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PAKSIHÍRNÖK

Nyitási betétakció Pakson! 3 hónapra évi 6,5% kamat !
6 hónapra évi 6,25%, 12 hónapra évi 6% bármilyen összegû számlalekötésre (EBKM 6,00–6,66%)

A város új pénzintézete szeretettel várja Önöket Paks, Villany utca 4. szám (volt Németh sörözõ) alatti fiókjában! Telefon: 75/511-240

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

Simon Balázs 
Energetikai

Szakközépiskola

Mach Melinda
I. István 

Szakképzõ Iskola 

Kozma Tamás
Vak Bottyán
Gimnázium

A város diákpolgármesterei

A diákvezetõket bemutató írásunk a 12–13. oldalon.



Nyolcezer példányban, min-
den paksi háztartásba eljut-
tatta Paks város polgármes-
tere azt a kérdõívet, amely-
ben a lakosság jövõbeni
építkezési elképzeléseirõl
tudakozódik. Nemcsak a te-
lekigényeket mérik fel, ha-
nem a kínálatot is, hiszen a
kérdõíven szerepel olyan ro-
vat is, melyben értékesítés-
re alkalmas telek után tuda-
kozódik az önkormányzat. 
– Mindezekre azért van
szükség, hogy a város veze-
tése tiszta képet kapjon az
elképzelésekrõl – indokolta
a kérdõív kiküldését Hajdú
János. Paks város képvise-
lõ-testülete a közelmúltban
tárgyalta a települést érintõ

telekkialakítási lehetõsége-
ket, és ekkor kérte fel a pol-
gármestert, hogy végezzen
közvélemény-kutatást, majd
annak ismeretében készít-
sen elõterjesztést a város-
építõ bizottság részére;
végül a bizottság döntésé-
nek megfelelõen kezdjen
tárgyalásokat az érintett te-
lektulajdonosokkal és be-
fektetõkkel az építési telek
kialakításának lehetõségei-
rõl Pakson és Dunakömlõ-
dön. Hajdú János szerint
azért pontosabb egy ilyen
kérdõív, mint egy közvéle-
mény-kutatás, mert nem
csak 5-600 embert szondáz-
tatnak meg, hanem minden
érdeklõdõ kézhez kapja a

kérdõívet, így sokkal ponto-
sabb információhoz juthat a
város vezetése. A kérdõívek
visszaküldési határideje ja-
nuár 15-e. Az önkormányzat
a hónap végéig elvégzi a be-
érkezett információk érté-
kelését, így lehetõség lesz

arra is, hogy az éves költ-
ségvetésben szerepeljenek
olyan tételek, melyek bizto-
síthatják az építkezni aka-
rók, a letelepedni vágyók, új
környezetbe kívánkozók
igényeinek kielégítését.

SJ

Megkezdte az önkormány-
zat a volt Erzsébet szálló át-
adását. Mint lapunk is meg-
írta, az épületet a paksi
atomerõmû vásárolta meg.
Az adásvételi szerzõdésnek
megfelelõen elköltözött a
nyugdíjasklub, a fényképész
üzlet és a Tourinform iroda
is. Utóbbi a város fõutcájá-
ra, a polgárõrség korábbi
irodájába került, az eddigi-
eknél kissé mostohább kö-

rülmények közé, de jól meg-
közelíthetõ helyre.

A legnagyobb problémát a
komoly gyûjteménnyel ren-
delkezõ Paksi Képtár elhe-
lyezése jelenti. Az úgyneve-
zett Múzeum-sziget prog-
ram terveiben szerepel egy
1500 négyzetméteres új kép-
tár építése, amire azonban
Hajdú János polgármester
szerint 2006-2007-ben nem
lesz lehetõség. A probléma

megoldására az önkormány-
zat – a képtár szakmai veze-
tõinek javaslatára – a volt
konzervgyár üzemi terüle-
tén tavaly õsszel vásárolt
egy ezer négyzetméteres
csarnokot. A képzõmûvészek
elképzelései szerint a gyûjte-
mény jellege beleillik majd
az ipari környezetbe. – A
képtár kialakításának szak-
mai programját jelenleg is
írják a szakemberek. Az ön-
kormányzat hamarosan ki-
adja a tervezési megbízást –
tudtuk meg Hajdú János

polgármestertõl. A hivatal
részt kíván venni a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisz-
tériuma által kiírt „Alfa”
programon, ami évi 300 mil-
lió forintot biztosítana, ebbõl
40-60 millió forintot kíván a
képtár új helyen történõ ki-
alakítására fordítani. Az Er-
zsébet szálló renoválására a
paksi atomerõmû tervpályá-
zatot kíván kiírni. Az idei év
a tervezések és az engedé-
lyezések éve lesz, az építési
munkálatok legkorábban jö-
võre kezdõdhetnek majd. PT
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Fotók: Molnár Gyula

Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

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

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: január 27.

Panorámakép: www.paksnet.hu
Címlapfotó: Vida Tünde, Molnár Gyula és Juhász Anikó
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Költözik a képtár

Pataki Vilmosné
Úgy érzem, szép és jó hely
volt ez a képtár számára, sõt
talán ideálisabb is, mint aho-
vá költözni fog. Sajnos azon-
ban nem jártam ott túl so-
kat, az idõm nem engedte.

Kállainé Rohn Edit
Bár meglepett, hogy költö-
zik a képtár a jelenlegi he-
lyérõl, ennek ellenére nem
figyelem a történéseit, és
nem gyakran látogatok el
oda. Számomra ez semle-
ges téma.

Metzger Ferencné
Az Erzsébet Szálló kapcsán
nagy átalakításokról lehet
hallani. Az a véleményem,
ha van rá lehetõség, és talál-
tak helyet is, akkor költöz-
zön el a képtár. Kíváncsian
várom a fejleményeket.

Hauzmann Jánosné
A gyerekekkel egyszer jár-
tunk a képtárban, mert kí-
váncsiak voltak rá. Azóta
nem igazán van lehetõségem
benézni, mert sok más elfog-
laltságom is van. A költözés-
rõl még nem hallottam.

Felmérik a telekigényeket
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A társaság fõ tevékenysége
a kommunális hulladék és a
települési folyékony hulla-
dék gyûjtése, ártalmatlaní-
tása, a közterületek tisztítá-
sa, télen az utak síkosság-
mentesítése, a hó eltakarítá-
sa. A kft. ezen túl komoly
szerepet vállal a város park-
jainak, zöld területeinek
gondozásában, környezeté-
nek szépítésében, üzemelteti
a városi szeméttelepet, szer-
vezi a szelektív hulladék-
gyûjtést, s rövidesen átveszi
és megnyitja a nemrégiben
felépült hulladékudvart, ahol
ingyen fogadnak majd ve-
szélyes hulladékot a paksi la-
kosságtól. A köztisztasággal
kapcsolatos feladatok elvég-
zésére korábban pályázatot
hirdettek, de mivel mód van
arra, hogy azzal az önkor-
mányzat saját cégét bízza
meg, mostanság már nem
pályáztatják a feladatot.

Többségében az átszerve-
zéssel megszûnt vagyongaz-
dálkodási osztály feladatai
kerültek a DC Dunakom
Kft.-hez, ahol Saáry

Miklósné szerint tudják biz-
tosítani a szakszerûséget és
folyamatosságot. Ennek zá-
loga az, hogy az ügyvezetõ
számára sem újak a felada-
tok, hiszen korábban õ vezet-
te a vagyongazdálkodási osz-
tályt, illetve az, hogy egy ki-
vétellel nem kellett új ügyin-
tézõt keresni, a feladattal
együtt költöztek az ügyinté-
zõk is. Ez persze nehézséget
is okozott a DC Duna-
komnál, hiszen eddig sem
bõvelkedtek helyben. Aki is-
meri az elkerülõ út melletti
telephelyen lévõ céget, tud-
ja, nem éppen ügyfélfoga-
dásra vannak berendezked-
ve. Mivel a most kapott fel-
adatok között nem egy ko-
moly ügyfélforgalommal jár,
új „ügyfelezõ” irodát kell ki-
alakítani. Erre ösztönöz az
is, hogy a mostani irodák
mozgássérültek számára
megközelíthetetlenek.

A cégnél január elsõ napjai
a feladatok megismerésével,
az új szervezet felállításával
teltek. Legnagyobb fejtörést
a közhasznú- és a közmunka

jelenti majd, hiszen ez eddig
több kézben volt, s több for-
rásból finanszírozták, ami
miatt van némi átfedés és ku-
szaság. Az elszámoláson nem
kell törnie a fejét Saáry
Miklósnénak és csapatának,
ez esetben ugyanis „csupán”
munkát kell biztosítaniuk a
foglalkoztatottaknak, a pénz-
ügyi kérdéseket nem ruház-
ták rájuk. 

Az ügyvezetõ kiemelte, õk
foglalkoznak majd a panel-
programmal a továbbiakban.
– Nem lesz gond – ígérte
Saáryné –, változatlanul
Kudorné Szanyi Katalin lesz
az ügyintézõ, akivel közösen
indítottuk a panelprogramot
Pakson. Az ügyvezetõ bízik
abban, hogy valóban nyer-
nek azok a lakóközösségek,
amelyek pályáztak – ugyanis
eddig csak „fülest” kaptak a
pályázat eredményérõl, hi-
vatalos tájékoztatást nem.

A DC Dunakom Kft. rend-
szeresen jelentkezõ hírle-
vélben tájékoztatja a lakos-
ságot a változásokról. Eb-
bõl majd megtudhatják, mi-
lyen kérdéssel kihez kell
fordulni. 

A döntéssel, mely nyomán
az önkormányzat megvált
néhány eddig végzett felada-
tától, az ügyvezetõ is egyet-
ért, mert úgy gondolja, a hi-
vatalnak hatósági feladato-
kkal kell foglalkoznia. Saáry
Miklósné úgy véli, valóban
hatékonyabban tudják majd
ellátni a feladatokat, mint a
polgármesteri hivatal. A fel-
adatokra az önkormányzat a
korábbi feltételek szerint
biztosít pénzt, a részletek
azonban a költségvetés elfo-
gadásakor dõlnek el. Hogy a
hatékonyság mellett gazda-
ságosabb mûködést eredmé-
nyez-e az új feladatelosztás 
– Saáryné szerint  – ma még
nem lehet válaszolni, hiszen
maguk sem tudják még, mi-
lyen lehetõségeik lesznek a
megtakarításra.  Vida Tünde

Sokasodó feladatok a Dunakomnál
A polgármesteri hivatal átvilágítása, majd átszervezése
miatt néhány feladatától megvált az önkormányzat.
Ezek közé tartozik egyebek között az ingatlankezelés
és a városüzemeltetés. A feladatokat – legtöbb esetben
az ügyintézõvel együtt – az önkormányzat tulajdonában
lévõ DC Dunakom Kft. vette át. Az év elsõ napjai az új
feladatokkal való ismerkedéssel telt a DC Dunakomnál.

Áram nélkül 
a gimnázium

Áram és fûtés nélkül ma-
radt egy éjszakára a Vak
Bottyán Gimnázium. Szer-
dán még csak égett szagot
éreztek, csütörtökön pedig
kiégett egy biztosíték, így
csak részlegesen tudtak vi-
lágítani a tantermekben, és
a fûtést sem tudták biztosí-
tani. – A Pavill szakemberei
kiderítették, hogy az épüle-
ten kívül, az áramszolgálta-
tó vezetékénél lehet a hiba
– mondta el Mittler József
igazgatóhelyettes. Az E-
ON Dél-Dunántúli Áram-
szolgáltató Rt. ügyeletesei
hamarosan helyszínre ér-
keztek, és megállapították,
hogy az üzemzavart kábel-
szakadás okozta, a három
fázisból kettõ elszakadt. Az
épületben a világítást egy
fázisról biztosítani tudták,
ám a fûtés mûködtetéséhez
már nem volt elégséges.
Mivel a hiba helyét azonosí-
tani képes, speciális kábel-
mérõ kocsi aznap Nagyka-
nizsán dolgozott, a munkát
másnap reggel tudták foly-
tatni. Addig sem kellett ta-
nítási szünetet elrendelni,
mivel átmenetileg üzembe
helyeztek egy aggregátort,
amellyel a hiba javításáig
biztosították az áramellá-
tást a gimnáziumban.

-kgy- 

Két sziréna nem mûkö-
dött a paksi atomerõmû
harminc kilométeres kör-
zetébe telepített 227 riasz-
tó közül az év elsõ üzem-
próbáján – közölte az or-
szágos katasztrófavéde-
lem. – A havonkénti rend-
szeres próba most 99,1 szá-
zalékos eredménnyel zá-
rult, csak Bács-Kiskun me-
gyében akadt hibás készü-
lék, Hartán és Homok-
mégyen – közölte Dobson
Tibor szóvivõ.



4 V Á R O S

Fotók: Szaffenauer Ferenc

A paksi rendelõintézet veze-
tõje szerint a szakellátás, sõt
az egész egészségügy terén
nagyon nehéz év lesz a 2006-
os esztendõ. Az intézet szá-
mos szakellátás-bõvítést ter-
vezett, de egyre sem kapta
meg a társadalombiztosítási
támogatást. Dr. Pásztor Hil-
da úgy tájékoztatta lapun-
kat, hogy még 2004-ben pá-
lyáztak új szolgáltatások be-
vezetésére, illetve óraszám-
bõvítésre, de csak a múlt év
szeptemberében tudták
meg, hogy nem jártak siker-
rel. Tolna megyében egyéb-
ként nem voltak ezzel egye-
dül, csupán egy hõgyészi pá-
lyázatot fogadott el az OEP.

Szerették volna bevezetni a
paksi intézményben a
gasztroenterológiai, azaz
gyomorproblémákkal foglal-
kozó szakrendelést, támoga-
tást kértek halláskárosultak-
kal foglalkozó audiológiára,
de egyiket sem finanszírozza
a társadalombiztosító, annak
ellenére, hogy a feltételek,
mûszerek adottak. 

Audiológiai vizsgálatot an-
nak köszönhetõen vehetnek
igénybe ingyenesen a bete-
gek, hogy a rendelõintézet
megállapodott egy céggel
ennek elvégzésére.

Mozgásszervi betegek na-
gyon sokan jelentkeznek,
ezért a rendelõ pályázott a
reumatológiai óraszám bõví-
tésére, s ezzel együtt a
gyógytorna és fizikoterápia
óraszámának megemelésére.
Sok a szív- és érrendszeri
probléma, melyhez szorosan
hozzátartozik az ideggondo-
zó, ami heti négy órában vár-
ja a betegeket. Ezt próbálták
volna két napra kibõvíteni,
mindhiába.

