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PAKSIHÍRNÖK

Lakossági számlavezetés ingyenes
Vállalkozói számlavezetés 500 Ft/hó
Elsõ bankkártya éves díja ingyenes
Havi elsõ készpénzfelvét saját automatából ingyenes

Számla látra szóló betétkamata évi 2,5% (EBKM 2,5%)
Számla lekötött betétkamatra évi 6–6,5% (EBKM 6–6,5%)
(A lekötés idõtartamától függõen)

7030 PAKS, Villany utca 4. 
Telefon: 75/511-240

Állami tulajdonban kell maradni az atomerõmûnek,
ahogyan azt törvény is szabályozza – mondta Gyurcsány Fe-
renc. A miniszterelnök leszögezte, Paks stratégiai kérdés,
ezért nem folyhatnak róla középszerû vagy kisstílû viták. A
kormányfõt rövid paksi látogatása során az atomerõmûben fo-
lyó munkáról Kovács József vezérigazgató és dr. Molnár Károly
elnök tájékoztatták. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Harmincéves 
évfordulót ünnepeltek
Az alapítást, létesítést személyesen is átélõk visszaemléke-
zésével, néhány korabeli írott, képes és hangdokumentum
felidézésével ünnepelték a Paksi Atomerõmû Vállalat alapí-
tásának harmincadik évfordulóját. A hagyományos erõmû-
vektõl eltérõ módon, a tervezett indulás elõtt nem 1-2, ha-
nem öt évvel alapították a majdani üzemeltetõ céget, hogy
a szakemberképzést, vállalatszervezést, egyéb teendõket
elvégezze. Az indulás késõbb két évet csúszott.

(Folytatás a 6. oldalon)

Még leírni is sok, nemhogy átélni, de Paks város
nemrégiben nyugdíjba vonult anyakönyvvezetõje több
mint ezer párt adott össze. Garay Miklósné szám szerint
1161 leendõ feleségnek, s ugyanennyi leendõ férjnek tet-
te fel a kérdést: Akarod-e? 8. oldal

November eleje óta fogad látogatókat az atomerõ-
mû által épített mûjégpálya Pakson. Az eltelt néhány hét
alatt sokak kedvelt kikapcsolódásává vált a korcsolyázás,
a pályának több mint húszezer vendége volt. 11. oldal

Az Atomerõmû SE kosárlabdacsapata bajnok- és
kupagyõzteshez illõen szerepelt az elsõ tizenhárom fordu-
lóban. Az õsz folyamán jelentõs változások történtek a
keretben. 17. oldal



2 V Á R O S

Fotó: Vida Tünde

Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: február 24.

Panorámakép: www.paksnet.hu
Címlapfotó: Gottwald Károly

PAKSIHÍRNÖKBA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.

Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226

Tel.: 06-30/9372-668
E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

(Folytatás a címlapról)

Gyurcsány Ferenc az
erõmûben tett látogatása
során utalt arra, hogy maga is
meggyõzõdött arról, Paks biz-
tonságos, szabályozottan fo-
lyik itt a munka. – Magyaror-
szág abban a különleges hely-
zetben van, hogy százból 70-
75 ember egyetért azzal, hogy
mûködik atomerõmû. Jól fe-
jezte ki ezt az egyetértést az,
hogy a kormány azt javasolta
a parlamentnek, támogassa az
üzemidõ meghosszabbítását –
fogalmazott a miniszterelnök.
Esetleges új atomerõmûvi
blokkok építésével kapcsolat-
ban elmondta: ez a kérdés
nincs napirenden, nem folyik
ilyen döntés elõkészítése a
kormányzat környezetében.
Errõl egyébként a kormányfõ
véleménye szerint népszava-
záson kell dönteni, mivel egy
új atomerõmû létesítése nem
csak energiapolitikai , hanem
ennél sokkal szélesebb értel-
mû biztonsági és környezetvé-
delmi kérdés.  A miniszterel-
nök rövid paksi látogatása
egybeesett az atomerõmûvet
üzembe helyezõ Paksi Atom-
erõmû Vállalat alapításának
harmincadik évfordulójára
rendezett ünnepséggel. A
kormányfõ megköszönte
mindazok munkáját, akiknek
szerepe van abban, hogy ma
Pakson állítják elõ a hazai vil-
lamos energia negyven száza-
lékát.                              (vida)

Szakmai képzések pályázati forrásból

Az önkormányzat múlt évi
döntése értelmében új hely-
re költözik a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat. 
– Évek óta nem megoldott a
megfelelõ elhelyezésünk. A
jelenlegi körülmények kö-
zött az egyre bõvülõ feladat-
körünket nem tudjuk meg-
felelõ színvonalon ellátni –
kezd az indoklásba Borbás
László, az intézmény szak-
mai vezetõje. A szolgálat a
volt módszertani bölcsõde
épületének két blokkját
kapja meg, ezek a helyisé-
gek tökéletesen alkalmasak
a gyerekekkel való foglalko-
zásra, vagy akár egész csa-
ládok fogadására. Ehhez
azonban felújításra, átalakí-
tásokra van szükség. 
– Mindehhez szerettünk vol-
na plusz forrásokat is fel-
használni, így  kapóra jött a
Nemzeti Fejlesztési Terv
Humán Erõforrás Operatív

Programjára beadott pályá-
zat, melyet a Paks–Duna-
földvár Térségfejlesztõ Ön-
kormányzati Társulás nyúj-
tott be – teszi hozzá.

– Konzorciumi együttmû-
ködés keretében lehetett pá-
lyázni. Ennek tagja volt a
paksi önkormányzat, Paks
város Szociális Intézményei-
nek Igazgatósága és a PIS-
TIKE, azaz a Paksi Ifjúsá-
got Segítõ Támogató Infor-
mációs Egyesület. A társa-
ság több mint 21 millió forin-
tot nyert egy oktatócentrum
kialakításához, valamint a
szociális szakemberek kép-
zéséhez – mondta el
Ferencziné Mérei Melinda.
A pályázat programmene-
dzsere azt is hozzáfûzte, a
program indítását már a jö-
võ héten megkezdik egy 24
órás számítástechnikai tan-
folyammal. Ugyanekkor in-
dul az a képzés, melyen a
szakemberek 50 órás tanfo-
lyam keretében munkaerõ-
piaci ismereteket, álláskere-
sési technikákat sajátítanak
el, hogy azt képesek legye-
nek továbbadni az érintet-
teknek. Márciusban egy tré-
ning során szeretnék fej-
leszteni a szakemberek
kommunikációs készségét.
A szakmai felkészültség nö-
velése révén várhatóan nö-
vekednek majd a szakembe-
rekhez forduló, hátrányos

helyzetû álláskeresõk esé-
lyei. Tervezik a témában ki-
adványok, szakmai hírleve-
lek létrehozását is. A prog-
ram 45 szociális területen
foglalkoztat szakembereket,
rajtuk keresztül pedig 1500
álláskeresõt érint a kistér-
ség 14 településén.

Az új helyen kialakítanak
egy oktatócentrumot, a pá-
lyázat ugyanis lehetõvé teszi
korszerû bútorzat, projek-
tor, hordozható számítógé-
pek és oktatóeszközök be-
szerzését. Itt a késõbbiek-
ben konferenciák, képzések
szervezhetõk. Az így átalakí-
tott helyen talál majd új ott-
honra a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat is.
A felújítási munkálatokról
Pál József, az önkormányzat
mûszaki osztályának beru-
házási ügyintézõje elmond-
ta, hogy elõreláthatóan 40
milliót meghaladó költség-
vetése lesz a beruházásnak,
mivel szükségessé vált az
épületben a nyílászárók cse-
réje, a teljes elektromos és
épületgépészeti felújítás.
Átalakítják a vizesblokkot,
kicserélik a burkolatot, ezt
festés és mázolás követi. Je-
lenleg az engedélyezési eljá-
rás folyik, melyet közbe-
szerzési pályázat követ. Ide-
ális esetben még idén meg-
történhet a költözés.

S. Szabó

Miniszterelnöki
villámlátogatás



Hasonlóan az ország többi
önkormányzatához, Pakson
is tizenöt éve alakult meg az
önkormányzat. Ebbõl az al-
kalomból szerveztek ünnep-
séget a Prelátus kúriában.
Elsõként dr. Blazsek Balázs
címzetes fõjegyzõ tekintett
vissza az elmúlt másfél évti-
zedre. Õ együtt dolgozott
mind a négy eddigi képvise-
lõ-testülettel, hiszen 1991 ja-
nuárja óta áll a hivatal élén.
Véleménye szerint az, hogy
az önkormányzati törvény
megélt ennyi idõt, azt jelenti,
hogy jó törvény született, az
pedig, hogy fejlõdik az or-
szág, azt jelzi, hogy az ön-
kormányzatisági jogokkal él-
ni tudnak a települések.
Hozzátette, nagyon kellemes
tapasztalatai vannak, mivel
eddig mindig olyan képvise-
lõ-testülete volt a városnak,
amelyik úgy adta tovább a
stafétát, hogy a következõ-
nek nem a gondokkal kellett
foglalkoznia.   

Dr. Blazsek Balázst két volt
alpolgármester, dr. Széche-
nyi Attila és Bagdy László,
majd az eddigi és jelenlegi
polgármesterek, Bor Imre,
Herczeg József és Hajdú Já-
nos követték a visszaemléke-
zésben. Ezek után a négy
ciklus képviselõi és polgár-
mesterei megtekintették a
„15 éves Paks Város Önkor-
mányzata” címû filmet, ame-
lyet a TelePaks készített er-
re az alkalomra. A filmbõl ki-
derül, milyennek látták a
mindenkori polgármesterek
az adott ciklusban mûködõ
képviselõ-testületet. A rend-
szerváltozás utáni elsõ sza-

badon választott képviselõ-
testületrõl Bor Imre a követ-
kezõképpen fogalmazott: 

– Ez a testület volt az,
amelyik csak a munkával
foglalkozott, és eszébe sem
jutott a negyedik év végéig,
hogy választások lesznek. A
rendszerváltozás hevülete
fûtött mindenkit, akkor ezt
úgy élték meg, hogy kivéte-
les feladat mindenki életé-
ben, aminek a legjobb tudá-
suk szerint próbáltak meg-
felelni a képviselõk. Az elsõ
ciklus polgármestere el-
mondta azt is, hogy az ön-
kormányzati törvényen kí-
vül nem létezett semmilyen
jogszabály az induláshoz,
így maguknak kellett kita-
lálni, hogy milyen feladato-
kat, hogyan, milyen szerve-
zeti felépítésben végeznek.
Mûködõképes testületi
struktúrát kellett létrehoz-
ni; kitalálni, milyen bizott-
ságok legyenek, a testület
milyen rendben ülésezzen;
szervezeti és mûködési sza-
bályzatot kellett készíteni. 

A második ciklusban Her-
czeg József lett a város elsõ
embere. – A munka nagyon
nehéz volt – emlékezett visz-
sza. A választások után el-
képzeléseik megvalósításá-
hoz a kereszténydemokra-
tákkal és a kisgazdákkal kö-
töttek koalíciós szövetséget,
így lettek kilencen. – Na-
gyon kemény ellenzék volt,
négy éven keresztül csak azt
hallottam, hogy kilenc-nyolc
– emlékezett vissza. El-
mondta, hogy a mostani cik-
lus elsõ két évében is sokszor
gondolt erre,  s összevetette,

milyen ellenzéket kapott a
jelenlegi polgármester, és
milyet õ maga. Végül arra a
következtetésre jutott – ami-
nek azt az ünnepségen is
hangot adott –, hogy eddig
neki kellett a legkeményebb
ellenzékkel együtt dolgoz-
nia. Herczeg József kiemel-
te, a képviselõi munka során
nem csak ellenzéki szerepre
kell koncentrálni, embernek
is kell maradni. – Fontos,
hogy haragudni, megbán-
tottnak lenni nem szabad,
egy képviselõnek ezeken
felül kell tudni emelkedni –
tette hozzá. 

A harmadik ciklusban is-
mét Bor Imrét választották
polgármesterüknek a paksi-
ak. – A választáson totális
gyõzelmet arattunk, így kez-
dettõl megvolt a többségünk
ahhoz, hogy az elképzelése-
inknek megfelelõen menjen
a munka – idézte fel. Majd
hozzátette: – Többé-kevésbé
ez a ciklus végéig mûködött,
de ahogy közeledett a 2002-
es választás, egyre inkább
felbomlott a ’98-ban gyõztes
koalíció. – Õ maga is úgy
döntött, hogy 2001-ben kilép,
távozott az SZDSZ-bõl is,
amelynek 1990-tõl tagja volt.
– Elegem lett abból a politi-
zálásból, amelyet egy-két
ember a képviselõ-testület-
ben, illetve a frakcióban mû-
velt – indokolta akkori dön-
téseit.

A jelenlegi, negyedik ciklus
polgármestere, Hajdú János
arról számolt be, hogy nem
volt nagyon kedvezõ az indu-
lás. Úgy gondolja, mindez
azért következett be, mert

polgármesterként a saját
ideológiai állását tekintve ki-
sebbségbe került megválasz-
tásakor, és ebbõl elég sok ér-
dekes történet kerekedett.
Aztán másfél év után vélhe-
tõen minden oldal rájött ar-
ra, hogy jobb a sikerekben
osztozni, mint a kudarcok-
ban, így kötöttek egy együtt-
mûködési megállapodást a
hátralévõ idõszakra. Ebben
mind a célokat, mind a mun-
kamódszereket rögzítették. 
– Talán ennek köszönhetõ a
ciklus sikere – összegezte
Hajdú János. 

A jelenlegi polgármester
azt írja a TelePaks film
ajánlásában, hogy az elmúlt
15 évben a képviselõk idõn-
ként kemény ellenfelei, de a
végeredményt tekintve
többnyire együttmûködõ
partnerei voltak egymás-
nak, hiszen Pakson az elfo-
gadott éves költségvetések,
az éves és a négyéves prog-
ramok, mindig a város fejlõ-
dését, az itt lakók érdekeit
szolgálták.

Íme néhány az elért ered-
mények közül, tekintet nél-
kül arra, melyik ciklusban
történt: elkészült a strand,
gyarapodott az ipari park,
megvalósult a szennyvíz- és
gázprogram, volt virágosí-
tás, folyamatosak az útfel-
újítások, egyes intézmé-
nyek költöztek, bõvültek
vagy felújításon mentek ke-
resztül, megépült a városi
rendelõintézet, létrejött a
kistérségi társulás, és még
hosszan folytathatnánk a
sort.

