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Az írás megmarad.
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Bemutatkozik Szentgáliné Erőss Márta, a városi könyvtár új ve-
zetője, és ismerteti terveit Hefner Erika, a művelődési központ
frissen kinevezett szakmai igazgatója.                            Írásaink az 5. oldalon

NYUGDÍJASHITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!

Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2567 Ft, 500 ezer forintnál 12831 a havi törlesztőrészlet. 

Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

JÓ NAPOT,
MI ÚJSÁG?
Múltból építkező, annak érté-
keit szem előtt tartó alkotó em-
ber Tövisháti Béla, aki boldog,
mert szerető családja és olyan
hivatása van, amire mindig is
vágyott. Pakson olyan közeg-
re, a Városi Múzeumban pe-
dig olyan kollektívára, mun-
kára talált, amiért nap mint
nap hálát ad az Úristennek. 

TISZTES
POLGÁROK
Negyedik alkalommal adta át a Magyarok
Világszövetsége Tolna Megyei Szervezete
a Tisztes Polgár kitüntetést, amelyet idén
Örvös Ferenc és felesége, Örvös Ferencné
Jantner Mária vehetett át a március 15-i vá-
rosi ünnepi esten. Örvös Ferenc pedagógus-
ként kezdte pályáját, aztán a város életében
meghatározó szerepet játszó egykori kon-
zervgyárba hívták, ahol tíz évig osztályve-
zető volt, majd az üzem vezetésével bízták
meg, amelyet húsz éven keresztül igazga-
tott. Vezetése alatt a kis üzemből gyár lett,
amelyet családias hangulat és pezsgő kö-
zösségi élet jellemzett. Mária néni szülei
példáját követve választotta a tanári hiva-
tást. A pécsi diák-, majd első tanítói évei
után Paksra került és 36 éven át tanította a
gyerekeket írni és olvasni, és adott nekik
életre szóló útravalót emberségből. Ahogy a
méltatásban elhangzott, a nyugalom és a bé-
kesség városának nevezik Paksot, ami a
szülőföldet és az otthont jelenti számukra.
Azt kívánják, hogy minden embert olyan
szeretet vegyen körül, mint amilyen az Ör-
vös családot is összetartja. A példamutató
életpályák elismerésére alapított kitüntetés
átadása előtt Tell Edit, Paks város alpolgár-
mestere mondott ünnepi beszédet. Az ünne-
pi műsort a II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola diákjai adták. Örvös Ferencről és Ör-
vös Ferencnéről lapunk következő számá-
ban olvashatnak portrét. Kohl Gyöngyi
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Februártól városszerte egy-
séges időpontban, minden
hónap utolsó hétfőjén vár-
ják fogadóórára a lakossá-
got a körzetek képviselői. Az
első tapasztalatok szerint a
körzetekben élők jellemzően
a komfortérzetüket zavaró
problémákkal, kérésekkel
fordultak a képviselőkhöz. 

Barnabás István, az egyes kör-
zet képviselője elmondta, hogy
a választások óta sokan keresték
már meg, elsősorban a körzet
domborzati viszonyaiból adódó,
csapadékvíz  okozta károk mi-
att. Az első, egységes időpont-
ban megtartott fogadóóra idején
viszont éppen külföldön tartóz-
kodott, így a lakossági megkere-
séseket képviselőtársa, Leber
Ferenc fogadta a Bezerédj Álta-
lános Iskolában. Ő arról számolt
be, hogy az egyes körzetből hár-
man keresték fel, 

jellemzően utakkal,

járdákkal kapcsola-

tos észrevételekkel, 

kérésekkel. Leber Ferencet dr.
Nagy Tibor segítette ki, ugyanis
mindketten a művelődési köz-
pontban tartják fogadóóráikat. A
hatos választókörzet képviselője
elmondta: februárban nem volt
érdeklődő, ám más csatornán ke-
resik az emberek. Fordultak már
hozzá az Újtemplom utca csapa-
dékvíz-elvezetésével, a VMK-
park közvilágításával, a Teller
Ede utca szilárd burkolatának ki-
építésével kapcsolatban, jelez-
ték, hogy a Kurcsatov úti orvosi
rendelő melletti lépcsőnél nincs
korlát, javasolták a Kurcsatov úti
volt újságospavilon betonalapjá-
nak elbontását. Érdeklődtek nála
az általánosiskola-választás lehe-
tőségéről, de parkosítással össze-
függő kéréseket, kérdéseket is
kapott, és a galambokkal kapcso-

latban is kap jelzéseket. A kéré-
sek nagy többségét rövid időn
belül teljesítették, a fennmaradó
felvetések orvoslása pedig for-
rásfüggő. 

A művelődési központban
várta a körzetében élőket Csa-
jági Sándor is, aki arról szá-
molt be, hogy első fogadóórá-
ján hárman keresték fel járdák-
kal kapcsolatos problémákkal,
amit aztán a helyszínen együtt

is megtekintettek. A felvetése-
ket továbbította a műszaki osz-
tálynak. A képviselő hozzátet-
te: körzete minden utcájában
felmérték a járdahibákat, ezek
várhatóan őszig mindenhol ki
lesznek javítva. 

Kern Józsefhez nem kopogta-
tott be senki a városházán tartott
fogadóóráján, de ahogy az előző
választási ciklusban megszok-
hatták a körzetében élők, telefo-
non, illetve körzetbejárásai al-
kalmával bárki megkeresheti.
Az emberek élnek a lehetőség-
gel, a magánjellegű problémák-
tól a körzetben tapasztaltakon át
a város egészét érintő témákig
mindenben felkeresik a képvise-
lőt. Mint mondja, vannak

esetek, amelyek 

megoldása egyetlen

telefonjába kerül, 

ha pedig az adott felvetés úgy

kívánja, a város szakcégeihez
vagy a hivatalhoz fordul. 

Bordács József képviselő
fogadóóráján más volt a ta-
pasztalat, nagyon sokan fel-
keresték a PSE-sportpálya
klubházában. Volt, aki azt ja-
vasolta, hogy az utcájukban
lévő, megromlott állapotú
padot cseréljék ki, megkeres-
ték telektulajdonosok a ter-
vezett új edzőpályák kap-

csán, de járdajavítás iránti
igény is szerepelt a lakossági
kérések sorában. A paksi
mentőszolgálattól támogatási
kérelemmel fordultak hozzá,
ugyanis 

emléktáblát 

szeretnének állítani 

szolgálatteljesítés közben, il-

letve tragikus hirtelenséggel
elhunyt kollégáik emlékére.
A képviselő elmondta, hogy
a telektulajdonosoknak még
nem tudott semmi biztosat
mondani, a többi esetben a
megvalósítás még az idén
várható. 

Ulbert Sándor fogadóóráján
is többen jártak Villany utcai
irodájában, többek között a
Hajnal utcából azért, mert
még nincsen járda, a Hattyú
utcából pedig az út felújítása
ügyében keresték. Arról is
érdeklődtek, hogy mely főut-
cai épületek számítanak vé-
dettnek.

Spiesz József, a külső vá-
rosrészek képviselője nem
hirdetett külön fogadóórát, a
helyszínekhez igazodva fo-
gadja az ott élők megkeresé-
seit. Eddigi tapasztalatait úgy
összegezte, hogy Biritó kivé-
telével már minden telepü-
lésrészről keresték, az észre-
vételek, kérések között bel-
vízzel, utakkal, járdákkal,
közvilágítással, buszmegál-
lóval, parkosítással kapcsola-
tos egyaránt volt. Valameny-
nyi képviselő hangsúlyozta
értékelőjében: várják a lakos-
ságot a hónap utolsó hétfőjén
tartott fogadóórákon, de más-
kor is szívesen fogadják a
megkereséseket.

-gyöngy-
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő

Szerkesztőség: 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
Következő megjelenés: 2011. április 8.

Paksi Hírnök

Egységes képviselői fogadóórák:
az első tapasztalatok

Március utolsó hétfőjén, vagyis 28-án 16 és 17 óra között is-
mét várják a paksiakat a körzetek képviselői.

– Barnabás István, a Bezerédj Általános Iskolában; 
– Ulbert Sándor, az Ulbert Kft. Villany utcai irodájában;
– Bordács József a PSE sportpálya klubházában;
– Kern József a Városházán;
– Csajági Sándor, dr. Nagy Tibor és Leber Ferenc pedig a

művelődési ház kisklubjában várja a paksi polgárokat.

A 8-as körzetben nem hirdetnek külön fogadóórát, Spiesz
József a helyszínekhez igazodva fogadja az ott élők megke-
reséseit. 



Paks költségvetése azok szá-
mára is áttekinthető, akik
esetleg nem járatosak a pénz-
ügy területén, ugyanis a ren-
deletet táblázatokba rendez-
ve mutatja be, és az eligazo-
dást szöveges magyarázat is
segíti. Így minden terület
részletesen megjelenik a vas-
kos anyagban, amely megfe-
lel a törvényi előírásoknak,
ezt a független könyvvizsgá-
lói jelentés is alátámasztja.
(A költségvetés összeállítása
óriási feladat, hiszen nem
csupán az előző évi frissíté-
séről van szó. Az előkészüle-
tek már az ősszel megkez-
dődnek, amelynek részeként
összegyűjtik az intézmé-
nyektől az igényeket az év
végén tárgyalt költségvetési
irányelvekhez. A beérkezett
információkat feldolgozzák a
személyi létszámtól a tárgyi
feltételekig, illetve egyeztet-
nek a végleges döntés előtt
az intézményvezetőkkel,
hogy mi került be az anyag-
ba.) A működésre és fejlesz-
tésre 2011-ben 8,1 milliárd
forintot fordíthat a város.
Ugyan a költségvetés főösz-
szege 10,2 milliárd forint,

ebben azonban a pénzmarad-
vány és a kötvénykibocsátás-
ból származó bevétel összege
is szerepel, amit évről évre
feltüntetnek a táblázatban,
utóbbi pályázatok önerejéhez
biztosít forrást. A költségve-
tés 75 százaléka a város üze-
meltetését, működtetését fe-
dezi, 25 százalék marad be-
ruházásra, fejlesztésre és tar-
talékképzésre. A mintegy 6
milliárd forintból, ami a vá-
ros működtetését garantálja,
3,4 milliárd forint az intéz-
mények fenntartásához szük-
séges. Nincs olyan akár ön-
kéntesen vállalt, vagy kötele-
ző feladat, amely százszáza-
lékos állami támogatást kap-
na, összességében az állami
normatívák az intézmények
költségvetésének egyharma-
dát fedezik, saját bevételük
mintegy 24 százalék, a fenn-
maradó 43 százalékot a város
biztosítja a működéshez.
Nagy tétel a városüzemelte-
tés is, hiszen erre egymilliárd
forintot fordítanak. Ebbe a
körbe tartoznak többek között
a köztisztasággal kapcsolatos
teendők, az utak karbantartá-
sa, az ivóvíz- és szennyvízke-
zelés, a közvilágítás, a szú-
nyogirtás, a bérlakások, in-
tézmények karbantartása, a
karácsonyi díszkivilágítás.
Az önkormányzati kiadások,
a szociális gondoskodás, a
civil szervezetek 352 millió
forint összértékű támogatása,
a polgármesteri hivatal költ-
ségvetése, a német nemzeti-
ségi, illetve a cigány kisebb-
ségi önkormányzat támogatá-
sa összességében hozzávető-
leg 1,6 milliárd forint kiadást
jelent a városnak. 

A működtetéshez szükséges
összeg mellett nagyjából két-
milliárd forint marad fejlesz-
tésekre. Hozzáláthat a város a
gyógyfürdő önerős megvaló-
sításához, valamint pályázati

támogatással a cseresznyési
iskola felújításához, az új hul-
ladékgazdálkodási rendszer,
illetve szennyvíztisztító telep
építéséhez. A beruházások
sorában szerepelnek még töb-
bek között útfelújítások, ext-
rémsporttelep létesítésének
megkezdése a strand mellett,
egy csónaktároló megépítése,
gyermekkönyvtár kialakítása
a nagykönyvtár mellett, vala-
mint folytatva a lakótelepi
tömbbelsők rehabilitációját,
az Újtemplom, illetve Kodály
Zoltán utca közötti terület
rendbetétele, és a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola fel-
újításának folytatása. A költ-
ségvetési rendeletet a
www.paks.hu honlapon bön-
gészheti a lakosság.

Kohl Gyöngyi
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Nyaralj és spórolj az IBUSZ Mediterrán
Tombolájával! Ha már tudod, mikor szeretnél

nyaralni menni, de azt nem, hogy pontosan hová,
akkor váltsd kedvezményre a bizonytalanságot!

Bízd a döntést a Mediterrán Tombolára és spórolj a
nyaraláson! A tengerparti nyaralás közelebb van

mint gondolnád, 1 hét akár 5000 Ft-ért!

IBUSZ Utazási Iroda Tel.: 75/310-208
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 29. e-mail: paks@ibusz.hu

Velünk már 109 éve garantált az utazás! IBUSZ. A megbízható magyar márka.

VALUTAVÁLTÁS 
rendkívül kedvező árfolyamon

10-30%-os

Kiegyensúlyozott 
és biztonságos
A fenti szavakkal jel-
lemezte Hajdú János
polgármester Paks
idei költségvetését,
amelyet egyhangúlag
fogadott el a képvise-
lő-testület március 
9-i ülésén. Idén 8,1
milliárd forint áll
rendelkezésre telepü-
lésünk működtetésé-
re és fejlesztésére,
utóbbira nagyjából
kétmilliárd forint. 

Március 7-től egységesedett a
Tolna megyei körzeti földhi-
vatalok nyitva tartása, ez alap-
ján a paksi körzeti földhivatal
a következő időpontokban fo-
gadja majd az ügyfeleket: hét-
főn, szerdán, csütörtökön:
8–15 óráig, kedden és pén-
teken: 8–11 óráig.

Földhivatali
nyitva tartás

Idén is a pedagógusnapi ün-
nepségen adják át a Gyerme-
keinkért díjat, amit az önkor-
mányzat  alapított az oktató-
nevelő munkát végző pedagó-
gusok és pedagógiai szakszol-
gálati tevékenységet ellátók el-
ismerésére. Most jelöléseket
várnak a két díjazottra, a javas-
latokat írásban, április 1-jéig
lehet benyújtani dr. Blazsek
Balázs címzetes főjegyzőnek
(Dózsa Gy. út 55-61.). 
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163 éve született meg az a 12
pont, ami összefoglalta a már-
ciusi ifjak követeléseit. A for-
radalmárok a reformkori Ma-
gyarországon működő cenzúra
miatt elsőként a sajtószabadság
megteremtését követelték. A fe-
lelős magyar kormány hiánya és
az udvari kancellária önkényes
rendelkezései miatt jogos köve-
telésként jelentkezett a felelős
minisztérium kijelölésének és
az évenkénti országgyűlés meg-
rendezésének igénye is. A föl-
desúri elnyomás és az úrbéri
rendszer visszaéléseinek elvi-
selhetetlen terhei miatt a '48-as
röpiratban Petőfi síkra szállt az
úriszék és az úrbéri viszonyok
eltörlésének szükségessége mel-
lett és kiállt a törvény előtti
egyenlőség megteremtéséért. A
12 pont követelései között meg-
jelenik a nemzeti őrsereg meg-
alakítása is, hiszen ekkor nem
létezett az ország védelmét ellá-

tó önálló katonai erő. Magyaror-
szágnak a reformkorban nem
csupán felelős minisztériuma és
saját hadereje, de bankja sem
volt, így a követelések között
szerepel az önálló pénzügyi fel-
ügyeletet ellátó jegybank meg-
alapításának igénye is. A ‘48-as
röpirat a nép kívánságaként tol-
mácsolta az udvari kancellária
által fogva tartott magyar láza-
dók szabadon bocsátását és az
oszmán hódoltság alatt elvesz-
tett Erdély visszacsatolását. 