Amellett, hogy a tervezett
bõvítésekre nem kerül sor, a
laborban még szûkülnek is a
lehetõségek. A jövõben Pak-
son nem, csupán Szekszárdon
és Pincehelyen végeznek el
néhány olyan vizsgálatot,
melyre eddig a paksi rendelõ-
ben is volt lehetõség. Dr.
Pásztor Hilda igazgató-fõor-
vos tájékoztatása szerint a
korábbiakkal ellentétben nem
finanszírozza az OEP azt a
vizsgálatot, amely a szív- és
agyi infarktus megelõzésére
szolgáló gyógyszer kiválasz-
tásához szoktak végezni.
Ugyanez a helyzet egy olyan
vizsgálatnál, melyre bél- és
gyomorbetegségek esetében
van szükség. Szerették volna
bevezetni, s OEP-támogatást

kértek a mélyvénás elzáró-
dás, trombózis diagnosztizá-
lását segítõ vizsgálatra, de ezt
az igényt is elutasította a tár-
sadalombiztosító.

Ezeknél a vizsgálatoknál a
betegeknek ezentúl Szek-
szárdra kell utazniuk, ahol
elõjegyzés alapján fogadják
õket. Arra sincs mód, hogy
Pakson levegyék a vért, s a
megyeszékhelyre küldjék,
mert a vizsgálatokat két
órán belül el kell végezni. 

A laboratóriumot érintõ
másik probléma az, hogy
évek óta folyamatosan emel-
kedik a beteg-, illetve vizsgá-

latszám. – Ami, ha indokolt,
nem baj – mondja az intéz-
ményvezetõ. – Egyes vizsgá-
latok száma azonban 80-
90%-kal emelkedett, például
egy olyané, amelyre csak lá-
zas betegnél van szükség.

Dr. Pásztor Hilda körlevél-
ben kérte a háziorvosokat,
hogy minden betegnél
egyénre szabottan, a pana-
szainak megfelelõen, az elõ-
zõ laborvizsgálat eredmé-
nyének tükrében, diagnózis-
sal alátámasztva kérjenek
vizsgálatokat.

– A labor borzasztóan ráfi-
zetéses, a tébé nem fizeti ki
a bekerülési költségeket,
nagymértékû önkormány-
zati támogatással mûködik
a szakrendelés. Lassan ott
tartunk, hogy azoknál a be-
tegeknél sem tudjuk elvé-
gezni a vizsgálatokat, aki-
nek tényleg szükségük van
rá – összegezte dr. Pásztor
Hilda. 

Vida Tünde

Szûk esztendõ elõtt a rendelõ
Nem tudta bevezetni a rendelõintézet a régóta tervezett szakrendelés-bõvítéseket,
mivel nem kapott rájuk társadalombiztosítási támogatást. Sõt a laboratóriumban
még csökkent is az elvégezhetõ vizsgálatok fajtája. Kétféle laborvizsgálatot nem
finanszíroz tovább az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), egy tervezettre
szintén nem sikerült szerzõdést kötnie a paksi rendelõintézetnek. Mindemellett az
intézményvezetõ is szigorításokat kezdeményezett, mert indokolatlanul nõtt néhány
vizsgálat száma.



Tóth Ferenc, a Tolna me-
gyei II. választókerület
fideszes országgyûlési kép-
viselõje a 2005-ös esztendõ
értékelésénél elmondta,
számára nagy csalódás volt
a nyári érettségi, ami óriási
botrányba fulladt, és igen-
csak rossz fényt vetett a
magyar oktatáspolitikára.

Ha ki kellene emelnie az el-
múlt évbõl valamit, az a köz-
társaságielnök-választás
volt, hiszen olyan elnököt
választott a magyar nép, aki
a választást megelõzõ köz-
vélemény-kutatások szerint
is a legmegfelelõbb jelölt
volt az elnöki tisztségre.
2006-tól egy nyugodt, ki-
egyensúlyozott, nem mocs-
kolódó, visszafogott kam-
pányt vár, amelyben a pol-
gárok számára mindegyik
oldal meg tudja fogalmazni
saját elképzeléseit, jövõkép-
ét. – Ezek alapján fognak a
választópolgárok bölcsen
dönteni, nem kizárólag a stí-
lus és az ígérgetések alap-
ján – mondta a képviselõ,

aki bízik abban, hogy 2006-
tól újra polgári kormány ve-
zeti majd az országot. 

Dr. Szabó József, az MSZP
képviselõje szerint 2005-ben
több jelentõs törvényt foga-
dott el az országgyûlés. A
legjelentõsebb a „100 lépés
program”, amelyben a mun-
ka értékének, becsületének

megteremtése, az igazságos
családtámogatás feltételei-
nek biztosítása, az ötéves
adócsökkentési program, a
nyugdíjrendszer, a mezõ-
gazdaság, a lakótelepi prog-
ram, tehát számos átfogó
reform fogalmazódott meg.
– Ezek, ha lesz társadalmi
konszenzus, elõre viszik az
állampolgárok jobb élette-
rének kialakulását – mondja
dr. Szabó József. A képvise-
lõ szerint nagy eredmény,
hogy sikerült megállapodni
a lokátor helyérõl, így nem
lesz gond az ország NATO-s
megítélésével, és polgárok
is megnyugodhatnak, mert
nem veszélyezteti a Mecsek
természeti értékeit a kato-
nai objektum. A 2006-os vá-
lasztásokat illetõen dr. Sza-
bó József bízik abban, hogy
a szocialisták sikeresen ve-
szik az akadályokat, és vég-
sõ soron, ha nehezen is, de
gyõzni fognak.                       

SJ

Folyik az idõpont alapú ügy-
félhívó rendszer kiépítése az
okmányirodában. Az új
program és a berendezések
telepítését egy közbeszerzé-
si pályázaton kiválasztott
budapesti cég végzi. A rend-
szer Nyiratiné Nász Rózsa
okmányiroda-vezetõ tervei
szerint februárban kezdi
meg mûködését. Az ügyfelek
telefonon, személyesen és az
interneten is kérhetnek idõ-
pontot az okmányirodától.
Ez utóbbira a www.magyar-
orszag.hu honlapon, a paksi
okmányirodát megkeresve
van lehetõségük, de Nyi-
ratiné Nász Rózsa azt remé-
li, hogy februárra már a
www.paks.hu-n keresztül is
elérhetõek lesznek. Idõpon-
tot egyébként akár két hétre
elõre is lehet kérni, de mód
van arra is, hogy a személye-
sen megjelenõ ügyfél aznap-
ra jelentkezzen be. 

– Nem kell tartani attól,
hogy hátrányba kerülnek a
személyesen megjelenõk –
ígéri Nyiratiné Nász Rózsa –,
az idõpontoknak ugyanis
csak körülbelül negyven szá-
zalékát ajánljuk ki elõre. Feb-
ruártól az irodaház földszint-
jén lesz az ügyfélhívó rend-
szer terminálja, az ügyfél
ezen választhatja ki, melyik
ügyintézõhöz kíván menni, s
máris kap idõpontot. Szükség
esetén az információs pultnál
lehet segítséget kérni.

Az irodavezetõ egyébként
már tárgyalásokba kezdett a
környékbeli települések

teleházainak munkatársai-
val, hogy kapcsolódjanak be
az új rendszerbe. Ily módon
a teleházakban is mód lesz
idõpont elõjegyzésére.
Nyiratiné azt várja az új
rendszer bevezetésétõl,
hogy kevesebb lesz a sor-
banállás, nem kell esetleg fe-
leslegesen beutazniuk Paks-
ra a környék lakóinak. Mind-
emellett az okmányiroda
munkatársai is jobban tud-
ják tervezni munkájukat.

Vida Tünde
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Fotók: Vida Tünde (balra), Szaffenauer Ferenc (jobbra)

Megszûnik a sorbanállás?
Apró változás történt év elején az okmányirodák által nyúj-
tott szolgáltatásokban. A január elsején életbe lépõ jogsza-
bály szerint az állampolgárok kötelesek bejelenteni három na-
pon belül, ha elveszítik személyi igazolványukat, ezt követõen
az okmányirodák elrendelik a körözést. – A rendeletet a jog-
biztonság érdekében módosították – mondja az okmányiroda
vezetõje. Nyiratiné Nász Rózsától megtudtuk, hogy eddig a
vezetõi engedély és a forgalmi elvesztése esetén volt ilyen le-
hetõség, az elveszett személy igazolvány nem került központi
nyilvántartásba, csupán egy jegyzõkönyvet vettek fel. 

Még folynak a tárgyalások a belügyminisztérium és az ön-
kormányzatok között annak érdekében, hogy a tulajdoni
lappal kapcsolatos ügyintézést az okmányirodák is végez-
hessék. A terv az, hogy a földhivatalok mellett a jövõben
az okmányirodában is kérhessenek tulajdoni lapot az ügy-
felek. Az új szolgáltatás bevezetése komoly elõkészületet
igényel, hiszen az okmányirodai ügyintézés teljesen más
rendszeren folyik, mint a földhivatali, s az adatbázis is
más. Hogy mikor bõvül ezzel az új lehetõséggel az ok-
mányirodák szolgáltatásainak köre, még nem dõlt el.

Békés kampányt ígérnek a honatyák
Az új év kezdete alkalom arra, hogy mérleget vonjunk az elvégzett munkáról, s terve-
ket szövögessünk az elõttünk álló esztendõre. Lapunk két országgyûlési képviselõt,
Tóth Ferencet és dr. Szabó Józsefet kérte évértékelésre, s némi latolgatásra a 2006-os
esztendõt illetõen.



Az év eleji gázprobléma kap-
csán került elõtérbe a kér-
dés, mi csökkentheti Ma-
gyarország és a hozzá hason-
ló országok energiafüggõsé-
gét. Lapunk Hamvas Ist-
vánt, a Paksi Atomerõmû Rt.
mûszaki vezérigazgató-he-
lyettesét arról kérdezte, az
atomenergia felhasználásá-
nak növelése jelenthet-e
megoldást e téren. 

– Az üzemidõ-hosszabbítás
kapcsán igen sok elõadást
tartottunk, és az atomener-
gia mellett kardoskodtunk
annak okán, hogy a nukleá-
ris energia javítja az ellátás-
biztonságot. Nem gondoltuk,
én magam sem, hogy az élet
ilyen hamar igazolja az állí-
tásunkat – kezdi Hamvas
István. A vezérigazgató-he-
lyettes elmondta, hogy az
atomerõmûvekben felhasz-
nált dúsított urán kis térfo-
gatú, ezért bárhogyan szál-
lítható, lehet földön, vízen,
levegõben. Éppen azért,
mert nem nyomvonalhoz kö-
tött, mint a gázvezeték, a vi-
lág bármely pontjáról bárho-
va szállítható. A kis térfogat
miatt jól készletezhetõ, egy
lakásnyi helyen akár két év-
re elegendõ üzemanyagot le-
het tárolni. – Amellett, hogy
az urán alkalmas a tárolásra,
Magyarországon rendelke-
zünk akkora készlettel, hogy
ha bármilyen válság is adód-
na az üzemanyagot biztosító
országban, annak hatását
két éven át nem érezné a la-

kosság, s a termelést sem
kellene csökkenteni – teszi
hozzá Hamvas István. A
szakember elmondta – Iránt
kivéve, mely magának kíván
dúsított uránt elõállítani –,
válságtól és politikai csatáro-
zástól mentesek azok az or-
szágok, ahol ilyen üzem-
anyag-elõállítás folyik.

Az eddigiek mellett fontos
tényezõ az ár, hiszen az
atomerõmûben termelt villa-
mos energia árában csupán
10-15%-ot tesz ki az üzem-
anyagköltség. Így, ha netán
duplájára nõne a dúsított
urán ára, ez csak 20% emel-
kedést eredményezne a Pak-
son termelt villamos energia
árában, így az még mindig a
legolcsóbban elõállított áram
lenne Magyarországon.

– Ezek együttesen valóban
afelé hatnak, hogy növeljük
az atomenergia arányát a
gázfüggõség csökkentése ér-
dekében. Csak egy határig
ésszerû és célszerû emelni,
mert több forrásból kell biz-
tosítani a megfelelõ energia-
mixet, ügyelni kell a kõolaj,
szén, gáz, atom és a megúju-
ló energiák megfelelõ ará-
nyára – tájékoztatott Ham-
vas István, hangsúlyozva,
hogy errõl nem az atomerõ-
mûnek, hanem a hazai ener-
giapolitikáért felelõs intéz-
ményeknek kell dönteniük.

Az atomenergia térnyeré-
se, ahogyan nevezik, rene-
szánsza, a szakember szerint
már korábban is elindult, s
most a történtek miatt fel-
gyorsult. Egyre több szak-
mai és politikai véleményt
hallani, melyek szerint az
atomenergiára alapozva kell

felülvizsgálni az energiapoli-
tikát. – Olaszországban,
Angliában, Svédországban
már vannak jelei e gondolat-
nak, elmozdulás látszik a vá-
lasztások óta Németország-
ban, s az utóbbi idõben lé-
nyeges változás tapasztalha-
tó Lengyelországban is. A
finnek már építik az ötödik
blokkjukat, és a franciák is
újabb reaktorokat létesíte-
nek. Rövidesen a szlovákiai
Mohovcén üzembe helyezik
a harmadik és negyedik
blokkot, és talán Magyaror-
szágon is eldõl, hogy újabb
blokk üzembe helyezésével
stabilabbá és függetlenebbé
teszik-e a villamosenergia-
rendszert – mondja Hamvas
István.

Egy új nukleáris létesít-
mény megépítéséhez az
atomtörvény szerint parla-
menti döntés szükséges.
Hogy lesz-e Magyarorszá-
gon új blokk, a szakember
szerint függ a jogszabályok
változásától, a villamosener-
gia-igénytõl, az eladási ga-
ranciáktól, a gazdasági hát-
tértõl.

– Mi nagyon örülnénk, ha
ilyen döntés születne, fõ-
ként, ha itt épülne, hiszen
adott az infrastruktúra, a
szakembergárda, sõt a 80-as
évek végén, 90-es évek ele-
jén elkezdõdött a telephely
elõkészítése is. 

