtó világával, s
egymással. Egy ilyen alkalommal felmerült ötlet nyomán hoztuk létre a Kreatív
Fiatalok Társaságát, mely
egyebek között azt tûzte ki
célul, hogy segít megteremteni az ifjúsági melléklet megjelenéséhez szükséges pénzt, mûködteti az
ifjúsági
médiamûhelyt.
Alapvetõen a városért és a
település fiataljainak érdekében kíván tevékenykedni, vannak tervei a környezetvédelem, kultúra, sport
és egyéb területeken.
Olyan fiatalok – diákok, felnõttek – csatlakoztak hozzá, akik a város különbözõ
területein már bizonyították, vannak ötleteik, s nem
restek tenni azok megvalósulásáért és a közösségért. Azon egyszerû okból,
mert úgy gondoljuk, együtt
eredményesebbek lehetünk. Bízom benne, hogy
olvasóink idén is kedvüket
lelik a Paksi Hírnök lapozgatásában, és sikerül
2007-ben is a város jó krónikásainak lennünk.
Vida Tünde fõszerkesztõ, a
Kreatív Fiatalok Társasága
Egyesület elnöke
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Mérlegen a központi ügyelet
A mûködési feltételek jók, a szakembergárda szintén. A
központi orvosi ügyelet mûködésének egyéves tapasztalatait összegezve dr. Kasza Irén fõorvos mégsem teljesen elégedett. Akad egy-két dolog, amin szerinte változtatni kellene, hogy betegek, orvosok, ápolók jobban
érezzék magukat, s a rendszer gördülékenyebb, hatékonyabb, gazdaságosabb legyen.
Tavaly január elsején, mondhatni hosszas huzavona után
elkezdte mûködését a központi ügyelet Pakson a Rákóczi
utca 1-ben, a régi szakorvosi
rendelõ megüresedett épületének egy felújított részében.
A huzavona annyiból állt,
hogy nem minden orvos akart
részt venni ebben a munkában. Ez a probléma dr. Kasza
Irén ügyeletvezetõ szerint
megoldódott. Aki akar, ügyel,
aki nem, nem, senkit sem köteleznek. Orvoshiány még
sincs, hiszen az országban talán legjobb órabért itt kapják
a doktorok, ezért jelentkeznek máshonnan. Az ügyelet
szervezésével az Emergency
Service Kft.-t bízta meg a kistérségi társulás. Õk – mint dr.
Kasza Irén mondja – személyzeti kérdésekbe nem
szólnak bele, a beosztás az õ
kompetenciája, miként a sofõröké és az asszisztenseké
Zámbó Éva fõnõvér feladata.
Pakson hétköznapokon 16
órától másnap reggel 8-ig van
ügyelet, hétvégén pedig folyamatosan hétfõ reggelig. Két
orvos ügyel, kivéve a szombat
délelõttöt, amikor 8-tól 12-ig
bekapcsolódik a munkába egy
gyermekorvos is. Mindemellett mûködtetnek orvosi
ügyeletet a lakossági akarat
nyomására Dunaföldváron,
de az ügyeletvezetõ szerint ez
minden bizonnyal rövidesen
megszûnik, mert nem váltotta
be a hozzá fûzött reményeket:
sürgõs esetekhez nem mehetnek ki, máshonnan nem éri
meg orvost odavinni, mert
csupán négyórás ügyeletrõl
van szó szombaton, vasárnap
és ünnepnapokon 8-tól délig.
A személyi összetételben

egyébként jelentõs változás
történt egy év alatt. – Ez tudatos volt – szögezi le dr. Kasza Irén. – Nem késlekedõ,
hanem gyorsan reagáló, fitt,
tudatos orvosokra van szükség. Ez nem kötelezõ feladat,
aki vállalja, attól jó munkát
várunk – teszi hozzá. Aki ezt
nem tudta vállalni, elment,
vagy megváltak tõle, s így
ütõképes lett a csapat. Az
ügyeleti órabér az orvosok
számára 2550 forint óránként. A doktornõ szerint ezzel nincs is gond, de a nõvéreké, sofõröké kevés, szeretné
növelni azt.
Kilenc paksi (négy felnõtt,
öt gyermekorvos) hat dunaföldvári (négy felnõtt, két
gyerek), két bölcskei és a
gerjeni orvos ügyel a körzetbõl, a többiek nem, pedig tizennégy település tartozik az
ellátási területhez. Dr. Kasza
Irén szerint ennek több oka
is van, például az, hogy vannak olyan települések, ahol
helyben lakik az orvos, s
ugyan ügyeletet nem vállal,
de ha hívják, házhoz megy.
Mások nem váltották be a
hozzájuk fûzött reményt,

vagy éppen nem találták meg
a számításukat.
Egy év alatt több mint tizenegyezer beteget láttak el.
Közel nyolcezren fordultak
meg a központi ügyeleten,
3300-nál többször mentek
házhoz. A legtöbb beteg paksi, ami a település nagyságával indokolható, hiszen a körzet több mint ötvenezer lakója közül majd’ minden második itt él. A legtöbb hívás a
paksiakon kívül Dunaföldvárról érkezett, a legtöbb beteg Dunaszentgyörgyrõl jelent meg.
Régi gond a doktornõ szerint, hogy az ügyeletet
igénybe vevõk több mint fele
indokolatlanul jelenik meg
vagy hív orvost. – Piti dolgokért jönnek, ha kullancs
megy beléjük vagy lázasak,
de még meg sem próbálták
csillapítani, köhögnek, vagy
esemény utáni fogamzásgátlót szeretnének – sorolja az
orvos. Az utóbbi – mint
mondja – azért indokolatlan,
mert 72 órán belül kell alkalmazni, s addig van idõ nõgyógyászhoz menni, aki
szakértõje a problémának, s
nem kell a háziorvosnak döntenie ilyen kérdésben. Hogy
ilyenkor elküldik-e a beteget
vagy ellátják, az az ügyeletvezetõ szerint vérmérséklet
kérdése. Akad olyan orvos,
aki felírja, mások továbbküldik a beteget. Sok gond lesz
még a doktornõ szerint abból is, ha – mint ahogy tervezik – ki kell fizettetni ezer forintot az indokolatlan hívásért. – Ki és hogyan fogja eldönteni, hogy melyik az indokolt, hiszen a jogszabály
úgy fogalmaz, hogy „ha akarom, indokolt, ha akarom,
nem” – mondja a fõorvos, aki
szerint a rendelet nagyon általános, részletesebbre lenne szükség.
A rendelõ felszereltsége a
fõorvos szerint mindenben
megfelelõ, a „falakon kívül”
viszont már van gond. Nincs
kitáblázva sehol a városban,
hogy hol az ügyelet, az épü-

leten sincs jól láthatóan feltüntetve, a betegek visszajelzései szerint nehéz megtalálni. Az ügyeletes autók a
legkisebb Suzuki terepjárók,
nem csak kényelmetlenek,
de aki testesebb, el sem fér
benne. Négyévszakos gumikkal kapták, pedig téli gumival biztonságosabb lenne,
és ködlámpa sincs az autókon. Dr. Kasza Irén szerint
kellene beléjük GPS, azaz
olyan készülék, ami elnavigálja õket bármilyen eldugott helyre, mert sokszor éjszaka nem találják meg a hívás helyét. Ezeket – mint
mondja – többször jelezte
már a kistérségi társulás
ügyintézõinek, de nem nyertek megoldást. GPS mégis
lesz, az Emergency Service
szerzi be számukra. A parkoló is kifogásolható, egyrészt kicsi, másrészt a burkolata töredezett. Hajdú János polgármester, a kistérségi társulás elnöke szerint
egyedül ez utóbbi kritika
megalapozott, a többi nem.
Az épülettel – mint elmondta
– terveik vannak, itt lesz
majd egy gondozóház, s várhatóan akkor kerülhet sor a
parkoló rendezésére.
Az ügyelet mûködését értékelve dr. Kasza Irén még
arról is beszélt, hogy természetesen õket is sújtja a sok
adminisztratív kötelezettség, a két – néha három – orvost egy asszisztens igyekszik kiszolgálni, miközben
érkeznek az újabb hívások.
– Két telefonunk van, ha az
egyiken beszélünk, a másik
kicseng, azt hihetik a betegek, hogy nem vesszük fel –
mondja a doktornõ, aki szerint az efféle problémák
megoldása egy mentõkkel
közös diszpécserszolgálat
létrehozása lenne, hiszen a
betegek egyébként sem mindig tudják, hogy ügyeletet
vagy mentõt hívjanak, s az is
megesik, hogy azért hívják
az utóbbit, mert a segélyhívás ingyenes.
Vida Tünde
Fotó: Gottvald Károly
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Jó ütemben halad az építkezés

Újra vandalizmus

elmondta, a fogadóépület
esetében olyan külsõ munkálatokat is el tudtak már végezni, mely biztosítja, hogy
március elején az épület üzemelhessen. A belsõ munkálatok is mindenhol gõzerõvel
folynak. A második ütemben
átalakítják az öltözõknek helyet adó már meglévõ épületet, itt többek között új gázfûtési rendszer, szennyvíz- és
csapadékvíz-elvezetõ megoldás készül. A tervek készen
vannak, így össze tudják hangolni a most épülõ klubházat
a fogadóépület külsõ közmûveivel. Jelenleg olyan csomópontokat alakítanak ki, amelyek azt szolgálják, hogy késõbb már ne kelljen bontani,
átalakítani a rendszereket.
Az átadási határidõ 2007. április 26-a.
efgé

A Paksi Sportegyesület Fehérvári úti sporttelepén remekül haladnak a Neutron
Kft. szakemberei az új klubház és fogadóépület kivitelezési munkálataival. Mivel az
idõjárás eddig kegyes volt, az

építkezés elõrébb tart, mint
azt tervezték. A fogadóépület
csaknem teljes egészében elkészült, míg a klubház is teljes mértékben tetõ alá került. Csizmadia Endre, a kivitelezõ cég mûszaki vezetõje

Folytatódnak az ünnepek

Költségvetési számtan

idejére felfüggesztett kormányellenes demonstrációk
Paks és Dunaföldvár határában. A Fidesz két városi
szervezete keddenként és
péntekenként félpályás útlezárást szervez a települések
határában. Bordács József, a
paksi alapszervezet alelnöke
elmondta, egyelõre márciusig kértek engedélyt a demonstrációra. Pakson a város déli bejárójától a Molkútig délután 14 és 16 óra között, Dunaföldváron a vásártér környékén 15-tõl 17 óráig
zárják le félpályán a hatos
utat keddenként és péntekenként. Így csatlakoznak az
ország számos területén zajló akcióhoz, melynek célja a
Gyurcsány-kormány távozásának elérése. Az alelnök elmondta: nõ a létszám, egyre
többen társulnak hozzájuk.
Arról is tájékoztatott, hogy a
paksiak csatlakoztak a január 20-ára hirdetett országos
demonstrációhoz.
-tV-

A város képviselõ-testülete
február 7-én tárgyal az idei
költségvetésrõl. Az elõkészületek folynak, az elõterjesztést postázták a képviselõknek. A bizottságok hétfõtõl véleményezik a polgármesteri hivatal munkatársai

által összeállított anyagot.
Hajdú János polgármester a
készülõ anyagról újságírói
kérdésre biztonságosnak nevezte a város költségvetését.
Az alábbi táblázatban az elmúlt négy év költségvetési
adatai szerepelnek.

