Fotó: Kövi Gergõ

A panaszkodás nem visz elõbbre, ötletek kellenek és
összefogás – mondja az Amerikából hazatért biológus.
Írásunk a 15. oldalon

Paksi Hírnök

Az írás megmarad.
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A Magyar Nemzeti Múzeum gyûjteményébõl. Robert Capa (c) International Center of Photography, New York

„Paks Kultúrájáért” díjas:
dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna
Lapunk megjelenésével egy idõben, a magyar kultúra napján
veszi át az önkormányzat kitüntetését a Városi Múzeum igazgatója, a mûvelõdési központban rendezett ünnepségen.
Írásunk a 3. oldalon

Robert Capa képei Pakson
Fotó: Szaffenauer Ferenc

„Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel" – így fogalmazta meg szakmája alaptézisét Robert Capa. A haditudósítófotós képeibõl összeállított kiállítás lesz az elsõ a Paksi Képtár idei idõszaki kiállításainak sorában. A fotón a napernyõt
tartó festõzseni múzsájával látható, Picassót 1951-ben kapta
lencsevégre Capa.
Írásunk a 14. oldalon

NYUGDÍJAS HITEL
49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt 75 éves korig!
Felvehetõ összeg 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, futamidõ max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében
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50 százalék is lehet a helyi támogatás

A pályázati támogatást az elõzõ évekhez hasonlóan a hagyományos építésû családi és
társasházak, valamint nyílászáró cseréjéhez
panellakások tulajdonosai igényelhetnek. A
hagyományos épületeknél a nyílászárók felújításához vagy cseréjéhez, a homlokzatok,
födémek utólagos hõszigeteléséhez, fûtéskorszerûsítéshez igényelhetnek támogatást.
Az állami pályázat hármas finanszírozást
biztosít: a minisztérium és az önkormányzat
vissza nem térítendõ támogatással egészíti

Fotó: Paksi Hírnök archív

Már megjelent az épületek energia-megtakarítást eredményezõ
felújítását támogató helyi kiírás. A
lehetõséggel a hagyományos építésû és a panellakások tulajdonosai is
élhetnek. A pályázat idén egyszerûsödött, és akár ötven százalékos helyi támogatás is elnyerhetõ.

ki a tulajdonos önrészét, tájékoztatott Dóczi
Miklós, a mûszaki osztály munkatársa. Az
állami kiírásra jelentkezõknek a pályázati
csomag összeállítása nem egyszerû: többek
között energetikai számítást kell készíttetniük a meglévõ és a tervezett állapotról, emellett kötelezõ az energetikai tanúsítvány be-

Télen is vár Gyapán
a közösségi ház
Régi gondot orvosolt a város
önkormányzata azzal, hogy
kiépíttette a fûtést a gyapai
közösségi házban. Eddig
ugyanis nem volt lehetõség
arra, hogy befûtsék a hatalmas épületet, így éppen akkor, amikor szabadban sincs
mód közösségi programokat
rendezni, nem tudtak összegyûlni a közösségi házban
sem.
A munkát – ami a gázvezeték kiépítésébõl, radiátorok és
kazán felszerelésébõl állt – a
Fábi és Fábi Bt. még karácsony elõtt elvégezte. Ennek
költségét, ami közel 3,7 millió forint volt, Hum Ferenc
mûszaki osztályvezetõ tájékoztatása szerint a felhalmozási céltartalékból fedezték.
Megegyezés kérdése, hogy
ezt az összeget – ami növelte
az ingatlan értékét – hogyan
számolják majd el, hiszen az
épület nem az önkormányzat
tulajdonában van, azt úgy

bérli a közösség számára.
Heizler Zoltán szavai szerint
valószínûleg „lelakják” majd
ezt az összeget. A külsõvárosrészi önkormányzat gyapai
képviselõje hozzátette, hogy
a karácsonyi ünnepség megtartásának már nem volt akadálya a fûtés hiánya. Az új évben pedig már arra is lehetõség van, hogy más helyszínre
kényszerült rendezvényeket
itt tartsanak, használják a
konditermet, illetve itt játszanak a gyerekek. Ez nemcsak a
fûtéssel függ össze, hanem
azzal is, hogy karácsonyra
beltéri játékokat – köztük egy
trambulint – vásároltak, és
ezek egyre népszerûbbek a
gyerekek körében. Heizler
Zoltán azt is elmondta, hogy
egy kültéri játszótér építését
is tervezik, ehhez már meg is
vásároltak egy játékelemet és
a többit is megveszik, ahogy
anyagi lehetõségeik engedik.
-vt-

szerzése. Ebben nyújthat jelentõs könynyebbséget a képviselõ-testület által elfogadott új rendelkezés. A helyi rendeletben
ugyanis már az szerepel, hogy nem kötelezõ
a jelentkezõknek minden esetben az állami
pályázaton is indulni, összeállítva a bonyolult és költséges teljes pályázati csomagot,
hanem amennyiben 500 ezer forint alatti
felújítást terveznek, elég csak az önkormányzattól támogatást igényelni. Így egyszerûsödik a folyamat, nem kell csatolni az
energetikai tanúsítványt és akár 50 százalékos helyi támogatás is elnyerhetõ. A képviselõ-testület döntött a keretrõl is: 30 millió
forint áll rendelkezésre a pályázatra jelentkezõk támogatására. A tavalyi kiírásra 120
ingatlan tulajdonos adta be a dokumentációs csomagot, számukra a gazdasági bizottság megítélte a maximálisan adható támogatást, összesen több mint 36 millió forintot.
A feltételekrõl a www.energiakozpont.hu
honlapon találnak bõvebb felvilágosítást,
továbbá a www.paks.hu oldalon a helyi kiírásról.
Dallos Szilvia

Hajdú János a Hálózat Tv-ben
Hajdú Jánost és a polgármester munkáján keresztül Paksot is megismerhetik a Hálózat Televízió városvezetõket
bemutató sorozatában. Bencze Attila mûsorát február 3án láthatják.
A mûsor vezetõje elmesélte,
hogy magazinjában a polgármesterek egy napját követi végig, bizonyítva, hogy egy politikussal is lehet politikamentesen
beszélgetni. A magazinban a városvezetõket munkájukon, barátaik elbeszélésén és az utca emberének véleményén keresztül

ismerhetjük meg. A Hálózat
stábja a karácsony elõtti héten
töltött el egy napot városunkban. – Olyan helyszíneket válogattunk, amelyek Paksot hitelesen mutatják be az ország lakói
számára. Nem a személyem a
fontos, hanem, hogy rajtam keresztül sikerült a városról egy
olyan képet mutatni, amire
büszkék lehetünk – mondta
Hajdú János. A mûsor a Paksi
Atomerõmû Zrt. és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatásával jött létre.
Az adást február 3-án láthatják a
Hálózat mûsorán.
-dal-

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
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, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2010. február 5.
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A családi vacsoránál is a múzeum a téma
Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna kapta idén a „Paks
Kultúrájáért” kitüntetést. A Városi Múzeum igazgatója büszke arra, hogy a múzeum eredményesen
mûködik, szakmai körökben is egyre inkább ismert
és elismert intézmény. Hiszi, hogy a siker nem marad el, ha az oda vezetõ út elhivatottsággal, munkaszeretettel és bizalommal van kikövezve.
– A munkaidõ lejártával sokszor úgy kell rászólni a kollégákra, hogy menjenek haza
pihenni. A rendezvényeink
látogatottak, a tiszteletbeli
muzeológusokra, akik az intézmény külsõ segítõi, folyamatosan számíthatunk. A kismúzeumok közül elsõként
kaptuk meg az országban a
Poroszlai Ildikó Emlékérmet
– sorolta dr. Váradyné Péterfi
Zsuzsanna mindazt, ami a sikert jelenti számára. A Városi Múzeum igazgatója részese volt az intézmény tizenhat
esztendõvel ezelõtti indulá-

sának, ahova néhány év kitérõ után, 1998-ban igazgatóként tért vissza. Amikor kinevezték az intézmény élére,
szakmai szempontból nem,
ám a vezetõi státusszal járó
személyzeti kérdéseket illetõen voltak félelmei önmagával szemben, nem tudta, képes lesz-e az embereket irányítani, munkájukat összefogni. Mint mondja, ma is
nehéz a szíve, amikor szigorúnak kell lennie, de úgy érzi, hogy sikerült megtalálnia
az egyensúlyt, él a klasszikus
fõnök-beosztott viszony, de

barátsággal vegyes. Mint
mondja, igyekszik nem elmerülni abban, hogy igazgató,
ezért ügyel arra, hogy mindig
legyen tanult hivatásához kötõdõ munkája. Igaz, nincs
annyi ideje a régészeti munkára, publikációra, mint szeretné, hiszen elsõsorban az
intézményvezetõi feladatok
ellátására hivatott, de ezzel
tisztában volt, amikor megpályázta a vezetõi posztot.
Örömmel tölti el, hogy csapatában olyan szakemberek
dolgoznak, akiknél hozzá hasonlóan nem a kötelezõ feladatok „kipipálása” dominál,
hanem mindig a jobbra, többre törekszenek, tudják, hogy
csak így lehet elõrevinni az
intézményt. Abban, hogy
megállta a helyét az elmúlt
években, családjának is
oroszlánrésze volt. Ma már
felnõtt gyermekei megértés-

sel fogadták, amikor anyu
késõn jött haza, és megmosolyogták, hogy sokszor még a
családi vacsoránál is a múzeum volt a téma. Mint mondja,
férje, Zoltán is mindig hitt
benne, a mai napig számíthat
rá lelkileg és szakmailag
egyaránt. Amikor gyermekkorában dicséretet kapott, azzal mindig szárnyakat is, ha
megszidták, az visszavetette
igyekezetét. A kitüntetés,
amely visszajelzés számára
arról, hogy jó úton jár, hogy
van értelme a sokszor erõn
felül végzett munkának, hasonló érzéseket kelt benne.
Szükség is van a szárnyalásra, hiszen számos feladat vár
a múzeumra, amelyek sorában különösen nagy kihívás a
Lussonium projekt, illetve a
Deák házzal kapcsolatos tervek.
Kohl Gyöngyi

Dr. Bodnár Imre tíz évvel azután érkezett a
paksi rendelõintézetbe, hogy orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen
megszerezte. Amikor 2004-ben eleget téve
a hívó szónak átvette a kardiológiai szakrendelés irányítását, kihívásnak érezte ezt a
feladatot annak ellenére, hogy korábban a
Tolna Megyei Balassa János Kórházban
szerteágazóbb munkát végzett. A rendelõben önálló munka, egy új stílus és új rendszer kiépítésének lehetõsége várta, és –
mint mondja – a megszokottnál jóval jobb
felszereltség. Most, hogy megüresedett az
igazgatói poszt, azért pályázott erre, mert
intézményi szinten szeretné folytatni az általa létrehozott struktúra továbbépítését. A
kardiológiai szakrendelésen az elmúlt
években a hangsúly a tervezett betegellátásra helyezõdött, ami elõjegyzésre épül.
Dr. Bodnár Imre szerint a sürgõsségi betegellátás nem az intézmény feladata, nincsenek is meg a hozzá szükséges feltételek, és
a beteg számára is idõveszteséggel jár, ha
egy felesleges állomást iktatnak be az ellátásában. A különféle mûszeres vizsgálatok
viszont sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak,
ennek köszönhetõen pontosabb diagnózist
tudnak felállítani, és amennyiben a beteg

állapota megengedi és nem sürgõsségi, hanem tervezett mûtétre, beavatkozásra vár,
fel tudják erre készíteni. A fõorvos kiemelte, hogy ez nemcsak a kórházban történt
idõt rövidíti le, hanem heveny eseményeket
is megelõz. 2004-ben szívultrahangot tízes
nagyságrendben végeztek, most ezer-ezerötszáz esetszám szerepel a statisztikában,
hasonlóképpen a terheléses vizsgálatoknál,
amelyekbõl korábban egy-kétszáz volt
évente.
Az, hogy az általa képviselt szemléletet
átültetheti a rendelõintézetbe, egy újabb
kihívás dr. Bodnár Imre számára, akit
négy jelölt közül választott az intézmény
igazgatójává a képviselõ-testület. Nagyon
hosszú, nagyon sok munkát igénylõ tevékenység lesz ez, amit a stabil alapok megteremtésével szeretne kezdeni az új igazgató. Az egyik legfontosabb kérdés a szakember-utánpótlás, ami – miként aláhúzta –
országos szinten is probléma. Hiába van jó
felszerelés, szép épület, ha nincsenek
szakemberek, fogalmazott. Hozzáfûzte,
hogy van olyan alapszakma, mint például
a belgyógyászat, ami rendkívül alulreprezentált, hiszen heti egy napon biztosítják
az ellátást helyettesítéssel. Ez mindenkép-

Fotó: Paksi Hírnök archív

Nehéz feladat lesz a szakorvos-utánpótlás

pen megoldásra vár. Az sem elhanyagolható kérdés, hogy a központi telephely
szép és kulturált, de vannak olyan épületek – például a tüdõgondozóé – ahol továbblépés szükséges, illetve szintén nagyon fontos, hogy az új épület mûszerparkja is öregszik, azt programozottan
cserélni kell. Ezekhez a városvezetés megfelelõ hátteret biztosít a fõorvos véleménye szerint, de óvatosságra int, hogy az
egészségpolitikai irány, a finanszírozás
folyton változik.
Vida Tünde
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Számûzik a szeszt az utcákról

Egy 1979-es tanácsi rendelet
vonatkozott eddig a közterületi
alkoholfogyasztásra. Eszerint
csupán a szórakozóhelyek közvetlen környékén nem lehetett
alkoholt fogyasztani a város
közterein, mindenütt máshol
igen. Január elsejétõl a szabályozás jelentõsen megváltozott. – Az új helyi rendelet abszolút tilalmat fogalmaz meg:
tilos Pakson közterületen alkoholt árusítani, illetve fogyasztani – mondta el Cseh Tamás.
A városgondnok tájékoztatása
szerint a rendelkezés alól két
kivétel van: megengedett az alkoholfogyasztás a vendéglátóipari egységek kerthelyiségeiben, abban az esetben, ha az
üzemeltetõ rendelkezik az ezt
érintõ közterület-foglalási en-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Szabálysértésként büntethetõ a közterületi alkoholfogyasztás. A január elsején életbe lépett helyi rendelkezés szerint 20 ezer
forintig terjedõ helyszíni,
illetve 50 ezer forintig terjedõ szabálysértési bírsággal sújtható az utcán történõ italozás.