-gyöngy-
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az önkormányzatiság tizenöt éve
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Fotó: Vida Tünde

Harmadszor is

versenyben

Harmadszor is Tóth Ferenc a
Fidesz–MPSZ jelöltje Tolna
megye II. számú választóke-
rületében. Ezt hivatalosan az
elõzõ kormány közlekedési
minisztere jelentette be. Fó-
nagy János hangsúlyozta,
olyan jelöltrõl van szó, aki itt
honos, egész élete ehhez a
helyhez köti. Hozzátette: Tóth
Ferenc kiválóan ismeri a kör-
nyék lehetõségeit és problé-
máit. – Korábban, miniszter-
ként szenvedõ alanya voltam,
hogy esetenként az egyéb-
ként hozzám baráti szálakkal
kötõdõ képviselõ milyen ag-
resszíven képviseli választó-
kerületét – mondta.

–  Aki egy versenyen kétszer
már részt vett, szeretne har-
madszor ott lenni, és termé-
szetesen gyõzni – mondta Tóth
Ferenc. A képviselõjelölt sze-
rint óriási meccs lesz, õ azon-
ban nem készül kemény kam-
pányra, mert – mint elmondta
– azzal kampányolt, hogy nyolc
éven át tette a dolgát. 

– Ha újra elnyerem a vá-
lasztók bizalmát, teljes mell-
szélességgel kiállok a paksi
atomerõmû érdekében. Cé-
lunk, hogy továbbra is álla-
mi kézben maradjon, és
megoldódjon a hulladék el-
helyezése – mondta, majd
még hozzátette: az elsõ cik-
lusban a dunaföldvári híd
felújítását, a másodikban a
szekszárdi híd megépítését
tartotta fontosnak, a harma-
dikban az M6-os Dunaújvá-
rostól délre esõ szakaszának
megépítéséért száll majd
síkra.                               -vt-

Választókerületi Iránytû

Az MSZP Tolna megye II.
számú választókerületében
induló jelöltje, Molnár Jó-
zsef személyes honlapja
után eljutott a választókhoz
a párt második kampány-
eszköze, a Választókerületi
Iránytû címû lap. A lapot
bemutató tájékoztatón
Faller Dezsõ, az MSZP he-
lyi szervezetének vezetõje
elmondta, fontosnak tartot-
ták, hogy ne csak az orszá-
gos politika részeként jus-
sanak el hírek a választók-
hoz, hanem kapjanak köz-
vetlenül is információt, s
reagálhassanak rá.

– Az Iránytû nem taga-
dottan baloldali értékrend
alapján íródott, úgy, ahogy
mi látjuk a történteket, az
eredményeket. Örömükre
szolgál, hogy közéleti sze-
mélyiségek, civil emberek

vállaltak benne szereplést
– fogalmazott Faller Dezsõ.

Molnár József országgyû-
lési képviselõjelölt hozzá-
tette, amikor nyolc éve pol-
gármester lett Gerjenben,
azonnal elindította a helyi
lapot, mert fontosnak tart-
ja a tájékoztatást, párbe-
szédet.  – Ez a lap arra
szolgál, hogy beszéljünk
arról, mit szeretnénk, mi
foglalkoztat minket és a vá-
lasztókat – mondta. Olyan
az újság stílusa, hangneme,
amely arra késztet, hogy
reagáljanak rá – fûzte hoz-
zá. Molnár József azt is el-
mondta, a honlap is bevál-
totta a hozzáfûzött remé-
nyeket, sokan megkeresik,
s a lappal kapcsolatban is
érkeztek már visszajelzé-
sek, pozitív kritikák.             

-vida-

Fidelitas: már Pakson is

Újabb színfolttal gazdago-
dott a paksi politikai-köz-
életi paletta, megkezdte
mûködését egy országos
politikai ifjúsági szervezet,
a Fidelitas helyi csoportja.
Elnökké egyhangúlag
Hanol Jánost választották,
aki 23 éves, tõsgyökeres
paksi fiatal, s a Pécsi Tudo-
mányegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán ne-
gyedéves joghallgató. Alel-
nök a gimnazista Szabó
Krisztián és az egyetemista
Májer Viktor lett.

A csoport tíz fõvel kezdte
meg mûködését, de – mint
Hanol János mondta – so-
rai közé vár minden olyan
paksi fiatalt, akinek fontos
a helyi közösségek össze-
tartó ereje, a környezet
védelme, a kultúra ápolá-
sa, továbbadása, a keresz-

tényi alapokon nyugvó szo-
lidaritás eszméje, és az
ezer éve európai, lélekben
egységes magyar nemzet
felvállalása.

Az elnök elmondta, klub-
ként kívánnak mûködni,
nyilvános elõadásokat
szerveznek, ahol mások
mellett szóba kerül majd a
kultúra, a helytörténet, a
szenvedélybetegségek.  
– Emellett – fogalmazott
az elnök – szeretnénk
részt venni a helyi politikai
érdek- és értékartikuláció-
ban, hallatjuk hangunkat a
város fõként fiatalokat
érintõ ügyeivel kapcsolat-
ban. Jelenleg azonban fõ
feladatunk a jobboldal tá-
mogatása a választási gyõ-
zelem érdekében – tette
hozzá.             

-tünde-

Aláírnák az

etikai kódexet

A Fehérvári utcában
az Akác utca alatti

részen összközmûves
telek eladó.

Érdeklõdni lehet:
75/312-050
20/953-6227

Levelet juttatott el az
SZDSZ a Tolna megyei II.
számú választókerület min-
den postaládájába. Ennek
tartalmáról, illetve egy he-
lyi etikai megállapodáshoz
való csatlakozásról tartott
sajtótájékoztatót dr.
Strasszer Tamás, az
SZDSZ országgyûlési kép-
viselõjelöltje és Járfás Ta-
más, a párt helyi szerveze-
tének elnöke. A küldemény
tartalmazza a jelölt bemu-
tatkozó anyagát, emellett
egy nyomtatványt, amely-
lyel további megkeresések
kérhetõk. A választók kap-
tak egy díjmentesített,
megcímzett borítékot,
amelyben visszaküldhetik
az ajánlószelvényeket. Dr.
Strasszer Tamás arra kér-
te a lakosságot, fogadják
türelemmel az ajánlószel-
vényekért kopogtatókat,
függetlenül attól, melyik
párttól érkeznek. – Egy
másik helyi párt kampány-
fõnöke választókerületünk-
re vonatkozó etikai megál-
lapodást terjesztett elõ a
közlemúltban, amelyet né-
hány módosító javaslat el-
fogadása mellett az SZDSZ
kész aláírni, mert fontos-
nak tartjuk, hogy egy ilyen
megállapodás szülessen –
tájékoztatta lapunkat
Járfás Tamás. Módosító ja-
vaslataik érintik többek
között a plakátozást, a
kampányfinanszírozást, de
a felelõtlen ígérgetések
megakadályozására is ki-
tértek. Válaszukat – mint
elmondták – elküldték a
kezdeményezõnek. 

-kgy-
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Az elmúlt négy választáson
harmincnyolc jelölt versen-
gett. Közülük háromnak sike-
rült. Tóth Ferenc két cikluson
keresztül ülhetett, ülhet a
parlamenti patkóban, Szõdi
Imre és Figler János négy
évet töltött az ország házá-
ban. Többen többször is pró-
bálkoztak. A miértekrõl kér-
deztük dr. Széchenyi Attilát
és Szõdi Imrét. 

Dr. Széchenyi Attila a Ke-
reszténydemokrata Néppárt
jelöltjeként vett részt 1990-
ben, illetve 1994-ben az or-
szággyûlési választásokon. 
– A  rendszerváltás volt az
egyik mozgatórugó, illetve a
nagyszerû dunakömlõdi plé-
bános, Vida István, akinek

élettapasztalata, rábeszélõ-
képessége kellett ahhoz, hogy
egy frissen alakult párt színe-
iben, hosszas hezitálás után
elvállaljam a jelölést. Az ered-
ményekkel elégedett lehetek,
hiszen nem vagyok egy nagy
szónok, sem politikus alkat.
Nem akartam én akkor sem
hûtlen lenni az orvosi pályá-
hoz, de változtatni akartam a
dolgok menetén – idézi fel.
Akkor még nem igazán támo-
gatták anyagiakkal a jelölte-
ket, akik maguk állták a költ-
ségeket. Hogy mennyibe ke-
rült, dr. Széchenyi Attila nem
számolta. Mint elmondta la-
punknak, nem bánta meg a
jelölést. A kereszténydemok-
rata program gyakorlatilag
azóta sem változott, és ezt õ
ma is vállalja. Személyekben
történt változás, de a politika
– úgy véli – ilyen nehéz világ.
A mostani választástól Szé-
chenyi doktor békességet vár.
Úgy gondolja, ennek a válasz-
tásnak az lesz a tétje, hogy
meg tud-e nyugodni az or-
szág, és kezet tudnak-e adni
egymásnak az emberek. 

– Bízom benne, hogy a ke-
reszténydemokrata politiku-
sok ennek megvalósulásában
komoly szerepet fognak ját-

szani – zárta a beszélgetést az
egykori jelölt.

Szõdi Imre két kampányban
vett részt az MSZP jelöltje-
ként, melybõl egyiket, a '94-
eset megnyerte, míg a másik-
ban, 1998-ban a második he-
lyen végzett. – 1994-ben szak-
mai szempontok miatt vállal-
tam a jelölést. Mezõgazdasági
szakemberként határozott el-
képzeléseim voltak arról, ho-
gyan kellene megtartani a ma-
gyar mezõgazdaság mûködõ-
képességét, hogyan tudnának
az agráriumból élõk talpon
maradni – kezdi.  A parlamen-
ti négy év alatt – mint mondja
– sikerült komoly eredménye-
ket elérnie, hiszen a Duna-
holtág, a gázprogram, több

környezetvédelmi törvény
megalkotása, a választókkal
való folyamatos kapcsolattar-
tás mind azt jelezte, hogy ‘98-
ban ismét meg kell méretnie
magát. – Az elsõ forduló ered-
ménye azt mutatta, hogy reá-
lis volt a döntésem. Aztán az
ígérgetési kampány gyökere-
sen változást hozott a második
fordulóra, így nem sikerült
megismételni a ‘94-es sikert.
Természetesen büszke vagyok
az eredményekre, és bátran
vállalom a négy évet, de az or-
szágos politikai stílus annyira
megváltozott, hogy ebben én
már nem kívánok részt venni –
folytatja. Szõdi Imre a megyé-
ben tovább ténykedik, és
örömmel tapasztalja, hogy
szakmai kérdésekben lehet
együttmûködni. Az idei válasz-
tásoktól azt reméli, hogy a je-
lenlegi kormány kap lehetõsé-
get arra, hogy a sikeresen
megkezdett programját meg-
valósíthatja.

Szerinte az emberek többsé-
ge nem akar változást, hanem
inkább kiszámíthatóságot. – A
kisemberek vágynak a nyuga-
lomra, és ehhez a jelenlegi
kormány programja megfele-
lõ. – mondta Szõdi Imre, aki
ebben a ciklusban az MSZP
Tolna megyei önkormányzati
frakcióvezetõje.        SJ

Február 8-ig minden válasz-
tópolgárnak meg kellett kap-
nia azt a kopogtatócédulát,
melynek kiállításával és át-
adásával lehetõsége van jelölt
ajánlására. Ez az ajánlás csak
abban az esetben érvényes,
ha azon a jelölt és a jelölõ
szervezet neve, valamint az
ajánlást tevõ választópolgár
adatai és saját kezû aláírása
egyaránt szerepelnek. Fontos
tudni, hogy a szelvényt nem
kötelezõ kitölteni, az ajánlás
azonban nem vonható vissza.
Az Országos Választási Iroda
hangsúlyozza, hogy tilos a
szelvények gyûjtése olyan he-

lyeken (pl. közintézmények-
ben, tömegközlekedési eszkö-
zökön), és olyan módon, hogy
az az állampolgárok szokvá-
nyos életvitelét bármely mér-
tékben megzavarja. Bûncse-
lekménynek minõsül, ha vala-
ki az ajánlásért cserébe
elõnyt ígér vagy ad. Ameny-
nyiben ilyen eset történik, a
választási bizottság semmis-
nek tekinti a szerzett ajánlá-
sokat. 

Ahhoz, hogy a képviselõ-je-
löltségért indulók hivatalos
jelöltté váljanak, 750 érvé-
nyes szelvényt kell összegyûj-
teniük, majd azokat legké-

sõbb március 17-ig a választó-
kerületi bizottságokhoz lead-
niuk. A gyûjtés február 10-én
kezdõdik. 

A helyi jegyzõtõl kell kopog-
tatócédulát kérni, ha az nem
érkezik meg idõben, elveszik,
vagy kitöltésekor elrontja a
választó.

2006-ban fontos változás,
hogy a hazánkban lakóhely-
lyel rendelkezõ, ám a válasz-
tások idején külföldön tartóz-
kodó magyar állampolgárok
saját kérelmükre a külképvi-
seleteken, illetve fõkonzulátu-
sokon is leadhatják szavaza-
tukat. Az elsõ fordulóban a

külképviseleteken április 2-
án, az amerikai kontinensen
április 1-jén kell voksolni. Az
országgyûlési képviselõ-vá-
lasztás második fordulója
Magyarországon és a külkép-
viseleteken is április 23-án,
vasárnap lesz, az Egyesült
Államokban pedig április 22-
én. A határon túlról érkezõ
szavazatokat csak a második
forduló utáni hatodik napon
összesítik, majd ezek beszá-
mításával közlik a 176 szava-
zókör eredményeit. 

A választások ideje alatt a
polgárok az interneten ke-
resztül folyamatosan tájé-
kozódhatnak az aktuális
eredményekrõl.

Várszegi Eszter

Akik többször ringbe szálltak

Választási tudnivalók



Budapesten, az Olvasók
Boltjában tartották a Ty-
potex kiadó gondozásában,
dr. Szatmáry Zoltán fizikus
és dr. Aszódi Attila mérnök
„Csernobil – Tények, okok,
hiedelmek” címû könyvének
bemutatóját. 

A könyv igyekszik közért-
hetõ módon ismertetni a
nukleáris energiatermeléssel
kapcsolatos alapismereteket,
a csernobili balesethez veze-
tõ mûszaki, személyzeti és
társadalmi okokat, valamint
a baleset külföldi és hazai kö-
vetkezményeit. Külön fejezet
foglalkozik az atomerõmû-
vek mûködésével, valamint
bemutatják az elmúlt hatvan
év reaktorbaleseteit is. Szin-
tén külön fejezetben dolgoz-
zák fel a szerzõk annak a ma-
gyar tudományos expedíció-
nak a tapasztalatait és méré-
si eredményeit, amely 2005
májusában a csernobili lezárt
zónában járt. A bemutatón a
szerzõk rövid beszámolót
tartottak a könyv megszüle-
téséhez vezetõ útról, majd
egy csernobili fényképbemu-
tatóval színesítették a prog-
ramot.                          Mayer 
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Fotó: Vida Tünde (fent), Molnár Gyula (lent)

A tervezettnél jobb eredmények

„Eredményes évet zárt az
atomerõmû, a villamosener-
gia-termelés és az árbevétel
meghaladta a tervezettet, így
az adózás elõtti eredmény is
több a vártnál” – összegezte
Kovács József. A Paksi Atom-
erõmû Rt. vezérigazgatója a
Magyar Tudományos Akadé-
mián tartott évértékelõ sajtó-
tájékoztatóján úgy fogalma-
zott, hogy a tervek túlteljesí-
tése egyrészt a jó munkának
köszönhetõ, másrészt annak,
hogy a tervek készítésekor
még azzal számoltak, hogy az
év utolsó két hónapjára, az
üzemzavar elhárításának ide-

jére leáll a kettes blokk. Erre
azonban várhatóan 2006 utol-
só negyedévében kerül sor. A
megtermelt villamos energia
800 gigawattórával, az árbe-
vétel hárommilliárddal volt
több a tervezettnél.

