
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Szabó Benjamint, az atomerõmû építés egykori kormánybizto-

sát kérdeztük gázról, új atomerõmûrõl, energiapolitikáról.
Interjúnk a 7. oldalon

XVIII. ÉVF. 2. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. JANUÁR 23.

EURO megtakarításaira, most 3, 4 és 6 hónapra is magas, 
évi 5,50% betéti kamatot (EBKM: 5,50%)

kínálunk az egyszeri lekötésû lakossági és vállalkozói 
számlabetétekre. Az akció visszavonásig érvényes. Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240

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

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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Ifj. Balzsay Károly felért a
csúcsra! 2009. január 10-én a
magdeburgi ökölvívó gálán 12
menet után egyhangú pontozás-
sal gyõzött a világbajnok orosz
Gyenyisz Inkin ellen, és meg-
szerezte a WBO nagyközépsú-
lyú világbajnoki övét. Nehéz
mérkõzés volt, kellemetlen el-
lenféllel. Az amatõrök között
nem sikerült ilyen magasra jut-

ni, azt mondják a hozzáértõk,
hogy a profi boksz az õ világa.
Mire bemelegszik, az amatõ-
röknél már vége a mérkõzés-
nek, a profik között viszont ha-
talmas ütõerejével elõbb-utóbb
felõrli az ellenfelét. Magde-
burgban is ez történt, az utolsó
négy menettel sikerült a maga
javára fordítani a mérkõzést.

(Folytatás a 22. oldalon)

Balzsay Károly 
a WBO trónján
Az ökölvívó pályafutása Pakson kezdõdött 

Napi hatszáz hír, hét szerkesz-
tõség, kétszáz újságíró – ez a
nemzeti hírügynökség mérle-
ge, s ez az, amiért a hírigazgató
felel. Pach Ferenc jól bírja a 24
órás szolgálatot, hiszen har-
mincegy éve dolgozik elsõ
munkahelyén, a Magyar Táv-
irati Irodánál, s éppen február-
ban lesz tíz éve, hogy betölti a
hírigazgatói posztot. Nem bán-
ta meg a pályaválasztást, pedig

a kezdetekkor a diplomata élet-
út is nyitva állt elõtte. Ugyan
nem lett külügyér, lett viszont
berlini, majd bonni tudósító.
Mint a neve is mutatja: Paksról
indult a budai Naphegy térre,
ahol az MTI székháza találha-
tó. A rokoni szálak ma is idekö-
tik, s természetesen tésztával
eszi a halászlevet. Ez utóbbi
nem is mindig olyan egyszerû. 

(Riportunk a 19. oldalon)

A hírgyáros 
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Áprilisban indul az országos
„Út a munkához” program,
amelynek fõ céljai között szere-
pel a szociális segélybõl élõk
visszavezetése a munkaerõpiac-
ra. A program elõkészítésében
minden önkormányzatnak felül
kell vizsgálnia a rendszeres szo-
ciális segélyben részesülõk jo-
gosultságát március 31-ig. A
törvény értelmében csak azok
maradhatnak továbbra is ebben
a körben, akik 55 év felettiek,
egészségkárosodottak, munka-
képtelenek, vagy 14 éven aluli
gyermeket nevelnek és nincs a
településükön nappali ellátás.
Akik a kör szûkítését követõen
már nem részesülhetnek rend-
szeres szociális segélyben, azok
rendelkezésre állási támogatást
vagy közfoglalkoztatásban
munkalehetõséget kapnak, az
utóbbiért járó munkabér nem le-
het kevesebb a minimálbérnél,
ami jelenleg 71.500 forint. Azo-
kat a 35 év alattiakat, akik nem
végezték el az általános iskolát,

nem közfoglalkoztatásban való
részvételre, hanem képzésre kö-
telezik, ugyanis a szociális ellá-
tás folyósításának feltétele az
alapfokú végzettség, a késõbbi-
ekben erre épülhet a munkaerõ-
piac által igényelt szakmákra
felkészítõ tanfolyamokon való
részvétel. A tanulmányi idõ alatt
képzési támogatást vagy rendel-
kezésre állási támogatást kap-
nak az érintettek, utóbbi összege
az öregségi nyugdíjminimum-
mal megegyezõen 28.500 forint.
Szintén rendelkezésre állási tá-
mogatást kapnak azok, akiknek
megvan a szükséges iskolájuk,
de nem tudnak számukra köz-
munka-lehetõséget és így mun-
kabért biztosítani. Aki megta-
gadja a felkínált közmunkát
vagy feketemunkán érik, elesik
a rendelkezésre állási támoga-
tástól. Utóbbi eset elõször a tá-
mogatás egyhavi felfüggeszté-
sét, a második alkalom a folyó-
sítás végleges megszüntetését
vonja maga után. 

A közfoglalkoztatási lehetõsé-
get az önkormányzatok biztosít-
ják, ezért közfoglalkoztatási ter-
vet kell készíteniük minden év
február 15-ig, idén április 15-ig.
Ez tartalmazza a rendelkezésre
állási támogatásra jogosultak
képzettség szerinti összetételét,
azokat a közfeladatokat, ame-
lyeket a közfoglalkoztatás révén
kívánnak ellátni, továbbá az el-
látásukhoz szükséges létszámot

és a finanszírozás forrásait. Pak-
son az elõkészületek folyamat-
ban vannak, a felülvizsgálat kö-
rülbelül kétszáz fõt érint, kap-
tunk tájékoztatást Badics
Istvánnétól. A szociális osztály
vezetõje felhívja az érintettek fi-
gyelmét, hogy csak akkor kell
felkeresniük a szociális osztályt,
ha arról értesítést kapnak. A
közfoglalkoztatásban elhelye-
zettek munkabérének kilenc-
venöt százalékát, a rendelkezés-
re állási díjnak pedig nyolcvan
százalékát a központi költségve-
tés biztosítja.                     -kgy-

Korábban már fúrtak egy kutat
Pakson, amelynek vizét 1999-
ben minõsítették gyógyvízzé.
Ahogy azt korábban megírtuk,
egy, a kútra épülõ gyógyfürdõ
építésére 2000-ben, a szakor-
vosi rendelõintézettel együtt ír-
tak ki tervpályázatot, de a für-
dõ megvalósítása forráshiány
miatt elmaradt. Pályázati lehe-

tõség azóta sincs ilyen jellegû
beruházás támogatására, de a
képviselõ-testület döntése nyo-
mán elkezdõdtek az elõkészü-
letek a komplexum megvalósí-
tására. Ennek részeként felül-
vizsgálták a meglévõ gyógyku-
tat, és egy újabb fúrásáról is

határoztak, amelynek vizét
szintén szeretnék gyógyvízzé
minõsíttetni. 

A hévízkút kivitelezését két
pályázó közül a ceglédi
VIKUV Vízkutató és Fúró
Zrt. nyerte el. A körülbelül
hatszáz méter mély termálkút

elkészítésének határideje áp-
rilis 14-e, a beruházás értéke
bruttó 41 millió forint. A cég
már megkezdte a felvonulást
a munkaterületre, a munkála-
tokat a téli idõjárás nem aka-
dályozza. A szakemberek bíz-
nak abban, hogy a feltárandó
hévíztároló rétegbõl sikerül
35-40 Celsius fokos vizet
nyerni, és egy körülbelül 200
liter/perc vízhozamú kutat
megvalósítani, amely egy kis
fürdõ vízellátására elegendõ,
mondta el Pálfalvi Ferenc, a
kivitelezõ cég vállalkozási
osztályának vezetõje. A máso-
dik kút egyébként azért ké-
szül, hogy ha az elsõ esetleg
meghibásodik, akkor is bizto-
sított legyen a vízellátás a ter-
vezett fürdõben, amelyben
lenne egy alapmedence, egy
négyfõs súlyfürdõ, valamint
egy termálmedence, ahol el-
sõsorban a gyógyászati tevé-
kenység kapna hangsúlyt. 

Kohl Gyöngyi

Megjelenik kéthetente, 4500 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2009. február 6.
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Fúrják a második hévízkutat
Hévízkút kivitelezésére

kapott megbízást a paksi

önkormányzattól a ceg-

lédi székhelyû VIKUV

Vízkutató és Fúró Zrt. A

kút fúrására azért van

szükség, mert az önkor-

mányzat egy balneoterá-

piás létesítmény építését

tervezi az óvárosban, a

Tanuszodánál.

Segély helyett közfoglalkoztatás
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A jelenlegi kút, amely mellett készül az új.



– Paks összességében jól áll
ezen a területen, hiszen a kom-
munális cég, illetve a lakosság
munkája eredményeként az ide
látogatók is ezt erõsítik meg:
tiszta, rendezett város Paks.
Ennek ellenére az elõzõ köz-
tisztasági rendeletünknek vol-
tak olyan részei, fogalmi meg-
határozások, amelyek nem tet-
ték egyértelmûvé mindenki fel-
adatát a polgároktól az e terüle-
ten dolgozókig. Többek között
ezért volt szükség a tavalyi mó-
dosításra – tájékoztatott Faller
Dezsõ, a környezetvédelmi és
mezõgazdasági bizottság elnö-
ke. Az új, 2008-ban megalko-
tott anyag, mintegy 30 oldalt
tesz ki és megtekinthetõ a város
és a Paksi Hírnök honlapján. A
rendeletbe foglalt legfontosabb
változások szinte minden vá-
rosban élõt érintenek. Talán az
egyik legfontosabb módosulás,
hogy meghatározták a gazdál-
kodó szervezet és az egyéni
vállalkozó fogalmát. Ez azért is
érdekes, mert így semmilyen
feladat-elmaradás vagy egy-
másra várás nem következhet
be e munka terén. 

Kiemelten foglalkozik a ren-
delet az ingatlanok és a közterü-
letek tisztántartásáról, egyértel-
mûen meghatározza, hogy mi a
tulajdonos feladata: köteles
gondoskodni az ingatlan mellet-
ti járda, ennek hiányában egy

két méter széles terület, illetve,
ha a járda mellett zöldsáv húzó-
dik, akkor ennek az úttestig ter-
jedõ területének tisztántartásá-
ról. Télen a hó eltakarítását és a
síkosság-mentesítést is el kell
végeznie reggel hét óráig. Szük-
ség esetén ezt a munkát naponta
többször is köteles megismétel-
ni. A tulajdonosok feladata
emellett többek között a járdák
melletti nyílt árkok és a gépko-
csibejárók kezelése is, hívta fel
a figyelmet Faller Dezsõ. 

Külön hangsúlyt kapott a ren-
delkezésben, hogy tilos a város
közterületein szemetelni vagy
a közterületet bármilyen mó-
don beszennyezni. És termé-
szetesen tilos a települési, épí-
tési és egyéb hulladékot enge-
dély nélkül lerakni. Ha ez a te-
vékenység bizonyítást nyer,
annak megszüntetésének anya-
gi vonzata a szemetelõre hárul.
Évek óta problémát jelentenek
a város kivezetõ útjai mellett,
illetve a zöldövezeti határterü-
leteken kihelyezett konténerek
mellett álló szeméthalmok.

Ezek elszállítását a város saját
költségvetésébõl fedezi. Ezen
a területen a legnagyobb gond,
hogy a kisebb építõipari vállal-
kozások saját szerzõdés hiá-
nyában hulladékukat nem tud-
ják, vagy nem akarják elszállít-
tatni, ezért ezekben a gyûjtõk-
ben, rosszabb esetben mellet-
tük helyezik el szemetüket.
Ezért a helyi köztisztasági ren-
delet most egyértelmûvé teszi:
az önkormányzat által kihelye-
zett konténerek 

a vállalkozások számára

nem szemétgyûjtõ helyek. 

Ha ez mégis elõfordul, 30
ezer forintig  terjedõ pénzbír-
sággal sújthatják a szabálysér-
tõt, hangsúlyozta a mezõgaz-
dasági és környezetvédelmi bi-
zottság elnöke. 

A rendelet szerint a város
kommunális szolgáltatója, a
DC Dunakom Kft. minden in-
gatlantulajdonossal köteles
szerzõdést kötni. A szerzõdés a

szolgáltatás elsõ igénybe véte-
lével vagy a közszolgáltató által
a tulajdonosnak eljuttatott szer-
zõdés megküldésével (a szol-
gáltatás felajánlása) jön létre. A
tulajdonosok kötelesek a köz-
szolgáltatást igénybe venni. Vo-
natkozik ez a magánszemélyek
mellett az egyéni vállalkozókra
és gazdálkodó szervezetekre is. 

Természetesen az anyag a
mentességekrõl is rendelkezik,
amely négy esetben fordulhat
elõ. Nem kell szemétszállítási
díjat fizetnie annak, aki szociá-
lisan rászorult, továbbá a köz-
alapítványoknak, alapítványok-
nak és egyesületeknek. Emellett
mentességet kérhetnek azok a
paksi székhelyû vállalkozók,
akiknél nincs ügyfélforgalom,
illetve azok a gazdálkodó szer-
vezetek, akik engedéllyel, ma-
guk tudják kezelni hulladéku-
kat. A mentességi kérelmeket a
polgármesteri hivatal illetékes
osztályain lehet igényelni.

A lakosság számára még egy
kedvezményt biztosít a rendelet,
amikor is a szeméttelepen erre a
célra kihelyezett konténerbe
400 kg háztartási hulladékot té-
rítésmentesen elhelyezhet. Ezt
az értéket maximálja is, a határ
éves szinten 2400 kg. Fontos
tudni, hogy a szeméttelepre így
kiszállított hulladék származá-
sát igazolni kell, ugyanis az in-
gatlanokhoz és a tulajdonosok
személyéhez kötik az ingyenes
szolgáltatás igénybe vételét. 

A módosított helyi rendelet
szabályozza a kommunális vál-
lalat feladatait is, illetve ren-
delkezik a tulajdonosok által
tartott hulladékgyûjtõ edé-
nyekrõl. A szolgáltató köteles a
háztartási hulladékot legalább
hetente egyszer, ugyanazon a
napokon és lehetõleg ugyanab-
ban az idõpontban elszállítani.
A hulladékgyûjtõ edények ja-
vítása, pótlása, tisztántartása az
edény tulajdonosának, illetve
bérlõjének feladata.

Dallos Szilvia

A köztisztasági rendelet teljes
anyagát átböngészhetik a
www.paksihirnok.hu honlap
Közérdekû rovatában.
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Ne maradjon gazdátlan szemét
Környezetünk megóvása

a jelenkor egyik legna-

gyobb problémája. Ezt a

munkát az önkormány-

zat és a város képviselõ-

testülete is kiemelt fel-

adatának tekinti. Jól bi-

zonyítja mindezt, hogy a

2003-ban megalkotott

helyi köztisztasági ren-

deletet 11-szer módosí-

tották. A 2008-as változ-

tatással szinte alapjai-

ban átírták a teljes sza-

bályozást. 
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Ez utóbbit 1997-ben hozta létre
az önkormányzat, és jelenleg
közel ötszázan dolgoznak az
ide települt 18 cégnél. – A vára-
kozások egy részét teljesítette
az ipari park, de vannak még
üres területek – taglalja. Ez
több dolognak is betudható. Az
ipari park indulásánál még ked-
vezményes áron adták a telke-
ket, és az iparûzési adót is elen-
gedték öt évre. A törvény azon-
ban megváltozott, ilyen enged-
mény már nem adható, és volt
idõszak, amikor a városvezetés
keményen megkérte a telekára-
kat, s ez riasztotta a befektetõ-
ket, véli Herczeg József. Aki
viszont idetelepült, az bízik a
stabil munkaerõben, például az
Artemide Rt., vagy ahogy Pak-
son nevezik: a „lámpagyár”
épp most szeretne bõvíteni. 

Hogy mikor népesül be a még
üresen álló terület? Erre ma kü-
lönösen nehéz lenne választ ad-
ni, hiszen válság van, még ha
ezt nem is érezzük – egyelõre –
a bõrünkön. – A gazdasági vál-
ság senkit nem fog elkerülni, a
cél, hogy minél kevesebbet sé-
rüljünk. A városvezetés sok
mindennek elébe ment már a
gazdálkodás terén. Ilyen az in-
tézményracionalizálás, ami
ugyan nehéz döntés, ám az idõ
minket igazolt – sorolja.

Olyan sosem lesz, hogy mind
a 20 ezer lakos meg legyen elé-

gedve, de azt látják, hogy intéz-
ményrendszerünk jóval az át-
lag feletti, mondja az elvárások
kapcsán. Ahol még nincs fel-
újítva az utca, ott azt szeretnék,
ha megvalósulna, ahol ez már
megtörtént, ott más elvárások
vannak. S ha már félidõben, az
elmúlt két év történéseibõl a
zökkenõmentes városüzemelte-
tést emeli ki és például az útfel-
újításokat. – Ma itt mindenki
természetesnek veszi, hogy ut-
cákat újít föl az önkormányzat,
pedig sok helyütt járok az or-
szágban, ahol az ember majd’
nyakát töri ki – hívja fel a fi-
gyelmet a képviselõ. Folyama-
tos az intézmények felújítása
is, reméli, hogy 2009-ben a II.
Rákóczi iskola is sorra kerül.
Herczeg József jelenleg listáról
bejutott képviselõként dolgozik
a testületben, de mint mondja,
így is megállítják az utcán, s az
észrevételeket továbbítja a kör-
zet képviselõjének is, akivel
aztán a megvalósításért közö-
sen lépnek fel. Megoldandó
feladat például a frekventált és
forgalmas Váci Mihály utcai
parkolók létrehozása, vagy a
Hunyadi utca renoválása. 

A választásokon a Paks Váro-
sért Mozgalom jelöltjeként in-
dult, mely szervezetrõl mostan-
ság keveset hallani. – Fényko-
rában öt képviselõje volt a moz-
galomnak a testületben, ám saj-

nos a világ arrafele megy, hogy
pártosodik az ország, s az egye-
sületeknek kevés esélyük van.
A lakosok pártokra szavaznak,
nem emberekre. A pártok óriási
elõnye, hogy hatalmas szerve-
zettség áll a hátuk mögött –
mondja. – Azért hiszek abban,
hogy ennek a városnak tovább-
ra is szüksége van civil szerve-
zetekre is. Élünk és megva-
gyunk – teszi hozzá. 