gedéllyel. A másik kivétel a
közterületen megszervezett városi nagyrendezvényekre vonatkozik pl. a családi napokra
vagy pünkösdi fesztiválra. A
rendezvények idején, a program helyszínén szintén engedélyezett az alkohol árusítása
és fogyasztása.
A közterületi alkoholfogyasztás leginkább hétvégeken és az
iskolai szünetekben okoz problémákat. Az „emelkedett hangulatúak” hangoskodása, randalírozása miatt számtalan bejelentés érkezik a rendõrkapitányságra. A rendzavarások

leginkább a lakótelepen élõknek okoznak kellemetlenségeket, hiszen ott több szórakozóhely mûködik viszonylag közel
egymáshoz. – Sok esetben elõfordul, hogy a fiatalok megveszik az alkoholtartalmú italokat élelmiszerüzletekben vagy
olcsóbb vendéglátóhelyeken,
és elindulnak egy olyan szórakozóhelyre, ahol például drágább az alkohol, ezért nem tudják megfizetni, vagy koruk miatt nem szolgálják ki õket. Miután elfogyasztották az italokat, garázdálkodnak, hangoskodnak, szemetelnek, ordítoz-

nak. Vagy éppen a szórakozóhelyekrõl kijönnek és egy közeli parkban folytatják az italozást, zavarva a környék lakóinak pihenését – mesélt a tapasztalatokról a városgondok.
Magánháznál tartott rendezvény résztvevõinek hangoskodása miatt is riasztották már a
rendõröket. Ezt a problémát is
igyekeznek orvosolni a rendeletben, hiszen például egy
présház elõtti italozás is büntethetõ január elsejétõl. – Ezeket, a lakosság nyugalmát zavaró magatartásokat szeretnénk a jövõben megakadályozni – hangsúlyozta Cseh Tamás.
– A rendõr a helyszínen 20 ezer
forintig terjedõ helyszínbírságot szabhat ki, illetve amenynyiben úgy dönt, hogy feljelentést tesz, az önkormányzat
szabálysértési hatósága 50 ezer
forintig terjedõ pénzbírságról
határozhat – értesültünk
Mónus Attilától, a Paksi Rendõrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti
Osztályának vezetõjétõl. Minden tetten ért ellen megindítható az eljárás. Emellett fontos
tudni, hogy a polgárõrök és a
városgondnok mellett minden
paksi lakos bejelentést tehet a
rendõrségen, illetve értesítheti
a hatóságot.
-dallos-

Pakson továbbra sincs járvány
Városunkban és környékén
jelenleg nincs H1N1 járvány,
illetve az utóbbi hetekben
megjelent szezonális influenza sem éri el a járványküszöböt. Az eddigi tapasztalatok
azt mutatják, hogy utóbbi január-februárban tetõzik, illetve az új típusú influenza
újabb hullámára is számítani
lehet, ezért még mindig érdemes oltatni.
Az ünnepek idején visszaesett
Pakson és környékén az influenzaszerû megbetegedések
száma, ám azt követõen több
mint ötven százalékkal megemelkedett. Ennek ellenére
nem beszélhetünk járványról,

a megbetegedések száma
ugyanis nem éri el a járványküszöböt. A betegforgalmi
adatokat folyamatosan jelentik a háziorvosok az ÁNTSZnek, illetve Pakson három kijelölt orvos: dr. Ságh Beáta,
dr. Mészáros Zsuzsanna és dr.
Barok József az influenzaszerû tünetekkel jelentkezõ betegektõl mintát vesznek, amelyeket Budapestre küldenek
diagnosztikai vizsgálatra. Az
eredményt, azaz, hogy a mintában kimutatható-e valamelyik influenzavírus, már másnap megkapja a helyi
ÁNTSZ, illetve az orvosok.
Pakson és környékén a H1N1
elleni átoltottság negyven

százalék, amivel elégedettek
a szakemberek. A Városi Rendelõintézetben az év végéig
oltópont mûködött, ahol 154
oltást adtak be, a régióban kijelölt négy rendelõintézet közül a paksit keresték fel a legtöbben. A rendelõintézet az év
végéig volt kijelölve erre a
feladatra, így jelenleg ilyen
lehetõség legközelebb Szekszárdon van, de a háziorvosoknál bármikor kérhetõ az
oltás. Az influenzavírusok ellen beoltott pácienseknél
nagy százalékban teljes védelem alakul ki, ha mégis elõfordul megbetegedés, a vakcinák annak enyhe lefolyását, a
szövõdmények kiküszöbölé-

sét eredményezik – tájékoztatta lapunkat Frits Adrienn
járványügyi felügyelõ. Hozzátette, hogy az elmúlt évek
tapasztalata szerint a szezonális influenza az év eleji hónapokban tetõzik, illetve az új
típusú influenza újabb hullámára is számítani lehet, ezért
még mindig mindkettõ ellen
érdemes oltatni, a védettség
10-14 nap alatt alakul ki.
Hangsúlyozta, hogy ha valakinek hirtelen jelentkezõ magas, makacs láza van, nehéz
légzésre, mellkasi fájdalomra,
végtagfájdalomra, levertségre
panaszkodik, azonnal konzultáljon orvosával!
Kohl Gyöngyi
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Teherautóval behajtani tilos
3,5 tonnás súlykorlátozás
bevezetésével tervezi tehermentesíteni a paksi belváros közlekedését az önkormányzat. Az autópályáról
érkezõ forgalom elterelésérõl már másfél évvel ezelõtt
elkezdõdtek a tárgyalások.

hogy figyelmeztessen: Paksra
nem hajthatnak be a 3,5 tonnánál
nagyobb tömegû gépjármûvek.
Emellett az is szerepelt a kérések
között, hogy a sztrádán az elõrejelzõ táblák hívják fel az autózók
figyelmét az északi, dunakömlõdi valamint a déli, nagydorogi lejárókra, mert az arra közlekedõk
kikerülik a várost.
A harmadik szereplõje a történetnek a közútkezelõ, mivel a
sztrádán kívül minden út, amelyik nem önkormányzati, a tulajdonában van. A cégtõl azt
kérte a paksi önkormányzat,
hogy a 6-os úton és valameny-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az önkormányzat már az autópálya építésének engedélyezési
eljárása során megkezdte az
egyeztetéseket a közútkezelõvel
és a létesítmény leendõ üzemeltetõjével azért, hogy az autópálya átadása után a tehergépjármûforgalom a gyapai csomópontról
ne a paksi belvárosba áramoljon.
A városvezetés akkor egy elkerülõ út megépítését is feltételként
szabta a beruházó számára – ez
azóta sem épült meg, megvalósításáért pereskedik Paks, eddig
eredménytelenül. Jelenleg a Legfelsõbb Bíróság elõtt van az ügy.
Hogy ne okozzon problémát
Paksnak az autópálya-átadás utáni megnövekedõ forgalom, súlykorlátozás bevezetésérõl is elkezdõdtek már másfél évvel ezelõtt a tárgyalások. – Egyrészt
megengedhetetlen, hogy nyergesvontatók és egyéb szállítójármûvek akadályozzák nap mint
nap a városban élõk közlekedé-

sét, másrészt, ha márciusban elkezdõdik a Dózsa György út felújítása, az építkezés ideje alatt
megbénulhatna a város. Emellett
az sem mellékes szempont, hogy
nem azért költ az önkormányzat
egy hatalmas összeget a fõutca
felújítására, hogy utána néhány
hónap alatt széttapossák a burkolatot a teherautók – hangsúlyozta
dr. Blazsek Balázs. A címzetes
fõjegyzõtõl megtudtuk, hogy az
autópálya leendõ üzemeltetõjéhez azzal a kéréssel fordult az
önkormányzat, hogy a gyapai
úgynevezett „Paks centrumnál”
úgy alakítsa ki a táblarendszert,

nyi alsóbbrendû úton úgy legyen kialakítva a táblarendszer,
hogy ne szerepeljen rajtuk a
„Paks centrum” csomópont. Így
aki idegenként kíván Paksnál az
autópályára felmenni, annak az
északi és a déli feljárókat kínálja fel lehetõségként, ne a gyapait. – Nem szeretnénk olyan tilalmi rendszert kialakítani a Fehérvári úton, amely gátolja a
paksi kereskedõk és mezõgazdasági termelõk munkáját. A
súlykorlátozás bevezetésével a
szilárd célunk az, hogy a gyapai
csomóponton keresztül ne jöjjön tehergépjármû-forgalom a
paksi belvárosba – mondta el dr.
Blazsek Balázs.
A közútkezelõ külön is tárgyal
az autópályát építõ céggel a
szállítmányozási
útvonalak
helyreállításáról, így egyeztetések zajlanak a Paksra bevezetõ
gyapai út felújításáról is. Juhász
István, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. osztályvezetõje
arról tájékoztatott, hogy a tárgyalásokat követõen elkészülnek az idei tervek a kezelésükben lévõ közutak felújításáról,
ebben várhatóan szerepel a gyapai út rekonstrukciója is. A 3,5
tonnás súlykorlátozást jelzõ tábla pedig várhatóan március végén, amint megindul az autópályán a forgalom, kikerül a Paks
táblához a gyapai úton.
Dallos Szilvia

Megkezdõdött az M6-os autópálya Dunaújváros és Paks közötti szakaszának
mûszaki átadása. A beruházás 154 millió euróból valósult meg. Az új sztrádát
teljes hosszában várhatóan áprilisra átadják a forgalomnak.
Területekre bontva történik meg a Dunaújváros és Paks közötti autópálya-szakaszon
a mûszaki átadás-átvétel. A 33 kilométeres
pályán az útépítési és a vízépítési munkák
minõségét vizsgálják, és külön ellenõrzik
a mûtárgyak elkészítését. 29 közúti alulés felüljáró, valamint négy nagy völgyhíd
épült a szakaszon, ezeket tízes bontásban
járják végig a szakemberek. A mûszaki átadás a tervek szerint február végén fejezõdik be. Ezt követõen indulnak a forgalom-

ba helyezéshez szükséges hatósági eljárások. Lezárultuk után, március 30-án fejezõdik be hivatalosan a beruházás.
Másfél évvel ezelõtt, 2008 augusztusában kezdõdött el az építkezés a Dunaújváros–Paks közötti szakaszon. Az indulást
némileg hátráltatta a kisajátítási eljárások
és a régészeti feltárások elhúzódása, de a
munkálatok felgyorsításával a csúszást be
tudták hozni a kivitelezõk. – A befejezõ
munkák vannak még hátra. A burkolati jelek felfestése, a szalagkorlátok és a vadvédõ kerítések kihelyezése, valamint a táblarendszerek felállítása nem készült még el a
teljes szakaszon – tájékoztatott Fehér
Zsolt, a kivitelezõ PORR Kft. munkatársa.
A projektvezetõ-helyettes elmondta: a beruházás a tervek szerint halad, ahogy az

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Vége felé jár a beruházás

idõjárás engedi, azonnal folytatják a kivitelezést. Az elõzetes számítások szerint a
33 kilométeres sztrádarész a szerzõdésben
vállalt 154 millió euróból épül meg.
-dal-
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MSZP: Horváth Zsolt Fidesz: Tóth Ferenc
Tavasszal ismét választ a nemzet, országgyûlési választásokat tartanak Magyarországon.
A jelenlegi kormányzó párt, az
MSZP felkészülten várja a
kampányidõszakot, mint az a
jelölteket bemutató sajtótájékoztatón elhangzott. – A gazdasági
világválságból
a
Bajnai-kormány kivezette az
országot. Zajlik a fejlesztési
program, láthatja mindenki,
hogy az ország nemhogy leépült, épp ellenkezõleg, fejlõdik. A következõ négy évben
nagyságrendileg 2000 milliárd
forintnyi pluszforrás keletkezik a költségvetésben, a mai állapothoz képest. Ez óriási lehetõség arra, hogy a baloldal ismét azt csinálja, amit a szíve
diktál, vagyis a gazdaság mellett a szociális szektort is erõsítheti – fogalmazott Újhelyi
István, az MSZP alelnöke.
A 2-es számú körzetben a
gerjeni Molnár Józsefet követõen most a dunaföldvári Horváth Zsoltra voksolhatnak a
szocialista párt szimpatizánsai.
Paks térségének legutóbb
1994-98 között volt választott
baloldali képviselõje Szõdi
Imre személyében. – Idén átadják az M6-os autópályát és a
paksi atomerõmû építése is

megkezdõdik a következõ ciklusban. Ezek számos munkahelyet generálnak, tehát azok,
akik dolgozni szeretnének,
munkát találnak majd. A mezõgazdaságból élõkre továbbra
is koncentrálunk, hiszen a gazdálkodóknak nekünk kell segítséget nyújtanunk ahhoz,
hogy termékeiknek megfelelõ
piacot találjanak – mondta el
Horváth Zsolt, az MSZP országgyûlési képviselõ-jelöltje.
Az elõzõ országgyûlési voksoláshoz képest hét helyen változott az MSZP Tolna megyei
választási listája. Az elsõ helyen Harangozó Tamás megyei
elnök szerepel, aki szekszárdi
képviselõ-jelölt is egyben. Második Tóth Gyula dombóvári
országgyûlési képviselõ, harmadik a bonyhádi Takács
László, a párt megyei alelnöke,
negyedik Horváth Zsolt paksi,
ötödik Benkõ András tamási
képviselõjelölt. Az MSZP ifjúsági kvótája szerint Heringes
Anita a Societas–Új Mozgalom alelnöke a hatodik a listán,
míg 7. Frankné Kovács Szilvia, 8. Halmai Gáborné országgyûlési képviselõk, akik
2006-ban a megyei listáról jutottak mandátumhoz.
Faller Gábor

Felkészültünk a választási évre, amelyet már nagyon vártunk – mondta Bordács József,
a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség paksi szervezetének
vezetõje újévköszöntõ rendezvényükön. A találkozón a szervezetre váró feladatok mellett
értékelték az elmúlt esztendõt.

Közérdekû

ajánlásokat február 19-ig nyújthatják be írásban a város címzetes fõjegyzõjéhez. A kitüntetést
elsõ alkalommal április 22-én, a
Föld napján adják át.

érdeklõdhetnek a 75/500-526os telefonszámon. A pályázati
kiírást a www.paks.hu honlapon találják.