Kovács József arról is szót
ejtett, hogy a paksi értékesí-
tési átlagár növekedése 1992
óta minden évben az infláció
alatt maradt. 2005-ben a ha-
zai termelés 39,5%-át adta az
atomerõmû, itt állították elõ
legolcsóbban az áramot, kilo-
wattonként 8,32 forintért.
Azért, hogy a Pakson termelt
áram versenyképes marad-

jon, az atomerõmûben gazda-
sági hatékonyságnövelõ
programot indítottak, ennek
része a blokkok teljesítmény-
növelése, az üzemidõ-hosz-
szabbítás és a költséghaté-
konyság. Dr. Molnár Károly,
az igazgatóság elnöke ennek
kapcsán elmondta, a négy re-
aktor összteljesítményét
2000 megawattra emelik
2008-ra. Ez – miután a befek-
tetések megtérülnek – csök-
kentõen hat az árra. Ugyan-
így a hosszabb üzemidõ, hi-
szen az árban jelentõs részt
képvisel a Központi Nukleá-
ris Pénzügyi Alapba fizetett
összeg, ami éves szinten ala-
csonyabb lesz, ha húsz évvel
tovább fizeti az erõmû.

A vezetõk hangsúlyozták,
amellett, hogy biztonságo-
san és gazdaságosan mûkö-
dik az atomerõmû, társadal-
mi elfogadottsága is kiemel-
kedõ, tavaly a megkérdezet-
tek 75%-a mondta, hogy tá-
mogatja a létesítmény mû-
ködését. A múlt évben több
nemzetközi szakértõcsoport
is vizsgálódott Pakson, az itt
tapasztaltakkal jelentéseik
szerint elégedettek voltak.      

-vt-

Ismét Csernobilról

(Folytatás a címlapról)

Mint arra Szabó Benjamin
egykori miniszteri biztos és
a vállalat elsõ vezetõje visz-
szaemlékezett, különleges
volt az erõmû születése, s az
akkoriban szokásostól telje-
sen eltérõ gondolkodást fel-
tételezett. Pónya József, az
elsõ vezérigazgató elárulta,
semmiért sem adná, hogy
részese lehetett az erõmû
létrehozásának, s azt kíván-
ja a fiataloknak, hogy õk is
átéljék ezt. Õ és Szabó
Benjamin is beszélt a lehet-
séges bõvítésrõl. Elmond-
ták, elképzelhetetlennek

tartják, hogy ne kerüljön
sor új blokkok építésére. S
azoknak a legjobb helye
Pakson volna, fõként azért,
mert ezt korábban így is
tervezték, s a telephely is
alkalmas rá. 

Cserháti András egyike
annak a tizenegy erõmûves
dolgozónak, aki emléklapot,
aranyérmet kapott hûséges
munkájáért. Elmondta, so-
kat tanultak maguk is az
erõmû mûködése kapcsán, s
rengeteg tapasztalatra tet-
tek szert. Õt és társait Ko-
vács József köszöntötte az
ünnepségen. A vezérigazga-

tó megköszönte mindenki-
nek a munkáját, aminek –
mint mondta – a biztos jövõt
köszönhetik, hiszen a parla-
ment elsöprõ többséggel tá-
mogatta az üzemidõ növelé-

sét. Kovács József el-
mondta lapunknak,
hogy neki is elsõ, s ed-
dig egyetlen munkahe-
lye az erõmû, bár az in-
duláskor õ maga nem
lehetett ott, hiszen
1987-ben csatlakozott a
csapathoz. – Bízom ab-
ban, hogy mi együtt ott
leszünk az új blokkok
indításakor – mondta. 

Az ünnepség végezté-
vel dr. Molnár Károly,
az igazgatóság elnöke

mondott pohárköszöntõt, s
nyitotta meg a harminc éve
történteket felidézõ fotóki-
állítást, mely a mûvelõdési
központban látható.         

-vida-

Harmincéves évforduló
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Szánkópálya hó nélkül

Úgy tûnik, még kicsit ide-
genkednek az emberek attól,
hogy száraz, hótól mentes
idõben honuk alá vegyék a
szánkót, és kisétáljanak a
strand melletti dombra, a
„mûszánkópályára”, min-
denesetre kicsit kevesen él-
nek az új lehetõséggel, s
szánkóznak az új pályán.

A téli sportok választéka
egy képviselõi ötlet nyomán
bõvült Pakson, tudatta ve-
lünk Saáry Miklósné. A DC
Dunakom Kft. ügyvezetõje
elmondta, önkormányzati
képviselõk vetették fel, hogy
a nemrégiben átadott mû-
jégpályán összegyûlt jégbõl,

jégkásából készítsenek szán-
kópályát. Hajdú János pol-
gármester a DC Dunakom
Kft.-t bízta meg a munkával.
A társaság munkagépekkel
a strand melletti, havas idõ-
ben egyébként is szánkópá-
lyaként használatos dombra
vitte a jeget, s ott elterítette.
Ennek köszönhetõen annak
ellenére, hogy nincs hó a
környékben, lehetõség nyí-
lik a szánkózásra. Saáry
Miklósné arról is tájékozta-
tott, hogy ameddig az idõjá-
rás lehetõvé teszi, karban-
tartják a pályát, s ha szüksé-
ges, pótolják a havat.

-vt-

Szervezettebb ügyintézés 

Kiépült az okmányirodában
a komplex ügyfélhívó és irá-
nyító rendszer azzal a céllal,
hogy fokozatosan megszün-
tesse az idõigényes sor-
banállást. Az ügyfelek most
már azon túl, hogy idõpont-
foglalás nélkül betérhetnek,
akár három héttel elõre is
kérhetnek idõpontot. Meg-
tehetik ezt interneten:
w w w. m a g y a r o r s z a g . h u
oldalon, telefonon a 75/311-
611-es számon, vagy szemé-
lyesen az iroda információs
pultjánál. Ugyanitt kapják
meg sorszámukat az elõre
bejelentkezettek.

– Az elõre bejelentkezett
ügyfelektõl pontosságot
kérünk – mondja az iroda
vezetõje. Nyiratiné Nász
Rózsa hozzátette: útlevél,
jogosítvány és személyi
igazolvány intézése esetén
az eljárási illetéket kérik
elõre befizetni. Befizetési
csekk helyben vagy bár-
mely postahivatalban be-
szerezhetõ, míg az eljárási
illeték összegérõl az inter-
neten, telefonon és szemé-
lyesen az okmányirodában
elõre tájékozódhatnak az
ügyfelek.

-vida-

Az építõiparról

testközelbõl 

A Paksi Iparos és Vállalkozói Kör ja-
nuár végi klubestjének vendége a
Raab Karcher Tüzép Rt. igazgatósá-
gának elnöke volt. Kovács Sándor, a
kör elnöke elmondta, azért hívták meg
Antoni Pétert, hogy kifaggassák az
építõiparban szerzett tapasztalatairól.
Hozzátette, idén is rendszeresen lesz-
nek elõadások, ahova többnyire nem
politikusokat, hanem szakembereket
hívnak majd.

Antoni Péter arról beszélt, hogy szû-
külnek az építõipari cégek lehetõségei,
mert csökken a beruházások száma.
Gondot okoz a körbetartozás, ami an-
nak következménye, hogy az éles ver-
senyben mindenki igyekszik egy-egy
beruházás elnyerése érdekében a kon-
kurencia alá ígérni. Sokszor olyan ala-
csony áron kötik meg a szerzõdést,
hogy egyértelmû: valakik – többnyire
az alvállalkozók – nem kapják meg pén-
züket. Antoni Péter szerint biztonságot
a megfelelõ szerzõdés kötése nyújthat.

– Meg kell gyõzõdni, hogy a megbízó-
nak, illetve az õ megbízójának van-e ele-
gendõ pénze – mondta. – Az már meg-
szokott, hogy felfelé be kell mutatni a re-
ferenciákat, el kell érni, hogy ez fordítva
is mûködjön – fogalmazott. Hozzátette:
garanciát jelenthet, ha valaki már ismert
üzleti partnerrel dolgozik együtt.       -vt-

Az MDF ifjú politikusa Brüsszelben
Az Európai Bizottság meghívására tucat-
nyi magyar fiatal, fõként ifjú politikus
utazhatott Brüsszelbe. A delegáció tagja
volt Komáromi Lilla, az Ifjúsági Demok-
rata Fórum Tolna megyei szervezetének
elnöke, aki egyben a Magyar Demokrata
Fórum országgyûlési képviselõjelöltje
Tolna megye II. számú választókerület-
ében. Komáromi Lilla a négynapos útról
elmondta, alkalmuk volt ismerkedni az
Európai Parlament munkájával, találkoz-
ni számos képviselõvel. – Nagyon szoros
volt a program, több elõadást meghallgat-
tunk, s alkalmunk volt bepillantani külön-
bözõ ügyek tárgyalásába. Az aktuális té-
ma éppen a szolgáltatások szabad áram-
lása és a lisszaboni program volt. Utóbbi-
ról egy konferenciát hallgattak végig.

– Kellemes meglepetés volt, hogy az
MDF kint dolgozó képviselõi egyedüli-
ként szakítottak idõt a fogadásunkra –
mondta Komáromi Lilla, aki azt is elárul-
ta, hogy a delegáció 13 tagjából tíz a négy
parlamenti párt valamelyikét képviselte.
A fiatal politikus úgy látja, hogy Magyar-
országon tévhitek élnek az unióval és a
magyar tagsággal kapcsolatban. – Jó vol-
na, ha a hétköznapi emberek is tudnák,
hogy a tagság tényleg lehetõségeket rejt,
csak élni kell vele. Ez persze nem mindig
az õ hibájuk, hiszen az unióból számos pá-
lyázati programot közvetítenek a tagál-
lamok vezetése felé, de azok egy része ott
elakad, s nem jut tovább az érintettekhez
– összegezte Komáromi Lilla.

-tünde-

Lapunk Nagy könyv rovatában
nemrégiben Papp Olga szavait tar-
tamilag idéztük. Kérésére ismét közöl-
jük megszólalását, ezúttal szó szerint:
„Ahhoz képest, hogy Bach mekkora
zenész volt, milyen nagy zeneszerzõ,
talán a legnagyobb zeneszerzõ, ahhoz
képest nagyon szerény volt. Én azt
mondom, ha valaki tehetséges, sze-
rény legyen, minél tehetségesebb, an-
nál szerényebb. És ez nagyon figye-
lemre méltó. Ezt el is szoktam monda-
ni a gyerekeknek.”

A Központi Közlekedési és Hírközlési
Felügyelet, Hajózási Felügyelet értesíti
Paks lakosságát, hogy a Duna paksi sza-
kaszán nagyhajó kikötésére alkalmas
közforgalmú kikötõ elvi létesítéséenk en-
gedélyezési eljárását megindította. 
Az érintettek az ügyintézõvel történt
egyeztetés után betekinthetnek a meg-
valósítani kívánt létesítmény terveibe, az
iratokba, illetve azokról másolatot kér-
hetnek vagy készíthetnek – közölte Hum
Ferenc a polgármesteri hivatal munka-
társa.



Még leírni is sok, nemhogy
átélni, de Paks város nemré-
giben nyugdíjba vonult anya-
könyvvezetõje több mint ezer
párt adott össze. Garay
Miklósné szám szerint 1161
leendõ feleségnek, s ugyan-
ennyi leendõ férjnek tette fel
a kérdést: Akarod-e? 

Jucika azt mondja, nincs két
egyforma esküvõ, s õ mind-
egyikre ugyanúgy készült,
akkor is, ha a pár csupán két
tanú kíséretében érkezett, és
akkor is, ha kétszáz fõs nász-
nép kísérte. 

Igazi csemegével nem tu-
dott szolgálni, botrány, balhé
egyszer sem volt, mindenki
igent mondott arra a bizonyos
kérdésre. Egy menyasszony
akadt, aki annyira megható-
dott, hogy elfelejtett válaszol-
ni. Aztán némi férji, helyeseb-
ben leendõ férji unszolásra itt
is elhangzott a boldogító igen,
nem volt szükség újabb kér-
désre. Az sajnos kimaradt az
anyakönyvezetõ életébõl,
hogy az általa összeadott pár
gyermekének esküvõjét ve-
zesse. Az elsõ párt 1979 máju-
sában adta össze, de sajnos –
mint mondja – az õ lányuk es-
küvõje idején éppen szabad-

ságát töltötte. A legtöbb, amit
egy napon tartott, nyolc há-
zasságkötés volt ’96 augusztu-
sában. 11-kor kezdte, este 6-
kor tette fel utoljára az omi-
nózus kérdést.  – Nehezen hi-
hetõ el, de mégsem volt olyan,
mintha futószalagon történt
volna minden. Bár azon a na-
pon este már nemigen emlé-
keztem az elsõre – mondja. 

Az elsõ években csak a há-
zasságkötéseknél közremû-
ködött, a teljes anyakönyve-
zést 1985-ben vette át. – Az
idõ alatt, amíg ezt a munkát
végeztem, jelentõs változás a
szokásokban nem történt,
legfeljebb az, hogy ma kicsit
idõsebb fejjel állnak oltár, il-
letve anyakönyvezetõ elé a

házasulók – mondja. A névvá-
lasztási lehetõségek bõvülése
miatt mostanság néha mo-
solyt csalnak az anyakönyve-
zetõk arcára a leendõ férjek,
amikor felháborodnak még
csak a kérdés hallatán is, mi-
szerint felveszik-e a felesé-
gük nevét. – Tévhit – mondja
–, hogy itt jelentõs változások
lennének. A leggyakoribb
még mindig az, hogy a fele-
ség felveszi férje nevét né tol-
dalékkal, a különbség legfel-
jebb csak annyi, hogy a több-
ség nem a teljes nevet, ha-
nem csak a vezetéknevet vá-
lasztja, s emellett saját nevét
is használja.  

Némi változás még, hogy az
esküvõket korábban a május-

tól késõ õszig tartó idõszak-
ban rendezték, az utóbbiakat
egyebek között azért, mert
akkor már hordókban volt az
újbor. Ma ez már abszolút
nem jellemzõ, a legtöbb
mennyegzõt a nyári hónapok-
ban ülik.