A választási programokat
összehasonlítva úgy látja, nagy
különbség nincs köztük, hiszen
amire szüksége van a városnak,
körzetnek, azt jelenítik meg.
Útfelújítás, kerékpárút, az in-
tézmények mûködésének ész-
szerûsítése – az õ elképzelései-
ben is szerepet kapott. 

Közös akarat, mely

megvalósult. 

– Én néha kicsit furcsának tar-
tom, mikor egy képviselõ azt
mondja: ezt megcsináltam. Egy
képviselõ ezt nem tudja vég-
hezvinni. A testület tudja meg-
csinálni – feleli. 

Herczeg József jelenleg mint
a nemzetközi kapcsolatokért
felelõs tanácsnok dolgozik a
testületben. Testvérvárosaink:
Reichertshofen, Galánta,
Kézdivásárhely, partnertelepü-
lésünk pedig Visk. Tavaly 1700

ember mozgott a testvértelepü-
lések között, diákok, sportolók,
mûvészeti csoportok kaptak le-
hetõséget, hogy megismerjék a
másik települést. Februárban
Kézdivásárhelyen lesz borün-
nep, ahova paksi borászokat
várnak. Ha a költségvetés meg-
engedi, idén egy zenei táborba
várják majd a határainkon túli
gyerekeket, s talán augusztus
20-án a testvérvárosi citeraze-
nekarok is fel tudnak majd lép-
ni a paksiakkal. A nemzetközi
kapcsolatok istápolásában min-
den képviselõ szívesen segít,
mondja. – Ha mi kiöregszünk
ebbõl a munkából, megvan az
utánpótlás és az igény, hogy ez
folytatódjon. A mi dolgunk az
volt, hogy elindítsuk, és „önjá-
róvá” tegyük a szervezetek kö-
zött a kapcsolatot – vázolja. S,
hogy ezek a kapcsolatok idõtál-
lóak, mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy arra is van eset, hogy
az itt vendégeskedõ egykori di-
ák még az esküvõjére is meg-
hívta hajdani vendéglátóit… 

Minden itt járt delegáció
megemlíti, hogy Paks mennyi-
re tiszta, virágos és zöld város,
de vajon milyen lesz néhány
évtized múlva? – Merészet ál-
modok, mikor elképzelek Pak-
son egy fõteret. Vagy nem zsú-
folt fõutcát látok, hanem meg-
valósul a párhuzamos közleke-
dés az elkerülõ út továbbépülé-
sével – céloz a Gesztenyés és
Fehérvári út közötti szakaszra.
De a jövõben remélt projektek
között van egy szép Duna-part,
ami nem csupán a jelenlegi
korzót jelenti, és az a szabad-
idõpark, amirõl már jó néhány
városvezetés álmodozott, de
nem valósult meg, s a tervek-
ben az Árvíz utcától lefelé már
ez tölti ki a Duna melletti teret. 

Dávid Ildikó
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Félidõben

Herczeg József
21 évet töltött elsõ munka-

helyén, a ma is sokak által

visszasírt konzervgyárban,

mielõtt 1986-ban tanácsel-

nök-helyettes lett volna. A

városházára mint polgár-

mester tért vissza 1994-

ben, amire mint élete leg-

szebb négy évére emlékszik

vissza. Mint meséli, lehe-

tett alkotni, ekkor valósult

meg a gázprogram, az el-

kerülõ út, a gimnázium és

a Bezerédj új szárnya, az

ipari park. 

A Félidõben sorozat követ-
kezõ adásában az I-es kör-
zetbõl Kern József képvise-
lõt ismerhetik meg, január
26-án a TelePaks csatorná-
ján, a Híradó után. 
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A Magyar Szocialista Párt paksi szervezete
az elmúlt héten tartotta kétévente esedékes
tisztújító közgyûlését. Az elnök személye
változatlan maradt: Faller Dezsõ 2001 óta
áll a helyi szervezet élén, és taglétszámot
tekintve sem történt nagy változás. 

– Két év alatt szinten maradt a szervezet
tagjainak létszáma, vannak kilépõk és van-
nak újonnan belépõk is. Az MSZP párttag-
ság átlagéletkora magas, így mindenképp
üdvözölendõ, hogy az új belépõk sokkal fi-
atalabbak, jelentõs a 40 év alatti új tagok

száma – hangsúlyozta Faller Dezsõ, az
MSZP paksi szervezetének elnöke. A tiszt-
újító közgyûlésen alelnökké Ozsváth Dáni-
el Pétert választották. A kilencfõs elnökség
összetétele változott: Seregély Erzsébet és
Tarczal Jánosné személyében új tagok ke-
rültek a párt helyi vezetõségébe. – Minden-
hol politizálnak az emberek, így Madocsán
is, ahol elsõsorban jobboldali beállítottsá-
gúak az emberek. A baloldali érzelmûek
gyakran állítanak meg, és mondják el véle-
ményüket – fogalmazott Tarczal Jánosné

elnökségi tag. A választókerületi tisztújító
közgyûlést követõen február közepén a me-
gyei választások következnek, március 21-
22-én pedig az MSZP kongresszusa. A pak-
si szervezet gõzerõvel készül a 2009 júniu-
sában esedékes európai parlamenti, vala-
mint a 2010-es tavaszi országgyûlési és
õszi helyhatósági választásokra is. A
Societas, a párt ifjúsági mozgalmának alel-
nöke, Heringes Anita is mindent megtesz a
baloldal sikeres szerepeléséért. – A szek-
szárdi illetõségû Harangozó Gábor szemé-
lyében jelenleg is egy olyan 35 év alatti eu-
rópai parlamenti képviselõnk van, aki
Societas tag. Vele fel lehet hívni a közelgõ
EP-választásokra a figyelmet és hangsú-
lyozni annak fontosságát – mondta el He-
ringes Anita. Az MSZP paksi szervezete is
nagy hangsúlyt fektetett az elmúlt két év-
ben a civilek bevonására, megszólítására.
Faller Dezsõ elnök hangsúlyozta, nagy si-
kere volt a párt két közéleti sorozatának,
melyek sokakat vonzottak. A Megállóban
ifj. Török Ottó, míg a Hölgyszalonban dr.
Korózs Lajos államtitkárok a sportról és a
nyugdíjakról, nyugdíjasokról tartott elõadá-
sa, és az azt követõ kötetlen beszélgetés
mindenképp kiemelendõ, és 2009-ben is
terveznek hasonló programokat.         -efgé-
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A civilekhez szól a fiatalodó MSZP

Az elmúlt esztendõ értékelése és
az idei év helyi, illetve választó-
kerületi feladatainak meghatáro-
zása volt a fõ témája a Fidesz
paksi szervezete újévköszöntõ
összejövetelének, amelynek öt-
éves hagyománya van. Bordács
József, a Fidesz helyi szervezeté-
nek elnöke sikeresnek ítélte a
2008-as esztendõt. Megtartották
a KDNP helyi szervezetével és a
Duna Korzó Polgári Egyesülettel
karöltve hagyományos program-
jaikat, azaz a polgári pikniket és
a polgári esték sorozatot, vendé-
gük volt többek között Áder Já-
nos, Tarlós István, Wittner Mária
és Kondor Katalin. Március 15-
én és október 23-án fáklyás fel-
vonulást és ünnepi megemléke-
zést tartottak, mindkét rendezvé-
nyen közel kétszázan vettek
részt, év végén pedig jótékonysá-
gi gyûjtõakciót szerveztek a
nagycsaládosok javára. 

Az évértékelés mellett az idei
esztendõ feladataira is kitekin-

tettek. 2009 egyértelmûen az
európai parlamenti választások
jegyében telik, mondta el
Bordács József. A költségtaka-
rékosságot szem elõtt tartva el-
sõsorban direkt kampányra ké-
szülnek, amelyben fontos szere-
pet szánnak aktivistáiknak, tag-
ságuknak, társszervezeteiknek,
de természetesen kampányren-

dezvényt is terveznek, a pontos
program még képlékeny. A Fi-
desz paksi szervezetének elnöke
kiemelte: az európai parlamenti
választás egyben felkészülés a
2010-es tavaszi országgyûlési
választásra, amely a rendszer-
váltás óta eltelt idõszak legna-
gyobb jelentõségû választása
lesz, mert a 2002 óta eltelt idõ-

szakban a kormány, fõleg a
Gyurcsány Ferenc vezette kor-
mány az SZDSZ hathatós támo-
gatásával komoly károkat oko-
zott az országnak, amibõl elege
van az embereknek. – Az or-
szágnak nincs több ideje, lehe-
tõsége, amit sokan át fognak
érezni, és támogatni fogják a Fi-
desz programját, új gazdaságpo-
litikájukat, azt a szemléletet,
amit a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség képvisel – vélekedett
Bordács József.                 -kgy-

Fidesz: az országnak nincs több lehetõsége

Lemond bizottsági tagságairól
dr. Hanol János. A paksi
Fidelitas elnöke ezentúl köz-
tisztviselõként dolgozik a me-
gyei önkormányzatnál, ezért
összeférhetetlenség miatt le-
mond a Tolna Megyei Köz-
gyûlés Ifjúsági és Sport bizott-
ságában, továbbá a Paks Város
Önkormányzatának Ifjúsági,
Sport és Esélyegyenlõségi Bi-
zottságában betöltött külsõ bi-
zottsági tagságáról. Utódjáról
az õt delegáló Fidesz dönt.
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Fontos állomásához érkezett az
az akadálymentesítési prog-
ram, amelyet a Duna-Mecsek
Területfejlesztési Alapítvány a
nukleáris létesítmények körze-
tében indít útjára. A paksi
atomerõmû által létrehozott
alapítvány sikerrel szerepelt és
kétmillió eurót nyert erre a cél-
ra az Európai Gazdasági Tér-
ség (EGT) és Norvég Finanszí-
rozási Mechanizmusok pályá-
zatán. Az errõl szóló szerzõ-
désre most kerültek rá az alá-
írások, az alapítvány részérõl
dr. Kocsis István elnöké, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség részérõl Kovács István Vil-
mos elnökhelyettesé. A szerzõ-
déskötés ceremóniáján részt
vett Siri Ellen Sletner, Norvé-
gia magyarországi nagykövete,
több érintett országgyûlési
képviselõ és polgármester. 

A mostani kezdeményezés
újabb hatszázmilliós támoga-
tást jelent, hiszen az elnyert
összeghez az alapítvány száz-
millió forint önerõt társít. 

A Duna-Mecsek Területfej-
lesztési Alapítvány évente öt-
százmilliót fordít a nukleáris
létesítményeket befogadó
térségek támogatására. A
mostani pályázat célja az
volt, hogy újabb forrásokat
mozgósítson erre a célra. A
megvalósítás elõtt álló prog-
ram lényege pedig az, hogy a
hazai nukleáris létesítmé-
nyek környezetében, azaz a
Paks, Kalocsa, Bátaapáti,
Boda és Püspökszilágy kör-
zetében élõket hozzásegítse
az esélyegyenlõséghez azzal,
hogy segítséget nyújt a köz-
intézmények akadálymente-
sítéséhez. 

Siri Ellen Sletner példaértékû-
nek nevezte azt, hogy egy atom-
erõmû ilyen célt támogat. Mint
mondta, Norvégia egymilliárd
eurót biztosít 2004-2009 között
tizenöt uniós tagország részére
az egyenlõ esélyek biztosítása
érdekében. A pénzbõl a második
legmagasabb összeg, 135 millió
euró jut Magyarországnak,
mondta a nagykövet.

Szili Katalin, az Országgyû-
lés elnöke, aki a Baranya me-
gyei kettes választókerület par-
lamenti képviselõjeként is ér-
dekelt a témában, arról beszélt,
hogy ez egy hiánypótló és pél-
daértékû kezdeményezés. Rá-
mutatott, az akadálymentesítés
során nem csak a mozgássérül-
tekre, hanem a látás- és hallás-
károsultakra is gondolni kell.

– Rosszul és pályázni fogunk
– válaszolt Krachun Szilárd a

kérdésre, hogy Bátaapáti ho-
gyan áll akadálymentesítés te-
kintetében, és él-e az alapít-
vány által nyújtott lehetõség-
gel. A kis és közepes aktivitá-
sú radioaktív hulladékok táro-
lóját befogadó Tolna megyei
kistelepülésen – mint a polgár-
mester elmondta – csupán a
községháza akadálymentes.
Szeretnék az óvodát, az iskolát
és esetleg a mûvelõdési házat
is korszerûsíteni a korlátlan
megközelíthetõség szellemé-
ben. Az önerõ, miként
Krachun Szilárd fogalmazott,
esetükben nem lesz gond, van
rá keret. – Biztosan pályázunk
– szögezte le a Püspökszilágy
szomszédságában fekvõ Kis-
némedi elsõ embere. Edel-
mann György elmondta, hogy
csak az új épületeiket tették
akadálymentessé, azokat sem
száz százalékban, így van te-
endõ náluk is.

Vida Tünde

Nagy az érdeklõdés a pályázat iránt

Nyílt napot tart február 6-án 14 órától az Energetikai Szakkö-
zépiskola és Kollégium. A pályaválasztás elõtt álló diákok meg-
ismerkedhetnek a 2009/ 2010-es tanévben induló szakmacso-
portokkal. 

A nyílt napon Szabó Béla igazgató tájékoztatója után a szak-
macsoportok vezetõi mutatják be a sokrétû kínálatot. Az érdek-
lõdõk az informatika, elektrotechnika-elektronika, gépészet,
közgazdaság és ügyvitel, illetve környezetvédelem-vízgazdál-
kodás képzésrõl hallhatnak bõvebben. Megnézhetik a szaktan-
termeket, mûhelyeket, találkozhatnak a korszerû képzést nyúj-
tó szakközépiskola pedagógusaival és diákjaival.              -vt-

Erõmû

A budapesti Hotel Héliában tar-
totta tisztújító közgyûlését a Ma-
gyar Olimpiai Bizottság. Az új
MOB-tagok között van Kovács
Antal, a magyar dzsúdó-sport el-
sõ olimpiai és világbajnoka, aki
az Atomerõmû Sportegyesület
leendõ ügyvezetõ igazgatója-
ként elõdje, Juhász Sándor he-
lyett került a MOB tagjai közé.
Az olimpikon a felügyelõbi-
zottságban dolgozik majd.

– Január 23-án tartjuk elsõ
bizottsági ülésünket, amelyen
elkészítjük az éves ütemtervet
és kiosztjuk a feladatokat.
Munkánk elsõsorban a gaz-
dálkodás és a mûködés ellen-
õrzése törvényességi szem-
pontból, de etikailag is vizs-
gáljuk a MOB tevékenységét.
A MOB-nak is szüksége van
megújulásra, ezért minden
nyári olimpia után van tiszt-
újító közgyûlés, így minden
tagnak négy évre szól a man-
dátuma. 

– A volt versenyzõk és olim-
pikonok, ismerve a minden-
napokat, sokat tehetnek a bi-
zottság sportpolitikai munká-
jáért, és ismertségük révén a
támogatók megszerzésében is
fontos lehet a szerepük. A fel-
ügyelõbizottságban ketten
képviseljük Tolna megyét, hi-
szen Csötönyi Sanyi bácsi
dunaszentgyörgyi származású
– mondta el Kovács Antal.      

Kovács József

Paksi MOB-tag
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– Nem izgul a lakásfûtése miatt? 
– Néhány éve áttértem villanyfûtésre.

Elõtte sokszor volt probléma a gáznyo-
mással, a gáz fûtõértékével, ezért váltot-
tam villanyra. Igaz, én kedvezményes
áron jutok hozzá. 

– Jöhetnek a szomszédok melegedni, bár
reméljük, erre nem kerül sor. Az orosz-uk-
rán gázvita – meglehet, nem véglegesen –
nyugvópontra jutott. Kérdés, hosszútávon
mi oldódik meg ezzel? 

– Nagy baj van a gázzal. Sokan azt hi-
szik, ha elkészül az új vezeték, az majd
megment minket. A Nabucco se megvál-
tás, hiszen ennek a vezetéknek a legna-
gyobb potenciális töltõje Irán – s azt hi-
szem, ezzel a biztonságos ellátásra vonat-
kozóan mindent elmondtam. 

– Ha már történelmi pillanatot emlege-
tünk, részese lehetett másiknak is. 1973:
olajválság. Hetven százalékkal emelkedett
a világpiaci ár, az NSZK-ban a fûtõolaj
ára hatszorosára nõtt – olvasható Atom-
korkép címû könyvében. Mi a garancia,
hogy nem járunk így a gázzal? 

– Itt, Európában ki vagyunk szolgáltatva
a Közel-Keletnek és Oroszországnak, ahol
koncentrálódik a gáz, s én úgy vélem, a
készletek alapján a gázellátás 2030-ig lát-
ható biztosítottnak. Ezt az energiaforrást a
villamosenergia-termelésbõl ki kell válta-
ni. Aggódom, hiszen nagy erõmûépítés
nem zajlott az elmúlt évtizedekben. Ahogy
a világban, úgy nálunk is az atomerõmû-
építés elkerülhetetlen. Az urán nem tesz
kiszolgáltatottá, hiszen több helyrõl is be-
szerezhetõ, és az sem elhanyagolható
szempont, hogy két évre elegendõ fûtõ-
anyag egy szobányi helyen tárolható –
nem kellenek hatalmas gázmezõk.

– A tavaly elfogadott energiapolitikai
koncepcióban az országgyûlés ugyan
megbízta a kormányt az új atomerõmûvi
kapacitásra vonatkozó döntés-elõkészítõ
munkával, csak éppen idõpontot nem ren-

deltek hozzá. A jelenlegi helyzet meggyor-
síthatja? 