Környezetünkért kitüntetésre
várják a javaslatokat az önkormányzatnál. A díjat tavaly alapította a képviselõ-testület,
hogy elismerhesse azok munkáját, akik hozzájárultak a város
környezetének megóvásához és
fejlesztéséhez. A kitüntetés adományozására javaslatot tehet
minden paksi lakos, paksi székhelyû jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet. A javaslatnak
tartalmaznia kell a jelöltnek
azon teljesítményét, amely méltóvá teszi a kitüntetésre. Az

Beruházási ügyintézõt keres a
polgármesteri hivatal, akinek
feladata beruházások lebonyolítása, ellenõrzése és irányítása,
valamint közbeszerzési eljárásban való részvétel. Jogosítványnyal rendelkezõ építész-, építõmérnökök jelentkezését várják
március 1-ig. A pályázatot dr.
Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõhöz kell benyújtani. Az
állással kapcsolatban Hum Ferenc mûszaki osztályvezetõnél

A Fidesz paksi szervezete ötödik alkalommal hívta újévköszöntõ találkozóra tagságát,
szövetségeseit, aktivistáit, polgármestereket és önkormányzati képviselõket. Bordács József, a szervezet elnöke évértékelõjében elmondta, az európa
parlamenti választáson a paksi
választókerületben az országos
átlag felett adták le szavazataikat a választók a Fidesz jelöltjeire, sikeresen rendezték meg
a már hagyományos március
15-ei és október 23-ai fáklyás
felvonulást, valamint az adventi jótékonysági akciót, így
elégedettek az eredményekkel.
2010-ben még több feladat vár
a szervezetre és szövetségeseire, tavasszal országgyûlési,
majd õsszel helyhatósági választások lesznek. Országgyûlési képviselõjelöltjük, Tóth
Ferenc a választókerület mind
a 18 településén tart kampány-

Eladásra kínálja az önkormányzat a lakótelepi volt Erste
bankfiók irodahelyiségeit. A
versenytárgyalást február 16-ra
írták ki, az ingatlan kikiáltási
ára 21,1 millió forint. A versenytárgyaláson ajánlattevõként az vehet részt, aki ezen
szándékát február 12-ig jelzi a
polgármesteri hivatal pénzügyi
osztályán, s aki biztosítékként a
kikiáltási ár tíz százalékát letétbe helyezi. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban bõvebb

rendezvényt, illetve vendégeket is hívnak. Hét településen
már mûködik helyi csoportjuk,
közülük a gerjeni és a bölcskei
tavaly alakult, Dunaszentgyörgyön, illetve Tengelicen
további kettõ kezdi meg mûködését még januárban, de a többi településen is számíthatnak
aktivistáikra. A kampánymunkát segíti a KDNP, a Fidelitas,
a Nemzeti Fórum, a Kisgazda
Polgári Egyesület, a Lungo
Drom, valamint a MAGOSZ.
A kampánynyitó rendezvényt
február 8-án tartják, fél hattól
Pakson a Duna Hotelben, ahova vendégül hívták Csath
Magdolna közgazdász, egyetemi tanárt és természetesen ott
lesz Tóth Ferenc országgyûlési
képviselõjelöltjük, aki programjuk két elemét emelte ki.
Az egyik, hogy az állampolgárok biztonságát garantálni
kell, a másik pedig, hogy stabil, jól mûködõ gazdaságot
kell teremteni, amely minden
más alapja – ennek kulcsa pedig a munkahelyteremtés.
Hozzátette, hogy ez a csapat
már három alkalommal segítette õt gyõzelemre a választáson és bízik benne, hogy ez
most is így lesz.
-gyöngy-

felvilágosítást dr. Taba Nikoletta aljegyzõ ad, a 75/500-559-es
számon.
Lakossági fórumra invitálja a
tûzoltóság a társasházak közös
képviselõit január 27-én, délután öt órára a mûvelõdési
központ nagyklubjába. A fórumon szó lesz a közelmúltban
bekövetkezett társasházi tûzesetek tapasztalatairól, a társasházak utólagos hõszigetelésének tûzvédelmi kérdéseirõl, illetve terítékre kerül a
használati, tárolási szabályok a
társasházakban téma is. Bán
Attila tûzoltóparancsnok várja
az érdeklõdõket.
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Izgalmas idõszak köszöntött be a végzõs
általános iskolások életében: a felvételi.
Ennek elsõ fejezete a központilag kiadott
egységes, kompetencia alapú írásbeli felvételi matematikából és magyar nyelvbõl,
amelyet Pakson az Energetikai Szakközépiskolában vagy a Vak Bottyán Gimnáziumban írhatnak meg a végzõsök. Elõbbi
intézményben várhatóan 213-an, utóbbiban 82-en ülnek padba éppen lapunk megjelenésével egy idõben, január 23-án. Az
indokoltan hiányzók mindkét iskolában a
pótfelvételin adhatnak számot tudásukról
január 28-án. A kijavított dolgozatok megtekintésére lehetõsége lesz az érintetteknek, amelyrõl az iskolák tájékoztatást adnak, ekkor az eredményt is megtudhatják a
diákok, amelyrõl egyébként írásban is értesítik õket. Az ESZI-ben a felvételi rangsor kialakításánál az írásbeli eredménye
mellett a hetedik év végi, illetve nyolcadik

félévi iskolai osztályzatokat, valamint a
szóbeli felvételi pontszámát veszik figyelembe, utóbbi vizsgafeladatok nélküli beszélgetés, idõpontja február 26-a 14 óra,
az igazoltan hiányzóknak a pótló nap március 3-a. A gimnáziumban nincs szóbeli
elbeszélgetés, a felvételrõl a központi írásbeli és a tanulmányi eredmények alapján
döntenek. Az I. István Szakképzõ Iskolában csak az általános iskolai osztályzatokat veszik figyelembe. A jelentkezés határideje minden iskolába februárban van,
az ehhez szükséges adminisztrációt az általános iskolák tartják kézben, az érintetteknek a tõlük kapott adatlapok pontos kitöltésére és a határidõk betartására kell
ügyelniük! Az ideiglenes felvételi listát
márciusban teszik közzé a középiskolák,
azt követõen még lehetõség van a sorrendet módosítani, a végleges felvételi eredményrõl áprilisban kapnak értesítést a fel-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Indul a középiskolai felvételi

vételizõk. Érdemes ellátogatni a középiskolák honlapjára, a www.eszi.hu, a
www.vbgpaks.sulinet.hu,
illetve
a
www.paszi.hu oldalakra.
Kohl Gyöngyi

Közel hétezer látogató

Sikeres pályázat

A mûvelõdési központ könyvtárának rendezvényei mindig nagy
nyilvánosságot kapnak a helyi
sajtóban, ami igen örömteli, ám a
könyvtári munkáról kevesebb
szó esik. Pedig a könyvtár rendeltetése elsõsorban az olvasók
kiszolgálása, akik 2009-ben is
szép számmal kopogtattak be az
ajtón, mondja Gutai Istvánné
könyvtáros, aki idén 32. évét
kezdte a könyvtárban.

Jól szerepelt a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár Gyönk Város Önkormányzatával közösen a „Tudásdepó Expressz”
pályázaton és nyolcmillió forint támogatáshoz jutottak a partnerek.

A mûvelõdési központ könyvtára 2008ban ünnepelte harmincéves fennállását, a
tavalyi programokban még megjelent a jubileum. A különbözõ kiállítások, elõadások, könyvbemutatók, civil szervezetek
találkozói mellett nap mint nap tevékeny
könyvtári munka folyt, hiszen elsõsorban
ez a feladat, mondta el Gutai Istvánné
könyvtáros. 2009-ben két külsõ munkatárs
segítségével minden dokumentumot vonalkóddal láttak el, megtörtént a teljes számítógépesítés. A beiratkozott olvasók
560-an voltak, közülük 43-an dunakömlõdi fiókkönyvtár tagok. 220 nyitvatartási
napon várták az olvasókat, változó kihasználtsággal, napi ötven és húsz között mozgott a látogatók száma. Tavaly mintegy
550 könyvvel, illetve audiovizuális doku-

mentummal bõvült a ház könyvtárának kínálata. Ahhoz, hogy az állomány mindig
friss és naprakész legyen, néha csökkenteni is kell. Éppen a számítógépesítésnek
köszönhetõen ezt a munkát is elvégezték
2009-ben, 1360 dokumentumot vontak ki
különbözõ okok miatt az állományból. A
könyvtárnak 6880 látogatója volt, közülük
2100 kölcsönzõ, akik 7600 dokumentumot vittek ki, a látogatók között volt, aki
az internet-szolgáltatást vette igénybe,
volt, aki a helyben olvasást, mondja
Gutainé Julika, hozzátéve, hogy ez egy átlagos forgalmi évet jelent. Kiemelte a
könyvtárközi kölcsönzést, amely szolgáltatási formát elsõsorban a levelezõ, illetve
esti tagozatos hallgatók veszik igénybe.
Tavaly 373 kérést indított az ország különbözõ könyvtáraiba, illetve kettõt külföldre.
Ebben az esztendõben is van a mindennapi feladatok mellett kitûzött cél, mégpedig a könyvtár még régi hordozókon tárolt
hang- és fotóanyagának digitalizálása,
amelyhez a megelõzõ évben vásároltak
berendezést. Emellett kiemelt feladat lesz
a dunakömlõdi fiókkönyvtár teljes leltározása, amire évek óta nem került sor. A
könyvtárról, rendezvényekrõl, programokról minden információt megtalálhatnak a www.paksivmk.hu internetes oldalon.
-gyöngy-

A paksi könyvtár és a gyönki önkormányzat
egy korábbi, nyolc várost érintõ közös pályázatban találtak egymásra, és döntöttek a közös próbálkozás mellett. A „Tudásdepó Expressz” pályázatra benyújtott igényük az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatóságától kedvezõ elbírálást kapott, így a felek összesen nyolcmillió forinthoz jutnak, amely felezõdik. A pénzt informatikai fejlesztésre, szolgáltatásbõvítésre
fordítják, illetve Gyönkön épületen belüli
korszerûsítést is végeznek. Gutai István, a
paksi intézmény igazgatója elmondta, kidolgozzák annak lehetõségét, hogy amenynyiben az olvasó megadja elérhetõségét, elektronikus úton figyelmeztetni tudják a kölcsönzési határidõ közeledtére, illetve annak lejártára, valamint hogy az olvasó meghosszabbíthassa a kölcsönzési idõt, jelezhesse elõjegyzési igényét a könyvtárosnak. Az informatikai rendszer bõvítésének, finomításának elõnye, hogy közvetlen kapcsolatot tudnak kialakítani az olvasókkal, akik így gyorsabban,
kényelmesebben érhetik el a könyvtári szolgáltatásokat. A megvalósításhoz eszközbeszerzésre is szükség van, új számítógépet, illetve szervert vásárolnak.
-kgy-
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Atomerõmû

Fotó: Molnár Gyula

Helycsere az Atomerõmû lap élén

Fõszerkesztõ-helyettesbõl elsõ
számú vezetõvé lépett elõ Lovászi Zoltánné az Atomerõmû
újságnál. Elõdje, Beregnyei
Miklós tíz év után vált meg
posztjától. Az újságtól azonban nem: helyet cseréltek Annával, január elsejétõl fõszerkesztõ-helyettesként dolgozik
az üzemi lapnál. Emellett a
tervezett atomenergetikai múzeum létrehozásán dolgozik.
Az Atomerõmû címû lappal
húsz éve, az írással még elõbb –
Endre fia születése után – három évtizede került kapcsolatba
Lovásziné Anna. Eleinte különféle pályázatokra küldött be írásokat, majd, amikor az Energetikai Szakközépiskolába került,
az iskola évkönyveit szerkesztette. A statisztikai adatok közé
rendre „becsempészte” az intézmény kiváló diákjainak portréját. Közülük igen emlékezetes
számára Aszódi Attiláé, aki fe-

leségével együtt végezte Pakson a fõiskolát, amikor Anna
„tollhegyre” tûzte. Kováts Balázs ösztönzésére egyre több iskolai eseményrõl tudósított az
Atomerõmû újságban, majd lehetõséget kapott a Paksi Hírnökben is a publikációra. Amikor az atomerõmûbe került dolgozni, ez a szál erõsödött, a
szerkesztõbizottság stabil tagjává vált, majd néhány éve fõszerkesztõ-helyettes lett. Mellette az ipari biztonsági fõosztályon dolgozott titkárnõként, és
rendszeresen írt a Forró Drót címû lapba, illetve tûzvédelmi
szaklapokba. Az írás nemcsak
kellemes élményeket, emlékezetes találkozásokat hozott számára, hanem elismeréseket –
köztük az Urántollat – is.
Annak ellenére, hogy erre
senki sem kérte vagy biztatta,
Anna úgy gondolta, gyakorlatban szerzett tudásához elméleti
ismereteket is szerez: elvégzett
egy újságíróképzést a MÚOSZ
szervezésében. Tulajdonképpen
ennek – illetve egy itt szerzett
ismeretségnek – köszönhetõen
újra iskolapadba ült: a Dunaújvárosi Fõiskola intézményi
kommunikátor szakán a harmadik félévet gyûri, cikkünk születése idején éppen ennek vizsgaidõszakát. Amikor jelentkezett, még azt sem tudta, hogy
megszûnik a fõosztály, ahol
egyébként nagyon jól érezte
magát, azt meg kiváltképpen
nem, hogy megbízzák a lap fõ-

szerkesztõi teendõinek ellátásával.
Az Atomerõmû újsággal kapcsolatban elmondta, hogy elsõsorban üzemi lap, de miután közel harmincötezer példányban
jelenik meg és 22 településre jut
el, regionális szerep is hárul rá.
Új fõszerkesztõje az erõmûben

Beregnyei Miklós, a Paksi Atomerõmû Zrt. üzemtörténésze a
készülõ új múzeummal kapcsolatban elárulta, hogy az atomenergetikai név nem végleges, mint ahogyan reményeik szerint a
gyûjtõkör sem. Egyelõre üzemtörténeti gyûjteménynek hívják és
az erõmû harminc kilométeres körzetét érinti, a terv azonban az,
hogy a minisztérium engedélyével országosan összegyûjtik a hazai nukleáris ipar tárgyi emlékeit, dokumentumait. – Nagyon
szép feladat – fogalmazott az üzemtörténész. Miként elmondta,
a múzeum elkészültével végleges helyre kerülnek a már meglévõ emlékek, és új lendületet kaphat a gyûjtés. Már most is vannak olyan darabok, amelyeket azért õriznek, hogy egyszer majd
megmutassák a közönségnek. Beregnyei Miklós egyebek mellett
az elsõ számítógépet említette, ami a COCOM listát elkerülve
1985-ben jutott az erõmû birtokába nyugatról. A múzeumként
funkcionáló látványraktár átépítése már folyik. Mittler István
kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint még az idén szeretnék átadni. Üzemi területen lesz majd a Karbantartó Gyakorló Központ szomszédságában, ami azért praktikus, mert szeretnék az oktatásba is bevonni.
dolgozók informálásán túl elsõdleges feladatának azt tartja,
hogy tényszerûen tudósítsa a
térségben élõket az atomerõmûben történtekrõl, az atomenergiával kapcsolatos hírekrõl.
Mindemellett képet ad arról is,
hogy milyen az élet hazánk
egyetlen nukleáris erõmûve térségében. Anna nem tervez lényeges változást, tetszik neki
mind a szerkesztõségi munka,