Önkormányzat bevételei
2003 terv

2004 terv

2005 terv

2 006 terv

5 583 751
245 323
600 000
6 429 074

5 807 885
393 340
401 276
6 602 501

5 883 484
918 556
600 000
7 402 040

2003 terv

2004 terv

2005 terv

2006 terv

Mûködési kiadások
4 489 771
Felhalmozási kiadások 1 216 778
Kiadások összesen
5 706 549

4 846 049
1 583 025
6 429 074

5 034 874
1 567 627
6 602 501

5 230 153
2 171 887
7 402 040

Mûködési bevételek 4
Felhalmozási bevételek
Pénzmaradvány
Bevételek összesen
5

936 885
619 664
150 000
706 549

Önkormányzat kiadásai

Fotók: Szaffenauer Ferenc (balra), polgármesteri hivatal (jobbra)

Anyagi kárt, de fõként boszszúságot okoztak a közelmúltban azok, akik a Deák iskola
elõtt megrongáltak egy artézi
kutat. A városban hat-hét
ilyen van, és Kovács Sándor
képviselõ ötlete nyomán elkezdõdött ezek felújítása. Az elsõ
éppen a Deák iskolai volt, amit
a polgármesteri hivatal mûszaki osztályával együttmûködve a Paksi Vízmû Kft. hozott nemrég rendbe a körforgalom építése során. Artim
András ügyvezetõ elmondta,
régies állapotában hozták
helyre, mégpedig úgy, hogy ne
csak látványában nyújtsa azt,
amit egykor, hanem funkciójában is, tehát vízvételi lehetõséget is biztosítottak. Az ügyvezetõ szerint szerencse, hogy a
rongálás akkor történt, amikor a fagyokra számítva már
elzárták, így legalább az utcát
nem öntötte el a víz, amikor le
akarták feszíteni egyik öntvénybõl készült részét. Mivel
ez nem sikerült, megpróbálkoztak az egész kút elmozdításával. Ezzel sem boldogultak,
így a kút megmaradt és már
helyre is állították. – Felháborító, hogy nem kímélték a kutat – mondta Artim András.
Az ügyvezetõ hozzátette,
négyszázezer forintból készült
el a most megrongált darab. A
többi már nem kerül ennyibe,
de mivel ez volt az elsõ, öntõformát kellett készíteni, ami
jócskán megnövelte a költségeket.
-vida-
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Aszódi az új
blokkok mellett

Egy, a paksihoz hasonló
atomerõmû
megépítése
után kevésbé lenne kiszolgáltatott Magyarország a
kõolaj és a földgáz világpiaci árának, valamint a szállítási nehézségeknek, ezért
azt meg kellene építeni, jelentette ki dr. Aszódi Attila
volt miniszteri biztos. A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója a szünetelõ kõolajimport kapcsán fejtette ki véleményét az energiaellátás helyzetérõl. Rámutatott, hogy Magyarország Európa egyik leginkább függõ országa a vezetékhez kötött energiaforrások szempontjából. – Az
energiaellátás biztonságának fokozásához a jövõben
jobban kell támaszkodni a
nukleáris energiára – mutatott rá. Az atomenergia elõnyeirõl szólva kiemelte,
több beszerzési forrást
igénybe lehet venni, a készleteket több évre biztosítani
lehet. Az Energia Klub
máris közleményben reagált Aszódi Attila felvetéseire. Hangoztatták, hogy
szerintük egy új atomerõmû nem csökkenti az orosz
forrásoktól való magyar
függõséget.
-vida-

ATOMERÕMÛ

Sztrájkra készül a villamos ipar
Végsõ megoldásként háromlépcsõs sztrájkot hirdettek
a villamosenergia-ipar dolgozói, mert a gazdasági miniszter meg akarja vonni az ágazathoz tartozók áramdíjkedvezményét. Elõbb kétórás figyelmeztetõ, majd
nyolcórás általános, és végül – ha nem születik megegyezés – folyamatos sztrájk lesz. Ez alatt nem szeretnék korlátozni a lakosság ellátását, csak a közületi és
ipari fogyasztókat fogják kikapcsolni.
Gál Rezsõ, az ágazati
sztrájkbizottság elnöke sajtótájékoztatón jelentette be,
hogy elsõ lépésként február
6-án mûszakkezdéstõl kétórás figyelmeztetõ sztrájkot
tartanak az iparág dolgozói,
mert több mint 63 ezer embert, közülük 43 ezer nyugdíjast érint a gazdasági miniszter terve, hogy megvonják az ágazathoz tartozók
áramdíjkedvezményét.
Eredménytelenség esetén
február 8-án 8 órás általános, majd ezt követõen február 12-étõl egészen a megegyezésig tartó folyamatos
sztrájkot hirdetett a szakszervezet.
Gál Rezsõ hangsúlyozta:
megállapodásra törekszenek
a gazdasági tárcával, és nem
sztrájkolni akarnak, de úgy
látszik, nem maradt más lehetõség a megegyezés kikényszerítésére. A sztrájk
alatt valamennyi erõmû
csökkenteni fogja teljesítményét. Ennek mértékére
és módjára a sztrájktörvény
alapján tárgyalásokat fog-

nak kezdeményezni, hogy
meghatározzák az elégséges
szolgáltatást. Alapvetõ céljuk, hogy a lakosságot ne érje hátrány, vagyis az úgynevezett védett fogyasztói kör
ellátását nem akarják korlátozni. Az ipari és közületi felhasználóknál viszont elõre
meghatározott
rotációs
rendben néhány órára ki
fogják kapcsolni az áramot.
Kóka János gazdasági miniszter jelezte, hogy ez a
kedvezmény – ami azt jelenti, hogy az érintettek a jelenlegi
átlagos
32
forint/kWh helyett 11,50

Hagyományosan Buda-

A paksi atomerõmûben

pesten, a Nemzeti Színházban tartotta újévköszöntõ
estjét a Paksi Atomerõmû
Zrt. A programra a társaság
üzleti partnerei, beszállítói,
illetve nukleáris és energiaiparban érintett intézmények, vállalatok képviselõi
kaptak meghívást. Kovács
József vezérigazgató ünnepi
köszöntõjét a Képzelt riport
egy amerikai popfesztiválról
címû elõadás, díszvacsora és
borkóstoló követte.

mûködõ négy szakszervezet is csatlakozik a villamosenergia-iparban dolgozók tervezett sztrájkjához.
A MÉSZ, azaz a Mûszakos
Dolgozók Érdekvédelmi
Szervezetének elnöke elmondta, közös bizottságot
hozott létre a négy szakszervezet, hogy elõkészítsék a demonstrációt. Berkes Sándor azt is hozzátette, az erõmû vezetésével
egyeztetnek arról, hogy mi-

forint/kWh + áfa áron juthatnak hozzá a villamos
energiához – nyolcmilliárd
forint pluszköltséget jelent
a többi fogyasztónak. Ezért
csak olyan megoldást támogat, ami a munkaadók és a
dolgozók közötti megegyezésen alapul, vagyis az érintett cégek biztosítják az engedményt, és az nem a többi
fogyasztót
terheli.
A
sztrájkbizottság szerint ezzel szemben Kóka elfelejtette bejelenteni, hogy az államháztartás több mint 200
milliárd forinttal részesül a
villamosenergia-ipar bevételeibõl, ugyanis a jelenlegi
átlagosan 32 forint/kWh
áramtarifában mindössze 25
fillért jelent az alkalmazotti
díjkedvezmény, az állami bevétel a különbözõ adók és járulékok formájában pedig
11 forint/kWh.
Mayer György
lyen körülmények között
zajlik a sztrájk az atomerõmûben. A most zajló technikai megbeszélések után jelentik be a konfliktushelyzetet, és tárgyalásba kezdenek a cégvezetéssel az úgynevezett még elégséges
szolgáltatás mértékérõl.
A tervek szerint február
másodikán kétórás, nyolcadikán nyolcórás demonstráció lesz, s ha ez nem jár
eredménnyel, tizenkettedikétõl folyamatos sztrájkba
kezdenek annak érdekében, hogy megmaradjon a
villamosenergia-iparban
dolgozók kedvezményes tarifája.
Berkes Sándor hangsúlyozta, hogy az alkalmazotti tarifa nem új keletû,
több, mint száz éve létezik
ilyen, s nem csak a villamosenergia-iparban, hanem más szakterületeken,
illetve más országokban is.
Vida Tünde
Fotó: Paksi Hírnök archív
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Komfortos öltözõk Dunakömlõdön
Megújult öltözõépület várja a sportolókat és a lakosságot a dunakömlõdi sportpályánál. A bruttó negyvenmillió forintos beruházás során a régi épületet teljes
körûen felújították, illetve kibõvítették.

A generálkivitelezõ Partner Kft. három alvállalkozóval dolgozott együtt, a
Csõszer Paks Kft. az épületgépészeti, a Pavill Kft.
az épületvillamossági, a
Szakszolg Kft. pedig az
épület-, illetve technológiai
szigetelési munkákat végezte. A beruházás eredményeképpen egy közösségi helyiség, felújított öltö-

zõk, hozzájuk tartozó, korszerûen felszerelt háromállású zuhanyozók, mosdók
és illemhelyek állnak rendelkezésre. Az épület hátsó
bõvítményében kialakítottak egy raktárt, valamint a
közönség által is használható nõi, illetve férfi vizesblokkokat, elõbbit akadálymentes kivitelezésben. Teljesen felújították a tetõt, a

fûtésrendszert, új vízvezeték-hálózat készült, biztonsági üvegezésû nyílászárókat szereltek be, kicserélték a belsõ nyílászárókat
is, van riasztórendszer, a zuhanyozókban pedig páraérzékelõs szellõzõrendszer szolgálja a használókat. A csapadékvíz-elvezetés felszín
alatti, zárt megoldással készült el. A beruházás értéke bruttó negyvenmillió forint volt, amelybõl
hárommillió forintot
részönkor mányzati
keretbõl, a többit pedig a város költségvetésébõl biztosították.
Némi keserûséget okozott, hogy még a mûszaki
átadást megelõzõen valaki
vagy valakik felmásztak a
tetõre, aminek következtében az megrongálódott, így
éppen hogy elkészült az
épület, mindjárt javítani
kellett a tetõt.
-kgy-