– Addig kell ütni a vasat, amíg meleg,
parlament elé kell vinni az ügyet. Téved,
aki azt gondolja, tûr halasztást. Ha idén
nem döntenek, annak 10-15 év múlva isz-
szuk meg a levét, mikor energiagondok
lépnek fel, mert az atomerõmû-építési ka-
pacitásokat már elõttünk lekötötték, vagy
a közeljövõben lekötik. A kormány most
égetõbb dolgokra koncentrál, van teendõje
épp elég a válsággal is, de én – örök opti-
mista – hiszek abban, hogy még ebben az
évben határoz az országgyûlés. 

– A jelenlegi gazdasági válság befolyá-
solhatja az atomerõmû-építéseket? 

– Nem. Inkább olyan szegmensekre hat
majd, ami luxuscikknek számít. Ilyen az
autó, a híradástechnika stb., ám az élelmi-
szeriparban, alapvetõ funkciók ellátásában
nem lehet visszaesés. Ha a kormány meg-
hirdetné, hogy atomerõmûvet akar építeni,
lennének cégek, akik beszállnának a fi-
nanszírozásba. 

– No és kinek kéne ütni azt a bizonyos
vasat? 

– Egy szakember élete során három
ciklust él meg: 30 éves koráig felkészül,
30-65 között aktív, 65 felett pedig átadja
a terepet. A szakmát megvívni az aktív
korszakban lehet – mi ezt abban az idõ-
ben megtettük. Nem csak akkor, mikor
újraindult Pakson a félbehagyott építke-
zés, de akkor is, mikor a már elkészült
blokkot akarták leállítani. Ma azt hiá-
nyolom, hogy egy nagyon jól felkészült
és élete teljében lévõ korosztály nem
tudja áttörni a politikát szakmai érvek-
kel. Bennünk még nem volt egzisztenci-
ális félelem, hiszen én is úgy voltam ve-
le, ha nem leszek igazgató, majd meg-
élek mérnökként. Ma nagyobb a tét, fél-
tik a munkahelyüket. A politika pedig
nem tudott olyan szintre fejlõdni, hogy
emblémáktól függetlenül meg tudjanak
állapodni néhány olyan fõ témakörben,
amiben nem rivalizálnak. 

A másik probléma: ma Magyarországon
nincs olyan intézmény, amely távlati fej-
lesztési terveket dolgozna ki az energeti-
kában. Valaha az Országos Mûszaki Fej-
lesztési Bizottság, az ERÕTERVNEK egy
külön részlege, az Energiagazdálkodási
Intézet a legjobb végzõsöket csábította
magához, akik járták a világot és azt vizs-
gálták, hogy a világban és itthon, mi a jö-
võ útja. Ma nincs, aki megmondaná: húsz
év múlva hány százalékos részesedése kell
legyen a villamosenergia-termelésben pél-
dául az atomerõmûveknek. Mindemellett
olyan széles körû fórum sincs, ahol az át-
lagemberek tájékozódhatnának minderrõl.
A paksiak sokat tettek ebben, de országo-
san ki foglalkozik azzal, hogy a felnövek-
võ fiatalság értse majd: a megújuló energi-
ának is helye van, de nem oldja meg a
problémát. Nemrégiben nekem szegezte a
kérdést egy rokonom: miért nem építünk
szélerõmûveket, mikor a szél ingyen van.
Vajon hányan teszik fel ugyanezt a kér-
dést, nem tudva, hogy ha szélerõmûvet
építünk, mellette ugyanolyan teljesítmé-
nyû, állandóan igénybe vehetõ erõmûvet
kell építeni mert a szélfújás esetlegessége
miatt a szélerõmûvet mint kapacitást nem
lehet figyelembe venni. 

– Mit ajánl annak, aki építkezés elõtt áll
– õ hogyan tervezze a jövõt fûtés szem-
pontjából, ha elfogy a gáz, a fát nem szíve-
sen tüzelné el, szénnel sem szennyezné
környezetét, és kedvezményes árammal
sem fûthet?

– Mellbevágó kérdés – nem tudok rá vá-
laszolni. Már csak ezért is kellenének az
említett fórumok, hogy legyen kinek fel-
tenni ezeket a kérdéseket. 

Dávid Ildikó
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Addig kell ütni a vasat, amíg meleg
Gáznyomás: nulla bar – kérdés, ez mekkora nyomást gyakorol a

döntéshozókra, az új atomerõmûvi blokkokat illetõen. 2009. január

6-a történelmi helyzetet teremtett a hazai földgázszállítás történeté-

ben, hiszen arra még nem volt példa, hogy teljesen elapadjon az Uk-

rajna felõl érkezõ orosz földgáz. Szabó Benjamint, az atomerõmû

építés egykori kormánybiztosát kérdeztük gázról, új atomerõmûrõl,

energiapolitikáról. „Képben van”, hiszen az Energiagazdálkodási

Tudományos Egyesület égisze alatt mûködõ Senior Energetikusok

Klubját vezeti tavaly óta, elõadásokat szervez és tart, és ha kérdezik,

elmondja véleményét. 
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Fennállásának 10. évforduló-
ját ünnepelte decemberben a
Paksi Iparos és Vállalkozói
Kör. Akkor mondott le a szer-
vezet addigi vezetõje, Kovács

Sándor elnöki posztjáról. Ja-
nuárban az elnökség két fõs
jelölõbizottságot választott.
Balogh Istvánt és Pataki Já-
nost kérték fel az új elnök

megválasztásának elõkészíté-
sére. A tagságból kilenc sze-
mély kapott jelölést, a köz-
gyûlésen négyen vállalták,
hogy harcba szállnak a tisz-
tért. A választás estéjén Ba-
logh István, Hubert István, dr.
Hüse István és Ulbert Sándor
mondott kortesbeszédet,
amelyben vázolták a szerve-
zettel kapcsolatos terveiket.
Ezt követõen a tagság titkos
szavazással döntött az új el-
nök személyérõl: dr. Hüse
István kapta a legtöbb támo-
gató voksot, a megjelent 26
iparosköri tagból 17-en sza-
vaztak számára bizalmat. Az
új elnök elmondta: az
Iparoskör nagyon jó úton ha-

ladt az elmúlt tíz évben, ha-
gyományokat teremtett és
megismertette magát hely-
ben. Célokat tudott kitûzni és
azokat meg is valósította. Dr.
Hüse István a terveirõl szólva
hozzátette: nem hisz egy po-
litizáló Iparoskörben, de ab-
ban igen, hogy meghatározó
politikai tényezõ lehet Pak-
son a szervezet, amely a vá-
rosi döntés-elõkészítések ak-
tív részese kíván lenni. Idén
is folytatódnak az iparosok
hagyományos rendezvényei.
Februárban lesz az elsõ tag-
estjük, majd március 21-én a
Duna Hotelben tartják a ta-
vaszköszöntõ báljukat. Máju-
si kirándulásukon pedig Esz-
tergom nevezetességeivel is-
merkednek meg. 

Dallos Szilvia

Dr. Hüse István a Paksi

Iparos és Vállalkozói

Kör elnöke. A tagság

nagyarányú szavazat-

többséggel döntött az új

vezetõ személyérõl.

Májusi közgyûlésükön

határoznak a szervezet

alelnökérõl, Kovács

Sándort pedig örökös

tiszteletbeli elnökké

választották. 

Az európai parlamenti válasz-
tásoknak komoly belpolitikai
üzenete van, a miniszterelnök
fejébe kerülhet, vagy elõreho-
zott parlamenti választásokat
hozhat, vélekedtek a KÉSZ
legutóbbi paksi kerekasztal be-
szélgetésének vendégei. A Ke-
resztény Értelmiségiek Szövet-
sége gyõri elnöke 1997 óta jár-
ja az országot a beszélgetésso-
rozattal, amely rendrõl-rendre
Pakson is sok érdeklõdõt vonz. 

Az Európa és Kereszténység
címû összejövetelen Lanczen-
dorfer Erzsébet Glattfelder
Bélát, az Európai Parlament
képviselõjét, a Nemzetközi
Kereskedelmi Bizottság tagját,
Soltész Miklóst, a Keresztény-
demokrata Néppárt parlamenti
frakciójának tagját, az Ifjúsá-
gi, Szociális és Családügyi Bi-
zottság alelnökét és Stumpf
István egyetemi docenst, a
Századvég Alapítvány elnökét
hazánk jelenlegi helyzetén túl
a júniusi EP-választások vár-
ható eredményérõl és követ-
kezményeirõl faggatta. A
KÉSZ gyõri elnöke kifejtette,
hogy meggyõzõdése szerint a
jobboldal meggyõzõ fölénnyel

nyer, s ennek jelentõs belpoli-
tikai következményei lesznek.
Stumpf István ezt alátámaszt-
va elmondta, hogy nem arról

fognak dönteni a választók,
hogy ki képviselje hazánkat az
Európai Parlamentben. Június-
ban sokkal inkább tiltakozó
szavazás lesz, a kormány mun-
kájáról mondanak véleményt.
Ha ez lesújtó lesz, a szocialis-
táknak el kell gondolkodni,
hogy lecseréljék a miniszterel-
nököt, de akár új választásokra

is sor kerülhet, mondta. – Ma
bizalomhiány van a kormány
iránt. Ahhoz, hogy neki lehes-
sen állni az ország problémái
megoldásának, világos felha-
talmazással rendelkezõ erõk
kellenek – fogalmazott.
Glattfelder Béla még kemé-
nyebb kritikával illette a kor-
mány munkáját és az ország
jelenlegi helyzetét. – Ma min-
ket fel sem vennének az unió-
ba, mert nem vagyunk rá al-
kalmasak. Sõt, ha lenne olyan
szabály, hogy bizonyos gazda-
sági problématömeg esetén
egy tagállamot ki lehetne zár-
ni, minket kizárnának – szö-
gezte le. 

Soltész Miklós a jelenlegi
helyzetet ecsetelve egyebek
között arról beszélt, hogy az or-
szágban egyre többen kerülnek
lehetetlen helyzetbe. Ami még
elkeserítõbb túl azon, hogy em-
berek elveszítik munkahelyei-
ket: csökken a szociális intéz-
ményeket fenntartók számára
biztosított normatíva, ami idõ-
seket, gyerekeket, fogyatéko-
sokat más elesetteket érinthet
hátrányosan, vélekedett.

Vida Tünde
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Meghatározó szerepet szán az Iparoskörnek

Terítéken a közelgõ EP-választás

Paks önkormányzata 2003-
ban alapította a „Paks Vá-
ros Közbiztonságáért” ki-
tüntetést. Az elismerésben
évente egy fõ részesülhet.
A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehet min-
den paksi lakos, paksi szék-
helyû jogi személy, vala-
mint jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet. 

A javaslatnak tartalmaz-
nia kell a jelöltnek azon tel-
jesítményét, mely méltóvá
teszi a kitüntetésre. A ja-
vaslatot dr. Blazsek Balázs
címzetes fõjegyzõnek kell
benyújtani február 24-ig. A
kitüntetés odaítélésérõl a
képviselõ-testület dönt. Az
elismerést a Szent György,
illetve a Szent Flórián nap-
jához kapcsolódó ünnepsé-
gen adják át, attól függõen,
hogy a jutalmazott a rend-
õrségnél vagy a tûzoltóság-
nál teljesít szolgálatot. 

-dávid-

Várják 
a paksiak
javaslatait
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Hivatalos népszámlálásokra
Magyarországon 1870 óta évti-
zedenként került sor, a leg-
utóbbit – igazodva az ENSZ,
illetve az Európai Unió Statisz-
tikai Hivatalának irányelveihez
is – 2001-ben hajtotta végre a
Központi Statisztikai Hivatal.
A következõ 2011-ben esedé-
kes, amelynek elõkészületeit
meg is kezdte a KSH. Próba-
népszámlálást tartanak a fõvá-
ros XIII. kerületében,
Újlipótváros egyes részein, Aj-
kán, Balmazújvárosban, Pak-
son, valamint hat községben. 

Pintérné Grósz Dojna, a KSH
Tolna megyei próbanépszám-
lálásának szervezõje úgy tájé-
koztatott, hogy a próba célja
egy költségkímélõbb adatfel-

mérõ módszer kidolgozása. Az
adatfelvétel január 10-e és feb-
ruár 28-a között zajlik két
ütemben. A hivatal kérdõíveket
juttatott el paksi háztartásokba.
Ezeket kitöltve és az ingyenes
válaszboríték segítségével
visszajuttatva, vagy elektroni-
kus úton a www.nszproba.hu
honlapon az érintettek saját
maguk szolgáltathatnak adatot
január 25-ig. Akik nem élnek
ezzel a lehetõséggel, azokat
februárban felkeresik a KSH
kérdezõbiztosai, és felveszik
az adatokat. Az információkat
a KSH bizalmasan kezeli, és
kizárólag statisztikai célra, a
2011-ben esedékes országos
népszámlálás elõkészítéshez
használja fel. 

Az elõkészületekben részt-
vevõk olyan egyszerû kérdé-
seket kapnak, amelyeket az
uniós rendelet elõír. A kérdé-
sek egy része az ingatlanok tu-
lajdonviszonyára, a lakások
alapterületére, a szobaszámra
és a felszereltségre vonatko-
zik. Az emberekkel kapcsolat-
ban az alapvetõ demográfiai
információkat gyûjtik be:
nem, születési idõ, családi ál-
lapot, állampolgárság. 

A KSH osztályvezetõje,
Szûcs Lajos úgy tájékoztatott,
hogy háromféle, egy foglal-
koztatási, egy iskolázottsági,
valamint egy háztartási, vala-
mint családi típusú kérdõívvel
dolgozik, és nem minden érin-
tett  kapja ugyanazt. A KSH

célja, hogy a 2011-es népszám-
lálásig kipróbálják és kidol-
gozzák az adatfelvételnek azt a
módszerét, amely a leginkább
költségkímélõ és a legkevésbé
veszi el az emberek idejét,
energiáját. 

Vida Tünde

Január elsejétõl az új építé-

sû házak meghatározott kö-

rére kötelezõ kiállíttatni az

energetikai jellemzõkrõl

szóló tanúsítványt. Az épület

úgynevezett „zöldkártyája”

többek között adás-vétel ese-

tén biztosíthat információ-

kat az új tulajdonos számá-

ra a ház energiafelhasználá-

sáról. Pakson is egyre töb-

ben alkalmazzák a megújuló

energiaforrásokat. 

Jogszabály rendelkezik azon
új épületek körérõl, amelyekre
január elsejét követõen köte-
lezõ elkészíttetni az energeti-
kai jellemzõik tanúsítását.
Ilyen például az 1000 négy-
zetmétert meghaladó hasznos
alapterületû épület, új ház, ha
eladják, vagy ha egy évet
meghaladó idõtartamra bérbe
adják, valamint tanúsíttatni
kell a hatósági rendeltetésû, az
állami tulajdonú és a közhasz-
nú épületeket is. Nem kell a
„zöldkártya” 50 négyzetmé-
ternél kisebb hasznos alapte-
rületû épületre, hitéleti rendel-
tetésû házra, védetté nyilvání-

tott épületre vagy például me-
zõgazdasági célra készített
épületre. A már megépült in-
gatlanokra csak 2012-tõl lesz
kötelezõ a tanúsítás, ami ab-
ban is útmutatóul szolgál: mi-
be kerül a fenntartása, azaz
mennyire fûthetõ gazdaságo-
san. 
– Egyre többen használnak
megújuló energiaforrásokat –
mondta el Simon Zoltán. A
gépészmérnök hozzátette: a
mai energiahelyzetben elég

csak a földgáz körüli problé-
mákra gondolunk, nagyon sok
ember gondolkodik már ener-
giatudatosan. Az új lakások,
házak építése során többen ke-
resik az alternatív energiafor-
rásokra épülõ rendszereket.
Pakson is szép számmal hasz-
nálnak már hõszivattyús-, il-
letve napkollektoros berende-
zéseket otthonuk fûtésére.
Elõnyük, hogy kevesebb az
energiaigényük, és nem a tel-
jes teljesítményüket használ-

ják fel fûtésre. Beruházási
költségük ugyan magasabb,
mint egy hagyományos fûtési
rendszer kiépítéséé, és a be-
fektetés 10-15 év alatt térül
meg, de üzemeltetésük jóval
kevesebbe kerül a felhaszná-
lónak. Ha meglévõ fûtési
rendszer átalakításában gon-
dolkodunk, mindenképpen ki
kell kérni egy szakember véle-
ményét, mert nem minden
esetben lehet a megújuló ener-
giaforrások bármelyikét alkal-
mazni. Új építés esetén azon-
ban mindenképpen érdemes
utánaszámolni, hogy milyen
fûtési rendszer kiépítése a
kedvezõbb, hiszen hosszú tá-
von megkíméljük pénztárcán-
kat. És az sem elhanyagolható
szempont a választásnál, hogy
a megújuló energiát felhasz-
náló rendszerek kiépítésére
pályázni lehet. A NEP-2008.
pályázati rendszerben vissza
nem térítendõ összegre lehet
igényt benyújtani a beruházás
költségének 25 százalékáig,
emellett a „Sikeres Magyaror-
szágért” Lakossági Energiata-
karékossági Hitelprogram ke-
retében kedvezményes kama-
tozású hitel is kérhetõ.   

Dallos Szilvia
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik 2008-ban a
SZJA 1 %-át  az Angyalkert
Alapítvány részére felajánlot-
ták. A kapott összeget, 22 584
Ft-ot óvodai szakkönyvek vá-
sárlására kívánjuk fordítani.
Kérjük 2009-ben is támogas-
sák alapítványunkat!
Adószám: 18856198-1-17
Köszönjük: 

Alapítvány Kuratóriuma

Mennyire fûtünk gazdaságosan?

