
PAKSIHÍRNÖK
Egy kis odafigyeléssel meg le-
hetett volna akadályozni – mondja
az idõs asszony, akinek húsvét hét-
fõn öntötte el házát a lakóteleprõl
lezúduló esõvíz. 5. oldal

A kommandósok a szolnoki
drukkerek szerint brutálisan
megvertek néhány vendégszur-
kolót. A rendõrség másként „em-
lékszik” a történtekre. 8. oldal

„Az elsõ pofon után kellett volna
otthagynom, de elhittem, hogy nem
lesz több…” 9. oldal

A fiatalok annak a véleményét
fogadják el, aki maga is megta-
pasztalta már a drog hatásait.

10. oldal

Az óborok vitték a pálmát

XIV. ÉVF. 1. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2005. ÁPRILIS 8.

Mérsékelt vita, kevés módosító ja-
vaslat mellett fogadta el idei költség-
vetését a város önkormányzata.
Rendkívül szigorúan tervezték a bü-
dzsét, különösen a támogatásoknál, a
városüzemeltetésnél és a céltartalé-
koknál húzták szorosra a nadrágszí-
jat. Az intézmény-fenntartási költsé-
geknél kisebb növekedést terveztek
oly módon, hogy a dologi kiadásokat

a tavalyi szinten tartják, a személyi
kiadások pedig kismértékben nõnek.
A képviselõ-testület úgy döntött,
hogy idén kétszázmillió forint hitelt
vesz fel. Ennek oka, hogy rendkívül
kedvezõ kamatfeltételek mellett ju-
tott a város a tízéves futamidejû köl-
csönhöz. A felvett összeget útfejlesz-
tésre szánja az önkormányzat.

Évrõl-évre egyre többen neveznek a
Sárgödör téri borversenyre. Nemcsak
a minõsítésre váró minták száma sza-
porodik, hanem azoké is, akik boruk
mellett magukat is próbára teszik, s be-
kapcsolódnak a bírálatba. Négy éve ve-
zette be a rendhagyó borbírálatot a
Sárgödör téri Présháztulajdonosok
Egyesülete. A különleges ebben az,
hogy nem, illetve nem csak képzett bo-
rászokat hívnak a zsûribe, hanem a bo-
ros gazdákat is. Sõt, tulajdonképpen
bárkit szívesen látnak, aki szeretné
megízlelni a borokat, s a borbírálat
szépségét. Bár újborból tízszer annyit
neveztek, mint óborból, aranyat itt is,
ott is négyet osztott a zsûri. Az idei év-
járat gyenge volt, ilyenkor hiába a jó
szándék, odafigyelés, nem könnyû jó
bort készíteni – mondják a borászok.
Ez ezúttal Tímár Ferencnek, Nikl Já-
nosnak és Brenner Mártonnénak sike-

rült. Míg a két férfiú egy, a hölgy két
arannyal térhetett haza.

Tímár Ferenc oportója mellett a vö-
rösborok között hét ezüstöt és ugyan-
ennyi bronzot osztottak. Brenner
Mártonné vegyes fehérbora, Nikl Já-
nos lakhegyi mézese ért aranyat a fehé-
reknél, ahol 17 mintát ezüsttel, tizen-
kettõt bronzzal jutalmazott a zsûri. A
hagyományos paksi sillerek között egy
arany, egy ezüst, a roséknál egy ezüst,
két bronz a mérleg. Egy bronzminõsí-
tés, két ezüst mellett négy boros gazda
büszkélkedhet új aranyérmes óborral,
Szintai Mária, Szedmák István, Kováts
Balázs és Kovács Mihály. A legmaga-
sabb pontszámot, s így a champion-
díjat Kovács Mihály, a versenyt szerve-
zõ egyesület egyik vezetõje kapta. A bí-
rálók merlot cabernet cuveé borát érté-
kelték a legjobbnak.

Folytatás a 2. oldalon

Félmilliárdot szánnak
útépítésre
A paksi önkormányzat több, mint hat és fél milliárd forintból gazdálko-
dik idén. A kiadásokat körültekintõen, sokak szerint szigorúan tervezték.
A bevételek felét intézményfenntartásra fordítják, beruházásra ebben az
évben 1,3 milliárd jut. A pénzbõl egyebek mellett utakat, teniszsátrat épí-
tenek, felújítják a Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményt és a
cseresznyési tábort.

Folytatás a 3. oldalon
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Megjelenik kéthetente, 3000 példányban

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

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: 20/583-0866; 70/310-8374
Következõ megjelenés: április 22.

A címlap panorámaképét a www.paksnet.hu
bocsátotta rendelkezésünkre. Címlapfotó: Fonyó Dániel

A hatos út mellett álló ke-
reszt avatásának elsõ évfor-
dulóján rendeztek lakossági
fórumot Csámpán. Az április
eleje ezentúl kétszeres jubi-
leum lesz, hiszen ekkor vet-
ték birtokba a közösségi há-
zat, ahol sokak reményei
szerint kellemes és tartal-
mas napokat töltenek majd
együtt. Az önkormányzat ál-
tal vásárolt közösségi ház-
ban tartott fórumon elõbb a
településrész képviselõje,
Feil József számolt be az ed-
dig végzett munkáról, majd
megvitatták gondjaikat-ba-
jaikat. A hozzászólások azt
bizonyították, hogy a legsür-
getõbb az útépítés volna, de
szorgalmazták a közvilágítás
bõvítését, korszerûsítését, a
helyi járatok számának nö-
velését. „Az elsõk között ke-
rülhet sorra a világítás, de az
útépítésre minden bizonnyal
várni kell. Megoldást a ter-
vezett kerékpárút jelenthet,
ám ezt az idén még nem kez-
dik el építeni.” – mondták el
az önkormányzat képvisele-
tében jelenlévõk: Herczeg
József alpolgármester,
Bagdy László tanácsnok és
Kern József képviselõ. A
résztvevõk abban maradtak:
a fejlõdés gátja az építési ti-
lalom, amely az erõmû közel-
sége miatt érinti Csámpát.

A most birtokba vett kö-
zösségi házat rövidesen át-
építik, alkalmassá teszik

társasági és sportesemé-
nyek megrendezésére. A
csámpaiak legnagyobb ün-
nepét, az elszármazottak
találkozóját, mégsem itt
tartják, mert – mint az ta-
valy is bebizonyosodott –
nem férnek el a vendégek.
Az eseményt idén is, mint
egy évvel korábban, június
elején tartják.

A csámpai lakossági fórum-
mal egy idõben az Országos
Atomenergia Hivatalnál tár-
gyalt Hajdú János és dr.
Blazsek Balázs. Paks polgár-
mestere és jegyzõje az atom-
erõmû három kilométeres
körzetében érvényben lévõ
építési tilalom feloldását

szorgalmazta. Ez a csámpai-
ak régi igénye, hisz’ ez aka-
dályozza a fiatalok letelepe-
dését. Másrészt egy befekte-
tõ itt szeretné megépíteni
Magyarország legnagyobb
logisztikai és raktárbázisát,
amelyhez a hatóság hozzájá-

rulása kell. Hajdú Jánostól
megtudtuk, nem kaptak po-
zitív választ, ezért az Igaz-
ságügy Minisztériumhoz for-
dulnak. – Az építési tilalom-
ról szóló 1982-es rendelet
már nem hatályos, a helyette
létezõ kormányrendeletben
viszont már nincs benne a
határozottan, pontosan meg-
fogalmazott építési tilalom –
mondja a polgármester, aki
bízik abban, hogy meghall-
gatásra találnak. „A város
mindig toleráns volt az
atomerõmûvel, reméljük,
hogy a város érdekében
most a hatóság lesz rugal-
mas és megengedõ.”

Vida Tünde

Felavatták Csámpán 
a közösségi házat
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Paks Város Hegyközsége és
Önkormányzata 2005. ápri-
lis 21-re meghirdeti hagyo-
mányos borversenyét. A
borversenyre jelentkezhet
az a Paks területén szõlõte-
rülettel rendelkezõ terme-
lõ, aki legalább 100 liter sa-
ját termelésû borral rendel-
kezik. A minták leadási he-
lye: Paks, Hõsök tere 1.,
ideje: április 18., hétfõ 12
óráig. A minták leadásához
a palackot és a tájékoztatót
szintén a fenti helyszínen
kaphatnak az érdeklõdõk.
Nevezési díj 500 Ft
mintánként. A borverseny
eredményhirdetése 2005.
április 22-én 18 órakor lesz
a Prelátus épületében. 

A polgármesteri hivatal
2005. évre meghirdeti a
„Város Bora” címet, mely-
re az a gazda nevezhet, aki
300 liter bort fel tud aján-
lani a városnak megvétel-
re. Részletes felvilágosí-
tást az üvegek átvételekor
Kanczler Istvánné, a
Hegyközség elnöke ad az
érdeklõdõknek.

Városi borverseny

A verseny egyébként nyi-
tott, arra bármelyik paksi
borászt várják, függetlenül
attól, tagja-e az egyesü-
letnek. 

A rendhagyó bírálati mód-
szert négy éve Polgár Zoltán
javaslatára vezették be. Az
ötlet jónak, hasznosnak bi-
zonyult – vélekedik –, hiszen
– mint mondja – alkalma van
mindenkinek összehasonlí-
tania a borát másokéval. Így
felismerheti a hibákat, s al-
kalma van megismerni má-
sok módszereit. Cseppet
sem elhanyagolható elõny
mindezen túl, hogy a népes
bírálóbizottság minden alka-
lommal egy kedélyes dél-
után tölt együtt. Így volt ez
idén is, amikor a Polgár-pin-
cében késõ estébe nyúló be-
szélgetéssel zárult a borver-
seny. vida

A Paksi Hírnök irodáját 
a TelePaks Kht. székházában
találja meg. Ügyfélfogadás:

hétfõ: 14.00–16.00
szerda: 16.00–18.00
péntek: 09.00–11.00

Szeretné, hogy az olvasók
az Ön üzletében is meg-
találják a Paksi Hírnököt? 

20/398-4504

Folytatás a címlapról
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Tisztelt Olvasó!

Jól választott, amikor kezé-
be vette az újságot. Önkor-
mányzatunk, városunk fe-
lelõs irányítójaként, azt
szeretné, hogy törekvéseit,
terveit, munkáját Ön is
megismerje, hiszen Önre is

tartozik, hogy mi és miért
történik településünkön,
településünk környezeté-
ben. Reményeim szerint az
újraindított Paksi Hírnök
meg fog felelni ennek az
igénynek. Kérem, fogadja
jó szándékkal!

Mivel nincs takargatni va-
lónk egymás elõtt, így tabu-
témák sincsenek, minden
megjelenhet, ami tûri a
nyomdafestéket. Az önkor-
mányzat legfõbb elvárása a
lappal szemben az, hogy ér-
tékrendjét, hovatartozását
illetõen független, elfogulat-
lan legyen, politikai szem-

pontból pedig mértéktartó
és kiegyensúlyozott.

József Attila Thomas
Mann üdvözlése c. versé-
ben 1937-ben azt írja: „az
igazat mondd, ne csak a va-
lódit”.  Azzal bocsátom út-
jára az újságot, hogy mind-
nyájan elégedettek le-
szünk, ha ez teljesül.  Per-
sze az sem lesz baj, ha szí-
nes, olvasmányos, közér-
deklõdésre számot tartó
írásokat is tartalmaz.

A szerkesztõségnek jó
munkát, Önnek jó olvasást
kívánok!

Hajdú János

Az ifjúsági-, sport- és
esélyegyenlõségi bizott-
ság pályázatot írt ki alapít-
ványok, egyesületek, gazda-
sági társaságok és társadal-
mi szervezetek számára. A
pályázók a diák- és szabad-
idõsport-programok meg-
szervezésének támogatásá-
ra, hátrányos helyzetûek, fo-
gyatékosok részvételével
zajló szabadidõs programok
támogatására és gyerme-
kek-fiatalok részvételével
zajló rendezvények támoga-
tására adhatnak be pályáza-
tot. A pályázat beadási ha-
tárideje április 22.