Hamvas István végezetül
hozzátette: gazdaságpoliti-
kai kérdésekben nem tartja
magát illetékesnek, annyit
azonban elmondhat, az
atomerõmû létesítése való-
ban költséges beruházás, de
még a szükséges hitelek tör-
lesztését figyelembe véve is
jobban megtérül, mint más
energiafajták. Ám a legfon-
tosabbat, ami az atomener-
gia mellett szól, semmikép-
pen nem felejthetjük el. Ez
egy tiszta energia, ezt kell
választanunk akkor, ha a
környezetet leginkább kímé-
lõ módon akarunk villamos
áramot elõállítani.

Vida Tünde

A január eleji, alig kétnapos
orosz-ukrán gázárvita, és az
emiatt akadozó földgázszál-
lítás élesen elõhozta Ma-
gyarország energiaellátási
kérdéseit. A kormány és az
energetikai vállalatok kép-
viselõi mellett szinte az
egész ország lakosságát fog-
lalkoztatta, hogy mikor si-
kerül helyreállítania az
orosz Gazpromnak a szerzõ-
désben vállalt földgázmeny-
nyiség biztonságos eljutta-
tását az érintett európai or-
szágokba, így természete-
sen Magyarországra is. A
lecsökkent gáznyomás miatt
a gáztüzelésû erõmûveket át
kellett állítani olajtüzelésre,
miközben a paksi atomerõ-
mû és a megmaradt szenes
erõmûvek változatlan biz-
tonsággal szolgáltatták a
létfontosságú elektromos
energiát. 

A gázkrízis viszonylag ha-
mar megoldódott, ám hatásai
miatt az egész Európai Unió
szembesült az egyoldalú
orosz gázfüggõség miatti ki-

szolgáltatottsággal. Ennek
csökkentésére számtalan el-
képzelés látott napvilágot
Európa-szerte, a megújuló
energiaforrások részarányá-
nak növelésétõl kezdve az
észak-afrikai cseppfolyós gáz
szállításához szükséges inf-
rastruktúra kiépítésén ke-
resztül a meglévõ földgáztá-
roló-kapacitások bõvítéséig,
ám mindezek mellett egyre
inkább elõtérbe került az
atomenergia felhasználásá-
nak fontossága, sõt jelentõs
bõvítése. Ez utóbbit erõsítet-
ték azok a magyar politiku-
sok is, akik többek között az
Országgyûlés gazdasági bi-
zottságának rendkívüli ülé-
sén azt hangoztatták: ebben
a helyzetben is bebizonyoso-
dott, hogy milyen jó és fontos
döntést hozott tavaly év vé-
gén a Parlament, amikor a
paksi atomerõmû üzemidõ-
és teljesítménynövelési el-
képzeléseit támogatta, vala-
mint döntött a hulladéktároló
megépítésérõl. 

Mayer György
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Fotó: Vida Tünde

Az atom reneszánsza

Jó döntést hozott a Parlament



Ki kellett cserélni a szennyvízcsatorna
gerincvezetékét a Madi Kovács János
Tûzoltólaktanyában. – Tavaly több alka-
lommal volt szükség dugulás-elhárítás-
ra, a polgárvédelmi kirendeltség lakta-
nyában mûködõ irodájában átázott a fö-
dém, nagy folt rajzolódott ki a mennye-
zeten, ázott a bútorzat, a fûtési szezon-
ban pedig már a folyosón is érezhetõ
volt a bûz – mondta el Sátor Géza, az ön-
kormányzati tûzoltóság vezetõje. Kide-
rült, hogy a gerincvezeték eldugulásá-
val több méter magas szennyvízoszlop
keletkezett, ezért az emeleti vizesblokk-
ok használatakor nem tudott lefolyni a

szennyvíz, hanem az irodánál talált utat.
A felújítást az önkormányzat megbízá-
sából január 2-án kezdték a Batu Kft.
munkatársai. A munkálatokat meg-
könnyítette, hogy a gerincvezeték pad-
lócsatornában fut, így nem kellett fel-
törni a folyosót. 

– Ezzel a munkával párhuzamosan a
tüdõgondozó épületében is dolgoznak a
kft. munkatársai. A rendelõintézet
igazgatója jelezte az önkormányzatnak,
hogy az épületben hólyagosodik a pad-
lóburkolat. A mûszaki osztály szakem-
berei megállapították, hogy a jelensé-
get vizesedés okozza, valószínûleg a
burkolat alatt húzódó korrodálódott ve-
zetékek szivárognak – tájékoztatott Pál
József beruházási ügyintézõ. A hiba he-

lyének, illetve okának pontos
meghatározásához szükséges
feltárási munkát múlt héten
megkezdték. A gazdasági bi-
zottság mindkét esetben jóvá-
hagyta a beruházási költsé-
get. A tüdõgondozó esetében
még nincs végleges költség-
vetés, utólagos tételes felmé-
rés alapján számolják el a be-
ruházási költséget. A tûzoltó-
ság épületében végzett mun-
ka 1,8 millió forintba került.     

-kgy-
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Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Balog Judit (lent)

Azt hiszem, nem vagyok azzal a véle-
ményemmel egyedül, hogy szeretek
olyan helyen vásárolni, ahol kedvesen
és mosolygósan szolgálnak ki. Ahol a
szakadt zacskós lisztet vagy a nedvet
eresztõ túrót automatikusan belete-
szik egy nejlonba, és nem szórom, csö-
pögtetem hazáig a kosárból. Háziasz-
szonyként egyáltalán nem mindegy,
hogy hova jár az ember bevásárolni:
nemcsak az árak számítanak, hanem a
boltosok is. Nagy Anett azok közé tar-
tozik, akik számára az e fajta kiszolgá-
lás természetes. Vele elõször egy üz-

letben találkoztam mint vevõ, aztán
rövid idõvel késõbb konyhai jártassá-
gát is megismerhettem. A fánkjára
csak annyit tudok mondani, hogy fel-
séges. 

Az élesztõt futtassuk fel 2 dl langyos
tejben egy kanál cukor társaságában.
Miután megdagadt, egy nagyobb tálba

öntsük bele, és keverjük hozzá a többi
alkotóelemet. Tejet annyit érdemes
beletenni, amennyivel könnyedén le-
het dagasztani. Addig dagasszuk, míg
a tészta elválik az edény falától és szép
szálas nem lesz. Akkor hintsük meg
kevés liszttel, takarjuk le, és hagyjuk
kelni úgy háromnegyed órát. Anett ta-
pasztalata szerint a tészta gyorsabban
kel, ha esetleg van otthon mûanyag
kelesztõtálunk, és abba tesszük. A má-
sik variáció a kenyérsütõ gép. Ez utób-
binál arra figyeljünk, hogy elõször a
nedves, aztán a száraz anyagokat te-
gyük a gépbe. Ez mindent elvégez he-
lyettünk, megspórolhatjuk a keverést,
dagasztást, kelesztést. Ha a tészta
másfélszeresére nõtt, akkor lisztezett
deszkán nyújtsuk ujjnyi vastagságúra,
és szaggassuk ki. Fontos, hogy ne kel-
jen túl, mert akkor nem lesz szalagos.
Forró olajban süssük ki. De ezt sem
mindegy, hogy hogyan tesszük: egyik
oldalát fedõ alatt, másikat pedig sza-
badon. Forrón szórjuk meg vaníliás
porcukorral és lekvárral tálaljuk.

-sete-

Mit süt-fõz ma?

Nagy Anett

Hozzávalók: 1 kg liszt, 1-1,5 dl tejföl, 2
tojás sárgája, 1 csipet só, 1 egész
élesztõ, cukor, és kb. fél liter tej, 1 l
olaj a sütéshez. Ezek az értékek hoz-
závetõlegesek, ugyanis Anett is azok
táborába tartozik, akik nem szeretnek
a méricskéléssel bajlódni.

Kint vannak a vízbõl

– Az SZDSZ érdemi kampányt tervez,
melyben nem az ígérgetések kapnak
fõszerepet – jelentette ki a Tolna me-
gyei II. választókerület SZDSZ-es or-
szággyûlési képviselõjelöltje. Dr.
Strasszer Tamás a helyi alapszervezet
elnökével, Járfás Tamással tartott saj-
tótájékoztatóján arról is beszélt, hogy
támogatják az autópálya-építési prog-
ram folytatását, hiszen annak gazda-
ságélénkítõ hatása van. Dr. Strasszer
Tamás kiemelte, Pakson szükség van
az M6-osra. A jelölt hangsúlyozta, az
egészségügyben a több-biztosítós
rendszer bevezetését támogatják. A
képviselõjelölt elmondta azt is, hogy
ezekrõl a témákról nem csak felvetése-
ket terjesztenek elõ, hanem azok meg-
valósításáról is konkrét elképzelések-
kel állnak majd elõ. A cél az, hogy a vá-
lasztók megismerjék az SZDSZ elkép-
zeléseit, és ennek birtokában döntse-
nek a szavazóurnáknál. Járfás Tamás
hozzátette: két dolgot nem tesz az
SZDSZ a kampány idõszakában: nem
ígérget, és nem személyeskedik. 

-vt-

Szabad demokraták
az M6-os mellett
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Az elsõ ügyeleti napok tapasztalatai
Január elsején megkezdte
mûködését a paksi kistérsé-
gi központi orvosi ügyelet,
amely tizennégy település
lakóit látja el. Az új forma
létrehozásának döntõ oka az
volt, hogy orvoshiány miatt
sok kistelepülésen nem tud-
ták kiadni a kötelezõ ügye-
leti idõt, tájékoztatott Haj-
dú János polgármester, a
Paksi Többcélú Kistérségi
Társulás elnöke, akit az
elõzményekrõl, az ügyelet
mûködésérõl kérdeztünk. A
polgármester elmondta,
hogy a Belügyminisztérium
ösztönzõ pályázatán 27 mil-
lió forintot nyertek erre a
célra. A pénzbõl két terepjá-
rót és felszereléseket vásá-
roltak. Az ügyeleti helyiség
kialakításához szükséges
összeg nagyobb részét az
önkormányzat saját büdzsé-
jébõl biztosította, a társulás
pályázaton nyert ötmillió fo-
rintot. A kistérségi központi
orvosi ügyeletet a régi ren-
delõintézetben, a volt nõ-
gyógyászat helyén alakítot-
ták ki, a beruházás 43 millió
forintból, hatvanöt munka-
nap alatt készült el. Két or-
vosi rendelõ, egy fektetõ,
asszisztensi- és gépkocsive-
zetõi pihenõk, váróterem
készült. Akadálymentes vi-
zesblokkot építettek, vala-
mint automata bejárati aj-
tók és rámpa is rendelke-
zésre áll. A központi ügyelet
megszervezésével az Emer-
gency Service Bt.-t bízta
meg a kistérségi tanács, az
ellátásban résztvevõ orvo-
sok velük állnak szerzõdés-
ben. A szolgáltatásszervezõ
cég jelenleg 13 központi
ügyeletet mûködtet. A már
rendelkezésre álló eszközö-
ket, gépkocsikat átvették
használatra, ami eszköz
még hiányzott, azt a jogsza-
bályoknak megfelelõen biz-
tosítják, fizetik a rezsikölt-
séget, illetve bérleti díjat az
önkormányzatnak. 

Az ügyelet az újév elsõ nap-
ján kezdte meg mûködését,
jelenleg 11 paksi és 18 vidéki
orvos közremûködésével. Az
ügyeletvezetõ fõorvos dr.
Kasza Irén. A központi orvo-
si ügyelet finanszírozásáról
Hajdú János elmondta, hogy
az éves összeg nagyobb ré-
szét a szolgáltató megkapja
a megyei egészségbiztosítási
pénztártól, a fennmaradó 20
millió forintot pedig a kistér-
ség 14 települése adja össze,
mégpedig lakosságszám ará-
nyában. A települések min-
denki után 400 forintot fizet-
nek. Ez Paks esetében 8 mil-
lió, Dunaföldvár esetében 4
millió forint, a kisebb telepü-
léseken pedig értelemszerû-
en kevesebb. Az ügyelet hét-
köznap 16 órától másnap
reggel nyolc óráig érhetõ el.
Ünnepnapokon és hétvégén
24 órás ügyeletet adnak a
szakemberek, akik mellett
váltásban szakképzett nõvé-
rek dolgoznak. Gyermekor-
vosi ügyelet hétvégén és ün-
nepnapokon van, 8–12 óráig.
A kistérségi központi orvosi
ügyelet telefonszáma: 75/
410-222, az ügyeleti beosztás
megtalálható a www.paks.hu
honlapon.

-gyöngy-

Varga Tímea Paksról ke-
reste fel az orvosi ügyeletet.
Hallott az új rendszerrõl, de
részleteket nem tudott. A
rendelõt szépnek, barátsá-
gosnak, modernnek találja.
Jónak tartja, hogy hétvégén
gyermekorvos is ügyel.

Poór Attiláné Dunaköm-
lõdrõl érkezett a központi
orvosi ügyeletre gyermeké-
vel. Mint megtudtuk, õ is
hallott róla, hogy új helyen
fog mûködni az ügyelet, és
úgy tapasztalta, hogy szé-
pen kialakították a rendelõt.
Különösen örül, hogy két
orvos ügyel.

Dr. Czigler Csaba paksi
háziorvos úgy véli, idõvel ki-
alakul, és jól fog mûködni a
központi orvosi ügyelet. A
felszereltséget jónak tartja,
ugrásszerû a mûszerezett-
ség javulása, a munkakörül-
mények megfelelõek. Ami
nehézséget okozhat vélemé-
nye szerint, az a kiérkezési
idõ, a legtávolabbi település
körülbelül negyven-negy-
venöt perc. Mindent figye-

lembe véve úgy látja, ez a
jövõ útja, a kistérségek ösz-
szevonása, magasabb szín-
vonalú ellátás nyújtása. A
háziorvos arról is tájékoz-
tatta lapunkat, hogy az or-
vosok észrevételeiket, ja-
vaslataikat írásban továb-
bítják az ügyelet vezetõinek.