Légi mentõ erõmûves segédlettel
Együtt szeretne légimentõbázist létrehozni Szekszárd
városa és a paksi atomerõmû. Ez csak egyike a közös
terveknek, melyekrõl Kovács József vezérigazgató és
Horváth István polgármester a napokban tárgyalt.
Mindketten elmondták, a
kapcsolat eddig is jó volt, de
most mindkét fél szeretné
ezt továbbfejleszteni.
– Szekszárd kívül esik a
Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatási területén, ami nem jelenti azt, hogy nem tartanánk fontosnak a fejlõdését
– fogalmazott Kovács József.
A vezérigazgató elmondta,
közös gondolkodásra ösztönFotó: Szaffenauer Ferenc

zi õket az is, hogy dolgozóiknak mintegy harmada a megyeszékhelyen él. Ebbe a
közös gondolkodásba – mint
kiemelte – Paksot is szeretnék bevonni, a következõ
eszmecserét már háromoldalúra tervezik. – Nem csak
egy városban gondolkodunk,
szeretnénk átgondolt gazdaságfejlesztést megvalósítani
a Szekszárd-Paks tengelyen,
melyhez az atomerõmû szervesen kapcsolódik – fogalmazott a vezérigazgató.
Horváth István polgármester a megbeszélés után leszögezte, nem pénzért mentek az atomerõmûbe, hanem
a közös célokat összehangolni, ezek pedig azt szolgálják,

hogy javítsanak a környékben élõk életkörülményein,
a térség megtartó erején. Az
elvieken túl kézzelfogható
dologban is született megállapodás: Szekszárd az atomerõmû támogatásával pályázatot nyújt be egy légimentõ-bázis létrehozására. Ehhez a megyeszékhely a telket, az atomerõmû az önerõt, a megyei önkormányzat pedig kórháza révén az
infrastruktúrát adná. Ha
megvalósul, Kovács József
szerint ez nem csak a szekszárdiak, hanem a megye
többi lakója és az atomerõmû dolgozói számára is magasabb színvonalú ellátást
jelent.
-vida-
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Röviden
Az évszakhoz képest szokatlanul enyhe idõ miatt átmenetileg bezárt mûjégpálya
ismét megnyílt. Az idõjárás
változása január 16-án lehetõvé tette a pálya újbóli használatát. Az erõmû kommunikációs
fõosztályvezetõje,
Mittler István úgy tájékoztatott, hogy a jövõben az idõjárás függvényében tart nyitva
a létesítmény. Ezzel kapcsolatban információt lehet kapni a 20/343-5777-es telefonszámon, illetve a pálya bejáratánál elhelyezett táblán.
Ebben az évben három utca

teljes felújítását tervezi az
önkormányzat. Az Árok, a
Tavasz és a Temetõ utca rekonstrukciójára a legjelentõsebb, ezek ugyanis százmilliós nagyságrendû munkák.
Ezen kívül – készülve az állami források lehívására az
úgynevezett egy plusz egy forintos keretbõl – még tizennégy utca burkolatfelújítási
terveit készítik el a polgármesteri hivatal szakemberei.
A tervezett felújítás elõkészítése miatt költözött el a
bõr- és nemibeteg gondozó a
Deák-házból. Hajdú János
polgármester tájékoztatása
szerint az önkormányzat szeretné megvalósítani az úgynevezett
Múzeum-sziget
programot, melynek része,
hogy a múzeum a mostani
épületbõl a Deák-házba költözik. Ehhez azt fel kell újítani, de mivel mûemlék jellegû
épület, ez szigorúan szabályozott. Most az elõírt fal- és
alapkutatásokat végzik. A
felújításhoz szükséges források biztosítására tavaly pályáztak a norvég alapra, de
nem jártak sikerrel. Idén ismét benyújtják a pályázatot.
A bõr és nemibeteg gondozót
a lakótelepen, a II-es rendelõben találják a betegek, a
rendelési idõ és telefonszám
változatlan.
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MOZAIK

Magyar miatyánk – a hazai irodalom gyöngyszemei
lán kevésbé ismert gyöngyszemét. Idõrõl idõre a szó
összefonódott a zenével,
megszólalt a gitár és táltosdob, megjelent a magyarság történelmének néhány fejezete. SinkovitsVitay András elmondta,
úgy látja, hogy valami furcsa módon kevés idõ jut
manapság az irodalomra és
zenére, és egyáltalán mindenre – Az ember naponta
több órát foglalkozik a tes-

Hagyomány Pakson, hogy
a magyar kultúra napján
köszöntik mindazokat, akik
sokat tesznek kultúránk
megõrzéséért, továbbadásáért, gyarapításáért. A
mûvelõdési központ színháztermében megrendezett ünnepi esten Hajdú
János polgármester köszöntötte a meghívott vendégeket. Beszélt kultúránk
és hordozója, a magyar

tével – tette hozzá –, de vajon mennyit foglalkozik a
lelkével? Fontos – fûzte
még hozzá –, hogy valahogy vissza kell vezetni az
embert saját kultúrájának
ösvényére, mert különben
az ki fog veszni.
Az ünnepi mûsor után az
önkormányzat állófogadáson látta vendégül az kulturális intézmények munkatársait.
-kgy-

nyelv értékérõl. Egyebek
mellett kiemelte, tudnunk
kell, hogy a kultúra forrása
csak a becsület és a tisztesség lehet, mércéje a fejlõdés és a haladás. Az est további részében SinkovitsVitay András és Vitay Ildikó „Magyar miatyánk” címû irodalmi estjét hallhatta a közönség. A mûvészek
elhozták a magyar irodalom jó néhány híres és ta-

Prózával, zenével a kultúra napján
A magyar kultúra napján
egész napos megemlékezést
tartott a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola. A pécsi
Szélkiáltó együttes a VMK
színháztermében
tartott
koncertet felsõ tagozatosoknak és a negyedik osztályosoknak. A kisebbek rendhagyó órán ismerkedhettek
Kormos István meséivel
Tell Edit tolmácsolásában.
Az interaktív tanórákon
számítógéppel összeállított
mesevetítést láthattak és
hallhattak a diákok, valamint játékos vetélkedõkön
adhattak számot tudásukról. Délután az iskola könyv-

tárában rendezték meg a
hagyományos városi és városkörnyéki prózamondó
versenyt. A jelentkezõk a
magyar szépirodalomból választhattak maguknak egyegy részletet. Az értékeléskor a jó szövegválasztás fontosságát emelték ki, valamint nagy hangsúlyt helyeztek a helyes elõadásmódra.
Így ítélte a legjobbnak a
zsûri Molnár Aliz és Oláh
Dóra elõadását holtversenyben. Minden résztvevõ oklevelet kapott, míg az elsõ és
második
helyezettetek
könyvjutalomban részesültek.
-mgy-

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)
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Programok tavasztól õszig
Egyetlen indulóként a Paksi Közmûvelõdési Kht. nyerte
a 2007-es városi rendezvények megvalósítására kiírt
pályázatot. A Paksi Tavasz, a Pünkösdi Fesztivál, a
Paksi Nyár, illetve Paksi Õsz programokra 12 millió
forintot fordít az önkormányzat.
A képviselõ-testület 2006. december 13-i döntésének megfelelõen az oktatási és kulturális bizottság meghirdette a
városi rendezvények megszervezésére és lebonyolítására szóló pályázatot, amelynek beadási határideje január
15-én járt le. A felhívásra
egyetlen pályázó, a Paksi
Közmûvelõdési Kht. jelentkezett. Dr. Potoczky Iván tájékoztatása szerint a benyújtott
anyag megfelelt a formai követelményeknek, és tartalmilag is elnyerte a bizottság tetszését. Csupán helyszínmódosításra
volt
szükség,
ugyanis az Erzsébet szálló
környékén munkálatok folynak, így a hagyományosan ott
megrendezett programokat
máshova kell áthelyezni,
mondta el a bizottság elnöke.
A rendezvénysorozat megvalósítására 12 millió forintot
fordít a város ebben az esztendõben, ez egymillió forinttal több, mint tavaly. Ami a
helyszínváltozást illeti, a
gyermeknapi programot a
Pünkösdi Fesztivál másnapjának délelõttjén, a piactéren
tartják meg. A pályázó, mint
eddig minden alkalommal,
igyekezett figyelembe venni a
közönség igényeit, fontos
szempont volt, hogy minden
korosztály találjon az érdeklõdésének megfelelõt a kínálatban, az adott alkalomhoz illõ mûsorszámok jelenjenek
meg a programban, illetve,
hogy a városban és a városkörnyéki településeken mûködõ különbözõ mûvészeti
csoportok is bemutatkozhassanak. Mindennek tükrében
olyan fellépõket láthat majd a
paksi közönség többek között, mint a dunaújvárosi
Gárdonyi Géza Általános IsFotók: Szaffenauer Ferenc

kola táncmûvészeti tagozatának tánccsoportja, a németkéri Német Nemzetiségi
Klub táncegyüttese, a Roger
Schilling fúvószenekar, a Sugárzó Lányok a Vak Bottyán
Gimnáziumból, de lesz ABBA
Singers show, fellép Delhusa
Gjon, a Mona Lisa, a Budapest Jazz Orchestra, Kontor
Tamás, a Defekt Duó, Soltész
Rezsõ, illetve Varga Ferenc.
A programok az említett
helyszínváltozástól eltekintve az évek óta kialakult formához hasonlóan zajlanak
majd. Az elsõ felvonás a Paksi Tavasz a szezonnyitóval és
a gyermeknappal, majd következik a Pünkösdi Fesztivál a német nemzetiségi nappal és a sörfesztivállal. A
nyári esték programja idén
magában foglal egy estét
Dunakömlõdön július 28-án,
Pakson pedig augusztus 18-

19-20-án a Családi Napokat.
És ezzel elérkezünk az õszi
programokhoz, amely két
szüreti napot jelent, Pakson,
illetve Dunakömlõdön szeptemberben. A városi rendezvényeknél ma már ez bevett
forgatókönyvnek számít, de
nem volt mindig így. A Pünkösdi Fesztivál története pél-

dául az elsõ sörfesztivál megrendezésével
kezdõdött,
amelynek ötlete a reichertshofeni testvérvárosi kapcsolat során merült fel, 1991-ben.
A rendezvény az I. Bajor Sörnapok nevet viselte, rendezõje a városi mûvelõdési köz-

pont és az önkormányzat volt.
1992-ben Reichertshofenben
volt paksi borfesztivál. Az akkori elképzelések szerint a
rendezvények kétévenként
váltották volna egymást, de
az I. Bajor Sörnapokat nem
követte további. 1993 és ‘95

között a program neve már
Paksi Tavaszi Fesztivál volt. A
rendezõt illetõen nem történt
változás, egészen 1996-ig,
amikor a fesztivál rendezésének jogát a Bau-Paks Oktatási és Szolgáltatási Kft. kapta
meg. Három év múltán a cég
nem vállalta tovább a feladatot, helyébe a szekszárdi
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Fesztivál és Vásárszervezõ
iroda lépett, majd a stafétabot visszakerült 2000-ben a
VMK-hoz. Ekkortól a rendezvény kétnapos, elsõ napján
társrendezõként a Német
Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat tart német nemzetiségi napot, vasárnap pedig sörfesztiválra várják a
vendégeket.

Az évadnyitó indulására
visszaemlékezve a halászléfõzõ versenyeket kell megemlítenünk. A 1990-es évek
elején elõször csak baráti
társaságok fõztek a korzón,
majd késõbb a Paksi Dunapartért Közalapítvány megalakulásával rendszeressé
váltak a versenyek. Majd
amikor már a Duna-parti
rendezvények koncepciója
kialakult, ez a rendezvény
vált a Duna-parti szezonnyitóvá; a megméretés a nap
egyik fénypontja maradt, de
kiegészült a kínálat egyéb
programokkal is.
A gyermeknap története is
sok évvel korábbra nyúlik
vissza. A mûvelõdési központ
már szervezett gyermeknapi
programokat, amely folyamatosan bõvült, és vált gyermekek hetévé, majd gyermekek
hónapjává. A gyermeknapi
programok kezdetben a
VMK-ban és környékén zajlottak, egészen 2000-ig, majd
a sétányon megépítették a
lépcsõsort, és ezt a rendezvényt is beépítették a Dunaparti rendezvények sorába.
-gyöngy-
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Ínycsiklandó kömlõdi ízek
Receptgyûjtõ akcióba kezdtek Dunakömlõdön. A tavaly karácsony közeledtével megrendezett „Karácsonyi ízvarázs” elnevezésû
karácsonyi sütemény-bemutató és receptgyûjtõ akció kapcsán merült fel az ötlet, hogy ne csak a karácsonyhoz, illetve a süteményekhez kapcsolódjon a
gyûjtõmunka, hanem terjesszék ki a településen ismert régi hagyományos
ételekre. Így 2007-ben az
ünnepekhez, jeles eseményekhez kapcsolódóan minden alkalommal meghirdetik majd a gyûjtést, illetve
folyamatosan várják a recepteket a faluházban, ha
pedig valaki vállalkozik rá,
elkészítheti
kedvencét,
amelyrõl fotó is készül.
Utóbbira már volt is példa,