Mit kíván a magyar nemzet
163 évvel a forradalom után? A
‘48-ban megfogalmazott köve-
telések és a mai kor emberének
igényei között ennyi idő eltelte
után is vonható párhuzam, még
ha a 12 pont követelései mára
magától értetődőnek, evidenciá-
nak tűnnek is. Arról, hogy ma
milyen igények fogalmazódnak
meg a társadalomban, az utca
emberét kérdeztük meg. 

Tóth Zorán
szerint a 12
pont követelé-
sei ma is aktu-
álisak, csupán
egész más a

vetületük. Ma nem azzal van
probléma, hogy nincsen nem-
zeti hadsereg, hanem, hogy ke-
vés a katona és azokat is kül-
földre viszik. Nem ért egyet
azzal, hogy magyar katonák az
afganisztáni fronton tartóz-
kodnak. Az I. István Szakkép-
ző Iskola 9. évfolyamos tanu-
lója azt is kiemelte, ma már
Magyarország az Európai Unió
tagja, így az ott zajló döntések
befolyásolják életünket. 

Molnár Jó-
zsefné szintén
úgy véli, hogy
az egykor
megfogalma-
zott gondola-

tok ma is érvényesek, ő példá-

ul legfontosabbnak a béke és
egyetértés megteremtését tart-
ja. Azt is kiemelte, hogy a fele-
lős minisztérium működtetésé-
re vonatkozó igény nemcsak
‘48-ban fogalmazódott meg az
emberekben, ma is a társada-
lom egyik legalapvetőbb köve-
telése. 

Takácsné Dö-
mény Rózsa
elmondta, reg-
geltől estig
d o l g o z i k ,
ezért nem ér

rá televíziót, híradót nézni,
nincs otthon a napi politiká-
ban, ennek ellenére úgy gon-
dolja, a legnagyobb problémát
ma a társadalmi széthúzás je-
lenti. Szerinte régen sokkal
jobban összetartottak az embe-
rek, nem volt ekkora különb-
ség és ellenségeskedés a társa-
dalmi rétegek között. 

Matus Dóra

Mit kíván a magyar nemzet?
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A március 13-i bécsi forrada-
lom és a pesti 15-i események
hatására, valamint a Bécsben
tárgyaló Kossuth vezette kül-
döttség követeléseinek enged-
ve az udvar meghátrált – idéz-
te fel 1848 márciusának ese-
ményeit ünnepi beszédében
Hajdú János polgármester.
Március 17-én Bécs hozzájá-
rult gróf Batthyány Lajos mi-
niszterelnöki kinevezéséhez,
beleegyezett az önálló ma-
gyar kormány megalakulásá-
ba. Mindez törvényesen, egy
csepp vér nélkül történt. A
történelem olyan forgató-
könyvet produkált, melynél
különbet író sem alkothatott
volna.

Magyarország, a magyar
nép másokhoz hasonlóan
most is szabadságharcot vív
– jelentette ki. A polgármes-
ter kifejtette: ma minden ma-
gyar emberre kétmillió forint
államadósság jut. Ez háztar-
tásonként havonta ötvenezer

forint kamattörlesztést jelent.
Az országra rátelepített pénz-
elszívó berendezés addig fog
működni, ameddig az ország
hitelgyámság alatt áll, amed-
dig ekkora adóssága van. Az
is látszik – tette hozzá Hajdú
János –, hogy az adósság tör-
lesztését csak az ország né-

pének jelentős áldozatválla-
lása, gazdaságának kizsák-
mányolása árán tudja kiter-
melni.  Ebbe viszont köz-
megegyezés híján belebukhat
a kormány. Nyilvánvaló,
hogy ilyen helyzetben a sza-
badság kivívása nagy áldoza-
tokat követel. 

Kérdés, felkelthető-e még
egyszer olyan országos akaratú
áldozatkészség, mint amivel
talpra állt Magyarország a tria-
noni, és az azt követő gazdasá-
gi összeomlás után.

A mi közreműködésünk, ál-
dozatvállalásunk, megérté-
sünk, helytállásunk nélkül a
szükséges változások nem kö-
vetkeznek be. Mi magyarok,
együtt és külön-külön is, az or-
szágban és Pakson is, most ma-
gunk alakíthatjuk a sorsunkat,
utódaink sorsát. Dönthetünk
úgy, hogy részt vállalunk a
munkából, a feladatokból és
félre is állhatunk.

Hajdú János emlékeztetett
Deák intelmére: „Amit erő
vagy hatalom elvesz, azt idő
és kedvező szerencse újra
visszaadhatják. De amiről a
nemzet, félve a szenvedések-
től, önként lemondott, annak
visszaszerzése mindig nehéz
és kétséges”.

-kg-

Az ország most is szabadságharcot vív
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Takarékos gazdálkodás, informa-
tikai fejlesztés, egy barátságos,
angolos könyvtárbelső kialakítá-
sa – egyebek mellett e célok men-
tén kíván dolgozni Szentgáliné
Erőss Márta, a Pákolitz István
Városi Könyvtár új igazgatója.
Családjával nemrég úgy döntöt-
tek, hogy Budapestről vidékre
költöznek, így talált rá a paksi
könyvtári pályázatra. Az új igaz-
gató országos tanügy-igazgatási
és kulturális-könyvtári szakértő-
ként és szakfelügyelőként is dol-

gozik, ugyanakkor könyvtárosi
végzettsége mellett a pedagógiai
hivatásnak is szentelte életét – a
két szakma összefonódását pedig
kiemelkedően hasznosnak tartja
munkája során. Mindkét szakte-
rületen rendelkezik intézményve-
zetői gyakorlattal, emellett remé-
li, külföldi tapasztalatait is kama-
toztatni tudja, 15 évig élt ugyanis
Ausztriában és Németországban
férjével és lányával, aki nemrég
végzett az orvosi egyetemen. 

Szentgáliné Erőss Márta el-
mondta, kinevezése előtt sok
értékes beszélgetést folytatott
Gutai Istvánnal, a könyvtár
nyugdíjba vonuló igazgatójá-
val, így segítségével betekin-
tést nyerhetett az intézmény
feladataiba. Rengeteg tervvel
érkezett, melyekkel szeretne
beilleszkedni majd a város
kulturális fejlesztési koncepci-
ójába. 

Az új igazgató a közeljövő fel-
adatai közül a gyermekkönyvtár
új helyre költöztetésével a köz-
ponti épület funkcionális terei-
nek újragondolását emelte ki. A
gyermekeknek kialakítandó új
helyiség a tervek szerint modern
és barátságos kialakítással, gyer-
mekkuckóval és mesesarokkal
várja majd a kicsiket; a könyvtár-
ban megüresedő helyiségben pe-
dig  lakossági és egyéb progra-
mok kerülnek majd előtérbe. Az
igazgató úgy véli, egy mai
könyvtárnak már információs
forrásközpontként kell működ-
nie, hiszen többek között a fiata-
lok információs igényeit csak
úgy lehet kielégíteni, ha az intéz-
mény több csatornán keresztül
nyújtja szolgáltatásait. A hagyo-
mányos információhordozók,
azaz a könyv- és folyóiratál-
lomány mellett fontos a multi-
médiás eszközök és adathordo-

zók bővítése is. A cél az, hogy az
olvasók a könyvtáron belül is ke-
resni tudjanak a különböző adat-
bázisokban ill. a könyvtár egyes
szolgáltatásai otthonról is elérhe-
tővé váljanak. Szentgáliné Erőss
Márta az informatikai fejleszté-
sek mellett kiemelten fontosnak
tartja a kellemes, barátságos, ma-
gas színvonalú könyvtári kör-
nyezet kialakítását, mely, mint
mondja, nem feltétlenül pénz
kérdése. Olcsó, egyszerű ötletek
segítségével is megvalósíthatóak
igényes átalakítások, emellett a
pályázati lehetőségek kiaknázá-
sára is kiemelt figyelmet fog for-
dítani. Személyes célkitűzésként
fogalmazta meg a jó kollegiális
viszony kialakítását, a kellemes
könyvtári atmoszféra fenntartá-
sát, ezért szívesen fogadja a
munkatársak ötleteit is, melyeket
be lehet építeni a további fejlesz-
tési tervekbe.                      -dsz-

Számos tervvel érkezett az új igazgató

Egy jól működő közművelődési
intézménynek jelentős szerepe
van a helyi társadalom szellemi
színvonalának alakításában, szö-
gezte le Hefner Erika, akit a kép-
viselő-testület legutóbbi ülésén a
Paksi Közművelődési Nonprofit
Kft. szakmai igazgatójává vá-
lasztott. A szakember 1988 óta
dolgozik közművelődési terüle-
ten, az első tíz évet éppen abban
az intézményben töltötte, aminek
most első embere lett. Hefner
Erikát talán nem kell bemutatni
az olvasóknak. A kulturális terü-
let minden zegzugát ismeri, fon-
tos feladatokat látott el a Városi
Művelődési Központban, a Tol-
na Megyei Önkormányzat Kul-
turális Intézeténél, a Magyar
Művelődési Intézet és Képzőmű-
vészeti Lektorátusnál, amelynek
Dél-Dunántúli Regionális Kultu-
rális Koordinációs Irodáját veze-
ti. Közismertté mégis talán drá-
mapedagógusként vált. Évtize-
dek óta, hol intézményi keretek
között, hol önként vállalt feladat-
ként, színjátszó kört vezet. – Az

igazi siker az, hogy növendéke-
ink ma már a film- és színiakadé-
miákon tanulnak, ott vannak a
helyi televízióban, a Fortuna Rá-
dióban, szereplőként, műsorve-
zetőként közreműködnek a város
rendezvényein – fogalmazott
Hefner Erika. Ennek a munká-
nak elismeréseként egy éve,
március 15-én vehette át a Tisz-
tes Polgár kitüntető címet. 

A négydiplomás szakember
szeretné a művelődési központ
paksiak számára jól ismert, be-
vált értékként megjelenő eleme-
it megtartani, de emellett meg
kívánja keresni azokat a felada-
tokat is, amelyeket eddig nem
fedett le az intézmény. Újra kí-
vánja pozicionálni a művelődési
központot a paksi, a kistérségi
és az országos környezetben. A
vezetői munkát szolgálatnak te-
kinti, és azt szeretné, hogy a
nonprofit kft. hasonlóképp szol-
gálja a várost: háttérintézmény-
ként, magas szintű szakmai
munkával, a városi ünnepségek
együttműködő szervezőjeként

lássa el kulturális feladatait.
Hefner Erika leszögezte: a paksi
művelődési központnak meg-
vannak a lehetőségei, hogy több
országos szervezet – a Magyar
Művelődési Intézet és Képző-
művészeti Lektorátus, a Magyar
Drámapedagógiai Társaság –
dunántúli bázisintézményéé vál-
hasson, de az új igazgató tervei
között szerepel az is, hogy a
megújuló cseresznyési erdei is-
kolát országszerte ismert, jól
működő képzési centrummá fej-
lessze. Hefner Erika elmondta:
új arculatot kíván kialakítani az
intézménynek, melynek prog-
ramjait színvonalas, egységes
városi programfüzetben hirdeti
meg. Elengedhetetlenül szüksé-
gesnek tartja a város intézmé-
nyei közötti összefogást, a kor-
rekt, aktív munkakapcsolatot.
Kiemelt célközönség számára a
gyermekek és a fiatalok. – Peda-
gógusi mivoltom elengedhetet-
lenné teszi ennek a korosztály-
nak az intézménybe való becsa-
logatását, nemcsak az ott zajló

programokra, hanem a rendez-
vények kapcsán a tartalmi mun-
kába is.

Az új vezető hozzátette: – Ko-
runkban felértékelődnek azok a
szervezetek és tevékenységek,
amelyek a változásokhoz való
alkalmazkodásra, a változó vi-
lágban való eligazodásra képe-
sek. Meggyőződésem, hogy a
Paksi Közművelődési Nonprofit
Kft. is ezek sorába tartozik. Ta-
pasztalataimat, tudásomat, fel-
készültségemet itthon, Pakson
szeretném kamatoztatni és a vá-
ros szolgálatába állítani, bízva a
jelenlegi jól képzett kollektíva
támogatásában.                  -kg-

Új arculatot kap a művelődési központ
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Idén csak egy pavilonban mutatkoztak
be a bel- és külföldi utazásszervezők, tu-
risztikai cégek, régiók, kistérségek és
önkormányzatok az Utazás kiállításon. A
program külföldi díszvendége India, a
hazai pedig Győr volt. Paks negyedik al-
kalommal mutatkozott be a rendezvé-
nyen. Az első évben a Tolna megyei Tu-
risztikai Nonprofit Kft., majd a Dél-Du-
nántúli Regionális Marketing Igazgató-
ság standján, két éve pedig önállóan.
Idén 16 négyzetméteren kínálta városunk
turisztikai látnivalóit, programjait az ön-
kormányzat. 

– Az elmúlt négy év közül ez volt a leg-
sikeresebb kiállításunk – értékelte a paksi
részvételt Czink Dóra. A turisztikai refe-
rens szerint ez egyrészt a tavalyinál jóval
nagyobb, önálló installációval és épített
dekorációval készített standnak, másrészt
az Energetikai Szakközépiskola tanárai és
diákjai által tartott bemutatóknak köszön-
hető. A fizikai kísérletekkel az atomerő-
műre hívták fel a figyelmet az ESZI-s fizi-
ka szakkörösök, nagy sikert aratva a láto-
gatók körében. Az elektromosságtani, ra-
dioaktivitással kapcsolatos, vákuum- és
infrakamerás kísérleteket úgy állították
össze, hogy érdekesek, figyelemfelkeltőek
és kipróbálhatók legyenek a közönség szá-
mára. – Az eredeti elképzelés az volt,
hogy napi négy alkalommal, fél-fél órában
fogjuk bemutatni a kísérleteket. Ám mivel
a látogatók, akik között sok volt a család,
állandóan érkeztek és kérdeztek, minden
nap szinte folyamatosan tartottuk a bemu-
tatókat – tájékoztatott Csajági Sándor, az
atomerőmű bázisiskolájának igazgatóhe-
lyettese.