Dr. Szabó Katalin Bölcs-
kén praktizál.  A háziorvos
elmondta a Paksi Hírnök-
nek, hogy az elmúlt tíz év-
ben kollégájával, illetve a
Madocsán dolgozó orvossal
látták el az ügyeletet, ami
jól mûködött. – Ugyanakkor
azt is látni kell, hogy vannak
olyan kistelepülések, ahol
orvoshiány miatt nehéz ezt
megoldani – tette hozzá.
Ezen a hétvégén már máso-
dik alkalommal dolgozott az
új központi ügyeleten, s azt
tapasztalta, hogy a munka-
körülmények, felszereltség
megfelelõ színvonalú. –
Hogy hosszú távon jó lesz-e
a központi ügyelet, a tapasz-
talatok majd megmutatják,
rajtunk nem múlik – össze-
gezte. 
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Hajnalodik és bárzongoristá-
kat hallgatok. Nem valamelyik
zárás elõtti bárban (mint hat-
vanhétben?) a boglári Hullám-
ban, hanem otthon, asztali
lámpám fénykörében az elsõ
országos bárzongorista ver-
seny díjazottjainak mûsorát.

A fagyos utca néptelen,
bent pedig éppen ragtime
szól. S. Zeneakadémiát vég-
zett, volt szimfonikus zenekar
karmestere, 25 éven át zene-
szerzést, összhangzattant ta-
nított. J. Karády Katalint, Svéd
Sándort korrepetálta Ameri-
kában. Z. 13 éven át játszott
külföldön, Hollandiában az
anyakirálynõnek is, Oslóban
a királyi párnak.

Kortársam, L. már 5–6 éves
korában egyedül zongorázott,
késõbb késdobálókban is dol-
gozott, ahol a vendégek leso-
dorták a tartótól a kottát: „Mi
az, csak kottából tud?!” L.
nem sértõdhetett meg. Nem
csapta le mérgesen a zongora
fedelét, nem hagyta ott az
egészet, mert dolgozni kellett.
Vagy elvállalja az ilyen munkát
is, vagy nem kap semmilyent.
„Nem tudok még egy szak-
mát, ahol ennyire megaláznák
az embert” mondja.

L. melankolikusan kezdi
programját, majd lendületes
futamok, feszes ritmusok kö-
vetkeznek, aztán a Yesterday,
az Obladi Oblada, amit meg-
tûzdel egy-egy idézettel. Ész-
reveszem, hogy az ellentétek-
re építi mûsorát. Felidéz egy-
egy sort innen-onnan, Edith
Piaf dalát a Máshol is ragyog-
nak csillagokkal folytatja. Egy
operettslágerrõl kénytelen va-
gyok elismerni, bár nem va-
gyok a mûfaj barátja, hogy így,
miután L. letisztítja róla a sziru-
pot, a dallam szép.

L. úgy lett különdíjas a verse-
nyen, hogy nincs saját zongo-
rája. Folyamatos munkája se.

A végén pedig Gershwin.
Taps. Virradat.

Remit Tenda

Bárzene

Az „International Who is
Who” weboldal az egyik leg-
nagyobb független magyar
barát-, rokon-, ismerõskere-
sõ felület. Maga a rendszer
2002-ben WiW néven indult
el, azóta több mint 140 ezer
felhasználó regisztrált, és
csatlakozott egy nemzetközi
hálózathoz.

A közösség új tagokkal
úgy gyarapodik, ha a tagok
közül valaki meghívó levelet
küld, és a meghívott re-
gisztrálja magát. Regisztrá-
ciókor a nevet és e-mail cí-
met tárolja a rendszer, de
további adatokat is meg le-
het adni, mint például szü-
letési dátum, foglalkozás
vagy középiskola, ahova
járt. A rendszer megmutat-
ja, hogy kiket, kin keresztül
ismerhetünk meg. Ez kie-
gészül egy keresõ funkció-
val is. Itt maga az iWiW is
ajánl tagokat, akiket beje-
lölhetünk ismerõsnek. 

Az általános szolgáltatások
ezen a portálon is megtalál-
hatóak. A profil menüben
szinte minden adatot megad-
hatunk magunkról, fórumo-
kat indíthatunk, hozzászól-
hatunk, üzeneteket, levele-
ket írhatunk ismerõseink-
nek. Ha pedig valamit adni-
venni szeretnénk, akár apró-
hirdetést is feladhatunk.

A rendszer egyik igazi sajá-
tossága és különlegessége a
városválasztás. Ennél a
pontnál határozhatja meg a
felhasználó, hogy melyik va-
lós település virtuális válto-
zatának a tagja, „lakója” sze-

retne lenni. Kezdetben nagy-
városok, fõként megyeszék-
helyek voltak elérhetõek a
tagok számára, késõbb a

többi, kisebb településre
szavazást lehetett indítani.
Ha a kellõ számú szavazat
összejött, akkor bekerült a
választható városok közé.
Paks december óta mond-
hatja el magáról, hogy felke-
rült erre a listára. Kétszáz
szavazatot kellett ehhez ösz-
szegyûjteni. A hír gyorsan
terjedt a felhasználók kö-
zött, így azóta több, mint
1000 taggal és közel 22 ezer
kapcsolattal rendelkezik vá-
rosunk virtuális változata.
Ezáltal könnyebben tudunk
olyan barátot, ismerõst meg-
találni, aki máshol tanul
vagy éppen dolgozik, de pak-
si. Saját tapasztalatból tu-
dom, hogy a nézelõdés, kere-
sés ideje elég változó. Öt
perctõl tarthat több órán ke-
resztül is, fõleg, ha közben
jönnek üzenetek, fórumhoz-
zászólások. Olyan is elõfor-
dult, hogy valaki hat éve
nem látott, külföldön élõ osz-
tálytársát találta meg az
iWiW segítségével. Munka-
közösségek, baráti körök
egyik kedvelt napi tevékeny-
sége lehet az oldal böngészé-
se, az ismerõsök keresése.
Ha valaki meg szeretné néz-
ni, hogyan is mûködik ez va-
lójában, keressen egy isme-
rõst, aki már regisztrált az
oldalon. iWiW-re fel!

Fellinger

Virtuális közösség, virtuális város
Akad, aki úgy megy be a munkahelyére, hogy csak
ennyit mond: „Már 124 iwiw-es ismerõsöm van!”, má-
sok „Megtaláltalak az iwiw-en!” felkiáltással üdvöz-
lik egymást. Elõfordulnak olyan családok is, ahol az
édesanya már nem a klasszikus ország-város játék-
ban verseng gyermekeivel, hanem abban, kinek van
több „kapcsolata”.  Persze akadnak olyanok is, akik
sem most e sorokat olvasva, sem hasonló szavakat
hallva nem tudják, mirõl beszélünk. Ez az a váro-
sunk internetezõit is meghódító virtuális közösségi
rendszer, az iWiW.

A WiW.hu az egyik legelsõ
volt a közösség térképezõ
honlapok között a Ryze, a
Friendster és az
Everyonesconnected.com
mellett. Várady Zsolt
szoftverfejlesztõ 2002 már-
ciusában készítette el a
tesztváltozatot, és április
14-én kezdte meg a lap a
mûködését. Várady Zsolt
„e-Magyarország díjat” ka-
pott a WiW, a legnagyobb
magyar nyelvû közösségi
weboldal fejlesztéséért.

(wikipedia)

Fotó: Fonyó Dániel
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Fotók: Vida Tünde (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)

Brüsszelbe megy a Fortuna

Egy sikeres európai uniós pá-
lyázatnak köszönhetõen a
Fortuna Rádióban január 9-
tõl naponta EU-s híradó je-
lentkezik, szerdánként pedig
az Európai Magazin. Az Eu-
rópai Bizottság „APCAV
2005” címû projektje az EU
huszonöt tagállamában mûkö-
dõ rádiós mûsorszolgáltatók
számára biztosított pályázati
lehetõséget. Magyarország
hetvenhat rádiója közül négy

szerepelt sikeresen. A nyerte-
sek között van a Fortuna Rá-
dió, mely 15526 euro támoga-
tást kapott. 

Strasszer Andrea igazgató
elmondta, egy egész évben
tartó “Unió kulcs” címû rádiós
programmal pályáztak, mely-
nek keretében napi és heti ál-
landó mûsorokkal jelentkez-
nek. Az “Európai Hírmondó”
címû EU-s hírek minden hét-
köznap 15.00 órakor, “Európai
Magazin” minden szerdán
19:00 órától lesz hallható. A
napi híradóban aktuális, friss
híreket lehet majd hallani a
Fortuna Rádió mindhárom
frekvenciáján. A szerdánként
jelentkezõ egy-másfél órás
magazinba uniós szakértõket,
település- és intézményveze-
tõket várnak, velük boncol-
gatják a különbözõ témákat,
kiemelt figyelmet szentelve a
régiót érintõ eseményekre.

– Legnagyobb eredménynek
tartjuk, hogy a támogatás jó-
voltából a Fortuna Rádió 2006-
ban saját brüsszeli tudósítót
küldhet a helyszínre – emelte
ki Strasszer Andrea. A Fortu-
na Rádió európai uniós helyi
tudósítója 2006-ban öt alka-
lommal utazhat Brüsszelbe,
ahol helyszíni bejelentkezések
és interjúk készítésének lehe-
tõségét kapja meg. Az elsõ
helyszíni tudósítás várhatóan
márciusban lesz, ezt tavasszal
még egy, majd õsszel újabb al-
kalmak követik.

Az Unió kulcs felelõs szer-
kesztõje Czinege Mária, aki
az elmúlt négy évben már
több európai uniós mûsort
szerkesztett és vezetett. A
Fortuna Rádió 2003-tól több-
ször nyert támogatást – több-
ségében a külügyminisztéri-
umtól – uniós mûsorok készí-
tésére.                                -vt-

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

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

OTP, Patika Egészségpénztár 
és Vitaminpénztár Partner (kártya)

Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül

elkészül

Katasztrófavédelem alapfokon

A katasztrófavédelem
egyik elsõdleges feladata
az árvízveszélyre való fel-
készülés. Szerencsénkre
Paks a Duna közelsége el-
lenére sem kiemelten ve-
szélyeztetett. Az árvizek-
nél százéves elõfordulásról
lehet beszélni. Az elmúlt
évszázadban a víz szintje
összesen ötször haladta
meg a veszélyesnek ítélt
nyolc métert. A legutóbbi-

nál, 2002 augusztusában 8
méter 59 centiméteren te-
tõzött a folyó. Itt már nyúl-
gáttal kellett védeni az Ár-
víz utca házait. A legna-
gyobb veszélyt az 1956-os
márciusi jeges ár jelentet-
te. Errõl a természeti je-
lenségrõl tudni kell, hogy
szinte kezelhetetlen. A jég-
zajlás következtében kiala-
kult „jégdugót”, mely a fo-
lyót veszélyes mértékben

felduzzaszthatja, csak rob-
bantással lehet eltávolítani.
– mondta el Artim András,
a Paksi Vízmû Kft. ügyve-
zetõje.

– Pakson elsõfokú árvízké-
szültséget 650 centiméter-
nél, másodfokút 800 centi-
métertõl, harmadfokút pe-
dig 900 centimétertõl rendel-
hetnek el a hatóságok - tájé-
koztatott Ferencz Gyõzõ pol-
gári védelmi ezredes, a paksi
katasztrófavédelmi kiren-
deltség vezetõje.

A katasztrófavédelmi szak-
emberek arra kérik a lakos-
ságot, hogy ilyen esetekben
is alkalmazkodjanak az álta-
lános és alapvetõ magatartá-
si szabályokhoz, illetve tart-
sák be a védekezést irányító
szervek utasításait. Ezeket a
közleményeket a helyi média
segítségével teszik közzé,
vagy a LTRR sziréna rend-
szeren.

Polgár Tamás

Magunknak könnyen meg-
bocsátjuk ugyanazt, amit
mások jóvátehetetlen vét-
kének tartunk. Két bogyisz-
lói atyafi utazott Paks felé a
munkásjáraton. Buszozás
közben arról beszéltek,
hogy jöhet itt akármilyen
kormány, a potrohos potro-
hos, a csóró csóró marad. 

– Nem igaz, hogy nem
osztják le egymásnak a ló-
vét! – így az egyik.

– Ja – erõsítette a másik
–, most mi nyertünk, nesz-
tek egy kis fájdalomdíj, de
legközelebb, ha rátok sza-
vaznak, ti se feledkezzetek
el rólunk!

Késõbb más irányt vett a
diskurzus, és két megálló-
val odébb már azon medi-
táltak, hogyan lehetne egy
kocsi fát megdurrantani a
holtág mellõl. Most nagy-
ban megy a kitermelés,
észre sem vennék a hi-
ányt. Halkabbra fogták a
szót, tervet eszeltek ki az
éjszakai akcióra. Az õr is,
a fuvaros is visszasegít-
hetne nekik, hiszen adó-
saik; portyázhattak nem-
rég, amikor õk teljesítettek
bizalmi, dinnyecsõszi
szolgálatot...

Magunknak könnyen
megbocsátjuk ugyanazt,
amit mások jóvátehetetlen
vétkének tartunk.

Wessely

Paksi pikírt

Összefonódások
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Fesztiválok tizenhétmillióból

A városban mûködõ civil
szervezetek, egyesületek,
alapítványok, egyéni vállal-
kozók, gazdasági társasá-

gok ajánlatát várta az okta-
tási és kulturális bizottság
a paksi rendezvények tá-
mogatására kiírt pályázat-
ra. Egy pályázó több ren-
dezvény megvalósítására is
jelentkezhetett. – A felhí-
vásra csak a Paksi Közmû-
velõdési Kht. válaszolt, pá-
lyázatuk megfelelt a felté-
teleknek – mondta el Dr.
Potoczky Iván, a bizottság
elnöke. 

A rendezvénysorozat
megtervezésénél a mûvelõ-
dési központ munkatársai
igyekeztek olyan mûsoro-

kat összeállítani, melyek
között mindenki találhat az
érdeklõdésének megfele-
lõt. Fontos szempont volt,
hogy a vendégmûvészek
mellett helyi mûvészeti
csoportok is bemutatkoz-
hassanak, továbbá, hogy
megõrizzék a hagyományo-
kat. Így a Duna megkoszo-
rúzása, a halászléfõzõ ver-
seny, a német nemzetiségi
nap, a Duna-átúszás, a fák-
lyás felvonulás a tûzijáték
és a szüreti felvonulás idén
is szerepel a programban.
A fellépõk között lesz majd
Szûcs Judit, a Benkó Dixie-
land Band, Charlie, és az
István a király címû rock-
operából is láthat a közön-
ség egy részletet. – Ha mû-
sorváltoztatásra van szük-

ség, akkor csak az eredeti-
leg tervezett produkcióval
azonos színvonalút építhe-
tünk a programba – tájé-
koztatott Darócziné Szalai
Edit, a nyertes kht. ügyve-
zetõje, aki kiemelte: a Pak-
si Duna-partért Közalapít-
vánnyal, a Német Nemzeti-
ségi Kisebbségi Önkor-
mányzattal, illetve sok más
helyi szervezettel együtt
dolgoznak a megvalósítá-
son. További támogatókra,
illetve pályázati lehetõsé-
gek igénybevételére is
szükség van, hiszen a prog-
ramsorozat összköltsége
közel 17 millió forint. A
rendezvényeket megelõzõ-
en részletes mûsorfüzetet
juttatnak el a lakossághoz. 