– Hogy a házasulandó kedv
változott-e? – gondolkodik el
a kérdésen. – Nem igazán –
válaszol rögtön, s hogy ellen-
õrizze így van-e, kitárja egy-
kori szobájában a szekrény
ajtaját. Ide ragasztotta
ugyanis azt a kis cetlit, ame-
lyen saját statisztikát vezetett
arról, hogy melyik évben
hány halotti, születési, házas-
sági bejegyzés került az anya-
könyvbe. Közben elárulja,
hogy tulajdonképpen nem a
házasságkötés szertartása
vonzotta, hanem a hatalmas
anyakönyvek és az abban so-
rakozó szép bejegyzések nyû-
gözték le. Ezért döntött úgy
majd harminc éve, hogy szak-
vizsgát tesz. Szeretettel nyúl
a polcon sorakozó könyve-
kért, s mutatja sorra a be-
jegyzéseket. – Most még ne-
héz elhinni, hogy lezárult az
életemnek ez a része – mond-
ja. Elárulja, hogy kellemes
érzés volt ott lenni ennyi fia-
tal közös életének kezdetekor.   

Vida Tünde
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Fotó: Vida Tünde (fent), Fonyó Dániel (lent)

Ezernyi boldogító igen

Nagyné Laczkó Renáta:
Egyre ritkább, hogy fiata-
lon házasodjanak az embe-
rek, a korhatár kitolódik.
Érintett vagyok a témában,
tavaly volt az esküvõm. Er-
re az évre terveztük a lako-
dalmat, de anyagi szem-
pontból jobban kijövünk, ha
ezt az összeget inkább ma-
gunkra költjük. 

Fodor Veronika: Az én
meglátásom az, hogy az
emberek ma már idõseb-
ben házasodnak. Többen
tanulnak tovább, a képzési
idõ a felsõoktatásban job-
ban kitolódik, így késõbb
lehet csak elhelyezkedni.
Biztos anyagi háttér nélkül
szinte senki sem adja háza-
sodásra a fejét. 

Schuckert Gréta: Megválto-
zott a fiatalok hozzáállása a há-
zassághoz. Ennek egyik oka a
szülõk válása lehet, a másik az
egzisztencia megteremtése.
Én is sokat várok még ezzel.
Szeretnék családot, és ehhez
hozzátartozik, hogy az ember
összeházasodjon a párjával,
ám egyelõre az életemet aka-
rom biztos alapokra helyezni. 

Nagy Viktor: Természetesen
késõbb házasodnak az embe-
rek, hiszen az ehhez szüksé-
ges feltételeket idõsebb kor-
ban tudják megteremteni.
Bár 24 éves vagyok, még
nem gondoltam a házasság-
ra, mert egyelõre nincs mi-
bõl. a Ami viszont tetszik,
hogy a feleség a férje veze-
téknevét is felveheti.



M O Z A I K 9

„Be kell hordanunk, hajtanunk mindent” – így
szól a költõi parancs, melyet Ercsi városa oly
igen komolyan vesz, hogy minden értéket
begyûjt, mely földjén valaha termett. 

A hatvanas években hozzájuk látogatott Féja
Géza ott élõ rokonait felkeresendõ, és megkér-
dezte, hogyan ápolják az itt született híres pró-
zaíró, Gozsdu Elek emlékét. Ki az a Gozsdu
Elek, néztek egymásra a jámbor ercsiek, s
azon nyomban elhatározták, lett légyen bárki is
ez a Gozsdu, csak nagy ember lehetett, ha
Féja Géza emlegeti, akkor õk az emlékét bi-
zony ápolni fogják. Éppen új utcát nyitottak, le-
gyen hát ez Gozsdu utca, döntötték el. Aztán
tovább kutakodtak, beszereztek az íróról egy
korabeli fotográfiát, arról megfestették a port-
réját, melyet azon nyomban a tanácsterem fa-
lára akasztottak Eötvös József portréja mellé.
Nem késett a posztumusz díszpolgári cím
adományozása sem, és nem lankadt a kedv,
hogy az író Gozsduról minél többet megtudja-
nak. Így bukkantak rá Gutai István Gozsdu
Elekrõl írt drámájára. Udvarias levelet írtak,
menne el az író, s beszélne hõsérõl, akiben õk
városuk díszpolgárát tisztelik. E sorok írójának
jutott az a szerencse hogy Gozsdu életpályáját
felvázolja, irodalmi munkásságát ismertesse
az érdeklõdõ ercsiek elõtt. Az elõadáson nem
csupán a polgármester, a testületi tagok, de
még a pedagógusok is megjelentek, egyszó-
val a városka tudni akarta, ki az a Gozsdu
Elek. Tiszteletre méltó ez az igyekezet, tanul-
ni lehet az ercsiektõl, példájukat követni. 

E sorok írója tud olyan településrõl, mely-
nek hajdani szülötte az egyetemes filozófiát,
matematikát gazdagította elméleteivel, tétele-
ivel, munkásságát hazai és külföldi egyete-
meken tanítják, de a településen, ahol szüle-
tett, nem vesznek róla tudomást. Történt pe-
dig, hogy nemzetünk egyik legnagyobb tudó-
sa évfordulójának kapcsán egy jelen levõ
nemzetközi hírû fizikus meg talált volt kérdez-
ni a honiaktól, ugyan merre találja a jeles szü-
lött szobrát, emléktábláját, vagy legalább a
róla elnevezett utcát. Ki az illetõ?

Úgy tûnik, nem mindenhova jut el a költõi
parancs, miszerint jó lesz összegyûjteni min-
dent, behordani az értékeket, míg lehet, mert
értékeink veszendõek. És különben is, olyan
kevés ma már az, amire büszkék lehetnénk! 

Az idézett sor Kányádi Sándor Noé bárkája
felé címû versében található. 

Serdültné Benke Éva
(A szerkesztõ megjegyzése: Paksról és Pa-
lágyi Menyhértrõl van szó.) 

A Paksi Hírnök levelesládájából

A temesvári királyi fõügyész

esete a Noé bárkájával

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Otthonra lelt a nyugdíjasklub

A Városi Nyugdíjasklub új helyének
ünnepélyes átadását a közelmúltban
tartották, ahol Hajdú János polgármes-
ter köszöntötte a tagságot. Elmondta,
hogy a város egyik legaktívabb civil
szervezete egy részben megújult épü-
letben folytathatja tevékenységét, a
költözést megelõzõen ugyanis felújítást
végeztek az önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ ingatlanon. A munkálatokra
kétmillió forintot fordított a
város. Czetli Imre, a klub el-
nöke arról tájékoztatott,
hogy tovább haladnak a nép-
fõiskolai elõadássorozattal,
kirándulásokat terveznek, a
klubdélutánokon pedig
együtt töltik az idõt beszélge-
téssel, vetítéssel. Mindehhez
rendelkezésükre áll egy het-
ven fõ befogadására alkalmas
nagyterem, elõtér, irodahelyi-
ség, raktárhelyiségek és tea-
konyha, azaz jól elférnek a
Jámbor Pál utca 17. szám
alatti épületben.

A Tourinform iroda a polgárõrség ko-
rábbi, fõutcán található irodájába költö-
zött, az eddigieknél kissé mostohább
körülmények közé, de könnyen elérhetõ
helyre. Ennek kapcsán Hajdú János el-
mondta, hogy a hely nem rossz, bár a
körülmények még nem európai színvo-
nalúak, de talán a jövõ évben ezen is
tudnak segíteni.

A legnehezebb feladat kétségkívül a
képtár elhelyezése. – Egyre valószí-
nûbbnek tûnik, hogy a gyûjtemény a
volt konzervgyár területén lévõ, ezer
négyzetméter alapterületû üzemcsar-
nokba költözik, amelyet az önkormány-
zat 18 millió forintért vásárolt meg fel-
számolási eljárásban – tájékoztatott a
polgármester. Elkészült a tervkoncep-
ció, most tervezõt választanak, aki elké-
szíti a felújítás terveit. A beruházás
költségeit részben az idei, részben a jö-
võ évi költségvetésbõl kívánják biztosí-

tani. Ha a képviselõ-testület elfogadja a
költségvetést, akkor õsszel indulhat a
kivitelezés, és a következõ tavaszra be-
fejezõdhet a beruházás. Addig a képtár
jelenlegi helyén, az Erzsébet szálló épü-
letében marad – összegezte Hajdú Já-
nos. 

A napokban megtartották a tervezési
ajánlat helyszíni bejárását, ahol a terve-
zõk személyesen tekinthették meg az
üzemcsarnokot. Itt találkoztunk Halász
Károllyal, a képtár vezetõjével, aki el-
mondta, hogy nekik tetszik a felkínált
megoldás, tulajdonképpen a képtár
szakmai vezetése hívta fel a figyelmet
az épületre. Szép nagy térrõl van szó,
amit úgy lehet kialakítani, hogy megfe-
leljen a gyûjteménynek, amely már a
régi helyet is megtöltötte. Halász Kár-
oly úgy látja, hogy nagyságát tekintve

nincs is más épület a városban, amely
alkalmas lenne az alkotások elhelyezé-
sére. Hozzáfûzte, fontos, hogy legyen
raktározási lehetõség is, arra gondolva,
hogy a képtár kortárs anyagot gyûjtõ
múzeum, ezért folyamatosan gyarap-
szik az alkotások száma. – Bár idõszaki
kiállításokra, oktatásra, közönséget
vonzó programokra talán az üzemcsar-
nok épületében sem lesz sok hely, de ké-
sõbb esetleg bõvíthetõ a terület – tette
hozzá. A város fõépítésze, Horváth
András is úgy vélekedett, megfelelõ
lesz az üzemcsarnok, hiszen másutt is
van rá példa, hogy kortárs mûvészeti
gyûjteményt ilyen típusú épületben he-
lyezzenek el. Hum Ferenc, a hivatal mû-
szaki osztályának vezetõje elmondta, fo-
lyamatosan keresik a pályázati lehetõ-
ségeket annak érdekében, hogy az
üzemcsarnok felújítása minél kisebb
mértékben terhelje meg a város költ-
ségvetését.                                       -kgy-

Korábban már beszámoltunk róla,
hogy az Erzsébet szálló tulajdonos-
váltásával szükségessé vált az épület
kiürítése. Az atomerõmûvel kötött
adásvételi szerzõdésnek megfelelõen
elköltözött a fényképész üzlet, a
Tourinform iroda és a nyugdíjas-
klub. Jelenleg a képtár elhelyezésén
dolgoznak.
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Az állattenyésztés a csatlakozás vesztese
Az uniós csatlakozás hatásairól, az idei
teendõkrõl, s az Európai Unió követke-
zõ ciklusáról volt szó azon az agrárfóru-
mon, amelyet a Tolna Megyei Önkor-
mányzat és a Tolna Megyei Földmûve-
lésügyi Hivatal rendezett Pakson. A
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium politikai államtitkárának
titkárságvezetõje szerint a 2004-es zök-
kenõk után 2005 a sikeres beilleszkedés
éve volt. Ficsor Ádám kiemelte, a ma-
gyar gazdálkodók és az agrártárca is
bizonyította, alkalmas és érett a tag-
ságra. – 2006 az offenzíva éve kell, hogy
legyen – mondta. – Fontos feladat, hogy
a korábbiakhoz hasonlóan határidõre
kifizessük a támogatásokat, illetve,
hogy az állattenyésztést, amit az unió
nem támogat, hazai forrás segítségével
versenyben tartsuk – vázolta, majd ar-
ról beszélt, hogy a magyar föld magyar

kézben, mégpedig a gazdák kezében
van a legjobb helyen. Ezek után az unió
következõ költségvetési periódusáról
szólt, s azt körvonalazta, merre tart az
unió, illetve Magyarország mezõgazda-
sága.

A Tolna megyei tapasztalatokat
Rutkai Géza, a Tolna megyei FM Hiva-
tal hivatalvezetõ-helyettese összegezte.
Elmondta, Tolna megye speciális hely-
zetben van, mivel nagy részben mezõ-
gazdasággal foglalkozók élnek itt, s az
ágazat komoly szerkezetváltozáson
esett át. Az állattenyésztés – mivel nem
gazdaságos – visszaesett, emiatt a nö-
vénytermesztés szerkezete torz lett, a
tömegtakarmány helyébe a gabona lé-
pett, s így túlsúlyba került. – Az elmúlt
két évben a növénytermesztés siker-
ágazatnak minõsült. A mennyiség és
minõség kiugró volt, ám a jövedelmezõ-

ség ezt nem tükrözi. A túlkínálat miatt
például a kukorica és búza ára az utóbbi
évek legalacsonyabbja volt – mondta
Rutkai Géza. A területalapú támogatás
segített ezen, de jobbára csak a na-
gyobb területen gazdálkodók számára.

A szakember szerint az állattenyész-
tés vesztese volt a csatlakozásnak.
Igaz ez a szarvasmarha- és a sertés-
ágazatra. A juhtenyésztés viszont fel-
futóban van, úgy tûnik, megtalálják
helyüket az EU piacán. A hal, Rutkai
Géza szerint, hosszú évek óta azonos,
jó közepes színvonalon van. – Nagy
kérdés az – mondta végezetül –, hogy
a 2007–2013-as, új EU-s finanszírozá-
si rendszerben a magyar agrárágazat
hogyan tudja fogadni a támogatáso-
kat, mert ez meghatározhatja további
sorsát.         

-vida-

– A nagy fagyokkal elérke-
zett a lékhorgászat ideje,
amely az utóbbi 3-4 évben
újra divatba jött – tudtuk
meg Cseh Attilától, az
Atomerõmû Horgász Egye-
sület titkárától. Ilyenkor ta-
vainkon többen jégre men-
nek. Ahhoz, hogy kellemes
idõtöltésben legyen részük,
nem árt megfogadni néhány
tanácsot, betartani a szabá-
lyokat. Mindig meg kell bi-
zonyosodni arról, hogy elég
vastag-e a jég, és ajánlott,
hogy ne menjenek egyedül,
mert ha bármi történik, így

van segítség. A lékhorgá-
szathoz nem kell túl sok fel-
szerelés, csupán jó meleg
ruhára, lékfúróra, horgász-
botra és élõ csalira van
szükség, és a lényeg: leg-
alább tíz centiméteresre hí-
zott legyen a jég. Ilyenkor
ragadozó halakra mennek a
horgászok, elsõsorban süllõ-
re és csukára. Elõször a fú-
róval percek alatt 20-25 cen-
timéteres lékeket vágnak,
majd elhelyezik a botokat,
ezekbõl az egyesület tagjai
kettõt-kettõt használhat-
nak. A botokról tudni kell,

hogy jellemzõen rövidek, hi-
szen a horgász közvetlenül a
lék mellett áll, innen kell
irányítania a damilt, ha ka-
pás van. A jó hely kiválasz-
tásának receptjét ne kér-
dezzék, mert azt nem árul-
ták el a horgászok. Azt vi-
szont megtudtuk, hogy
olyan szép, áttetszõ tükör-
jég, mint most, tíz évben
egyszer van a tavakon. Az is
fontos, hogy a horgászat vé-
gén megje-
löljék a lé-
ket, ami
egyébként 1-
2 óra alatt
befagy.  