Az Utazás kiállítás négy napja alatt hat-
vanezren látogattak el a vásárközpontba.
A paksi standon vasárnapra már elfogyott
az atomerőmű támogatásával 1500 pél-
dányban elkészített új turisztikai kiad-
vány, amelyben a római kortól napjainkig,
a történelmi korokhoz kapcsolódó és kü-
lönböző korosztályok számára szóló prog-
ramok sorakoztak. A városunk látnivalói
iránt érdeklődők között több diák is volt,
akik főként az újdonságként kínált geo-
caching programról kértek információkat,
az érdekes megkeresések közül egy kínai
csoportot emelt ki Czink Dóra. Az ázsiai
turisták az atomerőmű látogatóközpontjá-
ra voltak kíváncsiak, de akadt, aki a paksi
sillerről, más pedig Lussoniumról érdeklő-
dött a standnál. A kiállításon való megje-
lenés eredménye körülbelül fél év múlva,
a bejelentkező csoportok száma alapján
lesz látható, tájékoztatott a turisztikai refe-
rens. Az idegenforgalmi adó bevezetése

óta a regisztrált vendégéjszakákon keresz-
tül mérhető igazán a városba látogató tu-
risták száma. Az adat évről évre változik
Pakson. Legutóbb az M6-os autópálya
építése miatt emelkedett meg jelentősen,
és idén az Erzsébet Nagy Szálloda átadá-
sának köszönhetően ismét számítanak a
turisták számának növekedésére. A szál-
láshelyek tekintetében nagyon jó kínálatot
biztosít Paks, magasan felülmúljuk a me-
gyeszékhely választékát és nagy városok-
kal is versenyezhetünk, hangzott el az
Utazás kiállításon. – Van magánszálláshe-
lyünk, panziónk, egy három- és egy négy-
csillagos wellness szállodánk. Emellett a
Cseresznyéskert Erdei Iskola projekttel
létrejön egy olyan szálláshely is, amely ki-
fejezetten a diákturizmusnak kedvez.
Egyetlen dolog hiányzik a palettáról, a
kempingezési lehetőség, de ezt az elmúlt
években nem is keresték Pakson – tájékoz-
tatott Czink Dóra.               Dallos Szilvia

A látogatók érdekes színfolt-
nak tartották, az index.hu új-
ságírója a legrokonszenve-
sebb standnak ítélte a paksi
kiállítást az Utazás 2011-en.
A jelentősen csökkent kínálat
ellenére több mint hat-
vanezren látogattak el a bu-
dapesti vásárközpontba már-
cius 3. és 7. között.

Rokonszenves volt a paksiak kiállítása
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A szervezeti átalakulás és a
vezetőség megválasztása
után röviddel 2011-es költ-
ségvetését és munka-, vala-
mint kommunikációs tervét
is elfogadta a Társadalmi El-
lenőrző, Információs és Te-
rületfejlesztési Társulás. A
TEIT Kalocsán tartott ülésé-
ről Gáncs István társelnök,
Tengelic polgármestere szá-
molt be lapunknak: elmond-
ta, hogy a költségvetést némi
módosítással, egyhangúlag
fogadták el. Mivel milliós
nagyságrenddel többet sze-
retnének kommunikációra
költeni, átcsoportosítással
teremtették meg a forrást. A
társulás idei költségvetési
főösszege 529 millió forint,
amelynek valamivel több
mint tíz százalékát fordítják
közös költségekre, így tájé-
koztatási és ellenőrzési fel-
adatokra, működésre és eset-
leges tanulmányútra. A fenn-
maradó részen lakosságará-
nyosan osztoznak a települé-
sek.

A kommunikációs tervek-
kel kapcsolatban Gáncs Ist-
ván azt mondta, hogy a mé-
dián keresztül, illetve kiad-
ványok és rendezvények se-
gítségével kívánják tájékoz-
tatni a lakosságot, de terveik
között egy minden TEIT-te-
lepülésre eljutó roadshow is
szerepel. Ennek során elő-
adásokat hallhatnak majd az
atomerőmű és a radioaktív
hulladékkezelő tevékenysé-
géről a térség lakói. A társel-
nök aláhúzta: hangsúlyozni
szeretnék, hogy a nukleáris
energia tiszta energia. Kom-
munikációs munkájukban az
üzemidő-hosszabbítás és a
bővítés fontosságára és hatá-
saira fókuszálnak majd.

Vida Tünde

TEIT: 
a tájékoz-
tatásra
fókuszálnak

A Paksi Városi Baleset-meg-
előzési Bizottság nemrég tar-
totta éves balesetértékelési
ülését, melyen a 2010-es év
eredményeit ismertették. Sze-
rencsésnek mondható az el-
múlt év, ugyanis a 2009-es
adatokhoz képest 32 száza-
lékkal kevesebb személyi sé-
rüléses közúti baleset történt,
halálos kimenetelű pedig egy-
általán nem volt. A súlyos sé-
rülések száma is csökkent,
ugyanakkor a legtöbb balese-
tet továbbra is a személy- és
tehergépkocsi-vezetők okoz-
ták, derült ki a tájékoztatóból.
Kuti István rendőr alezredes
elmondta, a kiemelkedő ered-
ményekben nagy szerepe van
a megépült autópályának,
ugyanis az átutazó forgalom
egy része áttevődött oda, a te-

herautók többsége is azt hasz-
nálja, így a 6-os út járhatóbb
és biztonságosabb lett. A ka-
pitányságvezető elmondta,
2011-ben továbbra is priori-
tásként fogják kezelni az ittas
járművezetés és a sebesség-
túllépés ellenőrzését, emellett
fontosnak tartja, hogy a gya-
logosok és kerékpárosok a ki-
jelölt helyeken közlekedje-
nek. Herman Gábor János fő-
hadnagy elmondta, 2011-ben
a megelőzésre fókuszálnak,
ugyanis az eredményeket
nemcsak elérni, megtartani is
tudni kell. A közlekedési kul-
túra javítása érdekében a he-
lyi polgárok széles körét meg-
szólítják, folyamatos kapcso-
latot tartanak fenn a helyi mo-
toros klubbal, a nyugdíjasok-
kal és az oktatási intézmé-

nyekkel is. A gyermekek biz-
tonságos közlekedésre neve-
lése kiemelkedően fontos és
minél korábban el kell kezde-
ni, így a Paksi Rendőrkapi-
tányság folyamatosan jelen
van a helyi óvodákban és is-
kolákban, a pedagógusokkal
egyeztetve előadásokat, játé-
kos oktatást szerveznek a
gyerekeknek. Komlósiné Kis
Anett százados lapunknak el-
mondta, a rendőrség a
Hétszínvirág óvodával szoros
együttműködést folytat, az
ovisokat minden év májusá-
ban országos versenyre vi-
szik, ezt megelőzően pedig
felkészítő programokon vesz-
nek részt, ahol a karjelzések-
kel, a jelzőtáblákkal és a gya-
logosközlekedés szabályaival
ismerkednek meg.           -md-

Kevesebb a baleset az
autópályának köszönhetően

Munkagépek dolgoznak az
ipari park területén, terep-
rendezést végeznek, új bete-
lepülők fogadását készítik
elő. Dr. Sztruhár Sándor, a
Paksi Ipari Park Kft. ügyve-
zetője számolt be lapunk-
nak arról, hogy kisebb terü-
letek kialakítása, pontosab-
ban a hozzájuk szükséges
előkészületek folynak. 

Mint mondta, egybefüggő
nagy területekkel rendelkez-
nek, melyeket azért nem osz-
tottak fel eddig, mert orszá-
gos, illetve nemzetközi szín-
téren szerették volna értéke-
síteni, erre azonban a gazda-
ságban történt negatív jelen-
ségek miatt nem került sor. A
mostani lépések azt célozzák,
hogy elsősorban a helyben,
illetve a térségben lévő kis-
és középvállalkozások szá-

mára tudjanak területet bizto-
sítani. – Ez nem jelenti azt,
hogy ne lennénk tárgyalásban
nagyobb cégekkel – fűzte
hozzá dr. Sztruhár Sándor, de
mint mondta, több igény is
van kisebb, 3-5000 négyzet-
méteres területre. Három
ilyennek tulajdonképpen meg
is van a gazdája, egyiken akár
már áprilisban elindulhat az
építkezés uniós támogatással.
A mostani elképzelések sze-
rint a helyi építési szabály-
zattal összhangban 6-8 telket
szeretnének kialakítani és
biztosítani hozzájuk a megfe-
lelő utat, közműveket. A kö-
rülbelül húszmillió forint ér-
tékű földmunkával együtt az
út- és közműfejlesztés terve-
zése, illetve a hatóságokkal
történő egyeztetés is elkezdő-
dött. Az ügyvezető abban bí-
zik, hogy a kivitelezéshez

szükséges forrást uniós pá-
lyázatok segítségével tudják
előteremteni, ám a fejlesztés
ennek hiányában sem hiúsul-
hat meg, reményei szerint az
év második felére, jövő év
elejére megvalósulhat. 

Dr. Sztruhár Sándor hangsú-
lyozta, az ésszerűséget szem
előtt tartva, az érdeklődők
konkrét igényeihez megfelelő-
en alakítják ki a telkeket, hogy
ezzel is segítsék a kis- és kö-
zépvállalkozások fejlődését. A
tervezett inkubátorház is ilyen
célt szolgál, de – fűzte hozzá –
nemcsak a betelepülni szándé-
kozó, hanem a már ipari park-
ban működő vállalkozások is
számíthatnak szakértő segítsé-
gükre. Egyebek mellett a pá-
lyázatok felkutatásában és
véghezvitelében is segítségük-
re vannak. 

-vida-

Kis- és középvállalkozásokat
is vár az ipari park
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Atomerőmű

A Japánban március 11-én bekövetkezett
rendkívüli erejű földrengés fontos inf-
rastruktúrák lerombolása mellett három
japán atomerőművet érintett komolyab-
ban. A Fukushima-Daiichi erőmű egyes
blokkján magyar idő szerint március 12-
én 11 órakor robbanás történt. Dr. Aszó-
di Attila szerint a csernobiliéhoz hasonló
nagyságrendű katasztrófától nem kell
tartani és a történteknek nem lesz Euró-
pára gyakorolt hatása.

A földrengés erősségével kapcsolatos hírek
most azt mutatják, hogy Japán történetében
még sosem volt ekkora erejű rengés, amit
ráadásul több kisebb-nagyobb követett. A
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az
Egyesült Államok geológiai szolgálata által
kiadott jelentés szerint az atomerőművi te-
lephelyeken a földfelszíni maximális víz-
szintes gyorsulás 0,3 g (kb. 3 m/s2) értéket
érhetett el, ami vélhetően meghaladja az
atomerőművek tervezése során figyelembe
vett értéket. A japán állami televízió márci-
us 12-i jelentése szerint van olyan japán
földrengés-obszervatórium, amelynek GPS
alapú mérései alapján az obszervatórium
épülete 4 métert (!) mozdult el a földrengés
hatására. Ilyen extrém méretű vízszintes el-
mozdulások voltak az atomerőművek kör-
nyékén is.

A BME Nukleáris Technikai Intézetének
igazgatója, dr. Aszódi Attila a történtek kap-
csán elmondta, hogy a hivatalos közlemé-
nyek nem tartalmaznak annyi konkrét infor-
mációt, hogy abból érteni lehessen, ponto-
san mi is történt. Egy atomerőművet akkor
tekintünk biztonságosnak, ha minden körül-
mények között, amit a tervezés során felté-
teleztek (így földrengés esetén is) lehetséges
a reaktor leállítása, lehűtése és folyamatos
hűtése, a radioaktív közegek kibocsátását
pedig meg lehet akadályozni.

A földrengés és az azt követő cunami által
érintett három atomerőmű mindegyikében
forralóvizes reaktorokkal termelik a villa-
mos áramot. Az Onagawa atomerőműben
három forralóvizes reaktor működött, ezek
automatikusan leálltak. Volt egy kisebb tűz,
de ezt rövid időn belül eloltották. A
Fukushima-Daini atomerőműben négy for-
ralóvizes atomerőmű működött a földrengés
idején, ezek automatikusan leálltak. A hűtés

következtében nőtt a nyomás a hermetikus
védőépületben, ami miatt úgy döntöttek,
hogy mind a négy blokkon a védőépületben
lévő levegő és gőz keverékének egy részét
kiengedik a környezetbe. Nincs arról hír,
hogy a reaktorok hűtőrendszere vagy az
üzemanyaga megsérült volna, így a herme-
tikus védőépületek lefúvatása során számot-
tevő radioaktivitás nem távozhat a környe-
zetbe. A TEPCO vállalat jelentése szerint a
környezetben nem érzékelték a radioaktivi-
tás szintjének növekedését. Elővigyázatos-
ságból a telephely környékén a lakosság ki-
telepítését rendelték el.

A Fukushima-Daiichi atomerőműben
összesen hat reaktorblokk van, ezek közül
három karbantartás miatt állt a földrengés
idején, ezek kapcsán nem tudunk problémá-
ról, fogalmazott a szakember. A három mű-
ködő reaktor automatikusan leállt, és elin-
dultak az üzemzavari rendszerek. A reakto-
rok hosszú távú hűtésében fontos szerepet
játszanak az üzemzavari dízelgenerátorok,
melyek mintegy egy órán keresztül ellátták
feladatukat. A Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség jelentése szerint azonban kb.
egy órával az események kezdete után a dí-
zelgenerátorok működésképtelenné váltak
az erőművet elérő cunami miatt. Ezt köve-
tően a Fukushima-Daiichi atomerőmű 1. és
2. reaktoránál komoly hűtési problémák
léptek fel. A jelentések szerint a telephely
környékén a környezetben a normál szintnél
magasabb jód- és céziumaktivitást találtak.
Ez arra utal, hogy a reaktorban üzemanyag-
pálca vagy pálcák sérülhettek. A robbanás
okairól azt mondta: vélhetően a reaktorban
lévő üzemanyag-burkolat egy része túlhe-
vült, melynek következtében a vízgőzzel le-
zajlott reakcióban hidrogén keletkezett. A
hermetikus védőépület lefúvatása során ez a
hidrogén berobbanhatott, és megrongálta a
hermetikus tér fölötti reaktorcsarnokot, de –
a japán hivatalos közlések szerint – az el-
sődleges hermetikus védőépület nem káro-
sodott.

A Fukushima-Daiichi 2. blokkon a helyzet
jobb, mint az 1. blokkon, de itt is problémái
vannak az üzemeltetőknek. Az atomerőmű
közleményeit úgy is lehet érteni, hogy a re-
aktor pontos állapotát nem ismerik, a reak-
torvízszintről csak egy ideiglenes áramellá-
tással rendelkező rendszeren keresztül van-

nak információik. A reaktorban a vízszint
stabil, az üzemanyag hűtése tehát vélhetően
rendben van. Itt is magas hermetikus védő-
épületi nyomásról számoltak be, amit a gőz-
levegő keverék környezetbe engedésével le-
het csökkenteni.

Hozzátette, hogy elképzelhető olyan ese-
ménysor, amelynek során jelentős környe-
zeti kibocsátás is lehet a Fukushima-Daiichi
1. vagy 2. blokkjából. De olyan nagyságú és
hatású nukleáris baleset, mint ami 1986-ban
Csernobilban történt, itt teljességgel kizárt,
szögezte le. Az érintett japán atomerőmű-
vek forralóvizes reaktorok (BWR), melyek-
ben nincs grafit, így nagy kiterjedésű tűz
nem lehetséges.                         Vida Tünde

Nem kell új Csernobiltól 
tartani Japánban

A japán hatóság (NISA) bejelentése sze-
rint március 14-én 3:01-kor robbanás tör-
tént a Fukushima-Daiichi erőmű 3.
blokkján. A japán kormány nem sokkal
később arról tájékoztatott, hogy feltehető-
en hidrogénrobbanás következett be. Az
eddigi vizsgálatok alapján a reaktor, a ve-
zénylőterem és a konténment sértetlen.
Európát – és így Magyarországot – to-
vábbra sem veszélyezteti semmiféle su-
gárhatás – olvasható az Országos Atom-
energia Hivatal honlapján (www.oah.hu).
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság kiemelt figyelmet fordít a ma-
gyarországi sugárzási viszonyokra. A Ja-
pán földrengést megelőző napokban 57
nSv/óra minimum és 157 nSv/óra maxi-
mum érték mellett, hazánk háttérsugárzá-
sának napi átlaga 90 nSv/óra volt, s ez
nem változott azóta sem. A mérési adato-
kat a jövőben is rendszeresen közéteszik
a www.katasztrofavedelem.hu honlapon,
a Lakossági információk között a Moni-
toring menüpontban. 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynök-
ség (NAÜ) az azonnali nemzetközi se-
gítségnyújtás elősegítése érdekében már
korábban létrehozta a Response
Assistance Network (RANET) elneve-
zésű adatbázisát. Ez tartalmazza a tagál-
lamok által felajánlott nemzeti kapacitá-
sokat, eszközöket és szakértőket, ame-
lyekkel egy balesetet szenvedett állam-
tól érkező felkérés esetén segíteni tud-
nak. A RANET-egyezmény keretében
Magyarország is segítséget ajánl fel a
következmények felszámolásához. Az
OKF hét helyszíni monitorozó csoportot
küldene a térségbe, összesen 16 embert.
A magyar felajánlásokat tévők között ott
van a Paksi Atomerőmű Zrt. is. 