-gyöngy-

A Paksi Közmûvelõdési Kht. nyerte az oktatási és kul-
turális bizottság pályázatát, amelyet a 2006-os Paksi
Tavasz, Pünkösdi Fesztivál, Paksi Nyár és Paksi Õsz
rendezvényeinek szervezésére, támogatására írtak ki. 
A megvalósításhoz 11 millió forintot biztosítanak.

Tudnivalók az új családtámogatásról

A 2006. január 1-tõl esedé-
kes változások érintik a
családtámogatási rendszert
is, ezért lapunk a polgár-
mesteri hivatal szociális
osztályán érdeklõdött afe-
lõl, hogy milyen tennivalók-
kal, esetleg kötelezettség-
gel járnak helyben ezek az
intézkedések. Tájékozta-
tást Badics Istvánnétól, az
osztály megbízott vezetõjé-
tõl kaptunk:

– Január 1-tõl emelkednek
a családi pótlékok, ezt nem
szükséges kérvényezni
sem. Idén már rendszeres

gyermekvédelmi támoga-
tást nem állapítunk meg.
Legfeljebb március végéig
folyósíthatjuk azok számá-
ra, akik ezt január 10-ig
kérvényezték, mert szá-
mukra kedvezõbb volt en-
nek az összegnek és a ko-
rábbi családi pótléknak a
kifizetése, illetve a felsõok-

tatásban tanulók számára
augusztus végéig.

Az önkormányzat kezében
azért mégis marad támoga-
tási lehetõség, mégpedig a
rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezmény megállapí-
tása, ami annyit jelent,
hogy bizonyos ellátásokra
továbbiakban is jogosultak

lesznek ezek a családok. Te-
hát bölcsõdében, óvodában,
az általános iskola alsó ta-
gozatán térítésmentesen
étkezhetnek a gyerekek, a
felsõ tagozatosok és a kö-
zépiskolások 50%-os ked-
vezménnyel vehetik igény-
be az intézményi étkezte-
tést. Azoknak, akik decem-
ber 31-én rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatásban
részesültek, nem kell igé-
nyelni egyelõre ezt a ked-
vezményt, a törvény június
végéig biztosítja számukra
ezt a lehetõséget. Eddig az
idõpontig azonban ismét
kérelmet kell benyújtaniuk
a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezmény megálla-
pításának érdekében. 

Badics Istvánné elmondta
még, hogy ezen kívül szám-
talan formája, jogcíme le-
het a segítségnek, ezek
megállapítása azonban
egyénenként történik, sze-
mélyre szabott.

S. Szabó

Igényelhetõ ellátások

rendszeres nevelési segély
ápolási díj

rendszeres szociális segély
közgyógyászati-ellátás

átmeneti segély
lakásfenntartási támogatás

temetési segély,
idõskorúak járadéka
gyógyszertámogatás

kábeltelevíziós támogatás
esélyegyenlõségi támogatás

diákbérlet
adósságkezelési szolgáltatás

szemétszállítási díjmentesség



Több kezdeményezés született már a vá-
rosban azzal a céllal, hogy a diákönkor-
mányzatok ne csak az iskolákon belül
mûködjenek, hanem  együtt képviseljék
az ifjú paksiakat. Az, hogy a város három
középiskolájának diákpolgármesterei
korábban együtt jártak általános iskolá-
ba, ha nem is garancia, de lehetõség er-
re. Az együttmûködés szándéka minde-
nesetre mindhármukban megvan.

Balázs közös hangot keres

Új elnök áll az ESZI diákönkormány-
zata élén. Ez a tény az érintett, Simon
Balázs számára is olyannyira új, hogy el-
sõ pillanatban még maga is úgy érezte, a
feladat rajta maradt, mint szamáron a
fül. Éppen ezért megfordult a fejében,
hogy megköszöni a bizalmat, s mégsem
vállalja… Végül maradt, merthogy õ az a
fajta srác, aki szereti a kihívásokat, van
benne felelõsségtudat. 

A most tizenegyedik évfolyamos Sicó –
barátai csak így hívják – már általános
iskolában is DÖK-tag volt, sõt nyolcadik-
ban DÖK-elnök, így amikor középiskolás
lett, szívesen vállalta, hogy osztályát
képviseli a diákönkormányzatban. Ám,
amint mondja, „szimplán” tagnak lenni
nem olyan nagy felelõsség, hiszen szinte
csupán az a feladat, hogy hozni-vinni kell
az információkat, tartani a kapcsolatot
az osztály és a diákönkormányzat között.
Hogy miért vállalta akkor is, most is?
Mert vannak egészséges gondolatai, s
szabadideje.  Ez utóbbi most már majd-
hogy nem múlt idõ csupán, ezért is for-
dult meg a fejében, hogy nem él a lehetõ-
séggel. Az iskolában tanév elején tartot-
tak szavazást, az akkor legtöbb voksot
kapott diák lett az elnök, Sicó – szintén a
tetemes szavazatok begyûjtésének kö-
szönhetõen – alelnök. A diákönkormány-
zat vezetõje azonban, mivel, hogy vég-
zõs, elköszönt. Ekkor jött Balázs életé-

ben „a szamáron a fül” érzés. Ez minden
bizonnyal elmúlik, s marad helyette a
tenni-, valamit megváltoztatni akarás.
Sicó ugyanis úgy gondolja, hogy a DÖK
feladata jobbá tenni a diákok életét. Ez
persze nem csak a rendezvényeken, buli-
kon keresztül érthetõ el, de hát ez is egy
DÖK elnök feladata, bulikat rendezni.
Olyanokat, ahol a diákok is jól érzik ma-
gukat, a közösség is kovácsolódik, s a ta-
nárok sem „akadnak ki” teljesen. Balázs
egyébként arra törekszik, hogy minden-
kivel megfelelõ hangot találjon. Az
ESZI-ben, mint mondja, minden adott
ehhez, hiszen jó eszû, fantáziadús fiúk-lá-
nyok járnak ide. Balázs egyébként, azon
túl, hogy igyekszik lelkiismeretesen ta-
nulni, imád ismerkedni. Szívesen teszi
ezt személyesen, interneten, akárhogy,
hiszen úgy gondolja, ebbõl hihetetlenül
sokat tanulhat. Ha teheti, gitározik,
merthogy szereti a zenét, mégpedig min-
denfélét, ami érzéseket kelt benne. Bú-
csúzóul még hozzáteszi, majd’ el felej-
tem: enni is imádok!

Tamás Európa-napot szervez

A véletlen folytán a gimi diákpolgár-
mestere Sicó egyik általános iskolai osz-
tálytársa, Kozma Tamás. A hírt hallva,
hogy a szomszéd iskola DÖK-vezetõje
egyik barátja lett, Tamás szeme felcsil-
lan. – Nagyon örülök, biztosan tudunk
majd együtt dolgozni, hiszen éppen az a
tervem, hogy felvegyem a kapcsolatot
más iskolák diákönkormányzatával –
árulja el. Tamás teljesen másként került
a „diák-polgármesteri” székbe, mint
Sicó. Elõre megfontolt szándékkal meg-
harcolt érte. Komoly, jól elõkészített
kampányt vitt végig a novemberi válasz-
tásokon és legyõzve riválisait, elsöprõ
többséggel nyert. – Elõbb a fiatalabba-
kat kellett megnyerni, hiszen õk még
nem ismerhettek – meséli, majd megerõ-
síti a bennem feltörõ kaján gondolatot,
miszerint csokival, cukorral cserkészte
be a hat évfolyamos gimnáziumba járó
gyerekeket. – Túró rudit, cukrot osztot-
tam, késõbb a most divatos karszalagot
„Szavazzatok Kozma Tamásra” felirattal
- folytatja. A finisben kampánybeszédet
tartott, a suli díszudvarán tíz-tizenkét
percen át ismertette elképzeléseit. Azok
pedig vannak bõven, kezdve a szokásos,
szervezzünk ezt-azt, „ismerjük meg jo-
gainkat, kötelességeinket” témán át, a

„legyen szappan a mosdóban” gondola-
ton keresztül, a „mit kell tudni egy fiatal-
nak az unióról” eszméig. Tamás az utób-
bi egy évben aktívan figyelte az ifjúság
helyzetét az unióban, számos pályázaton
részt vett, s most, hogy diákpolgármes-
ter lett, szeretné ezeket az ismereteket
kamatoztatni. Úgy gondolja, ez számára
is, az iskola számára is hasznos lehet. 

– Olyat nem ígérek, amit nem tudok
betartani, de abban bízom, hogy kicsit
aktívabb pályázatfigyelés lesz, esetleg
közös kirándulás, szorosabb kapcsolat
más iskolák diákönkormányzataival –
mondja a diákpolgármester, aki szerint
az alapvetõ dolgok, rendezvények, házi-
renddel kapcsolatos teendõk eddig is
felelõsségteljesen voltak ellátva, így e
téren csupán az a feladat, hogy ezek
olajozottan menjenek továbbra is. 

Terveit illetõen Tomi elárulja, Európa-
napot szeretne szervezni, hogy a fiatalok
megismerhessék az Európai Unió kultú-
ráját. Hozzáteszi: az infó annyira új,
hogy eddig még a DÖK-nek sem árulta
el. Erre azonban rövidesen alkalma lesz,
hiszen beszélgetésünket követõen a fo-
lyosón összefutva a DÖK-vezetõ tanár-
ral, Szabó Péterrel gyorsan melegében
megállapodtak, hogy napokon belül ösz-
szehívják a diákönkormányzatot, hogy
nekiveselkedjenek a munkának.

Melinda vevõ az újdonságra

Az I. István Szakképzõ Iskola diákön-
kormányzatának vezetõje õsz óta Mach
Melinda. Hallva két diákpolgármester-
társa nevét, neki is felcsillan a szeme.
Már nagyon meg sem lep, amikor azt
mondja, általános iskolában évfolyam-
társak voltak. Ezek után az sem csoda,
hogy örömmel venné, ha a paksi iskolák
diákönkormányzatai között aktívabb
lenne a kapcsolat. Hogy mikor jutna rá
ideje, szerintem maga sem tudja, hiszen
most is alig jut lélegzethez a sok kötele-
zõ és önként vállalt teendõ között.

(Folytatás a 13. oldalon.)
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A Böllér Blues Band tavaly
áprilisban alakult, elvileg né-
hány szám erejéig – avat be
minket az együttes létrejöt-
tének történetébe Hesz
Ádám énekes. Felkérték
õket, írjanak néhány számot
a József Attila napra, s mivel
nem számoltak hosszabb
karrierre, így a humoros
névválasztás mellett döntöt-
tek. Ez a gitáros, Ulbert Fe-
ri becenevébõl született, õt
szólították Böllérnek a tár-
sai. Az alkalmi fellépés után
mégis együtt maradt a felál-

lás. Szorgalmasan próbáltak,
gyakoroltak. Az idei 8. Ama-
tõr Pop Rock Fesztiválon be-
kerültek a kiválasztott tizen-
öt zenekarba, így õk is meg-
mutathatták magukat a zsû-
rinek. Nem tértek haza üres
kézzel, hiszen Hesz Ádám
közönségdíjat kapott. 

Ádám mosolyog, amikor
ennek kapcsán beszélünk, és
annyit tesz hozzá, hogy
öröm volt az ismerõsök, ro-
konok elõtt fellépni. Elárul-
ja, hogy az együttes gerince
már évek óta együtt zenél,
így mind emberileg, mind
zeneileg nagyon jól ismerik
egymást. Úgy érzik, meg
kell ismertetniük az embe-
reket azzal a típusú igényes
muzsikával, amit õk is sze-
retnek. Példaképeik külföld-
rõl Eric Clapton és BB
King, míg a hazai elõadók
közül a Muddy Shoes és a
Ripof Raszkolnyikov. Saját
számok komponálásával
egyelõre még várnak, Ádám

úgy véli, elõször a nagy elõ-
dök muzsikáit érdemes
egyéni felfogásuk szerint át-
dolgozni.  – Ha már ez profin
mûködik, akkor elkezdhe-
tünk saját szerzeményeket
készíteni – mondja, majd
hozzáteszi: – Ha az itthoni
viszonyokat nézzük, a hang-
szeres zene legtöbb mûfaja
nem annyira népszerû és is-
mert, pedig nagyon sok
olyan együttes van, amelyik
tagjai zenei tudása alapján
több elismerést érdemelne.
Így a feldolgozások által ta-
lán több emberhez eljuthat
mondanivalójuk. 

A Böllér Blues Band leg-
fontosabb jövõbeli terve,
hogy februárban fel szeret-
nének venni egy 3-4 dalt

tartalmazó promóciós CD-t.
Ma a legtöbb zenekartól
kérnek valami hanganya-
got, ha egy rendezvényen,
fesztiválon fel szeretne lép-
ni. Egyrészt ezért is gon-
doltak a tagok arra, hogy
nem árt, ha õk is elkészíte-
nek egy lemezt, másrészt
kapcsolatba léptek egy bel-
ga fiúval, akinek a segítsé-
gével jövõre talán részt ve-
hetnek egy belgiumi blues
fesztiválon, s ott sem árt, ha
van mit felmutatniuk. A bel-
ga út még kérdéses, ám ad-
dig is maradnak az iskolai
tanulmányok és a vizsgák,
közöttük pedig bõszen ké-
szülnek a februári munkála-
tokra.           

Fellinger József 
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Alkalom szülte a Böllért
Fiatalok, tehetségesek, szeretik a zenét, s mivel nem
csupán hallgatni, hát zenélnek. Eddigi életük során
több zenekarban is játszottak, mégis úgy tûnik, ez az
alkalminak indult formáció lesz talán a legsikeresebb
csapatuk.

(Folytatás a 12. oldalról.)