S c h ö f f e r
Károly, aki
15-18 éve
fogla lkozik
l é k h o r g á -
szattal el-
m o n d t a ,
hogy talán
azért külön-
leges, mert
csupán né-
hány hétig
lehet hódolni

neki, így már december ele-
jén izgatottan várja, hogy
befagyjanak a tavak. – Kü-
lönleges érzés, hogy ilyen-
kor nem a partról nézzük a
vizet, hanem a jégrõl figyel-
hetjük a partot, így ez egy
fordított világ – tette hozzá.
Ami a fogást illeti, sokszor
napokig is várni kell egyet-
len kapásra. A látogatásun-
kat megelõzõ nap azonban
szerencsés volt, egy majd-
nem kilenc kilogrammos
süllõ akadt horogra.

-gyöngy-

Akik a jég hátán is horgásznak



A korcsolyapálya egyik
jégmestere, Molnár István
13 évesen kapta elsõ korcso-
lyáját a keresztszüleitõl. Az-
óta minden lehetõséget meg-
ragad, hogy korcsolyázhas-
son, még pályát is készít, ha
kell. – Annak idején a
Bezerédj iskola udvarán osz-
tálytársaimmal készítettünk
elõször jeget – idézte fel.
Jégmesterként most a sza-
bályok betartatása, illetve a
jég minõségének ellenõrzése
tartozik feladatai közé. Ami-
kor gépész-jégmester kollé-
gája a karbantartó géppel
kezelésbe veszi a felületet,

arra ügyel, hogy ne legyen
senki a jégen. 

A hétéves Balogh Dávid,
anyukája óvó tekintetétõl
kísérve siklott a jégen, igen
ügyesen. Elmondta, hogy
rendszeresen jár a pályára,
általában hetente két alka-
lommal, tulajdonképpen itt
tanult meg korcsolyázni.
Elõfordul, hogy a testvére is
vele tart. Édesanyja, Ba-
logh Károlyné Mónika sze-
rint nagy ötlet volt a jégpá-
lya megépítése, ez egy
újabb lehetõség a tömeg-
sportnak. Jobban örül, ha itt
korcsolyáznak a gyermekei,

mint ha valamelyik tóra
mennének.

Katz Petra szintén törzs-
vendég a jégpályán. Hetente
minimum három alkalommal
látogat ide, általában barát-
nõjével. Három-négy éve ta-
nult meg korcsolyázni, ko-
rábban valamelyik tavon, il-
letve néhányszor a dunaújvá-
rosi jégpályán hódolt ennek a
sportnak. A mozgás öröme
mellett azért is szeret erre a
pályára járni, mert kellemes
a környezet, jó a hangulat, a
társaság. Sárközi Zoltán le
sem tagadhatná, hogy régóta

korcsolyázik. Annak idején –
vagy harminc éve – , a Duna
jegén, a telelõben tanult meg
siklani a jégen. Véleménye
szerint jobb gyermekkorban
korcsolyázni tanulni, mert a
gyerekek nem félnek az esé-
sektõl, könnyen taníthatóak.
Könnyebbséget jelent, ha a
próbálkozó már tud görkor-
csolyázni. Zoltán úgy véli, a
jégpálya megépítése orszá-
gos szinten sem hétköznapi
dolog. Kezdetben minden
nap kijött a jégre, most he-
tente két alkalommal látogat
ki, esetenként fia, Milán is
vele tart.

Látogatásunkkor Szabó
Judit ült a pénztárban. Ked-
vesen, udvariasan fogadta az
érkezõket. – Eddig körülbe-
lül húszezer látogatója volt a
jégpályának, sok a gyermek,
hétvégén pedig a családok –
tudtuk meg tõle. – Érkeztek
már vendégek a helybelie-
ken kívül Bajáról, Tolnáról,
Dunaföldvárról, Kalocsáról,
Dunaegyházáról, Duna-
szentgyörgyrõl, Madocsáról,
Pusztahencsérõl. – Judit el-
árulta, hogy gyermekkorá-
ban már volt korcsolya a lá-
bán, de nem nagyon emlék-
szik rá, viszont egyre inkább
érik a nap, amikor maga is
kipróbálja a paksi pályát.        

-gyöngy-
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

A korcsolya szerelmesei
November eleje óta üzemel az atomerõmû által épített
mûjégpálya Pakson. Az eltelt néhány hét alatt sokak
kedvelt kikapcsolódásává vált a korcsolyázás, a pályá-
nak több mint húszezer látogatója volt.

A megye elsõ mûjégpályája 2005.
november 2-án Pakson nyílt meg. „Azt
gondolom, hogy egy régi álom valósult
meg a mai napon. Szeretném bejelen-
teni, hogy Paks városának van jégpá-
lyája…” – kezdte nyitóbeszédét Ko-
vács József a PA Rt. vezérigazgatója.
Vajon korábban teljesen ismeretlen
volt a kikapcsolódás, a sportolás és a
szórakozás eme lehetõsége a korábbi
évtizedek paksi embere számára? Nos
gondolta volna a kedves olvasó, hogy a
derék paksi polgárok, fiatal legények
és leányok, már több mint 100 évvel ez-
elõtt is korcsolyáztak? Sõt nemcsak,
hogy ismerték a korcsolyát, a jégen va-
ló siklás örömét, de bizony még Kor-
csolya Egylet is mûködött a dualizmus
kori nagyközségben. No persze akkori-
ban még nem a lakótelep szomszédsá-

gában rótták a köröket, hanem a ter-
mészet alkotta pályán, a befagyott Du-
na jegén. Hazánkban a korcsolyázás a
19. század közepéig nem volt divatos.
Az 1860-as évek végén Bécsben alakult
korcsolyázó egyesület hírére kezdte el
népszerûsíteni néhány pesti fiatalem-
ber e sportágat itthon is. 1869-ben már
Pesten is megalakult a korcsolyázó
egylet, amelynek alapítói igyekeztek a
hölgyeket is megnyerni e sport számá-
ra. A közvélemény ugyanis eleinte
meglehetõs ellenszenvvel viseltetett a
nõk korcsolyázásával szemben: illet-
lennek tartották, hogy úrinõ jégre
menjen, mert könnyen „kényes” hely-
zetbe kerülhetett. Budapest példáját
követve azután vidéken is sorra alakul-
tak meg az egyesületek: Sopronban
(1872), Egerben (1873), Debrecenben

(1874), Gyõrött( 1876), Esztergomban
(1885) és nem utolsó sorban, 1891-ben
már Pakson is éltek a télvízi sportlehe-
tõséggel. A Paksi Korcsolya Egyletet
Hagymássy Károly paksi közjegyzõ és
dr. Zavaros Gyula orvos kezdeménye-
zésére alakították meg. A Duna holt-
ágában létesített és karbantartott, jól
gondozott pályán a gyermekek számá-
ra ingyenes pályahasználatot biztosí-
tottak. Mindemellett a korcsolyaegylet
volt ez elsõ, amely a paksi nõket is be-
vonta a rendszeres sportolásba.
A korcsolyázás a századfordulóra az
egész országban rendkívül népszerû
sporttá nõtte ki magát mindkét nem
körében, s lassan több volt puszta
sportnál, a társasági élet egyik téli
színtere lett, ahol barátságok, szerel-
mek szövõdtek…
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Fotó: Balog Judit

PAKS,
Táncsics u. 22. 
Tel: 75/319-209

Szolgáltatásaink:
– SZTK vények beváltása,
– kontaktlencse ápolószerek,
– szemüvegtartozékok,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.

OTP, Patika Egészségpénztár 
és Vitaminpénztár Partner (kártya)

Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül

elkészül

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
2005-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át
az Óvodánkért Gyermekeinkért Alapítvány-
nak – Paks, Vörösmarty utcai óvoda részére

felajánlották. A kapott összeget, 
205 831 Ft-ot az óvoda udvari játékainak

felújítására használjuk fel. 
Köszönjük támogatásukat. Kérjük, 

2006-ban is támogassák alapítványunkat.
Alapítvány kuratóriuma

Társasház kezelést, közös
képviseletet vállalok 

februártól. OKJ vizsgával,
felelõsségbiztosítással, 

14 éves gyakorlattal 
rendelkezem. 

Telefon: 06-20/460-4907

Dunakömlõdön, a 6-os út
fölött a faluház mellett köz-
mûves parasztház 1285 m2-

es telekkel eladó. A telek
31x41,5 m-es, 380 V-os

ipari áram van. 
Telefon: 06-30/286-1593.

A Duna Akkreditált Autósiskola
a Paksi Mûvelõdési Központban 

2006. február 13-án (hétfõn) 17 órakor
intenzív gépjármûvezetõi tanfolyamot indít minden

jármû-kategóriában.
A tandíj 30%-a visszaigényelhetõ az adóból.

Szolgáltatói tanfolyamok.
Belföldi szolgáltatói nemzetközi 

(busz, fuvarozói OKÉV: 03-0011-04)
Jelentkezni lehet

Leveles János iskolavezetõnél: 20/9430-355. 
Az Ifjúsági Irodánál: 75/519-155 telefonszámon.

Részletfizetési kedvezmény!

40 órás számítógép kezelõi tanfolyam indul.
Ne félj elkezdeni! Teljesen kezdõket is várunk!

Bekapcsolástól a felhasználásig!
Az anyag: Windows operációs rendszer, adatok rendszerezése, cso-
portosítása, komplett szövegszerkesztõi ismeretek, levelek, doku-
mentumok írása, illusztrált meghívók, kiadványok szerkesztése,
internet használata, levelezés, csevegés, keresés, letöltés és még
hosszan részletezhetnénk…

Csupán 35.000.- Ft!
Nyugdíjasoknak, gyesen lévõknek 

és munkanélkülieknek 20% kedvezmény!
Hívjon a részletekért! ANÁRBO Szövetkezet

06-75/510-156, 06-20/36-40-984
e-mail: anarbo@citromail.hu

Manapság a nõk többsége nem nagyon
szeret a fõzéssel pepecselni, hiszen az
idõ mindig mindenre kevés. A munka, a
háztartás vezetése, netán a gyerekne-
velés, mind idõigényes tevékenység,
ezért sokaknak a konyhában eltöltött
néhány óra pazarlásnak tûnik. Ilyenkor
jöhetnek a félig kész ételek, konzervek
vagy zacskós holmik. Az önkormányzat
sajtóreferense, Horváth Margit is azon
nõk közé tartozik, aki a konyhai manõ-
verek helyett inkább a gyerekek vagy
egy jó könyv társaságában tölti szabad-
idejét. Ha azonban mégis neki kell fõ-
zõcskéznie, akkor azt röviden, tömören
letudja. A „nemzetközi tál” egy olyan
étel, ami nem macerás, gyorsan kész,
és a lányai is szívesen fogyasztják.
Nemzetköziségének titka a hozzávalók
származásában rejlik: római tál, mexi-
kói zöldségkeverék, az Amerikából ha-
zánkba „vándorolt” krumpli és a görög
fûszerkeverék. Margit egyébként
gyakran fõz az általa „BMV”-nek neve-
zett módszerrel: „bele minden vackot”.

A lényeg, hogy nézzünk körül a spájz-
ban, szedjük össze, ami van, és ha pasz-
szolnak egymáshoz, akkor lábasban pá-
rosítsuk õket. A nemzetközi tál is egy
BMV szülemény, de sikere vitathatat-
lan a családban.

Elõször is áztassuk be a római tálat.
Az aljába terítsük szét a mirelit zöldsé-
get. Nem kell kiolvasztani, erre majd
lesz ideje a sütõben. Karikázzuk rá a
krumplit és a vöröshagymát. A sajtóre-
ferens asszony javaslata, hogy ne saj-
náljuk belõle a hagymát, mert attól
csak finomabb lesz. A csirkecombokat
sózzuk be, és alaposan dolgozzuk rá a
fûszerkeveréket, majd tegyük a tálba.
A tetejére morzsoljunk vajat, ami majd
kihozza a pikáns ízét. Lényeges, hogy a
római tálat ezután hideg sütõbe tegyük,
mert nem szereti rögtön a forróságot.
Amint felmelegedett, onnantól kezdve
egy óra alatt megpuhul az étel. Akkor

vegyük le a tetejét, és pirítsuk arany-
barnára. Margit szerint bármilyen mi-
relit zöldségkeverék tökéletesen meg-
felel a célnak. A lényeg, hogy ne ra-
gaszkodjunk a szakácskönyvekhez, le-
gyünk bátrak és kreatívak.             sete

Mit süt-fõz ma?

Horváth Margit

Hozzávalók: 1,5 zacskó mirelit mexi-
kói zöldségkeverék, 6-7 db nagyobb
burgonya, 2-3 fej vöröshagyma, 8 db
csirkecomb, 1 zacskó görög fûszer-
keverék, só, kevés vaj. 
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A halk szavú, szõke fiatal-
emberrel dolgozata kapcsán
találkoztam, melyet a Vak
Bottyán Gimnáziumban írt.
Araczki András ezzel a ta-
nulmánnyal vett részt a Tol-
na Megyei Kulturális Inté-
zet által meghirdetett Ifjú
Tudor tanulmányi verse-

nyen is, melynek részeként
már elõadást tartott a témá-
ban Gyönkön, és hamarosan
Pakson és Dunaszent-
györgyön is meghallgathat-
juk õt. 

– Dolgozatom a Tolna me-
gyei honvédekrõl szól, akik
megjárták a Don-kanyart.
Ha valakit érdekel a téma,
az olvassa el Szabó Péter és
Szilágyi Mihály: Tolnai hon-
védek a Donnál címû köny-
vét, mert abban tényleg
minden megtalálható, ami
fontos. Érdekes volt szem-
besülni azzal, hogy nem
minden egészen úgy tör-
tént, ahogyan a tankönyvek-
ben írják. Szerencsém van,
mert a papám, Gaál Frigyes
szintén érdeklõdik a törté-
nelem iránt, és kölcsönösen
inspiráljuk egymást: én is

segítek neki, õ is hoz nekem
információkat. A dolgozat-
írás közben is sokat számí-
tott, hogy akikkel én beszél-
tem – paksi túlélõk –, õket
elõször õ kereste fel. Több
mint hatvan év távlatából
beszélni arról, hogyan ölték
meg valakinek a társait, ho-
gyan volt kénytelen maga is
vért ontani – nem egyszerû
dolog.. Ráadásul errõl évti-
zedekig szót sem ejthettek.
Szerintem ezt a témát még
nem is dolgozták fel telje-
sen, volna még kutatnivaló
bõven! –  meséli lelkesen.