Pakson is próbanépszámlálás
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A sikeres iskolai karriernek
meghatározó hatása van a ké-
sõbbi munkaerõ-piaci életpá-
lyára, azonban ezt akadályoz-
zák a különbözõ családi prob-
lémák, illetve a gyakran ezek

következményeként kialakuló
iskolai kudarcok, csavargás,
lemorzsolódás. Az érintett
gyerekek segítését szolgálja
az a két éven átívelõ program,
amelyre a TÁMOP-5.2.5. pá-

lyázaton nyert a város húsz-
millió forintot, és amelynek
megvalósítója a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat. A
közvetlen célcsoportot a szol-
gálat klienskörébe tartozó, el-
sõsorban tíz év feletti, csellen-
gõ vagy átmeneti gondozás-
ban részesülõ gyerekek alkot-
ják, de a szülõket, családot is
szeretnék megszólítani, tudtuk
meg Borbás Lászlótól, a szol-
gálat vezetõjétõl. Számukra
önismereti, kommunikációs és
szociális beilleszkedést segítõ
foglakozásokat tartanak mini-
mum öt alkalommal, a gyere-
keknek pedig heti kétszer két
órában, többek között az önse-
gítés, személyiségfejlesztés,

agressziókezelés, felzárkózta-
tás, tehetséggondozás jegyé-
ben. A megvalósításban részt-
vevõ szakembereknek felké-
szítõ szemináriumot tartanak,
illetve feladat a szakmaközi
együttmûködési hálózat kiépí-
tése. A tervek szerint negyven
gyermek és szüleik vesznek
részt a programban, akiknek
összesen 225 foglakozást
szerveznek és két tábort. A
szakembereknek két konfe-
rencia lesz, illetve kilenc alka-
lom a találkozásra. A kezde-
ményezés egyébként nem új
keletû, hátrányokkal küzdõ is-
koláskorú gyermekeknek a
szolgálat évek óta szervez 15-
20 fõ részvételével játszóhá-
zat és kamaszklubot hasonló
céllal.  

Kohl Gyöngyi
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Eddig sosem látott ünnepséget tartottak a
csámpai közösségi házban. Valószínûleg
nemcsak itt, más helyeken sem minden-
napos, ha egy családban ezüst- és arany-
lakodalmat ülnek egyszerre. Egy ilyen
ritka eseményre gyûlt össze a Kardos
család apraja és nagyja az év elsõ napja-
iban. A készülõdés napokkal korábban
megkezdõdött, ezt egy hízó bánta, ami
ínycsiklandó finom ételek formájában a
„násznép” asztalára került. Nem hiány-
zott a lakodalmi asztalról a menyasszo-
nyi torta sem, igaz, nem mindennapi mó-
don nem egy pár, hanem két menyasz-
szony szegte meg: Emi néni és menye,
Kati. Az aranylakodalmas János bácsi
addigra már lepihent, régóta betegeske-
dik. Zoli fia pedig úgy gondolta, legyen
az asszonyok dolga a háromemeletes fi-
nomság elosztása. Akik a családot isme-
rik, tudják, a mindennapokban is jól
megosztoznak teendõkön, örömön és bá-
naton. 

Emi néninek sokáig fõként az utóbbiból
jutott, nem volt könnyû sorsa. Mostanra
már kárpótolta õt az élet, gyerekei, unokái
és dédunokái képében. Õ maga áporkai
lány, 16 esztendõs volt, amikor késõbbi
férjével megismerkedett. Csámpára, ura
családja közelébe ’62-ben költözött két
gyerekkel. Egészen pontosan szentestén.
Zoltán a legfiatalabb, Emikét, Janit követ-
ve 1965-ben már itt született.

– Több volt a rossz, mint a jó – összeg-
zi életét Emi néni, miközben elmeséli,
hogy semmi nélkül kerültek össze, majd
gürcöltek évtizedeken át. Férjét, aki
szinte teljesen ágyhoz kötött, tizenhat
éve ápolja. Kisebb fia 1984-ben hozta a
házhoz Katit, majd hat éven át együtt
laktak a szülõkkel. Amikor elkészült az

új ház a közvetlen szomszédban, már két
gyerekkel költöztek. De Kata még soká-
ig hazajárt aludni a nagymamáékhoz.
Nem csak õ viselte nehezen a „hatalmas”
távolságot, Emi néni szíve is majd’ meg-
szakadt. Eleinte a lábát sem akarta beten-
ni a házba, úgy fájt neki, hogy elmentek.
– Hetekig bõgtem. Megfõztem nekik, az-
tán leraktam a teraszra – meséli. Azt is
elárulta, hogy fiáék nagyon fiatalok vol-
tak, amikor összeházasodtak, de õ biztat-
ta õket. – Õket soha nem hallani vesze-
kedni, nagyon ritka az ilyen család. Na-
gyon szépen élnek, náluk nincs ellensé-
geskedés – árulja el. 

Szemmel láthatóan a család a mindene,
büszke az unokákra, imádja a dédunoká-
kat: Illéskét, Dominikát és Bettikét. Alig
tudta kivárni a kilenc hónapot, amikor
megszülettek. A lakodalomban is rendre
elfelhõsödött a tekintete, amikor valame-
lyiket az ölébe vette. Emi néni azt is el-
árulta a Paksi Hírnök munkatársának,
hogy annak idején, amikor Zoli fiúk nõ-
sült, elõbb fel sem tûnt senkinek, hogy
néhány nap híján lesz 25 éve, hogy a szü-
lõk egybe keltek. A gyerekek viszont fej-
ben tartották, s ragaszkodtak ahhoz,
hogy megünnepeljék. Együtt. A csámpai
kettõs jubileum, mint ahogyan az egy
tisztességes lakodalomban lenni szokott,
hajnalig tartó mulatozással ért véget.

Vida Tünde

Arany, ezüst egybeesett Csámpán

Megmutatják: van más út
Húszmillió forintot

nyert uniós pályázaton

egy kétéves programra

a paksi önkormányzat,

amelynek megvalósító-

ja a Családsegítõ és

Gyermekjóléti Szolgá-

lat. A szakemberek

gyermekek és fiatalok

integrációs programját

valósítják meg.
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Bozsó Károly, a szálló vezetõ-
je elmondta: a 12 férõhelyes
férfi részleg telített, a nõi rész-
legben, amely háromágyas,
még van egy hely. A város haj-
léktalanjai az õszi idõszaktól
kezdenek „beszállingózni” az
oltalom alá, hogy aztán tavasz-
szal újra kimenjenek a szabad-
ba, ahol nem kötik õket szabá-
lyok és házirendek. Ennek kö-
vetkeztében a hajléktalanszálló
a nyári idõszakban fél-három-
negyed kapacitással mûködik,
õsszel pedig telítõdik.

Elõfordul azonban, hogy
más településrõl téved ide haj-
léktalan.

– Az idõjárás miatt most egy-
értelmûen életveszély áll fenn,
ha valaki az utcán kényszerül
éjszakázni. Így ezeket az em-
bereket néhány napig elhe-
lyezzük a szállón telt ház ese-
tén is, szivacsmatracaink van-

nak sürgõsségi esetre, és azon
fekhetnek – A gondnok arról is
beszélt, hogy a szálló egyik
munkatársa utcai szociális
munkát is végez, és a rendõr-
ségtõl ugyancsak segítséget
kapnak a hajléktalanok „felde-
rítésében”.

– Éjszakai ügyeletrõl is hoz-
tak már be hajléktalant, nem

egy ilyen eset volt már. Azon-
ban most is vannak az utcán,
akik nem hajlandók bejönni;
hiába érkezik bejelentés még a
polgármesteri hivatalba is ar-
ról, hogy összetákolt sátrakban
laknak. Van egy három-öt fõs
csapat (létszámuk néha válto-
zik), közülük csak ketten kér-
ték be magukat a szállóra. Akik
meggyõzhetetlenek, azoknak
az utcai szociális munkás kon-
zervet, meleg teát, takarót visz
ki, illetve õk maguk jelentkez-
nek a szállón a konzervekért.
Ahogy tudjuk, segítjük õket.
Egy hölgy idõnként melegételt
oszt a rászorulóknak, õ is kap-
csolatban van velünk, tõle az
utcai szociális munkás közre-
mûködésével meleg leveshez
juthattak a sátrakban élõk, akik
napközben szinte elérhetetle-
nek, késõ éjjel húzódnak csak
be a papírkalyibába, amelynek
telephelye gyakran változik…

Segíteni csak azon lehet, aki
elfogadja a felé nyújtott kezet.
Az azonban elmondható, hogy
mióta a hajléktalanszálló mû-
ködik, itt Pakson nem halt
fagyhalált senki.

Sólya Emma
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Embert próbáló fagyban
Több hétig alig emelke-

dett fagypont fölé a hõ-

mérséklet, a hideg szedte

áldozatait szerte az or-

szágban. A paksi Hajlék-

talanok Átmeneti Szálló-

ján csaknem telt ház van,

de a városba tévedõ ott-

hontalanoknak mindig

szorítanak helyet a Deák

Ferenc utcai épületben.

Folyamatosan változik a Pak-
si Rendõrkapitányságon dol-
gozók száma. Az elmúlt esz-
tendõben jelentõsen fiatalo-
dott az egyenruhás állomány,
többen jelenleg a tapasztalat-
szerzés idõszakát élik, érté-
kelte a tavalyi évet dr. Kuti
István, Paks rendõrkapitánya.

Tavaly május elsejétõl foko-
zottan elõtérbe került az objek-
tív felelõsség elve, azaz a gép-
jármû üzembentartója felel
azért, ha például autójával túl-
lépik a megengedett sebessé-
get, vagy egyéb szabálytalan-
ságot követnek el. – Kollégáim
nem tudnak mást tenni, mint
észlelni, fényképezni és felje-
lentést tenni. Baranya megyé-
ben folyik az eljárás, nincsen
mérlegelési jogkör, nem fi-
gyelmeztethet, csakis feljelent-
het, és az üzembentartó kapja

meg a harmincezer forintról ki-
állított csekket – mondta el dr.
Kuti István. A paksiak elsõsor-
ban a várakozást és a megállást
tiltó táblákat hagyják figyel-
men kívül, de a gyalogos átke-
lõhelyeknél is sok probléma
volt korábban. 

A kábítószerrel kapcsolatos
bûncselekmények száma
2008-ban megszaporodott:
hatvan esetben kezdeményez-
tek birtoklásért és terjeszté-
sért eljárást a paksi rendõrök.
A gyermekek és fiatalkorúak
által elkövetett bûncselekmé-
nyek száma is növekvõ ten-
denciát mutat, az iskolai erõ-
szak is megjelent, de egyre
gyakrabban bántják egymást
is a gyermekek. 

Az ismertté vált bûncselek-
mények száma csökkent, de az
utazó bûnözõk még mindig

elõszeretettel látogatják a vá-
rost. – A paksi polgárok jobban
odafigyelnek lakótársaikra,
mint máshol és így eredménye-
sebb az együttmûködésünk. A
helyiek tudják, hogy ha sikerül
megvédeni a szomszéd érték-
tárgyait, akkor valószínûleg a
sajátjukat is megvédték. Hang-

súlyozom, hogy nemcsak a mi
munkánkat segítik, hanem egy
élhetõ várost is megteremtenek
ezzel – folytatta a paksi kapi-
tányságvezetõ. 2009-re vonat-
kozóan a rendõrkapitány el-
mondta, ha a közbizalmat meg
tudják tartani, és a lakossággal
is hasonlóan jó marad a vi-
szony, akkor eredményes lehet
az idei esztendõ.

Faller Gábor

A paksi polgárok jobban odafigyelnek

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2008-ban
az SZJA 1%-át Óvodánkért Gyermekeinkért Alapít-
vány (Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai Óvoda
Paks) részére felajánlották. A kapott összeget
360.625 Ft-ot, óvodai eszközök, játékok vásárlására
kívánjuk fordítani. Kérjük 2009-ben is támogassák
alapítványunkat! 

Adószám:18856150-1-17
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Napról-napra egyre több first minute
ajánlat közül válogathatnak azok az
utazni vágyók, akik meglátogatják a
Tensi Paks Utazási irodát. Czink Dóra
irodavezetõ szerint kevesen tudják,
hogy az igen népszerû last minute lehe-
tõségeknél sok esetben kedvezõbbek
az elõfoglalási kedvezmények. Ezeket
kétféleképpen határozzák meg, vagy
százalékban, vagy összegszerûen. A
kedvezmény többnyire 15-16%, s uta-
sonként akár a 20 ezer forintot is elér-
heti. Ezt az engedményt nemcsak akkor
érvényesítik, ha egy összegben kifizeti
az utas a kiválasztott üdülés teljes árát.
Elegendõ elõleget fizetnie, a hátrama-
radó összeget pedig indulás elõtt har-
minc nappal, s élhet a first minute ked-
vezmény lehetõségével. Czink Dóra
úgy gondolja, hogy további elõnyt je-
lent, ha valaki már most leköti az üdü-
lést, hiszen sokkal tervezhetõbb lesz a
szabadság, az utazás. Az elõrelátás ez
esetben árengedményt is hoz.

Az elõfoglalási kedvezmények az új
katalógusok megjelenésétõl élnek. Az

Utazás kiállításra minden utazásszer-
vezõ jelentkezik az új ajánlatokat tar-
talmazó katalógussal. Az Utazás kiál-
lítást idén február 26-a és március el-
seje között tartják. Itt – emeli ki az iro-
davezetõ – az összes meghirdetett ak-
ció érvényesíthetõ. De a paksiaknak
nem feltétlenül szükséges Budapestre
utazniuk, hiszen a Tensi paksi irodá-
ban a teljes választékot megtalálják.
Mint a korábbi években, most is
rendhagyó nyitva tartással várják az

utasokat, azaz szombaton és vasár-
nap is nyitva lesznek. Az összes ér-
vényben lévõ kedvezményt helyben is
megkapják az utasok. 

A sokak által keresett külföldi lehe-
tõségek mellett széles a belföldi aján-
latok skálája is. Az Építõk úti irodá-
ban nagyon sok magyar szálláslehe-
tõséget kínálnak, de csomagajánla-
tok közül is lehet válogatni. Legnép-
szerûbbek az akciós hosszú hétvégék,
családi ajánlatok. – Tudunk kínálni

kifejezetten családbarát szállásokat
és nagycsaládosoknak is tudunk
ajánlani szálláslehetõséget – húzza
alá Czink Dóra hozzátéve, hogy iro-
dájuk üdülési csekk elfogadóhely.
Mint beszámolt róla, nemcsak komp-
lett üdülést, hanem csak szállást, csak
repülõjegyet is lehet náluk vásárolni,
sõt nemzetközi vonatjegyet is.

Arra még felhívta a figyelmet, hogy
továbbra is érdemes tájékozódni az
utazásszervezõkrõl. Utána kell nézni,
hogy mióta létezik, milyen referenciái
vannak. – Mi több mint harminc uta-
zásszervezõvel dolgozunk együtt, hi-
vatalos értékesítõi vagyunk ezeknek
az irodáknak, melyek munkáját is-
merjük. Mi nem dolgozunk együtt
nem megbízható, nem megfelelõ
anyagi hátterû cégekkel – mutatott rá
Czink Dóra.                            (X)
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Január 18-án tartotta éves köz-
gyûlését a Paksi Sporthorgász
Egyesület, mely jelenleg több
mint háromszáz fõs tagsággal
mûködik, a létszám azonban
évrõl-évre csökken. A tavalyi
fogási eredményük átlagban
közel egy kilogrammal jobb
volt, mint a megelõzõ évben,
ennek ellenére egyre kevesebb
hal található a folyóban. – A
Duna teljes magyarországi
szakaszán nagyon sok orvha-
lász van. A tavalyi évben társa-
dalmi halõreink 120 ellenõr-
zést végeztek, ebbõl 59 eset-
ben saját tagjainkat vizsgálták,
náluk legtöbbször a beírással
volt probléma. A többi esetben,
elsõsorban a túlsóféliek közül,
gyakori volt az engedély nél-
küli horgászat – értékelt Hor-
váth Béla, a Paksi Sporthor-
gász Egyesület titkára. A Paksi
vízirendõrséggel jó kapcsola-
tot ápol az egyesület, és a rend-
õrök is mindent megtesznek a

haltolvajlás visszaszorítása
érdekében. Tavaly a paksi
Duna-szakaszon nagytakarí-
tást végeztek a tagok, számos
horgászfelszerelést, damilt és
dobozt gyûjtöttek a partolda-
lon. 2008-ban ismét kiválóan
szerepeltek a versenyhorgá-
szok, a közgyûlésen a jutal-
mak sem maradtak el. Fotyék
Péter az országos válogatón
kiharcolta a részvételt a 2009-
es portugáliai ifjúsági világ-
bajnokságra utazó magyar
csapatba, míg Laszlóczki
László csak hajszállal maradt
le, de az õ teljesítménye is di-
cséretes. A 2009-es tervek
közt továbbra is kiemelt he-
lyen kezelik a környezetvé-
delmet, valamint az illegális
halászat visszaszorítását. Az
ifjúsági világbajnokságon
szereplõ csapattól és váro-
sunk versenyzõjétõl pedig jó
teljesítményt remélnek.    