Új ügyvezetõ az ESZI alapítványnál
Pályázatot hirdetett, majd új ügyvezetõt
nevezett ki az ESZI Intézményfenntartó és
Mûködtetõ Alapítvány élére a Mittler István által vezetett kuratórium.
A döntés-elõkészítõ, végrehajtó, elemzõ
pénzügyi-gazdasági szervezetet január elsejétõl Horváthné Szûcs Marianna vezeti.
Munkáját egy tapasztalt, jó gárda segíti az
ügyvezetõ szervezetben, s elõdje, Ronczyk
Tibor is aktív tagja marad az ESZI-nek.

mind a lap megjelenése, hiszen
ezeknek eddig is részese volt.
Újdonságot legfeljebb az hoz,
hogy õ fõállásban végzi ezt a
munkát, más feladatok nem hárulnak rá, így apró részletekig
tudja kollégái munkáját segíteni. Az, hogy nõ létére egy ilyen
létesítmény üzemi lapja élén
áll, nem jelent gondot számára,
mindig szerette a mûszaki dolgokat, érdekelték a technika rej-

Horváthné Szûcs Marianna számára sem az
oktatási szféra, sem maga az intézmény
nem jelent újdonságot. Pakson él, a kisvárosban az emberek ismerik egymást, szülõként már eddig is kapcsolatban állt az ESZIvel, pedagógusként pedig huszonkét esztendõn át dolgozott Dunaföldváron, ahol a
szakma számos oldalát megismerte, megtapasztalta. Az év elejétõl új területet – a fenntartói oldalt – képviseli.

telmei. Hozzátette, nagyon
büszke arra, hogy az atomerõmû munkavállalója és a családja is itt dolgozik. 1979-ben érkeztek Paksra, az atomerõmû
azóta életük részévé vált. – Magaménak érzem az egész vállalatot, mindig tudatosítom az
emberekben, hogy az országnak szüksége van az atomerõmûre és az biztonságosan mûködik – emelte ki.
-vt-

Mint elmondta, kivételes körülmények
vannak az iskolában, az alapító és fenntartó PA Zrt.-nek köszönhetõen, amely
az anyagi fedezetet biztosítja. Jó a tantestület, válogatott a tanulógárda, hiszen nagy az érdeklõdés, idén kétszáznál többen írnak itt felvételit. Az ügyvezetõ kiemelte, hogy az iskola hírneve
rendkívül jó. Feladata – mint elmondta
– az alapítványi céloknak megfelelõ
mûködés biztosítása, az iskola és atomerõmû közötti kapcsolat ápolása, erõsítése.
Vida Tünde
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Kihívást is jelent az autópálya
A Paksi Rendõrkapitányság intézkedési területéhez 14 település tartozik, Nagydorogon és
Dunaföldváron rendõrõrs mûködik, a többi település majd' mindegyikén körzeti megbízott dolgozik.
Az állomány fiatal, és bár hiánnyal nem küszködnek, a rendõri létszám az országos átlag alatt van.
Ennek ellenére a kapitányság 2009. évi eredményességi mutatói összességében jók.
A Paksi Rendõrkapitányság illetékességi területén nyolc százalékkal csökkent a közlekedési balesetek száma 2009-ben,
kezdte évértékelõjét dr. Kuti
István rendõrkapitány. Mint
mondja, ebben valószínûleg
nagy szerepe van az objektív
felelõsség, illetve a zéró tolerancia bevezetésének, és bízik
abban, hogy a rendõri munka
eredménye is a javulás. A bel-

területen történt balesetek leggyakoribb oka az ittas vezetés,
a kanyarodás, illetve elsõbbségadás szabályainak megszegése. A bûncselekmények száma összességében emelkedett
területükön, öröm az ürömben,
hogy még így is az országos átlag alatt van. Sajnálatos módon
egyre szaporodnak a fiatalkorúak és gyermekek által elkövetett bûncselekmények, illet-

ve az iskolai atrocitások. A testi sértések száma továbbra is
magas, hetven ismert esetük
volt, ebbõl Pakson harminc.
Kedvezõ változás, hogy a jármûlopás az országos átlag alatt
maradt, csökkent az egyéb lopások száma és jelentõsen kevesebb volt a rongálás.
A paksi kapitányságon a nyomozás eredményessége hatvan
százalék volt 2009-ben, ami országos viszonylatban nagyon
jó, bizonyos mutatóiban Tolna
megyében a legkiemelkedõbb.
Az elkövetõk hozzávetõleg
negyven százaléka utazó bûnözõ, akikre a betöréses lopás, illetve a trükkös lopás a jellemzõ. Dr. Kuti István elmondta,
tart tõle, hogy az elmúlt évek jó
közbiztonsága sérülni fog az
M6-os autópálya átadásával. A

meglévõ létszámmal, technikákkal és felszereléssel a hatos
és a környezõ utak forgalma jól
szûrhetõ volt, ám hogy ez a jövõben mire lesz elég, még nem
lehet tudni. Kollégáitól a továbbiakban is határozott, kulturált és emberséges intézkedést
vár a kapitány, a lakosságtól
pedig egyrészt azt kéri, fogadják el, hogy a rendõri intézkedés nem személyük ellen irányul, a rendõr nem ellenségük,
de nem hunyhat szemet a jogsértések felett. Másrészt azt
kérte a polgároktól, hogy továbbra is figyeljenek egymásra, ha környezetükben gyanús
idegeneket látnak, értesítsék a
rendõrséget. Hozzátette, 2010ben is nagy hangsúlyt kívánnak
fektetni a baleset-megelõzésre,
ezen a területen új megoldásokat keresnek a lehetõségek bõvítésére, valamint folyatódik a
DADA program.
-kgy-

Jelentõsen nõtt a tûzesetek száma
Összesen 253 vonulás, szakhatósági munka, évforduló, szakmai
és sportversenyek, eszközfejlesztés. Dióhéjban összefoglalva ezt
hozta a 2009-es esztendõ Paks
Város Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóságának.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A paksi hivatásos önkormányzati tûzoltóság összvonulásainak száma tavaly tíz
százalékkal emelkedett a megelõzõ évhez képest. Ezen belül a tûzesetek száma
123 volt, ami 44 százalékos emelkedést
mutat, és bár ennél lényegesen kisebb
mértékben, de nõtt a mûszaki mentések
száma. Csökkenést csak a téves jelzések
esetében tapasztaltak. A tûzoltás és mûszaki mentés mellett szakmai konzultációra is lehetõséget biztosít, valamint szakhatósági tevékenységet is végez a szervezet, ide tartoznak többek között az engedélyeztetések, a tûzvizsgálat, illetve a
tûzvédelmi szabályok betartásának ellenõrzése. 2009-ben összesen 642 szakhatósági ügyben dolgoztak, konzultációra
167 alkalommal kérték õket, értékelt a
számok tükrében Bán Attila tûzoltóparancsnok. Létszámuk 2009. január 1-jétõl állandósult, 61-rõl 70 fõre emelkedett, hiánnyal nem küszködnek. Tavaly

négy kolléga nyugállományba vonult, a
helyükre felvett munkatársak hamarosan
levizsgáznak. Eszközfeltételek terén is
volt elõrelépés 2009-ben. Az egyik gépjármûfecskendõt teljesen felújították, il-

letve egy korábbi sikeres pályázat eredményeként egyéni védõfelszereléseik
hatvan tûzoltósisakkal, illetve ugyanenynyi kétrészes tûzoltóruhával gyarapodtak
13 millió forint értékben. Várhatóan
idén, szintén korábbi pályázatok eredményeként, hatvan védõkesztyût is kapnak,
illetve tavasszal egy 42 méteres magasból mentõt. Utóbbi értéke több mint kétszázmillió forint, a húsz százalékos önrészt, akárcsak a többi pályázat esetében,
az önkormányzat biztosítja.
Mindezek mellett jeles évfordulót is
hozott az elmúlt esztendõ a paksi tûzoltóknak, 135 éves volt a szervezett tûzvédelem. Számos szakmai és sportversenyen öregbítették a szervezet jó hírét, és
ápolták a kapcsolatot Paks testvérvárosainak lánglovagjaival. 2010-ben kiemelt
feladat az oktatás, hiszen nagyon fiatal
az állomány és várhatóan új feladatokat
hoz az M6-os autópálya átadása. A tûzoltóság nagy gondot fordít a prevenciós
munkára is, aminek jegyében január 27én 17 órakor lakossági fórumot tartanak
a mûvelõdési központ nagyklubjában. A
találkozón a panelszerkezetû társasházak
aktuális problémáiról lesz szó a tûzmegelõzés jegyében. A tûzoltóság munkájáról naprakész információkat olvashatnak
a www.pakstuz.hu oldalon.
-gyöngy-
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„Nézze, ez olyan dolog, hogy elõször nehezen ment, de most már megszoktam. Jó helyem is van. Tiszta, minden rendben van,
ösmernek is, szeretnek is az emberek.” Így
fogalmazott a 88. életévében járó Fritz Mihály a kérdésre, önként és örömmel költözött-e a paksi idõsek otthonába. Mint elmondta, tizenöt éve özvegyült meg, több
mint tíz éven át élt egyedül, amikor beteg
lett, gondozásra szorult. A gyerekei pedig
dolgoztak…
Megoszlanak az ezzel kapcsolatos érzések, van olyan idõs, aki maga is szívesen jön
ide, nem szégyenként éli meg. Hiányzik neki a társaság, õ maga is belátja, hogy neki
jobb itt, mint egész nap egyedül otthon.
Megnyugvást jelent bekerülni az otthonba,
teszi hozzá Gogolák Róbertné. Az idõsek
otthona vezetõje elárulta, hogy találkozott
olyan esettel is, ahol a család szégyelli,
hogy otthonba került a szülõ, az idõs ember
pedig úgy éli meg, hogy eldobták. Megesik,
hogy a gyerekek nem tudják feldolgozni,
naponta kétszer bemennek, etetik, fürdetik a
mamát, papát, próbálják nyugtatni lelkiismeretüket, ami nem mindig sikerül.
Gogolák Róbertné arról is beszélt, hogy a
lakók harminc százaléka demenciában
szenved. Ez különbözõ mértékû leépülést
jelent, ami azzal jár, hogy egy ilyen idõs
szülõt felügyelet nélkül már nem lehet otthon hagyni. – Úgy dolgozni sem lehet, hogy
az eszem otthon van, és az sem megoldás,
hogy otthagyunk mindent és ápoljuk a szülõket – teszi hozzá az intézményvezetõ.
Szerinte ilyen esetben mindkét fél számára
a bentlakásos otthon jelenti a biztonságos

Nagyanyáink idejében az volt a természetes, hogy nagy család élt együtt. Az anya
gyakorta „csak” a ház körüli munkákat végezte, nem járt dolgozni. A bölcsõdét hírbõl
sem ismerték, és az sem volt természetes,
hogy óvodába vitték a gyerekeket háromévesen. A családi tûzhely körül nemcsak az
apróságoknak volt helye, hanem az öregeknek, betegeknek is.
Ma viszont már természetes, hogy a kicsik
háromévesen óvodába kerülnek. Ha a sors
úgy hozza, kollégiumba adjuk tizenéves lányainkat-fiainkat. Jó esetben nem is neheztelnek ránk, és mi sem érzünk bûntudatot.
Igaz, nem is tehetnénk más. Az édesanyák
munkába járnak, a gyerekek az üres lakás
helyett töltik idejüket azokban a gyermekintézményekben, ahol – hisszük –, jó kezek-

Fotó: Molnár Gyula

Telt házzal mûködik az idõsek otthona

megoldást. Ezt az idõsek azért fogadják nehezen, mert õk még a régi hagyományos
családmodellben éltek.
A lakótelepi idõsek otthonát 1998-ban adták át. Az ötven férõhelyet egy átszervezés
segítségével néggyel, majd 2006-ban harminccal növelték. Az, hogy megszûntek a
kiemelt férõhelyek, újabb két helyet jelentett. A jogszabály 5%-os túllépést enged,
amivel élnek is, így 86-90 idõs embert ápolnak. A várólistán jelenleg tizennégyen vannak, a várakozási idõ körülbelül fél évre tehetõ, mondta el Gogolák Róbertné. A listára
felkerülni csak az Országos Rehabilitációs
és Szociális Szakértõi Intézet szakvéleménye alapján lehet. Jelentkezni azonban az intézményben kell. A térítési díj 85.110 forint
havonta, ám nem haladhatja meg a lakó
nyugdíjának 80%-át. Amennyiben nincs
ennyi jövedelme, a polgármesteri hivatal el-

ben vannak, szakértõ gondoskodás fogadja
õket.
Az idõsek valószínûleg nehezebben alkalmazkodnak a változáshoz. Többségük zokon veszi, ha intézetbe dugják. Gyerekeik