Elõször is ott van a tanulás, gépész-
informatikusnak tanul az iskola szak-
közepes osztályában, helyi versenye-
ken vesz részt, melyek többfordulósak,
sok idõt igényelnek. Társaival komo-
lyabb versenyre készülnek, neveznek
az ’56-os emlékversenyre. Ám hiába a
sok tanulnivaló, Melinda szívesen vál-
lal közösségi munkát is, ennek köszön-
hetõ, hogy kortárssegítõ lett, sõt a kor-
társsegítõk koordinátora, s ez sodorta
õt a diákönkormányzat felé is. Általá-
nos iskolában ugyan még nem vállalt
ilyen feladatot, de miután szeret szer-
vezkedni, sok közösségi programban
részt vállalt. – Szeretek egy kicsit a kö-
zéppontban lenni, s mindent szeretek
kipróbálni, ami új – mondja DÖK-
tagsága, elnöksége indoklásául. Melin-
da általános iskola után egy évet az
ESZI-be járt, utána került az I. Ist-

vánba, még ebben az évben bekapcso-
lódott a diákönkormányzat munkájá-
ba, s rögtön elnök-helyettesé választot-
ták, idén õsszel pedig elnökké. A diák-
lány úgy véli, egy cseppet sem hátrány,
hogy lányként tölt be ilyen pozíciót egy
olyan iskolában, ahol sok a fiú. Sõt azt
is leszögezi, hogy az sem jelent különö-
sebb hátrányt, hogy Biritón van az is-

kola, s csak busszal lehet közlekedni. A
közösségi élet véleménye szerint
ugyanolyan színes, mint a többi iskolá-
ban. Minden évben van gólyanap, pá-
lyaválasztási börze, szalagavató, majd
diáknap, sportnap, végül ballagás és
évzáró, s ezekbõl a diákönkormányzat
is kiveszi a részét. A tantestülettel jó a
kapcsolat, a diákönkormányzat javas-
latait figyelembe veszik, teszi hozzá
Melinda. Azt sajnos nem sikerült elér-
ni, hogy minden nap sugározzon az is-
kolarádió, így maradt az ünnepekhez,
különleges alkalmakhoz fûzõdõ adás.
Van azonban iskolaújság, s mint DÖK-
elnök, Mach Melinda abban is publikál.
Idénre komolyabb terve a diákönkor-
mányzatban nincsen, vállalt kötelezett-
ségét szeretné megfelelõen teljesíteni,
hiszen komoly erõpróba elõtt áll,
kisérettségizik.                     

Vida Tünde
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Fotók: Fonyó Dániel 

PAGÉP 2000: sokrétû családi vállalkozás

– A PAGÉP 2000 Autószerelõ
és Gépiforgácsoló Kft. 2000-
ben alakult. Akkoriban a Má-
tyás király utcában egy csalá-
di ház alagsorában kezdtük a
munkát. A szolgáltatási és
ügyfélkör azonban folyama-
tosan bõvült, az autószerelés
és gépi forgácsolás 2002-
ben gumiszervizzel egészült
ki – kezdi a cég bemutatását
Vajda Ferenc. A cég lényegé-
ben családi vállalkozás, test-
vérével, Vajda Józseffel alakí-
totta és üzemelteti, de a többi
családtag is részt vállal a
munkából. 

A szerviz 2003 óta rendel-
kezik ISO 9001:2001 minõ-
ségirányítási rendszerrel
mind a forgácsolás, mind az
autószerelés terén. A paksi
szerviz 2004-ben költözött je-
lenlegi helyére, a volt kon-
zervgyár területére. Az üzem-
csarnokot a Munkaügyi Mi-
nisztériumtól pályázaton el-
nyert támogatás segítségé-
vel sikerült megvásárolniuk
és felújítaniuk. 2004-ben a
GVOP (Gazdasági Verseny-
képesség Operatív Program)
pályázata jóvoltából új, mo-
dern gépeket vásároltak, me-
lyek még hatékonyabbá tet-
ték az autó- és gumiszere-
lést. Az üzem rendelkezik a
mûszaki vizsgára való komp-
lett felkészítés korszerû be-
rendezéseivel, melyekkel el
tudják végezni a fékhatás-
mérést, lengéscsillapító vizs-

gálatot, futómû holtjáték el-
lenõrzést, fényszóró-beállí-
tást, emellett más számítógé-
pes vizsgálóeszközeik is
vannak, melyek – mint az
ügyvezetõ mondja – a mo-
dern autószerelés elenged-
hetetlen kellékei. A szerviz a
múlt évtõl rendelkezik a dí-
zel- és a benzines autók kör-
nyezetvédelmi méréseire al-
kalmas eszközökkel. A gumi-
szerviz szolgáltatás vezetése
Vajda Ferenchez tartozik, aki
tudását többszöri németor-
szági továbbképzéssel bõví-
tette.  A gumiabroncsok tel-
jes palettáját forgalmazzák,
szerelik, centrírozzák, és ha
arra van szükség, akkor ma-
gas színvonalon javítják. Az
autógumikat, akár személy-
vagy ipari abroncsról legyen
is szó, a piacnak megfelelõ
áron kínálják, a szerviz
ugyanis nem csak szolgáltat,
hanem jó minõségû gumiab-
roncsok árusításával is fog-
lalkozik. Ezen a területen
rendszeresen találkozhat az
ügyfél 20-40 százalékos ár-
engedményekkel, s a PAGÉP
2000 Kft. viszonteladóként a
garanciális kifogásokat is or-
vosolni tudja, a megbízható
beszerzési forrásainak kö-
szönhetõen. Az autószerelés
területén is idõszakos akci-
ókkal várják meglévõ és le-
endõ ügyfeleiket, mint példá-
ul lengéscsillapító-vizsgálat,
fékhatásmérés, gépjármûál-

lapot-felmérés, fényszóró-
beállítás. Ezekrõl az akciók-
ról a médián keresztül érte-
sülhetnek az érdeklõdõk.  E
részen Vajda József irányítá-
sával folyik a munka, aki
több mint 25 éves autószere-
lõ mesteri és gépésztechni-
kusi tapasztalattal rendelke-
zik, felügyelve három szak-
ember munkáját. A szerviz
Castrol, Aral és Bp kenõ-
anyagok hivatalos partnere,
valamint Varta és Perion ak-
kumulátorok európai szervi-
ze is egyben. A forgácsolási
tevékenység a paksi mellett,
szekszárdi fióktelephelyen is
folyik. Az egyedi megrende-
léseket magas technológiai
szinten tudják kielégíteni. A
szekszárdi telephelyen fõ-
ként a marás, fogaskerék-ké-
szítés, míg Pakson az eszter-
gálás a jellemzõ tevékeny-
ség.  A cég eddig említett há-
rom profilja: az autószerelés,
gumiszerviz és forgácsolás

mellett meglepõ módon te-
vékenységi körükbe tartozik
a pályázatírás is. Vajdáné
Fehér Hajnalka, a PAGÉP
2000 Kft. égisze alatt elsõ-
sorban GVOP pályázatok
írásával foglalkozik a Gazda-
sági Minisztérium regisztrált
pályázatírójaként. Jelentõs
referenciája a PAGÉP 2000
Kft.-nek megnyert, és elszá-
molt két pályázat, amelyek a
cég fejlõdéséhez nagymér-
tékben hozzájárultak. Mint
Vajda Ferenc hangsúlyozza,
a cég fõ profilja az autósze-
relés, illetve a magas szín-
vonalú gumijavítás. A
PAGÉP 2000 Kft.-t Pakson a
Tolnai út 2-ben, Szekszár-
don a Csopak u. 23-ban ta-
lálják. A paksi szerviz hívha-
tó a 75/417-840-es, a szek-
szárdi a 74/411-044-es tele-
fonszámon. Pályázatírás
iránt a 20/569-1838-as szá-
mon lehet érdeklõdni.            

(X)



– Imádtam a pályámat, na-
gyon jó matekot tanítani, a
gyerekek szeretik és tudják
a matematikát. Gyakran
kérdezik az iskolában a kol-
légáim, hogy gondolok-e az
iskolára? Mindig az a vála-
szom, hogy nagyon hiány-
zik, de amit véghez szeret-
tem volna vinni, azt a 38 év
alatt meg is tettem. Amikor
visszamegyek a volt munka-
helyemre, azt látom, hogy a
kollégáim profi módon dol-
goznak, szeretik a munká-
jukat, tehát arra, hogy én
tanácsokat osztogassak,
nincs szükségük – mondja,
de azért hozzáteszi gyorsan
azt is, hogy gyakran meg-
fordul az iskolában ma is. –

A fontosabb ünnepélyekre
hivatalos vagyok, nagyon
aranyosak a gyerekek. Az
iskolában havonta egyszer
összejövünk mi, nyugdíja-
sok, mindenki elmondja,
hogy mit látott-hallott a kö-
zelmúltban, és ezt megbe-
széljük. Mindig vagyunk
legalább tizenöten, visszük
a sütit meg a kólát, és
együtt töltjük a délutánt.
Becsábítunk magunk közé
egy-egy fiatalt, aki elmond-
ja, hogy mi minden történt
mostanában – meséli. Kér-
désemre, hogy nagyon meg-
változott-e az oktatás, eltû-
nõdik. – Kollégáim azt
mondják, hogy a gyerekek
türelmetlenebbek, szétszór-

tabbak. Mást várnak el a
pedagógusoktól a szülõk és
a gyerekek, és megint mást
a társadalom. Manapság
próbáljuk mindenkibe bele-
szuggerálni, hogy érettsé-
gizzen, fõiskolára, egyetem-
re menjen, szerezzen diplo-
mát. Pedig nem biztos, hogy
ez az egyedüli jó út. Nagyon
meg kell gondolni azt az ok-
tatásban, hogy mit, hogyan,
kinek és mikor tanítanak.
Gyakran hangsúlyozzuk
manapság a kreativitás fon-

tosságát is, pedig
sokszor van olyan
feladat, amit csak
úgy, csak olyankor
és olyan pontosan
lehet elvégezni,
mint ahogyan
tanultuk – komo-
lyodik el. Az utób-
bi tíz évrõl azon-
ban örömmel me-
sél tovább: – Na-
gyon jó nyugdíjas-
nak lenni! Volt egy
olyan idõszakunk,
amikor a férjemet
meghívták Moson-
magyaróvárra a
konzervgyár igaz-
gatójának, én vol-
tam a személyi tit-

kára. Aztán három éven át
anyósom volt olyan beteg,
hogy teljes ápolásra szo-
rult, és mi gondoztuk. Most
pedig kettesben vagyunk,
jut idõnk kertre, konyhára,
takarításra, olvasásra. No
meg a számítógépre… Ha
bekapcsoljuk a Messengert,
akkor a kislányomat meg
lehet kérdezni: Felébred-
tél? Hadd lássalak! Õ is
megmutatja, ha például vett
magának valamit, én meg
mondhatom neki: ha almás
lepényt akarsz enni, akkor
gyere haza! Léda Pesten
dolgozik, jogi szakokleveles
közgazdász, ami azt jelenti,
hogy van fõállása, mellékál-
lása, és munkája kora reg-
geltõl késõ estig, München-
ben, Prágában és sorolhat-
nám. Pedig lassan már uno-
kát is szeretnék… de egy-
elõre csendes kettecskén
telnek a napjaink, férjem
lóg az interneten, elnéze-
getjük, milyen az iskola és a
város honlapja. Nemrég azt
olvastam a HVG-ben, hogy
Paks a nyolc leggazdagabb
település közé tartozik, és
csak olyan fõváros környéki
helyek elõzik meg, ahova a
budapesti nagyadózók köl-
töztek. Szerintem, ez látszik
is a városon, épül, szépül,
fejlõdik, szeretek itt élni.

S.Szabó

A törékeny, 12 éves fiúcská-
ról alig hinné az ember, hogy
sakkeredményeiért máris a
Tehetséges Paksi Fiatalo-
kért  Alapítvány díjazottjai
közé tartozik, sõt nem rég-
óta ifjúsági bajnok is. 

– Szilveszter elõtt Har-
kányban a Magyar ifjúsági
Csapatbajnokságon 74 in-
duló volt, és az ASE hozta
el az elsõ helyet – meséli
büszkén – ennek a csapat-
nak voltam a nyolcadik tag-
ja. Hat táblás volt a meccs,
s én sajnos csak egyszer
mérkõzhettem. Akkor vi-
szont nyertem! Nagyon iz-
galmas verseny volt, kevé-

sen múlt, de sikerült gyõz-
nünk.

Mikor a felkészülésrõl fag-
gatom, Gergõ elmeséli, hogy
az edzõjük, Molnár Béla
minden alkalommal föltesz a
mágneses sakktáblára egy-
egy partit, azt elemzik, vagy
kombinációs feladatokat,
ami abból áll, hogy egy áb-

rát kell megoldani úgy, hogy
„nyerést találjanak benne”.
Szakszerûen magyaráz, hi-
szen a Herman Ottó Általá-
nos Iskolában már elsõs ko-
rában kezdte az edzéseket.
Amikor felvetem neki: egye-
sek azt is vitatják, hogy a
sakk sport lenne, rögtön
kész a válasszal: – Sport a
sakk is, de az agyat jobban
terheli, mint a testet. Vi-
szont ahhoz, hogy egy há-
rom-négy órás meccset vé-
gig tudjunk játszani, fizikai
erõnlét is kell. Az edzésen
szoktunk is mozogni, leg-
többször focizunk – bizony-
gatja Gergõ, amit õ egyálta-
lán nem is bán, hiszen az is-
kolában is kedvenc tantár-
gya a testnevelés – persze
csak az ének után!    S.Szabó
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Fotók: Molnár Gyula

Tehetségesek, fiatalok

Tóth Gergely

Marika néni – ahogyan tanítványai hívják – a pedagó-
gus pályán eltöltött közel 40 év alatt paksi diákok szá-
zait tanította a matematika alapjaira. Tizenkilenc évig
állt a Deák Ferenc Általános Iskola élén, õ kapta meg
elsõként a város „Gyermekeinkért” elnevezésû díját,
melyet a kiemelkedõ munkásságú pedagógusok számá-
ra hoztak létre. A megalakuló Paksi Hírnök elsõ szer-
kesztõbizottságának is tagja volt. Tíz éve a nyugdíjasok
életét éli – a tõle megszokott aktivitással.

Jó napot, mi újság?