Kilencévnyi kuratóriumi tag-
ság után elbúcsúzott a Szent
Flórián Alapítványtól Szinger
Ferenc. A Tolna Megyei Tűz-
oltó Szövetség Tolnán megtar-
tott közgyűlésen köszönték
meg és ismerték el az alapítás
óta végzett lelkiismeretes mun-
káját, amelyért a Tolna Megyei
Szövetség Emlékplakettjét
adományozták neki.

A Szent Flórián Alapítvány
2002-ben jött létre azzal a cél-
lal, hogy segítséget nyújtson
bajba került tűzoltók számára.
Az alapítvány azoknak a láng-
lovagoknak segít, akik olyan
Tolna megyei szervezeteknél
végzik tevékenységüket, ame-
lyek csatlakoztak rendes vagy
pártoló tagként a Tolna Megyei
Tűzoltó Szövetséghez. A kül-
döttgyűlés egyhangúlag meg-
szavazta, hogy a kuratórium-
ban megüresedett helyet Lová-
szi Zoltánné Anna, az Atom-
erőmű című lap főszerkesztője
töltse be a továbbiakban.
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Pár héten belül lejár az a kila-
koltatási moratórium, mely a
bedőlt hitelek adósait védi la-
kásuk elvesztésétől. A mora-
tórium ideiglenes válságkeze-
lő intézkedései célzott prog-
rammal segítik azokat, akik a
megnövekedett részletek mi-
att nem képesek hiteleik tör-
lesztésére. Még nem dőlt el,
hogy a határidő lejárta után
milyen formában akadályozza
meg az állam a fizetésképte-
lenné vált adósok kilakoltatá-
sát. Előzetes egyeztetések
szerint a kormány részlegesen
meghosszabbíthatja a törvény
intézkedéseit. A paksi háztar-
tásokban legtöbb esetben a hi-
telrészletek, valamint a bérle-
ti és közüzemidíj-tartozások
problémája okoz gondot, így
a víz, a villany, a gáz, a fűtés,
a szemétszállítás és a közös
költség kiadásai, illetve ön-
kormányzati bérlakások ese-
tében a lakbér. A jelentős el-
maradást felhalmozó csalá-
dok ügye általában a Család-
segítő és Gyermekjóléti Szol-
gálathoz kerül, ahol adósság-
kezelő programba vonják be
őket. Lakáscélú hitel, illetve
az abból átváltott szabad fel-

használású hitel esetén jogo-
sult a programba való bekerü-
lésre az, akinek összes tarto-
zása meghaladja az 50 ezer
forintot, illetve ha legalább az
egyik tartozás túllépi a
hathavi időszakot. Akinél az
elmaradások miatt a közüze-
mi szolgáltatást kikapcsolták,
függetlenül a tartozás össze-
gétől, bekerülhet az adósság-
kezelésbe, mely rendszerint
előgondozással kezdődik, tá-
jékoztatott Ruff Anita adós-
ságkezelési tanácsadó. Ennek
keretében az ügyfélnek 

minden hónapban

be kell mutatnia 

a számláit, 

ha ezt az előírásnak megfele-
lően folyamatosan megteszi,
lakhelyéről környezettanul-
mány készül, melyet az ügy-
intéző az adós kérelmével
együtt eljuttat az önkormány-
zat szociális osztályára, ahol
egy határozat elkészítése után
a szociális bizottság hagyhat-
ja jóvá az adós támogatását.
Pozitív döntés esetén az ön-

kormányzat megtéríti a tarto-
zás 75 százalékát és az ügy-
félnek egy összegben vagy
részletekben kell kifizetnie a
fennmaradó 25 százalékot.
Az adósságkezelési szolgál-
tatás igénybevételének idő-
tartama alatt az adós köteles
az önrész megfizetése mellett
a lakásfenntartási kiadások-
kal kapcsolatos fizetési köte-
lezettségeinek is eleget tenni.
Az önkormányzat 300 ezer
forint vissza nem térítendő
támogatást nyújthat, lakáscé-
lú hitel esetében pedig indo-
kolt esetben ez akár 600 ezer
forint is lehet. Az önrész
megtérítésére legfeljebb 18
hónap részletfizetés áll ren-
delkezésre. Az adósok nem
csupán anyagi támogatásban
részesülnek. Az elmaradások
átütemezéséhez tanácsokat
kapnak, a kiadások racionali-
zálásához pedig 

megismerkednek 

a háztartási napló

vezetésével. 

Az ügyfelek többsége általá-
ban együttműködő, ha valaki
mégsem követi az előírásokat,
és nem mutatja be számláit, il-
letve befizetési csekkjeit, el-
esik a támogatástól, és vissza
kell térítenie az önkormányzat
addigi juttatásait.

Aki ellen már kilakoltatási
végrehajtás indult, illetve 18
hónapot meghaladó elmaradá-
sa van, annak adósságait a
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat már nem tudja kezel-
ni, hangsúlyozta Ruff Anita.
Tavaly 44 fő számára állapítot-
tak meg támogatást, a vissza
nem térítendő kifizetések pe-
dig meghaladták az 5 millió fo-
rintot. Legtöbb esetben vil-
lany-, víz- és fűtéstartozást
kellett kezelni.      Matus Dóra

Önkormányzati segítség
a fizetésképtelen adósoknak

Plakettet
kapott
emlékül

Egy hároméves, beteg kisfiú
számára gyűjtöttek Biritón. Sza-
bó Józsika látóideg-daganat mi-
att jelenleg falósejtkezelést kap,
ám ha ez nem javít állapotán,
őssejt-kezelésre lesz szüksége.
Az előbbi fél, utóbbi 4,5 millió
forintba kerül. A szülők és
nagyszülők összes tartalékát fel-
emésztették az eddigi kezelések,
mások segítségében bízik a csa-
lád. Az édesapa egyik munka-
társa, Dóczi Attila kezdeménye-
zésére a biritói közösség az el-
múlt hétvégén tartott nőnapi, jó-
tékonysági összejövetel bevéte-
lét felajánlotta a kisfiú gyógyke-
zelésére. Nemcsak a rendez-
vény résztvevői, hanem más
helybeliek is adakoztak Szabó
Józsikáéknak.

Biritón
gyűjtöttek
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A munkaügyi központ paksi kirendeltsége
és a Dél-Dunántúli Humánerőforrás Kuta-
tó és Fejlesztő Kft. Mesterségem címere
címmel szakmaismereti pályaválasztási
vetélkedőt szervez a paksi és Paks környé-
ki általános iskolák 6-7. osztályos tanulói
részére. A kétfordulós verseny egy iskolai
szintű házi vetélkedővel kezdődik, innen
minden intézményből egy hatfős csapat
juthat be az áprilisi kistérségi döntőbe,
ahol összemérhetik szakmaismereti tudá-
sukat. A szervezők a kistérség 14 települé-
sének iskoláiból körülbelül 60 résztvevőre
számítanak. Feilné Szombat Csilla, a pak-
si munkaügyi központ vezetője elmondta,
ez a rendezvény teljesen új kezdeménye-
zés, a 2008-ban útjára indított Szakmatúra
programkeretét bővíti. A versenyen töb-
bek között activity, szakmapóker, szer-
számböngészde, szakmaismereti totó és
puzzle várja a diákokat, előzetes felkészü-
lésüket külön tájékoztatófüzet és brosúra
is segíti. A részt vevő tanulók szakmai ki-

ránduláson vehetnek részt, az első három
díjazott pedig tárgyi jutalomban részesül.
Feilné Szombat Csilla elárulta, az április
14-i döntőt az ASE Sportcsarnokban szer-
vezik meg, ahol még a csapatok lelkes
szurkolóit is külön meglepetéssel várják.
A munkaügyi központ vezetője kihangsú-
lyozta, nem csupán a 6-7. osztályos kor-
osztály érdeklődésének felkeltésére van
szükség, ezért az 5. évfolyamosok figyel-
mét egy szakmákkal kapcsolatos rajzpá-
lyázat során próbálták megragadni, mely-
nek eredményét a vetélkedő helyszínén
hirdetik ki, a beérkezett munkák felhasz-
nálásával pedig munkafüzet készül, ami a
tervek szerint szeptembertől már az osz-
tályfőnöki órák oktatóanyagaként szolgál.
Mindkét kezdeményezés célja az, hogy a
gyerekeket visszavezessék az életbe, a va-
lódi tapasztalatokhoz, hogy a mai világhoz
illeszkedő információk segítségével minél
megalapozottabban dönthessenek a pálya-
választás során.                                -md-

Mesterségem címere…

Harmadik jótékonysági bál-
jára készül a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola szülői
munkaközössége a tantestü-
lettel karöltve. 

Kovács József elnök elmond-
ta, hogy idén az iskola művé-
szeti termének kialakítását,
berendezését szeretnék előse-
gíteni. Az előző két évben a
nyelvi labor létrehozását tá-
mogatták, illetve korábban a
mosdók felújítását kezdemé-
nyezték, akkor az atomerőmű
és az önkormányzat is mellé-
jük állt.

Idén minden eddiginél von-
zóbb programot igyekeztek
összeállítani, hogy ezzel is
ösztönözzék az iskola diákja-
inak szüleit a részvételre. A
cél nemes, hiszen azzal, ha
részt vesznek és megvásárol-
ják a belépőjegyet, abban se-

gítenek, hogy jobbá tegyék
gyermekeik iskolai körülmé-
nyeit. Kovács József arról is be-
számolt, hogy az iskola nyolca-
dik osztályosai táncolnak majd
a jótékonysági bálon, illetve a
Csillag Showtánc Egyesület
tagjai mutatkoznak be. Az est-
nek sztárvendége is lesz az X-
Faktorból megismert Takács
Nikolas személyében. A 25
éves énekes Paks felvidéki test-
vérvárosa, Galánta szülötte. A
jótékonysági estet március 19-
én tartják az iskola sportcsarno-
kában. A program 19 órakor
kezdődik, Takács Nikolas mű-
sora pedig 20 órakor. A belépő,
melynek megvásárlásával nem-
csak egy kellemes estére válta-
nak jegyet, hanem segítik a mű-
vészeti terem létrehozását, 2000
forintba kerül. A bál egyébként
batyus jellegű, a zenét a Tuki
Trió szolgáltatja.                 -vt-

Művészeti teremre
gyűjtenek
a II. Rákócziban

Molnár Imréné, azaz Ancika
több mint nyolc éve támogatja
az utcán élő embereket. Azok-
kal együtt, akik az évek során
segítették munkáját úgy hatá-
rozott, a karitatív tevékenysé-
get a Segítő Paks Szolgáltató
Közhasznú Kft. keretein belül
folytatja. Mint elmondta,
Ferencz Győzőnével, Till
Jánosnéval és Stiglincz Fe-
renccel karöltve még múlt év
decemberében hozták létre a
nonprofit szervezetet azzal a
céllal, hogy kibővítsék ado-
mányszerzési és pályázati le-
hetőségeiket. Molnár Imréné
évek óta rendez szeretetven-
dégségeket és több segélyak-
ció is fűződik a nevéhez. A
kft. keretein belül pedig ruha-
, cipő- és bútorgyűjtést szer-
vez, valamint az ápolásra szo-
ruló kisnyugdíjasok részére
gyógyászati segédeszközök
beszerzését is célul tűzte ki.
Úgy tapasztalta, egyre több a
rászoruló, így szervezett kere-
tek között, a tevékenységek
kibővítésével szeretne segíte-
ni a környékbelieken. Jóté-

kony munkája nem csupán a
helyi lakosok számára ismert,
ahogy korábban újságunk
megírta, a Blikk című napilap
„Legnagyobb civil hős” című
országos szavazásán Ancikát
is a jelöltek között találhattuk.
Mint mondta, terve most is
sok van, de már az elején ne-
hézségekbe ütközött, ugyanis
nincs pénz arra, hogy külön
helyiséget béreljen az adomá-
nyok fogadására. Ameddig ez
nem jöhet létre, a Zsíros köz-
ben és otthonában várja a fel-
ajánlásokat, bár elárulta, las-
san saját élettere és anyagi
ereje végére ér. Ezért számít
minden segítő és jótékony
kézre, hiszen nem veszti el a
hitét abban, hogy ez a jó út és
folytatni kell a munkát. A
szervezet lassan elkezdi hús-
véti gyűjtését, nyáron pedig
tanszer- és ruhaadományokat
vár, hogy szeptemberben
megkönnyítse a rászorulók is-
kolakezdését. Mint mondta,
soha nem nézi, ki kér, minden
rászorulót szívesen fogad.

-dóra-

Nem veszti el a hitét
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Otthonra talált a maga által
szőtt mesék birodalmában,
írásaival sikert siker után ér el
Fodor Veronika. Számára az
írás öröm, és az vezérli, hogy
történeteit olvasva másoknak
is ebben az érzésben legyen
részük. 

Képzeljenek el egy mesét,
amelyben a vasúti sínpár egyik
oldalára pitypangot, a másikra
pedig árvalányhajat teremtett
földanya. A két növény között
szerelem szövődik, ám mivel
röghöz kötöttek, nem érhetik el
egymást, csupán a vágy ég a szí-
vükben. Szerelmük mégis betel-
jesedhet, mert az arra robogó
vonat a pitypang magvait magá-
val ragadja, és szelíden az árva-
lányhajhoz tereli. Ezzel a mesé-

vel tavaly, a VOKE Vasutas
Művelődési Ház, a Vasutasok
Otthona Pécsi Egyesülete és a
MÁV Zrt. Pécsi Területi Képvi-
selete országos meseíró pályá-
zatán felnőtt kategóriában har-
madik díjat kapott a paksi Fodor
Veronika. Mint mondja, már a
gimnáziumi évek alatt készte-
tést érzett arra, hogy elmondja

gondolatait, ezt akkoriban ver-
sekben, novellákban tette meg.
Egyetemi évei gyümölcseként
egy könyv látott napvilágot
„Munkásjólét és szociális gon-
doskodás. A csepeli Weiss és a
Chorin család” címmel. Az ifjú
szerző legújabb sikere az idei
Aranyvackor pályázaton szüle-
tett, amelynek célja olyan tehet-
séges írók és illusztrátorok fel-
kutatása, akiknek a munkáiból
mind képileg, mind tartalmilag
igényes gyerekkönyv készíthe-
tő. Az Aranyvackor rendezését
2010-ben vette át az alapító Pa-
gony Kiadótól a Magyar Gye-
rekkönyvkiadók Egyesülése.
Veronika az Elvarázsolt kert cí-
met adta történetének. Ebben a
mesében ismét a növényeké a
főszerep, akik egy varázsige se-

gítségével megelevenednek, és
vándorútra indulnak Pakson, a
Csányi-kertből, bejárva a város
nevezetességeit. A pályázatra az
ifjú író az Aranyvackor face-
book oldalán talált illusztrátor-
társat Kovács Katalin kézdi-
vásárhelyi alkotó személyében.
Közös munkájuk több mint 270
pályázat közül került be a leg-
jobb negyven mesekönyvterv
közé. Meséjük hamarosan ma-
gánkiadásban jelenik meg a
Paksi Vak Bottyán Gimnázium
Öregdiákjai Egyesülete, az ön-
kormányzat és az atomerőmű
támogatásával. Veronika már
dolgozik a folytatáson, és
munka mellett készül történész
doktorijára. Mindeközben arról
álmodik, hogy valóra válik
gyermekkora óta dédelgetett ál-
ma, miszerint egyszer történész-
ként dolgozhat egy múzeum-
ban.                     Kohl Gyöngyi
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Racionalitás és hit. Többnyire
két, egymással nem rokonszen-
vező világ, hiszen a keresztény
hithez való viszony gyakran
kétféle végletbe jut: vagy a me-
rev elutasításba a tudomány és
racionalitás nevében, vagy ér-
zelmi vallásosságba, ami mellő-
zi a meggondolást. A 17. szá-
zadban azonban élt egy zseniá-
lis matematikus és egyben kivá-
ló keresztény gondolkodó,
Blaise Pascal, aki azt vallotta,
hogy a hit a valószínűség-szá-
mítással racionálisan megala-
pozható. És él ma egy mérnök-
tanár, akihez Blaise Pascal sze-
mélye és gondolkodásmódja
annyira közel áll, hogy róla írta
doktori disszertációját. 