Hrivik Lászlóné és szomszédja, Fricz Ferencné álltak a tûzhelyhez a közelmúltban és készítettek el
több fogást. Nagy volt a
sürgés-forgás a konyhában,
készült harcsapörkölt túrós
csuszával,
a
fazékban
dunakömlõdi pontyhalászlé

is rotyogott, de a káposztás
sztrapacska, valamint a füstölt kolbász és kenyérmorzsa nélkül mit sem érõ savanyú káposztás gombóc sem
maradt ki a sorból. A sok finomsághoz szép teríték is
dukált, errõl is gondoskodtak a háziak. Bodó Katalin,

a faluház vezetõje elmondta, reményeik szerint az év
végére jelentõs anyag gyûlik össze, amelyet, ha lesz
lehetõség rá, akkor valamilyen kiadvány formájában
megörökítenek az utókornak. Hozzátette, tevékenységükben fontos terület a
helytörténeti ismeretterjesztés, a hagyományok,
régi emlékek feltárása,
megõrzése. A Dunakömlõd
történetével
foglalkozó
népfõiskolai elõadások, a
régi családi fotókat bemutató kiállítások, majd a
2003-ban kiadott album, a
régi tárgyakból nyílott tárlatok, a 2005-ös helytörténeti feltáró tábor, illetve a
megszûnt általános iskola
utolsó tanulócsoportjait és
tantestületét megörökítõ
2005-ös falinaptár után
méltó folytatás egy ilyen
gyûjtemény.
-gyöngy-

Két évtizednyi barátság
Háromfõs paksi delegáció járt
Reichertshofenben. Hajdú János polgármester, dr. Blazsek
Balázs fõjegyzõ és Herczeg
József nemzetközi kapcsolatokért felelõs tanácsnok azért
utazott a német testvérvárosba, hogy egyeztessen az ottani
városvezetéssel az idei tervekrõl. Az alkalmat kihasználták
arra is, hogy meglátogassák
az utóbbi idõben gyengélkedõ
Stenger Pált. – Még tanácselnök voltam, amikor a városházán megjelent két férfi, egyikük bõr rövidnadrágban érkezett. Õ volt Pali bácsi, aki a
reichertshofeni polgármesterrel érkezett, hogy kezdeményezze, vegyük fel a kapcsolatot – idézi fel Herczeg József.
Stenger Pál egyike volt azoknak, akiket Dunakömlõdrõl
kitelepítettek ReichertshofenLauda környékére. Hogy azóta is tart a kapcsolat, sõt hivatalossá vált, az fõként az õ
érdeme, hangsúlyozta a tanácsnok. Herczeg József így

vagy úgy, maga is mindig közel volt a testvérvárosi kapcsolatokhoz vagy polgármesterként, vagy alpolgármesterként, most pedig tanácsnokként. Mint felidézte, voltak
jobb és rosszabb idõszakok
Pali bácsi 1988-ban tett rövidnadrágos látogatás óta. Egy
évvel késõbb írták alá a szerzõdést. A két város viszonyában Herczeg József szerint
1990 és ’98 között volt a „virágkor”, de az elmúlt öt év is tartalmas volt. Idén is több közös
programot, látogatást terveznek. S errõl mostani látogatások során egyeztettek is vendéglátóikkal. Várják Reichertshofenbõl a kertbarátokat, pedagógusokat, diákokat.
Meghívták a testvérváros küldöttségét a pünkösdi fesztiválra. A tervek szerint Paksról
labdarúgók utaznak majd a
német városba, illetve hagyományosan paksi delegáció is
részt vesz az ottani városi ünnepségen, a Paarfesten. -vt-

Böngéssze a Paksi Hírnök képgalériáját! Fotósaink mindenhol ott vannak a városban, ahol izgalmas, látványos,
érdeklõdésre számot tartó események történnek. A Balogh
Antal iskola szalagtûzõjérõl szóló képriportot számos más
galériával együtt megtalálja a www.paksihirnok.hu oldalon!
Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)
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A díjlovaglással ismerkedtek

Egy többéves hagyománynak megfelelõen õsztõl tavaszig, havonta egy alkalommal várják lovasaikat találkozóra a Puszta Lovasudvarban. A legújabb sorozat
javában zajlik, most már a
tavaly megalakult Cseresznyési Lovas Baráti Kör
Egyesülettel közös szerve-

zésben. Az esteken neves
szakemberektõl hallhatnak
elõadásokat a résztvevõk,
természetesen lovas témák
szerepelnek terítéken, majd
egy finom vacsora mellett folyik tovább a beszélgetés.
A legutóbbi, januári összejövetelen Kövy András lovas
szakedzõ, a lovassport egyik

szakágáról, a díjlovaglásról
beszélt, annak történetérõl,
jellemzõirõl. A díjlovaglóknak egy húszszor negyven
vagy hússzor hatvan méter
alapterületû, úgynevezett
díjlovagló négyszögben különbözõ feladatokat, figurákat kell lovagolniuk, a teljesítményt pedig bírók pontozzák. Kialakulásakor a díjlovaglás katonai sportként
mûködött, akkor még egy
nagy, szabad területen mutatták be a tisztek gyakorlatukat, majd ebbõl késõbb fokozatosan, a szabályok folyamatos változásával alakult ki a mai kép. Magyarországon nagy hagyománya
ugyan nincsen a sportnak,
de ma már egyre népszerûbb, és szép eredményekkel is büszkélkedhetünk,
tudtuk meg az elõadótól.
-gyöngy-
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Fejlesztési tervek
A paksi kistérség településeinek polgármestereit látta
vendégül a JAKO Kft. A
szekszárdi székhelyû cég vezetése azért hívta meg a polgármestereket, hogy tájékoztassa õket fejlesztési elképzeléseirõl, s hogy ezekhez a településvezetõk segítségét is kérje. A JAKO Kft.
két községben, Gerjenben és
Györkönyben már megkezdte egy-egy új üzemcsarnok
építésének az elõkészítését.
A cégvezetés további telephelyeket is szívesen hozna
létre, ehhez azonban Szabó
Benjamin cégvezetõ szerint
szükség van az önkormányzatok segítségére is. Részt
vállalhatnak az elõkészítésben, pályázatok felkutatásában, benyújtásában, lobbizhatnak a munkahelyteremtést eredményezõ beruházások megvalósításáért.
-vt-

Több mint mozi
Az Információs vetítések a
könyvtárban címû programsorozat már három éve
zajlik a városi mûvelõdési
központban. Akkor Gutai
Istvánné könyvtáros a
Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtott be pályázatot,
melyet sikeresnek ítéltek.
Így csaknem 20 mûvészfilmhez jutott hozzá a
VMK könyvtára. – Akkor
úgy gondoltam, ne kerüljenek fel ezek a filmek
csak úgy a polcra, hogy ne
tudjanak róla. Szerencsére
akkor a pedagógusok egy
képzés keretén belül filmesztétikai ismereteket szereztek, velük kapcsolatba
kerülve határoztuk el,
hogy vetítéseket tartunk –
mondta a könyvtáros. Gutai Istvánné hangsúlyozta,
ez nem mozi. – Szeretnénk ismereteket adni
Fotók: Szaffenauer Ferenc

azokról a filmekrõl, amelyek a könyvtárban is
megtalálhatók, és természetesen a filmmûvészet
legjobbjait alkotják – fûzte
hozzá. A programsorozatot minden hónap második
szerdáján
rendezik
a
könyvtárban. Ezúttal Andrej Tarkovszkij: Tükör címû filmjét láthatták az érdeklõdõk. Az alkotást Pál
József Péterné mutatta be
a megjelenteknek. A film
megtekintését követõen
megvitatták gondolataikat, érzéseiket az alkotással kapcsolatban. Az Információs vetítések a könyvtárban február 14-én,
szerdán 18 órakor folytatódik. Akkor Christopher
Nolan: Mementó címû
filmjét nézhetik meg. A
belépés díjtalan.
röné

„Fotópoézis” címmel nyílott kiállítás a magyar kultúra napjára készülve a mûvelõdési központ nagykiállító termében. A tárlaton fotók és versek összefonódnak, hiszen az
alkotások a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoport Országos Szövetsége költészet napjára meghirdetett pályázatára készültek, a felhívás lényege pedig az volt, hogy magyar
költõk verseihez készítsenek a pályázók fotóillusztrációt. A
kiállításon a közönség a legjobbnak ítélteket láthatja, közöttük egy helyi alkotó, Grósz Gergely munkáját is február
6-ig. Végül az alkotások visszakerülnek majd készítõjükhöz, de hogy megmaradjon teljes egészében az utókornak,
album is készült az összeállításból.
-gyöngy-
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Film készül az évfordulóra

Jó évet zárt az Atomerõmû Horgászegyesület, legalábbis ami a fogási adatokat illeti. Sikerült minden eddigi re-

kordot megdönteni. Ezt annak is köszönhetik, hogy a vendégek száma
megcsappant. Antal Lajos elnök szerint más horgászhelyeken családi elszállásolásra is van lehetõség, így sokan elmaradtak. Ez az említettek miatt elõnyökkel is jár, nem horgászták
el a zsákmányt a tagok elõtt. A jó fogási eredményeket szolgálta a jelentõs mennyiségû haltelepítés is, tavaly
450 mázsa hal került a tavakba.
Egyéb tekintetben is eredményes volt
a tavalyi év, folytatódtak a fejlesztések, amelyek esetében újfent partnerre találtak az atomerõmûben. Így
épült meg a halpucoló, illetve egy vizesblokk azon a szakaszon, ahol a
nagy rendezvényeket tartani szokták.

Kék Dunáról álmodnak a pecások
– Ragyogó eredményt ért el Várszegi
Ferenc vezette versenycsapatunk, megyei elsõ helyezettek lettek, amiért
meg is jutalmazta az egyesület a csapatot, ugyanakkor panaszkodnak a horgászok, hogy egyre kevesebb a hal a
Dunán, így vegyes érzésekkel zárjuk a
2006-os esztendõt – értékelte az elmúlt
tizenkét hónapot dr. Blazsek Balázs, a
Paksi Sporthorgász Egyesület elnöke a
közelmúltban megtartott közgyûlésükön. Tudni kell, tette hozzá, hogy a
„fennhatóságuk” alá tartozó Duna-szakaszon más egyesületek is tevékenykednek, illetve hogy nem rendelkeznek
saját tulajdonú élõ vízzel, ami nehezíti a
helyzetüket, lehetõségeiket erõsen korlátozza. Azért egy kis örömöt jelentett,
hogy mindennek ellenére a tavalyi év-

ben körülbelül nyolcvan kilogrammal
több ponty került a szákokba, mint az
azt megelõzõben, süllõ is valamivel
több volt, viszont igen gyér volt a fogás
kecsegébõl. Minderrõl már Horváth
Béla, az egyesület titkára
tájékoztatott. Abban bíznak, hogy a sorban mûködésbe lépõ szennyvíztisztító mûvek hatására
elõbb-utóbb újra kék Dunáról lehet beszélni, azaz
tisztább lesz a víz a jelenleginél, és ez a fogáson is
érezteti hatását. Az új
esztendõben a hagyományos programokon, versenyeken való részvétel
mellett azt tervezik, hogy

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

Kovács József arról is beszámolt,
hogy kiépítették a tavak világítását. A
vezérigazgató nem csak támogató,
hanem pecás is, bár tavaly nem sikerült sûrûn hódolnia szenvedélyének.
– Egyszer voltam horgászni, a halakat
akkor sem nagyon zavartam, hiszen
nem fogtam semmit – árulta el lapunknak az évértékelõ összejövetelen. Itt arról is szó esett, hogy miként
ünneplik meg az egyesület alapításának harmincadik évfordulóját. Antal
Lajos elárulta, készülnek rá, könyv is,
film is megörökíti majd az egyesületet, mely talán a város legnépesebb
szervezete. Hétszáz tagot számlál, bejutni csak hosszas „sorban állás” után
lehet.
-vtha lesz pályázati lehetõség, hozzájárulnának a tenyészhal-kihelyezés növeléséhez. Mindezek mellett ünnepi évet él
a Paksi Sporthorgász Egyesület,
ugyanis idén hatvanéves a szervezet,
amelyet méltóképpen ünnepel majd
meg a több mint háromszáz fõs tagság.
-kgy-