Fiatal, szakképzett pá-
lyakezdõk Pakson törté-
nõ letelepedésének tá-
mogatására hirdet pályáza-
tot a képviselõ-testület szak-
bizottsága. Pályázhat min-
den 35 évnél fiatalabb sze-
mély, aki elsõ szakképesíté-
sét legfeljebb 10 éve szerez-
te és jelenleg is képzettségé-
nek megfelelõ munkakörben
Pakson dolgozik, vagy a kö-
zeljövõben, képzettségének
megfelelõ munkakörben
Pakson fog elhelyezkedni. A
pályázat beadási határideje
május 31. A részletes pályá-
zati kiírások a www.paks.hu
oldalon olvashatók.

Az önkormányzat hagyo-
mányosan július elsején
adja át a Pongrácz Sándor-
díjat. Az elismerést olyan
személy kapja meg, aki
munkájával jelentõsen hoz-
zájárult a város egészség-
ügyi ellátásának fejlesztésé-
hez. A kitüntetés adományo-
zására javaslatot tehet min-
den paksi lakos, paksi szék-
helyû jogi személy, valamint
jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet. A ja-
vaslatokat, melynek tartal-
maznia kell a jelöltnek azon
tevékenységét, amely mél-
tóvá teszi a kitüntetésre,
2005. május 2-ig lehet be-
nyújtani Paks város jegyzõ-
jéhez.

A szigor ellenére a tavalyi
évet meghaladó arányban
jut fejlesztésre. Erre a ter-
vek szerint 1,3 milliárdot
fordítanak ebben az évben.
Ennek jelentõs részét útépí-
tésre szánják, de idén elkez-
dõdik a teniszcsarnok építé-
se is. Tervezik, hogy a Pro
Artis Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény (volt Mû-
vészeti Iskola) fõépületét
rekonstruálják, a régóta
rossz állapotban lévõ tetõ-
szerkezetet megjavíttatják.
Az önkormányzat döntése
szerint az idei év egyik
nagyberuházása lesz az egy-
kori cseresznyési iskola
felújítása, ez ma táborként
funkcionál. Az intézmény
szolgáltatásai iránti igény
növekedésére válaszul eb-
ben az évben bõvítik az Idõ-
sek Otthonát is.

Hajdú János polgármester
maga is egyetért a város idei
költségvetésérõl kialakult
véleményekkel. „Soha rosz-
szabb évünk ne legyen, an-
nak ellenére, hogy kétségte-
lenül igazuk van azoknak,
akik szigorúnak tartják az
idei költségvetést, de azt
gondolom, hogy a közpénzzel

a város vezetõinek felelõs-
séggel kell gazdálkodniuk” –
vélekedik.

A tavalyi összeg kétszere-
sénél is többet fordítanak
idén utakra. Felújítják az
Öreghegy utcát, ez 175 milli-
óba kerül, 175 millióért
Dunakömlõdön a Béke utcát,
s megépítik a Kápolna utcá-
ban a körforgalmat, s a hoz-
zá tartozó új pályatestet a
Táncsics utcában. Az elõzõ
két útnál javában folynak az

elõkészületek, elkészültek a
tervek, megvannak az enge-
délyek. Az önkormányzat
állami támogatást is igénybe
kíván venni az útjavítások-
nál, a tervezett utak azonban
nem felelnek meg a kiírás-
ban foglaltaknak. Ezért a hi-
vatal munkatársai öt olyan
területet jelöltek ki, amelyek
megfelelnek az elvárások-
nak, s benyújtották a pályá-
zatot. Kedvezõ elbírálás ese-
tén az ötvenmilliós önrész
mellé ötvenmillió állami tá-
mogatást kap a város.

-vt-

Félmilliárdot szánnak útépítésre
Folytatás a címlapról
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Folytatódik az
útfelújítási program
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Az orvosi ügyelet hétközna-
pokon csak a paksi lakossá-
got látja el. Hétvégén, pénte-
ken este hat órától hétfõn
reggel nyolc óráig, a duna-
szentgyörgyi és a németkéri
önkormányzattal kötött tár-

sulási szerzõdés értelmében
e két település betegeit is. Az
ügyeleten megjelenõk száma
változó, de voltak napok, ami-
kor több, mint száz beteg
adatait regisztrálták a számí-
tógépen. 

Dr. Pásztor Hilda, a Házi-
orvosi Szolgálat vezetõje
szerint a tapasztalatok azt
mutatják, hogy sokan indo-
kolatlanul keresik fel a Rá-
kóczi utcai rendelõt. „A na-
pok óta fennálló betegség
gyógyítása és az éppen elfo-
gyó gyógyszerek felírása a
háziorvos feladata. Ha ilyen
ügyekben a hétvégi ügyele-
tet keressük fel, esetleg sok-
kal nagyobb probléma miatt
telefonáló beteghez késve
érkezhet az ügyeletet adó or-
vos.” – mondja. 

Az ügyelet forgalmát egye-
bek között felvilágosító elõ-

adások szervezésével próbál-
ják csökkenteni. Ezekre a
programokra a jövõben még
nagyobb szükség lesz, hiszen
a Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás megalakulásával a
Rákóczi utcai rendelõben ala-
kítják ki a társulás települé-
seit ellátó három központi
ügyelet egyikét. A nagyobb
körzet, s az ehhez tartozó
több település sokkal több
beteget jelent. A megfelelõ
ellátást dr. Pásztor Hilda sze-
rint csak úgy lehet biztosíta-
ni, ha az ügyeletet csak arra
használják, amire való: sür-
gõsségi ellátásra. -dal-

A Háziorvosi Szolgálat felmérései szerint a paksi orvosi
ügyelet forgalma indokolatlanul magas, sokan nem
sürgõsségi ellátást igénylõ problémával keresik fel. Volt
olyan hosszú hétvége, amikor több, mint négyszázan
vették igénybe az ügyeletet. Az orvos feladata az ügye-
let ideje alatt megbetegedettek gyógyítása és az életve-
szély elhárítása, nem a gyógyszerfelírás. 

Csak vészhelyzetben

A Bi-ser Húsért mind a két
területen dolgozik, míg a
Pegano-Pig Kft. csak a keve-
rõüzemet használja. Dr.
Blazsek Balázs jegyzõ intéz-
kedésére kivonult a rendõr-
ség a telepre. A rendõri in-
tézkedésre a Madagro Kft
minden ellenállás nélkül fel-
nyitotta a sorompót az ott
várakozó traktorok elõtt. 

Az ügy háttere meglehetõ-
sen bonyolult és ingoványos,
még a kivonuló rendõröknek
is csak hosszabb-rövidebb
tanakodás után sikerült tisz-
tábban látniuk.

Az elõzmények évekkel ko-
rábbra nyúlnak vissza. A
paksi állami gazdaságot a
rendszerváltás után privati-
zálták. Így került a biritói
sertéstelep és a keverõüzem
PAG Rt. tulajdonába. Az em-
lített cég, két kft-t is mûköd-
tetett itt, a Takarmány Kft-t
és a PAG Pig Kft-t. Ekkor
már jelen volt a Bi-ser
Húsért Kft, amely – tulajdo-

nosa elmondása szerint –
1997. március 20-án megálla-
podott a PAG Rt.-vel a ser-
téstelep technológiájának in-
gyenes használatában.

A PAG Rt. által mûködte-
tett cégeket felszámolták,
és azóta nem született hatá-
rozat, hogy a Bi-ser ne
használhatná bérleti díj fi-
zetése nélkül a területen lé-
võ technológiát. A felszámo-
lás során a Pegano-Pig kft.
vásárolta meg a keverõ-
üzem technológiáját. A ser-
téstelep földterülete, tech-
nológiája és a keverõüzem
földterülete az OTP
Factoringhoz került, mely
több sikertelen próbálkozás
után eladta a madocsai be-
jegyzésû Madagro Kft-nek.
A cégvezetõk szerint, mivel
õk a teljes vételárat kifizet-
ték, a területen dolgozó cé-
gek jogtalanul tartózkod-
nak ott, vagy legalábbis
bérleti díjat kellene fizetni-
ük. Dr. Blazsek Balázs jegy-

zõ szerint az igaz, hogy a
Madagro kifizette a teljes
vételárat, de még nem sze-
repel a tulajdonlapon mint
tulajdonos, mivel a terület
tulajdonjogi per alatt áll. A
Bi-ser Húsért a PAG Rt-vel
kötött megállapodás alap-
ján birtokvédelmért folya-
modott a jegyzõhöz, aki ha-
tározattal és a rendõrség
segítségével kötelezte a
Madagro-t a sorompó fel-
nyitására.

A Pegano-Pig képviselõje
az állítja, hogy a tulajdoná-
ban lévõ technológiát is elad-
ta az OTP Factoring a
Madagro Kft-nek. A cég bir-
tokvédelmi kérelme a me-
gyei bíróságon van rendkí-
vüli intézkedés céljából, illet-
ve ugyan itt per folyik a tu-

lajdonjogok megállapítása
érdekében. Ezeken felül ér-
vényben van a Bi-ser Húsért
jegyzõi birtokvédelmi hatá-
rozata.

A Pegan-Pig fontolgatja az
általa ellehetetlenítettnek ti-
tulált körülmények miatt a
terület elhagyását. Ez 15
munkás elbocsátását jelent-
heti. 

A konfliktusok nem új kele-
tûek, a bojkott és az ököljog
érvényesítése szinte havonta
ismétlõdik. Nem ez volt az el-
sõ – s valószínûleg nem az
utolsó – alkalom, hogy a rend-
õrségnek kellett közbelépnie.
A tulajdonviszonyok bonyo-
lultak, tisztázásuk a bírósára
vár. Valószínûleg hosszú foly-
tatásra számíthatunk.

Polgár Tamás

Privatizációs 
mellékvágány
Nem engedte be a biritói sertéstelepre és keverõüzemhez
a magát teljes jogú tulajdonosnak valló Madrago Kft. a
Bi-ser Húsért és a Pegano-Pig dolgozóit, arra hivatkoz-
va, hogy a cégek jogtalanul, bérleti díj fizetése nélkül
tartózkodnak a területen.
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Húsvét hétfõn a Kosár és
Táncsics utca lakóinak egy
része arra ébredt, hogy az
ablakok alatt hömpölyög a
víz. Egy hirtelen jött zápor
miatt a hegyrõl lezúduló
esõvíz mennyisége megnõtt,
a lefolyók megteltek, s az ár-
vízvédelmi készültség miatt
a víz nem tudott átfolyni a
Dunába. A zsilipeket, ké-
szülve a folyó tetõzésére, na-
pokkal korábban a vízügyi
hatóság záratta le: a védelmi
szakemberek összeültek
Pakson, s döntöttek a teen-
dõkrõl. A zsilipekhez szi-

vattyúkat telepítettek. A Pá-
li ároknál lévõ szivattyú
azon a hétfõ reggelen nem
mûködött. A Táncsics 18-
ban öt garázs és a tárolók
kerültek víz alá. A lakók a
tûzoltókkal közösen terel-
ték, hordták, szivattyúzták a
vizet. Hetedízben árasztotta
el õket a csapadékvíz. „Ígér-
ték, hogy megoldják, így si-
került. A mi nyakunkba zú-
dul az egész város vize.” –
panaszolja Vidman István,
aki a többiekkel egyetértve
állítja, meg lehetett volna
mindezt akadályozni, de

senki sem volt a zsilipnél, sõt
a szivattyú is rossz volt. Vass
György, a polgármesteri hi-
vatal ár- és belvízvédelmi fe-
lelõse elismerte: nem mûkö-
dött a szivattyú, a motor el-
indult, de nem kapta fel a vi-
zet. – A gondot a mûszaki
probléma mellett mintegy
félórányi késés okozta –
mondja. „Hat órakor végig-
jártam a folyót, akkor még
minden rendben volt, fél
hétkor riasztottam a tûzoltó-
kat, gépkezelõket. Telepítet-
tünk egy tartalék szivattyút,
de úgy tûnik, már késõn.” –
idézi fel az eseményt. A Ko-
sár utcában a 28/a alatt
Horváthék szenvedték el a
legnagyobb kárt. Nem elõ-
ször. Náluk a kert és udvar
mellett a pince is víz alá ke-
rült. „Ezt egy kis odafigye-
léssel meg lehetett volna
akadályozni.” – mondja az
idõs háziasszony könnyekkel
küszködve. 