Ha megöregszünk…
azonban általában nem engedhetik meg
maguknak, hogy feladva munkájukat, idõs
szüleiket gondozzák. Arra kényszerülnek,
hogy – ha már végképp nincs más megoldás, – keresnek egy otthont és beköltöztetik
a nagymamát, nagypapát, miközben lelkiismeret-furdalástól gyötrõdnek.
Számomra – remélhetõleg még sokáig –

sõ lépésként megkérdezi, hogy a hozzátartozók tudják-e vállalni a kiegészítést. Ennek
hiányában az ellátott ingatlanvagyonára terhelik. Miként Gogolák Róbertné elmondta,
ezt általában szeretné elkerülni a hozzátartozó, így többnyire vállalják a különbözetet.
Ezért a pénzért teljes ellátást kap a lakó. Ez
napi háromszori étkezést, cukorbetegeknél
hetet foglal magába. Ápolást, 24 órás nõvéri
felügyeletet és a gyógyszerek zömét. Minisztériumi rendelet szabályozza, melyek
azok az orvosságok, amelyekért fizetni kell.
Az intézményvezetõ elmondta, hogy a
bentlakásos otthonra várók sem maradnak
ellátás nélkül, a házi betegápolás, nappali
ellátás is az intézmény feladatkörébe tartozik. Az elõbbi körülbelül negyven fõt érint,
az idõsek klubja húsz férõhelyes.
Az intézmény fenntartói körében év elejétõl változás történt, de ez a lakókat semmilyen formában nem érinti. Badics Istvánné a
polgármesteri hivatal szociális osztályának
vezetõje elmondta, hogy múlt év végén módosították a szociális törvényt, az új változatban egyértelmûen szerepel, hogy egy intézménynek egy fenntartója lehet csak, ám a
Paksi Szociális Intézmények Igazgatóságának kettõ volt eddig. Az egyik a paksi önkormányzat, a másik egy Dunaszentgyörggyel, Gerjennel és Németkérrel közös
alapszolgáltatási társulás. Ha az idõsek otthona a társulásban maradt volna, akkor az
érintett községekbõl is köteles lett volna fogadni ellátottakat, ami megoldhatatlan, mert
még a paksi igényeket sem tudja kielégíteni,
ezért Paks maradt a kizárólagos fenntartó.
-vt-

ez elvi kérdés, de úgy gondolom, ugyanúgy
el kellene fogadnunk, mint a bölcsõde és
óvoda esetében, hogy ez az élet rendje. Én
mindenesetre igyekszem szokni a gondolatot, hogy, ha majd úgy hozza a sors, beköltözöm egy otthonba, ahol lesz, aki elém teszi az ebédet, gondoskodik arról, hogy bevegyem a gyógyszert, lesz, aki szól hozzám.
A gyerekeimnek majd nem azon kell idegeskedniük munka közben, hogy elestem-e,
megfagytam-e az udvaron, kiraboltak-e,
magamra öntöttem-e a forró levest. És amikor meglátogatnak, nem azzal kell foglalkozniuk, hogy mossanak, fõzzenek, takarítsanak.
Mondom ezt most, alig több mint negyvenévesen abban bízva, hogy majd élesben
is ugyanezt fogom gondolni. Vida Tünde
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Közel két és félezer véradó 2009-ben
Ferencziné Vesztergombi Klára.
A véradóünnepségek sora még
nem ért véget, egyebek között
hátra van a dunaföldvári, ahol a
legelhivatottabb segítõket kö-

szöntik: 120 és 130-szoros véradó is van a városban. Tavaly
egyébként 323 fõ jubilált, új
véradó pedig 226 szerepel a statisztikában. A tervet sikerült túl-

Fotó: Csepeli Attila

Az alapszervezetek száma változatlan, a tagságé – ha nem is
számottevõen – nõtt, mondta el
a múlt évet értékelve Ferencziné
Vesztergombi Klára, a Vöröskereszt paksi városi titkára. A paksi kistérségben tizenhét vöröskeresztes alapszervezet mûködik, van Pakson és minden községben csoport, illetve kettõ ifjúsági és kettõ munkahelyi alapszervezet is dolgozik a térségben. Ezek a Balogh Antal katolikus iskola és a dunaföldvári
gimnázium ifjúsági vöröskereszteseit jelentik, valamint
Pakson egy óvodai és a rendelõintézeti aktivistákat. Tavaly
Pakson és környékén 1104 tagja
volt a szervezetnek, amelynek
legfõbb tevékenysége a véradásszervezés, a véradók megbecsülése, véradó ünnepségek
megtartása, szociális akciók lebonyolítása, adományok gyûjtése és osztása, prevenciós programok szervezése, mondta el

Erre az évre átnyúló program az úgynevezett sebimitációs képzés,
amit diákoknak szervezett Pakson a Vöröskereszt. Huszonnégy
résztvevõ közül tizennyolc jutott el a vizsgáig, amelyet lapunk
megjelenése idején tartanak a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál. Azok a fiatalok, akik ezt elvégzik, különféle rendezvényeken, elsõsegélynyújtó versenyeken élethûen tudják majd elkészíteni az imitációkat, mondta el a szervezet városi titkára.

Nem szeretné, ha életébõl
kimaradnának a hangok?

Tegye meg az elsõ lépést:

Szabaduljon meg
hallásproblémáitól!
Jelentkezzen
ingyenes
hallásvizsgálatra!
Városi Rendelõintézet, I. emelet Audiológia
Paks, Táncsics u. 13. Tel.: 75/519-425, 30/213-37-17
Bejelentkezés rendelési idõben: H, K 8–12-ig
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teljesíteni, hiszen közel 2800 fõ
jelent meg a véradásokon. A
szerzõdésben vállalt donorszámtól mégis némileg elmaradt
a térség, miután az akciókon
megjelentek közül nem mindenki volt alkalmas arra, hogy vért
adjon. 2533 donort vállaltak, s
végül a megjelentek közül
2433-an feleltek meg az orvosi
vizsgálaton.
A városi titkár elmondta, hogy
2009-ben 659 ezer forint értékben érkezett hozzájuk adomány.
A zöme szociális segélyezésre,
de akadt olyan a szponzorok között, aki véradásszervezésre,
szeretetakcióra, prevenciós rendezvényekre nyújtott támogatást. A paksi atomerõmû félmillió forintos segítséget nyújtott
múlt novemberben egy országos jótékonysági rendezvényhez, amely keretében a paksi
kistérség negyven szeretetcsomagot kapott. Ezeket december
közepén a sárszentlõrinci és kajdacsi alapszervezet kapta meg
és osztotta szét a rászorulók között.
-vida-
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Közösségi tér a fiataloknak a mûvelõdési házban
PLACC néven új, ifjúsági közösségi tér nyílik a
paksi városi mûvelõdési
központban. Kezdeményezésével a ház teret kíván adni a fiataloknak
szabadidejük tartalmas,
hasznos eltöltésére. Az
elképzelés megvalósításához pályázaton nyertek támogatást.
A Paksi Közmûvelõdési
Nonprofit Kft. még 2009-ben
nyert közel hárommillió forintot a Szociális és Munkaügyi

Minisztérium pályázatán ifjúsági közösségi tér kialakítására
és mûködtetésére. A mûvelõdési központ egyik alagsori
szakköri termét és raktárát felújították, új bútorokat, technikai eszközöket és játékokat vásároltak, így alakították ki az
ifjúsági teret, amely a PLACC
nevet kapta. A fejlesztéssel egy
olyan helyet kívánnak biztosítani a fiataloknak, ahol lehetõségük van hasznosan és tartalmasan eltölteni szabadidejüket, illetve programokkal, rendezvényekkel szeretnék biztosítani az ifjúsági közösségek
létrejöttének feltételeit, mond-

ta el Darócziné Szalai Edit, a
kft. ügyvezetõje. A PLACC
ünnepélyes megnyitóját január
26-án, 17 órakor tartják, amelyet követõen nem kell sokat
várni az elsõ programra. Január 29-én 19-tõl 21 óráig éjszakai sportra invitálják a fiatalokat, illetve várják a jelentkezõket a február 12-ei csocsó bajnokságra. Februártól ingyenesen lesz aerobik, hip-hop,
street-dance tanfolyam, önvédelmi edzések, break dance és
capoeira. Márciustól a programpaletta tanulmányi, nyelvi
és filmklubbal bõvül. A fiatalok kéréseit, javaslatait figye-

lembe véve új kezdeményezések is teret kaphatnak. A
PLACC helyiségeit bármilyen
civil ifjúsági közösség ingyenesen igénybe veheti saját
programjainak megvalósításához, az egyetlen feltétel a politikamentesség. A program gazdája az Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Iroda, személy szerint Cselenkó Erika, Rausch Ildikó és Baracskay Zsanett. A
programok kialakításáról és lebonyolításáról õk gondoskodnak, náluk lehet jelezni a részvételi szándékot, illetve az igényeket.
Kohl Gyöngyi

Társkeresés a világhálón
Vajon mi vesz rá valakit,
hogy szobája magányában
csatlakozzon az internetre
és társkeresõ oldalon regisztráljon? Sokat csalódott vagy önbizalmának
tesz jót a viszonylagos anonimitás? Vagy egyszerûen
nincs ideje másképpen
kapcsolatot teremteni? S
mi van akkor, ha virtuális
szívünk választottja a valóságban egyáltalán nem az,
akinek mutatja magát?
A hozzám közel állók között
vannak olyanok, akik így ismerték meg párjukat és évek
óta boldog házasságban élnek,
és olyanok is akadnak, akiknek
nem vált be ez a kapcsolatteremtési és tartási forma. G. középkorú hölgy, és a másik tábort erõsíti, hisz boldog házasságban él internetes társkeresõn
megismert férjével, akivel,
mondhatni, úgy illenek egymáshoz, mint két kirakós darab. Kapcsolatukból gyermekek is születtek.
– Napi 16 órát dolgoztam, ha
el is mentünk bulizni, hasonló
szingli lányokkal tele volt az
összes szórakozóhely, meg ti-

zenévesekkel vagy egyéjszakás
kalandot keresõkkel – meséli.
– Egy barátnõm a neten talált
társat, és õ beszélt rá, hogy miért is ne… Két társkeresõ oldalra regisztráltam, de fényképet
sose tettem fel, mert vissza is
élhetnek vele. Ha a bemutatkozó lapján valaki csak éppen pár
sort írt magáról, semmi személyeset, emberit, vagy õszintén
leírta, hogy csak kalandot keres, azzal nem is foglalkoztam.
A találkozókon – amelyeket
nyilvános, számomra ismert
helyen bonyolítottunk – aztán
kiderült, hogy a neten szimpatikusnak tûnõk egy része nem felel meg az elvárásaimnak… Viszont több olyan helyzet is
akadt, hogy mint nõ és férfi
nem illettünk össze, de jót ettünk és beszélgettünk órákon
át. Negatív tapasztalataim is
vannak: akadt olyan, aki a randin vallotta be, hogy felesége
van, pedig a regisztrációs lapra
azt írta, egyedülálló. Sokféle
embert megismertem. A férjemmel már a beszélgetés másnapján találkoztunk, akkor töröltük is magunkat a társkeresõ
lapokról.
G. szerint az internetes társke-

resési forma alapvetõen hasznos lehet, ha valaki tud mérlegelni, nem hisz el minden hazugságot, ferdítést és ki tudja
szûrni a nem neki való jelölteket.
– Ez csak gyakorlat és józan
ész kérdése. Egy szempillantás
alatt meg lehet mondani, ki az,
aki komolyan gondolja, amit
leír, és ki az, akinek egy fórumon belül nyolc nickje (felhasználói neve) van, és tulajdonképpen hatszor elvált…
Egy találkozót bárki megér, de
tudni kell kiszállni a dologból
az elsõ negatív megérzésnél.
Egy huszonéves fiú komoly
kapcsolatot keres az egyik siteon, mert úgy véli: az idõsebb
vagy tapasztaltabb, sokat csalódott nõk azt hihetik, hogy a náluk fiatalabb férfi csak testi
kapcsolatot akar – ez ellen kíván tenni az életkoráról való
személyes megbizonyosodást
eleinte kizáró virtuális ismerkedéssel. Az internetnek köszönheti leghosszabb, két és fél évig
tartó párkapcsolatát is, egy nála
idõsebb hölggyel. Harminc körüli az a lány, aki, bár az adatlapja szerint komoly társat keres, elárulta, hogy csak szóra-

kozik, nem veszi komolyan ezt
az ismerkedési formát. Van ötvenes férfi, aki nagyot csalódott egyszer, és ez teljesen elvette a kedvét az online párkereséstõl.
Rögtönzött felmérésem természetesen nem volt reprezentatív; az általam megkeresettek
nagy része válaszra sem méltatott, s volt, aki elzárkózott a
nyilatkozat elõl – feltételezésem szerint azért, mert, bár
egyre elterjedtebb ez az ismerkedési mód, mégis kínosnak
tarthatják, hogy ezt a formát
választják. Ellenérzéseik abból
is fakadhatnak, hogy ismerõsök
fedezik fel õket a site-okon, s
esetleg bizalmas információkat
tudnak meg róluk…
Az mindenesetre megállapítható: a valós közelséget még a
webkamerák sem pótolhatják,
de a másik elõzetes megismerését mindenképpen megkönynyíti az online társkeresés. S,
ha valakit fárasztanak a sokszor
kabaréba illõ beszélgetések,
vagy ha a virtuális társ a valós
életben nem váltotta be a hozzá
fûzött reményeket, akkor marad a régi jó házibuli…
Sólya Emma
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Hogy volt…?

Késes a
Kereszt utcában
nod!” Aztán a pályaválasztáskor arra gondoltam, rézmûves leszek, és amikor szüleimmel nem találtunk oktató mestert, akkor
döntöttem a késes szakma mellett. Négy
évig tanultam Budapesten, 1971-tõl-75-ig.
Akkoriban nem volt szabad szombat, hat
napig az iskolába jártunk, azután hat napig
a tanmûhelybe és én külön késes mesterhez
is.
– És a fiatal szakember mihez kezdett a
hetvenes évek közepén Pakson?
– A Paksi Konzervgyárban, majd 1979ben az atomerõmûben helyezkedtem el és
munka után kezdtem a második mûszakot –
eleinte vadászkéseket készítettem, akkor
még az Április 4. utcai otthonunkban. A késeket – hatfélét – ezután zsûriztettem az
Iparmûvészeti Vállalatnál: „Iparmûvészeti

Fotó: Kövi Gergõ

Hogy is volt régen? Gyerekkoromban egy
jóravaló cigányember – bizonyos Solt „Köszörûs” Jóska – huszonnyolcas, fekete biciklivel járta a várost. A csomagtartón nagyobbacska, táskájában kisebb köszörûkövek. Bejáratos volt minden udvarba, ahol
szükség volt a munkájára…
Keller Istvánnak, a Kereszt utcai késes
mesternek saját mûhelye van. A bejárati ajtón a felirat: 1971 óta a lakosság szolgálatában. Aztán beljebb, a fémszagú, késektõl,
vágóeszközöktõl nehéz szobának különös
hangulata van. Félelmetes együtt látni a sok
megfent pengéjû kést, ollót, szikét, bárdot a
kisablakos apró helyiségben, ahol a mester
dolgozik.
– István! Szülei tanácsára választotta ezt
a mesterséget?
– Nem. Az általános iskolai technika órákon és délutánonként, a modellezõ-technika szakkörön Kiss tanár úr, Hernádi és
Jantner tanár úr vezetésével ügyeskedtünk
és készítettünk sokféle használati és dísztárgyat. Hetedik osztályos voltam, amikor
Jantner tanár úr azt mondta nekem: „Fiam,
neked kézmûves szakmát kell választa-
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tárgyak – vadásztõr bõr tokban, fa nyéllel”
– így szól a hivatalos leírás. Kétféle árat állapítottak meg. Annak a háromféle késnek,
melynek 1147,50 forintban állapították
meg a termelési árát, 1350 forint eladási
árat javasoltak; amelyiknek 1258 forint volt
a termelési ára, az 1450 forintba került az
üzletekben. Abban a két vadászboltban,
Budapesten, a Vörösmarty téren és a Bajcsy-Zsilinszky úton, ahová a hetvenes
években szállítottam.
– A vadászkések mellett bicskákat láttam
a mûhelyben, ollókat, szikéket, korcsolyákat… Az alkotás szép feladatait a
szolgáltatás váltotta fel?
– Igen, amióta elköltöztünk a családommal a Kereszt utcába, és 1987-tõl itt dolgozom, ebben az utcára nyíló mûhelyben, kevesebb idõ jut az alkotásra. Télen a disznóvágások adnak feladatot és a korcsolyák kicsorbult élei, tavasszal a fûnyírók, metszõollók élezése, a szemzõ- és oltókések fenése, õsszel a szürethez és a baromfivágáshoz
szükséges késeket-ollókat élezem. Nyáron,
igen, nyáron jut a legtöbb idõ a bicskákra.
Az alkotásra…
A nyolcvanas évek végén megszûnt a késes és mûköszörûs szakma oktatása – az eldobható használati eszközök, a fogyasztói
társadalom térhódítása számolta fel. Szerencsések vagyunk, paksiak, akik ma is javítómûhelybe vihetjük az éleznivaló eszközeinket, egy ma már nyugdíjas, még mindig
fiatal késes mesterhez. Érdekes, munkáját
szeretõ, azt megunni nem tudó emberhez,
akinek talán második otthona ez a nehéz
szagú Kereszt utcai mûhely – és talán az
egyetlen késes és mûköszörûs mester, aki
még soha nem vágta meg a kezét.
Tell Edit
Fotóriport a Kereszt utcai mûhelybõl a
www.paksihirnok.hu oldalon.