ÁRPÁD HENTESBOLT
7030 Paks, Barátság utca 3. a Plus áruházban
Telefon: 06-75/319-287

Sertés tarja
Sertés rövid karaj
Bõrös süldõ
Csirke farhát
Töltött császár szalonna

899
999
699
149
899

Ft
Ft
Ft (január 31-ig!)
Ft
Ft

Sodexho meleg és hideg étkezési
utalványt elfogadunk!
Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Iskolánk a lakótelepen nyugodt, csendes
környezetben található. Esztétikus tantermekben, szaktantermekben, csoportszobákban folyik az oktatás-nevelés. Rendelkezünk sportcsarnokkal, edzõteremmel, számítástechnikai szaktantermekkel, könyvtárral és saját ebédlõvel.
Intézményünkben helyi tantervünknek megfelelõen általános alapozó és orientációs
képzés folyik. Minden évfolyamon biztosítunk nemzetiségi német nyelvi oktatást, emelt szintû testnevelést, idegen nyelvi (angol vagy német) képzést, informatikatanulást. Diákjaink úszásoktatásban, 1–3. évfolyamon néptáncoktatásban részesülnek. A tehetséggondozást diákkörök, szakkörök, sportkörök, nívócsoportos foglalkozások teszik lehetõvé,
felvételi elõkészítõt és nyelvvizsgára felkészítõ foglalkozásokat szervezünk. A
felsõ tagozaton a tehetséges tanulók elkezdhetik a második idegen nyelv tanulását.
A tanulásban akadályozott gyermekek segítését felzárkóztató, fejlesztõ foglalkozásokon szakemberek végzik alsó és felsõ tagozaton egyaránt.
Elsõ osztályaink általános tantervûek. Az írás-olvasás, matematikai gondolkodás tanításában tanítóink gazdag módszertani kultúrával rendelkeznek. Az
anyanyelvi nevelésben az alapkészségek kialakítására, fejlesztésére helyezik a
hangsúlyt a drámajáték alkalmazásával. Matematikatanításuk játékra, eszközhasználatra épül.
Az évfolyam tanulóinak beszédfejlõdését nyelv- és beszédfejlesztõ pedagógus
segíti.
Napközis foglalkozást minden gyermek számára biztosítunk. Kéttanítós rendszerben a délelõtti és a délutáni munka egységet alkot. Szabadidõben érdekes,
változatos programok, szakkörök közül választhatnak. Osztályainkban kisdiákjaink napirendje életkoruknak megfelelõen alakul, az ismeretszerzés és a
gyakorlás, valamint a szabadidõ rugalmasan váltakozik.
Nyílt napot 2007. március 24-én (szombaton) 9 órai kezdettel tartunk.
Érdeklõdni a 75/510-725-ös telefonszámon Till Józsefné igazgatónál lehet.
Az iskola honlapja: www.rakoczi-paks.sulinet.hu
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OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ
Az okmányirodákban központi program alapján tavaly év
végén kezdték meg az informatikai infrastruktúra megújítását.
Ennek keretén belül az elsõ szakaszban a biometrikus
útlevél kiadásához, követelményeihez kapcsolódó hatósági tevékenységet támogató fejlesztések, így új (WINDOWS XP) operációs rendszer telepítése, a képfelvételezéshez szükséges eszközök (kamerák) cseréje, ügyfélmonitor elhelyezése történt meg a két Fotós-munkaállomáson.
Ezt követi majd az új a Személyi Igazolványt, a Népesség
Lakcímnyilvántartást, a Vezetõi engedélyt és az Útlevél
ügyintézést megújító alkalmazói rendszer bevezetése.
A fejlesztési munkák második szakaszában a többi munkaállomáson is megtörténik az új operációs rendszerre
történõ átállás.
A számítástechnikai eszközök cseréje, a telepítések az
ügyfélfogadás mellett folyamatosan történnek. Ezért az
átállási idõszakban az ügyintézés átmeneti lassulása, illetve leállása elõfordulhat, ezért türelmüket és megértésüket kérjük.
Ezek a fejlesztések az Európai Uniónak a biztonsági okmányokkal kapcsolatos elõírásaival összhangban, az
elektronikus ügyintézés biztonságosabbá tétele, illetve az
ügyfelek adatainak fokozottabb védelme érdekében kerülnek bevezetésre.
Paks, 2007. január 23.
Okmányiroda, Paks

Kék hírek

Jó együttmûködést szeretne az új kapitány a rendõrség és a sajtó között. Dr.
Kuti István ezért meghívta
a paksi média képviselõit,
hogy egyeztessék elképzeléseiket. A kapitány azt
ígérte, lehetõség szerint
gyorsan ellátják információval a sajtót, s nem lesznek
Fotó: Vida Tünde

tabutémák. Az újságírók
pedig vállalták, hogy törekszenek a korrekt, az érintettek jogait és érdekeit nem
sértõ tájékoztatásra. A
rendõrségen a közvetlen
kapcsolattartás változatlanul a sajtóreferens, Heisler
Judit fõhadnagy feladata.
-vt-

A paksi rendõrkapitányság
sajtóreferense az elmúlt napok eseményeirõl beszámolva elmondta, Pakson a
járõrök elfogtak egy férfit,
akit a Paksi Városi Bíróság
körözött. Heisler Judit arról is tájékoztatott, hogy a
kapitányság nyomozói csípték fülön azt a csalót is, aki
félrevezetve a rendõröket,
„ál-kocsilopást” rendezett.
A bejelentés, hogy Dunaföldváron a Halászcsárda
parkolójából ismeretlen tettes eltulajdonított egy há-

rommillió forint értékû személygépkocsit, hétfõn este
érkezett a rendõrségre. A
forrónyomos üldözés során
megállapították, hogy a bejelentés valótlan adatokat
tartalmaz. A gépkocsit a
használója vitte és rejtette
el, mivel a gépkocsin banki
tartozás volt, tájékoztatott
Heisler Judit sajtóreferens.
A fõhadnagy hozzátette, a
gépkocsit a paksi rendõrkapitányság nyomozói találták meg és foglalták le.
-tünde-

MOZAIK
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Mit süt-fõz ma?

Tóthné Szabadi Bernadett
Éljünk egészségesen! Javítson életmódján! Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal
minden nap találkozunk újságban, televízióban, egyszóval ömlik ránk a médiából.
A mindenféle csodaszerekben, fantasztikus kapszulákban, bogyókban soha nem
hittem. Viszont azt bátran állítom, hogy
az étkezés az egyik pillére a betegségek
megelõzésének. Tóthné Szabadi Bernadett már aktív sportoló korában sem
evett meg mindent, most pedig, hogy két
kisfiú édesanyja, különösen odafigyel arra, mi kerül az asztalra. Náluk a gyümölcsök közül bármelyik, bármikor jöhet, de
Dani és Barni a zöldségekkel sem áll hadilábon. Így férje közelgõ születésnapján
is vitamindús, zöldségekben gazdag, mégis laktató étel lesz az ünnepi fogás.
A mûveletet azzal érdemes kezdeni,
hogy adjunk építõjátékot gyermekünk
kezébe. Amíg a kisember leköti magát,
addig mi is nekiláthatunk a konyhai manõvereknek. Elõször vágjuk kockára a
húst, majd kevés olajon a fokhagymával

A szõke nõ utazik a vonaton.
Megkérdezi a
kalauzt:
– Elnézést, mikor ér ez a vonat
Szegedre?
– Hölgyem, ez a
vonat Miskolcra
megy!
– Naaa, lécci,
lécci, lécci!!!
Nem tagadom, ez a „lécci, légyszi”-duma
nekem is megfordult a fejemben, amikor a
buszom a lakóteleprõl indulva az óváros helyett az ipari park felé vette az irányt. Aztán
meggondoltam magam. Az esély, hogy a sofõr az én kedvemért megforduljon, és az ellenkezõ irányban menjen tovább, elég kicsinek tûnt. Beletörõdtem hát sorsomba, helyet
foglaltam és kibuszoztam a paksi ipari parkba, ahol megvártam a mûszakváltást (röpke
húsz perc) onnan visszautaztam a lakótelepre, fájó búcsút vettem a mûszakos asszonyoktól (jól elbeszélgettünk), s csak ezután
indult a busz az óvárosba. Haza, jó másfél
órás bel- és külvárosi városnézés után érkeztem.
Nem akarom magamat menteni, de rossz
buszra szállni, ha nem is mindennapos, elég
gyakori dolog. Jó pár éve történt, hogy az

Hozzávalók: 50 dkg pulyka- vagy csirkemell, 3 gerezd fokhagyma, 3-4 evõkanál
olaj, 40 dkg brokkoli vagy karfiol, sárgarépa, fehérrépa, 20 dkg ementáli sajt, 25
dkg kenyér, 3 dl tejszín, 1 dl tej, 1 db tojás, 2 dkg vaj, 15 dkg trappista sajt, kevés ételízesítõ.

Plörõ

A buszon
egyik helyi termelõszövetkezet, azaz téesz,
buszt indított a BNV-re. Hõseim, egy fiatal
házaspár, ismeretségük révén kapott helyet
az ingyenes járaton, dolguk csak annyi volt,
hogy a megbeszélt idõben kiállnak az utca
végére. A busz érkezését már messzirõl hallani lehetett, pöfögött, pufogott és zörgött,
mint egy rossz traktor, és ahogy kinézett!
Hogy nem a legújabb modell volt, azt csak
gyanították, felismerni ugyanis a koszttól és
a portól nem nagyon lehetett. No, de olcsó
húsnak híg a leve, ezt mindannyian tudjuk,
így õk sem nagyon reklamáltak, felszálltak a
buszra, ahol újabb meglepetés érte õket; a
társaság csöppet alulöltözte az eseményt. A
férfiak munkásruhába és svájcisapkába, az
asszonyok otthonkába, õk meg, mint „szaros Pista Krisztus nevenapján” ünneplõben!
A kontrasztot csak fokozta, hogy az ülések
mellett egy rozoga bicikli is helyet kapott. (A
venezuelai hangulathoz már csak néhány
tyúk és egy kecske hiányzott.) A következõ
trauma a kanyar után érte õket. A busz nem
a 6-os út, hanem éppen ellenkezõleg a városszéli sztyeppe felé vette az irányt. Csak
megfordul, gondolták hõseim, ám csalódni-