Ugyanígy vélekedik a
szomszédban lakó Knap Zol-
tán, aki mélységesen fel van
háborodva a történtek miatt.
Családját anyagi kár nem
érte, de a történtek elültet-
ték bennük a félelmet.
„Megdöbbentõ látvány volt,
ahogyan emelkedett a víz az
ablak alatt. Nekünk most
már mindig arra kell számí-
tanunk, hogy ez bármikor
megtörténhet?” – teszi fel a
kérdést. Véleménye szerint
számos hibát elkövettek a
védelemmel megbízott szak-
emberek. „Azt beszélik,
hogy a szivattyú nem csak
azon a reggelen nem mûkö-
dött, hanem korábban sem.
Õr sem volt mellette. A tûz-
oltókat pedig én értesítet-
tem nem sokkal hét óra
elõtt.” – állítja, s hozzáteszi,
ha kell, feljelentést tesz, bí-
róságra megy, de a történte-
ket nem hagyja annyiban.

Vida Tünde 

Idõben felkészültek a Duna magas vízállására Pakson.
Az árvíz nem is okozott gondot, merthogy a jelzettnél
alacsonyabban tetõzött a folyó. Nem úgy az esõ: a
csapadékvíz nem tudott átjutni a lezárt zsilipeken,
elárasztotta a víz a mélyebben fekvõ területeket. Az itt
élõk szerint ennek nem kellett volna megtörténnie.

A lakók megelégelték 
a vizet

A rendelõintézetben korsze-
rû mûszerekkel felszerelt
szakrendelõkben fogadják a
betegeket – mondta el dr.
Pásztor Hilda, az intézmény
igazgatója. – A szemészeten
három újfajta, a betegség
megállapításhoz hozzásegítõ
beavatkozást is végeznek. A
cukorbetegeknél és a magas
vérnyomásban szenvedõknél
az elõírt vizsgálatok progra-
mozhatóak, ezeket tervezett
idõpontokban, elõjegyzés
alapján kell kérni. A szem-
üveg felírásra valóban há-
rom-négy hetet kell várni, de

– teszi hozzá Pásztor
Hilda – a szemgyen-
geség nem napok
alatt alakul ki. 

A sürgõsségi ellá-
tást igénylõ betege-
ket minden esetben soron kí-
vül látják el az orvosok vala-
mennyi szakrendelésen, így
a kardiológián is. Ide általá-
ban háziorvosi beutalóval, la-
bor-, röntgen- és szemészeti
leletekkel érkeznek a bete-
gek. Az új ellátottaknál az
ultrahangos és terheléses
vizsgálatot minden esetben
elvégzik. Ez idõt igényel, de

ennek köszönhetõen a vissza-
rendelt betegeknél már csök-
ken a vizsgálati idõ.

A szakrendelések az egy-
éves tapasztalatokat össze-
vetve havi keretet állapítot-
tak meg – tájékoztatott az
igazgató fõorvos. A betegbe-
küldési adatokat elemezve a
háziorvosok közremûködését
is kérték, hogy a sürgõs vizs-

gálatot igénylõ páciensek ke-
rüljenek minél elõbb szakor-
vos elé. 

Az elõjegyzés rendszerét
mindenütt alkalmazzák az
országban,  csak jól kell élni
a lehetõséggel és türelmes-
nek lenni, hiszen az ajtó mö-
gött olyan munka, gyógyítás
folyik, amelynek nem lehet-
nek idõkorlátai. -dal-

Hosszú várakozási idõre számíthatnak a bete-
gek, ha szeretnék igénybe venni az új rendelõ-
intézet néhány szakrendelését. A várakozás –
mint azt lapunknak is jelezték – a szemésze-
ten és a kardiológián nyúlik a leghosszabbra.
Az intézetvezetõ tájékoztatása szerint a ter-
vezhetõ vizsgálatokat elõjegyzés alapján vég-
zik, a sürgõs ellátást igénylõ betegeknek vi-
szont nem kell várniuk.

Türelmet kér 
a rendelõintézet
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A Paksi Atomerõmû Rt. (PA
Rt.) személyzete az Orszá-
gos Atomenergia Hivatal en-
gedélyei birtokában elvégez-
te a kettes blokkon a kar-
bantartást, és a szükséges
vizsgálatok, elemzések után
visszaindította a reaktort. A
blokkot hosszú szünet után
tavaly augusztusban helyez-
ték üzembe egy rövidebb
kampányra alkalmas töltet-
tel. „A 2. blokkon – a tavalyi
indításhoz hasonlóan – idén
sem volt szükség semmiféle
korlátozásra, sem pedig az
érvényes elõírások alóli fel-
mentésre. Az indítás során a
szakemberek a szokásosnál
több ellenõrzõ lépést iktat-
tak be.” – nyilatkozott
Mittler István szóvivõ.  

A blokkon december 18-án
kezdték meg a négyévente
esedékes nagyjavítást. A
karbantartás a szokásosnál
is tovább tartott, hiszen az
egyes akna használhatatlan-
sága miatt több idõt igé-
nyelt az üzemanyag mozga-
tása. Ahhoz, hogy a fûtõele-
meket ki tudják emelni, ké-

szítettek egy olyan berende-
zést, amelyet a teljesen ki-
ürített reaktorra helyeztek.
Erre a traverzre került a
szállítótartály, amelybe a pi-
hentetõ medencébõl átrak-
ták az elhasznált kazettá-
kat, hogy onnan az átmeneti
tárolóba vigyék. A reaktor
húsvét hétfõn kapcsolódott
be az ország energiaellátá-

sába. A töltet, amelyet az
atomerõmû szakemberei ös-
szeállítottak, hasonlóan a
többi blokkban elhelyezett-
hez, tizenegy hónapos
üzemidõre képes. Amennyi-
ben ez idõ alatt megkezdõ-
dik a kettes blokk egyes ak-
nájában lévõ sérült fûtõele-
mek kiemelése, a reaktort
az elhárítási munkák idejé-
re leállítják.

A villamosenergia-terme-
lés március 28-án a blokk
párhuzamos kapcsolásával
kezdõdött meg. A szakembe-
rek különbözõ teljesítmény-
szinteken végezték az elõírt
vizsgálatokat és ellenõrzése-
ket, melyeket független
szakértõ ellenõrzött és ellen-
jegyzett. A vizsgálatokat kö-
vetõen folyamatos felügyelet
mellett növelték a reaktor
teljesítményét, amely április
4-én elérte a névleges, 100%-
os értéket.

Az áram-nagykereskedõvel
– Magyar Villamos Mûvek
Rt. – és a Magyar Villamos-
energia-ipari Rendszerirá-
nyító Rt.-vel egyeztetve a
Paksi Atomerõmû Rt. ismét
a hazai villamosenergia-ter-
melés 40%-át biztosítja.

Vida Tünde

Sikeresen befejezõdött a kettes blokk négyévenként ese-
dékes nagyjavítása. A reaktor húsvét hétfõn kapcsoló-
dott be a termelésbe, a százszázalékos teljesítményt e
hét elején érte el. A paksi atomerõmû adja ismét az or-
szág energiatermelésének negyven százalékát. 

Teljes kapacitáson üzemel 
a kettes blokk

A közelmúltban az atomerõmûbe látogatott
és a helyreállítási munkák, valamint az üzemidõ nö-
velés elõkészületeirõl tájékozódott dr. Kóka János
energiapolitikáért felelõs gazdasági és közlekedési
miniszter. 
A tárca vezetõjét Kovács József vezérigazgató fogad-
ta, s tájékoztatta arról, hogy az atomerõmû további
húszéves biztonságos mûködése megalapozott, mû-
szakilag megoldható, gazdasági elõnyei vitathatatla-
nok. Ennek megfelelõen a tervezett üzemidõ-hosz-
szabbításnak a magyar villamos energetikában ész-
szerû alternatívája nincs. Az atomerõmû vezérigazga-
tója kiemelte, hogy az üzemidõ-hosszabbítás tekinte-
tében a magyar tervek egybecsengenek a nemzetkö-
zi trenddel. 
A 2. blokk 1. sz. aknájának helyreállításával kapcso-
latban elhangzott: a Paksi Atomerõmû Rt. február 25-
én elindította a többlépcsõs hatósági engedélyezteté-
si folyamatot.
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A jövõ energiája

Népes magyar delegáció
részvételével rendezett kon-
ferenciát a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség az
atomenergia jövõjérõl. A ta-
nácskozáson elhangzottakat
összegezve dr. Rónaky Jó-
zsef az Országos Atomener-
gia Hivatal fõigazgatója el-
mondta, biztató a nukleáris
energiatermelés jövõje.
Azok az országok, amelyek
alkalmazzák az atomenergi-
át, fejleszteni kívánják; má-
sok fontolóra vették haszná-
latát. Nyugat Európában
két új atomerõmû építésérõl
döntöttek: Franciaország-
ban és Finnországban létesí-
tenek új blokkokat. Délke-
let-Ázsia országai nagy tem-
póban kívánják fejleszteni
atomenergia kapacitásukat.
Az Amerikai Egyesület Álla-
mokban a Bush-kormány el-
határozott szándéka, hogy
atomerõmû flottájukat nem
pusztán korszerûsítik, és
meghosszabbítják a reakto-
rok élettartamát, hanem új
atomerõmûveket építenek.
Dr. Rónaky József elmondta,
a fejlõdõ országok közül sok
szintén az atomenergia-ipar
fejlesztése mellett teszi le
voksát. Törökország, Irán,
Indonézia is úgy nyilatko-
zott: a jövõt az atomenergia
jelenti, mivel a fejlõdésük-
höz szükséges energiaigényt
úgy akarják kielégíteni,
hogy ne legyenek kiszolgál-
tatva a mások által termelt
fosszilis tüzelõanyagok inga-
dozó piacának. Az atomener-
gia alkalmazása mellett szól,
hogy használata nem gyor-
sítja fel a klímaváltozást. A
párizsi konferencián Kóka
János energiapolitikáért fe-
lelõs miniszter elmondta, a
magyar energiapolitika új-
ragondolása folyamatban
van, és annak lényeges ele-
me a paksi atomerõmû mû-
ködési idejének húsz évvel
történõ meghosszabbítása. 

-vt-



Városunkban tartotta igaz-
gatótanácsi ülését és koor-
dinátori értekezletét az
Egészséges Városok Ma-
gyarországi Szövetsége. A
tagvárosok képviselõi a
szakmai program mellett lá-
togatást tettek a paksi
atomerõmûben. 

Az Egészséges Városok
Magyarországi Szövetsége
1992-ben 10 város összefo-
gásával alakult meg, jelen-
leg 23 tagja van. Paks öt év-
vel késõbb csatalakozott a
szövetséghez, amely mun-
kája céljául a városlakók
életminõségének javítását
tûzte ki. Ezt elõkészítendõ,
minisztériumi támogatással
elkészült a városi egészség-
terv, amely Paks egészség-
képét mutatja be. 

A szövetség kétnapos pak-
si tanácskozásának egyik fõ
témája az Egészségügyi Vi-
lágszervezet, a WHO által
meghatározott elvekre épü-
lõ egészségfejlesztési terve-
zés kialakításának folyama-
ta volt. A program beindítá-
sát és kidolgozását a szövet-
ség szakmailag és pályá-
zatokkal is segíti. A tanács-
kozáson a szervezet honlap-
jának megújításáról és a kö-
zeljövõ programjairól is szó
esett. A tagvárosok legkö-
zelebb júniusban Kiskunfél-
egyházán találkoznak. Pak-
son a „Séta az egészségért”
elnevezésû április 16-i prog-
ramot követõen a „Férfiak
egészséghete” címmel
nagyszabású felvilágosító
rendezvényt tart a helyi
szervezet.

-dal- 
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Ha lakáshitelrõl beszélünk,
elsõsorban a jelzálog-alapú
hitelekre kell gondolni. A hi-
tel célja értelemszerûen in-
gatlanvásárlás, -építés, eset-
leg -bõvítés lehet. Rendelke-
zésre áll tehát egy ingatlan,
mely a hitel biztosítékául
szolgálhat. A bank a folyósí-
tás feltételeként kéri, hogy
az adott ingatlanra elidege-
nítési és terhelési tilalmat
jegyezzenek be. Ez azt je-
lenti, hogy a bank beleegye-
zése nélkül az ingatlan nem
adható el, és nem ajánlható
fel további hitelhez fedezet-
ként. Ezáltal a hitelezõ pén-
ze biztonságban van: ha az
ügyfél nem tud fizetni, ak-
kor az ingatlan eladásából
beszedheti a tartozást. Meg

kell jegyezni azonban, hogy
a bank is abban érdekelt,
hogy a hitelfelvevõ rendben
törlesszen. Tény viszont,
hogy a jelzálog-fedezet na-
gyobb biztonságot nyújt a
banknak. Ez viszont lehetõ-
vé teszi, hogy az ilyen típusú
hitelt „olcsóbban” adja, a pi-
acinál. 