Faller Gábor

Haltolvajok ellen küzdenek
A stabilitás megõrzése mellett a
versenyképesség fokozása volt
az Atomerõmû Horgászegyesü-
let célkitûzése a 2008-as eszten-
dõre, amit sikerült megvalósíta-
niuk, így Antal Lajos, a szerve-
zet elnöke összességében jó hí-
rekrõl számolhatott be azon a
találkozón, amelyet minden
esztendõben megrendeznek tá-
mogatóiknak. Saját halnevelõ
gazdaságukban tavaly 660 má-
zsányi halat termeltek, sikerült
új fajtákat is betelepíteni a tó-
rendszerbe, és hozták az elvárt
fogási átlagot. Visszaesés az el-
múlt évekhez képest csak a ke-
szegfélékbõl volt, itt az éves
mennyiség a megszokott 80-90
mázsa helyett 55 volt, viszont a
ponty, süllõ, amur, csuka és har-
csa fogásában nagymértékû elõ-
relépés történt. Ami a beruházá-
sokat illeti, a halnevelõ gazda-
ságban frissítették a gépparkot
és legyártattak egy etetõcsóna-
kot. Az egyesület a tavalyi év

után már két világbajnokkal
büszkélkedhet, Schaffer Károly
2003-as csapatban elért világ-
bajnoki elsõ helyezése után
2008-ban Bokodi Barbara állha-
tott szintén csapatban a dobogó
legfelsõ fokára, egyéniben pe-
dig az ötödik helyen zárta a ver-
senyt. A versenyeredmények
mellett az egyesület büszke arra
is, hogy elnyerték a „Tiszta víz,
rendezett vízpart” címet. A
MOHOSZ és a KVVM pályá-
zatán 47 egyesület és két terüle-
ti szövetség vett részt, közülük a
paksi szervezettel együtt öten
nyerték el a címet. A munka az
új esztendõben is folytatódik,
februárban megkezdõdik az
1977-ben kialakított tórendszer
3-as és 4-es tava közötti partsza-
kasz feltöltése és a kerítésdrót
cseréje, az egyesület készül ha-
gyományos programjaira, vala-
mint gõzerõvel dolgoznak a hal-
nevelõ gazdaságban.  

-gyöngy-

Tiszta víz, rendezett part

Most érdemes utat lefoglalni

A Tensi Paks Utazási iroda

elérhetõsége:

Paks, Építõk úti üzletsor
75/ 510422, 70/4545-823

www.utazaspaks.hu;
paks@tensi.hu

Fo
tó

: 
Vi

da
 T

ün
de



Télen a befagyott horgásztava-
kon egyre közkedveltebb sport
a lékhorgászat, melynek ked-
vez az átlagosnál hidegebb
idõjárás. Az atomerõmû hor-
gásztavai is egy kivétellel
mind befagytak. Az alapvetõ
szabályokat azonban minden-
kinek be kell tartani. A jégnek
minimum 10 centiméter vas-
tagságúnak kell lenni, egyedül
semmiképp se menjünk a jégre
a horgászni, valamint célszerû
egy szánkót is magunkkal vin-
ni, melyen jobban eloszlik a
súly, és baleset esetén is hasz-
nos lehet. – A lékhorgászatot
mindenki csak saját felelõssé-
gére ûzheti. A korcsolyázást a
tavalyi évtõl teljes mértékben
megtiltottuk, egyrészt beszaka-

dás miatt, másrészt a halakat is
zavarták a tavainkon sportolni
vágyók – mondta el Cseh Atti-
la, az Atomerõmû Horgász-

egyesület titkára. Schaffer Ká-
roly és kedvese, Bokodi Bar-
bara minden pillanatát élvezi a
lékhorgászatnak. Négy-öt fõs

társasággal szeretnek pecázni,
mivel ilyenkor kevesebb hal
akad a horogra, így nagyobb
örömet okoz a halfogás, vala-
mint a közös beszélgetéseket,
szalonnázásokat is kedvelik. 
– A fõ célhalak a ragadozók,
ezen belül a süllõ és a csuka,
járulékhalként egy-egy balin és
kõsüllõ is elõfordulhat – fogal-
mazott Schaffer Károly, az
Atomerõmû Horgászegyesület
tagja. Halradar használata ti-
los, így mindenki abban bízik,
hogy jó helyen vág léket. Riva-
lizálás nincs a lékhorgász tár-
saságok között, aki ahol tud,
segít a másiknak. Attila és Ká-
roly szakadtak már együtt a
horgásztóba, nem volt kelle-
mes élmény, ezért mindenki-
nek azt tanácsolják, lékhorgá-
szat elõtt mindenképp keressék
fel a tógondnokot.            efgé

Tarnai Anita életében meghatározó volt a
történelem iránti érdeklõdés. Az ELTE
TFK történelem–német szakán végzett,
ezt kiegészítette a Szegedi Tudomány-
egyetem bölcsész diplomájával. Mindig is
szerette volna megnézni azokat a történel-
mi helyeket, melyekrõl tanult, érdekelték
az idegen nyelvek, szokások, kultúrák,
amelyeket véleménye szerint az adott nép
között élve lehet a legjobban megismerni. 

– Soha nem az érdekelt, amit mutatni
akartak magukból, hanem az, amilyenek
valójában – vallja Anita – Az idegenfor-
galmi szakmai vizsga letétele után sikerült
külföldön elhelyezkednem. Kezdetben
csak nyarakat, majd hónapokat töltöttem
Franciaországban, Ausztriában, Németor-
szágban, Törökországban, Norvégiában.
Ha az ember jár-kel a nagyvilágban, a leg-
fontosabb, hogy legális munkahelye és
biztosítása legyen, idegen környezetben
megállni a helyét amúgy is mindig nagy
kihívást és kitartást jelent. Sehol sincs kol-
bászból a kerítés, az ember többnyire csak
önmagára számíthat, legalább is kezdet-
ben – meséli.

Több mint egy éve él Spanyolországban,
Mallorcán. Egy Baleár-szigeteki utazási
irodánál dolgozik, részben idegenvezetõi,
részben irodai és szervezési munkát vé-

gez, de emellett marad ideje arra is, hogy
szenvedélyével, a történelemmel foglal-
kozzon. 

– Többféle náció él itt együtt, ez nagyfo-
kú toleranciát igényel, sokkal türelmeseb-
bek, kedvesebbek és lazábbak az emberek.
Nehezen ment a beilleszkedés az õslako-
sok közé, de rájöttem, hogy minél inkább
meg akarom õket ismerni, annál nyitottab-

bak lesznek. Ha megszeretnek és befogad-
nak valakit, kedves, segítõkész és ragasz-
kodó emberek. Nem kenyerük az ideges-
kedés, és nem is tudják igazán kezelni a
stresszhelyzeteket. Meg sem moccannak
délelõtt 10 óráig, persze délután szieszta
van, amit szintén szigorúan betartanak a
közeli kávézóban vagy a tengerparton, de
este 21-22 óra elõtt nincs is vége a munka-
idõnek. Ezután kezdõdik a családi élet,
elõkerülnek a barátok, ismerõsök. Hangos
népség, mind az örömüknek, mind a bána-
tuknak hangot adnak, kiabálásuktól zeng
az utca, az ismerõsök mindig megállnak
néhány szóra. Sokkal õszintébbek, szóki-
mondóbbak, nincsenek kínos takargatni-
valóik, mindenki önmagát adja és ez na-
gyon tetszik, én is sokkal nyitottabb let-
tem, mióta itt vagyok. Magasabb az élet-
színvonal, egy havi fizetésben több lehetõ-
ség van, mint otthon, én is többet járok ét-
terembe, színházba, operába, bár a dõzsö-
léstõl ez azért messze áll, de más az élet
minõsége. Sokkal egészségesebben, ki-
egyensúlyozottabban élek, az emberben
átértékelõdnek a dolgok, hogy mi fontos
és mi nem.  

Anita még nem tudja, Mallorcán szeret-
ne-e maradni. Mint mondja, hiányzik neki
Paks, a szülõvárosa, hiányzik a családja és
a barátai is, de az internet segítségével na-
pi kapcsolatban áll mindenkivel. Spanyol-
országban is sok barátot szerzett, de úgy
érzi: jó elmenni és még jobb hazajönni…

Sólya Emma
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Fiatalok a nagyvilágban

Mallorcai anziksz

Fogásra várva szalonnáznak
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Péntekenként van rendelés hat
órában, ahova beutaló nem
szükséges, viszont elõjegyzés-
köteles, utóbbit a sürgõs esete-
ket kivéve kérik betartani!
Dióhéjban ezek a legfontosabb
tudnivalók a paksi urológiai
szakrendelés mûködésével
kapcsolatban, tudtuk meg dr.
Könyves Károly urológus
szakorvostól, aki kollégáival
heti váltásban dolgozik a szak-
rendelésen. A betegforgalom
magas, tavaly közel kétezer
pácienst láttak el, többségében
férfiakat. A betegségek között
vezetõ helyet foglalnak el a
prosztatabetegségek, úgymint

a gyulladások, a prosztata (dül-
mirigy) jóindulatú megna-
gyobbodása és egyre gyako-
ribb a prosztatarák. A proszta-
ta-megnagyobbodás, amely
minden harmadik 50. életévét
betöltött férfit érint, különféle
tüneteket mutathat, melyek kö-
zül elsõ helyen a vizelési zava-
rokat említhetjük, ilyenkor a
vizelés fájdalmas, gyakori és
nehézkes, a vizelet mennyisé-
ge kevés, az ürítés ereje csök-
ken. A megnagyobbodott
prosztata állandó nyomást gya-
korol a húgyvezetékre, akadá-
lyozza a vizelést és visszahat a
vesére, amely a nyomás, illetve
a fertõzött vizelet miatt egy-
aránt károsodhat, azaz akkor is
súlyos betegséghez vezethet,
ha a prosztata nem mutat rákos
elváltozást. Ma már kitûnõ
gyógyszerek állnak rendelke-
zésre a kezeléshez, melyek se-

gítik a vizeletürítést, ezzel a le-
hetõ legkésõbbre tolható a mû-
téti beavatkozás. A prosztata-
megnagyobbodás pontos oka
nem ismert, kialakulásában
közrejátszanak az öregedéssel
járó hormonháztartási zavarok,
valamint a prosztatát alkotó
szövetszerkezet megváltozása,
amikor a sejtek száma elkezd
növekedni, ezáltal növekszik a
prosztata mérete is. A proszta-
tarák esetében a prosztata-
megnagyobbodáshoz hasonló-
ak a tünetek, ezért nagyon fon-
tos, hogy megjelenésükkor el-
végezzék a prosztatarákot szû-
rõ vizsgálatokat, emelte ki az
orvos. A prosztata megbetege-
dései mellett gyakran találkoz-
nak az urológusok a vesekö-
vességgel is, amely férfiakat és
nõket egyaránt érinthet. A ve-
sekõ nem más, mint a vizelet-
ben felgyülemlett szerves és

szervetlen anyagok feltorlódá-
sa és kicsapódása a veseme-
dencében. Oka lehet többek
között a pajzsmirigy túlmûkö-
dése, helytelen táplálkozás,
nem megfelelõ folyadékfo-
gyasztás, mozgáshiány. A na-
gyon pici vesekövek drasztikus
folyadékfogyasztás mellett
spontán távozhatnak a szerve-
zetbõl. Ha ez nem megfelelõ,
segíthet az ultrahangos kõzú-
zás, végsõ esetben azonban se-
bészeti beavatkozással távolít-
ják el a követ a vesébõl. Ha a
húgyvezetékben akadt el, ak-
kor endoszkóppal veszik ki,
ilyenkor néhány milliméteres
optikával ellátott csövet tolnak
fel a húgycsövön, húgyhólya-
gon át a húgyvezetékig, majd
megfogják a követ és kihúz-
zák. Az alkalmazott terápiát
minden esetben az orvos hatá-
rozza meg. Kisebb mûtétek
végrehajthatók az egynapos se-
bészeten, ahol Könyves doktor
is végez urológiai beavatkozá-
sokat. Ezek közül kiemelte a
nagy számban végzett proszta-
ta-hõkezelést, ami egy igen kí-
méletes, jó hatásfokú eljárás
prosztata-megnagyobbodás, il-
letve bizonyos gyulladásos
problémák esetén. Könyves
doktor hangsúlyozta, hogy öt-
ven éves kor felett panaszmen-
tesség esetén is ajánlott évente
felkeresni az urológust egy
alapvizsgálat erejéig, ha pedig
panasz van, akkor bármely
életkorban, feltétlenül és mie-
lõbb!

Kohl Gyöngyi

RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN
Az urológia a húgy-ivari

szervek betegségeinek di-

agnosztizálásával és gyó-

gyításával foglalkozik.

Ide tartoznak a vese és

kivezetõ rendszerének

sebészi úton gyógyítható

betegségei, a vizeletkivá-

lasztó-rendszer, valamint

a férfi nemi szervek da-

ganatos betegségeinek

gyógyítása is. A paksi

szakrendelésen jelenleg

négy szakorvos foglalko-

zik a betegekkel: dr.

Könyves Károly, dr.

Grósz László, dr. Szabó

Attila és dr. Papp Ferenc. 

Beregnyei Miklós évtizedek
óta foglalkozik a helyi sajtó
történetével, saját bevallása
szerint mániákusan gyûjti a
paksi kiadványokat. Számos
lap alapításánál bábásoskott
is: ott volt többek közt a Pak-
si Hírnök és a Közvélemény
alapító szerkesztõi között.
Nemrég tollából megjelent
Paks sajtótörténetének harma-
dik kötete, mely a második-

hoz hasonlóan a legújabbkori
lapokkal foglalkozik. A máso-
dik kötet a '60-70-es évek lap-
jait mutatta be, a mostani a
'80-as évektõl az ezredfordu-
lóig foglalkozik a paksi  írott
média történetével. (Az elsõ,
kiadásra váró kötet a 19. szá-
zadig nyúl majd vissza.) 

A könyvben megelevenedik a
munkás mûvelõdési központ
mûsorújságja: a Paksi Prog-

ram; a Csütörtök címû helyi
KISZ-híradó és a Mi Újság?
városi gyereklap. Beregnyei
Miklós felidézi, miként lett az
erõmû üzemi újságjából 30 év
alatt regionális lap, és végigkö-
veti a rendszerváltás hajnalán
induló Közvélemény vagy ép-
pen a városi újság, a Paksi Hír-
nök pályáját. A könyvbõl kide-
rül az is, miért tiltották be
1987-ben a Paksi Mozaikot.

Beregnyei Miklós: Paks saj-
tótörténete 3. (Legújabbkori
lapok II/5-15.)                   -kg-

Sajtótörténet
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Hárman osztoznak a városköz-
ponti fodrászüzleten, József és
Éva, illetve fiuk, Attila. Nincs
köztük konkurenciaharc: az
édesanya nõi fodrász, s üzletré-
sze egy fallal el van választva a
fiúkétól. A másik oldalon Jó-
zsef, akihez többnyire az idõ-

sebb, és Attila, akihez pedig a fi-
atalabb férfiak járnak. Egy ház-
ban is laknak – ebben van az üz-
let is. A csapatot itt a család fe-
kete báránya, Jocó egészíti ki.
Aki nem másért viselheti ezt a
címet, csupán azért, mert õ nem
vallja magáénak a családi hiva-
tást; az atomerõmûben dolgozik
gépészként.

Farkasdi József nem ódzkodik
elárulni, kölyökkorában ragasz-
tották rá a Pamacs nevet. Akkor
még más világ volt a fodrászüz-
letekben. Fiatal fiúként elõször
a borotválás elõ- és utómunkáit
végezhette, így hát sûrûn forgat-
ta a pamacsot, amit ma már hiá-
ba keresnénk üzletében. Nagyot
változott a világ, még ha csak a
fodrászüzletek világát nézzük is
azóta, hogy Farkasdi Zsigmond

megnyitotta Kápolna utcai üzle-
tét. Fiai, József és Ferenc vá-
rosszerte ismertek voltak, hosz-
szú-hosszú évtizedeken át dol-
goztak. Feri bácsi két éve tette le
az ollót és fésût, ma 89. évét ta-
possa. Józsi bácsi három éve, 95
esztendõsen halt meg, de szinte

az utolsó pillanatig dolgozott.
Feri bácsi két lánya, Edit és Éva
is tovább vitték a szakmát, ma is
fodrászként dolgoznak, de gye-
rekeik közül nincs követõjük.
Nem úgy Józsefnek, aki az
1936-ban nyitott Kalmár ház-

ban, édesapja üzletében kezdte
az ismerkedést a szakmával. Az
üzletben olajos padló volt, az ut-
cáról vitték a vizet, nem volt
hajszárító, hajvágógép. Volt vi-
szont társasági élet. Nem kötöt-
te le az embereket otthon a tévé,
nem mindenki járt kocsmába,
ott volt hát a fodrászat, ahol le-
hetett eszmét cserélni. Vasárnap
délelõtt is nyitva voltak. Igaz,
akkor csak borotválást vállaltak.
E célból borbélyhoz járni nem
afféle úri mulatság volt, a férfi-
ak 90 százaléka nem otthon bo-
rotválkozott, hiszen kimondot-
tan veszélyes eszköznek számí-
tott a borotva, parasztemberek
nem szívesen vették a kezükbe.

József nem csak szakmai tu-
dásra és fortélyokra, hanem fe-
leségre is a fodrászatban tett
szert. Éva itt töltötte tanulóide-
jét, aminek végére már mint
Farkasdiné vette át a bizonyít-
ványt. 

Elsõ közös családi üzletüket
1974-ben nyitották. Gyerekeik,
Jocó és Attila természetesen
mindennapos vendégek voltak
ott, de eleinte nem mutattak kü-
lönösebb hajlandóságot arra,
hogy folytatják a családi tradíci-
ót. Attila is az ESZI felé kacsin-
gatott. Aztán egy huszárvágás-
sal – bár a fodrászatban talán
nincs is ilyen – úgy határozott,
fodrász lesz. – Azt mondták, le-
gyek fodrász, aztán az lettem –
összegzi egyszerûen. A kérdés-
re, hogy apja vagy anyja nyom-
dokait követi-e, határozott a vá-
lasz: egyikükét sem. A maga út-

ját járja. Nála egy hajvágás fél
óra. Nem több, nem kevesebb. –
Én addig kettõt megcsinálok –
mondja nevetve apja. Attila nem
csak a szakmájában ilyen akku-
rátus. Borászként is. Ez a hobbi-
ja, bár abszolút nem amatõrként
ûzi. Ez is hasonlóan kezdõdött,
mint a fodrászat. Az anyai nagy-
apja, majd apja által mûvelt bir-
tokra eleinte az orrát se szívesen
dugta ki, aztán „rákapott” a do-
logra. Itt sem a mennyiség, ha-
nem a minõség a cél. Éjszakákat
bújta a szakkönyveket, pincé-
szeteket, szõlészeteket járt meg,
hogy kellõ tudással vértezze fel
magát. Átalakította a mûvelést
és metszésmódot, miegymást.
Most türelem kell, hogy a tõkék
magukra találjanak, és hozzák
azt és úgy, ahogy Attila megter-
vezte. Munka után, meg hétvé-
gén irány a Sánc-hegy, megy a
szõlõbe. – Úgy várom a met-
szést, mint a messiást – árulja el. 