és némi ételízesítõvel hirtelen pirítsuk
meg, majd tegyük félre. Szedjük a brokkolit rózsákra, és az összevágott répákkal
együtt sós – lehetõleg tengeri sós, mert az
egészségesebb –, ételízesítõs víz felett 4-5
perc alatt pároljuk meg. Ebben az esetben, ugyanúgy, mint a húsnál, választhatunk, hogy brokkoli vagy karfiol kerüljön
a tálba, de dönthetünk a kettõ együttese
mellett is. Betti a zöldségeket soha nem
fõzi, hanem párolja, mert így benne maradnak a vitaminok. Az ementáli sajtot és
a kenyeret vágjuk kockákra, és keverjük
össze a hússal és a zöldségekkel. Kis tálban a tejszínt a tejet és a tojást elvegyítjük, majd a többi hozzávalóhoz öntjük. Az
egészet belelapátoljuk egy jénai tálba,
alufóliával letakarjuk és elõmelegített sütõben 25-30 percig sütjük. Ezután leveszszük róla a fóliát, meghintjük reszelt trappista sajttal, és visszatoljuk a sütõbe, míg
rá nem olvad. A tálaláskor elõtûnõ
színkavalkád miatt a gyerekeket sem kell
sokat noszogatni az evésre. A héten Betti
ismét újít picit az egészséges életmód jegyében, ugyanis most a fehér kenyér helyett barna kenyérrel készíti az ételt
szülinapos élete párjának.
sete

uk kellett, a járat rendíthetetlenül döcögött
Gyapa felé. No ekkor jött el az a pillanat, amikor a fiatalok úgy érezték, túl sok a gyanús
körülmény, a vezetõhöz csörtettek, majd
megkérdezték „Tessék mondani, ez a busz
megy a BNV-re?”. „BNV-re?! Ez egy munkásjárat, velünk legföljebb ide a gyapai a tszbe jöhetnek!” A sofõr becsületére legyen
mondva, nem hagyta pácban a fiatalokat.
Megfordult, és apait-anyait beleadva legalább 40 km/órás sebességgel száguldott
vissza a városba. Szerencséjük volt, a vásárra induló különjárat még a sarkon várakozott
rájuk, s bár az utasok eleinte bosszankodtak
a késlekedõk miatt, a sztori kárpótolta õket.
Ez azonban nem minden esetben jön be! Barátnõm nem kacagott fel megbocsátóan,
amikor gyermekei egy „apró” figyelmetlenség miatt rossz buszra szálltak, s ennek köszönhetõen aznap nem mentek iskolába. A
két gyerek a mamánál az óvárosban töltötte
a hétvégét, vasárnap is ott aludtak, így hétfõn reggel busszal kellett volna a lakótelepi
iskolába menniük. A két tizenéves gyerkõc –
meg ne kérdezzék, miért – átballagott az úttest túloldalán lévõ megállóba, és felszállt a
Kömlõdre induló járatra! Visszafelé – gondolván, ennyi kudarc mára éppen elég – leszálltak a ténylegesen lakótelepre induló
buszról, s mint akik jól végezték dolgukat,
visszaballagtak a mamához.
Hahn Szilvia
Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Jó napot, mi újság?

Bor Imre
Paks egykori polgármestere úgy véli, alapvetõ adottságok
hiányában, egyedi stílusával nem kifejezett politikus alkat.
Ennek ellenére a város elsõ emberévé választották, és két
alkalommal is elfoglalta a polgármesteri széket. Jelenleg
saját vállalkozását irányítja, s igyekszik ezt olyan színvonalon végezni, hogy ötvenévesen nyugdíjba mehessen.
Bor Imre viharos gyorsasággal vált közéleti szereplõvé
Pakson. 1988-ban, a mûegyetem villamos karán szerzett
diplomát, s mivel Pakson talált munkát, a következõ évben odaköltözött. Egy éve tanított informatikát az ESZIben, amikor a képviselõ-testület polgármesterré választotta. Az SZDSZ helyi szervezetének tagjaként addig is
politizált ugyan, de terveiben
ennél sokkal több nem szerepelt, s végképp nem gondolta, hogy 27 évesen, „ismeretlenül” egy város vezetõje
lesz. Beszélgetések során az
ilyen irányú kérdéseket mindig elhárította, de a döntõ
pillanatban mégis igent mondott. Õ azt mondja, jelöltjeik
közül senki nem vállalta a feladatot, ezért nem volt más
választása. – Az 1990–1994-ig
terjedõ idõszak kegyelmi állapot volt a politikában. A hatalom megszerzésével és
megtartásával jóval kevesebbet kellett foglalkozni, mint
manapság – mondja. A munkát nagyon komolyan vette,
de a bársonyszékbe nem szeretett bele. Sõt, önmagáról
most utólag is úgy véli, alapvetõ adottságok hiányoznak
belõle ahhoz, hogy jó politikus lehessen. – Hiányzik belõlem a kapcsolatteremtõ képesség és a kompromisszumkészség, hogy csak két dolgot említsek – árulja el. Mûszaki ember lévén, nála a
kétszer kettõ mindig négy, de
a politikában más a helyzet.
„Ott az eredmény sohasem
négy, és mindig lehet róla vitatkozni”. A ciklus végén polgármesterként nem jelöltetFotó: Fonyó Dániel

te magát újra, de képviselõként tovább dolgozott a testületben. Közben üzletviteli
tanácsadással foglalkozott
egy évig alkalmazottként,
majd saját céget alapított. A
testületben a négy év komoly
vitákkal telt, mivel az akkori
polgármesterrel szinte semmiben nem értettek egyet.
Többen változást szerettek
volna, esélyes kihívóra volt
tehát szükség, s õ annak számított. A választók többsége
rá szavazott, így történt,
hogy újra kénytelen volt komolyabban venni a politikát.
De csak négy évig. A ciklus
végén jelöltette ugyan magát, de újfent a magánszférában kötött ki, vállalkozása
közbeszerzésekkel, pályáztatással foglalkozik. Mivel itt
az ügyfél az úr, a fent említett matematikai összefüggések is módosulnak kissé: kétszer kettõ akkor négy, ha az
ügyfél úgy kívánja, de háromtól ötig bármi lehet. Mûködtet egy irodát Pakson, s
egyet Budapesten, heti két
napot a fõvárosban tartózkodik. Az elmúlt öt évvel elégedett, s úgy véli, végre azzal

foglalkozik, amihez ért.
Azért mikor azt tudakolom,
mi lesz, ha égen-földön senki
nem vállalja a polgármesterséget, elmosolyodik. – Nem
tervezem, hogy visszatérek a
politikába, de nem zárok ki
semmit – mondja. Bár mostani elfoglaltsága is egész
embert kíván, így is többet
látják otthon, mint polgármesterként. Ami tekintve,
hogy háromgyermekes családapa, nagy elõny. Feleségét, Sztankevics Ljudmilát
egy építõtáborban ismerte
meg Moszkvában. Háromévi
ismeretség után, kint házasodtak össze, de Ljudmila
csak másfél évvel késõbb jöhetett utána Magyarországra. Három gyermekük van, s
rövidesen a huszadik házassági évfordulójukat ünneplik.
Ez Imre szerint nem kis
részben annak a másfél év-

A Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szekszárdi Regionális Kirendeltsége felhívja tisztelt ügyfelei
figyelmét, hogy a tavalyi évben váltott Alkalmi Munkavállalói Könyvek bemutatásának határideje január 15-én lejárt. Kérjük, amennyiben még nem tették meg, személyesen, ismerõssel vagy postai úton mihamarabb juttassák azt vissza a következõ címre: 7030 Paks, Dózsa
György u. 62. 2007-ben csak az idei évre már érvényesített Alkalmi Munkavállalói könyv használható.
Feilné Szombat Csilla
kirendeltségvezetõ

nek köszönhetõ, amit kényszerûségbõl külön töltöttek.
Olyan békés idõszak volt,
mely megalapozta a folytatást – mondja, de közben
persze mosolyog. Szabadidejében rendszeresen látogatja a paksi uszodát, hetente
legalább egyszer szaunával
köti össze az úszást. A család
nyaranta két hetet tölt valamelyik tengerparton, általában az Adrián. Az idõt ilyenkor fõként semmittevéssel
töltik: kevés mozgás; napozás, fürdés minden mennyiségben. Imre azt is elárulta,
hogy szeretne korán nyugdíjba vonulni, de nem csak
lustaságból. Ezt ugyanis
csak akkor teheti meg, ha a
vállalkozása addig jól mûködik. A nyugalomnak ára van,
igyekszik ezt addig megfizetni.
Gyuri

KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
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SPORT

Egy sokat érõ és egy kötelezõ
A sorozatos idegenbeli és
hazai gyõzelmek hatására a
nagy rivális Albacomp ellen
ismét zsúfolásig telt ház
elõtt lépett pályára az ASE
NB I-es férfi kosárlabdacsapata. Az elsõ negyedet
az ASE nyerte 17-15-re, a
következõ tíz percben azonban sok hibával játszott a
hazai csapat, és az Alba fordítani tudott, így a csapatok
31-29-es vendégvezetésnél
vonultak pihenõre. Az elsõ
félidõ krónikájához tartozik,
hogy a székesfehérváriak
centere, Bencze Zoltán
megsérült, és nem tudta
folytatni a játékot. A harmadik negyedben aztán eldöntötte a mérkõzést a
Paks, Walters, Balazic és
Kiss Zsolt vezérletével 5142-re elhúzott a hazai
együttes. A záró tíz perc végül izgalmasabban alakult,
mint azt sokan várták. A negyed elején már 15 ponttal
is vezetett az Atomerõmû,
és ez talán túlságosan is

megnyugtatta a hazaiakat.
Az Albacomp azonban még
nem adta fel, és a percekig
tartó paksi gólcsendet kihasználva, 3 pontra felzárkózott. Egyenlíteniük azonban már nem sikerült, és
így izgalmas hajrában 65-

60-ra az ASE nyerte a mérkõzést. A 40 perc során
Pavlik sérülése miatt az irányító poszton sokkal több
feladat hárult Mészárosra,
míg Grizzard és Zuzak játékán még érzõdött az edzéshiány.

– Ha picit jobban játszunk,
nagyobb arányú gyõzelem
lett volna, sajnos igazán nem
játszottunk jól – értékelte a
mérkõzést Zsoldos András
vezetõedzõ.
A sérült Pavlik pótlására az
amerikai Stewart személyében egy tapasztalt irányítót
igazoltak. Mint kiderült, éppen jókor, ugyanis a hét közepén a Kaposvár elleni
edzõmérkõzésen Mészáros
Zalán a kezét törte.
A 14. fordulóban az utolsó
helyen álló Hódmezõvásárhely otthonába látogatott az
ASE. A találkozó a várakozásoknak megfelelõen alakult,
a 2. negyed végére már 5135-re vezetett a Zsoldos-legénység. A mérkõzést a Paks
végül magabiztosan 92-76-ra
nyerte. Ezzel a gyõzelemmel
az Atomerõmû feljött a 4.
helyre, január 27-én szombaton az Albacompot verõ
Dombóvár látogat a Gesztenyés úti sportcsarnokba.
joko

Pörgõs edzések a Fehérvári úton

A Paksi FC január 3-án megkezdte felkészülését a Borsodi Liga tavaszi küzdelmeire.
Az év második és harmadik
hetében
Balatonfüreden
edzõtáborozott a paksi zöldfehér csapat. Ekkor edzõmérkõzések még nem voltak,
csak erõnléti tréningeket tar-

tott Lengyel mester. – Hasonló ritmusban készülünk a
tavaszi szezonra mint az eddig is tettük. Az erõnléttel,
úgy gondolom, eddig sem
volt probléma – mondta Lengyel Ferenc. A keretben nagy
változások nem lesznek. Távozott Ambrus Sándor,

Kóczián Ferenc és Montvai
Tibor, ugyanakkor Bardi Gábor
csatár
Szolnokról,
Balaskó Iván irányítócsatár
Pécsrõl és Hanák Viktor védõ Gyõrbõl érkezett a Fehérvári útra. Balaskó Iván kérdésünkre elmondta, nagyon
örül, hogy Paksra szerzõdött,

nagyon sok barátja van itt,
hiszen az ESZI-DS Kupán öt
éve a Tanya Csárdát erõsíti.
Az edzések – szerinte – nagyon pörgõsek és változatosak, melytõl az elõzõ években
kissé elszokott. Reméli, minél
hamarabb meg tudja hálálni
a belé vetett bizalmat. A balatonfüredi edzõtábor után a
tervek szerint Szlovákiába is
túrázik majd a csapat, a vezetõség jelenleg is az edzõmérkõzések lekötésén fáradozik.
Vasárnap Miskolcon az élvonalbeli teremtornán szerepelt az együttes. Az elsõ
nagypályás edzõmeccsét lapzártánk után, szerdán, Pakson a Kaposvölgye-Nagyberki ellen játszotta a Paksi
FC.
efgé