Prancz Zoltán, azaz immár dr.
Prancz Zoltán energetikai és mi-
nőségügyi mérnök, az atomerő-
műben dolgozik. Ahogy mond-
ja, érdeklődése, pontosabban a
Pascaléhoz hasonló megoldás-
keresése orientálta a teológia fe-
lé, és immár tíz éve tanít a Sola
Scriptura Teológiai Főiskolán.
Miután a felsőoktatási törvény
megköveteli az oktatóktól a tu-
dományos (PhD) fokozatot, a
Debreceni Egyetem Bölcsésztu-
dományi Karán ezt abszolválta
is. Blaise Pascal Gondolatok cí-
mű, töredékekben fennmaradt
műve képezte doktori disszertá-
ciója tárgyát.

Miként kifejtette: Pascal egy-
felől zseniális matematikus, fi-
zikus volt, és olyan felfedezése-
ket tett, amelyek nélkül a tudo-
mány ma nem lenne az, ami.
Másfelől egyedülálló keresz-
tény gondolkodó. Ő rakta le
egyebek mellett a valószínűség-
számítás alapjait. Érzékeny,
gyenge egészségű ember volt,
aki mélyen átérezte az emberi
lét törékenységét és a halál tra-
gikumát. Teljes erejéből keres-
te, van-e megoldás az emberi

létnek erre az eredendő nyomo-
rúságára. A megoldást végül a
Szentírásban találta meg. Rend-
kívüli összefüggéseket fedezett
fel, személyében találkozott a
racionális tudomány és a hittu-
domány, illetve a Biblia tudo-
mánya. Mindemellett a Gondo-
latok máig az irodalomtörténet
egyik legrejtélyesebb műve, mi-
vel Pascalt megírása közben ér-
te a halál, s ami megmaradt, egy
befejezetlen mű, egy halom
jegyzet, ezernyi töredék. Éppen
ezért sokféle értelmezési lehető-
séget vet fel. Zoltán doktori
disszertációjában abból indult
ki, hogy a mű értelmezésének
kulcsa Pascal matematikai és
bibliakutatói eredményeinek
összekapcsolása. Értekezésé-
nek, amely hamarosan könyv-
ként is olvasható lesz, A való-
színűség és a Szentírás, mint a
keresztény hit racionális meg-
alapozásának két sarokpontja
címet adta. Alaptézise, hogy
Pascal a valószínűség-számítás
segítségével készült megmutat-
ni azt, hogy amit a Szentírásban
olvasunk, az racionális megkö-
zelítésben is védhető, elfogad-

ható. Más szóval a Biblia törté-
netei, próféciái, csodái, etikai
szemlélete, megváltáseszméje,
vagy éppen a stílusa minden va-
lószínűség szerint nem emberi
produktumok, hanem Istentől
erednek. Ugyanakkor a valószí-
nűség még nem bizonyosság,
azt hittel kell kiegészíteni.
Azonban így már nem vakhitről
van szó, hanem egy nagyon is
meggondolt, szilárd alapokon
nyugvó hitről. 

Zoltán széleskörű, mélyreható
értekezésében koherens, össze-
függő mondanivalóvá kerekítet-
te Pascal töredékeit. Munkája
értékét jelzi, hogy summa cum
laude minősítéssel védte meg a
doktori bizottság előtt. Meggyő-
ződése, hogy Pascal – egyéb-
ként magyar nyelven is többször
kiadott – gondolattöredékei ma
is időszerűek, hiszen az emberi
lét legalapvetőbb kérdései nem
változtak, s ezek kapcsán ma is
csak az a két érdemi alternatíva
hozható fel, amelyekre Pascal
így mutat rá: „csak kétféle em-
ber szolgál rá az értelmes névre;
az, aki tiszta szívvel szolgálja
Istent, mert ismeri, és az, aki
tiszta szívéből keresi őt, mert
nem ismeri.” (194. töredék)

Vida Tünde

Blaise Pascal nyomában

Veronika mesés sikerei
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Egy magyar és egy német
művész képzőművészeti pár-
beszédének lehetnek tanúi
mindazok, akik ellátogatnak
a Paksi Képtárba, és megné-
zik a legújabb kiállítást.
Azok, akik a megnyitóra is
elmentek, dzsesszkoncertet is
hallhattak. 

Hartmut Böhm és Haász István
Mintamondatok című közös ki-
állítása a képtár Dialóg-soroza-
tának második állomása.
Prosek Zoltán intézményvezető
arról számolt be, céljuk a kez-
deményezéssel, hogy párhu-
zamba, dialógusba hozzanak
egy magyar és egy műfajában
ismert és elismert külföldi mű-
vészt. Első ízben Vera Molnár
és Francois Morellet mutatko-
zott be közös összeállításban.
A mostani párosításról elmond-

ta: a kiállítás látogatói nagyon
sok hasonlóságra bukkanhat-
nak Hartmut Böhm és Haász
István alkotásait látva, hiszen
hasonló gondolatot képvisel-
nek, még ha az anyaghasználat
és a megoldás különbözik is. A
német művész ipari anyagok-

kal dolgozik, s azokat stúdió-
szinten munkálja meg, míg
Haász István vászonnal és fával
dolgozik, és munkáiban a kéz-
művesség fellelhető.

A dialógus, a párhuzam
Prosek Zoltán indoklása sze-
rint hasznos, mert nemzetközi

kontextusba kerülnek általa a
magyar művészek, illetve a so-
rozat keretében megjelennek a
műfajnak azon vezető művé-
szei Pakson, akiket Nyugat-
Európában már mindenki is-
mer. A koncept, konkrét egyik
legjelesebb német képviselője,
Hartmut Böhm is ilyen, min-
den tankönyvben szerepel, tá-
jékoztatott a képtárvezető.  

A koncert, amit a megnyitó
után bárki ingyen meghallgat-
hatott Prosek Zoltán szavai
szerint egyrészt a Lantos Zol-
tánnal való régi ismeretségnek,
másrészt a paksi önkormányzat
támogatásának köszönhető. A
hosszú éveken át Indiában élt
hegedűvirtuóz Kaltenecker
Zsolttal, Barcza Horváth Jó-
zseffel és Dés Andrással az ol-
dalán érkezett Paksra.

Vida Tünde

Dialógus a képtárban

A szekszárdi Garay János Gim-
názium diákjai szerepeltek a
legeredményesebben a XVIII.
Tolna Megyei Szilárd Leó Fizi-
kaversenyen, amelyet az Ener-
getikai Szakközépiskola és Kol-
légium és a Szilárd Leó Alapít-
vány rendezett. Az egyfordulós,
11. és 12. évfolyamosoknak hir-
detett tudáspróbára idén hat kö-
zépiskolából negyvenhárom di-
ák vállalkozott. A kezdetektől
fogva változatlan tematikában
rendezik a versenyt: megjelenik
a mechanika, a hőtan, és az
elektromosságtan, valamint
egy, az atomerőmű működésé-
hez kapcsolódó feladat, ezek
megoldására 180 perc áll a ve-
télkedők rendelkezésére. Amíg
a megoldásokat értékelték, a di-
ákok ellátogattak az atomerő-
műbe, ahonnan visszatérve
megtudták a végeredményt. A
házigazda iskolát képviselő ki-
lenc résztvevő közül a legjobb
eredménnyel Orgován József

zárt, a 11. évfolyamosok között
a negyedik helyen. Az első itt
Vértesi Gusztáv, a dombóvári
Illyés Gyula Gimnázium tanu-
lója lett, a 12. évfolyamosok
versenyét a szekszárdi Garay
János Gimnáziumból Ji Hai Ou
nyerte. Az összesített eredmé-
nyek alapján kialakult iskolák
közötti ragsorban a szekszárdi
Garay János Gimnázium bizo-
nyult a legjobbnak. Csajági Sán-

dor, a szervező iskola igazgató-
helyettese elmondta, hogy míg
országosan csökken a fiatalok fi-
zika iránti érdeklődése, Tolna
megyében ez nem jellemző, ami-
ben minden bizonnyal szerepe
van tehetséggondozó versenyük-
nek. A vetélkedést már az első
esztendőben negyven résztvevő-
vel rendezték, a létszám az eltelt
évek alatt mindig harmincnyolc
és ötven között volt. -gyöngy-

Tehetséggondozó 
fizikaverseny az ESZI-ben

Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány fennállá-
sának 10. évfordulója alkalmából kert-udvar pályázatot hirdetett
ESZI-ECSET címmel. A pályázók feladata, hogy megtervezzék,
miként lehetne még szebb, élhetőbb az iskola kertje, udvara. A
pályamunkák benyújtásának határideje április 15. 

Még egy születésnap és még egy pályázat: az ESZI nyáron ün-
nepli fennállásának 25. évfordulóját, ebből az alkalomból fotó-
pályázatot hirdettek. A pályázók három kategóriában nevezhet-
nek, az első diákélet, humorbombák, a második rendezvények,
kirándulások, tanulmányutak, a harmadik pedig diák-, (tanár-)
portrék, ESZI-hez kötődő természeti és tárgyi fotók. A beküldési
határidő: május 31. A részletes felhívások a www.eszi.hu honla-
pon olvashatók. 

A Dunakömlődi Borbarát Kör,
a plébánia, a Nyugdíjas Érdek-
szövetség és a faluház márci-
usban borversenyt rendez. 16-
án és 17-én 8 és 16 óra között
lehetett átvenni a palackokat
és dugókat a faluházban, a
mintákat pedig 23-án 15-18
óráig lehet leadni a plébánia
közösségi házában. A bírálatra
24-én, az eredményhirdetésre
pedig 26-án 18 órakor kerül
sor a faluházban. A nevezési
díj 500 forint.

A Sárgödörtéri Présháztulaj-
donosok Egyesülete Pakson
április 2-án 15 órakor rendezi
meg a városi borversenyt. A
termelői nedűkkel fehérbor,
vörösbor, rozé, sillerbor, illetve
óbor kategóriában lehet nevez-
ni. Minden mintából 3 palackot
kell leadni március 28-tól 31-ig
15 és 18 óra között Polgár Zol-
tán présházában. A mintához
üvegeket és dugókat ugyanitt
lehet felvenni. A nevezési díj
mintánként 300 forint.

Borversenyre
nevezhetnek
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A kézírás készítője Cs. Zs. 49
éves férfi. Írásában azt vizs-
gálta a grafológus, hogy meg-
vannak-e benne a vezetői po-
zícióhoz szükséges adottsá-
gok és képességek.

Gyors gondolkodású, döntés-
hozatalában lendületesség, di-
namizmus jellemzi. Többnyire
határozott, bár előfordul, hogy
néha hezitál. A problémák
megoldásában segíti lényeglá-

tása, kiváló logikája, kreativi-
tása, kombinációs készsége. Jó
áttekintő képességével, gya-
korlati érzékével hatékonyan
kezeli a helyzeteket. Eredmé-
nyes a tervezésben, de a meg-
valósítás területén is helytáll.
Nem futamodik meg a kihívá-
sok elől. A feladatok globális
megközelítése közelebb áll
hozzá, mint a részletek aprólé-
kos elemzése.

Nyitott a közösség felé,
igényli az emberek jelenlétét,
igyekszik építeni társas kap-
csolatait. Szívesen van a kö-
zéppontban, és előszeretettel
érvényesíti saját akaratát. Em-
beri kapcsolataiban gyakori az
alá-fölérendeltségi viszony,
ahol ő szereti betölteni a veze-
tő szerepet. Erős a dominan-
ciaigénye, amihez együttmű-
ködési hajlandóság is párosul,

ám elvárja a tiszteletet. A kör-
nyezetével szemben kritikus,
szívesen közli megjegyzéseit.
Törekszik az érthető, világos
kommunikációra.

Erős akarata, magas önérté-
kelése, önbizalma is vezetői
késztetéseinek meglétét tá-
masztják alá. Gondolati és cse-
lekvési szabadságvágy jellem-
zi. Érzelmei természetes im-
pulzusként nyilvánulnak meg,
viselkedése ezáltal természe-
tes, közvetlen, vállalja önma-
gát. A pszichésen megterhelő
helyzeteket gyakran nehezen
dolgozza fel, hajlamos az indu-
latos viselkedésre is.

Összefoglalva: a kézírás ké-
szítője megfelelő vezetői ké-
pességekkel és motivációval
rendelkezik. Hatékony vezetői
tevékenységének gyakorlásá-
hoz adott a szükséges mentális
bázis, a szociális érdeklődés
és a viszonylag stabil érzelmi
háttér.

2011. március 18. 13 Paksi Hírnök

Mutasd az írásod, megmondom, ki vagy
Bizonyára hallott már arról,
hogy kézírásunk és aláírásunk
vagy akár unalmunkban készí-
tett firkáink is sok mindent el-
árulnak rólunk. A hozzáértő
szakemberek alaposabb vizsgá-
lódás után pontos és megbízha-
tó információkat tudnak adni
ezeknek az úgynevezett grafi-
kai lenyomatoknak a készítőjé-
ről, többek közt az intellektuá-
lis és pszichés adottságáról,
személyiségbeli jellemzőiről,
pillanatnyi közérzetéről, ener-
giáiról, érzelemvilágáról, kül-
világhoz való viszonyulásáról.

2007 novemberében Szek-
szárdon 14, okleveles grafoló-
gus képesítéssel rendelkező
szakember megalapította az or-
szágos hatáskörrel rendelkező
Grafológusok Szaktanácsadói
Testületét. Az alapító tagok kö-
zött szerepel pedagógus, szoci-
ális munkás, szociálpedagógus,
pszichológus és más felsőfokú
végzettséggel rendelkező szak-
ember. Az ötlet elindítója Paksi
Éva igazságügyi és szakképzé-
si grafológus szakértő volt, aki-

nek nevét – a rajz- és kézírás-
elemzés területén is több évti-
zedes kitartó munkálkodásának
köszönhetően – több esetben
számon tartja a hazai szakiro-
dalom, számolt be az egyesület
elnöke, Faluköziné Nikolov Ju-
dit.