Schiller Józsefné
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Futva búcsúztak az óévtõl
Elsõ ízben nem a megye va-
lamelyik természetközeli
helyén, hanem Szekszárd
belvárosában gyûltek össze
december 31-én a Tolna
megyei tájfutók. A rendez-
vény, a Szilveszteri Kupa
már hagyományos, csak a
helyszín változott. Több
oka is van ennek, Mittler
József, a megyei szövetség
vezetõje szerint egyrészt
mínusz 8-10 fokban igen
nehéz külsõ terepen olyan
helyet találni, ahol a ver-
senyzõk kényelmesen át
tudnak öltözni, másrészt az
érdeklõdõkhöz közel kell
vinni ezt az egészséges,
minden izmot és az agyte-
kervényeket is megmozga-
tó sportot. A szekszárdiak
helyismeretük miatt hely-
zeti elõnyben voltak, ennek
ellenére a paksi versenyzõk
kilenc éremmel tértek haza
a múlt év utolsó versenyé-

rõl. A hideg és a tízcentis
hó ellenére közel ötven
résztvevõ nevezett, akik
között nem csak tájfutókat
lehetett felfedezni, de szek-
szárdi és paksi „mûkedve-
lõk” is jelentkeztek. 

A verseny eredménye:
Nõi 21-es kategóriában el-
sõ Endrõdi Erika PSE. F
21: Elsõ Cencz Péter Szek-
szárd Fehér ló fia Egyesü-
let, harmadik Endrõdi Jó-
zsef  PSE. F 18: elsõ
Dominik Lázár PSE. F 16-
ban Miholics Gábor PSE a
második, míg Bíró Zoltán
PSE a harmadik helyen fe-
jezte be a versenyzést. A
gyõzteseket a tájfutó-
szövetség elnöke, Mittler
József egy üveg pezsgõvel
köszöntötte. A legközeleb-
bi tájfutóverseny az
ÁFÉSZ-kupa lesz március
végén.                               

SJ

Gulyás leigazolt

Miként arról elõzõ lapszá-
munkban beszámoltunk,
Gulyás Róbert, a magyar
kosár labda-vá logatot t
paksi nevelésû játékosa de-
cemberben szerzõdés híján
Pakson az ASE edzéseit lá-
togatta, és várta hogy me-
nedzserei új csapatot talál-
janak számára. Nos, Robi
óhaja teljesült, december
30-án elkötelezte magát az
Euroliga „C” csoportjában
szereplõ török Ülker
Istanbul együtteséhez. A
harminckét éves százegy-
szeres válogatott, 213 cm
magas center a szezon vé-
géig szerzõdött. Január 4-
én már játszott is új csapa-
tában, Euroliga mérkõzé-
sen hazai pályán szenved-
tek vereséget 78-83 arány-
ban a spanyol Unicaja
Málaga-tól.  

(cseri)

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

Az ünnepek táján új, az ügyfelek ál-
tal könnyebben megtalálható helyre

költözött az OTP Garancia Biztosító

paksi ügyfélszolgálati irodája. Az

érdeklõdõket a Barátság utca 3-

ban, a buszmegálló közvetlen

szomszédságában várják. – Fon-

tosnak tar tjuk, hogy ügyfeleink

helyben kapjanak választ kérdése-
ikre, mégpedig a helyi viszonyokat

ismerõ munkatársainktól. A paksi

iroda élén Nagy Lászlóné értékesí-

tési vezetõ áll, itt és Dunaföldváron

tizennégy üzletkötõ kínálja az OTP

Garancia Biztosító szolgáltatásait,

termékeit. – Az öt legnagyobb biz-
tosítótársaság egyikeként termé-

szetesen igen nagy választékkal ál-

lunk ügyfeleink rendelkezésére. A

világ ma arról szól, hogy az élet
minden területére kiterjednek a biz-

tosítások. Nálunk nem „rábeszélõ”

ügynökök vannak, hanem olyan

munkatársak, akik minden ügyfél

élethelyzetét, s a jövõben rejlõ koc-

kázatokat feltárva kínálnak biztosí-

tási formákat – vázolja az alapelve-
ket Török Péter. A megyei igazgató

tájékoztatása szerint az élet- és

nyugdíjbiztosítások a legkelendõb-

bek, ami a demográfiai változások

tükrében nem is olyan meglepõ, hi-

szen az öngondoskodás szerepe

egyre nõ. 

Az utóbbi három év sikerterméke

az, hogy az OTP Garancia üzletkö-

tõi az OTP Bank termékeit közvetí-
tik, köztük például a hiteleket ingye-

nes ügyintézéssel. Ezeket biztosítá-

sokkal együtt kínálják, hiszen egy

esetleges tragédia újabbat vonhat

maga után, ha a hiteltörlesztést az

ügyfél nem tudja folytatni. – Az

ilyen helyzetekre fel kell készülni, s

ezeket ki kell védeni – mondja Tö-

rök Péter. A megyei igazgató be-

számolt arról is, hogy társaságuk

az ingatlanbiztosítási piacon is je-
lentõs eredményekkel büszkélked-

het, Tolna megyében minden ne-

gyedik ügyfél õket választja. A gép-

jármûbiztosítási piacon olyan ked-
vezõ ajánlattal tudtak elõállni,

amely elnyerte az ügyfelek tetszé-

sét. Keressék munkatársainkat és
ajánlatainkat!                          (X)

A Deák Ferenc Általános Is-
kola nyerte  I-IV. korcsoport-
ban a megyei pontversenyt a
2004/2005 évi diákolimpiai
versenyeken való részvétel és
az elért eredmények alapján.
A Deák majdnem 200 ponttal
megelõzte a második helyen
álló Dienes Valéria Általános
Iskolát. A paksi iskolák közül
a II. Rákóczi a 7., a Bezerédj
a 10., a Balogh Antal a 31. he-
lyen végzett a 68 intézményt
felvonultató versenyben.  – A
Deák Ferenc Általános Isko-
la szép sikerekkel büszkél-
kedhet – tájékoztatta lapun-
kat Poór József. A városi
floorball utánpótlás-bajnok-
ságot az iskola csapatai nyer-
ték a lányoknál, fiúknál
egyaránt a III. és IV. korcso-
portban. Az év végi megyei
diákolimpiai díjkiosztón az
iskola sportkörének több tu-
cat tagja elismerést kapott.

Deákos bravúrok

VA K  B O T T Y Á N  G I M N Á Z I U M  
Paks, Dózsa György út. 103. Telefon: 75/510-210 – honlapunk: www.vbgpaks.sulinet.hu

A 2006/2007-es tanévre az alábbi továbbtanulási lehetõségeket kínáljuk:

Az iskola honlapján október végétõl felvételi elõkészítõ feladatlapokkal segítjük 
a felkészülést valamennyi osztálytípusban. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

iskola OM azonosítója: 036391

1. A nyolcadikosok számára:
Nyelvi elõkészítõ osztály

01 intenzív angol nyelvi csoport
02 intenzív német nyelvi csoport

Négy évfolyamos képzés
41 matematika-fizika fakultációs csoport

42 komplex természettudományos csoport
43 humán osztály

Nyílt nap: 2005. november 23. 15.00 óra
Egységes írásbeli vizsga: 2006. január 28. 10.00 óra

2. A hatodikosok számára
Hatosztályos gimnázium

61 matematika emelt szintû oktatás
62 angol nyelvbõl emelt szintû oktatás

Nyílt nap: 2006. február 6. 15.00 óra
Szóbeli meghallgatás (ahol a tanulók szöveg-

értését, matematikai és kommunikációs
készségeit, érdeklõdési körét vizsgáljuk): 

2006. február 25. 8.30 óra

3. Felnõttoktatás
Esti tagozat: hétfõ, kedd, csütörtök 1415-1830-ig
Nappali tagozat: hétfõtõl-péntekig 1330-1800-ig
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

A Plakész a terem bajnoka
A helyosztókkal és dön-
tõvel ért véget az ESZI
Sportcsarnokban a 2005-
2006-os  ESZI–Duna
Sport Kupa Teremlabda-
rúgó Torna. A tizenhato-
dik bajnokság során no-
vember 26-tól január 7-ig
tíz játéknapon keresztül
tizenkét csapat küzdött a
minél jobb helyezésért.

A torna mérkõzéseit vé-
gig nagy érdeklõdés kísér-
te, az utolsó napon zsúfolá-
sig telt csarnokban játszot-
tak a résztvevõk. Az elsõ
mérkõzésen a 11-12. he-
lyért az Omega Elektroni-
ka 15-5-re verte a Farkas
Bau Kft.-t. A következõ ta-
lálkozón az ESZI-ASE ifi
és a Viking Tours nem bírt
egymással a rendes játék-
idõben, 7–7-es állás után
következett a rávezetés,
melyben az ifik bizonyultak
jobbnak 11–8-ra.

A hetedik helyet a Sláger
klub szerezte meg, miután
3-1-re nyert a Beanett el-
len. Ezután egy újabb gól-
záporos mérkõzés követke-
zett az 5-6. helyért, a
Gszelmann H.L.M. 10–6-ra
gyõzött az Etalon Kft. el-
len. 

A bronztalálkozót a tava-
lyi bajnok Galaxy és a Bor-

si Sörözõ játszotta. A pa-
rázs hangulatú mérkõzés
elsõ félidejében egyik csa-
pat sem tudott elõnyre
szert tenni, 3-3-nál tértek
pihenõre a játékosok. A
második félidõ hajrájában
jobban összpontosított a
Borsi legénysége, és 6–4-es
gyõzelmével megszerezte a
harmadik helyet. 

A döntõ mérkõzés elõtt
labdarúgó palánták szóra-
koztatták a nézõket.

A finálé két résztvevõje, a
Plakész Kft. és a Tanya-
csárda nagy ováció köze-
pette vonult a parkettre.
Külön köszöntötték az or-
szágos sportcsatorna lab-
darúgó szakkommentáto-
rát, Tornyi Barnabást, aki
a Tanyacsárdát irányította
ezen a mérkõzésen. A kez-
dõ sípszó elõtt a csarnok
közönsége és a játékosok
egy perces néma felállással
adóztak a tragikus hirte-
lenséggel elhunyt váloga-
tott labdarúgó, Zavadszky
Gábor emlékének.

A vezetést a Tanyacsárda
szerezte meg Balaskó gól-
jával, amelyre Éger (11-
es), Varga, Lacza, és Nagy
Lajos góljaival válaszolt a
Plakész. Mielõtt valaki is
azt hihette volna, hogy el-
dõlt a mérkõzés, a Tanya-

csárda részérõl Tamási,
Kecsõdi, majd 5 másod-
perccel a félidõ vége elõtt
Balaskó köszönt be a
Plakész kapujába, 4-4-re
alakítva az eredményt. A
szünet után már csak egy
gól esett, az 5. percben
Fritz emelt a Tanyacsárda
kapujába. Négy percre rá
egyenlíthetett volna Ba-
laskó, az Éger kezezése mi-
att ítélt büntetõt azonban a
Plakész kapusa, Tóth Fe-
renc hárította. Óriási iram-
ban és sok helyzettel ért
véget a döntõ, az eredmény
azonban már nem válto-
zott, az ESZI–Duna Sport
Kupát a Plakész csapata
nyerte. A gólkirály a Ta-
nyacsárda játékosa, Ba-
laskó Iván lett 34 góllal, a
legjobb kapus címet a
Plakész hálóõre, Tóth Fe-
renc érdemelte ki, a leg-
jobb játékos Heffler Tibor,
a Borsi Sörözõ játékosa, a
legjobb bíró pedig Száraz
Ferenc lett.

A díjakat Kiss Mihály, a
PADOSZ elnöke, az ESZI-t
fenntartó alapítvány kura-
tóriumának elnöke; Ador-
ján György, az ESZI DSE
elnöke, és Szabó József, a
Duna Sport Kft. tulajdono-
sa adta át. 

cseri 

Aranyos
sakkévzárás
Karácsony és szilveszter
között Harkányban ke-
rült sor az országos ifjú-
sági sakk csapatbajnok-
ságra. A 74 induló csapat
között az ASE fiataljai
most is bajnokesélyesnek
számítottak. Eddig kilenc
alkalommal indultak, s
hétszer elsõként, kétszer
pedig másodikként áll-
hattak fel az asztaltól. A
megfiatalított társaság-
ban az elsõ táblán Papp
Gábor játszott, utána kö-
vetkezett Szabó Kriszti-
án, Fodor Tamás, Ignácz
Mária, Balázs Gábor és
Szabó Noémi. A mérkõzé-
seken szóhoz jutott a két
tartalék, Tóth Gergõ és
Fodor Ádám is. 

Az országos sakk csa-
patbajnokságon a 64 ki-
emelt egyenes kieséses
rendszerben játszott egy-
mással, az atomerõmû
csapata könnyen vette az
akadályokat, és magabiz-
tosan jutott el a döntõig.
A döntõben a Makó ellen
játszottak Papp Gáborék,
az ellenfél elsõ táblás já-
tékosa a korosztályos vi-
lágbajnok, Erdõs Gábor
volt. A mérkõzésen a pak-
si fiatalok 3-3-as döntet-
lent értek el, amely egy-
ben az újabb bajnoki
aranyérmet jelentette az
Atomerõmû SE ifjúsági
csapata számára. A dobo-
gó második fokára a Ma-
kó állhatott fel, a harma-
dik helyen Tolna megye
másik kiváló utánpótlás-
nevelõ egyesülete, a Decs
végzett. Az ASE játéko-
sai közül tábladíjban ré-
szesült Fodor Tamás, aki
100%-osan szerepelt, hat
mérkõzésen szerzett hat
pontjával. Az ifjúsági csa-
pat vezetõje Molnár Béla
volt.

(cseri)



Szûk egy hónapnyi téli szü-
net után folytatódott a
dunakömlõdi faluházban a
népfõiskola hatodik évfo-
lyama. Az Egészségünk ér-
dekében címet viselõ elõ-
adássorozatban már szó
esett az influenzáról, a
gyógyszerekkel kapcsola-
tos legfontosabb tudniva-
lókról. A népfõiskola április
közepéig nyolc elõadást kí-
nál, a téma változatlanul az
egészség. A nyitóelõadást
január 9-én Karlóczai Kata-
lin dietetikus tartotta a hi-
ánybetegségek kialakulá-
sáról. A következõ hétfõn

az ÁNTSZ tisztifõorvosa,
dr. Ságh Beáta számít a
hallgatóság figyelmére az
allergiáról szóló tájékozta-
tójával, mely a Terjedõ
népbetegség címet viseli.
Vendégül látnak majd a fa-
luházban szemész és fog-
szakorvost, nõgyógyászt és
természetgyógyászt. Lesz
bõrbetegségekrõl szóló elõ-
adás, illetve dr. Juhász Ka-
talin háziorvos az egészsé-
ges alvásról és az alvásza-
varokról tájékoztatja majd
az érdeklõdõket. Az elõadá-
sokat hétfõnként 18 órakor
tartják.