A történelmi témáktól
csak rövid ideig sikerül el-
szakítanom Andrást, mikor
a szabadidejérõl kérdezem.
Edda és Karthago lemezek-
bõl összeállított gyûjtemé-
nyét mutatja, de kiderül:

nem ezek a kedvencek, ha-
nem az Emperor. – De az
már kaotikus, durva – tereli
el a szót sietve. 

András idén érettségizik,
Pécsre, a bölcsészkarra ké-
szül: –  Úgy érzem, a törté-
nelmet szeretem annyira,
hogy úgy foglalkozhassak
vele, mint egy hobbival.
Nem azért, mert munka, ha-
nem  azért, mert szívesen
csinálom, és közben jól ér-
zem magam – árulja el. 

Most ’56-os témájú dolgo-
zatra készül, ennek a paksi
vonatkozásait szeretné fel-
kutatni. Ez a dolog még na-
gyon képlékeny – teszi hoz-
zá.  Ennek ellenére úgy re-
méli, ebbõl is sikerül egy ha-
sonló kaliberû tanulmányt
elkészíteni.

S. Szabó

Paksi hõsök emlékeit kutatja

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Cikksorozatunk elõzõ ré-
szében a nemzetközi nukle-
áris eseményskálát ismer-
hették meg, most néhány
gondolat erejéig azzal fog-
lalkozunk, mi történik ka-
tasztrófa esetén.

Nukleáris baleset esetén a
katasztrófavédelem helyi
munkatársai felsõbb utasítá-
sokra cselekedhetnek. Ter-
mészetesen ez a munka tel-
jes összhangban történik. A
baleset fokától függõen lép-
nek életbe a különbözõ vé-
delmi intézkedések. Az
egyes szituációkat számító-
gépes programok segítségé-
vel elemzik, ezek alapján
rendelhetõk el megfelelõ vé-
delmi fokozatok, foganato-
síthatók védelmi intézkedé-
sek. Ezek a balesetek igen
összetettek lehetnek. 

A települések polgári vé-
delmi besorolásának szabá-
lyairól és a védelmi követel-
ményekrõl a 114/1995-ös
kormányrendelet intézke-
dik. A településeket, elhe-

lyezkedésüktõl függõen a
katasztrófavédelem szem-
pontjából veszélyességi fo-
kozatokba kell sorolni. Ve-
szélyeztetettség szempont-
jából a települések besoro-
lásánál a nukleáris veszé-
lyeztetettségen kívül még
figyelembe kell venni az ár-
vízi, vegyi és közlekedési
veszélyeztetettséget is. Az
erõmûvet és 9 kilométeres
körzetét I-es veszélyességi
csoportba sorolták. A 9 és
30 kilométeres körzetben
fekvõ települések a II-es
csoportba tartoznak, mond-
ta el Ferencz Gyõzõ polgári
védelmi alezredes.

A katasztrófavédelem bal-
eset esetén a lakosságot az
elektronikus médián, vala-
mint a szirénarendszeren
keresztül tájékoztatja a te-
endõkrõl. Egy esetleges ki-
telepítés esetén már bekap-
csolódik a feladatok végre-
hajtásába a rendõrség és a
Gemenc Volán is.

-pgr-

Katasztrófavédelem alapfokon

Az érettségi botrány után ki-
sebb malõr történt a közép-
iskolai felvételinél is. Hat kö-
zépiskolában, köztük a paksi
Vak Bottyán Gimnáziumban
tévedésbõl felbontották és a
diákoknak adták a pótfelvé-
teli kérdéssorát. Pakson 186
tanuló felvételizõ közül nyol-
can kaptak rossz csomagot.
C. Szabóné Kocsiczki Ilona
igazgató elmondta, elkerülte
a figyelmét a dátum, csak ar-
ra ügyelt, hogy megfelelõ
tantárgy feladatlapját bont-
sa ki. Röviddel a dolgozatok
kiosztása után azonban rá-
jött a hibára, és kicserélte a
lapokat. – Nálunk mindenki
egységesen azt a feladatsort
írta meg, ami erre a napra ki
volt tûzve, egy diákot sem
ért hátrány – tette hozzá. A
nyolc felvételizõnek is meg-
felelõ dolgozatírási idõt, illet-
ve szünetet biztosítottak.
Pósfai Péter, az Országos
Közoktatási Értékelési és

Vizsgaközpont (OKÉV) fõ-
igazgatója is megerõsítette,
a felvételizõket nem érte
hátrány sem itt, sem ott,
ahol megírták a másik fel-
adatsort. – Ugyanarra a
vizsgára készültek a feladat-
lapok, így azok teljesen
egyenértékûek  –  mondta. A
vétkes intézmények felelõs
vezetõi ellen az OKÉV sza-
bálysértési eljárást indított,
s várhatóan pénzbüntetést
szab ki. 

A csütörtöki pótfelvételire
már nem használhatták azo-
kat a csomagokat, amelyet
korábban igényeltek, az új
feladatok zárt internetes
rendszeren érkeztek, s min-
den iskola annyit nyomtatott
belõlük, amennyire szükség
volt. Pakson végül egyetlen
diák felvételizett ezen a na-
pon, mert az elõzõ vizsgán
közlekedési baleset miatt
nem tudott részt venni.

-vida-

Gyorsan korrigálták a tévedést



Január utolsó hétfõje fe-
kete napként vonul be a
paksi rendõrség króniká-
jába. A reggeli órákban
hét baleset – köztük egy
halálos – történt, sõt még
a rendõrautók is összetör-
tek. Elsõként Duna-
kömlõd határában okozott
bajt a tükörsimára fa-
gyott út. Gyors egymás-
utánjában két kocsi is le-
tért az útról, egy a síne-
ken, egy az árokban lan-
dolt. Nem sokkal ezután
Gyûrûs környékén egy
munkásokat szállító mik-
robusz áttért a menet-
irány szerinti bal oldalra,
és ott összeütközött a köz-
útkezelõ járõrautójával. A
balesetben a mikrobuszt
vezetõ õcsényi férfi meg-
halt, öten megsérültek,
köztük két személy súlyo-
san.  Bakonyi László köz-
lekedésrendészeti alosz-
tályvezetõ elmondta, a
gépkocsi vezetõje nem kö-
tötte be a biztonsági övet,
ezért kirepült a kocsiból.
Az alosztályvezetõ hozzá-
tette, az autón nyári gu-
mik voltak.

A paksi kapitányság te-
rületén – mint Bakonyi
Lászlótól megtudtuk –
több baleset történt azon
a hétfõn, ám a többiben
nem sérülést meg senki. A
legutolsónál is csak anya-
gi kár keletkezett, s még
több bosszúság, hiszen a
mûszaki mentésre érkezõ
tûzoltóautó nem tudott
megállni, s egymásba tol-
ta a két ott várakozó
rendõrautót.               

-vt-
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Fotók: Vida Tünde (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

Fekete hétfõ

Jutalomban részesítettek öt
paksi rendõrt, közöttük há-
rom járõrt, akik kábítószer-
fogyasztókat illetve -ter-
jesztõt fogtak el. Január 29-

én éjszaka járõrözés közben
egy személygépkocsit ellen-
õriztek. A benne utazó ötfõs
társaság egyik tagja meg-
próbált eldobni egy nejlon-
táskát, amelyben a rendõrök
kábítószergyanús növényi
származékot találtak. A
helyszíni szemle során az au-
tóban további gyanús anyag-
ra bukkantak. A kihallgatá-
son négyen – köztük egy 14
éves lány – elismerték, hogy
fogyasztottak kábítószert.
Ennek igazolására igazság-
ügyi toxikológus szakértõt
vontak be. A kihallgatásokat
követõ házkutatások során

további kábítószergyanús
anyagot találtak, ezt vegyész
szakértõ vizsgálja. Elõzetes
letartóztatásba helyezték a
társaságnak azt a tagját, aki-
rõl azt feltételezik, hogy nem
csak fogyasztott, terjesztett
is kábítószert, tájékoztatott
Bajusz Balázs, a bûnügyi
szolgálat munkatársa, aki
kollégájával, Bencze Rená-
tával együtt az önkormány-
zat elismerését vehette át
Hajdú János polgármester-
tõl. A három járõr: Sudár
András törzsõrmester, jár-
õrvezetõ, Varga Zsolt õrmes-
ter és Illés Tamás rendõrta-
nuló a megyei rendõrfõkapi-
tánytól vett át jutalmat. Dr.
Soczó László elmondta, rö-
viddel ezelõtti beiktatásakor
agresszív bûnüldözést ígért,
illetve azt, hogy a jó munká-
ért nem – mert az a köteles-
ségük –, de a hõstettekért
megjutalmazza kollegáit. – A
paksi rendõrök – mivel jár-
õrként végeztek bûnügyi fel-
adatokat – hõstettet hajtot-
tak végre, s példát mutattak
a bûnözõk elleni kemény fel-
lépésben is.                   -kgy-

Hajnali drogfogás

– Egyszerû közúti ellenõrzésnek indult, senki sem sejtet-
te, hogy egy ilyen társaságba botlunk bele. A kollégák na-
gyon precízen dolgoztak – mondja Illés Tamás, aki tanuló-
ként csöppent bele a nem mindennapi akcióba. Tamás
azért döntött a rendõri pálya mellett, mert barátai közül
többen is ezt választották. Elárulta, hogy a mostani akció
csak megerõsítette, jó döntés volt. A gerjeni fiatalembert
leginkább a közrendvédelmi járõrszolgálat érdekli. – Ér-
dekes, változatos munka, még akkor is, ha az ilyen akciók
nem mindennaposak – mondja.

Pusztított a tûzkakas
Kigyulladt egy asztalosüzem
Pakson, a Duna utcában. A
tûzoltók megakadályozták,
hogy a lángok átterjedjenek
a lakóépületre, de így is tete-
mes a kár. A tûzoltók kedden
reggel 6 óra 22 perckor kap-
ták a jelzést. A ház lakói ott-
hon voltak, de mégsem õk,
hanem egy szomszéd észlelte
a tüzet és hívta a tûzoltókat,
akik három jármûvel, tízfõs
személyzettel kezdték meg
az oltást. – Az asztalos-
üzemként használt mellék-
épület teljesen leégett. A
szomszédos helyiségek, ga-
rázs, kazánház teteje is a lán-
gok martaléka lett, de azt si-
került megakadályozni, hogy
a lakóépületre terjedjen a
tûz. Kollégáim az egyik helyi-
ségbõl két gázpalackot hoz-
tak ki – tájékoztatott Bán At-

tila tûzoltási és mû-
szaki mentési osz-
tályvezetõ. Az ol-
tással és az utó-
munkálatokkal 11
órára végeztek a
tûzoltók, akiknek
nagyban nehezítet-
te munkáját, hogy
a mínusz tízfokos
hidegben a víz
azonnal megfa-
gyott, így jégen
csúszkálva oltottak.
A tûz okát vizsgálják, de
elektromos meghibásodásra
gyanakodnak. Peti Zsolt fõ-
hadnagy elmondta, a kár tíz-
milliós nagyságrendû, hiszen
a melléképület a benne lévõ
alapanyagokkal, gépekkel
együtt használhatatlanná
vált. Személyi sérülés nem
történt.

Leégett paksi vendég-
szereplésén a Jesse James
együttes. A hír nem a szín-
padi produkcióról szól, ar-
ra ugyanis nem került sor.
A zenekar érkezése után
röviddel leégett az autó-
juk, benne a teljes felsze-
reléssel.

-vt-

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992



– A paksi korszak lezárult.
Életem szép és tartalmas
idõszaka volt, mert sokat ta-
nultam a vezetõktõl és a kol-
légáimtól is, de új kezdõdött,
egy más fajta életforma, új
kihívások – kezdi Agócsné
Zsuzsa. Mindig érdekelték a
közoktatásban zajló folya-
matok, reformok. Kíváncsi
volt, mi van a háttérben.
Amikor a közoktatás-vezetõi
szakvizsga megszerzéséhez
látott, eszébe sem jutott,
hogy egy intézmény vezetõje
legyen, csak tetszett, hogy
jobban megérti az összefüg-
géseket. – Éppen hogy meg-
száradt az oklevelemen a tin-
ta, mikor megjelent a
madocsai önkormányzat ki-
írása, hogy igazgatót keres-
nek az iskola élére. A döntés
nem volt könnyû: nagyon jó
közösségben dolgoztam,

mérlegelnem kellett, hogy
egy viszonylag biztos, nyu-
godt állást, ahol jól éreztem
magam, élveztem a kollégák
megbecsülését és szeretetét,
feladjak-e egy nagy kihívá-
sért – meséli. Zsuzsa azon-
ban sosem ment el a kihívás
mellett. Nagy hegycsúcshoz
szokta hasonlítani, melyet
meg kell mászni. 

– Amikor kapaszkodik fel-
felé az ember, még jobban
látja a következõ akadályt,
és az is egyre világosabbá
válik, hogy a csúcsot nem
fogja meghódítani, mert az
egyre messzebb van, de ki-
tartó munkával esetleg meg-
közelítheti azt, amit el sze-
retne érni.

Kérdésemre, hogy mibõl is
áll új munkahelyének igazi
kihívása, sorolni kezdi:

– Megbirkózni egy intéz-

mény irányításával, a tantes-
tületben egy új értékrendet
kialakítani, elfogadtatni, a
munkát megszervezni és
még sorolhatnám. Egy kiala-
kult szokásokkal rendelkezõ
közösségbe kívülállóként be-
illeszkedni nem könnyû, de
nagyon törekedtem arra,
hogy ami abban a testület-
ben érték, hagyomány, azon
ne változtassak – meséli. Új
vezetõként elsõ ténykedései-
nek egyike volt az informati-

kai fejlesztés, a gép-
park kialakítása.
Nagy hangsúlyt
fektet a tehetség-
gondozásra, vala-
mint a nyelvtanulás-
ra. Igazgatóként is
tanít, megyei ötödik
helyen végzett leg-
utóbb egyik tanítvá-
nya. 

Újdonság volt szá-
mára, hogy az iskola
mennyire részt vesz
a falu életében, min-
den megmozdulásá-
ban együtt dolgozik
az önkormányzattal
és a szülõkkel. Nagy
eredménynek tart-
ja, hogy maga mö-
gött tudhatja nem-

csak kollégái, de az egész fa-
lu támogatását.

Amikor a családja felõl ér-
deklõdöm, felhõtlen örömöt
látok arcán:

– Mindenképpen életem
elsõ fontos értéke és értel-
me a három gyermekem.
Egyik lányom ötödéves böl-
csész Veszprémben, másik
fõiskolára jár és az állam-
igazgatási pálya irányába
tart, fiam az ESZI-ben ta-
nul – mesél róluk. A munka
és a család mellett nem sok
szabadidõ marad már, de
azért a szépirodalom olva-
sására jut egy kicsi, az XL-
klubból azonban már csak
az egészséges életmód ma-
radt, némi uszodai prog-
rammal. Újabban pedig ze-
nét is hallgat, amikor utazik
az iskolába.