Ugyanakkor a folyamatból
az állam is kiveszi a maga
részét, a szabályozáson és a
közvetett támogatásokon
keresztül. Van mibõl. Ugya-
nis az ingatlanok adásvéte-
lébõl az államnak bevétele
származik, adók és illetékek
formájában. Az államnak ér-
deke tehát, hogy a lakáspiac
mûködjön, s minél több la-
kás épüljön. Az új lakások

építésének feltétele, hogy a
használt lakások is eladha-
tók legyenek. Mivel azonban
az új lakásokból lényegesen
több állami bevétel szárma-
zik, indokolt, hogy kiemelt
figyelmet szenteljenek neki.
Ezért olcsóbb a hitel új la-
kás esetén: jobban támogat-
ja az állam, mert több bevé-
telre tesz szert általa. A tá-
mogatásnak két formája
van: kamattámogatás és
adókedvezmény. A kamattá-
mogatással tulajdonképpen
az állam átvállalja hitelka-
matunk egy részét, ezáltal
nekünk kevesebbet kell fi-
zetni. A fizetett törlesztés
bizonyos részét pedig adó-
bevalláskor visszaigényel-
hetjük, amennyiben az adott
évben volt adófizetési köte-
lezettségünk. Segít az állam,
segít a bank, már csak egy
dolgunk van: fizetni. Mit és
mennyit – következõ szá-
munkban ezzel foglalko-
zunk.

gyuri

Nekem is lehet hitelem?
Sorozatunkban arra vállalkozunk, hogy segítünk eliga-
zodni a lakáshitelek dzsungelében. Néhány általános
fogalom tisztázása után sorba vesszük a fõbb hiteltípu-
sokat, hogy mindenki kiválaszthassa a neki megfelelõt. 

Az OTP Rt. paksi fiókját ide-
iglenesen másik épületbe
költöztették, s a megszokott,
Dózsa György úti épületet
felújítják. A háttérben több,
egymástól független ok hú-
zódik meg. Az eredeti épüle-
tet 1978-ban adták át, azóta
több alkalommal részleges
belsõ felújításon esett át.
Ugyanakkor üzemeltetõi
szerint egyre kevésbé felelt
meg a mai, modern építésze-
ti elvárásoknak. Az esztéti-
kus külsõ megjelenés mellett
megoldandó feladat az épület
akadály-mentesítése is. Az
OTP Rt. egységes arculatot
kíván adni épületeinek. En-
nek érdekében indították az

országos projektet, mely a
nyolc magyarországi régió-
ban mintegy négyszáz fiókot
érinthet. Városunk rangját
jelzi, hogy idén régiónkban
három fiókot újítanak fel,
ezek közül az egyik a paksi.
Az ügyféltér közel másfélsze-
resére növekszik, s jóval vilá-
gosabb lesz. A felújítás során
lehetõség nyílik arra, hogy új
helyiségeket alakítsanak ki, s
ez által új szolgáltatásokat
vezessenek be. A belépés az
úgynevezett huszonnégy
órás zónán keresztül törté-
nik. A külsõ ajtó mindig nyit-
va lesz, a belsõ, mely az ügy-
féltérbe nyílik, csak ügyfélfo-
gadási idõben. A kettõ között

húzódik az említett zóna,
ahol a bank-automatát
(ATM) helyezik el. Ennek
köszönhetõen pénzünkhöz
kulturált körülmények kö-
zött, napfénytõl, esõtõl, kí-
váncsi tekintetektõl védve
juthatunk hozzá. A bank két
új szolgáltatással bõvíti kíná-
latát: a széf-szolgáltatás se-
gítségével különbözõ érték-
tárgyak biztonságos megõr-
zését vállalja, a privát banki
szoba kialakítása pedig lehe-
tõvé teszi, hogy az úgyneve-
zett kiemelt ügyfelekkel kul-
turált körülmények között
foglalkozzanak. Az ügyfelek
nem érzékelik ugyan, de a
felújított épület az eddiginél
magasabb biztonsági köve-
telményeknek fog megfelel-
ni. A személyzet és a pénz-
szállítók beléptetése zsilip
rendszerben, kamerás azo-
nosítás után történik. A mun-
kálatokat várhatóan május
végéig fejezik be, s a bank jú-
niusban költözhet vissza a
megszokott épületbe. -gy-

Új külsõ, tágas belsõ –
OTP felújítás Pakson
Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
(OTP Rt.) három fiókját újítja fel a dél-dunántúli régi-
óban, köztük a paksit. A beruházás eredményeként tá-
gas ügyfélteret, esztétikus külsõt, nagyobb biztonságot
és többletszolgáltatásokat remélhetünk.

Pakson 
tanácskoztak

Két és fél szobás
sürgõsen eladó 
az Árnyas utcában.

Irányár 7 millió forint.
20/398-4504



Bár a szolnoki szurkolók
már a mérkõzés alatt minõ-
síthetetlen szavakkal illették
a paksi játékosokat, nem tört
ki balhé az ASE–Szolnok
Olaj KK férfi kosárlabda
meccsen. A szolnoki drukke-
rek híre nem éppen makulát-
lan, így a rendõrök nagy
erõkkel vonultak ki a csar-
nokba. A negyvenegy pontos
paksi gyõzelemmel záruló
mérkõzésrõl távozók azzal a
tudattal mentek haza, hogy
volt egy jó meccs, a levegõ-
ben lógó balhé viszont elma-
radt. Néhány órával késõbb
megjelentek az interneten az
elsõ beszámolók arról, hogy
a kommandósok ok nélkül,
brutálisan megvertek né-

hány szolnoki szurkolót. A
hozzászólók szerint a kom-
mandósok utaztak a szolno-
kiakra, provokálták õket, s
embertelenül bántak velük. 

Dr. Lengyel Róbert, a biz-
tosítást végzõ Neutron Be-
vetési Osztály vezetõje el-
mondta: türelme akkor fo-
gyott el, amikor a szolnokiak
egyike leköpte egyik kolle-
gáját. Addig tûrték a trágár
szavakat, mocskolódást. A
parancsnok ekkor utasította
kollégáit a szolnoki szurkoló,
majd két, rendõri intézke-
dést akadályozó társa elõállí-
tására. A rendõrt leköpõ
drukker késõbb kifejelte a
rendõrautó szélvédõjét. „Az
elõállítás után mindegyik
szurkoló szóban és írásban
úgy nyilatkozott, hogy nem

talált kifogásolnivalót az el-
járásban, senki sem bántal-
mazta.” – teszi hozzá a
parancsnok. Az orvos látlelet
szerint külsõ sérülés nyoma
senkin sem látszik, kivéve
azt a férfit, akinek a fején
horzsolás volt a kocsi szélvé-
dõje miatt. A parancsnok
szerint szó sincs rendõri túl-
kapásról.

A sportegyesület elnöksé-
ge, miután maga is tudomást
szerzett a történtekrõl, ülést
tartott. „Megtekintve a lát-
leleteket, nyilatkozatokat,
azt gondolom, hogy a rend-
õrség állítása jár jóval köze-
lebb az igazsághoz.” – össze-
gezte Hetzmann Albert el-
nök, aki szerint a világ leg-
demokratikusabb országá-
ban is lehetõsége van a
rendõrségnek arra, hogy, ha
a szép szó nem segít, más,
törvény által biztosított esz-
közhöz nyúljon. Az egyesü-
let közleményben hívja fel a
sportbarátok figyelmét,
hogy továbbra is várnak
minden hazai és vendég-
szurkolót, kérve azt, hogy a
szabályokat tartsák be.

Vida Tünde
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Sok indulatot kavart a közel-
múltban a Gesztenyés úti ga-
rázssor építésének terve.
Akkor a lakóközösség kezde-
ményezésére meghiúsult az
építkezés, most újabb prob-
léma foglalkoztatja az ott la-
kók nagy részét: az utcában
tucatjával parkolnak a kiste-
herautók. A zavaró – mint
mondják –, hogy sokszor éj-
szaka szólal meg a riasztó az

autókban, melyekrõl senki
nem tudja, kinek a tulajdo-
nát képezik, de biztosan nem
a környéken lakóké.

– Némelyik kocsin még
rendszám sincs. Sokszor
látok olyan embereket,
akik vizsgálgatják, nézege-
tik, mintha meg akarnák
venni az autókat, amelyek
cserélõdnek is. Valószínû-
leg itt tárolják eladásra

õket, bár kitéve nincs rá-
juk, hogy arra szánják.
Lassan akár azt is kiírhat-
nánk: autópiac  – mondja V.
János, aki az utcában lakik,
és sokadmagával hetek óta
találgatja a rejtélyes mó-
don ide került autók törté-
netét.

Egyik este még nem volt itt
egy sem, másnap reggelre
legalább hat „idegen” teher-
autó sorakozott egymás mel-
lett – teszi hozzá.

A közterület-felügyelet
munkatársa, Balczer István
elmondta, a lakók többször

felvetették a problémát, de
tenni semmit nem lehet, mi-
vel semmi sem tiltja, hogy az
autók ott parkoljanak. A
közterület-felügyelõk akkor
intézkednének, ha jogsze-
rûtlenül vagy szabálysértõ-
en állnának ott a kisteherau-
tók. – Ha egy autó forgalom-
ba van helyezve, semmi sem
korlátozza, mennyi ideig
parkolhat közterületen.
Nem értem, miért kavar ez
indulatokat, hiszen a parkoló
kihasználatlan az év nagy ré-
szében – tette hozzá.

Kiss Kata

Garázssor helyett 
kisteherautó-parkoló?

„PAPÍRFORMA”
PAPÍR–ÍRÓSZER–NYOMTATVÁNY SZAKÜZLET

PHOTO HALL PARTNER

FEKETE-FEHÉR ÉS SZÍNES FÉNYMÁSOLÁS,
NYOMTATÁS A/3 MÉRETIG

7030 PAKS, DÓZSA GY. ÚT 30. 
(MATÁV ÜGYFÉLSZOLGÁLAT HELYÉN)

TELEFON: 75/413-764

Kikapott Pakson 
a Szolnoki Olaj
Az ASE–Szolnok férfi kosárlabda mérkõzés, miután
Paks legázolta Szolnokot, önmagában is emlékezetes. 
A meccs mégsem ezért beszédtéma szurkolói körökben.
A kommandósok a szolnoki drukkerek állítása szerint
brutálisan megvertek néhány vendégszurkolót. A rend-
õrség egészen másként „emlékszik” a történtekre.
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Családon belüli erõszak – Pakson sem ismeretlen 

Pénz számolva, asszony verve? „Paksnak lapot termõ talajá-
ból megint kicsírázott egy
újság.” Ez a mondat nem a
húsvét utáni fõutca rikkan-
csainak szájából harsant fel;
bajosan is tudnának ilyen ci-
zellált közleményt az utca
népének fülébe kiáltani az
újság térítõi, ha lennének
egyáltalán. A Paksi Lapok
mutatványszámában olvas-
tam ezt, amely 1885. de-
cember 26-án jelent meg. (A
lap kiadója és szerkesztõje
Balás Sándor volt, akit a ró-
la elnevezett díj is a mai he-
lyi újságíráshoz kapcsol. A
szerkesztõség az Uri
utczában mûködött. Melyik
mai utca lehet az vajon?) Az
örvendetes eseményt üd-
vözlõ cikk szerzõje ugyan-
akkor fél, hogy téli idõ jár az
újságra s az csírájában fagy
el. (Ha az évszakon múlik, a
Paksi Hírnök hosszú életû
lesz, hiszen a kései kikelet
gyermeke.)