Fotó: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)
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A PFC-nek teremben nem terem babér
Az NB I-es csapatok számára kiírt mûfüves teremlabdarúgó bajnokság miskolci selejtezõjén lépett pályára a Paks FC. A csapat
nem készült külön erre a
tornára, a keret a mérkõzések elõtti napon tért haza
Balatonfüredrõl, az edzõtáborból. A négyes csoportból
az elsõ két helyezett jutott
a debreceni döntõbe, a játékidõ 2x12 perc volt futóórával.
A csoport nyitó mérkõzését
a paksi fiúk a Fehérvár FC
ellen játszották. Az elsõ félidõben Zováth és Belényesi
góljával 2:1-re vezetett a
Paks. A második félidõben
egyenlített az FFC, és 14
másodperccel a lefújás elõtt
a gyõztes gólt is megszerezte. Paks–Fehérvár FC 2:3.
A második mérkõzésen Tatabánya–Debrecen 2:5, a
harmadik összecsapáson a
Tatabánya 5:3-ra verte a Fe-

hérvár csapatát. Ezután következett a Paks számára
nagyon fontos Debrecen elleni találkozó. Nem indult jól
a mérkõzés, Bita kapus
rossz kidobását Zsolnai könyörtelenül bevágta, de a
paksi hálóõr hamar jóvátette
hibáját, miután kivédte a
Sidibe felvágásáért megítélt
büntetõt. Az elsõ félidõben
még a Debrecen is, és
Heffler révén a Paks is betalált, a szünetben 2:1-re vezetett a hajdúsági együttes. A
második félidõben elõbb
Kiss Tamás egyenlített,
majd Böde révén a vezetést
is megszerezte Lengyel Ferenc csapata. A lefújás elõtt
12 másodperccel szögletrúgáshoz jutott a DVSC, és a
bírók megállították az órát,
hogy legyen idõ az elvégzéshez. Sajnos a lehetõséget könyörtelenül kihasználták, és
3:3-ra kiegyenlítettek. A lefújás után a paksi játékosok

és vezetõk vehemensen tiltakoztak a sípmestereknél, de
ezzel természetesen nem értek el semmit.
Az utolsó kör elõtt még
mind a négy csapat esélyes
volt a továbbjutásra. A Debrecen gólzáporos mérkõzésen 6:5-re nyert a Fehérvár
ellen, kiharcolva a döntõbe
jutást. Az utolsó mérkõzésen
a Paksnak csak a gyõzelem
lett volna jó a Tatabánya ellen, de a két bányász gólra
csak Báló tudott válaszolni,
így 2:1-re kikaptak.
A csoport élén a DVSC
végzett, továbbjutott még a
Tatabánya, harmadik a Fehérvár FC, negyedik a Paks.
– Továbbjutási esélyeink
voltak, csalódás hogy csak
egy pontot szereztünk. Készülünk tovább a nagypályás
bajnokságra – kommentálta
Lengyel Ferenc vezetõedzõ
csapata szereplését.
joko

Tornagyõztes
a PSE ifi csapata

Kisiskolások
diákolimpiája

Nyolccsapatos tornán vett részt Mohácson
a Paksi SE ifjúsági labdarúgócsapata. A
Pokorni, Gergely, Kern T., Fritz, Szili, Szabó, Böde, Dienes, Heffler, Varga T., Kozák
alkotta társaság magabiztosan, veretlenül
végzett az elsõ helyen. A csoportmérkõzések során a Szentlõrincet 6-1-re, a PVSK-t
11-3-ra, a Beremendet 11-1-re gyõzték le a
paksi fiatalok. Az elõdöntõben a házigazda
Mohács is kiadós verést kapott (9-2), a döntõben pedig az NB I-es Pécsi MFC ellen diadalmaskodtak 9-6-ra.
A torna gólkirálya Böde Dániel lett 12 találattal, a legjobb mezõnyjátékos címét is
paksi játékos, Heffler Tibor érdemelte ki.
A csapat edzõje, Lacza József távollétében a kispadról Karszt József irányított,
aki elmondta: Az egész torna során hatalmas közönségsikert arattak, végig szenzációs játékot nyújtottak a fiúk.
joko

A diákolimpia sportversenyek sorában játékos ügyességi sorversenyt rendeztek a héten
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében. Ezúttal négy iskola alsó tagozatosai a Deák, a II. Rákóczi két csapata és a
nagydorogi általános iskolák csapatai mérték
össze tudásukat a különbözõ versenyszámokban, melyre külön felkészülni nem kell, mivel
minden feladat a tanterv része. Kommandós
ügyességi pálya, futás, kúszás rák- és pókjárás, valamint különbözõ labdavezetéses feladatokat állítottak össze a szervezõk a gyerekeknek. A sorverseny város környéki fordulójában a Deák Ferenc Általános Iskola csapata gyõzött, második lett a II. Rákóczi Ferenc Iskola „A”, harmadik pedig az intézmény „B” formációja, és szépen teljesítettek
a versenyt negyedik helyen zárt nagydorogi
iskola diákjai is. Az aranyérmes srácok szombaton Tamásiban állnak újra rajthoz, a megyei fordulóban.
röné

Fotó: Szaffenauer Ferenc

17

Kezdõdik a városi

A Tanya Csárda sikerével véget ért ESZI–Duna Sport Kupa csupán most fejezõdött be,
de már az amatõr kispályások
lépnek parkettre az ESZI
sportcsarnokban. Az idei városi teremlabdarúgó bajnokságra 21 csapat nevezett, köztük öt teljesen új gárda. A
Paksi Fidelitas, a Dupla W
Bt., a Schöni-Vill Betérõ, az
STL Bt. és a Füvi jelentik a
megújulást az elõzõ évekhez
képest. Boa András szervezõ
elmondta, az idei tornát is,
csakúgy mint eddig, a Paksi
Sportegyesület Szabadidõsport Szakosztálya rendezi. A
torna amatõr jellegét szem
elõtt tartva a jelenlegi kiírás
szerint Nemzeti Bajnokságban szereplõ játékosok nem
játszhatnak, megye I-es labdarúgók közül maximum ketten csapatonként, a megye IIben és az annál alacsonyabb
osztályban szereplõk számát
pedig nem korlátozzák a szervezõk. A bajnokság lebonyolítási rendje is a régi, az alapszakaszban egy tízes és egy tizenegyes csoportba sorsolják
az együtteseket, ahol körmérkõzéseket követõen alakul ki a
végsõ sorrend. Ezt követõen a
helyezések alapján kezdõdik
majd a rájátszás. Érdekesség,
hogy két nagy hagyománnyal
rendelkezõ csapata, a Farkas
és Schönhardt és a Beanett
Bt. létszámgondok miatt nem
indul az idén. A városi amatõr
teremlabdarúgó torna mérkõzéseit hétvégente szombaton
és vasárnap rendezik. Emlékeztetõül: 2006-ban a tornát a
Diófa nyerte.
Gróf

SPORT – MOZAIK
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A Konto vezeti a nõi
röplabdabajnokságot
A városi kosárlabda- és
labdarúgó-bajnokság példáján felbuzdulva tavaly
nyáron vetõdött fel az ötlet, hogy legyen városi nõi
röplabdabajnokság, tudtuk
meg Poór József rendezõtõl. Amióta a paksi lányok
nem tudnak rendszeresen
játszani az NB II-es bajnokságban, azóta próbáltak játéklehetõséghez jutni, végül az Atomerõmû
SE szabadidõ szakosztálya
karolta fel ezt a rendezvényt.
Rövid idõ alatt hamar
összejött kilenc csapat, sõt
az indulás után egy héttel
már tízre nõtt a résztvevõk
száma. A Volley Girls azonban sérülés miatt visszalépett öt becsületesen lejátszott forduló után, ezért az
eredményeiket törölték.
Poór József hozzátette:

– Jó látni, hogy a különbözõ életkorú hölgyek, milyen lelkesedéssel vetik
bele magukat a küzdelembe.
Az állás az õszi fordulók
után, egy mérkõzés kivételével: 1. KONTO-s Lányok, 2. Atomcsajok, 3.Ötlett.
(joko)

A Camerata
Pro Artis
vonósnégyes
hangversenye lesz
február 2-án,
18 órakor,
a városi
mûvelõdési központ
színháztermében.

ELADÓ INGATLANOK
DUNAKÖMLÕDÖN a 6-os számú fõút fölötti részen
1440m2-es kordonos szõlõ, géppel megmunkálható
és 600m2 gyümölcsös eladó. Irányár: 830 000 Ft.
PAKSON a Szent István téren a KRESZ park mellett
két szobás komfortos hõtároló kályhás lakás eladó.
Irányár: 6 300 000 Ft
PAKSON a Virág utca végében a családi házak mellett 2996m2-es építési telek eladó.
Irányár: 6 400 000 Ft.

Részletes információ: Fonyó Lajos
ingatlan értékbecslõ-közvetítõ
tel.: 70/310-8374, fax: 75/314-119
fonyolajos@freemail.hu

Hirdesse meg a Paksi Hírnökben jelentõs kedvezménnyel!
Tematikus összeállítások egyházi, társadalmi szervezetek,
egyesületek, alapítványok számára az SZJA 1%-ra vonatkozó
felhívások meghirdetésére.
Megjelenések: február 9, 23.
1/16 oldal bruttó 4800 Ft (44x62 mm)
1/8 oldal bruttó 9600 Ft (92x62 mm)

Részletes tájékoztatás és megrendelés: Fonyó Lajos
médiatanácsadó. Telefon: 70/310-8374, fax: 75/314-119,
e-mail: mediapaks@freemail.hu
fonyolajos@freemail.hu

Daróczy Zsigmond

ci Csapó Dániel irányította,
nagykorúságáig õ gondoskodott a papi pályára készülõ fiatalember taníttatásáról, aki tanulmányait a pécsi
teológiai karon folytatta. A
szekszárdi megyei levéltár
Daróczy Zsigmond számos
Csapóhoz írt levelét õrzi,
melyben a tanulmányairól
szóló beszámolók mellett az
„Érdemem felett való Drága Uram Bátyám” támogatását kéri egy gazdag plébánia megszerzéséhez, melynek jövedelme jelentõs segítséget biztosíthatna az
adósságokkal küszködõ családi birtok fenntartásához.
Ám a vágyott dunaföldvári
plébániát nem sikerült megkapnia, Dunaszekcsõn, Babarcon, majd 1829-tõl 1844ig Pakson volt plébános.
Paksi szolgálata idején a

BUDAPESTI ÜGYFELEIM részére keresek a lakótelepen 2 szoba erkélyes, összkomfortos lakást.