Az egyesület eddig azon fára-
dozott, hogy tudását és szol-
gáltatásait a nagyközönség
számára elérhetővé tegye.
Képzési programot akkreditál-

tattak, honlapot készíttettek,
kidolgozták szolgáltatási rend-
szerüket, szakmai esteket, gra-
fológiai előadásokat tartottak.
Most annak érdekében, hogy
felkeltsék az érdeklődést mun-
kájuk iránt, életközelbe hozzák
a grafológiát: 

felajánlják, hogy 

a Paksi Hírnökben

rövid személyiség-

elemzést készítenek 

akár konkrét kérdésekre is
válaszolva.  Ezért akik szeret-
nék kézírásukat vagy rajzaikat
elemeztetni, azok zárt boríték-
ban az alábbiakat juttassák el
címükre: Grafológusok Szak-
tanácsadói Testülete Egyesület
7100 Szekszárd, Pollack Mi-
hály u. 67. A feladónál tüntes-
se fel: „Írásjel”.

– 18 éves kor felett: A/4-es si-
ma, fehér vonalazatlan papírra
kézzel írt legalább 16-20 soros

szöveget megszólítással és alá-
írással és/vagy rajzot várnak. A
másik oldalon vagy külön papí-
ron kérik jelezni az életkort, az
író nemét, ismert betegségét,
szemüveg/kontaktlencse viselé-
sét, esetleges gyógyszerszedést,
hogy jobb vagy bal kézzel író-
dott a szöveg. Valamint szüksé-
ges a www.paksihirnok.hu
oldalól letölthető hozzájárulási
nyilatkozat is (kézzel írott vagy
nyomtatott).

– 8-18 év között a fentiek
mellett a szülő vagy törvényes
képviselő (kézzel írott vagy
nyomtatott) hozzájárulási nyi-
latkozata szükséges.

– 8 év alattiak esetében leg-
alább 3 gyermekrajz, a fenti
adatok és a vizsgálat elvégzésé-
hez (kézzel írott vagy nyomta-
tott) hozzájárulási nyilatkozat
szükséges.

Minden esetben elengedhetet-
len az elérhetőség (pontos név,
telefonszám) megadása annak
érdekében, hogy szükség ese-
tén lehetővé váljon a személyes
konzultáció. 

Alkalmas-e vezetőnek?
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A képeslap Paks múlt századi
kulturális életének fontos hely-
színét ábrázolja, a Kossuth Lajos
utca 13. számú épületet, közis-
mert nevén a Katolikus Kört.

A XIX. század utolsó évtizede-
iben a magyarországi történelmi
egyházak a polgárosuló lakosság
hitéleti gondozására, szellemi
irányítására sorra egyleteket, tár-
sasköröket szerveztek a gyüleke-
zeti tagok különféle csoportjai-
nak tagjaiból. A lelkipásztorok
feladatává vált a legény- és le-
ányegyletek, olvasó- és színját-
szó körök, egyházi énekkarok
alapítása, programjainak szerve-
zése, irányításukban fontos fel-
adatokat kaptak az egyházköz-
ség tanítói és jómódú tagjai is. A
gyülekezeti élet világiasodása új,
templomon kívüli helyszíneket
igényelt, leggyakrabban (a ki-
sebb falvakban) az egyházköz-
ség iskolája adott helyet az ilyen
összejöveteleknek. Ám a na-
gyobb lélekszámú, módosabb
gyülekezetek saját tulajdonú, kö-
zösségi célokra használt épüle-
t(ek)re is szert tettek, így Pakson
a katolikus, az evangélikus és a
református egyházközség is. 

A paksi Katolikus Kör a napja-
inkban is a védett városi épületek
között számon tartott házban
működött. Az épület eredetileg a
Rosty család kúriája volt, majd
Kurz Józsefé. Sólyom Károly
szerint az evangélikus templom
építése idején itt tartották az is-
tentiszteleteket, amíg az új temp-

lom felépült, ezután került az
egyházközség tulajdonába. 

1884-ben itt, az udvari szobák-
ban kapott helyet a Hany Gábor
plébános által szervezett Katoli-
kus Legényegylet, amely a paksi
és a környékbeli fiatalság iparos
tagjaiból alakult. Tagsága már az
alapítás évében 45 rendes és 45
pártoló tagot számlált, jelszavuk:
„Isten áldja a tisztes ipart!” a be-
járati táblán hirdette az egyesület
célját, a helybeli ipar fellendíté-
sét, a fiatal nőtlen férfiak hitbéli,
erkölcsös szórakozásának előse-
gítését. Miután az egyházközség
tulajdonába került a kúria, itt
kezdte meg működését a
Streicher József plébános által
1898-ban szervezett Katolikus
Kör és a Katolikus Ifjúsági
Egyesület. Majd’ fél évszázadig
ebben az épületben működtek a
paksi katolikusok különféle egy-
letei, amelyek puszta felsorolása
is kimerítené írásom terjedelmi
kereteit. A Körnek 200-300 kö-
tetes könyvtára volt, itt tartották
meg a kertészeti, a korszerű sző-
lő- és gyümölcstermesztési eljá-
rásokat, az állampolgári, a jogi és
a különféle társadalmi ismerete-
ket népszerűsítő előadásokat. Itt
rendezték a legényegylet legen-
dás szüreti báljait, a műkedvelő
csoportok színházi estjeit. Az
1942-ben a leányok számára ala-
kult Napsugár Egyesület is
számtalan alkalmat teremtett a fi-
úk és lányok találkozására, a kö-
zös, kulturált szórakozás lehető-

ségeinek szervezésére, az egy-
mással való ismerkedésre, meg-
teremtette a szülők által is igé-
nyelt és jóváhagyott együttlétek
lehetőségét és alkalmait. Ezt a
célt szolgálta a közös zenehallga-
tás (lemezjátszóról), a teadél-
utánok, a Mikulás-, meg farsangi
estek, színielőadások szervezése.
Az épületben saját italmérést is
működtettek, volt kuglipálya is,
de alkalmasint a hívek csak úgy
be-betérhettek beszélgetni, kár-
tyázni is. Az egyletek tagdíja, az
ivó, a bálok és az előadások be-
vételei biztosították a ház fenn-
tartásának költségeit, emellett
gyakran a jótékonykodást, pl. a
budapesti bombázások károsult-
jainak megsegítését is szolgálták. 

Szomorú emlékű eseménye
volt a kör történetének, hogy
1945 után a kitelepítésre váró né-
met származású családok gyüle-
kezési helyéül szolgált. 

1946-ban az egyletek feloszla-
tásakor a Katolikus Kör is meg-
szűnt. Az épületet államosították,
a hajdani kúria udvari épületré-
szébe a Járási Katonai Kiegészí-
tő Parancsnokság, majd később
az MHSZ (a Magyar Honvédel-
mi Sportszövetség) került. Az ut-
cai fő épületben (színházterem,
két kis klubszoba) az Ifjúsági
Ház működött (1979-ig), és az
egymást váltó kommunista ifjú-
sági szervezetek: a Madisz, a
DISZ, a KISZ székházaként
szolgált. Falán Petőfi emlékére
és az 1848-as forradalom és sza-
badságharc centenáriumi évfor-
dulójára a MINSZ (Magyar Ifjú-
ság Népi Szövetsége) paksi szer-
vezetei emléktáblát helyeztek el,
a táblánál március 15-én évekig
koszorúztak is. (A táblát jelenleg
a Városi Múzeum őrzi.)

De hála Istennek, a ház min-
dennapjaiban az államosítás után
is megmaradtak a fiatalok életé-
nek fontos (ideológiától függet-
len, hogy ne mondjam konstans)
eseményei: a bálok, koncertek,
ifjúsági találkozók. Az épület az
én korosztályom számára a fia-
talságot, az izgalmas gimnáziu-
mi szalagavatók hangulatát, az
Illés, az Omega, Koncz Zsuzsa
koncertjeit idézi, és hát azt az el-
lentmondást, ami a szándék és a

tárgyi környezet között állt. Pél-
daként egy történet: 

Az egyik balettesten zongora-
kíséretre a Hattyú halálát táncol-
ta Esztergályos Cecília. Már illú-
zióromboló volt a balerina min-
den ugrására az elhanyagolt szín-
padról felszálló porfelhő is, ha-
nem amikor a zongorakísérő, aki
addig is vitézül küzdött a romos,
lehangolódott instrumentummal,
az egyik ugrás után felmutatott
egy letört billentyűt, és megkér-
dezte a publikumtól, akkor most
hogyan tovább. Mi dőltünk a ne-
vetéstől, ám a koncert folytató-
dott. Ugyanis azt tanácsolták a
zongoristának, ne foglalkozzon
vele, kerülje ki ezt a hangot és
folytassa! És ő folytatta. Mi pe-
dig művelődtünk.

Napjainkban az ifjúság (ha
csak egy részében is), továbbra is
benépesíti az épületegyüttest. A
rendszerváltozás után a katolikus
iskola birtokba vehette az udvari
és az újonnan (már az MHSZ ál-
tal) épített szárnyát, a kúria fő-
épületében szociális foglalkozta-
tó üzemel. 

A paksi protestáns gyülekeze-
tek közösségi házait képeslapok
nem, csak a gyülekezeti tagok
emlékezete, s néhány rendezvé-
nyük alkalmi fotója, csoportképe
örökítette meg. Tartalmukban
hasonló típusú összejöveteleket
tartottak ezekben is: szüreti bálo-
kat, műkedvelő színházi esteket,
ismeretterjesztő előadásokat, a
legény- és leányegyleteinek ösz-
szejöveteleit. Remélem, a közel-
jövőben sikerül korabeli épület-
fotók segítségével szólni a refor-
mátusok mára lebontott Temp-
lom utcai és az evangélikusok-
Eötvös utcai (ma az óvoda épüle-
te) közösségi házának rendezvé-
nyeiről is. 

Forrás: Dr. Németh Imre: A
paksi római katolikus egyházköz-
ség és plébánia története. Paks,
1978. (Kézirat); Sólyom Károly:
Egy evangélikus gyülekezet a
Duna partján, Paks, 1991;
Blazsek Károlyné: Emlékezés…,
Paksi Hírnök, 1993. április
21.11.o; Bencze Barnabás szíves
közlései. A képeslap a szerencsi
Zemplén Múzeum tulajdona.

Kernné Magda Irén

A Katolikus Kör
Üdvözlet Paksról!
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Jó napot, mi újság?

A régi értékekben hisz

A Városi Múzeum restaurátorműhelyében
találjuk Tövisháti Bélát különleges társa-
ságban: asztalán a Lussoniumban fellelt
császárszoborláb méretarányos másolata, ő
pedig a kicsinyített változat elkészítésén
munkálkodik éppen. – Szekszárdon szület-
tem – mondja, amire egyszerre reagálunk,
én kérdezem – Babits után –, hogy színész-
nőt szeretett-e, ő pedig a még ki sem mon-
dott kérdésre válaszolva, folytatja, de nem
színésznőt szerettem. Az ennek nyomán ki-
alakult vidámság és közvetlenség beszélge-
tésünk végéig megmarad, pedig a Szálkán
élő szobrász-restaurátor mindeddig isme-
retlen volt számomra, csakúgy, ahogy a
Pakson élők többségének, hiszen csupán ta-
valy ősz óta tartozik a városhoz. A múzeum
igazgatója, dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna
hívásának eleget téve szegődött el az intéz-
ménybe restaurátornak. Azt mondja, jól
érezte magát, szerették a munkatársai a me-
gyei múzeumban, ahol 15 évet dolgozott
restaurátorként, de úgy érezte, kicsit „bele-
süppedt” a munkába. Biztonságot adott ed-
dig, hogy közösen hozták a döntéseket, az
viszont komoly szakmai kihívás, hogy
egyedül kell teremtenie egy restaurátorla-
bort. – Általában nehezen döntök – árulja
el. Így volt ez most is, már csak azért is,
mert ő egy múltból építkező típus, az érték-
rendje úgy épült fel, hogy mindig visszate-
kint. Igaz ez, ha alkot, rajzol, szobrot vagy
bármit mível. Éppen ezért Paks a modern
műszaki tudományt jelképező atomerőmű-
vével érdeklődési körén kívül esett. Oly-
annyira nem foglalkoztatják a műszaki dol-
gok, hogy a televíziót is a felesége állítja
be, és a számítógéppel sem kötött még kö-
zeli barátságot. Paks azonban igencsak
meglepte. A város történelmi magjának
olyan hangulata, léptéke van, ami – bár
megmagyarázni nem tudja, miért – lenyű-
gözte. Az itt élő emberek és a munka is na-
gyon tetszik neki, nem beszélve a kollektí-
váról, ahova szinte percek alatt sikerült be-
illeszkednie. 

– Tetszenek a kollégák, tetszik az intellek-
tusuk, kreativitásuk. Minden szakterületnek

van egy felelőse, nincs rivalizálás, minden-
kinek van mások előtt tekintélye. Jólesik,
hogy engem is befogadtak – fogalmazott. –
Minden nap úgy kelek fel, hogy elégedett
vagyok és megköszönöm az Úristennek –
tette hozzá.

Tövisháti Béla Szálkán él feleségével és
az ő lányával. Azért költözött ki Szek-
szárdról, mert a második emeleti lakásban,
ahol szüleivel éltek, nehéz lett volna hó-
dolni szenvedélyének. Nem mintha gaz-
dálkodó parasztemberként akart volna ér-
vényesülni, olyan környezetet keresett,
ahol alkotni tud. Nagyon korán eldöntötte,
hogy szobrász lesz, kisiskolás volt még,
amikor látott egy négyrészes filmet Miche-
langelóról. Ez csak megerősítette elhatáro-
zásában. Ikertestvérével, Andrással együtt
művészeti szakközépiskolában érettségiz-
tek, aztán – mint a mesében – háromszor
próbálkoztak a főiskolára bejutni kőszob-
rász–restaurátor szakra, sikertelenül. Még-
is mindketten restaurátorok lettek és szob-
rászok. 16 éve együtt kerültek a megyei
múzeumba, s végezték el a Képzőművé-
szeti Egyetem és a Nemzeti Múzeum mű-
tárgy konzervátor, restaurátor képzését.
Számos közös kiállításuk volt már, a nagy-
léptékű munkákban, vállalkozásukban
együtt is dolgoznak. Végigrestaurálták már
a megye köztéri szobrait. Ahogy Béla
mondja, minőségre törekvésük, művészi
gondolkodásuk, meglátásuk is egyforma.
A paksi múzeum újdonsült munkatársa
szobrászként portrémániás, művészeti stí-
lusát a közérthető jelzővel illeti és elárulja,
hogy az újat a művészet terén sem igazán
tudja befogadni. Amikor restaurátor lett,
érett meg igazán, és ismerte fel az utat,
amit egyéniségéből fakadóan járnia kell.
Munkáját nemcsak ez segíti, hanem a ben-
ne rejlő alázat is. A restaurátor nem úgy
kezdi, hogy kézbe veszi a műtárgyat és
azonnal hozzáfog a rendbehozatalához.
Előbb elmélkedik, hogy mennyire szabad a
műtárgy életébe belenyúlnia, a hiányzó ré-
szeket pótolnia. Ez amolyan lelki vívódás,
hiszen a rossz megközelítés akár ötezer év

eredményét semmisítheti meg. A lepusz-
tult helyett nem új tárgynak kell születnie,
hanem a meglévő állapot rögzítésével, az
idő tiszteletben tartásával kell esztétikai ér-
téket teremteni. – Lehet próbálkozni, más
utakra menni, de én a régi értékekben hi-
szek. Vannak örök dolgok, amelyektől
nem lehet eltérni. A múltból csak az érték
marad meg, ami értéktelen, az elhullik az
élet nagy szeméttelepén – vallja. Közel áll
hozzá az erdélyi kultúra, fontos számára a
magyarságtudat, egyik nagy példaképe
Kós Károly, az erdélyi polihisztor. Az ő fi-
ától, Kós Andrástól szabadon idézi a szá-
mára máig fontos gondolatot: ha kiteszik
egy szobrát valahol és megkérdezik az arra
járókat, mi a véleményük az új alkotásról,
és ők mondják azt, hogy „miért, hiszen ez
mindig is  itt volt”, akkor sikerült alkotni
az öröklétnek.