Nagy kihívás a közoktatás-
ban a kistérségek kialakulá-
sa, azok közoktatási felada-
tainak kialakítása. Azért,
hogy ezt is át tudja tekinteni,
kistérségi tanügy-igazgatási
szakértõi oktatáson vesz
részt. S mivel a pályázatírás
a kis iskolában a pénzszerzés
egyik kényszerûsége, azzal
is ismerkedik, mégpedig úgy,
hogy bekapcsolódott egy eu-
rópai uniós projekttervezõi
képzésbe. 

S. Szabó

Kittit bizonyára sokan isme-
rik azok közül, akik gyakran
fordulnak meg kiállítás-
megnyitókon, városi össze-
jöveteleken, hiszen a
Kalinkó együttessel gyak-
ran vállal fellépéseket. Leg-
utóbb csupán saját citerájá-
nak kíséretében csendült fel
gyönyörûséges hangja. –
Zongorázni szerettem volna,
de sajnos nem volt hangsze-
rünk, amin gyakorolhattam
volna. Mivel akkoriban nép-
tánccal is foglalkoztam, a
népzene mellett döntöttem.
Már nyolc éve citerázom, s
vagy három éve játszom a
Kalinkó együttessel. Orszá-

gos minõsítõ versenyeken
nem egyszer kaptunk arany
minõsítést, egyénileg ezüs-
töt nyertem, de van a tarso-
lyomban nívódíj is, azt Gö-
döllõn kaptam – újságolja.
Bármilyen meglepõ, Kitti-
nek mégsem az ének a ked-
venc tantárgya a Vak Boty-
tyán Gimnázium 10.b osztá-

lyában: – A német nyelvet
szeretem a legjobban, való-
színûleg ebben az irányban
folytatom majd a tanulmá-
nyaimat. Régebben szépki-
ejtési és prózamondó verse-
nyen is részt vettem.

Amikor a szabadideje felõl
kérdezem, ismét csak a mu-
zsikához tér vissza:

– Zenét jó hallgatni – nép-
zenét – bár a rockot is ked-
velem, fõleg a 60-as évek fel-
vételeit. De nem szeretem
azt a könnyûzenét, amely
népdal-feldolgozásokon ala-
pul, szerintem elferdíti az
eredeti folklórt – vélekedik.
Beszélgetésünk végén indul
haza gyakorolni. – A szom-
szédok nem szóltak, de állí-
tólag hallották már…

S.Szabó
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Fotó: Molnár Gyula (fent), Vida Tünde (lent)

Tehetségesek, fiatalok

Juhász Kitti

Három éve még a Bezerédj Általános Iskola tanáraként
oktatta a gyerekeknek a kémiát, a biológiát. Kedvenc
témája a drogprevenció és az egészséges életmód volt. A
felnõtteknek az XL-klubban segített a fölösleges kilók
elleni harcban. Aztán egyszer csak váltott…

Jó napot, mi újság?

Agócs Mihályné
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Fotó: Vida Tünde

Új sárkányhajóklubok ala-
pítását tervezi Tolna me-
gyében Sziklenka László.
Az Atomerõmû Sport Egye-
sület egykori kenuedzõje,
jelenleg a Magyar Sárkány-
hajó Szövetség elnöke la-
punknak is beszámolt ter-
veirõl. Az elsõ önálló ma-
gyar sárkányhajóklub tíz
éve Gyõrben alakult, a má-

sodik Pakson, az ASE sza-
badidõsport-szakosztályá-
nak keretében egy évig mû-
ködött. Jelenleg a szövetség
hét tagja: Gyõr, Szõdliget,
Pécs, Baja, Velence és két
budapesti klub. A magyar
szervezet tagja az európai
és a világszövetségnek is.
Sziklenka László elmondta:
a sárkányhajózás Kínából
ered, ahol már kétezer éve
mûvelik, Európában húsz
esztendõvel ezelõtt kezdett
meghonosodni. Elõbb csak
nyugaton, késõbb egyre
több országban népszerûvé
vált. A magyar szövetség
évente rendez magyar baj-
nokságot, most immár har-
madik alkalommal. A sport-
ág legrangosabb eseménye
a Gyõri Sárkányhajó Feszti-
vál, itt legutóbb ötven hajó
indult, köztük külföldiek is.
Sziklenka László tervei sze-

rint Pakson és Tolnán hoz-
nak létre új klubokat. Az
elõzetes felmérés alapján
mindkét helyen megvan az
érdeklõdés az új sport
iránt. A klubok a tagdíjak-
ból tartják fenn magukat. A
paksi sárkányhajó klub ala-
kuló közgyûlésére február
11-én 10 órakor a PSE te-
nisztelepének társalgójá-
ban várják az érdeklõdõket.
A részletekrõl a 06/30-9799-
424-es telefonon is lehet tá-
jékozódni.

Amit tudni érdemes a sár-
kányhajóról: 12,5 méter
hosszú, alkalmanként 16,
18, 20 evezõs foglal benne
helyet. A tempót a hajó or-
rában ülõ dobos diktálja,
hátul pedig egy kormányos
irányít. Versenyt Magyar-
országon négy kategóriá-
ban hirdetnek.                       

cseri

Sárkányhajóklub alakul

TOYOTA YARIS TOTÓ
1. Mikor jelent meg az elsõ YARIS?
1. 1996 2. 1999 x. 2001
2. Melyik évben nyerte el az ÉV AUTÓJA címet?
1. 1999 2. 2000 x. 2002
3. Hány csillagot kapott az EURO NCAP törésteszten?
1. 3 2. 4 x. 5
4. Hány YARIST értékesítettek 2005-ben Európában?
1. 82000 2. 131000 x. 216000
5. Szériafelszereltség-e az ÚJ YARISNÁL az ABS?
1. igen 2. nem x. opció
6. Hány karosszéria változatban kapható a YARIS?
1. 1 2. 2 x. 4
7. Mozgatható-e a hátsó üléssor?
1. igen, 5cm 2. nem x. igen, 15 cm
8. Hány légzsákkal rendelhetõ az ÚJ YARIS?
1. 2 2. 4 x. 9
9. Milyen audiorendszert tartalmaz szériában az ÚJ YARIS?
1. nincs benne 2. rádió-magnó x. rádió-cd, mp3
10. Hány lóerõs az új 1.4 D-4D dízelmotor?
1. 68LE 2. 75LE x. 90LE
11. Feltétlenül kell-e kulcs az indításhoz?
1. igen 2. nem x. gombnyomásra is indul
12. Mi az elnevezése az autó üléshajtogatási rendszerének?
1. dirty cat 2. easy flat x. ízí rájder
13. Mi az ÚJ YARIS szlogenje?
1. óriástörpe 2. kisnagy x. minimaxi
+1. Melyik a kakukktojás? 
1.Kis 2. Nagy x. Kocsis

Töltse ki a TOTO-t és hozza be nyílt hétvégénken, február 11-én vagy 12-én 
a Toyota szalonunkba Szekszárdon. A megfejtõk között értékes ajándékokat sorsolunk ki!
A sorsolás idõpontja 2006. február 12. du. 3 óra. Szeretettel várjuk!

Kocsis és Társa Kft. Toyota Márkaképviselet 7100 Szekszárd, Szõlõhegy u. 2/b. Telefon: 74/511-011 Fax: 74/511-010 www.autokocsis.hu

Korifarsang
a paksi jégpályán.

2005. február 25-én, 
szombaton

15–18 óra között 
jelmezben, 

farsangi kiegészítõben 
a belépés ingyenes.

Jelmez- és táncverseny,
ügyességi játékok, 
gyermek és felnõtt 

kategóriában.

FORTUNA
élõ kívánságmûsor

Különdíjjal jutalmazzuk az
egyéni és csoportos koris 

produkciókat! 
Jelentkezés február 20-ig:

70/9401-732

PAKSI HÍRNÖK,
TELEPAKS,

PSE, FORTUNA RÁDIÓ



A két paksi sportegyesület,
az ASE és a PSE gondosko-
dott az elmúlt hétvégéken ar-
ról, hogy a zord idõjárás elle-
nére megfelelõ versenylehe-
tõséget biztosítson utánpót-
láskorú labdarúgói számára.
A különbözõ tornákon kiváló
ellenfelek ellen készülhettek
az ifjú futballisták a tavaszi
nagypályás szezonra.

A Neutron Kupa terem-
labdarúgó tornát az 1997.
január 1-je után született
labdarúgók számára ren-
dezte a PSE. Ez a szekszár-
diak gyõzelmét hozta, az
ASE a második, a PSE a
negyedik helyen zárt. 

,,AZZURÓ’’ Kupa Duna-
center Beton Teremlabdarú-

gó Torna elnevezéssel az
ASE az 1991. január 1-je
után született focistáknak
hirdetett tornát.  Itt is szek-
szárdi gyõzelem született.
Az ASE csapatának a ne-
gyedik hely jutott, míg a
PSE a hatodik, utolsó helyre
szorult. 

A ,,RHEINHOLD’’ Kupa
teremlabdarúgó tornán az
1996. január 1-je után szüle-
tett futballisták léptek pá-
lyára. Itt a PVSK gárdája
nyert, második a Fener-
bahce, harmadik az UTE
lett. A rendezõ ASE csapa-
tának meg kellett elégednie
az ötödik hellyel, mivel csak
három pontot sikerült sze-
reznie. 

A ,,PARTNER’’ Kupa terem-
labdarúgó torna az 1995. janu-
ár 1-je után született labdarú-

góknak adott játéklehetõsé-
get. Itt a szervezõ PSE szorult
az utolsó helyre, az ASE mö-
gé. A tornát a kalocsaiak nyer-
ték a Kaposvár illetve a PVSK
csapata elõtt.                    cseri
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Félidõben botlott az ASE
Félidejéhez érkezett a
2005/2006-os férfi kosárlab-
da NB I. alapszakasza.

Az Atomerõmû SE bajnok-
és kupagyõzteshez illõen
szerepelt az elsõ tizenhárom
fordulóban. Az õsz folyamán
jelentõs változások történ-
tek a keretben, sok új játé-
kost kellett beépítenie a csa-
patba Zsoldos András veze-
tõedzõnek. Két meghatározó
játékos, Czigler László és a
csapatkapitány Mészáros
Zalán sérülés miatt csak a
bajnokság kezdetén tudott
bekapcsolódni a felkészülés-
be. Ennek ellenére, a jó sor-
solásnak is köszönhetõen, el-
sõ öt mérkõzését biztosan,
nagy különbséggel nyerte a
csapat. Ekkor jött egy nem
várt vereség Körmenden. A
társaság gyorsan túllépett a
fiaskón, hiszen ismét egy öt-
meccses nyerõszéria követ-
kezett, ráadásul több rang-
adóval, a Pécs és a Kecske-
mét elleni meccsekkel fûsze-
rezve. A pécsi mérkõzésen
egy sajnálatos sérülés is tör-
tént, Horváth Zoltán térde

volt az áldozat, a center majd
csak február vége felé léphet
ismét pályára. 

A tizenkettedik fordulóban
óriási küzdelemben vesztet-
tek Monroe-ék Székesfehér-
váron az Albacomp ellen, ez-
után azonban magabiztosan
verték a másik nagy riválist,
a Debrecent.

Az odavágók után február
negyedikén az elsõ visszavá-
gó következett, és Sopron-
ban nagyon rossz védekezés-

sel 96–91-re kikaptak a 11.
helyen álló sÖrdögöktõl.

– Ha a tabellát nézzük, elé-
gedettnek kellene lennünk.
A Körmend elleni vereség a
körülmények és a hely at-
moszférája miatt „belefér”.
Az Albacomp ellen jól játsz-
va, az utolsó másodpercek-
ben kaptunk ki. A soproni kí-

nos fiaskó azonban nem elfo-
gadható – értékelte az ASE
szereplését Tóth János szak-
osztályelnök.                 cseri

Eredmények

2005. 10. 20. ASE – Sopron 103–71
2005. 10. 30. Nyíregyháza – ASE 68–97
2005. 11. 04. ASE – Dombóvár 92–62
2005. 11. 12. MAFC – ASE 63–84
2005. 11. 19. ASE – ZTE 104–68
2005. 11. 26. Körmend – ASE 78–66
2005. 12. 03. ASE – Kaposvár 97–80
2005. 12. 10. Falco – ASE 78–97
2005. 12. 21. ASE – Szolnok 91–64
2006. 01. 13. Pécs – ASE 82–86
2006. 01. 21. ASE – Kecskemét 83–65
2006. 01. 28. Albacomp – ASE 95–92
2006. 02. 01. ASE – Debrecen 97–79
2006. 02. 04. Sopron – ASE 96–91

Óriási érdeklõdés mellett
rendezte meg a PSE Tenisz
Szakosztálya január utolsó
hétvégéjén a Téli Ifjúsági
Versenyt az új ürgemezei te-
niszcsarnokban. Egyszerre
két pályán zajlottak a mérkõ-
zések, az indulókat korcso-
port és felkészültségi szint
alapján kategóriákba sorol-
ták. Összesen 41 lány és 21
fiú nevezett. A verseny vé-
gén nyolc egyéni és két páros
gyõztest avattak.

Egyéni versenyszámokban
elsõ helyen végzett a lányok-
nál Fábián Fanni (kezdõ),
Szeip Gréta (alapozó II),
Hanol Beáta (haladó II),
Bach Alexandra (haladó I). A
fiúk versenyében gyõztes
lett Pálmai Zoltán (kezdõ),
Sörédi Márk (alapozó),
Pázmándi Péter (haladó II),
valamint Tárnok Tamás (ha-
ladó I). A lányoknál Kincses
Kitti és Szeip Gréta nyert pá-
rosban, a fiúknál pedig Tár-
nok Tamás és Petõ József.       

cseri

Ifjúsági

teniszverseny

Teremtorna kicsiknek és nagyoknak
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Fotó: Csahóczi Fotó (lent), TelePaks (lent)

ELADÓ
Dunakömlõdön 2 szobás csa-
ládi ház a Szabadság utcában
eladó. Irányár: 5,9 M Ft.

Dunakömlõdön, a Sánchegy
utcában összkomfortos csalá-
di ház (téglafalakkal) eladó.
800 m2-es telek, 96 m2-es
alapterület. Irányár: 10,3 M Ft.

Dunakömlõdön, a Béke
utcában családi ház eladó
(téglafalakkal). Összkomfor-
tos, 4 szobás, udvari garázs.
Irányár: 9,8 M Ft.

Piactéren (a volt Németh sö-
rözõ) a Mecsekvidéke Taka-
rékszövetkezet mellett üzlet-
helyiségek megvásárol-
hatóak.