Bár sokat és sokáig tudna
még mesélni a szõlõrõl és bor-
ról, meg a halászlérõl, amit he-
ti rendszerességgel és persze
nagy családi körben tálalnak
fel, ja és persze a fociról, ami
szintén a szívügye, visszaka-
nyarodunk a fodrászathoz. Ne-
vetve mesélik, hogy bizony
volt néhány mókás élmény ab-
ból, hogy sok a Farkasdi a
szakmában. Megesett, hogy
beállított a vendég mondván,
hogy 10-re bejelentkezett.
Nem kellett hosszas fejtörés,
hogy rájöjjenek, nem ebbe a
Farkasdi fodrászatba, hanem
másikba kért idõpontot a kun-
csaft.

Vida Tünde

Talán az országban nincs másik olyan família,

mint a paksi Farkasdi család. Az elsõ fodrász – leg-

alább is az innen látható idõtávon belül – Farkasdi

Zsigmond volt. Ezt a hivatást választotta két fia,

azoknak három gyereke, és fodrász az egyik déd-

unoka, Attila is. Sorozatunk új epizódjában a

Farkasdi család fodrászüzletébe kukkantunk be.

Nem esik messze az alma…
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BA-TU

Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás

Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
7030 Paks, Dobó István utca 15.

Telephely: Paks, Ipari Park
Tel./fax: 06-75/313-226

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

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

KIADÓ 

INGATLANOK

Paks fõutcáján, 
a volt konzervgyári 

irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
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A könyv címlapján ugyan
még kérdésként szerepel, de
a szerzõ szerint tény, édesap-
ja munkássága érdemes arra,
hogy megörökítsék. Koch
Józsefné Inotai Gyöngyi:
Megörökíteni? Inotai (Hoff-
mann) Imre munkássága cí-
mû könyve az abban bemuta-
tott egykori néptanító-kántor
halálának 40. évfordulójára
jelent meg. 

A könyvet a Hiador-sorozat
részeként a Pákolitz István
könyvtár adta ki. Gutai Ist-
ván elmondta, hogy a könyv-
tár alapításának 50. évfordu-
lóján, 2003-ban jelent meg az
elsõ Hiador-könyv. A sorozat
a Pakson született író, Jám-
bor Pál legismertebb álnevét
viseli. A könyvtár a kiad-
ványok megjelenítésével a
helyi értékeket kívánja meg-
õrizni, minden eddig kiadott
kötetének van paksi vonatko-
zása, tette hozzá az igazgató.

Az egykori paksi kántor és
néptanító szenvedélyes fotós
volt. Családja tízezer általa

készített képet õriz gondosan
albumokba rendezve, dobo-
zolva. Életében azonban na-
gyon kevés látott napvilágot.
Lánya, Koch Józsefné, akit
Pakson leginkább Gyöngyi
néniként ismernek, hiszen
évtizedeken át tanított, úgy
gondolta, s gondolja ma is,
hogy ezek a nagyközönség

számára is érdekesek lehet-
nek. Ez motiválta a könyv
megírására. Eleinte csak
édesapja szenvedélyével, a
fotózással szeretett volna
foglalkozni, végül mégis úgy
döntött, hogy élete más mo-
mentumait is feldolgozza.
Inotai Imre ugyanis nagyon
tevékeny életet élt. Minden-
napjainak fontos része volt a
zene, fuvolán játszott, zongo-

rázott, nótákat szerzett, ének-
kart vezetett. Rendezett színi
elõadásokat, készített detek-
toros rádiót, méhészkedett,
villanyt szerelt, nem beszél-
ve arról, ami a hivatása volt:
negyvenhárom éven át okta-
tott és nevelt. Így hát a
könyv, amit ma már kezében
tarthat az olvasó, szán egy-

egy fejezetet a tanítónak, az
amatõr színjátszónak és ren-
dezõnek, a karvezetõnek és
az ezermesternek. Gondosan
tervezett kertjének rajza,
egy-egy általa szerzett nóta
szövege és kottája is beleke-
rült a könyvbe. És persze jó
néhány kép, amelyeket lel-
kendezéssel vegyes kíváncsi-
sággal kutat a ma Pakson élõ,
nyitott szemmel járó ember.

Inotai Imre kedvelt témája –
láthatóan – a Duna. A folyón
utazó, abban fürdõzõ, halá-
szó, vagy éppen csak partján
pózoló emberek fotói közt ott
van az ajtódeszkán vízisízõ
fiatalember képe, meg a halá-
szoké, s a ruhákat a folyóban
mosó asszonyoké…

Inotai Imre nem volt hivatá-
sos fényképész, de képei pro-
fesszionálisak, hûen megörö-
kítik a korszakot és a várost,
amikor és ahol készítõjük élt.

Gyöngyi néni kisebb-na-
gyobb megszakítással éveken
át dolgozott az apai hagyaték
feldolgozásán. Abban, hogy
ebbõl kötet született, család-
ján túl is sokan segítették.
Mint mondta, külön köszönet
illeti Bencze Barnabást, aki
elolvasta a kéziratot és a fo-
tók válogatásban is segítsé-
gére volt, Gutai Istvánt, aki
az ötlet születésétõl felkarol-
ta azt, illetve Széles Klárát,
aki mindvégig biztatta a szer-
zõt és elõszót írt a könyvhöz.

Vida Tünde

Megörökíteni?

Akkor és most: a paksi Duna-part Inotai Imre szemével és napjainkban (fent), illetve a Kálvária utca (lent)
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Tudják-e, hol mûködött régen a
mûvelõdési ház? A magyar kul-
túra napja alkalmából most
ennek jártunk utána.

2008 decemberében rendez-
gettem a gondolataimat. Igye-
keztem rendet rakni a képzelet-
beli kamrapolcon: a már meg-
oldott feladatokat magasabbra
raktam, a megoldásra várókat
szemmagasságba helyeztem.
Tervezni kezdtem az elõttem
álló évet. Az elsõ jeles nap ja-
nuárban a magyar kultúra nap-
ja. Persze nagyon jó, hogy a
kultúrának (is) van ünnepnapja.
Ahogy a költészetnek, a tudo-
mánynak, a környezetvédelem-
nek – hosszan sorolhatnám.
Hasonlít a születésnaphoz,
amikor kiemelt figyelmet kap
az ünnepelt – egyszer egy év-
ben. S aztán az év többi nap-
ján? Õrizzük és vigyázzuk szel-
lemi és anyagi kultúránkat?
Tiszteljük emberi és épített
környezetünket? Elegendõ fi-
gyelmet szentelünk embertár-
sainkra, akik többet tudnak ná-
lunk, és képesek vagyunk-e
meghallgatni õket, elfogadni
mûveltségüket? – kérdeztem
elsõsorban magamtól. És
eszembe jutott a Petõfi utcai
egykori kultúrház. Egy zárt,
emberibb világ ma már lakatlan
és csendes második otthona. A
kultúrához vajon melyik szó il-
lik jobban? A ház vagy az ott-

hon? A kultúra háza vagy a kul-
túra otthona… 

Takács Gyuláné Mária néni
és Károly János – hol így, hol
úgy emlegették a Petõfi utcai
házat, amely hosszú évtizede-
ken át meghatározta Paks kul-
turális életét. A ma már üresen
álló épületrõl, az egykori kö-
zösségi életrõl is kétféle elbe-
szélést halottam. Mária nénit
hallgatva, az ötven-hatvanéves
képeket nézegetve, betekint-
hettem a II. világháborút köve-
tõ idõkbe, amikor társadalmi-

kulturális eseménynek számí-
tott az Iparoskör által szerve-
zett Katalin-bál, a szilveszteri
bál majd a farsang. Vasárna-
ponként az iparosok elfoglal-
ták a kártyaszobát, más napo-
kon a fiatalok teadélutánt ren-
deztek. Teadélutánt, ahová
pontosan, tisztességes öltözet-
ben érkeztek a fiatalok és be-
szélgettek. Egyszerûen beszél-
gettek és rendes idõben indul-
tak haza. Színi elõadásokat
szerveztek a paksi közönség
szórakoztatására. Mária néni a

kulturális élet emlékei mellett
a kulturált magatartásformát,
annak minden korabeli meg-
nyilvánulását felelevenítette.
És nem csupán emlékeket idé-
zett: úgy fogadott és beszélge-
tett velem órákon át, ahogy azt
annak idején szüleitõl megta-
nulta. Károly János az 1960-as
évek második felérõl mesélt.
Ebben az idõben már mozgal-
masabb volt a kulturális élet a
városban. Kórus mûködött, a
színi elõadások sem maradtak
el, néptánccsoport gyakorolt a
Petõfi utcában. A szabadtéri
táncparkett nyári estéken meg-
telt a szórakozni vágyókkal…

Sikerült felfedeznem néhány
közös emléket a két eltérõ korú
emlékezõ elbeszélésében. A
legszembetûnõbb a lelkesedés
volt a kultúrotthon, ifjúságuk
meghatározó színhelye iránt.
Bár nem laktak benne, csupán
a szabadidejüket töltötték ott,
mégiscsak otthon volt. Egy
ház, amely annak idején állan-
dó lakhelye volt a kultúrának.
A lehetõségekhez és igények-
hez igazított kultúrának.

A mi lehetõségeink ma már
szinte korlátlanok. Bárhol és
bármikor hozzáférhetünk régi
és új kulturális értékeinkhez.
De – a régi szólással élve –
ahány ház, annyi szokás. S
hozzáteszem: ahány otthon,
annyiféle igény…        

Tell Edit

A kultúrház
Hol volt…?

Paksi siker született az egész
Kárpát-medencére kiterjedõ
Wass Albert vers- és prózamon-
dó verseny Bonyhádon megren-
dezett döntõjén, felnõtt kategóri-
ában. Fejes Margit öregbítette az
elnyert díjjal városunk jó hírét, a
sepsiszentgyörgyi származású,
25 éves ifjú hölgy néhány hó-
napja él Pakson. Internetes ba-
rangolás közben talált rá a váro-
si könyvtár honlapján a verseny-
rõl szóló felhívásra, ami azonnal
felkeltette érdeklõdését. A jogot
az országos döntõn való részvé-
telre a Tolna megyei fordulón
vívta ki magának, amelyet im-

már hagyományosan, a Pákolitz
István Városi Könyvtárban ren-
deztek. Wass Albert prózaírói
munkásságát kidomborítandó
arra kérték a nevezõket, hogy az
író prózái közül válasszanak egy
mûvet, illetve a Balassi-kard díj-
jal kitüntetett magyar költõk
életmûvébõl verset. Ennek meg-
felelõen, az elsõ fordulóra Wass
Albert egyik mûvébõl idézett,
amely arról szól, hogyan terem-
tette meg Isten a székelyeket,
valamint Ferenczes István csík-
szeredai költõ Székely dalok cí-
mû versét interpretálta. A döntõ-
re Wass Albert Adjátok vissza a

hegyeimet címû regényébõl ta-
nult meg egy részletet, amelyet
párja segítségével választott, il-
letve Csoóri Sándor: Idegszálai-
val a szél címû versét vitte. A
versek világa mindig is vonzotta
Margitot, esetében a rímbe sze-
dett gondolatok szeretete anyu-
kájától ered. Elárulta, hogy érzé-
seit, gondolatait a világról, az
életrõl, maga is számos alkalom-
mal versbe, novellába önti, de
írásai egyelõre a fiókban pihen-
nek. Ahogy mondja, az életet
imádó, alapvetõen optimista em-
ber. Most azon munkálkodik az
egyébként történelem és mûvé-

szettörténet szakos tanárnõ,
hogy találjon egy olyan munka-
helyet és egyben közösséget,
ahol megleli boldogulását, és
azon, hogy minden szempontból
otthonra leljen Pakson.

-gyöngy-

Díjazták az autentikus elõadást
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Különös vendégek idõznek a
napokban Pakson. Egy fiatal
német pár kempingezik a Duna-
parton. Nem tévedés! Hideg idõ
ide, mínuszok oda, sátrat vertek
a folyóparton, a kompkikötõ-
nél. A helyválasztás sem volt
véletlen, nem közúton, hanem
vízen érkeztek. Ulmból indul-
tak október 13-án. 

Veronika Jankevel és Matthias
Riedellel a Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtárban találkoztunk,
ahol többször idõztek paksi
vendégeskedésük alatt. Inter-
netezni jártak a tékába, a világ-

hálón családjukkal tartják a
kapcsolatot, és honlapjukat fris-
sítik, amelyen különös kaland-
jukról számolnak be.

A 26 éves asztalos lány és har-
mincéves barátja, aki nyáron fe-
jezte be egyetemi tanulmányait,
a Fekete-tengerre tart egy túra-
kajakon. Azt tervezik, hogy on-
nan kerékpárral mennek tovább
egyenesen a Bajkál-tóig. A bi-
cikliket magukkal is hozták a
hajóra erõsítve. Ezek nyergében
Paksot is bejárták ugyanúgy,
mint más városokat, ahol többet
idõztek. Eredetileg nem tervez-

ték, hogy hosszabb pihenõt tar-
tanak itt, sõt igazából rövideb-
bet se. „Csupán” a jégzajlás mi-
att kötöttek ki és vesztegeltek a
városban napokig. A kényszer-
pihenõ közben újabb kellemet-
lenség is érte õket: a parton ha-
gyott holmijukat tolvaj dézs-
málta meg, személyes dolgokat,
iratokat vitt el. Ennek ellenére
Veronika és Matthias nem „ne-
heztel” a paksiakra. Mint
mondták, itt is, mint eddig min-
denütt, vendégszeretettel, ér-

deklõdéssel fogadták õket az
emberek. 

A fiatalok, bár teljesítményük
rekordok könyvébe illõ, nem
dédelgetnek efféle gondolato-
kat. Demonstrálni sem akarnak
semmit, és nem is teherbíró ké-
pességüket tesztelik a rendkí-
vüli próbatétellel. Egyszerûen
kíváncsiak a világra, más nem-
zetek életére és az utazásnak
ezt a hozzájuk közelálló módját
választották. Néhány kisebb,
néhány hetes vízi és biciklitúra
van már mögöttük, de a mosta-
nihoz hasonlóban még nem
volt részük. Elárulták, hogy ko-

rábban kerékpáron már Ma-
gyarországon is jártak, az or-
szág akkor nagyon megtetszett
nekik. E túra és Veronika ázsiai
utazása után merült fel a gon-
dolat, hogy nekivágnak egy
ilyen hosszú útnak, hogy talál-
kozhassanak más országok la-
kóival. A túra már eddig is na-
gyon sok élményt adott nekik.
Általában egész nap vízen van-
nak és az eléjük táruló tájban
gyönyörködnek, árulták el. A
hideg különösebb gondot eddig
nem okozott nekik, állításuk
szerint a sátorban egyáltalán
nincs hideg. Mint Veronika
mondta, az indulással azért
nem vártak jobb idõre, mert a
tervük szerint úton lesznek két
éven át, így hát elkerülhetetlen,
hogy zord idõben is vízen le-
gyenek.  

Vida Tünde

Félúton a Fekete-tenger felé

A Ki mit tud?-on korosztályá-
ban harmadik helyezett lett Ta-
kács Nóra, a Deák Ferenc Álta-
lános Iskola harmadik osztályos
tanulója Zelk Zoltán: A három
nyúl c. versének elõadásával.
Mesék, versek között nõtt fel, és
amióta olvasni tud, rendszere-
sen vesz kézbe könyvet. Harry
Potter valamennyi kötetén túl
van a kilencéves kislány, jelen-
leg Csodálatos Mary kalandjai-
val ismerkedik. Kitûnõ tanuló,
elsõ osztályos kora óta rendsze-
res résztvevõ szavalóversenye-
ken, nem meglepõ, hogy a ma-
gyart különösen szereti. Az már
inkább, hogy a matematikát leg-

alább annyira kedveli, és ezt is
bizonyítja helyi versenyeken és
levelezõs játékos feladatokban
egyaránt. A mozgás, a sport sem
hiányzik mindennapjaiból,
négy éve úszik, ezüst- és bronz-
érmeket gyûjtött már úszóver-
senyeken is. Mára minden
úszásnemben úszik! Egy éve

karatézik az ASE szakosztály-
ban, vegyes csoportban. A röp-
labdával is megismerkedett, is-
kolája grundbirkózó verseny-
csapatával pedig ezüstérmet
szerzett. Nóra szabadidejében
télen korcsolyázik, nyáron ki-
rándul, úszik, nagy kedvenc a
kerékpár, rendszeresen teljesíti
a Fuss! Ússz! Kerékpározz! fel-
adatait. Az eddigi  felsorolással
nincs vége a kislány tevékeny-
ségeinek: zenében is tehetséges
és szorgalmas, évek óta zongo-
rázik otthon. A mûvészeti iskola
ütõ tanszakosa Tóthné Hanol
Franciska tanárnõnél, játszik
marimbán, dobon, xilofonon,
csengõkön, harangjátékon.
Sokszor fellépett már zeneisko-
lai bemutatókon, elõadásokon.  

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Takács Nóra
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(Folytatás a címlapról. Rovatunkban ezút-
tal Pach Ferencet, az MTI hírigazgatóját
ismerhetik meg.)