18 M O Z A I K

Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)

Egészségórák a faluházban

Január elsõ hetében nyílt meg  Grónai Ildikó kiállítása a rend-
õrkapitányság Zsaru galériáján. A szokásoktól eltérõen maga a
festõmûvész köszöntötte a megjelenteket. A szekszárdi Art 99
tagja már több városban, sõt külföldön is bemutatta képeit. A
kiállított alkotások fõként tájképek, melyek egy közel kétezer
darabos gyûjtemény részei. A tárlat március elejéig látható.

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

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

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

Piactéren (a volt Németh sö-
rözõ) a Mecsekvidéke Taka-
rékszövetkezet mellett üzlet-
helyiségek és 1 db lakás el-
adó.

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

területtel 11 M Ft-ért eladó.

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

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

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

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

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

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

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

Így ejtik. Hogy
hogyan írják,
azt nem tudom,
de nem is fon-
tos, amit tudni
kell róla, hogy
finn eredetû ital,
egy erõs fekete
és egy feles
rum kell hozzá.
Félreértés ne

essék, én nem a rumos kávéról beszélek, azt
csak úgy „összedobja” az ember, a plörõ, az
plörõ… Tele illattal, tele aromával! Aki ivott
már, pontosan tudja, mirõl beszélek… 

Nos, ennek az italnak az elkészítése komoly
odafigyelést igényel. Sajnos nem minden étte-
remben, bisztróban, sõt még némelyik kocs-
mában sem értenek hozzá kellõképpen! Elõ-
ször is kizárólag friss kávéval készítjük, amo-
lyan „termoszban tartott, de még forró fekete”
szóba sem jöhet! Aztán kell bele egy picike,

szintén friss tejszín, és ami mindennél fonto-
sabb, mondhatnám úgy is, hogy a Plörõ lelke
az a portorikói rum! Nem sütõ-, nem tea-, nem
kalóz-, de még csak nem is Cassinó, hanem
egy feles eredeti puerto ricói rum. Mindezt
óvatosan összeöntjük, és kilenc másodpercre
betesszük a mikróba. A kilenc másodpercet
tessék komolyan venni! Elõfordult már hogy
hányaveti módon 10 másodpercig mikrózták a
plörõmet, mit ne mondjak, csúnya verekedés
lett belõle, felforralva ugyanis élvezhetetlen! A
nyolc másodperc pedig csak arra elég, hogy
átmelegedjék, pedig ennek az italnak forrónak
kell lennie, annyira, hogy amikor az ember a
szájához emeli a poharat, a 60%-os alkohol
gõzétõl kissé megtántorodjék. 

A fogyasztása egyszerû, lassan szürcsöl-
getve isszuk, és nem árt, ha eszünk hozzá
kenyérserclit, ami remekül kidomborítja a

plörõ ízharmóniáját. (Nem mellékesen pedig
felszívja valamelyest az alkoholt, így a kez-
dõk sem halnak bele az elsõ pohárba.)

Következõ kérdés, hogy mikor iszunk
plörõt?

A válasz: kedden és pénteken, a nem túl
korai, reggeli órákban. A paksiaknak talán
mondanom sem kell, hiszen városban min-
denki tudja, nálunk ezen a két napon van pi-
ac. S ott, kedvenc helyemen igazi szakértõk
készítik ezt az italkülönlegességet. (Igaz, sok
energiámba és még több összetört pohárba
került, míg megtanulták, de megérte.)
Viccet félretéve, a plörõ egy finom, kissé
ütõs fekete, amitõl az ember jókedvre derül,
felélénkül még a nehezebb napokon is. És
mellesleg induló rovatom címe is, mely
szándékaim szerint hasonló hatással bír
majd!                                     

Hahn Szilvia
(Recept: Jilling János, Gazdag Attila és Gárdai György

forrásmunkái alapján.)

Plörõ
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A 2006-os évben is várjuk a hallgatókat a
megszokott és az Önök által megkedvelt
mûsorainkkal! 
Hétköznapi megszokott menetrendünkben
reggel 6-9 óráig Zomborka Zoltán ébreszt a
Reggeli Rulettel.
Délelõtt 9-13 óráig a Fortuna Jam édes idõ-
töltést kínál Móré Boglárkával.
Délután 13-17 óráig Buzás Norbert a
Pepperónival várja Önöket.
17-19 óráig minden rádióhallgató kedvence, a
Kívánságmûsor jelentkezik Mittler Judittal.

A hétköznap
estéket 19
órától a maga-
zinok kedvelõ-
inek ajánljuk:
kedden Értékadó címû vallási magazinunk,
szerdán Európai magazin címû Európai
Uniós magazinunk, csütörtökön a Kotyogó
várja Önöket!
Tartsanak 2006-ban is velünk!
Kellemes szórakozást, rádióhallgatásban
gazdag új évet kívánunk!

TelePaks

Pénteken Pécs kosárlab-
dacsapata fogadja az
atomerõmû gárdáját a
bajnokság tizedik forduló-
jában. A mérkõzést meg-
tekinthetik felvételrõl 14-
én szombaton és 15-én va-
sárnap 17.30-tól.

Ez történt a héten címmel
a hét eseményeinek össze-
foglalója szerepel a városi
televízió mûsorán 14–15-
én, szombaton és vasár-
nap. A mûsor kezdési idõ-
pontja 19 óra.

Közélet közelrõl címû ma-
gazinunk vendége ezúttal
Dr. Szabó József ország-
gyûlési képviselõ lesz,
akivel a mûsorvezetõ Ko-
vács Tibor beszélget a
2005-ös év történéseirõl,
valamint a 2006-os évi ter-
vekrõl. Közéleti magazi-
nunkat január 16-án, hét-
fõn 19 óra 20 perctõl te-
kinthetik meg.

A Mindentudás egyeteme
4. szemeszterének 8. elõ-
adásában Hunyadi Györ-
gyöt hallgathatják a Nem-
zetek jelleme, nemzeti
sztereotípiák témában. Az
elõadást január 18-án,
szerdán 18 órától láthat-
ják a Telepaks városi tévé
csatornáján.

Mozi

Január 15.  (vas) 19 óra
EGY CIPÕBEN

Feliratos amerikai vígjáték

Január 22.  (vas.) 17 óra
NARNIA KRÓNIKÁJA

Szinkronizált amerikai-ani-
mációs film

Január 25. (szerda) 19 óra
ÜTKÖZÉSEK

Feliratos amerikai krimi

Január 27. (péntek) 19 óra
KING KONG

Szinkronizált amerikai
kalandfilm

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

VMK

A tavalyi kiállítás sikere
alapján ismét megrendez-
zük az Ásó, kapa, nagyha-
rang – Esküvõi ruhák és
csokrok bemutatása régi fo-
tókon címû kiállításunkat.
Várjuk a paksi és Paks kör-
nyéki lakókról 1975-ig ké-
szült – elsõsorban nagyí-
tott, keretezett képeket, és
az esküvõkhöz szükséges
kellékeket (pl: meghívó, es-
küvõi ruha, egyéb kiegészí-
tõk) A nevekkel és a házas-
ságkötés évszámával ellá-
tott fényképeket, valamint
a kiegészítõket február 3-ig
várjuk a mûvelõdési köz-
pontba.

A   Bibliaismereti és csa-
ládsegítõ szabadegyete-
mének programjai:
Január 16-án 17 órakor. Ven-
dég: Teresa Worowska mû-
fordító.
Január 23-tól: Ökomenikus
imahét.

A Paksi Nefelejcs Hagyo-
mányápoló Együttes közre-
mûködésével népszokáso-
kat, gyermekjátékokat, nép-
dalokat és népi hangszere-
ket mutatnak be január 25-
én a városi mûvelõdési köz-
pontban.

Fortuna 96,3 MHz

Kiállítás

A  Városi Múzeum idõszaki
kiállításán a II. világháború
tárgyi örökségeit mutatják
be. 

A dunakömlõdi faluházban
„Fények, fák, virágok” cím-
mel Gyõrffy József és dr.
Szinger Zsuzsanna képzõ-
mûvészek kiállítása látható.
A rendõrkapitányság Zsaru
galériájában Grónay Ildikó
festõmûvész képeit tekint-
hetik meg.

A mûvelõdési központ nagy-
kiállítójában január 16-án,
17 órakor kiállítás nyílik
Peredi Ágnes budapesti fo-
tómûvész, újságíró alkotása-
iból “Mókuskerék-megál-
lók” címmel.

KING KONG
1933-at írunk, a gazdasági
válság ideje. Ann Darrow
(Naomi Watts) vari-
etészínésznõ munka nélkül
tengõdik New York-ban. Itt
találkozik a filmrendezõ
Carl Denham-mel (Jack
Black).

Hamar kiderül, hogy a vál-
lalkozó szellemû és kaland-
vágyó Denham-nek a nap
végéig össze kell szednie
csapatát, és felszállni velük
a Szingapúrba tartó S.S.
Venture nevû gõzösre, ha be
akarja fejezni akciódús úti-
filmjét. Bár munkatársai
úgy tudják, Szingapúrban
reméli kivívni az elismerést,
Denham valójában a miszti-
kus és legendákkal övezett
Koponya-szigetrõl szeretne
filmet készíteni.

Carl szerencsétlenségére a
fõszereplõ színésznõ fakép-
nél hagyta, ezért nagyon
örül, amikor belebotlik
Annbe, akire tökéletesen il-
lenek az elõre elkészült jel-
mezek is…

Programok

Olvassuk együtt a Bibliát
címmel indul útjára Pakson
egy öt elõadásból álló soro-
zat, mely a Bibliai õstörténe-
teket taglalja idõszerû üze-
netekkel. Az elsõ összejöve-
telt január 20-án rendezik az
ESZI elõadótermében. Az
elõadásokat a Sola Scriptura
Teológiai Fõiskola tanárai
tartják. Az elsõ elõadás címe:
„A Biblia – Isten beszéde”.
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Fotó: Molnár Gyula

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

Gyors, pontos szemüvegkészítés

Elérhetõségünk: 

LENS OPTIKA

7030 Paks, 

Dózsa György 

út 44. Telefon:

75/511-246

H I R D E T M É N Y

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 

29. § (6) bekezdése alapján az alábbi hirdetményt 
teszem közzé:

Értesítem a paks-vácikai mezõgazdasági ingatlanok tulaj-
donosait, használóit, hogy a Váczikai Cerberus Alapítvány
képviseletében Gál Tiborné paksi lakos kutyamenhely
mûködésére nyújtott be engedélykérelmet Paks Város
Jegyzõjéhez. 
A létesítmény megnevezése: kutyamenhely telep.
Tevékenysége: a város területén kóbor állatok (ebek és
macskák) összeszedése, elhelyezése, gondozása.
A telep a paksi 13469, 13470, 13471 helyrajzi számú zárt-
kertek területeit érinti. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 29. § (7)
bekezdés d./ pontja alapján az érintett ügyfelek az ügy
irataiba a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán
ügyfélfogadási idõben tekinthetnek be a hivatal földszint
9. számú irodájában. 

Paks, 2006. január 2.
Dr. Blazsek Balázs
címzetes fõjegyzõ

A Tolnai Népújság rendsze-
res olvasói felfigyelhettek
rá, hogy csütörtökönként di-
ákok írásai is megjelentek a
lapban, többek között Paks-
ról is. Az így bemutatkozó fi-
atalok egyike Molnár Szabi-
na, aki az ESZI 10/d osztá-
lyában tanul.

– Próbáltunk minél fonto-
sabb dolgokat szóba hozni,
és lényegesebb témákra rá-
érezni. Engem érdekel a
sport és a bûnügy, például
szilveszterre a petárdákról
jelent meg cikkem, és a
floorballról is írtam. Az utób-
bi idõben nagyon kacsinga-
tok a média felé, mindig is
imádtam fogalmazni, és nem
félek szerepelni sem, ilyen
téren van önbizalmam – me-
séli lendülettel, majd óvato-
sabban hozzáteszi: – Na-
gyobb dologba azért nem
merek belefogni, például
nem szeretek kamera elõtt

szerepelni, mert
nem érzem úgy,
hogy az arcom a
tévébe való vol-
na. A rádiózás
azonban érdekel-
ne! Örültem,
hogy elmehet-
tünk nemrég a
Médiacentrum-
ba, ahol megláto-
gathattuk a Paksi
Hírnököt, és jár-
hattunk a helyi
tévé stúdiójában,
nagyon érdekes
volt. Egyik pél-
daképem a VIVA
TV-bõl Kiso, aki a
bulvárlapoknál kezdte, és
most már szerkesztõként
dolgozik – árulja el.

Szabina elmesélte, hogy je-
lenlegi tanulmányai az ügy-
viteli szakmacsoport terüle-
tén sok mindenben hozzáse-
gítik majd ehhez a pályához,

mert például bizonyára jó
hasznát veheti majd a gyors-
írásnak és az informatikai is-
mereteknek is. Mozgalmas
életre vágyik, nem szeret
otthon gubbasztani, a nyári
szünetet is munkával töltötte
egy strandbüfében, ami szin-

tén óriási élményt nyújtott
számára.

Családja már kezd hozzá-
szokni, hogy Szabina írásait
viszontláthatja az újságban,
természetesen nagyon örül-
nek neki, és támogatják, de
amit Szabina a legfontosabb-
nak tart: tizenhárom éves
öccse is követi példáját, mert
õ is ezt az iskolát, az ESZI-t
választja, és azokat a sport-
ágakat, amelyeket Szabina.
Mert persze a mozgalmas
élet egyik kelléke a sport: a
röplabda, a floorball és az at-
létika.

Szabina most titokban már
a nyarat várja: az iskola bel-
ga diákokkal készül felvenni
a kapcsolatot, akikkel néme-
tül és angolul lehet majd le-
velezni, ami számára nem je-
lent problémát. S abban bí-
zik, hogy talán sor kerül egy-
más meglátogatására is.

S. Szabó

A média felé kacsingatok …

Dunakömlõdön a 6-os út 
és a faluház mellett

közmûves parasztház 
1285 m2-es telekkel eladó. 

A telek 31x41,5 m-es, 
380 V-os ipari áram van.

Tel.: 30/286-1593

KIADÓ ÜZLET- ÉS
IRODAHELYISÉGEK

Paks fõutcáján, 
a volt konzervgyári 

irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig
700 Ft/m2 áron.

Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992