SZJA 1%

Híres paksiak, paksi hírességek
Az õsi, Szatmár megyei királydaróci Daróczyak Daróczy Zsigmond Paksy Annával kötött házassága révén a XVIII. század elején
jutottak Fejér, Tolna, Solt és
Pozsega megyei birtokaikhoz. A leszármazottak hírneves tagjai között is kitüntetett jelentõségû Daróczy
Zsigmond címzetes püspök,
pécsi kanonok személye.
(Nem tévesztendõ össze
unokaöccsével, a laptulajdonos-újságíró Daróczy Zsigával, akirõl már olvashattak e
rovat indulásakor.) Daróczy
Zsigmond 1801. március 14én született Pakson. A középiskolát Egerben végezte.
Az édesapja tékozló életvitele miatt erõsen megfogyatkozott családi birtokot
ekkorra már törvényileg kirendelt gyámként a tengeli-

PAKSON a Rókus utcában a Halászcsárda parkolója feletti részen új építésû 34 fõ fogadására alkalmas vendégház és borozó, vendéglátásra alkalmas felszereléssel és berendezéssel együtt eladó. A létesítmény gázfûtéses, légkondicionált. Irányár: 23 800 000 Ft

helybéli köznemesség nagytekintélyû tagja, a település
közéletének meghatározó
szervezõje lett. A paksi közbirtokosság
reformtevékenysége az õ plébánossága
alatt élte virágkorát. Ekkor
épült a leégett Zöldfa vendéglõ helyén a Nagyszálló
és
Kávéház,
melyben
Daróczy plébános indítványára helyet kapott és megalakult a Paksi Kaszinó,
mely a korabeli legendák
szerint az ország Pest és Pozsony után harmadikként
mûködõ kaszinója volt, s lett
a környék pezsgõ szellemi
életének központja. Könyvtárában az irodalmi elõadásokon, felolvasó esteken és
bálokon megjelent környékbeli nemesség tagjainak alkalmat és lehetõséget biztosított a reformkori Magyar-

ország társadalmi-gazdasági problémáinak megvitatására.
Daróczy 1844-tõl a pécsi
püspökségre került, és az
egyik legfontosabb szereplõje lett az 1847-48-as pozsonyi országgyûlésnek. Káptalani követként felszólalt a
jobbágyok terheinek csökkentése érdekében, illetve
1848. március 18-án a pécsi
káptalan részérõl elsõként,
örökre és a legcsekélyebb
kárpótlás igénye nélkül lemondott az egyházi tizedrõl,
melyhez valamennyi káptalani képviselõ közfelkiáltással csatlakozott.
Haláláig a pécsi püspökségen dolgozott, de korabeli
levelekbõl, újsághírekbõl
tudható, hogy a Tolna megyei települések ünnepibb
egyházi eseményein szívesen
vállalt szolgálatot. Pécsett
halt meg 1868. november 7én, és ott is temették el.
Kernné Magda Irén

P R O G R A M O K , S Z O L G Á LT A T Á S O K

Mozi
Január 28. (vas.) 19 óra
SZTORNÓ
Magyar film
Január 31. (szerda) 17 óra
BOR, MÁMOR,
PROVANCE
Felir. am. rom. vígjáték
Február 4. (vas.) 19 óra
CRANK –
FELPÖRGETVE
Felir. angol-spanyol film
Február 7. (szerda) 17:30 óra
ELVITTE A VÍZ
Szinkr. am. animációs film
Február 9. (péntek) 19 óra
HULLÁMTÖRÕK
Feliratos am. akciófilm

Program
A mûvelõdési házban február 5-én, 18 órakor az olvasóteremben Acsádi Rózsa új
kötetét mutatják be. A költõnõt és a könyvet Tell Edit
méltatja. Február 8-án 18
órakor a Szaggató zenekar
népzenei koncertje lesz Berta Alexandra és a madocsai
hagyományõrzõ csapat táncosai közremûködésével.

BOR, MÁMOR,
PROVANCE
Van, aki egy percre
sem vágyik el a
nagyvárosból.
Skinner a londoni
Cityben él: nagymenõ bankár, el
sem tudja képzelni
az életét folyamatos internet- és mobilkapcsolat, állandó rohanás, izgalom és munka nélkül. Azután váratlanul elbocsátják az állásából, és õ nem tud mit kezdeni magával. Mihez kezdjen az, aki napi 24 órában dolgozott? Kezdjen új életet. A férfi nemrégiben örökölt egy birtokot Provance-ban. Eddig eszébe sem jutott, hogy megnézze, de most egy hirtelen szeszélynek engedelmeskedve odautazik. Beköltözik a házba, ahol gyerekkorában járt utoljára,
és hagyja, hogy magával ragadja és átformálja egy eddig ismeretlen, egészen másfajta világ. A szõlõ, a ház... az egyszerû élet. Amirõl kiderül, hogy nem is olyan egyszerû: a helybeliek egyáltalán nem örülnek a jövevénynek, pedig van köztük valaki, aki nagyon csinos…

Szakképzett
szakácsot
és felszolgálót
keresünk
a Paksi
Halászcsárdába.
Telefon:
30/9360-696

A 45 perc
ifjúsági melléklet

megjelenését

a Bau-Paks Kft.
támogatta.

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

PAKS,
Táncsics u. 22.
Tel: 75/319-209
Szemüvegkeretekbõl
20% kedvezmény!
– SZTK vények beváltása,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.
OTP, Patika Egészségpénztár
és Vitaminpénztár Partner (kártya)
Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül
elkészül

Egy külügyminisztériumi
pályázatnak köszönhetõen
januártól négy hónapon keresztül új mûsort hallhatnak
a Fortunában. A Külügyi Kalauzban minden héten hírt
adunk a legfrissebb külügyi
eseményekrõl, látogatásokról, sajtótájékoztatókról, nyilatkozatokról, bizottsági ülésekrõl, és külön blokkot
szentelünk az Európai Uniónak. Magazinunkban aktuális hírekkel, stúdióbeszélge-

tésekkel, sikertörténetek bemutatásával igyekszünk közelebb hozni Önökhöz a külpolitika és a diplomácia világát. Az se keseredjen el, aki
lemaradt a Kalauzról, hiszen
péntek délutánonként a
Pepperóniban megtalálhatnak mindent, ami a mûsorból
kimaradt: híreket, érdekességeket, no és játékot is.
(Nyeremény egy egyéves
internet-elõfizetés).
Külügyi Kalauz minden
szerdán 19 órakor az FM
96,3-on Várszegi Eszterrel.
Külügyi Kvíz Buzás Norberttel minden pénteken
16.15-kor.
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TelePaks
Folytatódik a Mindentudás
Egyeteme a városi televízió
mûsorán. A VII. szemeszter
2. elõadását január 31-én,
szerdán 18 órától láthatják.
A téma ezúttal „Einstein
hatása a 20. század fizikájára”, melyet Nagy Károly vezet elõ.
Cartoletti Norbert, a Pünkösdi Egyház lelkipásztora
hirdet igét január 31-én,
szerdán 19 óra 15 perctõl
„Segítnék kiabálni néked” címû vallási magazinunkban.
Különkiadással jelentkezik
„Közös dolgaink” címû magazinunk február 2-án, pénteken. Az orosz és magyar
szakemberek befejezték az
üzemzavar-elhárítási munkálatokat a kettes blokkon.
A részletekrõl, és a továbbiakról Kovács József vezérigazgatóval beszélget Kovács Tibor mûsorvezetõ.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Kiállítás
A mûvelõdési központ kiskiállítójában Gyenis István
tengelici képzõmûvész alkotásait február 2-ig, a könyvtárgalériában pedig Kattári
János fotóit január végéig
tekinthetik meg.
Január 31-én új kiállítás nyílik majd a könyvtárgalériában Török Levente grafikus
munkáiból. A megnyitón
közremûködik a Vetõvirág
együttes és Darvas Ferenc
költõ.
A dunakömlõdi faluházban
Szilágyi Krisztián dunakömlõdi alkotó képeibõl, verseibõl összeállított kiállítást
február 2-ig tekinthetik
meg.
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A nagy csapatban is bevált
Az interneten bármely keresõbe beírjuk, Pokorni Péter kapus, Paks, számtalan
találat az eredmény. Cikkek, fotók a 17 éves fiúról,
aki a PSE ifi csapatának elsõ számú, 2006 januártól
pedig a felnõtt keret harmadik számú kapusa Lengyel Ferenc edzõnél. Péter
elmondása szerint négy
éves kora óta tudatosan készül kapusnak. Azóta edz,
és az eredmények jönnek is
szép számmal, bizonyítja
ezt az érmek és kupák rengetege a szobájában. A
2006-os év nagy változásokat és különösen kiemelkedõ eredményeket hozott
számára, ekkor játszotta elsõ NB I-es mérkõzését hazai pályán. Az új esztendõ
eddigi hétvégéi is csak a fociról szóltak, edzõtábor a
felnõttekkel Balatonfüreden, ezután két teremtorna

is az U 19-esekkel Mohácson,
illetve
Bátaszéken, mindkét
helyrõl gyõztesként hazatérve
a Lacza József
vezette csapattal. Majd az országos II. Tippmix Teremlabdarúgó Bajnokság miskolci selejtezõtornája,
melyet a televízióban is láthattunk, ahol a
paksi
felnõtt
gárda
három
mérkõzésébõl
egyet Péter védett végig.
Péter eredményes a tanulás terén is, az ESZI harmadikos diákja informatikus szakon, és szabadidejében is egyik kedvelt elfog-

Dél-Magyarország legszebb nyaralóövezetében, a
Volent-öbölben 168 m2-es családi ház, 1200 m2-es
telken eladó.
Extrák: Frenkoly rendszerû fûtés-hûtés, kerti tó,
filagória, kerti fõzõ, úszómedence, szauna, dupla
garázs, dupla kisház, riasztó rendszer 6 db kültéri
kamerával, szép gondozott díszkerttel.
Irányár: 39.000.000 Ft
Paksi ingatlant beszámítok.
Érd.: 20/2608-678

A Vak Bottyán Gimnázium
Bekker Alapítványa
(adószáma: 18853274-1-17)
Köszönetét fejezi ki mindazoknak a magánszemélyeknek, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával segítették alapítványunk sikeres
mûködését. Kérjük önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-val idén is támogassák a Bekker
Alapítványt.
C. Szabóné Kocsiczki Ilona
A kuratórium elnöke

laltsága a számítógép, de
más szórakozásra is szorít
idõt, ha teheti. Mindehhez
szülei biztosítják a nyugodt
hátteret, Péter sikere az õ
sikerük is, féltõ szeretettel,

jogos büszkeséggel figyelik
fiúk pályafutását, és vele
utaznak minden mérkõzésre. Pokorni Péter kapus
példaképe a felnõtt csapat
kiválósága, Kovács Attila. A
fiatal sportoló jövõre vonatkozó céljai is a labdarúgásról szólnak, sikeres, megbízható kapuvédõként szeretné segíteni mindenkori
csapatát. A már tíz éve Pakson mûködõ Heizler Kapusiskola vezetõje, Heizler János kapusedzõ tizenhárom
éve Péter állandó trénere.
Szerinte a fiú nagyon tehetséges, ambiciózus sportember, minden adottsága megvan ahhoz, hogy sikeres
labdarúgó legyen, de az élet
minden területén kiváló
embernek tartja. – Megszállottan dolgozik a sportban, tudatosan készül a jövõjére. Büszke vagyok,
hogy a tanítványom, és
büszke vagyok a sikereire –
fogalmazott.
bézsé

A Paksi Amatõr Futó Fiatalok
Egyesülete
(adószáma:18851801-1-17)
Köszönetét fejezi ki mindazoknak a magánszemélyeknek, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával segítették egyesületünk színvonalas
mûködését. Kérjük önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával idén is támogassák
a Paksi Amatõr Futó Fiatalok Egyesületét.

A Vak Bottyán
Tehetséggondozó Közalapítvány
(adószáma: 18855843-1-17)
Köszönetét fejezi ki azoknak a magánszemélyeknek
akik személyi jövedelemadójuk 1%-os felajánlásával segítették alapítványunk tevékenységét. Kérjük
Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-val
idén is támogassák a Vak Bottyán Tehetséggondozó
Közalapítványt.
C. Szabóné Kocsiczki Ilona
A kuratórium elnöke
Fotó: Molnár Gyula