– Most adtuk ki a hírt, holnap piros riasz-
tás lesz érvényben, reggelre ónos esõ vár-
ható. Ha úgy gondolja, inkább halasszuk
el a találkozót – szól a figyelmes telefon
egy keddi délutánon. Hírözönben él, mor-
fondírozom a hívás után, s a bennfentesek
kiváltságával nézek körül – én már tudom,
mi vár ránk holnap. Egy-egy információ-
hoz hozzájutni: hatalom. Mindig mindenrõl
tudni: emberpróbáló. Bár találkozásunkkor
nem ez látszik. Nyugalom árad a hatalmas
szerkesztõségbõl, mindenki teszi a dolgát, s
az itt lévõ, filmekbõl ismert fõnöki üvegka-
litkában sem tapintható a feszültség. Pedig
Magyarország hírgyárában járunk, ahol a
bevezetõben említett információmennyiség
egy békebeli nap termése. A tét pedig óriá-
si: itt dõl el, mi válik hírré, s aztán mindezt
hitelesen és megbízhatóan és nem utolsó-
sorban gyorsan tovább kell adni, hiszen
verseny van, mégpedig az internet megjele-
nésével könyörtelen. 

– Az én dolgom az MTI aktuális hírkiadá-
sainak irányítása, felügyelete és koordiná-
ciója, s hogy megfelelõ munkakörülménye-
ket biztosítsak a kollégáknak, a laptoptól a
háborítatlan munkavégzésig – avat be a ku-
lisszatitkokba. Egy hírigazgató telefonja
bármikor csöröghet. Amikor a rutin felbo-
rul és rendkívüli esemény történik, dönté-
sek sorozatát kell meghozni – rendkívül
gyorsan. A reklamációkért is tartja a hátát –
hiába, egy fõnökre sok megpróbáltatás vár.
Ezt a csengõhang némileg enyhíti: a Süsü a
sárkány mégiscsak derûs nosztalgiát idéz.

Ha már a nosztalgiánál tartunk, pályafutá-
sa a Kápolna utcai szülõi házból, s a Vak
Bottyán Gimnáziumból indult, és a közgaz-
daságtudományi egyetem nemzetközi kap-
csolatok szakán folytatódott. Sokan diplo-
matának álltak az itt végzettek közül, Pach
Ferenc is kacérkodott a külügyminisztéri-
ummal. Végül a Magyar Távirati Iroda
mellett döntött, s mint meséli, késõbb, mi-
kor külföldi tudósítóként belelátott a nagy-
követségek szigorú hierarchia szerint mû-
ködõ életébe, bizony hálát adott a sorsnak
döntéséért. Önállóság, felelõsség, szabad-
ság – így jellemzi a külföldi tudósító életét,
ami komoly munkát takar. Mindemellett,
azokban az idõkben, mikor gyakorlatilag
nem létezett belpolitikai újságírás, hiszen

nem volt vita, s az volt a hír, hogy hány ton-
na virslit hoztak a majálisra, a külpolitikai
újságíró volt a szakma krémje. – A fõnö-
köm is 1200 kilométerre volt – meséli mo-
solyogva, a helyzet azonban nem ilyen egy-
szerû. Hiszen lazsálni nem lehetett, napi 6-
8 hírt vártak tõle, s óriási felelõsség volt,
hogy mit továbbít Németországról. Eleinte
csak azt, amit hivatalosan ott is kiadtak, ké-
sõbb már azt is megírhatta, amit maga ta-
pasztalt. 1985-tõl 1988-ig volt berlini tudó-
sító, 

a várost kettészelõ fal számá-

ra nem csupán történelem. 

A kiküldetésre családja is elkísérte, sõt,
elõfordult, hogy felesége hosszabb idõre
magára maradt két pici gyermekükkel, s
édesapja, a paksi parasztember, fia útmu-
tatását követve repülõre ült, és ment segí-
teni. A 89-es eseményeket, akkori tudósí-
tó kollégájának besegítve élte meg. – Me-
leg helyzet volt – emlékszik vissza az ok-
tóberi tüntetésre. Élõben hallhatta Gorba-
csov keletnémet politikusokat bíráló, elhí-
resült beszédét, és részese volt az NDK
karhatalom tüntetõkkel szembeni fellépé-
sének. A falbontás itthon érte, de õ adhat-
ta közzé: hajnali tudósító volt, mikor jött
a fölfoghatatlan hír, nincs többé. Bonni
tudósítónak már az egyesített Németor-
szágba tért vissza. 

Végigjárta a szamárlétrát, hiszen gyakor-
nokként kezdte, s tíz éve annak, hogy a hí-
reknek õ a legfõbb felelõse. Mint ahogy a
külföldi tudósító is egy életforma, úgy a
hírigazgató is az. A napindító értekezleten a
szerkesztõségvezetõk vannak jelen, s érté-
kelik az elõzõ napot, hogyan álltak helyt a
hírversenyben. IMF látogatás, gázvita,
bankrablás, ónos esõ a tegnap rövid mérle-
ge, s máris az újabb történéseken a hang-
súly. Nem csak „házon belül”, interneten,
újságokban is követi a híreket. – Megné-
zem, mi az, ami nem tõlünk van – tudom
meg. A világháló teljesen átrendezte az új-
ságírást, hiszen ha egy internetes portálon
megjelenik egy nem megbízható informá-
ció, akkor legfeljebb öt perc múlva ponto-
sítják. Az MTI ezt nem engedheti meg ma-
gának, a gyorsaság nem mehet a pontosság
rovására, hiszen hitelét veszítené. – Fontos,
hogy legyen kínálat. Ne csak primitív, ko-
molytalan újságok legyenek, hanem igé-
nyesen mûködõk is. Tudjon választani, aki
mást akar. Akinek viszont mindegy, mibõl
áll a hírblokk, annak nincs mirõl beszélni –
sommázza.

Valaha jogászokból, közgazdászokból, s
egyéb pályát elsajátítókból lettek a „nagy”
újságírók. Ma minden sarkon terem egy
kommunikáció szakot végzett friss diplo-
más. Pach Ferenc hatodik éve tanít a Buda-
pesti Kommunikációs Fõiskolán, s arra a
kérdésre, hogy mit lát hallgatóin, röviden
így válaszol: romló színvonalat. – Alig van-
nak néhányan, akiknek világos elképzelé-
sük van, mit is akarnak csinálni. A többiek-
nek ez csak egy divat – mondja. A nemzeti
hírügynökségnél felsõfokú végzettség a
kritérium, s hogy marad-e a gyakornok, azt
a végzett munka dönti el. 

Nehogy adós maradjak egy magyarázat-
tal, nevezetesen, a bevezetõben említett ha-
lászlével, s az ahhoz dukáló tésztával.
Nemrégiben a Fertõ-tó mellett járva kíván-
ta meg a hallevet, amihez ott nem kínálnak
tésztát. – De hát tészta nélkül nem tudom
megenni – fakadt ki az éhes vendég, aki vé-
gül a cérnametélt és a csusza között
választhatott…

Pach Ferenc ma is hazajár, szülei már nem
várhatják, de bátyja és családja, nagynénéi,
nagybácsijai igen. Ugyan Vác jelenti már
az otthont, de Paks a szülõvárost, és ahogy
mondja, a szíve csücskét.        

Dávid Ildikó
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Jó napot, mi újság?

A Kápolna utcából a Naphegy térre
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Sport

AZ ESZI–Duna Sport Kupa
döntõi után alig két héttel meg-
kezdõdtek a városi kispályás
labdarúgó-bajnokság mérkõzé-
sei is. Mint minden évben, idén
is a cél a szórakozási lehetõség
biztosítása a sportágat szeretõk
számára. 

– Húsz csapat nevezett, melye-
ket két tízes csoportba sorsol-
tunk, a kiemelési sorrendnél az
elõzõ három év teljesítményét
vettük figyelembe. A létszámot
tekintve örvendetes, hogy a ta-
valyinál hárommal több gárda
indult, mely a létjogosultságát is
jelzi az amatõr bajnokságnak –
mondta el Horváthné Szeip Ildi-
kó, a PSE szabadidõ szakosztá-
lyának vezetõje. Az alapszakaszt

követõen három részre oszlik a
társaság. A felsõházba a csopor-
tok elsõ három helyezettjei jut-
nak, õk az érmekért küzdenek
tovább. A középszakaszba a cso-
portok 4., 5., 6., helyezettjei jut-
nak, míg az alsóházba a 7., 8., 9.,
és 10.-ként végzett együttesek.
A csapatok április elsõ szombat-
ján játsszák a helyosztókat és a
döntõt. A hagyományokhoz hí-
ven idén is különdíjban részesül
a gólkirály, a legjobb játékos és
kapus, valamint a legsportsze-
rûbb csapat. Aki izgalmas, jó
mérkõzéseket szeretne látni,
mindenképp látogasson el a hét-
végék mindkét napján az ESZI
sportcsarnokba. 

Faller Gábor

Elindult a kispályás foci-
bajnokság, döntõ áprilisban

A tavalyi utolsó hazai mérkõzé-
sen hárompontos vereséget
szenvedett az ASE férfi kosár-
labdacsapata a Dombóvár ellen.
Akkor még úgy tûnt, csak kisik-
lás volt, a karácsonyi szünet
után ismét az õszi eredményes
szereplés következik. Nos, nem
így történt. Az év elsõ mérkõzé-
sén a táblázat alsó felében talál-
ható Kaposvárhoz utaztak Mé-
száros Zalánék. A találkozó esé-
lyese egyértelmûen a paksi csa-
pat volt, de ez a játékon nem
látszott meg. Az ASE csak a
mérkõzés utolsó öt percében
játszott a tudásához mérten, de
ez már kevés volt az üdvösség-
hez, csak az eredményt sikerült
kozmetikázni. Kaposvár – ASE
89-82. Az év második mérkõzé-
sére is idegenben került sor, a
Kaposvár mögött tanyázó Nyír-
egyházához utazott a Sabáli le-
génység. A bajnoki nyitányon
októberben 15 ponttal verte a
paksi csapat a nyírségieket, és
ezúttal is a gyõzelem volt az el-
várás. Nos, az eredmény láttán

egyvalami megállapítható, vé-
dekezésrõl nem sokat lehet be-
szélni. Egyeseknek az a véle-
ménye, ha Darris Nichols nem
sérült, vele simán nyer a Paks.
Azonban a „ha”-val kezdõdõ
mondatoknak nem sok értelme
van, különösen a sportban. A
tény: „ha” egy ponttal is, de ki-
kapott az ASE. Marso-Vagép
NyKK – Atomerõmû SE 97-96.
A két vereség után jöttek a fo-

gadkozások és magyarázkodá-
sok. Nincs a csapat háza táján
semmi probléma, nincsenek
klikkek, mindenki éhes a siker-
re, és a többi…. A Pécs elleni
mérkõzésre már foghíjas lelá-
tók elõtt került sor, a távolmara-
dók valamit sejthettek. A történ-
tek azonban minden képzeletet
felülmúltak. A vendégek tették
a dolgukat, az ASE játékosok
pedig asszisztáltak hozzá. A
paksi csapat kezdõ ötösébõl
összesen ketten találtak be az
ellenfél gyûrûjébe a 40 perc so-
rán. Gulyás 19 pontja kevés
volt, mert rajta kívül Williams
és Medve szerzett 12, illetve 10
pontot, és Csaplár-Nagy 3, míg
Kiss Zsolt 5 pontjával vége is a
pontszerzõk listájának. Védeke-
zésrõl, egyáltalán valami elkép-
zelésrõl pedig nem is beszélhe-
tünk. Az utolsó negyed egysze-
rûen megalázó volt. ASE –
PVSK-E. Center Pécs: 49-84. A
közönség reakciója aránylag
visszafogott volt, némi fütyülés
és fújolás után kiürült a csar-

nok. A mérkõzés után tíz perc-
cel Sabáli Balázs, az ASE veze-
tõedzõje bejelentette lemondá-
sát, Tóth János szakosztály el-
nök pedig szankciókat és sze-
mélyi változásokat helyezett ki-
látásba. A vasárnapi rendkívüli
elnökségi ülésen az elnökség
elfogadta Sabáli Balázs lemon-
dását.

– Több kosárlabdaedzõvel is
tárgyaltam, végül ketten marad-
tak, akik szóba jöhetnek a veze-
tõedzõi poszton. Az is elképzel-
hetõ, hogy az Albacomp elleni
január 25-i székesfehérvári mér-
kõzésen még Schmidt Béla má-
sodedzõ irányítja a csapatot. A
sérült Nichols pótlására is kere-
sünk embert. A hónap végén tár-
gyalok Sabáli Balázzsal, hogy
marad-e a klubnál, részt vesz-e
az utánpótlás nevelésben –
mondta el Tóth János szakosz-
tályelnök. Lapzárta után érke-
zett: Peter Stahl, a Dombóvár
korábbi trénere és Aaron
McCarthy közül kerülhet ki a
kosarasok új vezetõedzõje.  joko

Katasztrofális évkezdés, Sabáli lemondott

Az Országos Serdülõ Bajnokság
dél-dunántúli csoportjában az
ASE „A” fiú serdülõ kosárlabda-
csapata nyerte az alapszakaszt.

Az OSB minden csoportjában
január elején ért véget az alap-
szakasz. A kaposvári KASI Del-
finek „A” csapatával azonos
pontszámmal, de egymás elleni
jobb eredménnyel elsõ lett Dél-
Dunántúlon az ASE „A” csapata.
Nagy Gábor edzõ szerint az
eredmény azért is értékes, mert
két éve még 30 pont volt a kü-
lönbség a paksi és az országos 2.
kaposvári csapat között, most
pedig 20 ponttal az ASE nyert
Pakson, és csak 6-tal kapott ki
Kaposváron. Így az alapszakasz
végén mindkét csapat neve mel-
lett 13 gyõzelem,1 vereség és 27
pont található.

A nyáron Kunszentmiklósról
és Akasztóról is érkeztek játéko-
sok, így alaposan megerõsödött
a társaság. Hetente 1-2 alkalom-
mal, illetve az iskolai szünetek-
ben edzenek közösen a gyere-
kek, már van két egyforma ötös
sor, és szerkezetben is ígéretes a
csapat. Január végén és február
elején a Dél-Alföld régió két leg-
jobb csapatával: az országos baj-
nok Univer”A”-val és az orszá-
gos 5. Szedeák „A”-val   játszik
keresztjátékban a terület 1-4. he-
lyéért az ASE „A” és a Kaposvár
„A”, az országos elõdöntõbe ju-
tásért.

Az ASE „B” 5. lett a csoport-
ban így az összevont terület 9-12
helyéért játszik az Univer”B” és
a Viharsarki Farkasok „B” csa-
patával.                            -joko-

Alapszakasz-gyõztes serdülõk
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Harmincévi munka után lekö-
szönt a Tolna Megyei Tájfutó
Szövetség elnöke. Mittler Jó-
zsef 1965-ben ismerkedett
meg a tájfutással a Magyar
Természetbarát Szövetség ál-
tal meghirdetett ODOT (Or-
szágjáró Diákok Országos Ta-
lálkozója) mozgalom kereté-
ben. A paksi Vak Bottyán
Gimnázium tanáraként Szent-
endrén az MTSZ szervezésé-
ben ismerkedett meg a sport-
ág alapjaival.

– Nagyon megtetszett, és az
elsõ ODOT-ra, amelyet a mis-
kolci Csanyik völgyben ren-
deztek, már vittem paksi gim-
nazistákat, többek között
Kováts Balázst, Nepp Józsefet,
Oszvald Ferencet és Ledneczki
Ferencet – meséli Mittler Jó-
zsef – A fiúk három verseny-
számban: városismeret, termé-
szetjáró akadályverseny, tájfu-
tás vetélkedtek. Nekem a tájfu-
tás tetszett meg a leginkább, és
két éven belül segédedzõi vizs-
gát tettem. 1969-ben, az akko-
ri járási sportfelügyelõ,
Szinger Ferenc támogatásával
létrehoztuk a Járási Tájfutó
Szövetséget. Pakson 1973-ig a
Vak Bottyán Gimnázium tájfu-
tó szakosztályaként tevékeny-

kedtünk, majd a Paksi Sport-
egyesület önálló szakosztálya
lettünk.

A leköszönt elnök elmondta:
öt évvel késõbb, 1978-ban
megalakították a Tolna Me-
gyei Tájfutó Szövetséget,
amelynek az elnökévé válasz-
tották. Azt a posztot harminc
éven keresztül töltötte be,
2008. december 31-ével kö-
szönt le tisztségérõl. Ezzel
egy idõben a PSE-ben is átad-
ta a helyét. 

Mittler József negyven éven
át tevékenykedett Pakson a
tájfutásért. A megyei szövet-
ség új elnökét a márciusi köz-
gyûlésen választják meg.