Eleink lapjából érdemes
más gondolatokat is szem-
ügyre venni: „…az a vidék,
melynek lapja nincsen, meg
van verve az Istentõl” – álla-
pítja meg a korabeli szer-
kesztõ és megfogadja:
„…férfias kitartásunk és
buzgalmunk meg fog törni
minden gátat, mely elõttünk
áll.” (Tettek-e hasonló foga-
dalmat a Paksi Hírnök szer-
kesztõi, szerzõi?) A Lapok-
ból megtudhatták  korabeli
és megtudhatják mai olva-
sói, miért fenyegette veszély
a paksi kaszinót, kik voltak
az akkori nagyadózók, kik
adományoztak a Kálvária ut-
ca kikövezésére, kik voltak a
kisvárosi mandarinok…
nyomon követhetik az akko-
ri paksi élet lüktetését.

Százhúsz év múlva ugyan-
ilyen kíváncsisággal vegye
kezébe a Paksi Hírnököt is a
majdani olvasó. Persze, a
mai is; kéthétrõl kéthétre.

Remit Tenda

Lapok

A bulvársajtó
felhívja rá a fi-
gyelmet, tanúi
lehetünk áldo-
zatvédõ kampá-
nyoknak, mégis:
a családon belü-
li erõszak egyre
gyakoribb. A
statisztika sze-
rint ma Ma-
gyarországon

minden héten meghal egy asszony a férjé-
tõl vagy partnerétõl elszenvedett bántal-
mazásban! 

A rendõrségi feljegyzések alapján a csalá-
don belüli erõszak 90 százaléka az apa italo-
zó életmódjára vezethetõ vissza. Tavaly me-
gyénkben hárman vesztették életüket ennek
következtében – két nõ és egy férfi. 

Daubner Gabriellától, a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési és
Kommunikációs Osztály vezetõje úgy tájé-
koztatott: a Paksi Rendõrkapitányság illeté-
kességi területén 2004. utolsó negyedévében
öt esetben indítottak eljárást családon belüli
erõszak miatt. Ezek között kiskorú veszé-
lyeztetése, szemérem elleni erõszak, súlyos
testi sértés, garázdaság és könnyû testi sér-
tés is szerepelt. Leggyakoribb a testi sértés;
megtörtént, hogy egy apa megszúrta élet-
társa karján ülõ gyermekét!

Elterjedt vélemény, hogy a rendõrség nem
tesz semmit, amíg vér nem folyik. Daubner

Gabriella szerint a kivonuló járõrök a leg-
több esetben a figyelmeztetést alkalmazzák.
Tavaly megyeszerte mintegy ötszázhúsz
esetben vonultak ki ilyen jellegû riasztáshoz,
harminchárom esetben történt elõállítás és
131 esetben indítottak eljárást. A bántalma-
zók sokszor nem tartják jogosnak a rendõri
intézkedést, mondván a saját lakásukban azt
csinálnak, amit akarnak…

Az intézkedõ rendõrök minden esetben ki-
állítanak egy nyomtatványt a veszélyezte-
tettség mértékérõl, amit továbbítanak a
gyermekjóléti szolgálat felé. A nyomozók fo-
lyamatosan tartják a kapcsolatot a szolgálat
munkatársaival, háromhavonta megbeszélé-
sen vesznek részt, figyelemmel kísérik a ve-
szélyeztetett családok életét és igyekeznek
befolyást gyakorolni a bántalmazókra.

Daubner Gabriella hangsúlyozta: elsõdle-
gesen a rendõrség feladata a problémát or-
vosolni, ám a jelzéseket a környezetnek kell
észrevennie: akár a munkahelyen, akár az is-
kolában. Szoros társadalmi összefogásra len-
ne szükség, de leginkább a család  mentális
megújulására – tette hozzá az osztályvezetõ. 

Hazánkban egyelõre az jellemzõ, hogy az
asszonyok menekülnek el a családi fészek-
bõl. Megsegítésükre már léteznek civil szer-
vezetek. Remélhetõen hamarosan a parla-
ment elé kerül a távoltartás intézményét
szabályozó törvényjavaslat, ennek révén az
elkövetõ nem kerülhetne áldozatai közelébe.
Persze minden törvény annyit ér, amennyit
meg lehet belõle valósítani.

Anna évekig tûrte, hogy férje lelki és testi terror-
ban tartsa. 
– Már nem is tudom, hogyan voltam képes
ennyire megalázottan élni – mondja, és tekinte-
tében felsejlik az átélt borzalom fájdalma – So-
káig titkoltam a családom elõtt, ideális párnak
tûntünk, senki nem sejtette, mi történik a zárt aj-
tó mögött. A végén már nem is tudtam kiigazod-
ni, mikor és miért kapok verést. Egy idõ után fel-
adtam, hogy megpróbálok úgy viselkedni, tenni,
hogy az neki megfeleljen, hiszen bármiért, bár-
mikor kijött a béketûrésbõl. Az elsõ pofon után
kellett volna otthagynom, de elhittem, hogy nem
lesz több… és néhány hétig nem is volt. Aztán a
pofonokat rúgás is követte, fojtogatás… Öt évig
tûrtem, aztán végleg feladtam, és elköltöztem
tõle. Féltem, de a gyerekem érdekét néztem. És
nem bántam meg! Persze szerencsém volt: a
szüleim, testvéreim maximálisan mellettem áll-
tak, és segítettek az újrakezdésben.

Marcsit a párja teljesen elszigetelte a családjá-
tól: – Nem találkozhattam a szeretteimmel, a
barátaimmal, szinte észrevétlenül magányosí-
tott el azoktól, akik sokat jelentettek számomra
– mondja. – Így nem is tudtam senkihez sem
fordulni, teljesen magamra maradtam. A végén
már csak akkor és oda mehettem el, ahová õ
engedett, szinte börtönben éreztem magam.
Anyagilag is kiszolgáltatottá váltam, mert a pá-
rom szerint az „asszonynak otthon a helye”, és
nem dolgozhattam. Minden kiadásra külön en-
gedélyt kellett kérnem, és hálásnak kellett len-
nem, ha magamnak vettem kozmetikumot,
ilyesmit. Aztán kiderült, hogy rendszeresen
megcsal. Ezt már tényleg nem tudtam elviselni,
így „lesz, ami lesz” alapon eljöttem. És rá kel-
lett jönnöm, hogy egyedül is megállom a he-
lyem, van állásom, egzisztenciám, és nem is
vagyok olyan tehetetlen és ostoba nõ, amilyen-
nek õ láttatott.

Szerzõ: Kiss Kata



Az idei évben immár 31. al-
kalommal rendezte meg a
Magyar Úttörõk Szövetsége
paksi szervezete a Kisokos-
kisdobos versenyt, mely ki-
lencedik alkalommal volt
nemzetközi. A paksi, faddi
és a gyönki gyerekek mel-

lett érkeztek diákok Kézdi-
vásárhelyrõl és Galántáról
is. A résztvevõket Herczeg
József alpolgármester, és
Mezõsi Árpád paksi úttörõ-
elnök köszöntötte. A 4. osz-
tályos diákok 3 fõs csapatai
magyar, matematika és kör-

nyezetismeret tantárgyak-
ban mérték össze tudásukat.
Míg a feladatlapokat javítot-
ták a tanítók, addig Horváth
Judit ifjú tudor delfinekrõl
szóló elõadását hallgathat-
ták meg a gyerekek. Ered-
ményt hirdettek tantár-
gyanként egyéniben, majd
csapat összetettben. Mate-
matikából elsõ lett Bokor
Zoltán (Nagy Mózes
Gimnázium, Kézdivásár-
hely), magyarból elsõ helye-
zést ért el Bor Julianna (De-
ák F. Ált. Isk.), a természet-
ismeret tárgyban Ritter
Kristóf (Deák F. Ált. Isk.) di-
adalmaskodott. Összesítés-
ben a Deák Ferenc Általá-
nos Iskola csapata vitte el a
pálmát. A rendezvényt Paks
Város Önkormányzata tá-
mogatta.

baci

„Mikor elolvastam, utána
azt vártam: bárcsak lenne
folytatása. Hogy megéljem
azt a csodát, amit az írónõ
85 évesen leírt.” 
Kudor Katalin 
NAGY KÖNYVE

Szabó Magda: 
Für Elise

„Szívmelegséggel tölt el ha
olvasom. Az a belsõ beszéd,
ahogy Ábel meggyõzi magát
arról, hogy mi a jó, és mi a
rossz.” 
Juhász Sándor 
NAGY KÖNYVE

Tamási Áron: 
Ábel könyvek

10 M O Z A I K
Fo

tó
k:

F
o
n

yó
D

á
n

ie
l

József Attila születésnapja, április 11-e, a
magyar költészet napja, melyet 1964 óta ün-
nepelünk minden évben. A költõ születésé-
nek centenáriumi évét, 2005-öt az UNESCO
József Attila-évnek nyilvánította. A költõ
életmûve ma is szerves része a magyar kul-
túrának, verseinek többsége semmit nem
vesztett modernségébõl, erejébõl, költésze-
te képes mindenkit megszólítani. József At-
tila munkássága csak a költõ halála után
nyerte el méltó elismerését. Országszerte
versmondó versenyeket, felolvasóesteket,
ünnepi megemlékezéseket tartanak tisztele-
tére. Pakson ebbõl az alkalomból Mórocz
Zsolt irodalomtörténész, kritikus tart elõ-
adást a városi mûvelõdési központ könyvtá-
rában április 11-én 18 órakor. Az elõadás cí-
me: „Retusálás nélkül: Portré József Attilá-
ról”. Az elõadás alapjául a Hitel 2004/9. szá-

mában megjelent Mórocz-tanulmány szol-
gál, mely új tényekkel gazdagítja eddigi is-
mereteinket. „Nemzedékek nõttek fel a ha-
mis eszmeiséggel és érzelgõs munkásmoz-
galmi romantikával átitatott József Attila-
kép igézetében. A legendagyártás mindjárt
azt követõen kezdetét vette, hogy az 1284-es
tehervonat kioltotta a megbomlott ideg-
rendszerû, rendkívül tehetséges ifjú költõ
életét.” Így kezdõdik a tanulmány, mely ala-
pos kutatás után, hiteles források feltárásá-
val árnyalja József Attila-képünket. A Jó-
zsef Attila évhez kapcsolódóan a városi mû-
velõdési központba várják április 25-én a vá-
ros lakosságát, ahol „Szólt az ember” cím-
mel Jordán Tamás és Huzella Péter Kos-
suth-díjas mûvészek József Attila estjén ve-
hetnek részt. A jól ismert mûvészek több
mint két évtizede járják az országot a sok fi-
atalkori, kevésbé ismert József Attila-verset
tartalmazó összeállítással.

sete

A költészet napja 

Három ország kisokosai
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Füzet a drogról

Paks város Kábítószerügyi
Egyeztetõ Fóruma drogel-
lenes kiadványt jelentetett
meg Szertelenül címmel.
Egy felmérés szerint a fiata-
lok annak a véleményét fo-
gadják el, aki maga is meg-
tapasztalta már a drog hatá-
sait, ezért a füzetben kábító-
szer-fogyasztók elbeszélései
is helyet kaptak. Vallomásai-
kat paksi diákok rajzaival il-
lusztrálták a szerkesztõk. A
kiadvány háromezer-ötszáz
példányban készült, és eljut
a város iskoláiba. A belsõ ol-
dalak a szülõket szólítják
meg, akik részletes tájékoz-
tatást kapnak a drogokról,
hatásukról, és azokról a tü-
netekrõl, amelyek jelzik, ha
baj van. Markó Tímea, a
KEF elnöke, a kiadvány fe-
lelõs szerkesztõje elmondta,
hogy a Szertelenült fiatalok-
nak szánták, ezért arra töre-
kedtek, hogy a füzet maga is
fiatalos legyen. A kiadvány
megjelenését a paksi önkor-
mányzat és a Gyermek-, If-
júsági és Sportminisztérium
támogatta.

-visontay-
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Szõlõvirágok sorjáznak a bal-
konládákban. Most ültettem
– mutatja Köllõ Imre, aki ép-
pen tavalyi szabadságát tölti.
Ez nem akadályozza meg,
hogy percenként csörgõ mo-
biltelefonját felvegye, és el-
ígérkezzen egy másnapi
megbeszélésre. – Nem zavar
– mondja. Sõt, mint megtu-
dom, kimondottan élvezi a
váratlan feladatokat, azt
hogy nem lehet felkészülni a
holnapra, hiszen a bûnesete-
ket legfeljebb elkövetõi ter-
vezik elõre. „Négyszáz rend-
beli embercsempészet. Egy
évig nyomoztunk benne, gyö-
nyörû ügy volt” – meséli csil-
logó szemmel. Neki a hétfõ
után, egykettõre ott a pén-
tek, és sajnálja azokat, akik

szorongva és rosszkedvûen
mennek reggelente munka-
helyükre. 