Új paksi lemez
Megjelent a Paksi Városi
Vegyeskar elsõ CD-je. (A magánkiadású lemez kereskedelmi
forgalomban nem kapható.) A
kar 1977-ben alakult, így immár több mint harmincéves
múltra tekint vissza.
Cseke Gábor 2007 óta vezetõje a kórusnak, Simon Pétert váltotta a poszton. Repertoárjukban nagyon sokféle zenei stílus
helyet kapott, és kap ma is: a régi zenétõl, klasszikuson, ro-

mantikuson keresztül az újdonságokig, könnyûzenéig szinte
mindent felölel. A kar létszáma
növekszik, a fellépõk száma általában nem esik 35 alá, most
épp negyvenen vannak.
– Szerencsére nem cserélõdnek gyakran a tagok – mondta
Cseke Gábor –, legutóbb a karnagyváltásnál volt, hogy többen is kimaradtak, mert ragaszkodtak az elõzõ vezetõ
személyéhez, de azóta ismét

jöttek néhányan, akik szeretnek énekelni. Új embereket
mindig szívesen látunk. Meghallgatom a jelentkezõket,
van-e zenei hallásuk, illetve
hangjuk ehhez.
A 30 év alatt nagyon sokfelé
járt a kórus. 2007 óta voltak Erdélyben, s Magyarországon
több kórustalálkozón részt vettek már. Márciusban Toscanába
utaznak egy kórusfesztiválra, és
városi rendezvényeik is gyako-

riak: legutóbb adventi hangversenyüket hallgathatta meg a közönség. Az olaszországi szereplést követõen újabb kihívás vár
rájuk. Jelenleg fesztiválkórus
minõsítéssel rendelkeznek, ezt
szeretnék az áprilisban várható
hangversenyen megújítani, illetve magasabb fokozatra lépni; az
majd a zsûritõl függ, megkapják-e a hangversenykórus minõsítést. Napjainkban is készülnek
a megmérettetésre, ahol 40-50
perces mûsort kell elõadniuk,
melyhez nagy vonalakban már
összeállt a repertoár.
-sólya-

14

Paksi Hírnök

2010. január 22.

Kernné Magda Irén címben
szereplõ életrajzi gyûjteménye nem csupán szép. Értelmes, tartalmas – a mai szellemi sivárságban – hétköznapi
olvasmány. Igen, hétköznapi.
Pontosan úgy, ahogy a népmesében a só. A szó régi,
okos értelmében hétköznapi,
tehát: nélkülözhetetlen. Jó
lenne, ha mindennapi olvasmánya lenne minden paksi
polgárnak. Felnõttnek és
gyerekeknek…
A kötet bemutatóján – néhány nappal a magyar kultúra
napja elõtt – zsúfolásig megtelt a polgármesteri hivatal
nagyterme. (Ritka pillanat
paksi könyvbemutatón!) A
biográfiát
Cserna
Anna
fõlevéltáros, dr. K. Németh
András régész-fõmuzeológus
és maga a szerzõ mutatta be. A
hallgatóság, a paksiak, csendben, figyelmesen hallgatták az
ismertetést. Dr. K. Németh
András figyelemre méltó, még
– úgy tûnik – nem elégszer és

Fotó: Molnár Gyula

Híres paksi elõdeink

nem elég hangosan kimondott
szavai a szellemi értékekrõl,
melyek nélkül elveszünk a
gazdasági válságban, ebben az
értékcsökkent világban, felhívták a hallgatóság figyelmét
az általános emberi, szellemierkölcsi értékekre, melyek között elõkelõ helyet foglal el a
bemutatott könyv.

Az a könyv, mely nagyon
alapos, a szerzõ elmondása
szerint még a múlt században
megkezdett
gyûjtõmunka
eredménye. Amely tizenöt,
hangyaszorgalommal végigdolgozott év után jelent meg
és olyan lényeges információkat tartalmaz, melyek nélkül a
paksi helytörténet, a múltjuk

után érdeklõdõ paksiak tudata
hiányos maradna.
Így ír bevezetõjében a szerzõ:
„Az életrajzi gyûjtemény
megjelenésének
közvetlen
elõzménye a Paksi Hírnökben
2006 februárjától közel három
éven át megjelenõ Híres paksiak, paksi hírességek címû
sorozatom, amelyben az olvasó megismerkedhetett egy-egy
hajdan neves, mára jórészt elfelejtett, városunkhoz köthetõ
személy életmûvével. Ez az
összeállítás azonban nemcsak
az újságban közölt életmûveket tartalmazza, bõvebb annál,
több személyt, adatot, forrást
ismertet, hiszen e kötetben
mások a mûfaji, terjedelmi lehetõségeim is.”
Tisztelt Olvasó! Ajánlom figyelmébe ezt a könyvet, ezt a
szép, értelmes olvasmányt,
mely a Péger Galériában és a
Dózsa György utcai könyvesboltban megvásárolható.
Tell Edit

Robert Capa fotói a Paksi Képtárban
A világhírû magyar
származású fotós, Robert Capa munkáiból
nyílik idõszaki kiállítás
január 28-án, 18 órakor
a Paksi Képtárban.
Robert Capa Friedmann Endre
néven született Budapesten. A
20. század egyik legjelentõsebb fotósát elsõsorban dokumentaristaként, haditudósítóként tartják számon. Rövid
élete során öt csatatéren fotózott: a spanyol polgárháborúban, a japánok kínai inváziójában, a II. világháború európai hadszínterein, az elsõ
arab-izraeli háborúban és Indokínában. Szülei szabók voltak Budapesten, a Kossuth Lajos utcában volt az üzlethelyiségük. Robert Capa a budapesti Madách Gimnáziumban

végezte középfokú tanulmányait. 1931 júliusában elõbb
Bécsbe, majd Prágába, aztán
Berlinbe költözött, ahol a Német Politikai Fõiskolán újságírást tanult s ahonnan zsidó
származása miatt 1933-ban távozni kényszerült. Ezután rövid idõre visszatért Budapestre és csatlakozott a Kassák-féle Munka-körhöz, de a növekvõ antiszemitizmus miatt õszszel Párizsba emigrált.
Capa (ekkor még Friedmann) a harmincas évek elején hobbifotósként kezdett képeket készíteni. Bohém figura
lévén hamar rájött, hogy
kedvtelését megélhetésként is
ûzheti. Mivel Párizsban sem
talált megfelelõ munkát,
1934-ben felvette a Robert
Capa nevet (magyar barátai
között Cápa volt a beceneve),
ami amerikai hangzású volt, s

hasonlított az akkoriban népszerû amerikai fimrendezõ,
Frank Capra nevére – ettõl remélt több megbízást újságíróként vagy fotósként.
A várakozása sikerrel járt,
1934-ben megkapta elsõ megbízását a Vu Magazintól. Haditudósítóként vett részt az
1936-os spanyol polgárháborúban, az 1938-as japán-kínai
háborúban, a II. világháború
észak-afrikai és olaszországi
hadjárataiban, a franciaországi (normandiai) invázióban,
majd 1950-ben az izraeli harcokban. Capa, amikor nem a
harcmezõkön fotózott, nagykanállal habzsolta az életet.
Egyik
szeretõje
Ingrid
Bergman volt, azonban Capa
ezt úriemberhez méltóan titkolta, csak késõbb, Bergman
önéletrajzi könyvébõl derült
rá fény. Isabella Rossellini,

Bergman lánya több romantikus levelet is õriz, melyeket
Capa küldött a dívának. 1954ben a Life Indokínába küldte,
hogy tudósítson a francia
gyarmati harcokról. Május 25én délután 3 óra elõtt 5 perccel
aknára lépett, és meghalt.
Az 1974-ben alapított International Center of Photography õrzi a minden idõk
legkiemelkedõbb haditudósító
fotóriporterének
számító
Robert Capa körülbelül hetvenezer negatívját. A magyar
kulturális kormányzat 2008ban lehetõvé tette, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum megvásároljon 985 darab Robert
Capa fényképet a gyûjteménybõl. Ezekbõl a képekbõl kerül
közel hetven darab a Paksi
Képtár galériájára.
-edit-
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Jó napot, mi újság?

A panaszkodás nem visz elõbbre

Bár nem Pakson született, paksinak vallja magát, ide köti minden gyermekkori emléke. Ez a
gyermekkor olyan szép és meghatározó volt, hogy Kiss Péter
számára nem volt kérdés, itt lesz
az otthona, ha családot alapít.
Annak ellenére így lett, hogy
igen nagy volt a csábítás.
Biológus diplomáját Pécsett, a
Janus Pannonius Tudományegyetemen szerezte. Judittal –
aki akkor még nem a felesége,
hanem barátnõje volt és szintén
kutató – együtt mentek Svájcba.
Péter az atomerõmûben segédmunkásként dolgozva gyûjtött
pénzt az útra, de a családjuk is
összefogott, hogy õk külföldre
mehessenek. Ennek ellenére
rendkívül nehéz volt az elsõ idõszak. Egy genfi kutatóintézetben foglalkoztak molekuláris
biológiával. Nagyon sokat tanultak, munkájukat elismerték,
ami jó ajánlólevél volt ahhoz,
hogy versenyképes kutatók legyenek Amerikában. Mint Péter
mondja, a magyar amolyan kutatónemzet és tapasztalatai szerint mindenütt ott van. Õk is
sok, kiváló magyar szakemberrel találkoztak és dolgoztak
együtt. Jól képzett fiatalok kerülnek ki az egyetemekrõl, akik-

Fotó: Kövi Gergõ

Megjárta Svájcot, az
Egyesült Államokat, majd
a karrierlehetõséget odahagyva hazajött Paksra feleségével, hogy itt neveljék
fel gyermekeiket. Mindig
is ez volt a tervük, amit
csak megerõsített, amikor
ráébredtek, hogy nagymamát nem lehet „vásárolni”.
Dr. Kiss Péter a világot
járva rengeteg tapasztalattal gazdagodott, s hazatérve is nyitott szemmel jár,
sõt, ha a sors úgy hozza,
síkra is száll a maga és mások igazáért.

ben a hajlandóság is megvan
külföldi munkavállalásra.
Az Egyesült Államokban
Iowában telepedtek le, ami sokban hasonlít Tolna megyére, így
igazán otthon érezhették magukat. Jó állás és jó egzisztencia
szólt amellett, hogy maradjanak, s így is tettek volna, „ha az
otthon nem itt lett volna”,
mondja Péter. Ám amikor kislányuk megszületett, feladta azt,
hogy marad megalapozni a jövõt. Látva felesége édesanyját
Flórával a kezében, ráébredt,
hogy bébiszittert igen, de nagymamát nem lehet venni, s döntött: hazahozza a családot.
Az elsõ év itthon sem volt egyszerû, szûk egy éven át sokat
volt távol a családjától. Most
azonban már lehetõsége nyílt
otthoni munkára azzal együtt,
hogy sokat utazik az országban.
Egy gyógyszerkutatással foglalkozó nemzetközi cég munkatársa. Sokat dolgozik, szereti munkáját, s a cégnél uralkodó szellemiséget is. Kevés szabadideje
van, s azt kislányával, családjá-

val tölti, de mint elárulta, arra
soha nem sajnálja az idõt, hogy
a közösségért tegyen, saját vagy
mások jogainak érvényt szerezzen. Elárulta, sok tapasztalattal
gazdagodott a külföldön töltött
évek alatt, nagyon sok mindenre
megtanította a multikulturális
környezet, amelyben élt. Amerikában a munka becsülete nagyon fontos, ott nem illik – sõt
szégyen – nem dolgozni. Óvják
az értékeket, minden racionálisan mûködik és sokkal nagyobb
az átláthatóság. Teljesen természetes például, hogy költözés
elõtt utánanéznek a hatóságnál,
hogy a leendõ szomszédok voltak-e büntetve. A fizetések nyilvánosak, az adó pedig sokkal
alacsonyabb: áfával együtt csak
25 százalék.
Pétert a külföldön töltött idõ
arra tanította, hogy nyitottnak
kell lenni a világra, nem szabad
elzárkózni, aktívan részt kell
venni a közösség életében. Ott
tanulta meg, hogy nem keres kifogást, ahogyan Amerikában
sem mondják, hogy valamit

nem lehet megcsinálni, hanem
megkeresik a megoldást.
Mindez persze nem jelenti azt,
hogy kint minden fenékig tejfel,
de Péter szavai szerint volna mit
tanulnunk. Számára meglepõ,
hogy itthon sok intézet nincs tudatában annak, hogy szolgáltatóként hogyan kellene bánnia az
ügyfelekkel. Sokszor csak a szabályok kikerülésével lehet érvényesülni. Amerikában például
illik befizetni adót, és ott mindenki büszke rá, ha sokat fizet,
ami hazánkban nem jellemzõ,
mint ahogyan az sem, hogy aki
gazdag, talál rá módot, hogy javait a környezetével megossza.
Hiányzik az egymás iránti bizalom, az emberek nem elég aktívak. – Nem kellene panaszkodni, nincs értelme, attól nem jutunk elõbbre. Ötletek kellenek,
kezdeményezés, összefogás! –
fogalmazott a fiatal kutató. Hozzátette: ha kell, szót emel azért,
ha úgy látja, nem jól mennek a
dolgok, legyen szó közlekedési
problémáról, betegjogokról, miegymásról. Ezt ma még csak
magánemberként teszi, de kész
arra, hogy tudását és tapasztalatait környezete és a város javára
fordítsa „szervezett” keretek között is.
Elárulta, hogy a városhoz
szinte megmagyarázhatatlanul
ragaszkodik. Hiába vannak ennél gyönyörûbb helyek, azok
nem pótolhatják azt, hogy itt
van a család, a barátok, a Duna. Péter számára a város a folyóról nézve a legszebb, ha pedig partjáról a homokba fekve
felnéz az égre, azzal a látványnyal nem versenyezhet semmi.
Vida Tünde
Ha Ön vagy gyermeke náthás
vagy megfázott, netán asztmás,