Kovács József
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A diákolimpia futsal megyei
döntõbe, melyet az Atomerõ-
mû sportcsarnokában január
második hétvégéjén rendeztek,
a hat városkörnyéki gyõztes
került. Sajnos a dombóvári
körzet elsõ helyezettje nem je-
lent meg, így a két csoportra
osztás lehetõsége meghiúsult.
Maradt a körmérkõzéses rend-
szer, mely nem kedvezett a
paksi legényeknek. – A paksi
városkörnyéki döntõt a Deák
Ferenc Általános Iskola együt-
tese nyerte. A megváltozott le-
bonyolítás miatt nem alakulha-
tott ki erõsorrend, így az elsõ
két meccsünkön a Bonyhádtól
és a Szekszárdtól is balszeren-
csés vereséget szenvedtünk.
Úgy tûnik, le kell mondanunk
az országos döntõbe jutásról –
mondta el Poór József, a diák-
sport bizottság elnöke. A foly-
tatás sem sikerült a deákos diá-
koknak, mivel a Zombától is

kikaptak, így csak negyedik-
ként végeztek. A gyõztes a
Szekszárd lett, megelõzve
Bonyhád, Zomba, Paks és
Hõgyész csapatait. A rendez-
vényen jelen volt a Tolna Me-
gyei Diáksport Tanács titkára,
Földesi Gyula is, aki elmond-
ta: a paksiakat mindenképpen
dicséret illeti, hiszen az elmúlt
esztendõben is az atomváros
sportolói végeztek a legtöbben
az elsõ háromban az országos
diákolimpiákon. December
közepén a Megyei Diáksport
Tanács által szervezett díjátadó
gálán 19 sportág 169 egyéni és
19 csapatát díjazták. A paksiak
közül szép számú cselgáncso-
zót, kajak-kenust, röplabdázót
és floorballozót jutalmaztak,
tette hozzá Földesi Gyula.
Legközelebb már februárban a
játékos sportverseny és szelle-
mi vetélkedõ következik.          

röné  

Lemaradtak a dobogóról

Második hetét tölti a tatai
edzõközpontban a Paksi FC
Soproni Ligában szereplõ
labdarúgócsapata. Gellei
Imre együttese egy edzõ-
mérkõzést vívott, Székesfe-
hérváron 1:0-ra kikaptak a
paksi zöld-fehérek. Kedden
is felkészülési találkozó sze-
repelt a programban, ez
azonban a Dunaújváros lab-
darúgó klubja körüli anyagi
gondok miatt meghiúsult. A
keretben nagy változások
már nem várhatóak.
Csernyánszki Norbert és
Pintér Attila után Horváth

Levente és Nikolov Balázs
is aláírta szerzõdését a Paksi
FC-hez. Az egyetlen nyitott
kérdés Vituska Istváné, õt
még teszteli a paksi szakve-
zetés. Sérüléssel bajlódik
Tamási Gábor és Horváth
Levente, de minden bizony-
nyal hamarosan õk is csatla-
kozhatnak a kerethez. A tatai
edzõtáborozást követõen
egy hétig hazai környezet-
ben készül a PFC,  február
elején pedig a horvátországi
Porecsben tréningeznek to-
vább a paksi legények. 

Faller Gábor  

Porecsbe készül a PFC

Negyven évig a tájfutásért

A diákolimpia floorball or-
szágos döntõjében elsõ he-
lyen végzett a Vak Bottyán
Gimnázium 6. korcsoportos
lánycsapata. Az együttes ve-
zetõje, Klopcsikné Somorjai
Mária elmondta, a január 17-i
törökbálinti fináléba úgy ke-
rültek, hogy elõtte megnyer-
ték a dunaújvárosi országos
elõdöntõt. A Szolnoktól a cso-
portmeccsen kikaptak ugyan a
paksiak, de a budapesti Eöt-

vös Gimnázium gárdáját le-
gyõzték, így a keresztbeját-
szás során az egri Neumann
Gimnázium együttese várt rá-
juk. Az akadályt sikeresen
vették, ezért a döntõben a
Szolnok ellen már a revansra
készülhettek. A visszavágás
sikerült, és ami még fonto-
sabb, ezzel együtt a tornagyõ-
zelem is, így aranyéremmel
térhettek haza a paksi gimna-
zisták.                            efgé  
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Közben 18 gyõztes mérkõzést
vívott, háromszor csatolták a
derekára a WBO interkonti-
nentális bajnoki övét. Profi
karrierje során többször sérült
volt, a mostani mérkõzés is
emiatt csúszott. Világbajnoki
címe már sporttörténelem, Ko-
vács „Kokó” István és Erdei
Zsolt „Madár” után Balzsay
Károly a harmadik magyar
profi ökölvívó világbajnok a
WBO világszervezetnél, míg
Bognár „Bogesz” László az
IBC és az IBU világbajnoki
övét szerezte meg.

Amit viszont sokan nem tud-
nak, hogy ifj. Balzsay Károly
ökölvívó pályafutása Paksról
indult.

– Mikor kerültél Paksra?
– 1987-ben költöztünk Paks-

ra, édesapám a PSE ökölvívó-

inak lett az edzõje, édesanyám
a Tolnai úti óvodában volt óvó-
nõ. Én elõször a 2. Sz. Általá-
nos Iskolába jártam, majd a
Vak Bottyán Gimnáziumba.

– Az ökölvívással kezdted a
sportolást? 

– Nem, a nõvérem járt az
ASE-ba kajakozni, s mivel ki-
csi, gyenge gyerek voltam, így
engem is levittek, Makrai Csa-
ba tanítványa voltam. Nagyon
jó emlékeim vannak azokból
az idõkbõl.

– A paksi barátokkal tartod a
kapcsolatot?

Azóta is megvannak! Barok
Endrével, Sibel Lajossal és
Róth Andrással is tartjuk a
kapcsolatot, s habár már mind-
annyian elkerültünk Paksról,
ha tudok, szüretkor lejövök
Kömlõdre.

– Miért váltottál a kajakról a
bunyóra?

– Amikor elkezdtem sportol-
ni, az volt az álmom, hogy olim-
piai bajnok leszek. Aztán a ka-
jakban nem sok babér termett,
ezért átmentem az ökölvívók-
hoz, mivel az adott volt. Én kér-
tem aput, hadd menjek le vele
edzésre. 1995-ben ifiként az 54
kg-ban lettem elõször országos
bajnok a Paksi SE színeiben.

– Család?
– 2006-ban nõsültem, van

egy kislányunk. Hanna, most
másfél éves.

– Milyen az élet Hamburg-
ban?

– Az idõjárást nem szeretem,
sok az esõ és a köd. Amúgy
nyugodtabb, mint Pesten, az
emberek nagyon barátságosak.
Eleinte Madárék mellett lak-
tunk, de elköltöztünk úgy 6-7
km-el távolabb, de azért tartjuk
a kapcsolatot.

– Meddig szeretnél még profi
ökölvívó lenni?

– Még 3-4 évet szeretnék a
ringben tölteni, abba talán tíz
címvédés belefér! Habár elég
sérülékeny vagyok, ezért nem
nagyon akarok semmit sem el-
kiabálni, bízom benne, hogy
még lesz egy pár jó évem.
Most azonban pihenés követ-
kezik, otthon Budapesten. Két
hónapig nem megyek a kötelek
közé. 

– Azt hallani, hogy az idén
itthon is kötelek közé lépsz?

– Körülbelül egy hónap
múlva körvonalazódnak
majd a továbbiak, úgy tu-
dom, augusztus 22-én Buda-
pesten lesz a WBO világkon-
ferencia, és ennek kapcsán
rendezne az Universum Box-
Promotion egy gálát, termé-
szetesen a magyar világbaj-
nokaival!

Kovács József

Balzsay Károly a WBO trónján

Született: 
Kecskemét, 1979. július 23.

Klubja: 
Universum Box-Promotion

Súlycsoportja: 
nagyközépsúly (76,.204

kg/168 font)

Alapállása: 
fordított (balkezes) 

Edzõje: 
Fritz Sdunek (német) 

Legjobb eredményei amatõrként: olimpiai 9. ( 2000, Sydney)
Európa-bajnoki ezüstérmes (2002, Perm, 75 kg); junior Eb-
ezüstérmes (1997, Birmingham, 67 kg); hétszeres magyar baj-
nok (1997-99, 71 kg; 2000-2003, 75 kg)   
Profiként: 20 mérkõzésbõl 20 gyõzelem, ebbõl 16 KO. 3x
WBO interkontinentális bajnok, WBO világbajnok.

Pálfi Katalin szerkesztõ-ri-
porter meghívására egy nap-
ra Paksra látogatott idõsebb
és ifjabb Balzsay Károly
egy filmforgatásra. A film
készítõi elõször a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskolá-
ba (egykor 2. Számú Általá-
nos Iskola) vitték el az új-
donsült világbajnokot, ahol
találkozott egykori tanárai-
val, és beszélgetett a gyere-
kekkel. Ezután a Vak Boty-
tyán Gimnáziumba mentek,
ahol megkapta a Gimnázium
Örökös Kiváló Sportolója
díjat, a diákok pedig ének-
kel és tánccal kedveskedtek
neki. A paksi Halászcsárdá-
ban elköltött ebédet követõ-
en a városházán sajtótájé-
koztató keretében Hajdú Já-
nos polgármester köszöntöt-
te a kiváló ökölvívót és
édesapját, az egykori paksi
ökölvívóedzõt, aki a magyar
ökölvívó-válogatott szövet-
ségi kapitányaként is dolgo-
zott. A sajtótájékoztatón je-
len volt többek között a két
paksi sportegyesület ügyve-
zetõje, Balog Judit és Juhász
Sándor, Feil Ádám ökölví-
vóedzõ, valamint a 80-as
90-es évek paksi bokszsike-

reinek támogatói: Pónya Jó-
zsef, Hlavati József és Papp
Gyula. A nap utolsó állomá-
sa a PSE Fehérvári úti ököl-
vívócsarnoka volt. Balzsay
Karcsi a ringben tartott él-
ménybeszámolót több mint
harminc ökölvívó-palántá-
nak, az edzésmunkától
kezdve a világbajnoki cím-
mérkõzéséig.

– Sûrû volt a program, jobb
lett volna egy kicsit többet
beszélgetni az általános is-
kolámban a tanárokkal és a
gyerekekkel. Gyerekkorom
legszebb idõszaka volt a
Pakson töltött évek, sajnos
apunak tovább kellett lépnie,
mivel a rendszerváltás után
nem úgy alakultak a dolgok,
hogy itt tudjunk maradni,
ezért felköltöztünk Buda-
pestre. Jó volt találkozni a
volt osztályfõnökömmel, az
egyesületek vezetõivel. Jó
érzés volt újra látni Kacsát
(Kalocsai Zoltán) és Bogeszt
(Bognár László), valamint
Ádi bácsit (Feil Ádám), aki-
vel nagyon-nagyon régen
nem találkoztam – búcsúzott
ifj. Balzsay Károly, akit volt
iskolája már meghívott az
õszi Rákóczi napra.

Az ifjabb Balzsay Károly az athéni olimpia

után csapott fel profinak. Elsõ meccsét 2004.

szeptember 11-én a budapesti Kisstadionban

vívta, a szerb Milojko Pivljanin ellen KO-val

gyõzött a 3. menetben. A világbajnoki címmér-

kõzésig ezután még négy évet és négy hónapot

kellett várnia. 
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A Pro Artis Vonósnégyes

hangversenyét hallhatják a
felnõtt hangversenybérlet 3.
elõadásán január 26-án a mû-
velõdési központban. Közre-
mûködik: Ágotha-Vajer And-
rea I. hegedûn, Barkovics
Borbála II. hegedûn, Ágotha
Zoltán mélyhegedûn és
Gajzágó Mariann gordonkán. 

A Gyertyák csonkig égnek.

Márai Sándor könyvének
színpadi változatát láthatják a
Latinovits-bérlet második
elõadásán január 27-én 19
órakor a VMK színháztermé-
ben. A Soproni Petõfi Színház
darabjában többek közt
Koncz Gábor is színpadra lép.

A zenebarátokat várja Hor-
váth István a VMK könyvtárába
29-én, 18 órára. A téma Mozart:
Don Giovanni, Franco Zefirelli
operafilmjének II. része. 

A könyvtár értesíti kedves
olvasóit, hogy januárban elvi-
hetik a 2008-as magazinok
összegyûjtött példányait, az
elõfizetési díj 20 százaléká-
ért, továbbá új mûsoros dvd-k
és cd-k érkeztek a VMK téká-
jába. 

Delelõ Nyugdíjas Klub a
mûvelõdési központban, aho-
va várják az új tagok jelentke-
zését. A programokat hétfõn-
ként 10 órától beszélik meg, a
klubfoglalkozások (kártyá-
zás, kézimunkázás stb.) szer-
dánként 16-tól 19 óráig tarta-
nak. 

Ha érdeklõdik a fotózás

iránt, várja a Paksi Fotósok
Baráti Köre, ahol választ kap-
hat kérdéseire. Következõ
összejövetelüket január 29-
én, 17 órától szervezik a
VMK-ba. 
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Mozimûsor
Január 25. (vasárnap) 19 óra

KAMÉLEON

magyar szélhámosfilm

Január 28. (szerda) 19 óra
ÉJJEL A PARTON

feliratos am. romantikus film

Január 30. (péntek) 19 óra
D-WAR –

SÁRKÁNYHÁBORÚ

feliratos dél-koreai 
fantasyfilm

Február 1. (vasárnap) 19 óra
A HALÁLOS

KÖZELLENSÉG

feliratos francia akciófilm

Február 4. (szerda) 19 óra
HAZUGSÁGOK HÁLÓJA

feliratos am. kém-thriller

AVárosi Múzeum 2009 májusá-
ban a paksi iskolák történetérõl
szóló idõszaki kiállítást nyit,
melyhez szeretnék az Önök se-
gítségét kérni. Amennyiben ren-
delkezik olyan, iskolához kötõ-
dõ tárgyi emlékkel, fotóval, tör-
ténettel, mellyel szívesen hozzá-
járulna a kiállítás anyagának tel-
jesebbé, színesebbé tételéhez,
kérjük keresse munkatársukat
Varga Tímeát az 510-448-as te-
lefonszámon, vagy személyesen
a múzeumban. A tárgyakat a ki-
állítás lebontása után visszajut-
tatják tulajdonosának.

A Városi Múzeum
felhívása

Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány pályázatot hirdet
Zöld Tódor szelektív hulladék-
gyûjtõ ismeretterjesztõ prog-
ramjához jelmondat írására. Ál-
talános iskolás tanulók pálya-
munkáit várják, melynek tartal-
maznia kell a jelmondatot, a pá-
lyázó nevét, címét és iskoláját.
Az I. helyezettet 10 ezer forint
értékû könyvvásárlási utalvány-
nyal díjazzák. Beküldési határ-
idõ február 13., cím: „Együtt a
parlagfû ellen” Alapítvány
,7030 Paks, Gesztenyés utca
24., további információt a
75/510-413-as telefonon kér-
hetnek az érdeklõdõk.  

Zöld Tódorhoz
várnak jelmondatot

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
PAKSON!

Cipzár csere, felvarrás, javítás, 
méretre igazítás, átalakítás, felújítás!

Átvevõ hely: Paks, Dózsa Gy. u. 25
Méteráru – lakástextil üzlet

Elérhetõségek:
Tel: 75/310-351, 70/528-5431

Minden érdeklõdõt vár a Német
Nemzetiségi Kisebbségi Önkor-
mányzat a január 31-i Sváb Bál-
ba. Az este hét órakor kezdõdõ
mulatságon a Roger Schilling és
a Jákob Band húzza majd a talp-
alávalót a Dunakömlõdi Falu-
házban. A rendezvényen fellép-
nek a paksi német nemzetiségi
iskolák tánccsoportjai és a
németkéri tánccsoport. A batyus
bálban büfé is várja a vendége-
ket. Belépõket a német önkor-
mányzat hivatalában válthatnak
az érdeklõdõk, telefon: 20/994-
59 67. 

Sváb bál

Bár a jégzajlás miatt szünetelt,
már újra jár a paksi komp.
Délelõtt 7-tõl 12 óráig, délután
14-tõl 16-ig óránként közleke-
dik. A kompátkeléssel kapcso-
latban bõvebb információ a
(20) 539-2617-es kikötõi tele-
fonszámon kérhetõ. 

Komp

Programok
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RENDKÍVÜLI 

TÉLI VÁSÁR 

A LENS 

OPTIKÁBAN
MINDEN SZEMÜVEGKERET

50-70%-os KEDVEZMÉNNYEL!

Az akció 2009. január 10-tõl 2009. január 31-ig tart, 
az üzlet teljes szemüvegkeret készletére vonatkozik.

Szemüvegkészítés esetén 

a szemvizsgálat INGYENES.
Bejelentkezés: 75/511-246 telefonszámon.

7030 PAKS
Dózsa György u. 20.
Telefon: 75/511-246

Paksi sikerek is születtek a 12.
Nemzetközi Vince-napi Borver-
senyen, a vajdasági Temerinben,
ahol fõként a vörös nedûk hódí-
tottak. A borversenyt a Temerini
Kertbarát Kör hívta életre,
amely a borkultúra egykori hír-
nevének fellendítését tûzte zász-
lajára. – Nagyapáink idejében

nem volt udvar, ahol ne szorítot-
tak volna helyet egy-két „kvad-
rát” szõlõnek. De a „gang” olda-
lát is felfuttatták szõlõvel, mely-
nek árnyékában jólesett elfo-
gyasztani a fõként vörös
szlankából nyert nedût – eleve-
nítik fel a kertbarát kör honlap-
ján a hagyományokat. A dél-
bácskai település borászai kül-
földi versenyekre is eljutottak,
így Pakson is jártak már, innét a
kapcsolat. 

Három paksi bíráló is részt vett
a versenyen, Keller János és
Hoós László nem elõször zsûriz-
te a vajdasági verseny borait, s
most velük tartott Polgár Zoltán
is. Mint azt a Sárgödör téri Prés-
háztulajdonosok Egyesületének
borbírájától, Polgár Zoltántól
megtudtuk, az 533 mintát 12
zsûri ízlelte, a paksiak pedig az
alábbi sikereket érték el: Mayer
István a vörös kategóriában
arany-, ezüst- és bronzminõsítést

is szerzett boraival. Ugyancsak a
vörösnél Kováts Zalán aranyér-
met hozott haza, Hoós László
ezüstöt, Polgár Zoltán pedig
bronzot. Utóbbi kettõ a rozé ka-
tegóriában is jól szerepelt, hi-
szen ezüsttel ismerték el borai-

kat, valamint Hanuszka Sándor
is ezüstminõsítést szerzett. Cse-
megeboroknál a dunakömlõdi
Spiesz Józsefet ugyancsak
ezüsttel jutalmazták.

A megmérettetésen jól szere-
peltek még a kistérségbõl a
sárszentlõrinci borok is, melyek
fõként a fehér kategóriában vé-
geztek az élen. 

Dávid Ildikó

Ízlett a Vajdaságban a paksi vörös

Téli pillanatok
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