Huszonöt éve rendõr, ebbõl
egy évet szolgált Szekszár-
don, majd végleg paksivá
vált, és maradt is. Reggelen-
te innét indul, és ide érkezik,
de a munka most ismét a me-
gyeszékhelyen várja. Egy
biztos: Köllõ Imrére nem fog-
hatják rá felettesei, hogy
rangkórságban szenved. Sem
a hét évvel ezelõtti paksi ka-
pitányi kinevezését, sem a
mostani bûnügyi igazgatói
megbízatását nem akarta el-
fogadni, amit egyébként ti-
zenhárom évvel ezelõtt is fel-
ajánlottak neki. Mint mond-
ja: szeret bûnügyekkel fog-
lalkozni, ma is felemlegeti azt

az országszerte körözött, s a
paksiak által lefülelt rablót,
aki sok-sok levelet írt neki
„Kedves Imre” megszólítás-
sal, és megígérte: ha szaba-
dul, meghívja egy sörre nem
felejtvén, hogy emberszámba
vette. Fotót nyom kezembe,
amelyen körbeveszik a Bedõ
tanyai romák. A képen min-
denki mosolyog, Imre nyaká-
ba csimpaszkodik egy asz-
szony. Pedig a megörökített
pillanat idején már túl voltak
néhány ügyön. Nem ellenfe-
lek vagyunk – válaszolja kér-
dõ tekintetemre –, hatóság-
ként teszem a dolgomat.
Nincs a városban haragosa,

sõt, a nemrégiben ismét Pak-
son járt Greenpeace aktivista
– régebbi találkozásukon tett
ígéretéhez híven – kereste a
paksi kapitányságon, hogy
elmesélje, mi járatban van
itt.  

Köllõ Imre nem titkolta:
mindent megtett azért, hogy
Pakson maradhasson. Kese-
rû szájízzel foglalta el a me-
gyei fõkapitányságon beosz-
tását október 1-jén, de ma
már nincs helye a nosztalgiá-
zásnak: új feladatok várnak
rá. Nagy kihívás a megye
rendõreinek, hogy az ered-
ményes nyomozások tekinte-
tében, ami szakmai berkek-
ben az egyik legfontosabb
mutatónak számít, Tolna elsõ
helyen végzett tavaly. Legin-
kább a tavaly õsszel szülõ-
földjén, Bonyhádon elköve-
tett fegyveres rablás foglal-
koztatja, aminek pontot sze-
retne tenni a végére.

Beszélgetésünk minden fo-
nala a szakmához kanyarodik
vissza, a rendõrség az élete.
Elsõ iskolájából az egykori
szerszámkészítõ, ezermesteri
hajlamát örökölte, melynek
nyomát az építkezéstõl a
konyhabútorig sok minden
viseli. Mindig mosolyog, és
szívesen beszélget (ezért for-
dulhatott elõ, hogy miközben
felesége hiába várta a vasár-
napi ebédhez a krumplit a
pincébõl, õ a szomszéddal vi-
tatta meg az élet kisebb-na-
gyobb dolgait). 

Látom, a fugázásból ma
már nem lesz semmi – eldis-
kuráltuk az idõt. A ház lába-
zata várhat holnapig, az esti
ASE kosármeccs azonban
nem, beszélgetõtársam ké-
szülõdni kezd. Legalább
ennyi kikapcsolódás emlé-
keztesse arra, hogy szabad-
ságon van. Búcsúzóul nem ál-
lom meg, hogy meg ne kér-
dezzem: mi igaz azokból a vá-
rosban keringõ hírekbõl,
hogy visszatér a paksi kapi-
tányságra. Elmosolyodik, s
ennyit mond: „a hídra akkor
kell rálépni, ha odaértünk.”

Préházi Ildikó

Nem tudom, egyetértett-e
valaha Jilling Laci a köz-
mondással, mely szerint
„Senki sem lehet próféta a
saját hazájában”. De abban
a felejthetetlen percben,
amikor az ASE junior csapa-
tának 17 éves tagja a felnõt-
tek között elõször lépett a
pályára, és felharsant a kö-
zönség biztató szurkolása,
biztosan nem juthatott eszé-
be. – Nagyon jó érzés volt.
Sok ismerõsöm a nézõtéren
ült, utána gratuláltak, a ki-
csik jöttek autogramot kér-
ni… De a legnagyszerûbb az
volt, hogy a neves játékosok-
kal együtt léphettem
pályára… – emlékszik visz-

sza, és megkockáztat egy
szerény mosolyt. Azóta má-
sodszor is megtörtént a cso-
da, sõt Laci már 2 ponttal
gazdagította is az ASE
NB–I-es gárdáját. Azt talán
már mondani is felesleges,
hogy Laci a junior csapat
húsz pontos átlagot dobó
irányító játékosa. És „mel-
lesleg” a Vak Bottyán gim-
názium 11. évfolyamán ta-

nul, méghozzá kiváló ered-
ménnyel. – Suli után rögtön
hazajövök, tanulok kicsit és
megyek edzésre, estig haza
sem érek, mert a saját csa-
patommal is edzek, meg a
felnõttekkel is. Este újból le-
ülök a könyvek mellé. De az
az igazság, hogy órákon na-
gyon igyekszem figyelni,
mert így nem érhet váratlan
meglepetés. Eddig még nem
látszott meg az eredményei-
men, hogy kevesebbet foglal-
kozom a tanulással, mint
mások. Egyetemre szeret-
nék menni – mondja, majd
halkan, megfontoltan hozzá-
teszi: – Nem tudom, meny-
nyire lesz aktuális, hogy
profi játékos legyek…

„HAJ-RÁ LA-CI, JI-LING-LA-
CI!”

s. szabó

Tehetségesek, fiatalok

Jilling László

Jó napot, mi újság?

Köllõ Imre
A napokban múlt 50 éves. Nem szokott nosztalgiázni, de
most – mint mondja –, mivel már nincs vissza annyi idõ,
amennyi eltelt, megállt néhány pillanatra.
Elgondolkodott, mi az, amit, ha tehetné, másképp csinál-
na. Aztán abban maradt magával, ha még egyszer kez-
dené, akkor is rendõr lenne: Köllõ Imre, a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatója. 
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Kirobbanó formában szere-
pelt Rómában, az idei ne-
gyedik cselgáncs Világ Ku-
pa versenyen olimpiai és vi-
lágbajnok judósunk Kovács
Antal. „Atom Anti” három
ippon-, és egy pontozásos
gyõzelemmel aranyérmet
szerzett. Nagyszerû formá-
ját az is igazolja, hogy csak
egy olasz fiú tudott ellene
pontot szerezni, azt is inté-
sért kapta, nem akcióért. A
döntõben a holland Van der
Geest-et három perc alatt
kényszerítette kétvállra a
magyar bajnok. A harminc-
három éves, huszonöt éve a
cselgáncsért élõ sportem-
ber 2005-ben tervezi a ver-
senyzéstõl való visszavonu-
lását. „Harminchárom éves
vagyok, eljárt az idõ. Ere-

detileg az olimpián szeret-
tem volna befejezni ver-
senyzõi pályámat, de ott
nem sikerült olyan ered-
ményt elérnem, amivel a
csúcson hagyhattam volna
abba a szereplést. Akkor
azt gondoltam, hogy egy vi-
lágversenyen megszerzett
érem méltó zárása lehetne
a 25 cselgánccsal eltöltött
évnek. Ez most sikerült.”
Itthon a srácokkal még
edzeni fog, de akkor szeret-
ne visszavonulni, amikor
még képes helyt állni a ta-
tamin. Egy olyan sportág-
ban, ahol olimpiákban mé-
rik az idõt, eredményeket,
tudni kell abbahagyni, Pe-
king pedig nagyon messze
van. Anti a civil életre ké-
szül, ami lényegesen komp-

likáltabbnak látszik, mint a
test-test elleni harc a szõ-
nyegen. Párjával gyerme-
ket szeretnének nevelni. Az
egyetemi diploma megszer-
zése után mostanság kuta-
tással, dolgozatok írásával,
a doktori cím megszerzésé-
nek elõkészítésével tölti
napjait, és keresi azt a kre-
atív feladatot, mellyel szü-
lõvárosában, Pakson tud
úgy dolgozni, hogy megfe-
leljen a saját maga által
magasra tett elvárásoknak.

SJ
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Bogesz két világszervezet világbajnoka

Bognár László sporttörté-
nelmet írt szülõvárosában,
Szolnokon, az Action-Pro-
motion istálló színeiben, a
bolgár Kirkov Kirkorov el-
len. Õ lett az elsõ olyan ma-
gyar bunyós, aki két világ-
szervezetnél, az IBC-nél és
az IBU-nál is egy idõben
mondhatja magáénak a baj-
noki címet. A paksi öklözõ az
elvárásoknak megfelelõen,
magabiztosan, egyhangú
pontozással szerezte meg a

bajnoknak járó övet, mely
vitrinjének talán legfénye-
sebben csillogó darabja.
Harminchét évesen érte el
élete legnagyobb sikerét,
akkor, amikor a szakma már
szinte leírta, eltemette. Egy
olyan bokszolót vert meg
Laci, aki volt már Európa-
és világbajnok is. Ezzel a si-
kerrel lehetõség nyílt arra,
hogy májusban ismét köte-
lek közé lépjen Bogesz, s
megszerezze akár a harma-

dik szövetség világbajnoki
címét. Pillanatnyilag fut,
erõsít, kezelteti vádliján a
gyulladást. Ezután a techni-
kázás, majd öt héttel a mér-
kõzés elõtt a zsákolás, há-
rommal elõtte pedig a kesz-
tyûzés következik. A paksi
könnyûsúlyú világbajnok
hosszú távú szerzõdést már
nem kíván aláírni egyik
boksz istállóval sem, mérkõ-
zésekre keres szponzorokat,
ami elég nehéz feladat.
„Most, hogy jönnek az ered-
mények, szeretnék annyit
öklözni, hogy anyagilag is
megerõsíthessem a civil éle-
temet és a vállalkozásomat.
Nagyszerû dolog az, hogy a
sport mellett van valami más
is, ami nem enged elfásulni.
A bunyót addig akarom csi-
nálni, amíg esélyt látok arra,
hogy minden ellenfelemet
képes vagyok legyõzni.” –
zárta a beszélgetést a két-
szeres világbajnok Bognár
László. SJ

Megújult vezetés, 
régi ügyvezetõ
Átalakította elnökségét kül-
dött közgyûlésén a Paksi
Sport Egyesület. Miután
meghallgatták az elmúlt év-
rõl szóló beszámolókat tiszt-
újításra került sor az elnök-
ségben, és a számvizsgáló bi-
zottságban. Dr. Blazsek Ba-
lázs elnök, Etessy Gábor el-
nök helyettes, Faller Dezsõ,
Lazók Albert, Hermesz
Lajosné és Süli János elnök-
ségi tagok mellé választották
Kópis Endre helyére Laka-
tos Lászlót. Zerza József ko-
rára való tekintettel lemon-
dott a számvizsgáló bizottság
elnöki tisztérõl, helyére Hírt
Józsefnét delegálták a kül-
döttek. Az elnökségbe került
Lakatos László a Reinhold és
Mahla paksi kirendeltségé-
nek vezetõje. A számvizsgáló
bizottság elnöke Hirt
Józsefné, a Ruhaipari Szövet-
kezet elnöke lett.

Balog Judit
A közgyûlést követõn a

frissen megválasztott elnök-
ség újabb négy évre megbíz-
ta Balog Juditot a PSE ügy-
vezetésével. A régi-új ügy-
vezetõ a következõ négy év
feladatai közül a legfonto-
sabbnak a teniszcsarnok
megépítését, mûködtetését,
a labdarúgó csapat NB II-be
jutását tartja. A többi szak-
osztályokban célul tûzték ki
a taglétszám bõvítését, az
eddig elért eredmények
megtartását, illetve nemzet-
közi eredmények, sikerek
számának növelését.