JÖJJÖN A SÓBARLANGBA!
Szeretettel várjuk meglévõ
és új vendégeinket!
„Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány
7030 Paks, Gesztenyés utca 24.
Tel.: 75/510-413, 510-414
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Ismét a világ legjobbjai között
Hatodik helyen ért célba egyéniben a decemberi Orlandóban
rendezett kommandós világbajnokságon Farsang János, a
Neutron Bevetési Osztály egykori egyenruhása. Csapatban
hétszer indult az Amerikában
zajló megmérettetésen és a
„neutronosokkal” is kiválóan
szerepelt. – Már a csapatversenyek alkalmával megfogalmazódott bennem, hogy egyszer
egyéniben is elindulok. 2007ben nyugdíjba vonultam, majd
2008-ban rajthoz álltam és második lettem. Úgy gondoltam,
idén megnyerhetem, de egy sérülés miatt ez nem sikerült –
fogalmazott Farsang János.
Csalódottság azonban nincs
benne, mert a felkészülése jól
sikerült, a három hónap alatt
mindent úgy formált, ahogy
azt elõre eltervezte. Fizikálisan

Plakészgyõzelem
Január elején véget ért a 20. jubileumi ESZI Kupa kispályás
teremlabdarúgó torna. Az év
második napján rendezett helyosztókat követõen alakult ki a
végsõ sorrend. A 10 csapat idén
is látványos mérkõzésekkel
szórakoztatta a kilátogató futballkedvelõket az ESZI Sportcsarnokban. A „kisdöntõ” a
csárda csapatok csatáját hozta.
A tavalyi elsõ Tanya a Kerékkel
csapott össze, ahol az utóbbi
egylet 5:3-ra gyõzött. Az aranyéremért a Gastro Blues ClubPlakész a PFC II-vel mérkõzött.
A fordulatokban gazdag találkozón a Plakész 4:3-ra diadalmaskodott. Egyéni díjakat is kiosztottak a szervezõk: gólkirály
lett Böde Dániel (Plakész) 49
góllal, legjobb kapus Tóth Ferenc (Plakész), legjobb játékos
Sipeki István (PFC II), legjobb
paksi játékos Szabó János (PFC
II).
efgé

csúcsformában volt, ami azonban a lövészetrõl nem mondható el. Gyakorlási lehetõség híján csak a tengerentúlon tesztelhette tudását, de amint megérezte a lõpor illatát, elõjöttek
a régi, jól bevált reflexek.

– Minden évben változik a verseny, egyre nehezebb pályát
alakítanak ki a szervezõk. Tavaly 46-an indultunk, a táv háromszor öt mérföld volt, telistele nehezebbnél nehezebb
akadályokkal, melyekkel csak

fél órával a rajt elõtt ismerkedhettünk meg. 2009-ben az a
brazil srác nyert, aki 2008-ban
hatodikként zárt, vele jó barátság alakult ki – mesélte Farsang János. Magyarországról
másik két versenyzõ indult, õk
hátrébb végeztek. Elmondta,
hálával tartozik egykori paksi
kollégáinak, hiszen mind a felkészülésben, mind a kiutazásban nagyon sokat segítettek.
János a sportolás terén ma is
aktív, hiszen a Bölcske megye
egyes gárdának játékosedzõje.
A bajnoki listavezetõ trénereként is szeretné beírni magát a
történelemkönyvekbe, hiszen a
Paks mellett található kis település futballcsapata még sosem szerepelt az NB III-ban.
Idén tehát több fronton is sikeres lehet Farsang János, aki
aranyérmeket remél. Habitusát
ismerve nem lehetetlen vállalás.
Faller Gábor

Magához tért az ASE
Az év elsõ bajnoki mérkõzésén ott folytatta az ASE férfi
kosárlabdacsapata, ahol decemberben abbahagyta. Hazai pályán, ötlettelen, gyenge
játékkal kaptak ki Mészárosék a harmatgyenge PVSKtól, 53-55-re. A paksi szurkolók a mérkõzés végén hangot
adtak nemtetszésüknek, és
azt kérdezték: hol a csapatunk? A négy bajnoki és egy
kupamérkõzésbõl álló vereségsorozat következményeként a klub szerzõdést bontott
Kevin Martinnal, és utolsó figyelmeztetésben részesítette
Michealt Englisht. Visszatért
a csapathoz Dombóvárról
Panta István, Horti Bálint pedig kölcsönjátékosként a szezon végéig a Falcóhoz került.
Tíznapos próbajátékra érkezett a lengyelországi ISS
Sportino Inowroclaw csapatából a nigériai Sani Ibrahim. A 26 éves, 208 cm magas center 12 pontos és 8 le-

pattanós átlagot ért el elõzõ
csapatánál. A következõ mérkõzésen az ASE az osztrák
Kapfenberg Bulls csapatát fogadta a Közép-európai Kosárlabda Ligában, ahol a paksi csapat számára a négyes
döntõbe való jutás volt a tét.
A mérkõzésre kilátogató
mintegy 600 nézõ teljesen
más produkciót láthatott,
mint pár nappal korábban a
Pécs ellen. Az elsõ negyedben 6 hárompontos találatot
értek el a hazai játékosok,
leginkább Clark és Körtélyesi
jeleskedett. A félidõre már eldõlt a döntõbe jutás kérdése,
27 pontos volt az ASE elõnye. Dzunics mester a fiatalokat is pályára küldte, Kovács
Ákos, Morgen Ferdinánd és
Medve Máté is kivette részét
a sikerbõl. A vége magabiztos
90-62-es paksi gyõzelem lett,
ami azt jelentette, hogy a kupa döntõjébe jutott a csapat.
A négyes döntõt február 9-

10-én Kolozsváron rendezik,
a résztvevõk: U-Mobitelco
Cluj (román), Mlékárna
Miltra Nový Jièín (cseh),
BCM Elba Timisoara (román) és az Atomerõmû
Sportegyesület.
Az alapszakaszban megkezdõdött a második kör, az ASE
Palócföldre, Salgótarjánba
utazott. A táblázat végén található újonccsapat az õsszel
nagyarányú (99-56) vereséget
szenvedett a Gesztenyés
úton, és a papírforma szerint
most is paksi gyõzelem volt
várható. Nos, nem született
meglepetés, ha nem is akkora
különbséggel, de magabiztosan nyerte a meccset az
Atom. A félidõben már 19
ponttal vezettek Horváthék,
és ezt az elõnyt a lefújásig
meg is õrizték. Az új szerzemény Sani Ibrahim tizenhat
perc alatt 9 pontot, és 8 lepattanót szerzett. Salgótarjáni
KSE – ASE 72-94.
(joko)
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Braun Ákos 31 éves cselgáncs világ- és Európa-bajnok, programtervezõ matematikus. Nem szeret reflektorfényben lenni, saját bevallása szerint az Eb gyõzelme
után jobban izgult a paksi fogadtatáson, mint az Eb döntõn.
– Mikor versenyeztél utoljára?
– Nemzetközi
versenyen
2008-ban az Eb-n, csapatversenyen 2009-ben még erõsítettem az ASE csapatát. Most már
csak egyszer megyek le naponta edzeni, van, amikor reggel,
van, amikor este, ahogy a dolgaim engedik.
– Mivel foglalkozol?
– Saját vállalkozásom van,
otthonról távmunkában különbözõ cégeknek készítek számítógépes programokat projekt
alapon. Másfél éve kezdtem,

még nem tartok ott, ahol szeretnék, de már alakul.
– Nehéz volt a váltás?
– A sportállás teljesen más
világ, olyan, mint a burok, ami
körbevesz, megvéd. Ideális
esetben ott mindent alád raknak. A judóban azért nem teljesen így van, ott nincs annyi
pénz, de azért az is egy zártabb
közeg. Ott természetes volt,
hogy elutazol ide-oda, sokszor
annak örültünk, hogy itthon
vagyunk, mert annyit mentünk.
Most már meg kell nézni, mi
mennyibe kerül. Ez a világ keményebb, itt – igaz, hogy más
célokért – keményen kell kaparni.
– Edzõi, sportvezetõi állás
nem érdekelt?
– Ebben még nem gondolkodtam. Huszonöt éve judózom, akárhogy is nézem, ehhez

Szabálymódosítások
olimpia elõtt
A Nemzetközi Judo Szövetség
szabálymódosításokat jelentett
be, amelyek jelentõsen befolyásolhatják a londoni olimpiai
kvalifikációt. Errõl Hangyási
Lászlót, az ASE judo szakosztályának vezetõedzõjét kérdeztük.
– Az egyik változás, hogy ezentúl világ- és Európa-bajnokságon két versenyzõ indulhatna
országonként. Ez a kicsiknek
gazdaságilag nem jó, sok pénz
kell a versenyeztetéshez – tudtuk meg a szakosztályvezetõtõl.
– A nagy nemzetek: oroszok,
franciák, japánok, koreaiak,
grúzok, versenyzõivel nagyon
felerõsödne a mezõny, ami a
kvalifikációnál kevesebb pontot

jelentene. Érdekesen alakulna
az olimpiai kvalifikációs rangsor. Májusig még eldönthetik,
mert ha erre szavaznak, akkor
két évig nem változtathatnak
rajta. A másik változás, ami már
biztos, hogy ezentúl nem lehet
lábra nyúlni. Ezzel azt akarják
elérni, hogy ne szabadfogású
birkózás legyen a tatamin. Egybõl leléptetés lesz érte a büntetés, ami elég kemény, sok vitás
eredmény lesz miatta, pár hónap
kell, hogy kiforrja magát. Mi
már így készülünk, Bor Barnának, és Csoknyai Lacinak sem
kedvezõ ez az új szabály, majd
kiderül, mit kell csiszolni.
(joko)

Budapesten rendezték a felnõtt
I. osztályú judo ORV-t. Az ASE
versenyzõi két arany-, két ezüstés két bronzérmet szereztek:
I. Csoknyai László (81 kg), Bor
Barna (+100 kg).

II. Õri Felícián (60 kg), Kiss
Norbert (73 kg).
III. Antoni Zoltán (73 kg),
Gombár Szabolcs (+100 kg).
V. Köller Milán (81 kg) VII.
Kovács Botond (73 kg).

értek a legjobban. A sok tapasztalatot ki lehet használni,
és továbbadni. Most úgymond
haknizni járok külföldre. Hívnak edzõtáborokba, tartottam
egyet-kettõt Olaszországban és
Horvátországban, de Bécsben
is levezettem már egy-két
edzést. 2010-re is van már
olasz, szlovén és horvát meghívásom. Az olaszok szeretnék, ha sûrûbben mennék, karácsony és szilveszter között
másodszor voltam kint, tetszett
a munkám. Nekik az lenne a
jó, ha havonta egy hetet kimennék Torinóba és az élversenyzõikkel foglalkoznék. Most velük egyezkedem. Így benn maradnék a judóban, amitõl teljesen nem akarok elszakadni, de
a munkámmal össze kell
egyeztetni.
– Hosszú távú tervek?

Fotó: Molnár Gyula

Nem akar teljesen elszakadni a judótól

– A számítástechnika a cél,
itthon akarok dolgozni, nem
akarok külföldön letelepedni.
Szeptemberben nõsültem, építkezni szeretnénk, azt hittem,
tavasszal már neki is kezdhetünk, de még nagyon sok mindent kell elintéznem.
Kovács József

Buzás a Herthánál
A 2009/2010. évi NB I-es
férfi felnõtt bajnokságban kizárólag olyan sportszakember láthat el szakmai igazgatói feladatokat, aki MLSZUEFA „PRO” edzõi diplomával és az MLSZ éves továbbképzésén szerzett tanúsítvánnyal rendelkezik. A Paksi
FC-nél dolgozó két szakember – Buzás Attila és
Osztermájer Gábor – jelen
pillanatban e képzés hallgatója. További feltétel, hogy a
leendõ szakedzõ olyan európai klubcsapatnál töltsön el
legalább egy hetet, ami valamelyik nemzetközi kupában
játszik az adott szezonban.
Dárdai Pál (Hertha BSC) segítségének
köszönhetõen
Buzás Attila decemberben
egy hetet tölthetett a nagy
múltú németországi egyesületnél. – Pálosi Attila barátommal utaztunk ki Berlinbe,
ahol bepillantást nyerhettünk
a klub mindennapjaiba, beszélhettünk a vezetõedzõvel,
edzéseket látogathattunk, va-

lamint a gazdasági háttérrel
is megismerkedhettünk.
A HBSC jelenleg sereghajtó a Bundesligában, de letargikus állapotnak nyoma sem
volt, mindenki tette a dolgát
becsülettel, hogy minél hamarabb ismét eredményesek
legyenek.
A képzés végén már száz
„PRO” licences edzõ lesz
Magyarországon, ami a szakmai elõrelépés egyik záloga
lehet. Buzás Attila hozzátette, örülne, ha testvére, Szabó
János egyszer a Hertha játékosa lehetne, de jelen pillanatban ez a kérdés nincs napirenden. A tanultakat a pályán is hasznosíthatja, mivel
a „legidõsebb” Buzás a megyei elsõ osztály listavezetõ
Bölcske egyik húzóembere.
A Paksi FC II.-vel kapcsolatban az ifjú tréner elmondta,
az NB III. Dráva-csoportjában a minimális cél a dobogó. A németországi kirándulás pedig élete végig emlékezetes marad.
-faller-
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Készülnek a tavaszi fordulókra
Megkezdte felkészülését a bajnoki szezon tavaszi fordulóira a
Paksi FC Soproni Ligában szereplõ labdarúgócsapata. A téli
szünet nem volt túl hosszú a
Paksi FC számára, az egyhónapos pauza alatt a játékosok aktívan pihentek, a gárda nagy része
az ESZI Kupa kispályás teremlabdarúgó tornán szerepelt. Az
elsõ foglalkozás a klubházban
zajlott, melyen bemutatták az
együttes új játékosait is. – A kölcsönben Szolnokon játszó Csehi
Tamást visszahozzuk Paksra,
valamint zöld-fehérbe öltözik
Bartha László is. A támadó ferencvárosi nevelésû játékos,
egykori utánpótlás válogatott.