Kápolna utcában 4 szobás,
összkomfortos, 140 m2 alap-
területû családi ház 2100 m2

területtel 11 M Ft-ért eladó.

A Dunaföldvári úton, a Tégla-
gyár mellett, szemben a
kompkikötõvel, téglaépület-
ben II. emeleti, 66 m2-es, 3
szobás, összkomfortos, gáz-
fûtéses lakás eladó. Irányár:
6,2 M Ft.

A lakótelepen, az ASE pálya
mögött 1364 m2-es közmûve-
sített építési telek gyümöl-
csössel, szõlõvel, kis épület-
tel eladó. Irányár 5 M Ft.

A Fehérvári úton 2 szintes,
összkomfortos, 4 szobás
családi ház garázzsal eladó.
Üzletnek, vállalkozásnak is
alkalmas. Irányár: 16,5 M Ft.

A Kossuth Lajos utca 3. sz. ház
tetõterében 2 éve épített, 96 m2-
es lakás eladó. Irányár 17,8 M
Ft. Kétszobás lakást beszámí-
tunk, lehet IV. emeleti is.

Az Öreghegy utcában 747
m2-es területen 4 szobás, 2
fürdõszobás, amerikai kony-
hás, erkélyes, teraszos, köz-
ponti fûtéses családi ház ga-
rázzsal, gázcsonkkal eladó.
Irányár: 25 M Ft.

Kurcsatov úton 2+2 fél-
szobás, hálófülkés, nagy
étkezõs, IV. emeleti lakás 9,1
M Ft-ért eladó.

Részletes tájékoztatás: 
Fonyó Lajos ingatlanközve-
títõ, befektetési tanácsadó.
Telefon:70/310-8374 és 
75/314-119.

Na nem minden-
ki, de azért so-
kan. Van, aki
csak egyszer;
van, aki kétszer-
háromszor – at-
tól függõen,
hogy mennyit és
mekkorákat ha-
sal; más egy
életre ott ragad.

Mert a korcsolyázás már csak ilyen, megbolon-
dítja az embert. Pedig, ha jól belegondolunk,
nincs benne semmi rendkívüli. Csúszunk egy vé-
konyka fémdarabon, ráadásul körbe-körbe, és
még fázunk is, de annyira, hogyha nem akarunk
az orrunkra fagyott jégcsapokkal rozmárként kö-
rözni, percenként matathatunk zsebkendõ után. 

Szóval akkor mire is ez nagy felhajtás?! A tör-
ténet, kérem szépen, arról szól, hogy tehetsé-
günktõl függetlenül hiszünk abban, hogy nekünk
is sikerülhet. Hogy eljön majd az az idõ, amikor
mi suhanunk el a kezdõk mellett, és nem akkor
állunk meg, amikor a semmibõl elénk vág egy si-
heder vagy a palánk, hanem akkor, amikor aka-
runk.

Korcsolyázni bárki megtanulhat, idõ kérdése az
egész. Néhány röpke év, és mint Anett Pötzsch
(ejtsd. Pöcs), mi is felnövünk a feladathoz… 

Jó, rendben van, nem kellenek évek – leg-
alábbis nem minden esetben – ahhoz, hogy él-
vezzük a csúszást. A legtöbb halandó néhány al-
kalom vagy forralt bor után elfogadhatóan kor-
csolyázik. Elfogadhatóan, és más-más stílusban. 

Van a Magányos Farkas, aki elszántan rója a
köröket. Kicsit darabos a mozgása, de minden-
képpen impozáns jelenség. Férfias, kemény, el-
tökélt. Nem nézelõdik, nem beszélget, korcso-
lyázik! Megtanul, ha fene fenét eszik, akkor is.
(Csak mellékesen jegyzem meg, igazi „firkás”
ebbõl a típusból soha nem lesz!)

Van a bohóc. Õ viccet csinál az egészbõl. Mó-
kázik, idétlenkedik, ha kell, hasra esik, ha kell
másra, pedig nem ügyetlen. Sõt! Õ az, aki nem
csak az esések kapcsán kerül közel a jéghez. A

bohóc élvezi nem csak a csúszást, hanem a
fílinget is. 

Aztán ott van a Tanár Úr (Nõ). Õ okosan és
megfontoltan lép a jégre, csak az elõre megha-
tározott és kimért mozdulatokat végzi el. Tudja,
hogy honnan hová tart – általában a jégpálya
egyik végétõl a másikig – nem száguldozik, sze-
rinte ugyanis a technika a fontos, nem a gyorsa-
ság. Ez a típus általában tehetséges is, így kitû-
nõ korcsolyás válhat belõle.

És most jön a kedvencem, a Mûkedvelõ.
Rendkívül szórakoztató és mérhetetlenül hõsi-
es jelenség. Kapaszkodik a palánkba, a lehetõ-
ségbe, hogy itt lehet. A Mûkedvelõ veszélyes.
Igaz, fõleg magára, ugyanis ritkán esik, de ak-
kor nagyot. Ami azért meglepõ, mert abban a
tempóban, amiben õ csúszik, maximum eldõl-
ni lehet.  De õ is megtanul! Több idõ kell neki,
de az a napi 4–5 óra –  két-három télen át –
igazán megéri. 

– A korcsolyázási „tápláléklánc” csúcsa a
H.V.CS. (Helyi Vagány Csávó). Marcona tekinte-
tébõl sugárzik a magabiztosság és a kíméletlen-
ség. Kicsit firkál elõre, aztán hátra, aztán hátra-
elõre, koszorúzik meg miegymás. Ha kedve úgy
tartja, kedvesen kokettál a kezdõkkel, ha nem, le-
tarolja õket. Ennek a típusnak a trófeagyûjte-
ményében már egészen biztosan van néhány
mutató-, hüvelyk- vagy gyûrûsujj! (Esetleg né-
hány fül is.)

Hogy én hová tartozom? Nem is tudom… Esé-
seim számát tekintve a Bohóc áll hozzám legkö-
zelebb, ha konokságomat nézzük, akkor Tanár Úr
(Nõ), ha darabos mozgásomat, akkor Magányos
Farkas vagyok, de nem tudom megtagadni Mû-
kedvelõ mivoltomat sem: irdatlan lassan tanulok.
Ám bízom benne, hogy egyszer én is HVCS le-
szek! Persze nem a tudás vagy a gyorsaság, ha-
nem a trófeagyûjtemény miatt!

Hahn Szilvia

Plörõ

Csúszunk
Népi hangszerekkel

ismerkedtek

Megtartották az idei elsõ hagyomány-
õrzõ foglalkozást a mûvelõdési központ-
ban. A program nem új keletû, 2003 óta
szervezi az intézmény. A sorozat kere-
tében havonta egy alkalommal várják
az általános iskolás gyerekeket, a témát
minden esetben az adott idõszakhoz kö-
tõdõ népszokások adják. Eddig a kéz-
mûves foglalkozás mellett táncházat
tartottak, idén azonban a tánc helyett
népi játékokat, dalokat tanulhatnak, né-
pi hangszereket ismerhetnek meg a di-
ákok. Ebben a Nefelejcs Hagyomány-
ápoló Együttes van segítségükre. Az el-
sõ délutánon a téma a karácsony és az
újév volt. Az együttes bemutatta fõ
hangszerét, a citerát, de vittek maguk-
kal dudát, furulyát és ütõgardont is. A
kézmûvesasztaloknál madáretetõt, kis-
madarat készítettek a fiatalok. A febru-
ári foglalkozás témája a farsang lesz,
ide nemcsak iskolásokat, óvodásokat is
várnak. Ha lesz rá igény, akkor nekik
kéthavonta szerveznek majd hasonló
foglalkozást.                             -gyöngy-



Programok

A dunakömlõdi Faluházi
Népfõiskola foglalkozása:
Február 20-án 18 órakor: „A
szem a lélek tükre – õrizzük
meg szemünk fényét” –
Szembetegségek és megelõ-
zésük. Elõadó: dr. Varga
Klára szemész szakorvos.

A  városi mûvelõdési köz-
pont  Bibliaismereti és csa-
ládsegítõ szabadegyetem-
ének programjai:

február 13-án 18 órakor: A
Pákolitz István Városi
Könyvtárban Igaz történe-
lem énekben elbeszélve cím-
mel Kobzos Kiss Tamás
énekmondó mûsora.

Február 20-án 17 órakor: A
mûvelõdési központ nagy-
klubjában dr. Keresztes Pál
paksi plébános sorozatzáró
elõadása.
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Rádiónk immár 11 éve igyekszik kiszolgál-
ni a vételkörzet híreire éhes hallgatók in-
formációigényét. Egy rádió attól lesz he-
lyi, hogy megszólaltatja az ott élõket, be-
számol a vételkörzet eseményeirõl. Mi
igyekszünk ezeknek az elvárásoknak meg-
felelni, és azon fáradozunk, hogy minél
frissebbek, minél elfogulatlanabbak le-
gyünk. A 96,3 MHz-s, paksi frekvencián
naponta hétszer mondunk helyi híreket.
12.45-kor riportokkal tûzdelt hírmagazint
sugárzunk, amelyet 20.45-kor megismét-
lünk. Rövid híreinket óránként hallhatják

reggel 6 és
délután 17
óra között. 
2005 szep-
t e m b e r é t õ l
két új hullámhosszon is sugároz a Fortuna
Rádió. Cecén a 91,6 MHz-en, Bonyhádon a
94,0-n. Itt is szolgálunk helyi hírekkel és
összefoglaló hírmagazinokkal. 
Ha helyi híreinket hallgatja, mindent meg-
tudhat arról, mi történt a szomszédjában,
a településén, a nagyvilágban! Fortuna
Rádió!

TelePaks

Szombaton az ASE fogad-
ja a Nyíregyháza csapatát
a bajnokság 15. fordulójá-
ban. A mérkõzést vasár-
nap és hétfõn 19 órai
kezdettel tekinthetik meg
felvételrõl.

A Mindentudás Egyeteme
4. szemeszterének 12. ré-
szében Ádám Veronika
elõadását hallgathatják
Mindennapi kenyerünk,
mindennapi kalóriánk
címmel. Az elõadást szer-
dán 18 órától tekinthetik
meg.

A legjobb négy közé jutá-
sért játszik a magyar ku-
pában az Atomerõmû SE
a PVSK Pécs Expo ellen
szerdán 17 órától. A mér-
kõzést csütörtökön és
pénteken 17 óra 30 perc-
tõl sugározza felvételrõl a
TelePaks.

Három pont címû magazi-
nunk vendégei Kobzos
Kiss Tamás énekmondó és
Moser Zoltán irodalom-
történész lesz, akikkel a
mûsorvezetõ Tell Edit be-
szélget Tinódi Lantos Se-
bestyén életérõl. 
Mûsorunkat csütörtökön
19 óra 30 perctõl tekinthe-
tik meg.

Mozi

Február 12.  (vas.) 19 óra
CSAK SZEX ÉS MÁS

SEMMI
Magyar vígjáték

Február 13.  (hétfõ) 19 óra
ÜVEGTIGRIS 2
Magyar vígjáték

Február 15. (szerda) 19 óra
ÖRDÖGÛZÉS EMILY

ROSE KEDVÉÉRT
Feliratos amerikai horror

Február 17. (péntek) 19 óra
MÉG MINDIG
LAKÓTÁRSAT

KERESÜNK
Feliratos francia 

romantikus vígjáték

Február 19.  (vas.) 19 óra
SZÕKE KÓLA

Magyar akció-vígjáték

Február 22. (szerda) 19 óra
HARRY POTTER 

ÉS A TÛZ SERLEGE
Szinkronizált amerikai film

Február 24. (péntek) 19 óra
PORCELÁNBABA

Magyar dráma

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Fortuna 96,3 MHz

Fotó: Molnár Gyula

Kiállítás 

A rendõrkapitányság
Zsaru Galériájában Grónay
Ildikó festõmûvész képei
március elejéig láthatók. 
A  mûvelõdési központ
k ö n y v t á r - g a l é r i á j á b a n
Ódryné Horváth Krisztina
keramikus üvegtárgyait feb-
ruár végéig láthatják. 
A kiskiállítóban február
12-én 16 órakor „Ásó, ka-
pa, nagyharang”. Esküvõi
ruhák és csokrok bemuta-
tása 1975-ig készült fotó-
kon. 
A nagykiállítóban febru-
ár 15-én 17 órakor „Múlt
és jelen a keresztszemes és
a csipke világában” címmel
Hartmann Klára Julianna
és Mayerné Sáfrány Mária
kiállítás megnyitója.

A városi mûvelõdi
központ Könyvtár-
galériájában nyílt
meg Ódryné Hor-
váth Krisztina kiállí-
tása.
A faddi keramikus
mostani bemutató-
ján az eddig meg-
szokottól eltérõen,
nem kerámiákat, ha-
nem üveg dísztár-
gyakat láthatnak az
érdeklõdõk. A kiállí-
tás, a könyvtár nyit-
vatartási idejében,
február végéig te-
kinthetõ meg.

Tekintse meg honlapunkon 
a Paksi Hírnök képgalériáját !

A legfrissebb, legemlékezetesebb, leglátványosabb 
városi események képes összefoglalója az interneten!

www.paksihirnok.hu



Az ESZI Intézményfenntartó
és Mûködtetõ Alapítvány 

az SZJA tv. alapján jogosult 
a magánszemélyek adójának 1%-ára.

Az alapítvány az összeget az Energetikai
Szakközépiskola és Kollégiumban folyó

nevelés, oktatás, szakmai középfokú képzés
támogatására fordítja.

Kérjük, adójának 1%-ával segítse a képzés
színvonalának emelését, a nehéz 

élethelyzetben lévõ diákok támogatását.
Adóbevallásával egyidejûleg az APEH által

kibocsátott kis lapra kérjük felírni:

ESZI Intézményfenntartó 
és Mûködtetõ Alapítvány. 
Adószáma: 18861415-2-17
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„NYUGDÍJAS-
HITEL”

Igényelje akár havi
nyugdíja 10-szeresét !

75 éves korig ! 
tetszõleges célra ! 

kedvezõ kamattal !  
gyors elbírálással !

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes

leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Szeretettel várjuk 14 fiókunkban 2006-ban is !
Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240

Mûszeres és orvosi szemvizsgálat
Kontaktlencse- és szemüvegrendelés
SZTK-vények felírása és beváltása

Gyors, pontos szemüvegkészítés

Elérhetõségünk: 

LENS OPTIKA

7030 Paks, 

Dózsa György 

út 44. Telefon:

75/511-246

Pakson a lakótelep központjában,
a Barátság u. 1–3. szám alatt 
étterem, vendéglátó egység 

üzemeltetésére alkalmas 
üzlethelyiség elõkészítõ, 

kiszolgáló, raktár helyiségekkel
kiadó.

Részletes információ: 70/310-8374 telefonszámon.