SJ
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A Tolna Megyei Labdarúgó
Szövetség februári tisztújí-
tó taggyûlése  immár ötödik
alkalommal választotta el-
nökévé Szinger Ferencet,
most elõször öt évre. Az el-
nökség egyúttal az elmúlt
tizenhat év kiemelkedõ
munkájának elismeréseként
a labdarúgással foglalkozó
sportvezetõk közül elsõként
neki adományozta a „Tolna
Megye Labdarúgásért” ki-
tüntetés arany fokozatát. Az
elismerést eddig csak a me-
gyébõl elszármazott váloga-
tott focisták kapták meg. Az
újonnan megválasztott el-
nök így összegezte eddigi
tevékenységét és legnagy-

obb  sikereit: „2004. július
elsején sporttörténelmi
döntést hozott a megye lab-
darúgását koordináló szö-
vetség azzal, hogy létreho-
zott 11 bajnoki osztályt, 144
csapattal. Így a szövetség
kezébe került a bajnoksá-
gok szervezése, a fegyelmi
tárgyalások lebonyolítása,
az utánpótlás csapatok bõví-
tésének lehetõsége, egyszó-
val Tolna megye labdarúgó
életének irányítása. Óriási
tett volt az is az elmúlt ti-
zenhat év alatt, hogy a me-
gyében megmaradt mind a
hatvannyolc sportegyesület,
a fiatalabb fociszeretõk pe-
dig harminc utánpótlás csa-

pat helyett ma már ötvenki-
lencben rúghatják a labdát.
A legfontosabb feladatom-
nak az utánpótlás bõvítését
tartom a »Bozsik program«
folytatásával.” – mondja
Szinger Ferenc, aki szerint
a megye összes sportpályá-
ján ki kell alakítani a kom-
fortos öltözõket, valamint a
vendégvárás kornak megfe-
lelõ feltételeit.

SJ

S P O R T 13

Újabb öt év a megye 
labdarúgásának élén
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A Paksi Sportegyesület
rendezésében április 2-án
lezajlott a nagysikerû
„Fuss, ússz, kerékpározz a
gyermekedért” program-
sorozat második fordulója,
a futás. A napsütéses dél-
elõttön közel hatszázan
álltak rajthoz az Ürgeme-
zei faháznál. A táv a fel-
nõtteknek 4 km, az általá-
nos iskolásoknak 1,5 km,
az ovisoknak 5 kör volt a
lengyel pályán. A II. sz.
Általános Iskola 99 fõvel, a
Bezerédj Általános Iskola
54 fõvel, a Deák Iskola 199
fõvel, a Mesevár Óvoda 98
fõvel, a Hétszínvirág Óvo-
da 160 fõvel képviseltette
magát a sporteseményen.
A záró fordulót, a kerék-
pározást április 23-án ren-
dezik meg. Az eredmé-
nyek összegzése után az
intézmények értékes juta-
lomban részesülnek: a leg-
több embert megmozgató
intézmény 200000, a máso-
dik 150 000, a harmadik 
100 000 forint értékû sport-
szervásárlási utalványban
részesül.

baci

Hatszázan 
futottak 
az Ürgemezõn 

Túraverseny négyszáz résztvevõvel 
Bakancsos Atom Kupa Ter-
mészetjáró Tájékozódási Tú-
raversenyt rendezett az
Atomerõmû SE természetjá-
ró szakosztálya a Keleti Me-
csekben. A nyolcadik alka-
lommal megtartott verseny a
profi bajnokság elsõ forduló-
ja is volt, melyen az ASE iga-
zolt versenyzõi szervezõként
vettek részt. A megmérette-
tésre hét kategóriában lehe-
tett nevezni, így kipróbálhat-
ták magukat a legfiatalabb
kezdõk és a profi
túrázók is. Nem
csak a remek idõjá-
rás vonzotta a tú-
rázni vágyókat, ha-
nem az is, hogy
egyre többen talál-
nak örömöt a ter-
mészetjárás szép-
ségeiben. Jakab Al-
bert szakosztályve-
zetõ elmondta,
hogy a megyébõl
több iskola is nevez-
te tanulóit. „Azt vi-
szont sajnálom,
hogy a paksi isko-
lák még nem csatla-
koztak a program-

jainkhoz. Egy olyan tanárt
kellene találni, aki felvállalná
a gyerekek mozgósítását, il-
letve olyan diákokat kell be-
vonni, akik képesek a társa-
ikkal is megszerettetni a tú-
rázást.” – tette hozzá. Terve-
ik között szerepel õsztõl tú-
raszakkör szervezése, ahol
az alapokat, a térképismere-
tet lehetne játékos formában
megismertetni a fiatalokkal.
Ez biztosíthatná a verseny-
utánpótlást, másrészt a gye-

rekek is jól járnának, hiszen
egészséges környezetben
tölthetnék el szabadidejüket.
Szeretnék becsalogatni azo-
kat a csoportokat is, akik
még nem szervezett formá-
ban hódolnak ennek a sport-
nak. Legközelebb április 9-
én lesz túra a Pilisben, de
ugyanezen a napon a profi
versenyzõk Kunfehértón bi-
zonyíthatják tudásukat a
bajnokság második forduló-
jában. SJ

• A Paksi Sportegyesü-
let fiatal, tehetséges
teniszezõje, Fábián
Ágnes az elmúlt hetek
sikeres versenyzésé-
nek köszönhetõen hat
helyett ugrott elõre az
L12-es korosztály or-
szágos ranglistáján.
Így ranglista ötödik-
ként helyet biztosított
magának a korosztá-
lyos válogatottban. A
Paksi Sportegyesület-
nek hosszú évek óta
nem volt ilyen ered-
ményes tenisz ver-
senyzõje.
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Annyira része hétköznapja-
inknak, hogy a legtöbben
nem is tudunk róla: a tulipá-
nos házak a máshol élõk sze-
mében településünk egyik
jelképének számítanak. 

A tervezõ Pécsi Ifjúsági
Iroda vezetõje – a már akkor
is neves építésznek számító –
Csete György volt. Az iroda
fiatal szakemberei saját út-
jukat járták: az építészetnek
azt az ágát képviselték, mely
a Koós Károly-i hagyomá-
nyokon alapuló sajátosan
nemzeti értékeket vallotta
magáénak. Ráadásul csupán
azt az útmutatást kapták,
hogy ne készüljön „újabb
Leninváros”. 

Ezzel õk is egyetértettek:
így aztán, ami megvalósult,
az a maga korában páratlan
volt kis hazánkban: világos,
kényelmes, praktikus alap-

rajzi beosztású lakások, me-
lyek úgy illeszkedtek kör-
nyezetükbe, hogy a termé-
szetbõl vett motívumokat
szervesen olvasztották hom-

lokzatukba. (Az eredeti ter-
vek még teljes életfát szán-
tak a házak oldalára.)

Ahogy az már az újdonsá-
gokkal lenni szokott: a szak-
mai és közvélemény most is

megoszlott. Végül a pécsi
tervezõiroda tagjait teljesen
ellehetetlenítették, a lakóte-
lep az eredeti tervek meg-
csonkításával készült el.

1982-ben a párizsi székhe-
lyû Építészek Nemzetközi
Szövetsége a ‘70-es évek épí-

tészeti alkotásit bemutató
kiadványba Magyarország-
ról négy példát választott.
Az egyik a paksi tulipános
lakótelep volt.

sszg

Értékeink

Tulipános házak
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Április elsején, a bolondok és a bo-
londozás napján tartották a Duna-
kömlõdi Faluházban a Gombócnapot.
Az immár kilencedik alkalommal
megrendezésre kerülõ eseményen a
Balogh Antal Katolikus Általános Is-
kola, a Deák Ferenc Általános Iskola,
a II. sz. Általános Iskola, valamint a
Dunakömlõdi Hazajáró Diákok Klub-
ja képviseltette magát egy-egy ki-
lencfõs csapattal, és mivel a II. Isko-
la csapata foghíjasnak bizonyult,
ezért a Mezõsi Árpád paksi úttörõel-
nök meghívására Paksra érkezett
galántai, valamint kézdivásárhelyi
gyerekekkel egészült ki a „Turbó
Turmix” nevû csapat. A nyolc diák –
elsõstõl nyolcadikosig – valamint egy
nevelõtanár alkotta csapatok kezdet-
ben még visszafogottan, majd rövid
idõvel késõbb annál jobban belelke-
sülve végezték a faluház munkatársai
által összeállított érdekes és mókás
feladatokat. Ügyeskedtek kukorica-
és búzaválogatásban, kupak célba do-

básban, szólások és közmondások
szórendjének helyreigazításában,
egymás etetésében-itatásában.

Természetesen a fõ attrakció, mint
a rendezvény neve is elárulta, a gom-
bócevés volt. A nagyon finom (tudom,
mert kóstoltam) lekváros gombóco-
kat a Dunakömlõdi Nyugdíjas Klub
tagjai, Petrikné Joli néni, Korbely
Lászlóné Jutka néni és Ágoston
Imréné Erzsike néni készítette. A
gombócevés nem mennyiségre ment
(akkor talán még most is ott len-
nénk), hanem idõre: a kisebbeknek
két, a legnagyobbak öt lekváros cso-
dával kellett megbirkózni a lehetõ
legrövidebb idõ alatt. Mint minden
versenyen, itt is zsûri értékelte az el-
végzett „munkát”, tagjai Darócziné
Szalai Edit, a Közmûvelõdési Kht.
ügyvezetõ igazga-
tója, Mezõsi Ár-
pád, az Ifjúsági,
Sport és Esély-
egyenlõségi Bizott-
ság elnöke, vala-
mint Tóth Zoltán, a
D u n a k ö m l õ d i
Nyugdíjas Érdek-
szövetség elnöke
voltak.

A versenyt összesítésben a „Turbó
Turmix” csapat nyerte, õk vihették ha-
za a fõdíjat, de senki sem távozott üres
kézzel, minden csoport jutalomban ré-
szesült. Akik pedig a leggyorsabb gom-
bócfalóknak bizonyultak: Szemes Sán-
dor (1. oszt.), Tóth József (2. oszt.),
Ozora Nikolett (3. oszt.), Jankovics
Szintia (4. oszt.), Fülöp Dávid (5. oszt.),
Ruszkai Pál (6.  oszt.), Szebényi Roland
(7. oszt.), Madár Attila (8. oszt.).

Bodó Katalin, a Faluház vezetõje el-
mondta, hogy jövõre, a jubileumi, tize-
dik Gombócnapra meglepetéssel ké-
szülnek, és hogy az is maradjon, részle-
teket még nem árult el.

A 9. Dunakömlõdi Gombócnap a
Dunakömlõdi Hazajáró Diákok bolond-
napi klubestjével zárult.

baci

Nemzetközi lett
a dunakömlõdi
Gombócnap 
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Bárcsak áprilisi tréfának
szánta volna a Belügymi-
nisztérium azt az intézkedé-
sét, mely szerint e hónap el-
sejétõl az okmányirodákban
már nem illetékbélyeggel
rójuk le az ügyintézés díját,
hanem csekken kell befizet-
ni. Eddig egyszer álltunk
sorban, hiszen a paksi ok-
mányirodában hozzájuthat-
tunk a bélyeghez. Most há-
romszor: elõször a csekkért,
hogy mennyit fizetünk, azu-
tán a postán, s végül jöhet a
tényleges adminisztráció.
Pakson épp készülnek beve-
zetni, hogy az ügyfelek tele-
fonon kérhessenek idõpon-
tot ügyintézésükhöz. Most
aztán törhetik a fejüket az
okmányirodában: vajon az
elsõ vagy a harmadik sor-
ban állás helyett jegyezzék
elõ a klienseket? -pré-

Morgolódó



Kiállítások

A Paksi Városi Mûvelõdési
Központ kiskiállítójában
„Valóság és fikció” címmel
Monhaltné Patkós Mária
pálfai festõ képeit április 19-
ig tekinthetik meg.

A VMK könyvtár galériájá-
ban Kondor Béla „cselekvõ
szomorúsága” címmel lát-
hatnak rézkarcokat április
végéig.

A Dunakömlõdi Faluházban 
Solymosi Lívia és Périné
Lévai Beáta üvegtárgyait
nézhetik meg április 21-ig.