Formahanyatlását követõen az
NB II-es Kozármislenyben szerepelt, tudása alapján azonban
mindenképp élvonalban a helye.
Reméljük, él az általunk kínált
lehetõséggel – fogalmazott Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetõje. Gellei Imre a felkészülés
fontosságát emelte ki, valamint
a sérülésmentes edzéseket. A
decemberben átadott mûfüves
pálya a tréningeket tekintve komoly elõrelépést jelent. A szakvezetés az immár hagyományos
balatonfüredi edzõtábort követõen – ahol az NB II-es Ajka
(PFC–Ajka 1:0) és az élvonalbeli Fehérvár FC ellen játszik a
PFC – további tíz felkészülési

Teniszhírek
Téli háziversenyt rendeztek a
PSE utánpótláskorú teniszezõinek a PSE Teniszcsarnokában. A megmérettetésen
közel ötvenen álltak rajthoz,
a fiúk három, míg a lányok
négy korosztályban mérkõztek egymással. A verseny
egyben rangsoroló is volt, de
a legfõbb cél, hogy a gyermekek éles mérkõzésen mutathassák meg az eddig tanultakat. – A fõ hangsúly a
sportág
megszerettetésén
van, s azon: érezzék a gyerekek, hogy tétje is van a sok
gyakorlásnak. Ha jó eredményt érnek el, akkor látják,
hogy jó úton járnak, ha pedig

Penta

nem, akkor azt mérhetik le,
miben kell még fejlõdniük –
mondta el Kacsó Tibor versenyszervezõ. A PSE-nél öt
szakedzõ neveli az utánpótlást, amelybõl többen kerültek már a felnõtt férfi NB IIes csapatba, de a lányoknál is
vannak kiemelkedõ eredmények, elég, ha Klopcsik Dia
nevét említjük. A fiúk mezõnyében végül Petõ József,
Kovács Áron és Feil Dániel
végzett elsõ helyen korcsoporttól függõen, míg a lányoknál Csergõ Ágnes, Szabó Andrea, Simon Rebeka és
Nagy Veronika diadalmaskodott.
efgé

mérkõzést tervezett, ezek közül
többet a Fehérvári úton. – Az
elsõ edzést követõen Haraszti
Zsolttal a horvátországi Rovinjba utazunk, ahol olyan ellenfelekkel vesszük fel a kapcsolatot,
melyek mindenképp segíthetnek felkészülésünkben. Elsõsorban horvát és szlovén csapatokkal szeretnénk játszani – tette
hozzá a Paksi FC vezetõedzõje.
A csapat jó hangulatban készül
a február 20-i Zalaegerszeg elleni bajnoki rajtra. Éger László
csapatkapitány elõre tekint: – A
hátul lévõ csapatok, így a Nyíregyháza, a Diósgyõr, a Szombathely, a Kecskemét, a Budapest Honvéd vagy a Ferencvá-

Súlyos betegség után 62 éves korában elhunyt Kovács Dénes. Az
egykori kiváló középhátvéd Faddon kezdte labdarúgó pályafutását,
majd 1975-tõl 1981-ig a Paksi SE játékosa volt. Csapataival kétszer
nyert megye bajnokságot és Szabadföld Kupát. Rokonok és barátok
január 15-én kísérték utolsó útjára. Ravatalánál, a Fehérvári úti temetõben az egykori csapattárs, Somodi Béla mondott búcsúbeszédet.

Eladó
ingatlanok

A Kossuth Lajos utcában 4
szobás, összkomfortos családi
ház eladó.
Irányár: 21,3 M Ft.
Dunaszentgyörgyön a Malom
utcában összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó.
Irányár: 15,8 M Ft.

ABLAK+AJTÓ

kedvezménnyel január 31-ig.

3,5 és 6 kamrás profilok,
szabvány- és egyedi méretek
garantált hõ- és hangszigetelés
redõnyök, szúnyoghálók
7030 Paks, Kereszt utca 17.
Tel./fax: 75/421-681, 20/9670-339

Dunakömlõdön a Sánchegy utcában 2,5 szobás, összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 11,5 M Ft.
Szekszárdon, a Szüret utcában
panorámás ötszobás sorházi
családi ház, sok extrával eladó.
Irányár: 29 M Ft.

MÛANYAG ÉS FA NYÍLÁSZÁRÓK

40%

ros mindenképp igazolni szeretne, és azért, hogy jövõre is NB
I-sek legyenek, mindent megtesznek. Nekünk azonban elõnyünk van velük szemben, és
inkább felfelé nézünk a tabellán.
Arra koncentrálunk, hogy stabilan az elsõ tízben legyünk tavasszal is – értékelt a csapatkapitány. A Paksi FC jelenleg 9.
helyen áll a Soproni Ligában, az
együttesre tavasszal 8 hazai és 7
idegenbeli bajnoki vár. A zöldfehérek a Ligakupában is bizonyíthatnak a Ferencváros, az Újpest és a Haladás társaságában.
A középdöntõben kétszer mérkõznek egymással a felek, a
döntõt a csoportgyõztes játssza
a másik ág elsõ helyezettjével.
A Paksi FC a kupában az Újpest
ellen kezd február 17-én. -röné-

Kiadó Pakson, a Fenyves utcai
üzletsoron egy 25 m2-es üzlethelyiség.
A Kossuth L. utcában 3 szobás, földszinti, felújított lakás,
garázzsal, kerttel eladó.
Irányár: 16,8 M Ft.

Ingatlanok eladása, vétele elõtti értékbecslés, épületdiagnosztikai vizsgálat. Részletes
felvilágosítás:
Fonyó Lajos ingatlan értékbecslõ, közvetítõ.
Tel: 30/557-3645. e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Mozimûsor

Kiállítás

január 24. (vasárnap) 19 óra
PÁROS MELLÉKHATÁS
amerikai vígjáték

Az AlternArt Mûvészeti Egyesület Paks város jelképei és értékei címû kiállítása nyílott
lapzártánk után a mûvelõdési
központban. Többek között
festõ, rézmûves, keramikus,
tûzzománc készítõ munkáit
láthatják a nagykiállítóban. A
magyar kultúra napja alkalmából rendezett tárlat február 26ig látogatható.

Január 27. (szerda) 19 óra
1
színes magyar sci-fi
Január 29. (péntek) 19 óra
SZÉLHÁMOS FIVÉREK
feliratos amerikai
romantikus-vígjáték
Január 31. (vasárnap) 19 óra
PARANORMAL
ACTIVITY
feliratos amerikai horrorfilm
Február 3. (szerda) 17 óra
ARTHUR:
MALTAZAR BOSSZÚJA
francia családi-animációs film
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Nép ügyvédje
A Tolna Megyei Igazságügyi
Hivatal Jogi Segítségnyújtó
Szolgálata Pakson a Dózsa
György úti irodaházban, a II.
emelet 210-es irodában, minden páratlan héten, kedden 9
órától 12 óráig tart kihelyezett
ügyfélfogadást. A jogi segítségnyújtás telefonszámai: 74/529287, 74/529-288, 74/529-282.

Sváb bál
Január 30-án, 19 órától a
Dunakömlõdi Faluházba várják a bálozókat a paksi Német
Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat szervezésében.
Közremûködik a Roger Schilling és a Color Band, fellépnek
a paksi német nemzetiségi iskolák tánccsoportjai és a
németkéri tánccsoport. A
batyusbálban büfé is üzemel
majd. A jegyvásárlók a
75/675-690 és a 06-20/2364946-os telefonokon érdeklõdhetnek.

Mit ajánl
olvasóinak
a városi könyvtár
gyerekkönyvtára:
A 13 éves Maria Merryweather
szülei halála után nagybátyjához költözik Holdföldére.
Egyetlen öröksége egy legenda
a Holdhercegnõrõl, egy kis fehér lóról és két család ellenségeskedésérõl. Amikor az árva
Maria Holdföldére érkezik, úgy
érzi, végre hazaért. Új gyámja
kedves és jó kedélyû, és mintha
mindenki régóta a barátja lenne. De a szépség és a kényelem
mögött tragédia rejtõzik. A lány
elhatározza: kideríti, mi árnyékolja be Holdfölde múltját, és
visszahozza a békét Holdföldére. Csodálatos állatok, régi-új
ismerõsök segítik Mariát, és a
történet végén azt is megtudjuk, mi lett az elsõ Holdhercegnõvel. A Holdhercegnõ egy
gyönyörû tündérmese, amit újra és újra és újra és újra el
akarsz majd olvasni.
Ez a könyv ajtó egy szebb és
tisztább világra.
Elizabeth, Goudge:
Holdhercegnõ
Lázár Ágnes
gyermekkönyvtáros
Nyitva tartás:
H-V 05-19-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

Paksi Hírnök

Fotó: Molnár Gyula
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A városi mûvelõdési központ kiskiállítójában rendezte meg
félévzáró tárlatát a több mint tizenöt éve mûködõ Paksi
Képzõmûvészeti Iskola. Takács Éva pedagógus, az iskola
vezetõje elárulta, hogy igyekeztek változatos képet adni az
általuk végzett munkáról, ezért nagyon sokféle témát és technikát felvonultattak. A kiállításon több mint húsz alkotó
mutatkozik be, gyerekek, fiatalok és felnõttek együtt, mivel az
iskolában képzõmûvészettel foglalkozók is különféle korosztályhoz tartoznak. Van, aki kedvtelésbõl jár, akad olyan is, aki
egyetemi, fõiskolai felvételire készül, és olyan is, aki gyerekként
itt tanulta az alapokat, s most felnõttként visszatért.
Az iskolának a városi mûvelõdési központ ad otthont már három
éve, itt tartják hétfõ délutánonként a foglalkozásokat. A
növendékek munkájába február 12-ig nyerhetnek bepillantást.

Paksi Hírnök

Pécsi Tudományegyetem
Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar
2010 szeptemberétõl Pakson ismét elérhetõ az

EMBERI ERÕFORRÁS
TANÁCSADÓ MESTERSZAK,
amely az elsõ helyes jelentkezések alapján
Magyarország legnépszerûbb mesterképzése 2009-ben!
A korábbi humán szervezõ egyetemi szak utódja az új felsõoktatási
rendszerben a két éves emberi erõforrás tanácsadó mesterszak. A
képzés célja olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági
jellegû ismeretek birtokában egyaránt biztosan mozognak a munkavállalás világában és a továbbképzés rendszerében.
A Pécsi Tudományegyetem szakemberei elsõsorban a korábban személyügyi szervezõ, munkavállalási tanácsadó, humán erõforrás menedzser, vagy humán szervezõ szakon végzett hallgatóknak ajánlják
a képzést (õk egyébként korábbi tanulmányaik egy részét el tudják
fogadtatni), ám felvételt nyerhet bármely fõiskolai vagy egyetemi
szakos diplomával rendelkezõ jelentkezõ, aki a mesterszak tanulmányaival párhuzamosan vállalja egyes korábban hiányzó ismeretek
megszerzését. A mesterképzés költségtérítéses, levelezõ képzésként
kerül indításra.
FELVÉTELI JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2010. február 15.
További információt a www.feek.pte.hu honlap felvételizõknek szóló
részében találhatnak az érdeklõdõk.
A PAKSI KÉPZÉS FELTÉTELEIRÕL INFORMÁCIÓT AD: Ruff Ferenc,
Dél-Dunántúli Humánerõforrás Kutató és Fejlesztõ Nonprofit Kft.
7030 Paks, Dózsa György u. 95., Telefon: 06/75/510-117
e-mail: rufffe@npp.hu

HOZZA
BE RÉGI
7030 PAKS
SZEMÜVEGÉT Dózsa György
u. 20.
Telefon:
75/511-246
ÉS ÚJ
KERETÉT
FÉLÁRON KAPJA!
Az akció 2010. január 25-tõl
2010. február 25-ig tart.
Komplett szemüvegkészítés esetén a szemvizsgálat díjtalan.
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Részletes felvilágosítás:
06/30-557-3645
INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT.

Pakson, a Barátság u. 3. sz. alatti
Üzletházban (a lakótelep központjában)
ÜZLETHELYISÉGEK
BÉRELHETÕK.
71 m2, 66 m2-es, 32 m2-es üzlethelyiség.
NINCS VARRÓGÉPE? NEM TUD VARRNI?
TUD, DE NEM SZERET? NINCS RÁ IDEJE?
Keresse fel lakóhelyéhez legközelebbi átvevõhelyet, ha van
a ruhatárában olyan, ami felvarrásra, javításra, átalakításra,
felújításra, méretre igazításra, cipzár vagy bélés cserére vár!

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!!! MINDEN JAVÍTÁSRA
50% KEDVEZMÉNY FEBRUÁR VÉGÉIG! NE HAGYJA KI!!!
Óvárosban:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
(Molnárék)
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
Nyitva: H-P 8-12 és 13-17; SZO. 8-12

Lakótelepen:
PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
(MONTÁZS)
Paks, Gagarin u. 3 Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-12 és 13-18; SZO. 9-12

Telefon: 70/528-5431
Árakról, szolgáltatásokról bõvebben tájékozódhat a honlapon: www.paksiruhaszerviz.hu

RUHATÁRBAN PROBLÉMA? A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!

Szeretne a jelenlegi betétkamatok
átlagos hozama feletti,
biztonságos megtakarítást
30% állami támogatással?
Kössön most lakástakarékpénztári szerzõdést a
Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél és visszatérítjük a lakástakarékpénztári szerzõdés szerinti
elsõ havi megtakarítását, vagy nálunk újonnan
kötött Signal lakásbiztosításának díját a lakástakarékpénztári szerzõdés szerinti havi megtakarítási összeg 110%-áig.
Új lakástakarékpénztári szerzõdés kötése esetén
3 hónapra lekötött betéttel rendelkezõ ügyfeleink
részére egy alkalommal évi 0,5% kamatprémiumot írunk jóvá a hirdetményben közzétett kondíciókhoz képest.

Az akció visszavonásig érvényes,
részleteirõl érdeklõdjön fiókjainkban!

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