Türelmesnek és alázatosnak kell lenni,
összegzi. Hozzáfűzve, hogy nem tud zakla-
tott módon dolgozni, mindig keresi a nyu-
galmat, harmóniát. Nem titkolja, szerencsé-
je van, hiszen örömét leli a munkában, s
nemcsak munkahelyén van nyugodt légkör,
hanem otthon is. Felesége, akivel nyolc éve
élnek együtt, nem szakmabeli ugyan, de
lelkületében, habitusában hasonló hozzá, az
iránta érzett szeretete pedig az idő múlásá-
val nem fogy, hanem erősödik. 

– Úgy képzelem, hogy szép nagy kort
érek meg, egészségben – reagál nevetve a
kérdésre, hogy milyennek képzeli a jövőt.
Végül elárulja, hogy van egy nagy vágya ti-
zenkilenc éves korától. – Ha egyszer lenne
annyi pénzem, egy gótikus katedrálist épí-
tenék, melynek én faragnám meg minden
kövét, a legelső cikloptól az utolsó
rózsaablakig…                          Vida Tünde

Múltból építkező, annak értékeit szem előtt tartó alkotó ember
Tövisháti Béla, aki boldog, mert szerető családja és olyan hiva-
tása van, amire mindig is vágyott. Pakson olyan közegre, a Vá-
rosi Múzeumban pedig olyan kollektívára, munkára talált,
amiért nap mint nap hálát ad az Úristennek. 
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Sport

A Paksi Amatőr Futó Fiatalok
tagjainak száma három új belé-
pővel közel harminc főre bő-
vült a január végi klubgyűlé-
sen. Az éves költségvetés elfo-
gadása mellett kitűzték, hogy
mely versenyeken fognak kö-
zösen indulni. A tagok hét ma-
gyarországi viadal közül vá-
laszthattak négyet, ezeken a ne-
vezési díjat a klub állja. Márci-
us első hétvégéjén már verse-
nyeztek is, tudtuk meg Dobi
Krisztinától.

– Hol volt az első verseny?
– A szokásos, idénykezdő

Pécs–Harkány országúti viada-
lon vettünk részt tizenketten,
melyből hatan egyéniben, a
másik hat futó pedig két hár-
mas csapatban  indult. A 25,2
km-t közel 700-an teljesítették,
tőlünk szinte mindenki javított
az eddigi eredményén. Lippai
Zoltán a korosztályában 2. he-
lyen végzett. A rajtszám egy-

ben belépő is volt a harkányi
fürdőbe, a meleg víz a szeles,
4-5 Celsius fokos időben, a
hosszú futás után nagyon kelle-
mes volt.

– Milyen versenyeken vesztek
részt közösen?

– Budapesten, május 15-én
lesz a K&H maraton váltó, ahol

szinte teljes létszámban ott le-
szünk. Hatfős csapatokban, fe-
jenként 7 kilométer futással tel-
jesítjük a 42 km-es távot. Szek-
szárdon május végén lesz a ta-
valy először megrendezett Bor-
vidék maraton, ezen is sokan
indulunk a közelsége miatt.
Szeptemberben Budapesten

rendezik a NIKE félmaratont,
ahol már évek óta rajthoz ál-
lunk. Ezeken kívül még lesz-
nek versenyek, melyekből a
klubtagok kedvükre válogat-
hatnak. A tavaszi és őszi verse-
nyekre fókuszálunk.

– Külföldre mentek?
– Az már saját zsebre megy,

de ott is a PAFF-ot képviseljük.
Idén is lesz Nuclear Maraton,
annak a szervezése folyamat-
ban van. Én április 16-án Mad-
ridban állok rajthoz maratoni
futóversenyen. A terveim kö-
zött szerepel az ausztriai
Grossglockner hegyi futás,
ahol 2600 m magasságig kell a
hegyre felfutni. Ez júliusban
lesz, de ott nem zavaró a me-
leg, mert a célban már csak 5
fok körüli a hőmérséklet.

– Pakson rendeztek versenyt?
– Felkérésünk már volt – me-

zei futás jöhetne szóba –, de
idén nem rendezünk.       (joko)

Elkezdődött a futószezon

Két győzelem, 
két vereség
Első négy tavaszi fordulóját
50%-os mérleggel zárta a Paksi
FC Monicomp Ligában szereplő
labdarúgócsapata. A decemberi
első játéknapon 3:2-es győzelem
született a Ferencváros ellen,
majd a kétszer elhalasztott deb-
receni vendégjáték 2:1-es vere-
séggel végződött. A 18. forduló-
ban a PFC–Szolnok mérkőzés
3:1 lett, míg legutóbb 1:0-ra ki-
kapott Zalaegerszegen Kis Kár-
oly együttese. A paksi zöld-fehér
egylet jelenleg 31 szerzett pont-
tal a táblázat 6. helyén áll. A ha-
zai tükör a második körben egy-
előre hibátlan, ez mindenképp
biztató a jövőre nézve. A Fehér-
vári úton látványos és eredmé-
nyes támadójátékot produkál a
gárda, Böde, Bartha, Montvai és
társai rendre gólokkal fejezik be
az akciókat. Idegenben viszont

már akadozik a gépezet, bár a
DVSC és a ZTE elleni vereség
„belefér” az összteljesítménybe.
– Az első félidőben több olyan
lehetőségünk is adódott, amely-
ből gólt szerezhettünk volna.
Nem tettük meg, és hátrányba
kerültünk. Emiatt a második já-
tékrészben jobban ki kellett nyíl-
nunk, amit a Zalaegerszeg tuda-
tos mozgással hárított, illetve eb-
ből több támadást is vezetett. Ta-
nulság, hogy a kialakított helyze-
tekben sokkal rámenősebbnek
kell lennünk – nyilatkozta a Pak-
si FC vezetőedzője a zalaeger-
szegi meccs után. A 20. forduló-
ban március 19-én 16 órakor a
PFC a Szombathelyi Haladást
fogadja hazai pályán, míg a kö-
vetkező idegenbeli összecsapá-
sát Pápán április 2-án 17 órakor
vívja.                     Faller Gábor 

A Diófa nyerte a
városi bajnokságot
A Diófa elsőségével ért véget a
2011. évi Paks Városi Amatőr
Kispályás teremlabdarúgó torna
az ESZI Sportcsarnokban. A
korábbi többszörös győztes az-
zal a City-vel csapott össze a
döntőben, amely szintén nyert
már aranyérmeket az előző esz-
tendőkben. A finálé fordulatok-
ban és gólokban gazdag volt. A
Diófa már 2:0-ra is vezetett,
majd egyenlített a City, végül
4:2-re a Buzás Attila vezette
egylet diadalmaskodott. 
– Nagyon hamar megszereztük
azt az előnyt, melyet akartunk,
majd kissé visszavettünk az
iramból. Ez kis híján megbosz-
szulta magát. A végjátékban
azonban újabb gólokat lőttünk.
Az eredmény nagyobb különb-
séget mutat annál, mint ami a
felek tudása közt van – értékelt

a Diófa csapatvezetője, a torna
gólkirálya. A „kisdöntőben” a
harmadik helyért a Kreszpark
Rangers és a tavalyi bajnok
Fefe-Paks mérkőzött. A vég-
eredmény 2:2 lett, majd bünte-
tőkkel a Kreszpark bizonyult
jobbnak. 
– Jogos a negyedik hely idén.
Az a labda, mely tavaly befelé
pattant, most kifelé jött, de ilyen
a futball, nem vagyunk elkese-
redve. Jó torna volt, végig sport-
szerű küzdelmekkel – fogalma-
zott Feil Péter, a Fefe-Paks ka-
pitánya. A bajnokságon a már
említett gólkirályi cím mellett
továbbiakat is kiosztottak. A
legjobb mezőnyjátékos Lacza
István, a City labdarúgója lett,
míg a legjobb kapusnak Witt
Zoltánt a Diófa hálóőrét látták a
szakemberek.                       efgé
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Éjszakai mínuszok ide, plusz
négy-öt fokos víz oda, március
elején megkezdte a tavaszi fel-
készülést a Dunán az ASE ka-
jak-kenu szakosztálya. Bedecs
Ferenc vezetőedző a verseny-
zők előtt álló feladatokról be-
szélt.

– Hányan kezdték meg a vizes
edzéseket?

– Egyelőre a 14 év felettiek
szállhattak vízre március hete-
dikén, ami körülbelül negyven
sportolót jelent. A kicsik még
folytatják a téli felkészülést,
ami futásból és úszásból áll.
Várják már ők is, hogy lapátol-
hassanak, de majd csak akkor
tehetik vízre a hajót, ha eléri a
Duna vize a 10 fokot. Ennek is
van előnye, legalább kiéhezet-
ten, újult erővel vághatnak bele
a munkába. A tizennégy év
alattiak körülbelül hatvanan
vannak. Azért nem fix a lét-
szám, mert többen más elfog-
laltság miatt hetente csak 2-3
alkalommal jönnek.

– Milyen versenyek várnak
rájuk?

– Páratlan évben vagyunk, te-
hát lesz ifi vb és Eb mind síkví-
zi, mind maratoni szakágban.
Első versenyünk egyébként a
Hídépítő Kupa lesz az Újpesti
öbölben április 23-án.

– Kitől várható kiemelkedő
eredmény?

– Kíváncsian várom Somo-
rácz Tamás szereplését, neki
egész jól sikerült a felkészülé-
se. Tavaly síkvízi ifi Eb-n K2
200 m-en hatodik volt. Tizen-
kilenc éves, így idén már 
U23-as és felnőtt versenyeken
indul. Kiszli Vanda és Fenyve-
si Réka utolsó éves ifik, a tava-
lyi maratoni sikerük után remé-
lem, idén síkvízen is bizonyíta-
nak. Tavaly magyar bajnoksá-
got nyert a kajakos Molnár Ba-
lázs és Pinczés Alexander, ők
most jönnek fel a serdülők kö-
zé, válogatott kerettagok. Re-
mélem, az olimpiai reménysé-
gek versenyére ki tudnak jutni,

van rá esélyük. A kenus Blatt
Kristóf és Péri Dávid most lett
elsőéves ifi, már tavaly is jól
szerepeltek. Dávid tavaly ser-
dülőként volt az ifik között a
maratonválogatón negyedik.
Vannak tehetséges gyerekeink.

– Mi a helyzet a két felnőtt
válogatottal?

– A kenus Kozmann György
Dél-Afrikában, Boros Gergely
Törökországban edzőtáboro-
zik. Gyuri amúgy Csepelen ké-
szül, Gergő Sári Nándor irányí-
tása alatt hol a Gubacsi hídnál,
hol Dunavarsányban, hol Sze-
geden teszi vízre a kajakot. A
feltételek biztosítottak a mun-
kájukhoz, a kajak-kenu kiemelt
sportágként több pénzt kap. A
szövetség intéz mindent, ne-
künk a fizetésükön kívül sok
plusz költségünk nincs. 

– Előttük milyen feladatok
állnak?

– A felnőtteknek az olimpia
előtti év nagyon hangsúlyos.
Szegeden kvalifikációs vb lesz,

ahol kvótákat lehet szerezni az
olimpiára. Ha Gergőnek sikerül
olyan K4-es egységbe kerülni,
amelyik jól szerepel a világbaj-
nokságon, akkor kicsi a való-
színűsége, hogy később meg-
bontsák az összeállítást.
Gyuriékra nagyon kíváncsi le-
szek, C2 1000 m-en nagyon sű-
rű a mezőny. A Sáfrán testvé-
rek, a Tóth-Metka duó egyaránt
ért már el jó eredményeket.
Mindenki az 1000 m-es párosra
fog gyúrni, mivel az olimpián
már nincs C2 500 m-es ver-
seny.

– Bővül a Duna-parti csónak-
ház?

– Igen, már folyik az építke-
zés, egy 100 négyzetméteres
konditerem készül, ami a mi
igényeinket ki fogja szolgálni.
Most körülbelül 30 négyzetmé-
teren dolgozunk. Telente és a
délutáni edzés után a kiegészítő
munkát ott végzik a gyerekek.
Az új komfortosabb lesz.

Kovács József

A nagyok már vízre szálltak

Szolnokon, a tiszaligeti sport-
csarnokban rendezték a férfi
kosárlabda Magyar Kupa né-
gyes döntőjét. Telt ház, 2700
néző előtt kezdődött a Szolno-
ki Olaj KK–Atomerőmű SE
elődöntő mérkőzés, amelyre a
házigazda nyolcvan jegyet
biztosított a paksi szurkolók
számára. Az első negyedben
állva hagyta az Olaj a paksia-
kat, tíz perc játék után 16 pont
volt az előnyük. A sok hibával
játszó, pontatlanul dobó
Atomerőmű csapatának a kö-
vetkező tíz percben sem sike-
rült fogást találni a Tisza-par-
tiakon, egy pontot tudtak lefa-
ragni a hátrányukból. A nagy-
szünet után nagyot változott a
játék képe, Sales, Vojvoda és
Hodges találataival öt perc
alatt fordított Horváth Imre le-
génysége, 18 paksi pontra csak
kettővel válaszoltak a piros-fe-
keték. Rendezte a sorokat és

visszavette a vezetést az Olaj,
de jelentős előnyre nem tudott
szert tenni a negyed végéig.
Az utolsó felvonásban sokáig
felváltva estek a találatok, két

perccel a vége előtt 76-70 volt
az állás. A foult problémával
küzdő és egy perccel a vége
előtt kipontozódó Sales mel-
lett Báder szerzett újabb pon-

tokat. Ezután Trotterrel és
Trepákkal szemben paksi rész-
ről csak Hodges talált be, így
hazai győzelmet ünnepelhetett
a szolnoki közönség. Szolnoki
Olaj KK–Atomerőmű SE: 84-
71.

A bronzmérkőzésen a sopro-
niak meggyőző fölénnyel
nyertek az ASE ellen, Horváth
Imre legénysége csak a negye-
dik felvonásban bizonyult
jobbnak az ellenfélnél. A pak-
si csapatban mindenki játékle-
hetőséget kapott, a kezdő ötös
lényegesen kevesebbet játszott
a megszokottnál. A kupát az
Albacomp legyőzésével a
Szolnoki Olaj nyerte.

A Magyar Kupában elszen-
vedett vereségekért hamar
revansot vehet az ASE, márci-
us 19-én Sopronban, március
26-án pedig Szolnokon lépnek
pályára bajnoki mérkőzésen
Körtélyesiék.              -kovács-

Nem termett babér Szolnokon
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SZABADEGYETEM
A PAKSI KÉPTÁRBAN

Lajta Gábor festőművész tart előadást 

Mozgástanulmányok
- Székely Bertalan mozgástanulmányainak 

megismerése - címmel.

2011. április 6. (csüt.) 15.00-17.00 
Paksi Képtár (Tolnai út 2.)

A programon való részvétel ingyenes!
További információk és jelentkezés:
Göttinger Eszter múzeumpedagógus

gottinger@paksikeptar.hu, 06-20/88-30-284
www.paksikeptar.hu

A programok a TÁMOP 3.2.8/10/B „Múzeu-
mok Mindenkinek” Program – Múzeumok 
oktatási-képzési szerepének erősítése című 
projekt keretein belül valósulnak meg.

A római hadsereg 
és a Római Birodalom

terjeszkedése
A római hadsereg felépítésével, a katonaság életével, 

hódításaival ismerkedhetnek meg a gyerekek dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna (múzeumigazgató, régész-történész) 
előadásán és a Familia Gladiatoria hagyományőrző 

egyesület fegyverbemutatóján keresztül.

2011. március 28. (hétfő) 13:00–14:30
Paksi Képtár (Tolnai út 2.)

A programon való részvétel ingyenes!
Előzetes egyeztetés és jelentkezés:

Konkoly Lilla, 20/883-0374

A programok a TÁMOP 3.2.8/10/B „Múzeu-
mok Mindenkinek” Program – Múzeumok 
oktatási-képzési szerepének erősítése című 
projekt keretein belül valósulnak meg.

Pakson, a Tesco-úton 
a gimnáziummal szemben
forgalmas helyen 90 m2

üzlethelyiség 
(volt Firhang) kiadó.

Tel: 30/9363100

Paks, Kosár utcában
– jelenleg irodának

kialakított – 
családi ház kiadó. 
Tel: 30/9363100

Paks, Szent István
téren 411 m2-es

kereskedelmi egység
(volt Népbolt) kiadó.

Tel: 30/9363100

Paks, Ifjúság útján, 2. emeleti, 
40,2 m2 alapterületű, 

1 lakószobás, étkezős, részben
felújított lakás eladó. 

Irányár: 7,5 millió Ft.
Érdeklődni lehet: 

06/20 530-2877, 06/20 466-0769.

TEMPÓ
AUTÓSISKOLA

DIÁKKEDVEZMÉNY!
NE HAGYD KI, KÉRJ ÁRAJÁNLATOT:

www. tempo-autosiskola.hu

B kategóriás, intenzív 
személygépkocsi-vezetői tanfolyam indul:

2011. március 23-án 15 órakor
Pakson, a Claudia Nyelvstúdióban

Jelentkezni a helyszínen 
(Tolnai út 26.), illetve a 70/3868-797

és a 30/3738-968-as számokon.

OKÉV nyilv. szám: 03-0009-04. Akkreditációs szám: AL-1449

KIADÓ 
INGATLANOK

Paks főutcáján, iroda-
házban (Tolnai u. 2.) 
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékeny-
ségre irodák kiadók.

(15 m2-80 m2).
Érdeklődni: 

30/9372-668,75/511-252.

A nagycsoportos óvodásokat
várják március 22-én (kedden)
17 órára és 23-án (szerdán) 17
órára a Pro Artis Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény nyílt
napjára, ahol a művészeti iskola
tanárai adnak tájékoztatást kép-
zési rendszerükről és a választ-
ható hangszerekről, amelyeket
ki is próbálhatnak a gyerekek.
Várják a kicsiket és szüleiket,
hogy bepillantást nyerjenek a
művészeti iskola életébe. 

Felvételt hirdet a táncművésze-
ti tagozat balett tanszaka. Elsős
és másodikos általános iskolá-
sok jelentkezését várják, vala-
mint azokét az óvodásokét, akik
ez év szeptemberében kezdik
meg iskolai tanulmányaikat.
Szarka Gitta tagozatvezető már-
cius 23-án 16.30 órára invitálja
felvételire leendő tanítványait.

Pro Artis
nyílt nap és

felvételi

Remekül sikerült felkészülést
követően várta a tavaszi forduló-
kat a Paksi FC II. NB III Dráva
csoportjában szereplő labdarú-
gócsapata, az edzőmérkőzése-
ken jól teljesített az együttes. A
sérülések sajnos nem kerülték el
a gárdát, ifjabb Blatt Pált meg-
műtötték, a játékos lábadozik.
Lengyel Ferenc tanítványai
Balatonlellén kezdték a második
kört, és Palásthy, Bohner góljai-
val 2:0-ra győztek. A következő
játéknapon hazai pályán a Szek-
szárd következett. A 85. percben
még Pap Roland és Vári találata-
ival 2:0-ra a PFC II. vezetett, ám
a lefújás pillanatában már 2:2-t
mutatott az eredményjelző tábla.
A pontvesztés azért is fájó, mert
a rivális Szentlőrinc mindhárom
bajnoki pontot begyűjtötte, így
helyet cserélt a két gárda a tabel-
la tetején.  

– Az első találkozón remekül
tettük a dolgunkat. Második
összecsapásunkról ez már nem
mondható el, korán elhittük,
hogy megvan a meccs – fogal-
mazott a vezetőedző. Lengyel
Ferenc hozzátette: az elsődle-
ges cél nem a feljutás, de egy-
más közt az aranyérmet célozta
meg a társaság. Ehhez azonban
arra van szükség, hogy a fiata-
lok felnőttként és ne gyerekként
álljanak egy-egy kiélezett szitu-
ációhoz. A tréner Pap Roland
és Mészáros István teljesítmé-
nyével volt elégedett a két talál-
kozón. A következő fordulóban
ismét komoly ellenfél követke-
zik. A Pogány otthonában vizi-
tálnak ugyanis, ők az NB II
Nyugati csoportját vezető Pécs
fiókcsapata, számos fiatal te-
hetséggel. A találkozó március
19-én 15 órakor kezdik.      efgé  

Korán elhitték, hogy
megvan a meccs Az E-On Hungária folyamatos

korszerűsítési  munkálatai el-
végzésének érdekében az aláb-
bi helyeken áramszünet lesz.
Március 21-én 8 órától várha-
tóan 16 óráig: 

– Paks-Biritó: Biritó Kft.,
Gépműhely, Orgona u. 

– Felsőcsámpa, Középső-
csámpa, Tehenészet, 

– Csámpa IX. Sz. Vízműkút,
RHK beléptető rendszer terü-
letén.
Március 29-én 8 órától várha-
tóan 14 óráig és április 8-án 8
órától várhatóan 17 óráig:

– Paks, Vácika dűlő, vízmű
II., III., IV.kút, aszfaltkeverő,
hulladéktelep, Telenor, ÁG
Borpince területén. 
Március 31-én 8 órától várha-
tóan 20 óráig:

– Paks, Kurcsatov u. 1/c.,
2–23. számig, hőfogadó, autó-
mosó, dozimetriai labor, gará-
zsok területén.

Áramszünet
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Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623; 

06-20-949-2467
E-mail: 

paksi-hirdeto@externet.hu
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Március 20. (vasárnap) 17 óra
GULLIVER UTAZÁSAI

amerikai kalandfilm

Március 23. (szerda) 19 óra
ROHANÁS

feliratos am. akció-thriller

Március 25. (péntek) 17 óra
GNOMEÓ  ÉS JÚLIA

amerikai animációs film

Március 27. (vasárnap) 19 óra
PÁRIZSBÓL SZERETETTEL

feliratos francia akciófilm

Március 30. (szerda) 19 óra
NEW YORK, I LOVE YOU

feliratos am. romantikus film

Április 3. (vasárnap) 19 óra
GAGYI MAMI: 

MINT KÉT TOJÁS
amerikai vígjáték

Moziműsor

Környezet-
barát 

irodaszerek
Március 22-én 14 órától a paksi
Deák Ferenc Általános Iskola fel-
ső tagozatos épületében (Tolnai
út 19.) környezetbarát iskolasze-
rek és irodaszerek kiállítása lesz. 

A Paksi Városi Mentálhigié-
nés Egyesület Pakson, az Új-
templom utca 26-28. szám
alatt várja a segítségre szoru-
lókat. Nyitva: hétfő, péntek
16-18 óráig. Telefon: 20/240-
1380, 20/570-4204. Az egye-
sület segítséget nyújt fiatalok-
nak és felnőtteknek minden-
napi problémáik megoldásá-
hoz.

– Lelkisegély-szolgálat: se-
gítségnyújtás krízis esetén, pl.
válás, munkanélküliség, gyász.

– Addiktológiai konzultáció
szenvedélybetegeknek és hoz-
zátartozóiknak. Segítő beszél-
getés, állapotfelmérés (alko-
hol-, gyógyszer-, kábítószer-,
játékfüggőség)

– Életvezetési tanácsadás:
kudarcok, érzelmi-hangulati
labilitás, önértékelési problé-
mák esetén.

Lelkisegély-
szolgálat

Az „Együtt a parlagfű ellen”
Alapítvány idén is meghirdeti
lakossági virágosítási verse-
nyét két fordulóban, tavaszi és
nyári zsűrizéssel az alábbi ka-
tegóriákban: legszebb virágos
kertes ház, legszebb virágos
lépcsőház, legszebb virágos
utca.

Az alapítvány felhívja a
résztvevők figyelmét, hogy a
zsűri csak a közterületről be-
látható, tiszta, virágos, gyom-
mentes kerteket tudja értékel-
ni. A versenyzők helyezéstől
függően virágpalántákban ré-
szesülnek a következő év ta-
vaszán. A versenyben nevezé-
si lap kitöltésével lehet részt
venni, mely megtalálható a
polgármesteri hivatal portá-
ján, illetve letölthető a
www.parlagfuellenalapit-
vany.hu oldalról.

Virágosítási
verseny

A költészet napja és a magyar
nyelv hete alkalmából a műve-
lődési központ játékos rajzpá-
lyázatot hirdet Az én kedvenc
versem címmel. A feladat az,
hogy a diákok kedvenc ver-
sükről olyan képet készítse-
nek, melyben megmutatják,
miért szeretik a kiválasztott
művet. 

A pályázatra 6-15 éves korig
legfeljebb két művel jelent-
kezhetnek az általános iskolás
diákok. A rajzokat A4-es vagy
A3-as méretben kell elkészíte-
ni, technikai megkötés nincs, a
zsűri elsősorban a kreativitás
és ötletesség alapján választ.
A rajzok hátulján fel kell tün-
tetni a beküldő nevét, életko-
rát, osztályát, iskoláját és a
felkészítő tanár nevét. A pá-
lyaműveket a lerajzolt verssel
együtt postai úton vagy sze-
mélyesen  a művelődési köz-
pontba (7030 Paks, Gagarin u.
2) lehet eljuttatni március 31-
ig. A beérkezett rajzokból ki-
állítás készül, a megnyitón a
legjobbakat  értékes ajándé-
kokkal jutalmazzák.

Verses
rajzpályázat

Lázár Ervin
meseíró
pályázat

Az élet titka című mesét kell
folytatnia a Lázár Ervin Baráti
Kör által szervezett meseíró
pályázat résztvevőinek. A
www.paks.hu oldalról is le-
tölthető történet 2-3 gépelt ol-
dalnyi folytatását március 31-
ig várják a sárszentlőrinci pol-
gármesteri hivatal címére
(7047 Sárszentlőrinc, Petőfi
Sándor utca 22.) vagy a rac-
pacegres@gmail.com e-mail
címre. (A pályázaton feltüntet-
ve a pályázó nevét, életkorát,
iskolájának nevét és címét,
lakcímét.) Tovább információ
Tell Edittől kérhető a 75/500-
585-ös számon.

Makó András festőművész Kompozíciók című kiállítását április
8-ig tekinthetik meg a művelődési központ nagykiállítójában.
(Felvételünk a megnyitón készült.)

Március hónapban dr. Tereza Worowska műfordító és dr.
Spengler Katalin jogász ékszerkiállítását is megtekinthetik a
városi művelődési központ könyvtárgalériájában.

Lapzártánk után nyílt meg a Paksi Képzőművészeti Iskola félév-
záró kiállítása a művelődési központ kiskiállítóájában. A tárlat
április 10-ig várja az érdeklődőket.
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TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

6 hónapra évi 6,5% betéti kamatot (EBKM: 6,50%) 

Euro megtakarításaira 
3 hónapra évi 2,75% betéti kamatot (EBKM: 2,75%)

vállalkozói forint betéteire 
2 hónapra évi 5,75% kamatot (EBKM: 5,75%)

kínálunk egyszeri lekötésű számlabetétekre összeghatártól
függetlenül, meglévő Ügyfeleinknek is.

Szekszárd, Garay tér 14-16.74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Paks, Villany u. 4. 75/511-240

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, Somogy
és Zala megyei fiókjainkban, hívását pedig a 06/40-
200-900 telefonszámon.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termék-

szabályzatok tartalmazzák.

Mezőgazdasági termelők, 
gazdálkodók figyelem! 

A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
megkezdte a 2011. évi területalapú 

támogatások előfinanszírozását.

A finanszírozás maximális mértéke: 

az előző évi támogatás 80%-a.

Használja ki a lehetőséget, s ebből finanszíroz-

za a 2011. év tavaszi munkáinak költségeit!

Részletekről érdeklődjön a Dunaföldvár
és Vidéke Takarékszövetkezet  alábbi ki-
rendeltségeinél:

– Paks, Táncsics M. u 4.

– Paks, Rákóczi u. 5-7.

– Németkér, Széchenyi u. 43.

Munkatársunk kapta az Urántollat
Kollégánk, Kohl Gyöngyi vehet-
te át idén a paksi atomerőmű új-
ságírók számára alapított elisme-
rését, az Urántoll díjat. A kitünte-
tést az Erzsébet Nagy Szállodá-
ban tartott ünnepségen vehette át
Mittler István kommunikációs
igazgatótól. A méltatásban el-
hangzott: „…az atomerőműről
szóló hang- és képanyagai, vala-
mint írásos munkái mindig tár-
gyilagosan és hitelesen közvetí-
tik az erőművel kapcsolatos ese-
ményeket, információkat. Kész-
ségesen, körültekintően, ember-
központúan tudósít, és ezzel
nagyban segíti az atomerőmű
számára fontos információk
tárgyszerű, hiteles közvetítését.”
Gyöngyi meghatottan állt a mik-
rofonnak arra az oldalára, ahol
egyébkor riportalanyai szoktak.
Azt mondta, kimondhatatlan bol-
dogság számára átvenni ezt a dí-
jat és rendkívüli megtiszteltetés.
– Nagyon sok kitüntetettel készí-

tettem már interjút, ezután még
nagyobb empátiával fogok visel-
tetni irántuk – tette hozzá, már a
gratulációk után. Elárulta, hogy
férjének (Szaffenauer Ferenc –
szerk.) köszönhető, hogy megis-
merte a televíziózást, s már a vá-
rosi televízió indulásánál ott le-
hetett. Egy lelkes kis csapat ala-
pította a stúdiót, Gyöngyit
először mellékállásban hívták

képernyőzni. Nagy Zoltán akko-
ri főszerkesztő csábítására adta
fel korábbi munkáját és szentelte
életét a médiának. A szereplés
nem volt idegen számára,  hiszen
eredetileg színésznőnek készült.
Hogy mégsem az lett, nem bán-
ja. A kérdésre, hogy jól érzi-e
magát újságíróként, televíziós-
ként, egyszerűen annyit mond:
naná!

Azt is elárulta, hogy ma is
párja és a kollégák segítik
munkájában. – Kollektív műfaj
a miénk, bármit leteszek az
asztalra, abban sokak munkája
van. Ha én vagyok a képer-
nyőn, velem azonosítják, de
egy csapat áll mögötte. S, hogy
mi a szépsége? Gyöngyi sze-
rint alapvetően az is, hogy az
embereket tájékoztathatják ar-
ról, ami történik, értékek meg-
őrzésében vállalnak szerepet,
érzelmeket közvetítenek. Szá-
mára az érzelmi háttér a leg-
szebb. És maga az alkotófolya-
mat. Minden anyag, minden
műsor alkotás, és ha készen
van és tetszik az embereknek,
az számára öröm. – Mindig
úgy igyekszem végezni a mun-
kámat, hogy körüljárom a té-
mát, törekszem arra, hogy tud-
jam, miről beszélek, milyen in-
formációt közvetítek – tette
hozzá.                    Vida Tünde
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