Április 12-én 18:30-kor nyílik
kiállítás Majoros Irén Er-
zsébet mûveibõl. Megnyitót
mond: Lovásziné Anna. 

Ügyeletek

Az állandó felnõtt- és gyer-
mekorvosi ügyeletet az 1-es
számú Rendelõintézetben
találják (Rákóczi u. 1. Tel.:
75/410-222). Az orvosi ügye-
letet a betegek hétfõ reggel
8 óráig vehetik igénybe.

Gyógyszertári ügyeletek:
április 9–10-ig:
Óvárosi Bizalom

Gyógyszertár 
( Kossuth u. 34.)
április 11–17-ig:

Arany Kígyó Gyógyszertár
(Dózsa Gy. u. 77.)
április 18–24-ig:

Kristály Gyógyszertár
(Kishegyi u. 50–54.)

Ügyeletes hatósági 
állatorvosok:

Április 9–10-én 
Dr. Angyal László

Paks, Temetõ u. 14.  
Tel.: 30/217-56-31
Április 16–17-én 

Dr. Schmieder László
Dunaföldvár, József tér 9.

Tel.: 30/902-84-28

Magán állatorvosi
ügyelet:

Ápr.: 9–10-én 
Dr. Kovács Ferenc

Paks, Rákóczi u. 13.  
Tel.: 20/390-07-80

Ápr. 16–17-én 
Dr. Gönczi István

Tengelic–Középhidvég   
Tel.: 30/957-08-24

Alfie

Alfie gátlástalan szoknya-
pecér, a lányok és asszo-
nyok, valamint a tökéletes-
re vasalt ingek nagy barát-
ja. Limuzinsofõrként dol-
gozik, fuvarozgatja a gaz-
dagokat a manhattani ut-
cákon, és alkalmanként a
hátsó ülésen vigasztalja el-
hanyagolt nõi ügyfeleit.
Noha vannak ambíciói, be-
éri annyival, amibõl pont
kijön, és fõként az élet örö-
meire koncentrál – min-
denféle felelõsség nélkül.
Igen, Alfie Elkins a lézen-
gõ agglegény playboy ar-
chetípusa. Ám az elbûvölõ
külsõ, a lehengerlõ duma, a
laza hetykeség mögött ott
rejtõzik egy másik férfi,
aki – mint azt Mick Jagger
filmdalszövege is megfo-
galmazza – „nem engedi be
a szerelmet”.
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Világjáró 
harmonika
Orosz Zoltán, az ország
legjobb harmonikása cím
birtokosa Pakson ad kon-
certet Ursu Gábor gitár-
mûvésszel a Mûvelõdési
Központ színháztermében,
április 17-én, 16 órakor.
Mellettük fellép a Pro
Artis Mûvészeti Iskola
harmonika együttese is.

Mozi

Április 10. (vas.) 19 óra
ALFIE

Feliratos amerikai 
romantikus vígjáték

Április 13. (szerda) 19 óra
KÓRISTÁK

Feliratos francia dráma

Április 17. (vas.) 19 óra
VEJEDRE ÜTÖK

Szinkronizált 
amerikai vígjáték

Április 20. (szerda) 19 óra
A BÁLNALOVAS

Feliratos új zélandi–német
dráma

TelePaks

Áprilistól napi Híradóval
várja nézõit a TelePaks.
Hétfõtõl péntekig este hét
órakor láthatják a nap ese-
mény-összefoglalóját, ame-
lyet nyolc órától megismé-
telnek. 

Az iskolai beíratás, valamint
a Gazdag Erzsi Általános
Iskolában várható változá-
sok lesznek terítéken a „Kö-
zös dolgaink”-ban április 11-
én, a Híradó után, 19.15-kor.
A mûsor vendége lesz Haj-
dú János polgármester,
Jantyik Margit igazgató,
Péterné Iker Ivett, az okta-
tási osztály vezetõje, vala-
mint dr. Potoczky Iván, az
Oktatási és Kulturális Bi-
zottság elnöke.  

Kinek, melyik olvasmány a
Nagy Könyve? Megtudhat-
ják kedden és csütörtökön, a
Híradót követõen, ahol pak-
siak vallanak arról: melyik
regény áll szívükhöz legkö-
zelebb. 

Élõben közvetíti a TelePaks
stábja az április 20-i testüle-
ti tanácskozást délután két
órától a Városházáról. Az
ülésen tárgyalják a város
parkolási lehetõségeirõl szó-
ló rendelet-tervezetet, és ki-
derül, milyen eredményt ho-
zott a szociális intézmények
átvilágítása.

Fortuna rádió
96,3 MHz
Hétfõ–péntek:
06.00–09.00 Élesztõ
09.00–13.00 Délelõtti magazin
13.00–17.00 Pepperóni
17.00–19.00 Kívánságmûsor
19.00–20.30 Magazinok órája
hétfõ: Gastroblues – a paksi
Gastroblues Fesztivál mûsora
kedd: Értékadó  – vallási
mûsor
szerda: Hang-súly –
helytörténeti magazin

csütörtök: Kotyogó –
hasznos tudnivalók színesen
péntek: Zombi night – zenei
magazin
Fortuna hírek: 06.30, 07.30,
08.30, 10.30, 12.30, 14.30,
16.30
Fortuna sport: 07.35, 12.35,
16.35
szombat:
06.00–09.00 Suki koktél
09.00–13.00 Délelõtti magazin
13.00–17.00 Rajtszám
17.00–19.00 Kívánságmûsor

19.00-20.30 Szombat esti
party melegítõ
Fortuna hírek: 12.30
Fortuna sport: 12.35
Vasárnap:
06.00–09.00 Suki koktél
09.00–10.00 Fortuna unikum
– paksi közélet vendégekkel
10.00–12.00 AKT – Aktuális
Közéleti Térkép – helyi
közérdekû magazin
13.00–15.00 Fortuna Top 20
15.00–19.00 Kívánságmûsor
19.00–20.30 Rockóra
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Alfie szerepében:
Jude Law



Vajon Halász Melinda 18 évesen, a pak-
si gimnázium elvégzése után, mivel ho-
zakodhatott elõ otthon, mikor közölte:
Izraelbe megy kutatni, ahol mindenki
fegyverrel járkál, és mindennaposak a
merényletek. S ez még csak a kezdet
volt. Már a Pécsi Orvostudományi
Egyetem hallgatójaként Barcelonában
a vérébõl nyert sejtekkel végezte kísér-
leteit. Melinda nagy álma, hogy valami
olyan dolgot fedezzen fel, ami hasznos
az emberiségnek. Nagy szavak egy 23
éves lány szájából, mégis hitelesen
szólnak. Fõleg ha azt is tudjuk róla,
hogy egyetemi gyakorlata helyszínéül
Szudánt választotta. Szudánt, ahol pol-
gárháború van, nyomor, és évente 2
millióan halnak meg maláriában, s en-
nek 90 százaléka gyerek. 

Engem már a történet megvisel, Me-
linda megélte ezt. Miért épp Szudán,
annyi szép hely van a világon – fagga-
tom. „Ha nem megy oda senki, és nem
segít nekik senki, nincs is esélyük a túl-
élésre” – mondja korát meghazudtoló-
an, s erre nem tudok mit felelni. 

Melinda nem csak lélekben küzdõ al-
kat. Mikor Pécsre került, elkezdett ej-
tõernyõzni, utolsó ugrását egy kisgép
szárnyáról hajtotta végre. Talán a kato-
nai ejtõernyõs nagypapa mesélt sokat a
szabadesésrõl, míg unokája kedvet ka-
pott hozzá. Mikor a sportmúlt felõl ér-
deklõdöm, kiderül: tornából felmentése

volt. Ehhez képest ma mindennap fut,
erõsít, falat mászik, új hobbija, a hegy-
mászás miatt. Expedíciók orvosi kísé-
rõjeként megfordult már néhány he-
gyen. Ha nincs jó idõben, jó helyen, ak-
kor bizony egy tüdõödéma végzetessé
válhatott volna. Mindezt a szülõk me-
sélték, s azt is, hogy lányuk sok olyan
helyen végigment, ahonnét férfiak visz-
szafordultak. Az eddigi legmagasabb
hegyet a Kaukázusban mászta meg.
Azt már csak jóval hazaérkezése után
mesélte családjának, hogy a vonatot,
amit lekésett, felrobbantották csecsen
fegyveresek. Egyébként kalandjait

csak óvatosan adagolja szüleinek, a
már biztonságos paksi nappaliban ücsö-
rögve, ahonnét mindez olyan távolinak
tûnik. – És amikor beleestél a gleccser-
szakadékba – emlékezteti édesapja. 
– Jaj apu – replikáz Melinda –, bárkivel
megtörténhet!

S bizonyára az is, hogy nyolc napot
tölt egyedül egy hegyen Kínában, ahol
semmilyen kapcsolata nem volt a külvi-
lággal, és a szakadó hóban várta, hogy
az idõ jobbra forduljon. Volt ideje gon-
dolkodni – meséli Melinda, s én már azt
sem értem, hogyan lehet mindezt ép
ésszel túlélni. Aztán a kilencedik napon
újra nekivághatott a csúcs meghódítá-
sának, ahol még soha nem jártak ma-
gyarok. Az élet úgy hozta, hogy most
sem. Ahonnét visszafordult, vihar tom-
bolt, combközépig ért a hó, és kiakadt a
mûszer, ami csak mínusz 25 fokig mér-
te a hõmérsékletet. Mérlegelt, és úgy
döntött: a csúcs nem ér annyit, mint el-
fagyott lábakkal tovább élni. Éppen
idõben ért vissza az alaptáborba ahhoz,
hogy segíthessen egy spanyol mászón,
akinél szívinfarktust diagnosztizált, és
kórházba vitte. 

Ezen az útján találkozott egy német
expedícióval, melynek tagjai meghívták
a Himalájára, hogy lássa el az orvosi
feladatokat. Melinda most erre készül,
bár elég mozgalmas nyárnak néz elébe.
Mexikóba utazik másfél hónapra, ahol
sebészeti gyakorlaton vesz részt. (Mi-
ért épp Mexikó? Mert ott is vannak he-
gyek.) Aztán szeptemberben, Bonnban
daganatos sejtek kutatásába kapcsoló-
dik be. A negyedéves medika közben
éjszakás nõvérként dolgozik – gyûjt a
következõ utazásokra. 

Préházi Ildikó
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Medika a világ tetején
Nyolc nap egy sátorban, 5500 méteres magasságban, szakadó hóban – egye-
dül. S ez csak egy epizód, Halász Melinda életébõl. A törékeny, szõke lány
hegyet mászik, közben életeket ment, Szudánban gyógyszert oszt rászoru-
lóknak, s arra is jut ideje, hogy végezze az orvosi egyetemet. 

Dunakömlõd, 20. sz. ABC 
Dunakömlõd, Faluház
Könyvtár, Dunakömlõd

Ügyfélszolgálati Iroda, Dunakömlõd
ABC Malomhegy – Erkel Ferenc u.

Szentháromság téri ABC
17. sz. DÁLIA ABC, Szent István tér

Szent István téri újságos pavilon
Éjjel-nappali, Dózsa Gy.
Áruház, ÁFÉSZ COOP

Dózsa Gy. úti újságos pavilon 
Lavina ABC Fehérvári út

Gyapa Vegyes bolt 
Gyapa Italbolt

Pál utcai ABC
Hírlap üzlet Dózsa Gy.–Rákóczi u. sarok 

11. sz. ÁFÉSZ COOP, Táncsics u.
2. sz. ABC, Konzervgyárral szemben

Pék porta 
Bauer ABC

Hírlapüzlet Kurcsatov utca
168. sz. CBA üzlet Kurcsatov utca

Hírlapüzlet Plus Diszkont
10. sz. ABC

Kis ABC Építõk útja 18.
Árnyas úti újságos pavilon

Mecsek FÛSZÉRT, Árnyas utca
Éjjel-nappali, Kishegyi út

PC segélyvonal
A Connect egyesület

ingyenes szolgáltatása!
Bármilyen számítástechniká-
val kapcsolatos problémája
van, informatikusaink állnak

rendelkezésére.
Alapdíjas telefonunkat 9–21

óráig hívhatja:
20/2611-883

e-mail:
connectfie@freemail.hu

Ahol a Paksi Hírnököt megtalálja:


