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„NYUGDÍJASHITEL”
Igényelje akár havi nyugdíja 10-szeresét !
75 éves korig ! tetszõleges célra ! kedvezõ

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

Szeretettel várjuk 14 fiókunkban 2006-ban is !
Pécs, Teréz u. 11-13. Pécs-Vasas, Bethlen u. 31.

Pécs, Komlói u. 4. Pécsvárad, Kossuth u. 10.

Pécs-Vasas, Bethlen u. 31. Pécs-Hird, Zengõ u. 49.

Nagypall, Szabadság u. 26. Mecseknádasd, Rákóczi u. 40.

Nagykozár, Kossuth u. 30. Hidas, Dózsa  Gy. u. 1.

Hosszúhetény, Fõ u. 176. Berkesd, Alkotmány u. 48.

Olasz, Kossuth L. u. 22. Bonyhád, Széchenyi tér 8.

Paks, Villany u. 4.

Zajlik 
a jég,
pihen 
a komp

Írásunk a 14. oldalon



Amit a választásról tudni kell
Sólyom László köztársasági
elnök április 9-re és 23-ra írta
ki az országgyûlési választá-
sok idõpontját. A választás
során a 386 országgyûlési
képviselõi hely elosztására a
többségi és az arányos válasz-
tási rendszerek kombináció-
jából kialakított, vegyes vá-
lasztási rendszer alkalmazá-
sával kerül sor. A többségi elv
alapján történik 176 képvise-
lõi hely elosztása az egyéni
választókerületekben. Ennek
megfelelõen, ha a választás
elsõ fordulója érvényes (azaz
a választókerületben lakó vá-
lasztópolgárok több mint fele
szavazott), az a jelölt szerez
mandátumot, aki az érvényes
szavazatok több mint felét
megszerezte. Ha a forduló ér-
vénytelen, vagy nem volt
ilyen jelölt, akkor második
fordulóra kerül sor. A 19 me-
gyében és a fõvárosban (az
ún. területi választókerüle-
tekben) a pártok által állított
listák indulnak a választáson.
A választópolgárok egy-egy
listára szavazhatnak, de on-
nan nevet kihúzni, új nevet
beírni, vagy a nevek sorrend-
jén változtatni nem lehet. 152
képviselõi hely elosztására
ezekben a területi választóke-
rületekben kerül sor az ará-
nyosság elve alapján. Ennek
megfelelõen az egyes listák a
rájuk leadott szavazatok ará-
nyában jutnak mandátum-
hoz. A fennmaradó 58, és a te-
rületi választókerületekbõl
feljutó mandátum elosztására
az országos kompenzációs lis-
ták között kerül sor. 

A választási bizottságok az
idõpont kitûzése után kezdik
meg az elõkészületeket. A
paksi polgármesteri hivatal-
ban is felállt a választási iroda
– tudtuk meg dr. Blazsek Ba-
lázstól. Paks címzetes fõjegy-
zõje, a helyi választási bizott-
ság vezetõje elmondta, hogy a
napokban megkeresik a sza-
vazatszámláló bizottságok
tagjait – ez mintegy hetven fõ

–, hogy a továbbiakban is vál-
lalják-e a közremûködést. En-
nek határideje január 31. Ez-
zel egy idõben elkezdõdött az
ajánlószelvények gyártása. A
névjegyzéket január 25-én
kapja meg az iroda elektroni-
kus formában, ez alapján ké-
szítik el és postázzák az érte-
sítõket. Az ajánlócédulákat
köztisztviselõk juttatják el a
választópolgárokhoz február
6-a és 8-a között. A jelöltek,
pártok, szervezetek február
10-tõl gyûjthetik az ajánló-
szelvényeket. Ahhoz, hogy va-
laki felkerüljön a szavazólistá-
ra, legalább 750 érvényes
ajánlócédulát kell leadnia
március közepéig. 

Február 14-én rendkívüli
közgyûlést tart a Tolna Me-
gyei Önkormányzat, melyen
megválasztják az országgyûlé-
si egyéni választási kerületek
bizottságainak tagjait, a városi
jegyzõk javaslatai alapján. 

Az 1990-tõl lezajlott négy vá-
lasztáson a paksi körzetben
igazán különleges eset, bot-
rány nem volt, tudtuk meg dr.
Blazsek Balázstól. A legérde-
kesebb sztori talán az volt,
amikor több választópolgár
szóvá tette, hogy az egyik sza-
vazókörben a hitelesítõ bé-
lyegzõ hol fekete, hol meg
kék. Az eltérésnek prózai oka
volt: menet közben elfogyott a
bélyegzõfesték, és hirtelen
csak feketével sikerült pótolni
(egy szavazó segítségével).
Idén ilyen problémával nem
kell számolni, mert nem csak
a bélyegzõpárnákat töltik fel
rendesen, de új bélyegzõk is
készülnek. A pártok immár
hivatalosan is megkezdték a
kampányt,  az eddig ismert je-
löltek: Tóth Ferenc (Fi-
desz–MPSZ), Molnár József
(MSZP) és dr. Strasszer Ta-
más (SZDSZ) egyértelmûen
azt nyilatkozták, kerülni fog-
ják a személyeskedést, és
csak programjuk ismerteté-
sére fordítják energiáikat.        

SJ
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Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

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

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: február 10.

Panorámakép: www.paksnet.hu
Címlapfotó: Szaffenauer Ferenc és Molnár Gyula
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Visszatekintõ

A rendszerváltozás óta tartott négy országgyûlési választáson a Tolna me-
gyei II. választókerületben, melynek Paks a központja, a következõ jelöltek
szerepeltek:

1990.
dr. Bucsi László (független); dr. Dallos Tibor (független); Ferenczi János
(Agrárszövetség); Figler János (MDF); Jákli Péter (független); Kácsor Jó-
zsef (FKFPP); Pál József (Magyar Néppárt); dr. Simon János (MSZP);
Simony József (SZDSZ); dr. Széchenyi Attila (KDNP); Széles Zoltán (Szoci-
áldemokrata Párt). 
A második fordulóba három jelölt jutott: Figler János, Kácsor József,
Simony József. Országgyûlési képviselõ Figler János lett.

1994.
dr. Brázay László (Nemzeti Demokraták); Ferenczi János (Agrárszövetség);
dr. Gutay László János (MDF); dr. Hadházy Árpád (Egyesült Kisgazda Párt);
Herczeg József (Köztársaság Párt); dr. Mûhelyi János (Zöld Alternatíva);
Pintér György (Független Kisgazda Párt); dr. Rónaky József (FIDESZ);
Schuckert József (SZDSZ), dr. Széchenyi Attila (KDNP); Szõdi Imre
(MSZP); Vajnai Attila (Munkáspárt); Villányi Antal (független); Vincze Zoltán
(LPSZ Vállalkozók Pártja).
A második fordulóba dr. Gutay László János, Schuckert József és Szõdi Im-
re kerültek. Országgyûlési képviselõ Szõdi Imre lett. 

1998.
Bor Imre (SZDSZ); Dömötör Lászlóné (MDNP-Néppárt); Fóber Ferenc
(Nemzetiségi Fórum); Hazafi István (MIÉP); dr. Pálos Miklós (KDNP); Re-
ményi Sándor (Új Szövetség); Szabó József (FKGP); Szõdi Imre (MSZP);
Tóth Ferenc (FIDESZ-MDF); Vajnai Attila (Munkáspárt).
Visszalépés miatt a második fordulóba két jelölt, Szõdi Imre és Tóth Ferenc
jutott. Országgyûlési képviselõ Tóth Ferenc lett.

2002.
Elek László (Zöldek); Haraszti Istvánné (SZDSZ); dr. Nemes Árpád (MIÉP);
Pfujd László (FKGP); Stocker Antal (Centrum); Szabó József (MSZP); Tóth
Ferenc (FIDESZ-MDF); Vajnai Attila (Munkáspárt). 
Visszalépés miatt két jelölt mérkõzött a második fordulóban, Szabó József
és Tóth Ferenc. Országgyûlési képviselõ immár másodszor Tóth Ferenc lett.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Nyugodt kampányt ígérnek helyben
Az országgyûlési választá-
sok idõpontjának kihirdeté-
se után a TelePaks stúdiójá-
ban vendégeskedtek azok-
nak a pártoknak a kampány-
fõnökei, melyekrõl már köz-
tudott, hogy állítanak jelöl-
tet Tolna megye II. választó-
kerületében.

Barnabás István elmondta,
örömmel fogadták az április
9-i dátumot, mert semmi
szükség mamuthosszúságú
kampányra. – Az önkor-
mányzati munka eddig rend-
ben zajlott, nem gyûrûzött be
Paksra az országos színtere-
ken tapasztalható hangnem –
tette hozzá a Fidesz–MPSZ
kampányának irányítója. A
következõ hetekben a Fidesz
a jó szót helyezi elõtérbe, s a
közvetlen kapcsolatot a vá-
lasztókkal. – Sok támogatónk
van, sok önkéntes segíti
munkánkat, így személyesen
visszük el üzeneteinket a vá-
lasztóknak, de élni fogunk a
helyi sajtó kínálta lehetõség-
gel is – fûzte hozzá.

– Bennünket nem ért vá-
ratlanul az idõpont, erre ala-
pozva készült el a stratégi-
ánk – árulta el Faller Dezsõ.
Az MSZP helyi vezetõje sze-
rint így kisebb idõ megy el a
kampányra, több energia
marad az érdemi munkára.
Az MSZP azt vallja, Buda-
pestrõl nem lehet Pakson
kampányt nyerni, a párt a
személyes kontaktust, a kö-
zös gondolkodást elengedhe-
tetlennek tartja, s használni
kívánja a kor vívmányait, így
az internetet is. 

Faller Dezsõ abban bízik,
hogy az önkormányzatban
megmarad a békés hang-
nem, s a város érdekeit leg-
jobban szolgáló költségve-
tést fogadnak el. – Mi azt
szeretnénk, ha nem csak két
párt kerülne a parlamentbe
– tette még hozzá. 

Járfás Tamás véleménye
szerint a köztársasági elnök
érzékelte, hogy a kampány

már rég elkezdõdött, ezért
bölcsen a legközelebbi dá-
tum mellett döntött. – A
kampányt a két nagy párt
kezdte, a megfelelõ idõben
nekünk is be kellett lépnünk
– mondta az SZDSZ kam-
pányfõnöke, aki szerint elõ-
nyös, ha a kormány már má-
jus elején megkezdheti az
érdemi munkát. Az SZDSZ
ütemterve szintén az április
eleji idõpontra épült. – A
programalkotásnál két fõ
gondolatot fogalmaztunk
meg, az egyik az, hogy szük-
ség lenne egy etikai kódex
megalkotására a kampány
idejére. A másik gondolat-
kört a párt által megfogal-
mazott  „szabadság, verseny,
szolidaritás” szlogen tükrözi. 

– Az MDF az európai par-
lamenti választásokra kidol-
gozta „Normális Magyaror-
szág” programját, mely to-
vábbíródott az országgyûlési
választásokra. Ez nem arról
szól, kinek milyen villája, ha-
nem kinek milyen problémá-
ja van. Különösen, ha ez nem
egyedi gond – kezdte Komá-
romi János, a párt kampány-
fõnöke. – Az MDF – tájékoz-
tatott – a normális Magyar-
országhoz hasonlóan normá-
lis vidékprogramot hirdet. A
párt helyben fellelhetõ prob-
lémákra, fõként a kardinális
kérdésekre kíván megoldást
kínálni. 

Az MSZP kampánya során
– mint arról Faller Dezsõ be-
számolt – országos politiku-
sok is megjelennek majd a
választókerületben, és a saj-
tó által nyújtott lehetõséget
is ki fogják használni, de az
emberekkel való találkozás
kapja a fõszerepet. A kam-
pányfõnök szerint a válasz-
tásokon az nyer, aki a bi-
zonytalan szavazókat maga
mellé tudja állítani. 

Járfás Tamás azt fejteget-
te, hogy az SZDSZ szerint
az ország lakosságának
15%-a liberális elveket kö-
vet, õket próbálják majd
meggyõzni arról, hogy párt-
juk kínálja az ehhez legkö-
zelebb álló programot. A te-
lepüléseket súlyozzák, s mi-
után az SZDSZ vitathatat-
lanul városi párt, fõként
Paksra és Dunaföldvárra
koncentrálnak majd. 

Komáromi János elárulta,
hogy mivel õ nagydorogi, az
események gyakran ott
koncentrálódnak, ez – mint
ígérte – a kampány alatt
nem lesz így. Tervezik,
hogy lehetõleg minden tele-
pülést felkeresnek majd,
hogy az ott élõkkel együtt
keressék a választ az aktuá-
lis kérdésekre. – Azt remé-
lem, az emberek hajlanak
majd a megfontoltságra, a
normális szóra – fûzte még
hozzá. 

– A választás egy nemes
megmérettetés, nem harc –
fejtegette Barnabás István,
aki a Fidesz nevében egy
etikai kódexet is átadott a
többi kampányfõnöknek, azt
kérve, írják alá. Erre a stú-
dióban még nem került sor,
abban maradtak, hogy véle-
ményezés után térnek visz-
sza rá. 

A Fidesz a Pakson eddig
megismert kampányele-
mekkel készül a következõ
hetekre. A településeket
egyformán kezeli majd, hi-
szen – mint Barnabás Ist-
ván hangsúlyozta – minden-
hol vannak támogatóik. Õk
is tervezik, hogy országos
politikusokat hívnak meg,
hogy õk jelenlétükkel erõ-
sítsék a helyieket. A hang-
súly azonban – mint több-
ször is kiemelte a párt helyi
vezetõje – a személyes meg-
gyõzésen lesz.     

-vt-

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
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Fotók: Vida Tünde

Összhang kell a szakemberpiacon
Pakson vendégeskedett, s
vállalkozók számára tartott
fórumot Dióssy Gábor. A
Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium (GKM) politi-
kai államtitkára ezt megelõ-
zõen egy üzemlátogatáson
vett részt a DC Beton Kft.-
nél. A látottakat összegezve
elmondta, fontosak az ilyen
vállalkozások, mert mintául
szolgálhatnak mások számá-
ra. – A sikerhez elengedhe-
tetlen a szívós, kitartó mun-
ka, amit az üzemlátogatás so-
rán tapasztaltam, valamint a
több lábon állás, s az eredmé-
nyes pályázatok – mondta. 

A Tolna Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara által
rendezett fórumra több tu-
catnyi vállalkozó ment el az
ASE étterembe. Itt  Dióssy
Gábor az uniós pályázatokról
beszélt, majd az adórendszer
változásáról. Az államtitkár
úgy véli, az európai uniós pá-
lyázatok odaítélésével, ösz-
szegszerûségével nincs gond,

de nagyon lassan érkeznek
meg a források. Dióssy sze-
rint alaptalan a vád, hogy en-
nek az volna az oka, hogy az
állam tudatosan visszatartja
a pénzt. Az ok szerinte az,
hogy még mindenkinek so-
kat kell tanulnia, köztük a
vállalkozóknak is, hiszen a si-
kertelenség mögött számos
esetben az áll, hogy nem jó
pályázatot írnak. A verseny-
képesség növelésének fontos
eszköze a pályázatok mellett
a fizikai és virtuális infrast-
ruktúra fejlesztése. – Ahol
autópálya van, ott fejlõdés is
van – jelentette ki, majd hoz-
zátette, az informatikai fej-
lesztés legalább ennyire fon-
tos egy jól mûködõ gazdaság
felépítéséhez. 

A GKM államtitkára rámu-
tatott, a versenyképességet
emeli az adóterhek csökken-
tése, ily módon az adórend-
szer megfelelõ módosítása is
jó eszköz vállalkozásösztön-
zésre. Dióssy lapunknak el-

mondta, elégedett a külföldi
tõke bevonásával, hiszen
2005-ben négymilliárd euró
külföldi mûködõ tõke áram-
lott az országba. E téren
azonban – mint mondta –
maga is sokat szeretne tenni,
merthogy a Dél-Dunántúl
nem büszkélkedhet sok ered-
ménnyel. 

Mindemellett kiemelte,
hogy nagy problémának látja

azt, hogy a szakképzés nincs
összhangban a szakember-
igénnyel. Ezt – mint mondta
– az állam oly módon segíthe-
ti, ha megfelelõ ösztönzõ
rendszerrel befolyásolja a
képzõ cégeket, intézménye-
ket. – Amennyiben valaki hi-
ányszakmában képez szak-
embereket, több támogatást
kell kapnia – tette hozzá.         

-vt-

Egyszerûbb adózás?
Az „Érdemi kérdésekre érdemi vála-
szok” kampányprogram keretén belül
az SZDSZ adópolitikáját ismertette a
sajtó képviselõivel dr. Strasszer Ta-
más. Az országgyûlési képviselõjelölt
az egykulcsos, 20%-os adó elérését je-
lölte meg célként. Dr. Strasszer Tamás
elmondta, hogy pártja fontos szerepet
játszott a különbözõ adókedvezmé-
nyek bevezetésében, és ezt a stratégi-
át a jövõben is folytatni kívánják.
Nemzetközi példákkal támasztotta alá
az adórendszer egyszerûsítésének fon-
tosságát. Járfás Tamás kampányfõnök
arról tájékoztatta a sajtó képviselõit,
hogy az április 9-i választásig a válasz-
tókerület minden településére szeret-
nének eljutni, hogy ismertessék az
SZDSZ programját. Ezen kívül kéthe-
tente sajtótájékoztatón fogják ismer-
tetni az SZDSZ terveit, elképzeléseit.
Mint rámutatott, a kampány rövid ide-
je alatt érdemi dolgokkal kívánnak
foglakozni.                                        SJ

Önkéntesek segítik a kampányt
A Fidesz–MPSZ Paksi Szervezete a
Prelátusban tartotta hagyományos
évadnyitó rendezvényét. Barnabás
István, a párt helyi vezetõje a 2005-
ös év értékelése során arról tájé-
koztatott, hogy eseménytelen év
volt a tavalyi, nem volt politikai csa-
tározás a képviselõ-testületben,
ehelyett érdemi munka folyt az ön-
kormányzatban. Ennek eredménye
a politikus szerint szemmel látható
a városban. 

Barnabás István beszámolt arról
is, hogy háromszáz fõs mintán tele-
fonos, személyes megkereséses köz-
vélemény-kutatást végeztek, mely-
nek eredménye alapja lehet egy si-
keres választási kampány indításá-
nak. A megkérdezettek szerint a la-
kosság közérzete romlott, hiszen
rosszabb lett az anyagi helyzete. Az
országgyûlési képviselõk munkájá-
nak megítélése közel azonos. A vá-

lasztási eredmények találgatása
kapcsán kiderült, hogy ha most kel-
lene voksolni a polgároknak, akkor
Tóth Ferenc kerülne ismét a Parla-
mentbe. Tóth Ferenc, a Fidesz or-
szággyûlési képviselõje, képvise-
lõjelöltje a választásokkal kapcso-
latban elmondta, hogy egy korrekt
kampányra készülnek, mindenféle
személyeskedés nélkül. Az évadnyi-
tón jelenlévõ Hajdú János szerint a
Fidesz nem hibázhat többet az or-
szágos megnyilatkozásokon, ha si-
keresen akar szerepelni áprilisban.
A polgármester szorgalmazta a Fi-
desz–MPSZ és az MDF közeledését.
Az évnyitón kiderült az is, hogy a
Fidesz bízik a sikeres választási
eredményben, ennek helyben záloga
lehet, hogy közel háromszáz önkén-
tes segíti a választókerületben a
képviselõjelölt munkáját. 

SJ



V Á R O S 5

Fotók: Szaffenauer Ferenc

Megsokszorozódott a felújítási kedv

Mint arról már lapunk is
többször hírt adott, idén
Pakson 11 társasház, azaz
312 lakás energiatakarékos
felújítása kezdõdik meg ön-
kormányzati és állami támo-
gatással. Ennyi lakóközös-
ség pályázott a múlt évben
sikerrel. Míg korábban ezt
csak „félhivatalosan” tudták,
mostanra megérkezett a mi-
nisztériumtól a levél a pályá-
zat eredményérõl. A doku-
mentumokat Hajdú János
polgármester adta át a közös
képviselõknek, akik utána a
felújítás részleteirõl is tájé-
koztatót kaptak a tervezõk-
tõl, szakemberektõl.

Az önkormányzat azon túl,
hogy a költségek harmad-
részét fedezi, a szervezés-
ben, pályázatírásban is ko-
moly segítséget ad. A felújí-
tási költségek 1/3-át állami
forrásból finanszírozzák, így
egyharmad jut a lakókra.
Hogy ez mennyi, az sok min-
dentõl függ, egyebek között
attól, hogy mit szeretne elvé-
gezni a lakóközösség. A hõ-
szigetelés és a nyílászárók
nagy részének cseréje köte-
lezõ, persze vannak, akik az
energiatakarékos házfelújí-
tást más munkákkal is össze-
kötik, a „ha már nekifogtunk,
csináljuk meg ezt is, azt is”-
elv alapján. A Barátság utca
7–9-ben például 400 ezerre
rúg lakásonként a saját erõ,
ezt azonban annak köszönhe-
tõen, hogy lakástakarék-be-
tétet nyitottak, részletekben
fizetik. Kovács Lajosné el-
mondta, az elsõ idõkben havi
3500 forintot fizetnek majd.

A közös képviselõ azt is el-
árulta, más közösségekhez
hasonlóan, korábban is fon-
tolgatták a felújítás gondola-
tát, de megvárták, míg má-
sok e téren tapasztalatot
gyûjtenek. Éppen a mások-
tól hallottak miatt tartanak
kicsit a felújítástól, de azt re-
mélik, hamar túl lesznek raj-
ta, s utána egy külsejében
megszépült házat „kapnak”,
ahol komfortosabb lesz az
élet, kisebb lesz a zaj, és a fû-
tési számla.

A paksi önkormányzat eb-
ben az évben összesen 135,5
millió forintot fordít erre a
célra. Hajdú János elmond-
ta, a testület úgy gondolja,
segítenie kell a rekonstruk-
ciót, hogy élhessenek a kö-
zösségek az állami támoga-
tás lehetõségével. A polgár-
mester egyébként úgy véli,
öt-hat év alatt minden épüle-
tet sikerül felújítani. Ha az
idei munkákkal végeznek, a
panelek ötödével lesznek ké-
szen.

Zsarnai Sándorné kezdeményezésére lakossági fórumot
tartottak a hetes körzetben élõk számára a mûvelõdési köz-
pontban. A fórum célja volt, hogy az idén a panelprogramon
nyert lakóközösségek segítséget kaphassanak a folyamat
véghezviteléhez. Idén összesen négy ház nyert támogatást
a hetes körzetben. A fórumra az elõzõ években nyert házak
közös képviselõitõl, valamint az elõzõ pályázatokat sikere-
sen megoldó szakemberektõl kérhettek segítséget a lakók. 
A hetes körzet képviselõje, Zsarnai Sándorné azt javasolja
a nyertes házak képviselõinek, hogy nyugodtan forduljanak
azokhoz a szakemberekhez, akik már bizonyítottak. A még
nem pályázott lakóközösségeknek is azt javasolják, hogy
még a közeljövõben próbálják meg elindítani a folyamatot.
Zsarnai Sándorné elmondta, szívesen válaszol a lakók kér-
déseire a pályázattal kapcsolatban.

Molnár József, a Tolna me-
gyei II. választókerület
MSZP-s országgyûlési
képviselõjelöltje hétköz-
napjait, magánéletét,
munkáját bemutató inter-
netes oldalt nyitott. A hon-
lap indításáról az MSZP
paksi irodájában tartott
sajtótájékoztatón számolt
be a helyi médiumok kép-
viselõinek. A képviselõje-
lölt elmondta, hogy ezzel is
szeretne közelebb kerülni
a választópolgárokhoz, il-
letve az interaktív kapcso-
lat alkalmas arra is, hogy
pártjának választási prog-
ramját ismertethesse az
érdeklõdõkkel. A www.
molnarjozsef.hu interne-
tes hozzáférésen található
önéletrajz, eredmények,
médiatár, játék, ajánló,
csevegõszoba és vendég-
könyv ablak is. A honlapon
lehetõség van a Gerjennel
kapcsolatos események
nyomon követésére – hi-
szen Molnár József nyolc
éve itt polgármester. A
képviselõjelölt elmondta: –
Ez a honlap arra is alkal-
mas, hogy kommunikál-
hassanak velem. Érdemes
lesz többször is a honlapra
látogatni, hiszen a kam-
pányról, programomról és
fontos eseményekrõl gyor-
san szeretném tájékoztat-
ni Önöket.

Schuckert

Interaktív kapcsolat

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

Az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása 
során kapott támogatások

Év Lakások száma Állami támogatás Önkormányzati támogatás Lakók önrésze
2002. 63 10 033 342 35 735 189 3 900 000
2003. 76 20 062 957 20 474 708 20 886 445
2004. 83 23 451 548 38 265 874 32 084 873
2005. 312 108 441 460 135 557 109 156 472 746
Összesen 534 161 989 307 230 032 880 213 344 064



A már meglévõ vagy leendõ
nukleáris létesítmények tér-
ségében alakult önkormány-
zati társulások, és a nukleáris
iparban érdekeltek – így az
Országos Atomenergia Hiva-
tal, a Paksi Atomerõmû Rt. és
a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Kht. – vezetõi Mecsek-
nádasdon tanácskoztak janu-
ár 20-án. A találkozót Wekler
Ferenc országgyûlési képvi-
selõ kezdeményezte, miután
javaslatára tavaly december-
ben az Országgyûlés módosí-
totta az atomenergiáról szóló
törvényt, s felhatalmazta a
kormányt, hogy rendeletben
határozza meg, hogy az emlí-
tett társulások a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alapból
milyen mértékû támogatást
kapjanak, s azt miként hasz-
nálhassák fel. Wekler Ferenc
elmondta lapunknak: eddig
szabályozatlan volt, hogy mi-
lyen módon juthassanak
többletforráshoz azok a tele-
pülések, amelyek eltûrik,
hogy térségükben ilyen beru-
házások folynak, s ezzel a tár-
sadalom terheibõl többletter-
heket vállalnak. A Parlament
száz százalékban támogatta
azt a javaslatot, hogy  fordít-
hassák mûködési, fejlesztési
célokra az alapból kapott
pénzt. – Összehívtam azokat,
akik ebben érintettek, mert
akkor van értelme a kor-

mányrendeletnek, ha az õ vé-
leményüket is figyelembe
vesszük – mondta Wekler
Ferenc.

– Mindenki számára elõnyös
lesz, ha meghatározzuk, ki,
hogyan, mikor, mennyi támo-
gatást kap – szögezte le az
alapot kezelõ Országos Atom-
energia Hivatal fõigazgatója.
Dr. Rónaky József elmondta,
az alapelvekben megállapod-
tak, a részleteket még csiszol-
ni kell. Egy biztos, normatív,
kiszámítható, hosszú távon
stabil rendszer kell. Ma még a
négy különbözõ területen –
Paks, Püspökszilágy, Báta-
apáti és Boda térségében –
négy különbözõ módszert al-
kalmaznak. – Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy amit ki tud-
tak alkudni az önkormányzat-
ok – tette hozzá a fõigazgató.

Dr. Rónaky József szerint a
Parlament elismerte, hogy
egy közösség kedvezménye-
ket érdemel, ha felvállal egy
országos kötelezettséget, és
annak kockázatait. 

– Ezek az alapelvek azért
fontosak, hogy a polgármes-
tereknek ne kelljen ügyes-
kedniük, és mindenféle költ-
ségvetési manõverekkel át-
nevezni az így kapott pénze-
ket, hanem azt az adott tele-
pülés vagy régió igényeinek
megfelelõen költhessék el –
jelentette ki az OAH vezetõ-
je, majd hozzáfûzte: még ma
is állandó támadás éri a nuk-
leáris szakmát, hogy megvá-
sárolja a befogadókészséget.
Pedig képmutató dolog lenne
elvárni, hogy egy közösség
ingyen vállalja egy országos
feladat megoldását.

Török Gusztávtól megtud-
tuk, hogy a paksi atomerõmû
környezetében fekvõ telepü-
lések a nukleáris alapból, a
Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolójának beruházási költ-
ségeinek függvényében kap-
tak támogatást. Ezt azonban
– mint a TEIT elnöke vázolta
– csak tájékoztatási, infor-
mációs és ellenõrzési tevé-
kenységre fordíthatták. Szá-
mos esetben volt vita az ön-
kormányzatok és az Állami
Számvevõszék között, mert
másképpen értelmezték a
rendeletben foglaltakat. A
társulás vezetõje éppen ezért
nagy eredménynek tartja a
Parlament döntését. Török
Gusztáv szerint nem az alap-
ba befizetett összeg százalé-
kában kell meghatározni a
támogatási összeget, hanem
inflációt követõ abszolút ér-
tékben. Ezen belül viszont
elõ kell írni, hogy mennyit
kell a társulás mûködésére,
információáramoltatásra for-
dítani. A többit pedig – mint
az elnök hangsúlyozta – ki
kell kötni, hogy fejlesztésre
fordíthatják, mert azokat,
amelyek nincsenek megcí-
mezve, az önkormányzatok
gazdálkodását szabályzó elõ-
írások szerint forráshiány
esetén mûködésre kell hasz-
nálni. Török Gusztáv vélemé-
nye szerint azonban ezt a
problémát nem ebbõl a pénz-
bõl kell kezelni. 

Vida Tünde
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Fotó: Vida Tünde

Kiszámítható támogatás

Vállalkozás alapításához, mûködtetésé-
hez szükséges ismereteket nyújtó tan-
folyam indult Bátaapátiban a paksi
atomerõmû támogatásával. A 12 hetes
képzéshez a szakmai hátteret egy angol
cég, a Business Link Cheshire
Warrington biztosítja. A társaság több
mint hatezer új vállalkozás indításából
származó tapasztalattal rendelkezik. A
képzésen tizenöten vehetnek részt, a
tanfolyam az atomerõmû jóvoltából díj-
mentes. A bátaapáti Naspolya hotelben
tartott megnyitón a Paksi Atomerõmû
Rt. humán és törzskari igazgatója el-

mondta, feltett szándékuk, hogy azokon
a területeken támogatják a gazdaság-
fejlesztést, ahol befogadják a nukleáris
ipart. Varga-Sabján László hozzátette,
különleges a tanfolyam, hiszen a képzés
után „nem engedik el a vállalkozók ke-
zét”, másfél-két éven át a mentorok fi-
gyelemmel kísérik a vállalkozásokat.
Elképzelhetõ, hogy a paksi atomerõmû
ezen kívül még egy inkubátorházat is
létrehoz a térségben, hogy ezzel is eny-
hítsen a kezdeti nehézségeken. A prog-
ram mintaértékû, nem volt még ehhez
hasonló Magyarországon, éppen ezért a

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
is figyelemmel kíséri. Mint a megnyitón
jelenlévõ politikai államtitkár, Dióssy
Gábor elmondta, ha meggyõzõdnek ró-
la, hogy hasznos a tanfolyam, a minisz-
térium támogatja, hogy szélesebb kör-
ben is megszervezzék. A Business Link
Cheshire Warrington szintén jelenlévõ
vezetõje, Sandra Brusby kiemelte, leg-
fontosabb, hogy a vállalkozások elindí-
tói elõre tervezzenek, és legyen bennük
kellõ kitartás. Mint arról már lapunk is
beszámolt, a paksi atomerõmû támoga-
tásával ugyanilyen tanfolyam indul a
bátaapáti képzéssel párhuzamosan
Pakson.                                             -vt-

Mintaprogram Bátaapátiban
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Költözik a munkaügyi hivatal

Gõzerõvel folyik a rendõrka-
pitányság mellett a volt
banképület átalakítása. Ide
költözik a munkaügyi kiren-
deltség. Feilné Szombat
Csilla kirendeltség-vezetõ
elmondta, azt tervezik, hogy
március végén költöznek. Itt
nem csak a berendezések,
hanem a munkamódszerek
is újak lesznek, hiszen egye-
bek között olyan terminálok
állnak majd az ügyfelek ren-
delkezésére, ahol interneten
böngészhetnek, tájékoztató
anyagokat nyomtathatnak
ki maguknak. Feilné Szom-
bat Csilla azt is elárulta,
hogy hosszú évek óta szor-
galmazták, keressenek új,
az ügyfélfogadásra alkalma-
sabb helyet az irodák számá-
ra, hiszen különösen a meg-
változott munkaképességû-
ek miatt kényelmetlen a
harmadik emelet.  A Tolna
Megyei Munkaügyi Központ

paksi kirendeltségén azon-
ban még nincs idõ a költöz-
ködésre hangolódni, számos
változás történt az elmúlt
idõszakban, ami megnehezí-
ti, sok esetben hosszabbá te-
szi az ügyintézést. – Még
mindig érezhetõ a közigaz-
gatási eljárási, valamint a
foglalkoztatási törvény no-
vemberi változásának hatá-
sa – mondja a kirendeltség-
vezetõ. Több idõt vesz
igénybe, míg egy ügyféllel
foglalkoznak, hiszen például
álláskeresõ tervet kell ösz-
szeállítani, s dönteni arról,
hogy a munkanélküli, akit
most álláskeresõnek nevez-
nek, mikor, melyik munkál-
tatót keresi fel. Az új mód-
szer célja, hogy eredménye-
sebbé váljon az álláskere-
sés, a munkanélküliek ne tá-
volodjanak el teljesen a
munka világától. Feilné
Szombat Csilla átütõ sikert
nem vár, de azt gondolja, né-
hány embert talán sikerül
felrázni.

A paksi kirendeltség
egyébként 1845 regisztrált
állást keresõvel áll kapcso-
latban, naponta körülbelül
nyolcvan ember fordul meg
náluk. Ellátási területük ti-
zenhárom települést foglal
magába. A munkanélküliek
arányában Feilné Szombat
Csilla tájékoztatása szerint

nagyon nagy különbség,
Pakson 5,2%, Bikácson
25,9% a munkanélküli mu-
tató.

Mint megtudtuk, jelentõs
változás történt a támogatá-
sok igénylésében. A munkál-

tatónak eddig annál a kiren-
deltségnél kellett kérvé-
nyeznie, ahol az alkalmazni
kívánt munkanélküli regiszt-
rálva volt, most pedig a te-
lephelye szerinti illetékes fi-
óknál.                           -vida-

Vissza nem térítendõ támogatásra lehet pályázni a Foglalkoz-
tatási és Munkaügyi Minisztériumnál. A Tolna Megyei Mun-
kaügyi Központ paksi kirendeltségének vezetõje elmondta, a
szokásos munkahelyteremtõ pályázat három kategóriában
nyújt támogatást. 800 ezer forintot lehet elnyerni egyszerû
munkahelyteremtésnél, 200 ezerrel többet, ha munkanélkülit
alkalmaznak, 400-zal többet, ha az illetõ hátrányos térségben
él. A másik pályázat a magas hozzáadott értékû tevékenysé-
gek munkahelyteremtõ pályázata. Itt olyan humántõke-igé-
nyes  üzleti tevékenység létrehozását, bõvítését célzó beruhá-
zást támogatnak, ahol fõképpen kvalifikált munkaerõ, többek
között diplomás fiatal tartós foglalkoztatására nyílik lehetõ-
ség. A benyújtási határidõ február 28-a, a pályázónak három-
éves foglalkoztatást kell vállalnia.
A pályázati adatlapokat le lehet tölteni a tárca honlapjáról, il-
letve elkérhetõk a munkaügyi kirendeltségeknél.

Pályázati keretek felosztása, a köz-
ponti orvosi ügyelet mûködésének ér-
tékelése, valamint a költségvetés elõ-
készítése szerepelt a Paksi Többcélú
Kistérségi Társulás soros ülésének
napirendjén. A társulás tanácsa a pak-
si városházán tartott megbeszélést.

A közelmúltban döntött a Tolna me-
gyei Területfejlesztési Tanács, hogy
mekkora összeget biztosít a területi
kiegyenlítést szolgáló, valamint a cél-
jellegû pályázatokra kistérségenként
a következõ három évben. Ennek is-
meretében a paksi társuláshoz tarto-

zó települések polgármesterei dön-
töttek a keretek felosztásáról. Hajdú
János elnök tájékoztatása szerint a
paksi kistérség 2006-ban csupán 4
millió forintot vehet igénybe, ami jel-
képesnek tekinthetõ. Mindkét keret
hároméves ütemezésû, 2007-ben és
2008-ban már magasabb lesz a fel-
használható összeg, de még ezzel
együtt is csak fele az elõzõnek –
mondta el Hajdú János. A paksi kis-
térség most ötven, tavaly több mint
110 millió forintra pályázhatott há-
roméves konstrukcióban.

A központi orvosi ügyelet mûködésé-
vel kapcsolatosan Hajdú János
elmondta: – Jók a tapasztalatok, mind
az orvosok, mind pedig a települések
elégedettek a szolgáltatással – tette
hozzá az elnök. 

A társulás legsürgetõbb feladata
most a költségvetés megalkotása, a
büdzsé várhatóan februárra készül el.
Emellett közös feladatként egy moz-
gókönyvtár indítását is tervezik,
melyhez pályázati forrásból remélnek
támogatást.                                    

-dal-

Kevés pénzen osztozik a kistérség
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Fotó: Szaffenauer Ferenc, illusztráció: www.npp.hu

Felújítják a rendõrség épületét
Kicserélik az ablakokat a
Paksi Rendõrkapitányság
épületén, a fõutca felõli olda-
lon. Az akkoriban még új
épületet 1981-ben vették
birtokba. Mára az ablakok
tönkrementek, huzatosak,
beáznak, így idõszerûvé vált
a cseréjük. A kivitelezéssel
megbízott cég meg is kezdte
a munkát: elsõ lépésben pró-
bacserét végeztek, amellyel
ellenõrizték a beépítési tech-
nológiát és a nyílászárók
méretét. Az ablakok legyár-
tása után következhet a tel-
jes csere. A felújítási mun-
kálatok része az épület aka-
dálymentessé tétele is: biz-
tosítják az épületbe jutást a
mozgássérült emberek szá-
mára, illetve a földszinten
akadálymentes vizesblokkot
alakítanak ki. Ugyanitt ren-
delkezésre áll majd egy iro-
da, ahol a mozgásukban kor-

látozottak ügyeit intézik
majd. – A munkálatokat a
Tolna Megyei Rendõr-fõka-
pitányság finanszírozza, a
költség közel húszmillió fo-
rint. Ezek a munkák a fel-
újítás elsõ szakaszát jelen-

tik csupán, a tervek szerint
az ablakcserét késõbb az
épület másik oldalán is el-
végzik – tájékoztatott
Köllõ Imre, a paksi kapi-
tányság vezetõje.

-kgy-

A város vagyonbiztosítása
május 31-én lejár. Az új biz-
tosítóval az önkormányzat-
nak a törvényi elõírások
szerint közbeszerzési eljá-
rás keretében kell szerzõd-
nie. Mivel speciális terület-
rõl van szó, elõször olyan
szakértõ céget kerestek,
amely ilyennel foglalkozik.
Az ajánlati felhívást hat
cégnek küldte el a hivatal,
közülük ketten nyújtották
be pályázatukat, ebbõl az
egyik érvénytelen volt. Így
a munkát az egyetlen meg-
felelõ pályázatot benyújtó
budakeszi alkusz cég, a Po-
lip Insurance Alkusz Kft.
nyerte el. Feladatuk egy-
részt az önkormányzattal
együttmûködve a közbe-
szerzési eljárás lebonyolí-
tása lesz, majd késõbb a
kapcsolattartás a kiválasz-
tott biztosítóval. Hoffmann
Zoltánné, a hivatal mûszaki
osztályának közbeszerzé-
sekkel foglalkozó munka-
társa elmondta, sokrétû
biztosítást kíván kötni az
önkormányzat. A mintegy
11 milliárdnyi értékû ön-
kormányzati vagyontár-
gyak mellett a szerzõdés ki-
terjed többek között víz- és
tûzkárra, illetve önkor-
mányzati tevékenységek-
kel összefüggõ hatósági
károkozásra is. Ilyen eset
lehet az ügyintézési határ-
idõ elmulasztása, amibõl az
ügyfélnek kára keletkezik. 
– Ha az önkormányzat egy
szolgáltatás vagy építési
munka kapcsán közbeszer-
zési eljárást folytat le, a
nyertesnek törvényi köte-
lezettsége, hogy felelõsség-
biztosítással rendelkezzen.
Ezeknek a biztosítási para-
métereknek az összeállítá-
sa is a kft. feladata lesz. A
szerzõdés három évre szól,
értéke több mint két és fél
millió forint – tájékoztatott
Hoffmann Zoltánné.    -kgy-   

Biztosra mennek

Katasztrófavédelem alapfokon
Kormányrendelet írja elõ,
hogy a katasztrófavédelem
megtervezze veszély eseté-
re az atomerõmû kilenc ki-
lométeres körzetében élõk
kitelepítését. 

A nemzetközi nukleáris
eseményskála szerint hét
veszélyességi fokozat álla-
pítható meg. Az elsõ három
az üzemzavar kategóriába
tartozik, míg a negyediktõl
a hetes szintig a baleset ka-
tegóriája. A negyedik szint-
nél a radioaktivitás a köz-
vetlen környezetben dolgo-
zó személynél eredményez
minimális dózist – tájékoz-
tatott Ferencz Gyõzõ polgá-
ri védelmi alezredes. Itt ál-
talában nem valószínû,
hogy a telephelyen kívül vé-
delmi intézkedésekre le-
gyen szükség, kivéve eset-
leg az élelmiszerek helyi el-
lenõrzését. Ilyen esetre
Saint Laurentben volt pél-
da 1980-ban Franciaország-

ban. Az ötös fokozatnál ál-
talában csak részlegesen, a
hatos fokozatnál viszont át-
fogóan alkalmazzák a helyi
védekezési terveket, így
például az elzárkózást vagy
a kitelepítést. Hetes fokoza-
tú baleset csak Cser-
nobilban fordult elõ 1986-
ban. Ennek már több or-
szágra kiható környezeti és
egészségügyi következmé-
nyei voltak. A katasztrófa-
védelem szakemberei min-
den esetben a Tolna Megyei
Védelmi Bizottság utasítá-
sára cselekedhetnek, ahol a
szakemberek eldöntik az in-
tézkedés szükségességét. A
döntésben különbözõ számí-
tógépes programok és kör-
nyezeti adatok (mint példá-
ul a szélirány) segítenek.
Súlyosabb balesetek esetén
jódtablettákat osztanak
szét. A jódtabletták haszna,
hogy a pajzsmirigybe be-
épülõ jód megakadályozza a

szennyezett jód beépülését.
Az erõmû 30 kilométeres
körzetében lévõ települések
polgármesteri hivatalaiban
három napra elegendõ jód-
tabletta-készleteket raktá-
roznak. Paksot kilenc kite-
lepítési körzetre osztották
fel. A paksiakat veszély ese-
tén Dalmandra, Simontor-
nyára, Pincehelyre, Tamási-
ba, Szakályba illetve Dom-
bóvárra telepítik ki. Folyta-
tás a következõ részben.

-pgr-
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Születésének dátumát nem ismer-
jük, haláláét igen: 1556. január
30-án, 450 esztendeje tért örök
nyugalomra. Bizonyára sok he-
lyen megemlékeznek róla Ma-
gyarországon az idén. Tinódi Lan-
tos Sebestyén (mert róla van szó)
„azon igyekezett, hogy a mohácsi
vész, majd Buda elfoglalása után
végveszélybe került hazáját ismét
szabadnak, széthúzástól, testvér-
harctól mentesnek lássa” – olva-
som Kobzos Kiss Tamás emlék-
mûsorának ajánlásában.

De ki is volt Tinódi? Ezt már az
énekmondó kérdezi a lantos em-
lékezetérõl szóló dolgozatában.
Válaszolva Szakály Ferenc törté-
nettudóst idézi: „Tinódi valódi je-
lentõsége a magyar mûvelõdés-
történetben csakis akkor mutat-
kozhat meg… ha nem annyira fõ-
ként kortörténeti témák iránt ér-
deklõdõ középszerû költõnek és jó
zeneszerzõnek, hanem olyan sze-
rencsés alkatú krónikásnak látjuk
és láttatjuk, aki… olyan széles ré-
tegekhez juttatta el mondanivaló-
ját, amint azóta is kevés történész
vagy talán egy sem.”

Tinódi ezt nem sms-en, faxon,
e-mail-en… stb. tette, hanem
mindenhova elment. A Kárpát-
medence 236 településén járt.
„Sokat futkostam, tudakoztam,
sokat es költöttem. Igazmondó
jámbor vitézektõl, kik ez dolgokba
jelön voltanak (Oral history! – kiált
fel az utókor embere) érteköztem.
Sem adományért, sem barátsá-
gért, sem félelemért hamisat bé
nem írtam, az mi keveset írtam,
igazat írtam” – mondja Krónikája
elõszavában.

„Tömegkiadásokban kellene újra
és újra kinyomtatni, mint Aranyt
vagy Petõfit. Tinódi vérbeli költõ
volt, róla megemlékezni gyönyö-
rûség” – véli Nemeskürty István.

Február 13-án sokan részesei
lehetnek ennek a gyönyörûségnek
Pakson is. Ekkor mutatja be
ugyanis Kobzos Kiss Tamás
énekmondó Igaz történelem ének-
ben elbeszélve (Tinódi Lantos Se-
bestyén élete és mûvei) címû mû-
sorát.                       Remit Tenda

A lantos

Fotó: Molnár Gyula

Helytörténet elkötelezettje

Kölcsey Ferenc 1823. janu-
ár 22-én  fejezte be a Him-
nusz megírását. Ennek em-
lékére 1989-tõl  e napon  ün-
nepeljük a magyar kultúra
napját. Pakson 21-én, pén-
teken este került sor a vá-
rosi ünnepségre a mûvelõ-
dési központban. Elsõként
Hajdú János polgármester
mondta el rendhagyó ünne-
pi köszöntõjét, majd a paksi
költõk közül L. Németh Er-
zsébet, Acsádi Rozália és
László-Kovács Gyula verse-
it középiskolás szavalók elõ-
adásában hallhatták a meg-
jelentek. A mûvészeti iskola
növendékei pedig zenei pro-
dukciókat hoztak a megem-
lékezésre. Ezután Bodrog-
halmi László és Tell Edit
Pákolitz-mûvekbõl készült
nagysikerû összeállítással
lepte meg a közönséget. 

A „Paks Kultúrájáért” el-
ismerést, melyet a közmû-
velõdési dolgozók számára
alapított, és minden máso-
dik évben ad át a város, az
ünnepségen vehette át
Kernné Magda Irén. A mú-
zeum nyugalmazott munka-
társa korábban a Bezerédj
Általános Iskolában törté-
nelem-magyar szakos ta-
nárként tevékenykedett,
majd a Városi Múzeumhoz
került mint múzeumpedagó-
gus. Több helytörténeti mû

fûzõdik a nevéhez, a
„Várossá válni” cí-
met viselõ kötet
társszerzõje, és
szerkesztõje, a „Vá-
rosunk: Paks” címû
helytörténeti tan-
könyv szerzõje.

A pályát Somogy-
apátiban kezdte,
majd Dunaszent-
györgy és Duna-
kömlõd következett,
Paksra a Bezerédj
iskolába 1985-ben
került. 

– Szívesen emlék-
szem vissza a Szem-

füles címû diákújság meg-
alapítására, ami rendkívül jó
alkalom volt a különleges és
egyedi tehetségfejlesztésre
egy nagyszerû újságírószak-
kör keretein belül. Ezért
kaptam Németh László-díjat
az oktatási kormányzattól az
anyanyelvi kultúra ápolásá-
ért – idézi fel pályájának fon-
tos állomását az egykori ta-
nárnõ, akire diákjai legin-
kább Buksi néni néven emlé-
keznek. Alapvetõen irodalmi
beállítottságú volt, de érdek-
lõdése egyre inkább a törté-
nelem irányába tolódott,
mert megdöbbenve tapasz-
talta, hogy amit a fõiskolán
történelmi ismeretek címén
tanítottak nekik, az igen hiá-
nyos, hézagos volt. 

– Akkor indult az ELTE-n
egy többéves továbbképzõ
kurzus a régebben végzett
történelemtanárok számá-
ra. Ez alatt erõsödött meg
bennem az érdeklõdés a
helytörténet tanítása iránt,
így ennek a módszertanát
választottam szakdolgoza-
tom témájául – árulja el. A
Milleneumi Országos Hely-
történeti Pályázaton ez
volt az egyetlen oktatás-
módszertani pályamunka, a
zsûri különdíját kapta, és
ezen vélemény alapján tet-
te lehetõvé az önkormány-
zat, hogy a „Városunk:

Paks” címû tankönyv elké-
szüljön.

– Ez már azt is jelentette,
hogy ennek a kiadványnak a
megírása teljes iskolai terhe-
lés mellett nem sikerülhetett
volna, így kerültem a múze-
um állományába múzeumpe-
dagógusként – emlékszik
vissza. Nem tanított már ez-
után, de  kapcsolata a diá-
kokkal megmaradt, bár
megváltozott, hiszen a gye-
rekek közül csak a legmoti-
váltabbak mennek a múze-
umba, nem kényszerbõl, ha-
nem azért, mert a szabadidõ
eltöltésének egyik nagysze-
rû és érdekes módját talál-
ják ott. 

–  Ilyen gyerekekkel dol-
gozhattam, találkozhattam
az utóbbi 10 évben! Szeren-
csésnek mondhatom a pá-
lyámat, mert módom volt
magamat kipróbálni más te-
rületen, kialakítani egy esz-
köz- és hagyományrend-
szert egy új intézményben,
és ebben sok örömömet lel-
tem – összegzi megnyug-
vással pályafutása legutób-
bi szakaszát. 

Amikor a nemrégiben
megízlelt nyugdíjas napok
felõl faggatom, elmondja,
hogy aktivitása nem csök-
kent, de most végre család-
jának szentelheti ideje java
részét. – Budapesten kettõ,
Pécsett egyelõre egy unoka
vár, és én nagy örömmel
megyek hozzájuk, valóság-
gal megfiatalodom a társa-
ságukban – mondja. 

Majd még azt is hozzáfû-
zi: félbemaradt egy munká-
ja, amit mindenképpen
folytatni szeretne. – Na-
gyon örülni fogok, ha a vá-
ros kiemelkedõ személyisé-
geinek életrajzi gyûjtemé-
nyét be tudom majd fejez-
ni. Igyekszem magam ke-
ményen rászorítani, hogy a
tanulmányok elkészülje-
nek.

S. Szabó
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Fotók: Vida Tünde

El nem mondott történet…
A Vak Bottyán Gimnázium-
ban tudományos diákkonfe-
renciával ünnepelik minden
évben a magyar kultúra nap-
ját. Szabó Péter történe-
lemtanár elmondta, legalább
tíz esztendõs múltra tekint
vissza a diákok számára hir-
detett pályázat, melyre dol-
gozatokat várnak. Elõbb
csak helytörténeti munkák-
kal lehetett nevez-
ni, késõbb bõvítet-
ték a lehetõsége-
ket. Ennek kö-
szönhetõen Türk-
menisztántól az
eutanázián át a
tõzsde világáig,
számos érdekes
témát kiveséztek a
diákok. Készültek
persze helytörté-
neti munkák is,
köztük egyet –
mint kuriózumot –
még elhangzása
elõtt kiemelt Sza-
bó Péter. Köztu-
dott, hogy készü-
lünk az 1956-os
események ötvenedik évfor-
dulójának megemlékezésére.
Ebben a szellemben szüle-
tett egy dolgozat, mely az eb-
ben az idõkben meghurcolt
tanárnõnek, Tarisznyás
Györgyinek állít emléket. A
Szabó Péter által kiemelt
dolgozat végül egyike lett a
zsûri által legjobbnak ítél-
teknek. Az elõadó Vácz Vivi-
en hosszas kutatómunkát
végzett, sokat utazott, felke-
reste a tanárnõ volt diákjait,
férjét, a Korvina kiadót. A té-
ma iránt tanára, Szeriné
Hipszki Györgyi keltette fel
érdeklõdését. – Azt hiszik az
emberek, a helytörténet nem
izgalmas, hiszen olyan nagy a
világ – mondja a diáklány. 

Õ viszont, miután találko-
zott és beszélt a Rajk-per
áldozatává vált paksi tanár-
nõt ismerõkkel, egyre izgal-
masabbnak találta ezt a té-
mát. Így született az Egy el

nem mondott történet dr.
Tarisznyás Györgyi emléké-
re címû dolgozat, mely Vivi-
en kutatómunkája eredmé-
nyeként a pedagógust nem
csak mint a Rajk-per tragi-
kus áldozatát mutatja be,
hanem az is kitûnik belõle,
hogy Tarisznyás Györgyi in-
telligens, mûvelt és sokolda-
lú volt. – Példaszerû volt az

élete, magam is példaként
tekinthetem. Annak ellené-
re, hogy sok borzalmat át-
élt, fantasztikus, ahogyan
élt, és amiért élt. Nekem na-
gyon tetszik, ahogyan ta-
nult, hiszen az önképzést
szinte hobbinak tekintette, s
példaértékû az is, miként
szüleit szerette.

Hogy nem túl nagy merész-
ség-e a történelem még be
nem gyógyult sebeit feltép-
ni, Vivien – mint mondja –
nem igazán tudja megítélni.
– Talán a fiatalságomból fa-
kadó naivság miatt én nem is
sejthetem, hogy merészség
ilyen témával foglalkozni –
vélekedik.

– Csak a legnagyobb elis-
merés hangján lehet szólni
ezekrõl a fiatalokról, akik a
tanulás és más elfoglaltsá-
gok mellett vállalkoznak ar-
ra, hogy kutassanak, s annak
eredményét feldolgozzák és
elõ is adják – értékelte az
elõadásokat lapunk kérésére
Gutai István, a zsûri elnöke.
A Pákolitz István Könyvtár
igazgatója elmondta, arra
biztatják a diákokat, folytas-
sák az ilyen jellegû munkát,
ügyelve a dolgozatoknál a
tartalom mellett a külsõsé-
gekre, a megfelelõ hivatko-
zásra, idézésre, illetve a szó-
beli beszámolóknál a helyes
hangsúlyra, elõadásmódra.  

Vácz Vivien munkája mel-
lett a zsûri elismerésre mél-
tónak ítélte még Bor Alexan-
der tõzsdérõl, Berki Barbara
eutanáziáról szóló munkáját,
illetve Magyar Eszter az
egyiptomi halottkultuszt fel-
dolgozó elõadását, és Raffai
Veronika régészettel foglal-
kozó dolgozatát.                 

Vida Tünde

Prózamondó versenyt szer-
vezett a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola a magyar
kultúra napja tiszteletére. A
vetélkedõre Paksról és a kör-
nyékbeli településekrõl vár-
ták a felsõ tagozatos
diákokat. A zsûri figyelembe
vette az értékelésnél, hogy a
választott próza mennyire il-
lik az elõadó egyéniségéhez,
korához, illetve menyire ta-
lálkozik egymással szöveg és
elõadás. Dr. Kárpáti Ist-
vánné, Tell Edit és Vajda Ti-
bor végül az 5-6. osztályosok
versenyében a nagydorogi
Gangel Grétát hirdette ki
gyõztesnek. Második díjat
kapott Rabi Kamilla Duna-
földvárról és Bak Petra Ma-
docsáról, harmadik helyen
Balogh Barbara végzett,
Pálfáról. A 7–8. osztályosok
versenyében elsõ helyezést
ért el Sóthy Szabina Paksról
és Krausz Anikó Györ-
könybõl, második lett
Szénási Anita, aki Ma-
docsáról érkezett, harmadik
pedig Szabó Zoltán Paksról.

Sóthy Szabina a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola vég-
zõs tanulója. Elmondta, hogy
évek óta részt vesz vers-, il-
letve prózamondó versenye-
ken, mert közel áll hozzá az
irodalom. Mindig olyan mû-
vet választ, ami elnyerte tet-
szését, de az is fontos, hogy
egyéniségének minden te-
kintetben megfeleljen. Erre
a versenyre Kosztolányi De-
zsõ: Az a vágyam címû mûvé-
vel készült.                -gyöngy-

Prózamondók
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Nyílt nap

A Balogh Antal Katolikus Ál-
talános Iskola és Gimnázium
nyílt napon mutatkozott be
az érdeklõdõk elõtt. A szülõk
és gyerekek rövidített bemu-
tató tanórákon kaphattak
ízelítõt a nyolcosztályos gim-
náziumi képzésbõl. A vendé-
gek tájékozódtak a beiratko-
zás feltételeirõl, a felvételirõl
és az oktatásról. Megtudhat-
ták, hogy az iskolában felvé-
teli vizsga nincsen, csak egy
beszélgetés, ugyanakkor kö-
vetelmény a jó vagy jeles ta-
nulmányi eredmény, vala-
mint a keresztény értékrend
elfogadása. A jelentkezési la-
pot, illetve a tanulói adatla-
pot az intézménytõl kapják a
diákok, a tanulói adatlapot az
iskola továbbítja a felvételi
központnak. 

– A nyolcosztályos gimná-
ziumi képzés elõnye, hogy
lehetõséget nyújt a korai te-
hetséggondozásra, hiszen a
fiatalok már az általános is-
kola negyedik osztályát kö-
vetõen gimnáziumi képzés-
ben vesznek részt – mondta
el Stallenbergerné Mada-
rász Veronika igazgató. A
képzés jellegzetessége a né-
met és angol nyelv emelt
szintû oktatása. A 11. és 12.
évfolyamon szintén emelt
szintû érettségi felkészítést
biztosítanak magyar nyelv
és irodalom, matematika,
angol és német nyelv, bioló-
gia, fizika, földrajz és kémia
tantárgyakból. Az iskolában
mûködik a szegedi Táltos
Tehetséggondozó Általános
Iskola, Középiskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási In-
tézmény telephelye, így a di-
ákok kézmûves és drámajá-
ték tanszakon alapfokú mû-
vészeti iskolai tanulmányo-
kat is folytathatnak. Az isko-
la a 2006/2007-es tanévben
egy, legfeljebb harmincfõs
osztályt indít. A jelentkezési
határidõ február 15.   

-gyöngy-

Ajándékozott a szakszervezet
Az apróságok közül ki leple-
zetlen boldogsággal, ki meg-
szeppenve fogadta a megle-
petésként érkezõ ajándékot
a bölcsõdékben. Az intéz-
ményvezetõ és munkatársai
azonban mindannyian örül-
tek az adománynak, mely az
atomerõmûben dolgozó fia-
taloktól érkezett. A PA-
DOSZ Ifjúsági tagozata
ugyanis több mint százezer
forint értékben vásárolt és

ajándékozott játékokat a
paksi bölcsõdéknek. Az
atomerõmû legnagyobb
szakszervezetének ifjúsági
csoportja elõször 2004 kará-
csonyán rendezett vásárt a
mûvelõdési központban ado-
mánygyûjtõ céllal, akkor a
Gyermekrák Alapítványt se-
gítették. Az, hogy most is
gyermekeket támogattak,
egyértelmû volt, s emellett
azt is elhatározták, paksiak-

nak adják a gyûjtött pénzt.
Idén is saját maguk készítet-
te tárgyakkal, s adományok-
ból származó darabokkal
várták a vevõket az ünnepek
elõtt. A vásáron majdnem
110 ezer forint gyûlt össze,
amelybõl a Bóbita Bölcsõde
két tagintézményének vásá-
roltak fejlesztõjátékokat. A
PADOSZ fiataljai személye-
sen vitték el az ajándékokat
a bölcsõdékbe, ahol át is ad-
ták a kicsiknek.

A bölcsõdevezetõ, Lasz-
lóczki Józsefné elmondta,
az intézmény eszközellá-
tottsága jónak mondható,
az önkormányzat jóvoltá-
ból évente 300-350 ezer
forintot költhetnek játék-
ra. A PADOSZ-tól kapott
pénz az évi keret harma-
da, így komoly segítséget
jelent, s nagy örömmel fo-
gadták.                          

-vt-

Kevesebb könnycsepp
Az újévtõl mindig valami
jobbat várunk. Ha ez a
csöppségeknél is így van,
elégedettek lehetnek, hi-
szen a 2006-os esztendõ
számukra máris hozott va-
lami jót, ugyanis egy új
rendszernek köszönhetõen
kevesebb lesz a fájdalmas
szuri, legalábbis ami a kö-
telezõ védõoltásokat illeti.
Az egyes oltóanyagokat ez-
után is kivétel megkapják a
gyermekek, ám kevesebb
vakcinában. Az új oltó-
anyagok elõnye azonban
nem csak ebben rejlik. Vár-
hatóan még tovább csökken
a szövõdmények, illetve a
helyi reakciók – bõrpír,
duzzanat, fájdalom – esé-
lye. A gyermekbénulás el-
leni cseppek is benne van-
nak az új oltóanyagokban. –
Nagyon fontos, hogy az új
rendszert a 2005. október
31-e után született babák-

nál kezdik alkalmazni, a ko-
rábban születettek folya-
matosan kapcsolódnak be.
A témával kapcsolatban
részletes tájékoztatást vé-
dõnõjüktõl, orvosuktól kér-
hetnek a szülõk – mondta el
Molnárné Haholt Zsuzsan-
na, az ÁNTSZ vezetõ védõ-
nõje. Emellett arról is tájé-
koztatást kaptunk, hogy
egy tavalyi rendelet ered-
ményeként átszervezték a
védõnõi
hálóza-
tot. En-
n e k
megfe-
l e l õ e n
j a n u á r
1 - jé tõ l
az eddi-
gi tíz
helyett
h é t
körzeti
védõnõ

van, ugyanakkor három fõ-
állású, iskolai keretek kö-
zött dolgozó védõnõ kezdte
meg munkáját. Ez – mint
Molnárné Haholt Zsuzsan-
na kiemelte – azért fontos,
mert így nagyobb gondot
tudnak fordítani az egész-
ségfejlesztõ munkára, illet-
ve iskolai szûrésekre, tisz-
tasági vizsgálatra, tetûszû-
résre.                         

-kgy-



Közös tárlaton mutatkozik
be Gyõrffy József és dr.
Szinger Zsuzsanna. A „Fé-
nyek, fák, virágok” címû tár-
lat a Dunakömlõdi Faluház-
ban látható. A kiállítást
Bodó Katalin faluházvezetõ
nyitotta meg, közremûköd-
tek a Tengertánc együttes
tagjai, köztük maga Gyõrffy
József is.

Gyõrffy József már gyakor-
lott kiállító, több képzõmûvé-
szeti egyesület tagja, olaj-,
akvarell- és pasztellképei az
ország több városát bejár-
ták, eljutottak Németország-
ba is. Most azonban mégis
forgolódott ágyában a kiállí-
tás elõtti éjszaka. – Az izgal-
mat a zenekari felkészülés
okozta – magyarázza. Képei-
bõl, és a megnyitón elhang-
zottakból is világosan kide-
rül, milyen erõsen kötõdik a
zenéhez, pontosabban a he-
gedûhöz. – Dávodon nõttem
fel, alsó tagozatos koromban
már játszottam szájharmoni-
kán, és a templomban orgo-
náltam. Egyszer sikerült köl-
csönkérni egy hegedût az
egyik ismerõsömtõl, megfo-
gott a finom hangja. Akkor
hallásból eljátszottam azokat
a dalokat, amiket ismertem

az iskolából, és éreztem,
hogy ez a hangszer az enyém
lesz – mondja. Sajnos nem
volt, aki tanítsa, így csak 15
évesen járhatott zeneiskolá-
ba. Vonzotta a képzõmûvé-
szet is, tanárai biztatták, de
azt gondolta, ebbõl nem lehet
megélni, ezért inkább a pa-
píripari szakmát választotta.
Mára sikerült a hallást és a
kézügyességet összekötnie: 
– Egy alkalommal egy fest-
ményt elcseréltem egy törött
hegedûre, ezt alaposan ta-
nulmányoztam, szakirodal-
mat kerestem, s az alapján
megjavítottam. Azóta nyolc

hegedût restauráltam – me-
séli. Az igazi álma, hogy egy-
szer készíthessen egyet. A fa
megvan már hozzá, két esz-
tendeje szárad, de – mint
mondja – nem akarja elsiet-
ni, még egy-két év, mire hoz-
záfoghat. – A sablonok, cél-
szerszámok készen várnak –
mutatja, kétség sem fér hoz-
zá, hogy a hangszer elkészül
egyszer, hiszen két éve már a
mûvészetek töltik ki ideje
nagy részét.

–  Amikor az erõmûben vol-
tam, ahol dekontamináló
technikusként dolgoztam, az
volt fontos; amikor utaztam

hazafelé, már azon gondol-
kodtam, mit fogok festeni.
Este pedig úgy volt vége a
napnak, hogy elõvettem a
hegedût – meséli. Kiadványt
mutat, a „Négyszemközt a
természettel” címû album-
ban neves mûvészek között
szerepel képe, életrajza.

Dr. Szinger Zsuzsanna elsõ
képét úgy láthatta a közön-
ség, hogy Gyõrffy József a
saját tárlatán, Zsuzsa tudta
nélkül állította ki.

– Meglepetés volt tényleg,
hiszen én magam nemrég óta
forgatom az ecsetet. Pedig
valamikor képzõmûvészeti
pályára készültem Bencze
Barnabás tanár úr szakkö-
rében, aki még a felvételire is
elkísért. De másként alakult,
jogi pályára léptem, 21 éve
vagyok az erõmûben. A kép-
zõmûvészet az életemnek ab-
ban a szakaszában került elõ,
mikor gyerekeim kirepültek,
és sok idõm felszabadult. A
képek átsegítettek ezen a
korszakon. Fõleg csendélete-
ket festek, de a „Depresszió”
címû képem megörökíti az
életem egyik legrettegettebb
néhány napját: a fiam épp
Thaiföldön járt a cunami ide-
jén, és éveknek tûntek azok
az órák, amíg kiderült végre,
hogy nincs semmi baja. 

S. Szabó
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Fotó: Molnár Gyula

Az idei évtõl megváltozik a felsõoktatá-
si rendszer. Az Országgyûlés októberi
törvénymódosítása értelmében az in-
tézmények áttérnek a többszintû, „bo-
lognai” rendszerre.

Ebben az új képzési rendszerben az
elsõ szint az alapképzés, mely 6–8 fél-
éves lehet. Ez a fokozat a munkaerõpi-
acon hasznosítható szakmai ismerete-
ket ad, valamint megfelelõ elméleti hát-
teret is nyújt az adott szakterületen a
tanulmányok késõbbi folytatásához, a
mesterfokozat megszerzéséhez.

A mesterképzés 2–4 féléves (kivéve a
tanárképzést, amely 5 féléves), s ennek
szintén két kimenete van: a munkaerõ-
piac, illetve a doktori képzés, amely a

tudományos fokozat megszerzésére ké-
szít fel, és e képzési piramis csúcsát je-
lenti.

Hat szakon (orvos, állatorvos, gyógy-
szerész, fogorvos, jogász, építészmér-
nök) osztatlan képzésben vehetnek
részt a jelentkezõk, ezeken a szakokon
alapképzésben nem szerezhetõ fokozat.
Az osztatlan képzés a mesterfokozat
megszerzésével zárul.

A mûvészeti képzés szintén kivételes
helyzetben van, de csak átmenetileg: e
területen 2006-ban még a hagyomá-
nyos fõiskolai és egyetemi szakokon
történik a beiskolázás, 2007-tõl azon-
ban itt is átállnak a többciklusú rend-
szerre.

Az ESZI-ben a Dunaújvárosi Fõisko-
la kihelyezett levelezõ tagozatát nem
érinti egyelõre ez a változás – árulta el
Ronczyk Tibor igazgató. A csatlakozá-
sunkkal az általános európai uniós fel-
sõoktatási képzési rendszerhez, lénye-
gesen több lehetõség nyílik a diákok
elõtt. Ennek ellenére az igazgató úgy
érzi, hogy nagy a bizonytalanság a ta-
nulók között a rendszer bonyolultsága
miatt. A végzõs szakközépiskolásokat
próbálják megfelelõen tájékoztatni az
ESZI-ben. A tanárok tanácsokkal lát-
ják el õket, és segítenek abban, hogy
helyesen döntsenek a továbbtanulásuk-
ról. Azok a diákok, akik részletes és
naprakész információkat szeretnének a
továbbtanulás kapcsán, látogassanak el
a www.om.hu vagy a www.felvi.hu inter-
netes oldalra.                        Fellinger

Színekre hangolva

Diákok a bolognai útvesztõben



Azért kell errõl szólnunk,
mert azok, akik átélték
mindezt, mára idõs emberek,
sokuk pedig meghalt, már
nem emlékezhet. Nekem há-
rom túlélõ paksival is volt
szerencsém találkozni. Ezt
azért is kell nagyra értékel-
nünk, mert amik ott történ-
tek, arról nem olyan egysze-
rû beszélni. Elég, ha arra
gondolunk, hogy a megyébõl
közel 15 ezer ember ment ki,
de csak 3800 jött haza. 

Farkas Ferenc, aki páncél-
törõ kiképzést kapott, így
emlékszik vissza: „1942-ben
három napon át meneteltünk
a Donhoz. Délután napsütés-
ben és menetoszlopban köze-
ledtünk a nyári állások felé,
az oroszok négy tankkal
megtámadtak és negyed ré-
szünket kilõtték.” „Az urivi
áttörés pergõtûzzel kezdõ-
dött, a magyar ütegeket ki-
lõtték, és az egész fejveszett
meneküléssé vált.” 

Farkasdi Ferenc telefo-
nosként szolgált. Többek
között az alábbiakat mond-
ta: „A visszavonulás során
egy német tiszt lelõtt egy
magyar tisztet, mert az
nem adta át neki a lovát. A
németet erre egy ruszin
származású magyar lõtte
le.”

Az orosz tél mínusz 30-40
fokos, amit még elviselhe-
tetlenebbé tett a ruha hiá-
nya. Errõl tanúskodnak
Halász Mihály szavai:
„Osztrogoszkba érve lát-
tuk, hogy a raktár ég, tele
téli ruhával. Felgyújtották,
hogy ne kerüljön az oro-
szok kezére. Én ezt a nyári
sapkámban néztem végig
mínusz 20 fokban.” 

Hatvanhárom év eltelt, de
számomra rejtély, hogy a

tisztek miért nem rejtõz-
ködve és este meneteltet-
ték a katonákat, így talán
elkerülték volna azt, hogy
már a kivonulás során vesz-
teségeket szenvedjenek.
Azt még csak értem, hogy
nem akarták, hogy a ruha-
raktár az orosz kézre ke-
rüljön, de a magyar baká-
nak miért nem kerülhetett
a kezére? Talán akkor töb-
ben tértek volna haza. 

A magyarok veszteségei a
kiképzés hiányosságából, a
lõszer-, ruha- és élelmi-
szerhiányból adódtak elsõ-
sorban. A hideg miatt a
magyar puskák závárzata
is befagyott, így nem lehe-
tett használni, no nem
mintha lõszer lett volna
hozzá.

Araczki András
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Fotó: Balog Judit

Vannak a magyar nyelvben olyan köz-
ismert szólások, hogy a jó pap holtig
tanul, meg hogy a jobbtól tanulni nem
szégyen. Nos, manapság elõszeretet-
tel nézzük a televízióban is azokat a
csatornákat, ahol ismert és kevésbé
ismert személyek fõzõcskéznek, és
próbáljuk ellesni azokat a fortélyokat,
melyektõl aztán a konyhánkban re-
mekmûveket tudunk majd mi is alkot-
ni. Bevallom férfiasan (nõiesen), hogy
jómagam is szívesen nézem a profi-
kat. Így tehát nem véletlenül keres-
tem fel Kern Ferencet – vagy ahogy
városszerte ismerjük, Kukacot –,
hogy ha nem is árul el minden titkos
saját vagy családi receptet, legalább
egyet mutasson meg. Tudatosan
„mondtam” családit, hiszen az öccse
(Zoli) és az édesanyja (Teri néni) is a
konyhamûvészetnek áldozza élete je-
lentõs részét. Természetesen nem
pizzareceptet kértem, mert azt ma
már szinte mindenki tud készíteni –
ha máshogy nem, hát mirelitbõl. Az
étel a „Sztroganoff a’la Kukac”. 

A bélszín készítésekor Kukac sze-
rint legfontosabb a pácolás. Ezen áll

vagy bukik a mutatvány. A pácot ké-
szítsük el az olaj, a mustár, a bors, a
kakukkfû – lehetõleg friss legyen, az
ízletesebb – és a worchester összeke-
verésével. Ez utóbbit akár most ki is
hagyhatjuk, de aztán sütéskor el ne
felejtsük, mindenképpen öntsük a
húsra. A húst egészben forgassuk a
pácba, és 3-4 napig hagyjuk állni ben-
ne. Ne legyünk türelmetlenek, a mes-
ter szerint ennyi kell neki. (Szóval
elég idõben el kell terveznünk, hogy
mi legyen a vasárnapi ebéd.) Pácolás
után vágjuk ujjnyi vastag csíkokra a
bélszínt, a gombát, az uborkát és a
szalonnát. Kockázott bacon kizárva!
Pirítsuk le a szalonnát, forgassuk át a
hússal, öntsük fel tejszínnel, tegyük
bele az uborkát, az apróra vágott fok-
hagymát és fûszerezzük. Közepes

lángon fõzzük körülbelül egy órát.
Kukac tapasztalatai szerint – és most
a tõle tanult szakszavakat használom
–, ha „a hús jól össze van érve”, akkor
hamarabb megfõ. Cirka tíz perccel a
vége elõtt rakjuk hozzá a gombát is.
Tálaláskor burgonyakrokettet ad-
junk hozzá köretként. Feri – ha van
rá ideje – ezt is maga készíti. Bátran
csinálják utána, érdemes!

sete

Mit süt-fõz ma?

Kern Ferenc
Hozzávalók: 70-80 dkg marhabél-
szín, fél üveg savanyú uborka, 20
dkg gomba – lehetõleg friss és ke-
mény legyen, ne konzerv, mert an-
nak „konzerv íze” van –, 15 dkg ba-
con szalonna, fél liter fõzõtejszín, 1
dl száraz fehérbor, 3 evõkanál mus-
tár, 1 ujjnyi worchester szósz, 1 teás-
kanál fehérbors, 1 teáskanál ka-
kukkfû, kevés olívaolaj, só, bors, 4
gerezd fokhagyma.

Az értelmetlen tragédia nyomában
Január 14. Hatvanhárom éve ezen a napon rohanták le
a Tolna megyei – köztük a paksi – csapatokat a szovjet
erõk a Don-kanyarban. A paksiakat nem egy helyre hív-
ták be, de legtöbbjük a szekszárdi 12. könnyû hadosz-
tályba került. Az 1942 júniusától 1943 januárjáig tartó
harcok során 136 paksi vesztette életét bizonyítottan
(Szabó Péter–Szilágyi Mihály: Tolnai honvédek a Don-
nál címû könyve alapján), de nagy a valószínûsége,
hogy városunkból többen is odavesztek.
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Vida Tünde (lent)

Táncra perdültek a lovasok
Ezúttal szokásaiktól eltérõen
nem lovagoltak, hanem tán-
coltak a lovasok a múlt szom-
baton. A Scheffer Rendez-
vény Iroda ugyanis táncos
estet szervezett a dunaköm-
lõdi faluházban. Ez volt az el-
sõ országos lovasbál, ahol fi-
nom vacsorával, kellemes ze-
nével és tombolával várták a

vendégeket. Az estet azzal a
szándékkal hívták életre,
hogy a lovasok közötti kap-
csolatot, összefogást szoro-
sabbá tegyék. A rendezvény
fõvédnöke, Lóska János, a
Magyar Lovas Turisztikai
Szövetség elnöke elmondta,
hogy a magyarországi lóállo-
mány több mint kilencven

százaléka magánkézben van,
így elsõsorban az õ elhiva-
tottságukon, szeretetükön
múlik, hogy fennmaradjon a
magyar ló, és virágozzék a
magyar lovasturizmus. A
szövetség ebben segítséget
tud nyújtani, például képzé-
sek, szakmai fórumok rende-
zésével. Ezen kívül gyere-
keknek szerveznek országos
lovastalálkozókat, hogy a fia-
talok megismerhessék és
megõrizhessék lovas hagyo-
mányainkat. 

A lovasbálon mások mellett
ott volt Némedi István, a
Tolna Megyei Lovassport
Szövetség elnöke is, aki sze-
rint fontos, hogy ilyen és eh-
hez hasonló rendezvényeken
ismerkedjenek egymással a
lovasok, s ennek eredménye-
ként erõsödjön köztük az
együttgondolkodás.  

-gyöngy- 

Évfordulóra készülnek a horgászok

Már hagyomány, hogy a
Paksi Atomerõmû Horgász-
egyesülete januárban évér-
tékelõ rendezvényre hívja
partnereit, támogatóit. An-
tal Lajos elnök itt mondta
el, hogy a múlt év ugyan
nem indult könnyûnek,
mégis nagyon sikeres volt.
A fogási átlag meghaladta a
korábbiakat, amiben jelen-
tõs szerepe volt annak is,

hogy az atomerõmû jóvoltá-
ból megoldották a tavak hi-
deg vizes táplálását. Az
atomerõmû – mint azt la-
punknak a vezérigazgató,
Kovács József is elmondta –
fontosnak tartja, hogy a
horgászegyesület megfelelõ
körülmények között mûköd-
hessen, hiszen kiváló lehetõ-
séget biztosítanak a tavak a
regenerálódásra, kikapcso-
lódásra. Kovács József ma-
ga is hódol a horgászat szen-
vedélyének, bár – miként el-
árulta – nem sok ideje volt
tavaly a pecázásra, így hal
sem sok akadt a horgára.

A Füzes-tavak egyébként
nem csak a helybeliek ked-
velt kikapcsolódási helye,
vidékrõl, sõt egyre többen
külföldrõl is felkeresik. A
szervezet belépett a Duna-
Sió Turisztikai Egyesület-
be, a térség többi turiszti-
kai vállalkozásával közös
prospektusokat, tájékozta-

tókat készítenek. Az egye-
sület saját reklámeszkö-
zökkel is igyekszik vendé-
geket csábítani Paksra,
ezért készített színes, tar-
talmas prospektust. A Pak-
si Atomerõmû Horgász-
egyesület jövõre harminc-
éves lesz, az évfordulóra
már most megkezdték a fel-
készülést. Azt tervezik,
hogy könyvet, filmet készí-
tenek magukról, tavaikról,
szolgáltatásaikról. 

Az atomerõmû hathatós
segítsége meglátszik a hor-
gásztanyán, a Füzes-tavak
környékén, kiépült az út,
kulturált a környezet. En-
nek ellenére maradt idénre
is munka, meg kell oldani a
halpucoló komfortosítását, a
szennyvíz elvezetését. Ko-
vács József vezérigazgató
ígéretet tett, hogy ebben az
egyesület segítségére lesz-
nek. 

-vt-

Paksot is elérte az Oroszor-
szágból érkezõ sarkvidéki
hideg. Az atomerõmû mete-
orológiai szolgálata úgy tájé-
koztatott, hogy a szerdáig
mért legalacsonyabb hõ-
mérséklet -17,7 Celsius fok
volt. A kemény fagy nem
okozott fennakadásokat a
város életében, a jégzajlás a
Dunán azonban megmutatta
a természet erejét. A komp-
közlekedés a hét elején állt
le. Kiszl Károly, a hajózást
üzemeltetõ cég vezetõje el-
mondta, addig nem tudják
újraindítani a kompközleke-
dést a Dunán, ameddig a je-
gesedés le nem vonul. Erre
várhatóan január utolsó
napjaiban kerül sor. 

Az eddigieknél hidegebb
idõjárás a közüzemi szolgál-
tatók munkájában nem oko-
zott fennakadást. Két-há-
rom bejelentés érkezett víz-
óraelfagyásról a Paksi Víz-
mû Kft.-hez. A cég szakem-
berei kérik a lakosságot,
hogy továbbra is folyamato-
san ellenõrizzék a berende-
zéseiket, és a nyitva felejtett
aknafedeleket csukják le,
valamint lehetõség szerint
hõszigeteljék a vízóratároló-
kat. Ha a mérõk elfagynak,
hívják a vízmû zöld számát:
a 80/200-188-at.

A lakótelepi távfûtési rend-
szer zavartalanul mûködik,
a tervszerû karbantartások-
nak köszönhetõen a tél talán
leghidegebb napjai sem
okoztak problémákat –
mondta el szerkesztõsé-
günknek Kövesdy Lajos, a
DunaCenter Therm Kft. ve-
zetõje. A 75/508-974-es
ügyeleti telefonon várják a
továbbiakban is a hibabeje-
lentéseket. A hideg, téli na-
pokon szociális munkás járja
a város utcáit, annak ellené-
re, hogy az illetékesek tudo-
mása szerint senki nem tölti
Pakson fedél nélkül az éjsza-
kákat.                             -dal-
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Ki hinné, hogy ez az asz-
szony, aki rövid idõ leforgá-
sa alatt a rászorulókkal va-
ló törõdés egyszemélyes in-
tézményévé vált, csak négy
éve lakik Pakson, Tolnáról
költözött ide. Igaz, az erõ-
mûben dolgozott hosszú
évekig. Az ERBE-nél volt
darus, majd a PA Rt.-nál a
primerkörben „öltözõs”.
Szívesen emlékezik ezekre
az idõkre, mert nagyon jól
érezte magát a brigádban.
Mosolyogva beszél arról,
hogy milyen összetartó volt
a csapat, ma is gyakran ta-
lálkoznak. Annak idején,
amikor épült a fõiskola és a
sportcsarnok, rengeteg tár-
sadalmi munkát végeztek. 

– Már kilenc éve, hogy
nyugdíjas vagyok. Én azon-
ban úgy gondolom, hogy ha

eljön ez az idõ, nem fontos
eltemetkezni. A gyerekek
kirepültek, egyedül élek,
unokáim még kicsikék, van
rá idõ, hogy körülnézzünk
egy picit a világban. Reggel
biciklire ülök, bevásárolok,
délután intézem a dolgai-
mat, két nyugdíjasklubba is
járok, hetente egyszer ellá-
togatok a szekszárdi isme-
rõsökhöz. Délutánonként
kötögetni szoktam, de bele-
fér az idõmbe az ünnepek
elõtti gyûjtés – meséli ener-
gikusan. Amikor az utóbbi
karácsonyi akció felõl kér-
dezem, látszik rajta, hogy
szívesen emlékezik:

– Az idén nagyon kevés
pénzt tudtam összeszedni,
de az adományok olyan vá-
rakozáson felüliek voltak,
hogy nem vettem észre a

pénzhiányt. Karácsonykor,
Ádám-Éva napján szinte
meleg a környék, senki
nem fázik, nem ideges, min-
denki illemtudó és emberi,
tisztelettel és áhítatosan
érkeznek. Sokan csak be-
kukkantottak és kellemes
ünnepet kívántak, de olyan
is akadt, aki 50 forinttal tá-
mogatott minket, mert ma-
gának is kevés jutott – idé-
zi fel. 

Majd hozzáteszi: – Egy
beteg hölgy szép köszönõle-
velet írt nekem, kis csoma-
got küldött egy könyvvel,
hogy megköszönje minden
rászoruló nevében, azt
hogy törõdöm velük. Fel-
emelõ érzés volt. Tiszta lel-

kû, fantasztikus em-
bereket ismerek meg
Pakson, nagyon örü-
lök ennek, és most
már tudom, hogy ne-
kem Paksra kellett
jönnöm.

Ancikát arról kér-
deztem végül, hogy mi
vezérelte ennek az út-
nak a választásában. 
– Mindkét gyerekem-
nek két diplomája
van, szülõszeretõ és 
-tisztelõ mindkettõ,
tisztelik az idõs embe-

reket.  Nálunk fontos volt
mindig, hogy tiszta, õszinte
és szeretetteljes legyen az
emberek közötti kapcsolat
– mondja. – Manapság az
emberek között annyira ki-
halt a szeretet. Karácsony-
kor is elnéztem az arcokat,
sok-sok szomorúságot lát-
tam, az volt talán csak a
fontos, hogy elköltsék a
pénzüket, és nem az, hogy
szeretettel adhassanak va-
lamit – folytatja, majd hoz-
záteszi, maga is sokszor
birkózott az élettel. 

Tolnáról is úgy jött el,
hogy nagyon olcsón tudta
csak eladni a házát, itt pe-
dig egy félig készet kapott
azért a pénzért, és most
építgeti, rendezgeti. A gon-
dok ellenére mindig tudott
elõrelépni és boldogulni.
Szerinte erre születni kell,
hiszen valamiféle adottság
kell, hogy az ember mindig
fel tudjon állni.

– Azt látom, hogy sokan
nem is tehetnek arról, hogy
nincs iskolai végzettségük,
nem tudtak tanulni, nem
tudták az életvitelüket úgy
alakítani, ahogyan szeret-
ték volna, mert nem kaptak
elég segítséget a családi fé-
szekbõl. Ezeknek az embe-
reknek nagyon fontos, ha
csak egy kicsi kis figyelmet
is kapnak, hisz önmagukat
fogják ösztökélni arra,
hogy tegyenek önmagukért
valamit – fûzi tovább gon-
dolatait.

S. Szabó

A bal kéz az ördög keze?
Ez még nem nyert bizonyí-
tást, de az már igen, hogy
bal kézzel bármit nagyon
ügyesen lehet csinálni. A
II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola hetedikes diák-
ja, Vida Máté, vagy aho-
gyan szinte mindenki is-
meri, Tuci például nagyon
ügyesen dob vele kosarat –
csont nélkül. Edzõje sze-
rint a 14 éves fiú meghatá-
rozó tagja csapatának az
ASE utánpótlás-gárdájá-
nak, gyors, harcos és kitar-
tó. Nem csoda, ha Szek-
szárdon a Dienes Kupán a

torna legjobbjának kiáltot-
ták ki.

– Elõkészítõ foglalkozá-
sokra jártam, amikor az el-
sõ bajnokságon különdíjat
kaptam és beválasztottak
az all star csapatba – em-
lékszik vissza. – A serdü-
lõkkel az ország legjobb 32
csapata közé is sikerült be-

kerülnünk, de most már in-
nen is kinövök, áprilistól a
kadetek között folytatha-
tom – újságolja.

A kosárlabda fontos sze-
repet tölt be Tuci életében,
nem csupán az edzések és
mérkõzések ideje alatt fog-
lalkozik vele: figyelemmel
kíséri az amerikai sztárok
meccseit is, az NBA-s játé-
kosokat magazinokból,
matricákról és kártyákról
ismerte meg. A barátokat
is a csapattársak közül vá-
lasztotta ki, velük minden
évben részt vesz a street-
ball bajnokságon – több-
ször nyertek a városi for-
dulókon, s eljutottak a bu-
dapesti döntõig.

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

Tehetségesek, fiatalok

Vida Máté

Már-már hagyománnyá válik, hogy húsvét és karácsony
közeledtével elhangzik a felhívás: Ancika gyûjtést ren-
dez a rászorulók részére. Már hetekkel hamarabb
fogadja az adományokat a Hidegvölgy utca 59. szám
alatti házában. Az ünnepi készülõdés csúcsán pedig
egytálételt oszt az Erzsébet szállóval szemben, egyre
szaporodó számú segítõivel.

Jó napot, mi újság?

Molnár Imréné



Az Amerikai Japán Kara-
te Szövetség magyaror-
szági vezetõi és a legma-
gasabb fokozatú edzõi
Pakson tartottak szakmai
gyakorlati továbbképzést
és vizsgát január 13-15
között. A 15 fõs csapat a
Paksi Sportegyesület ka-
rate szakosztálya szerve-
zésében a Deák Ferenc
Általános Iskola torna-
csarnokában tartotta
edzéseit. Záborszki Zol-
tán (PSE) tanítványai kö-
zül négyen álltak a pástra
a dan fokozatok megszer-
zéséért. Merkl Gábor,
Pásztor Csaba és Géczi
Lajos sikeres vizsgát tett
az elsõ danra, míg Trelaj
István a második dan fo-
kozatot vívta ki eredmé-
nyes munkájával. 

A második nap kemény
edzéseit a Sárgödör téri
présházakban borkóstoló-
val és kakaspörkölttel ve-
zették le a mesterek.
Sensei Sáfár László – a
szövetség elsõ embere – a
legnagyobb elismeréssel
nyilatkozott a szervezés-
rõl, a karatékákról, vala-
mint edzõjükrõl. A PSE
sportolói közül idén to-
vábbi tizenkét sportoló
készül valamelyik dan fo-
kozat megszerzésére. 

sete
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NIKOTIN
STOP!

Dohányzásról
leszoktatás

egyetlen
kezeléssel!
(Paks, Dunaföldvár,

Szekszárd, Bonyhád,
Kalocsa, Kecskemét)

Telefon: 70/450-2373

Karate tovább-
képzés Pakson

Lábtenisz „A”-tól „Zs”-ig

Magyarországon sajnos ke-
vés ember sportol rendsze-
resen – bizonyítják ezt az
évente kiadott statisztikák.
Az ellenben igaz, hogy ez a
szûk réteg több mint hetven
sportágból választhat ha-
zánkban, ugyanis ekörül mo-
zog a bejegyzett országos
sportági szakszövetségek
száma. 

A szabadidõsport egyik
legnépszerûbb csoportos
formája évek óta a labdarú-
gás, azonban mint rokon-
sportág, egyre nagyobb te-
ret hódít a lábtenisz is. Itt
meg is érkeztünk szûkebb
pátriánk lüktetõ sportélet-
ének egy színes fejezetéhez.
A sportág helyi történetének
kezdete a kilencvenes évek
elejéhez nyúlik vissza, mikor
Sipos György, Patkós István
és Szabadi Vilmos többed-
magával kis területen, há-

rom a három ellen, mobil pá-
lyával kezdte a játékot. Az-
óta sok minden változott, lé-
tezik „A” liga és „Zs” liga,
mindkettõ egységes és igen
szigorú versenyszabályok
szerint.  E sorok írója, aki el-
kötelezett híve e sportágnak,
ráadásul „A” ligás játékos,
még nem is sejtette, hogy
nem telhet el hét legalább
heti két lábteniszezés nélkül. 

Hétrõl hétre minden mér-
kõzés jegyzõkönyvezett, így
az év végi eredmény száza-
lékos arányban kimutatha-
tó. Ez alapján behajthatóvá
válnak a bukott fogadások
is, melyet gyõztes és vesz-
tes teljes egyetértésben
koptat el sör formájában a
fárasztó játék után, minden
kedden és vasárnap. Az
eredményekrõl, a „vicces”
beszólásokból készített
szösszenet-halmazról, vala-

mint az elmúlt évek
statisztikáiról és
fényképeirõl összeál-
lított faliújság a PSE
Tenisz büféjében mu-
tatja, hogy bizony
nem babra megy a já-
ték. A szûk elit – az
„A” liga – jelenleg
nyolc fõt számlál, de
nyitott az úgyneve-
zett „Zs” liga játéko-
sai számára, csak ah-

hoz éves szinten legalább
harminc elsõ osztályú mér-
kõzésen kell szerepelni.
Egyébként mindkét osz-
tályban az adott napon tíz
mérkõzést játszanak a csa-
patok, ötszervás forgós
rendszerben, tizenhárom
gyõztes, illetve két pont kü-
lönbségû végeredményig –
így mindenki játszik min-
denkivel. A labdaelrúgást, a
kirívóan morcos viselkedést
a játék végén sörfizetés for-
májában „büntetik”. Játék-
vezetõ nincs, kétes szituáci-
ónál új szerva következik.
Természetesen a lábtenisz
nem tartozik a legcsönde-
sebb sportágak közé, ta-
pasztalhatják ezt az ASE
pálya környékén élõk az
amúgy csöndes vasárnap
délelõttökön. Türelmüket
ezúton is köszönjük.              

-Titti-

Télen sem tétlen az utánpótlás
Az Atomerõmû SE után-
pótlás labdarúgó szakosztá-
lya tornát rendezett Újévi
Gszelmann Kupa néven,
1993 után született labda-
rúgók részére. A nyolccsa-
patos tornára az ASE csar-
nokban került sor. A részt-
vevõket két csoportba so-
rolták, az „A” csoportba ke-
rült az ASE a Dunaújváros-
sal, a PMFC-vel és a
mohácsiakkal. A „B” cso-
portba sorsolták a PSE
mellett a Gyõr, a Szekszár-

di UFC és a Videoton csa-
patát. A körmérkõzések
után a helyosztókon a hete-
dik helyért a Mohács 5:4-re
verte az ASE gárdáját. Az
ötödik helyért vívott mecs-
csen a szekszárdiak a PSE-
t gyõzték le 3:1-re. A bronz-
éremért vívott harcból a Vi-
deoton került ki gyõztesen,
miután 4:2-re legyõzte a
PMFC-t. A döntõben alul
maradtak 2:3 arányban  a
dunaújvárosiak, így a tor-
nát a Gyõr nyerte. 

Díjazták a legjobb hazai já-
tékosokat, az ASE-nál
Szemerédi Norbert, a PSE-
nél  Kovács Milán érdemelte
ki ezt a címet.

Az 1995 után született lab-
darúgók részére az ASE
utánpótlás labdarúgó szak-
osztálya hatcsapatos kör-
mérkõzéses tornát rendezett
„Atom Kupa” néven.

A torna végeredménye: 
1.Szekszárd  2. PVSK 

3. ASE  4. PSE  5. Tolna 6.
Kalocsa.                         cseri

Fotó: Szaffenauer Ferenc



Egyszer fenn, egyszer lenn

Akik ismerik, csak Tóniónak
hívják Hajba Antalt, az
Atomerõmû Sportegyesület
immár nyugdíjba vonult ve-
zetõedzõjét. Paksra 1982-
ben jött, a három évvel ko-
rábban alakult kajak-kenu
szakosztály edzõjének. – A
hajópark akkor tizenhét le-
harcolt kajakból és kenuból
állt, a jó munkához a feltéte-
leket meg kellett teremteni
– emlékszik vissza Tónió.
1984-ben már több mint öt-
ven versenyzõ indult a ver-
senyeken, megnõtt az érdek-
lõdés a sportág iránt Pakson.
Az elkövetkezendõ években
több serdülõ és ifjúsági baj-
nokságot nyertek, Siebel
Lajos kajakban lett ifjúsági
Európa- és világbajnok,
Hoffman Ervin pedig kenu-
ban szerzett három ifjúsági
világbajnoki címet. Idõköz-
ben Tímár Géza és Zeleznyk
Sándor segítségével Tónióék
megépítették a csónakházat
a hajójavítóval és -építõvel,
valamint a tanmedencével.
Az atomerõmû támogatásá-
val elkészült Fadd-Dom-
boriban a versenypálya, me-

lyen 1991-ben már
nemzetközi versenyt
rendeztek. Sajnos ké-
sõbb a hazai szövetség
nem rendezett na-
gyobb versenyeket itt,
azzal az indoklással,
hogy szeles a pálya.

Az eltelt évek során
sok szép eredményt ér-
tek el a szakosztály
sportolói, jelenleg a fel-
nõttek között Kozmann
György, Boros Gergõ,

és Gyökös Lajos az, aki a
magyar válogatottban is he-
lyet kapott, és öregbítette a
klub hírnevét.

A szakosztálynak jelenleg
körülbelül ötven versenyzõje
és sok újonca, úgynevezett
„beiskolázott” kajakosa és
kenusa van. Tónió – mint la-
punknak elárulta – nem
akar, és nem is tud teljesen
elszakadni a sportágtól, azt
tervezi, hogy ezután többet
foglalkozik a túrakenuzás-
sal. Azt, hogy átadja valaki-
nek a munkát, már évek óta
fontolgatja, de úgy ítélte
meg, hogy most jött el az
ideje. Bedecs Ferencet alkal-
mas utódnak tartja, így alig
várta, hogy hazatérjen Ang-
liából, s átvegye a stafétát.
– Az atomerõmû által bizto-
sított stabil háttér volt a zá-
loga a nyugodt és sikeres
munkának – összegezte a
nyugdíjba vonult vezetõ-
edzõ, tréfásan hozzátéve: a
normális embernek van nor-
mális foglalkozása, a hü-
lyébbje meg elmegy
edzõnek…

cseri
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

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

üzemeltetésére alkalmas 
üzlethelyiség elõkészítõ, 

kiszolgáló, raktár helyiségekkel
kiadó.

Részletes információ: 70/310-8374 telefonszámon.

Csehivel erõsít a PSE

Átadta a stafétát

A PSE NB II-es labdarúgó
csapata január 9-én megkezd-
te a felkészülést a tavaszi sze-
zonra. A téli pihenõ után a
Hummel csoport listavezetõje
az elsõ héten napi egy edzés-
sel készült, a következõ két
hétben pedig napi két gyakor-
lás a penzum. Az elsõ edzõ-
mérkõzést január 25-én a
Pécs ellen játsszák, 28-án
szombaton pedig az FTC ellen
lépnek pályára. Február 6-
ától egyhetes balatonfüredi

edzõtáborozás következik,
majd további edzõmérkõzése-
ket játszanak a március 4-i,
paksi, Barcs elleni bajnoki ta-
lálkozóig.

A játékoskerethez csatlako-
zott fél évre a Pécsi MFC-bõl
Csehi Tamás, aki bal oldalon
támadóként, a középpályán,
vagy akár a védelemben is be-
vethetõ. Az õ szereplésének
köszönhetõen tovább bõvül-
nek Lengyel Ferenc vezetõ-
edzõ lehetõségei.            (cseri)

Hajba Antal 1938-ban született Mikosszéplakon. 
Sporteredményei: 
Birkózás: 1954–58-ig a Budapesti Honvéd színeiben Bu-
dapest-bajnok, ifi válogatott, magyar bajnoki ezüstérmes.
1958-ban sérülés miatt abbahagyta birkózó pályafutását
Kenu: 1955-tõl a Budapesti Honvédban tízszeres magyar
bajnok, ötszörös VB-EB-Olimpia 4. helyezett, 1966-ban
Berlin-Grünauban 10.000 m-en C1 világbajnok.
1969-tõl edzõ.

Két mérkõzést játszott az
ASE elsõ osztályú sakkcsa-
pata január 21-én és 22-én.
Szombaton a második fordu-
lóból elmaradt Zalaegerszeg
elleni rangadóra került sor a
zalai megyeszékhelyen, va-
sárnap pedig a Szombathely
együttesét fogadták Pakson.
A bajnok zalaegerszegi Csuti
Hydrocomp nyolc, míg az
ASE öt nagymesterrel vette
fel a küzdelmet.

Eredmények: Portisch –
Berkes 0,5–0,5, Gyimesi –
Ács 1–0, Sax – Nevednichy
0,5–0,5, Horváth Á. –
Kovacevic  1–0, Stohl – Papp
0,5–0,5, Horváth Cs. – Csom
0,5–0,5,  Horváth J. – Tóth
0,5–0,5, Boros – Szabó 1–0,
Horváth Gy. – Györkös
0,5–0,5, Horváth T. – Vidéki

1–0, Csiszár – Pataki 0–1,
Mádl – Tóth 1–0. A rang-
adót a házigazda zalaeger-
szegi csapat nyerte 8–4-re.

Vasárnap a Szombathelyi
Haladás ellen magabizto-
san, 9–3-ra nyert az ASE.

Gyõztesen állt fel az asztal-
tól Berkes, Nevednichy,
Kovacevic, Papp, Szabó,
Györkös, Ignácz, döntetlent
játszott Ács, Csom, Vidéki
és Pataki.

A második fordulóból be-
pótolt mérkõzéssel teljessé
vált a tabella, elsõ a Csuti
Hidrocomp 48,5; második a
Nagykanizsa TSK 46;  har-
madik az ASE 44 ponttal.  A
következõ fordulóban a pak-
si csapat idegenben, a Sta-
tisztika ellen ül asztalhoz.

(cseri)



Pakson, és általában az or-
szágban mindenütt, a lakos-
ság a török kiûzését követõ-
en, a XVIII. században a
csendes újjáépítés és az erõ-
gyûjtés korszakát élte. A
század eleji településkép
még rendkívül sivár volt.
Emellett a földbirtokos
Paksy család férfiága már
1662-ben kihalt. A község
nagyobb irányú fejlõdése
majd csak a Rákóczi-szabad-

ságharc után meginduló be-
település révén kezd kibon-
takozni. A nagyarányú sváb
betelepítésnek köszönhetõen
a mezõváros lakosságának
kétharmada német nemzeti-
ségû lesz. A század végére
kikristályosodó városképrõl
közelítõ képet ad Egyed An-
tal plébános 1828-ból szár-
mazó leírása, melybõl hely-
szûke miatt itt csak egy rövi-
dített részletet közlök: „Paks

fekvése igen kellemes. Ke-
letrõl a Duna szaggatja part-
jait, nyugatról és északról
meneteles szõlõhegyei van-
nak szép számmal, és jó bort
teremnek. Délrõl folyóho-
mok és legelõ keríti. Lakosai
magyarok, németek és izrae-
liták. Vallásuk többnyire ka-
tolikus. Jobbágyai évente
háromszor szántanak. Kikö-
tõje és szabados révje mel-
lett a Dunán 21 malma van.
Lakosainak a száma 6987 lé-
lek. A magyarok komoly,
pompát kedvelõ, eleven, en-

gedékeny, tartózkodó, izmos,
középtermetnél magasabb
emberek. A németek, kik a
nemzeti ruhát és nyelvet ko-
rán felvették, igen közel jár-
nak a törökös magyarság-
hoz. A paksi nép a szántás-
vetésen kívül fuvarozással,
hajóknak lovak, néha embe-
rek által való vontatásával is
keresi kenyerét. A pálinka-
fõzés és a bolt a zsidók keze-
iben van. A közbiztonság
fenntartására járásonként 5
pandúr van készen.”

Hanol János

18 M O Z A I K

Fotó: Csahóczi Fotó (lent)

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

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

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

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

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

területtel 11 M Ft-ért eladó.

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

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

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

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

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

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

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

Minden az
uszodában kez-
dõdött. Úgy tíz
éve. Akkoriban
barátnõimmel
(legyen a nevük
Vica és Kata)
úgy véltük, ha
hetente kétszer
lemegyünk az
usziba, és két
óra trécselés

mellett 15-20 percet úszunk, testünk tökéle-
tes kondiban marad. 

Hosszú távú terveinkben a szinten tartás
mellett az állagjavítás is szerepelt, ezt pedig
szaunázással szerettük volna megoldani.
Persze volt annyi eszünk, hogy még az
edzésprogram kidolgozása elõtt próbakép-
pen be-beszöktünk a szaunába. Az, hogy az
önsanyargatásnak ez a fajta módja nem ne-
kem való, már az elsõ alkalommal kiderült.

Amint beléptem, megdöbbenve tapasztal-
tam, hogy odabenn nincs levegõ. Semennyi
sem. (Meggyõzõdésemben csöppet közre-
játszhatott kifejlett klausztrofóbiám is.) En-
nek köszönhetõen kapásból légszomjam ke-

letkezett, és biztos voltam benne, hogy a
többiek jóval többször, és sokkal nagyobb le-
vegõket vesznek, mint én. Másfél perc után
udvariasan megkérdeztem a bent ülõket,
hogy mit szólnának, ha szellõztetnénk kicsit,
felháborodásukat többek között azért nem
értettem, mert szemmel láthatóan szenved-
tek õk is. (Vörösek voltak, mint a rák, és iz-
zadtak, mint a ló.) A törzsszaunázók idegeit
tovább borzolta, hogy a szellõztetés téma-
körét Vica és Kata is többször feldobta, pél-
dául felkérve az épp érkezõt, hogy legyen
olyan kedves, és tartsa kicsit nyitva az ajtót. 

Az állagjavítás eme módjával, talán sejtik,
nem önszántunkból hagytunk fel – egyszerû-
en kidobtak bennünket –, és ha nem tört vol-
na be a piacra (hogy a teleshopos Hans sza-
vaival éljek) egy forradalmian új szépség-
megõrzõ, méregtelenítõ módszer, most csú-
nyák lennénk és mérgesek. 

A szaunázás gyönyöreit azonban újraélhet-
jük, kevésbé izzadva, kevésbé szenvedve, de
annál jobban élvezve! Az infraszaunában
ugyanis – merthogy errõl van szó – akár nyi-
tott ajtónál is ülhetünk.

Hatása így is elképesztõ; másfél óra után
fáradt, öreg testünk erõtõl duzzad, stresszel
terhelt lelkünk megbékél a világgal, bõrünk
pedig puha és bársonyos lesz, mint a
babapopsi. 

Csöpp üröm az örömben, hogy Kata barát-
nõmet nem fertõzte meg szenvedélyünk, így
helyette, a költségcsökkentéstõl vezérelve
kénytelenek vagyunk egy férfiemberrel iz-
zadni hetente egyszer. 

Szerencsére a teremtés koronái között is
akad egy-egy csendes, szófogadó egyed – e
szempontok alapján választottuk õt –, így
semmi sem gátol meg minket abban, hogy
annyit szellõztessünk, hangoskodjunk és ve-
szekedjünk, amennyit csak akarunk!

Annak ellenére, hogy izzadni én csak mód-
jával szeretek, csodálattal és tisztelettel adó-
zom mindazoknak, akik a szaunázás öröme-
it a hagyományokat tisztelve, teljesen nor-
málisan élik meg!

Hahn Szilvia

Plörõ

A szaunázás
gyönyörûséges gyötrelmei

Paks a XVIII. században
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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

15 éves Paks Város Önkor-
mányzata. Ebbõl az alkalom-
ból készített összefoglalóban
a megalakulástól napjainkig
áttekinthetik az elmúlt más-
fél évtizedben történteket,
pénteken 18.30-tól.

Szombaton az Albacomp
csapata fogadja az ASE ko-
sarasait. A mérkõzést vasár-
nap és hétfõn 17.30-tól te-
kinthetik meg felvételrõl.

Közös dolgaink címû mûso-
runk témája a hivatali átszer-
vezések, valamint a DC
Dunakom és a Vízmû Kft. ki-
bõvített feladatrendszere.
Kovács Tibor mûsorvezetõ
vendégei Hajdú János pol-
gármester és Saáry Miklós-
né, a DC Dunakom ügyveze-
tõje lesz. Magazinunkat janu-
ár 30-án, 19.20-tól láthatják.

Kedden 19.30-tól a Lelátó-
ban Dallos Tibor várja a
Telepaks nézõit, aki Szik-
lenka Lászlóval beszélget. Az
edzõ három év után újra Tol-
na megyében vállalt munkát.

A Mindentudás Egyete-
mében Borsos Antal elõadá-
sát kísérhetik figyelemmel A
nemek kialakulásának zava-
rai az emberben címmel. A
mûsort február 1-jén 18 órá-
tól láthatják. 

Mozi

Január 29.  (vas.) 19 óra
AZ IGAZI MIKULÁS

magyar dráma

Február 1. (szerda) 19 óra
A HALOTT 

MENYASSZONY
Feliratos amerikai 

animációs film

Február 3. (szerda) 19 óra
ÉJSZAKAI ÕRSÉG

Feliratos orosz 
horror-fantasy

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

VMK

A dunakömlõdi Faluházi
Népfõiskola foglalkozása:
február 6-án 18 órakor: „Fo-
gas kérdés” – a fogbetegsé-
gek kialakulása, hatásuk a
szervezetre, megelõzésük.
Elõadó: dr. Rujder Mária
fogszakorvos.

A mûvelõdési központ Bib-
liaismereti és családsegítõ
szabadegyetemének prog-
ramjai:

Február 6-án 17 órakor az
evangélikus gyülekezet ima-
termében (Kossuth L. utca):
„A szenvedés értelme”. Elõ-
adó: Szabó Vilmos Béla
evangélikus lelkész

„Olvassuk együtt a Bibliát!
A bibliai õstörténet – idõsze-
rû üzenetekkel” c. elõadás-
sorozat Pakson, az ESZI-
ben 17 órai kezdettel: febru-
ár 3-án „A bûneset és az õs-
evangélium”. Február 10-én:
„Kain és Ábel”.

Fortuna 96,3 MHz

Fotó: Molnár Gyula

Programok

A  Városi Múzeum idõszaki
kiállításán a II. világháború
tárgyi örökségeit mutatják
be.
A rendõrkapitányság Zsaru
Galériájában Grónay Ildikó
festõmûvész képei március
elejéig láthatók. 
A VMK könyvtár-galériájá-
ban február 1-jén 16.30-kor
Ódryné Horváth Krisztina
keramikus üvegtárgyaiból
nyílik kiállítás.

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

A Fehérvári utcában
az Akácfa utca alatti

részen összközmûves
telek eladó.

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

Köszönet a segítõkész emberek-
nek, akik 2005-ben az adójuk 1%-
ával, 374.954 Ft-tal támogatták a
Lépjünk Együtt a Kishegyi úti óvo-
dáért alapítványát. Az összeget ud-
vari játék vásárlására fordítottuk.

Lehoczkiné Tábi Márta 
tagóvodavezetõ

A városi mûvelõdési központ nagykiállítójában nyílt meg
Peredi Ágnes újságíró fotókiállítása. A Pakson is ismert
publicista Mókuskerék-megállók címû tárlatát  Kováts Ba-
lázs, a paksi atomerõmû vezetõmérnöke nyitotta meg, majd
a Pro Artis Mûvészeti Iskola fuvolatagozatának növendéke-
it hallhatta a közönség.



A paksi PC Klinika már tizenkét
éve változatlan minõségû szol-
gáltatással várja ügyfeleit, most
már új helyszínen, a Barátság út
12. szám alatti üzletben.  A há-
romfõs cég, Englert Viktor veze-
tésével, folyamatosan bõvíti kí-
nálatát és szolgáltatását. Üzle-
tükben megtalálja számítását az
is, aki eladni vagy javíttatni sze-
retne, és az is, aki csak most is-
merkedik a számítógépekkel. A
PC Klinika vállalja, hogy a kataló-
gusból kiválasztott hardver ré-
szeket (számítógépház, egér, bil-
lentyûzet stb.) a vásárló igényei
szerint összeállítja, magánsze-
mélyeknél és cégeknél is üzem-
be helyezi és karbantartja. Az
alaplaptól a laptopon át a nyom-
tatóig minden eszköz beszerez-
hetõ, megrendelhetõ. Az önkor-
mányzati tûzoltóságon általuk ki-
épített számítógépes hálózat jó
referencia egy hasonló munka
elvégzéséhez. WIFI rendszerek,
rádiós hálózatok kiépítése és

karbantartása is a cég specialitá-
sa közé tartozik. A felhasználó a
számítógép védelmét is rábízhat-
ja a vállalkozásra, hiszen a
NOD32 antivírus csak itt kapható
Pakson. A PANDA PONT hivata-
los eladójaként még több lehetõ-
séget kínál a PC Klinika a hard-
ver- és szoftvervédelemben. Ha
otthon probléma merül fel a szá-
mítógép használata során, hívja

a 75/314-747-es számot, és a
cég szakembere házhoz megy a
hibát kijavítani. Szükség esetén a
gépet a szervizbe szállítják.
A PC Klinika a közelmúltban
audio rendszerekkel is bõvítette
kínálatát. Rövidesen lehetõség
lesz a készpénzes vásárlás mel-
lett áruhitel igénybevételére is. A
cég törzsvásárlói és a nagy tétel-
ben vásárlók jelentõs kedvez-

ménnyel juthatnak a termékek-
hez. Az üzletbe érdemes elláto-
gatni akkor is, ha csak digitális
fényképezõgépünkhöz szeret-
nénk eszközöket. Akkumulátorok
és memóriakártyák széles vá-
lasztékát kínálja a PC Klinika. A
vállalkozás kapcsolatban áll vala-
mennyi magyarországi gyártó-
val, így az igényeket gyorsan és
gördülékenyen tudja kielégíteni.
Ha régi, már nem használt szá-
mítógépe, monitora, billentyûze-
te, vagy más hardvereszköze
van, és szeretné értékesíteni, a
PC Klinika ebben is az Ön part-
nere.                                  (X)
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Fotó: Fonyó Dániel

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

HALLÁSJAVÍTÁS 
MESTERFOKON

Van olyan családtagja, aki túl hangosan hallgatja a televíziót 
vagy csak többszöri visszakérdezéssel érti meg Önt? 

Fülzúgásról panaszkodik?

HELYBEN ELÉRHETÕ SZOLGÁLTATÁSOK:

– INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT, BESZÉDVIZSGÁLAT
– FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKORVOSI TANÁCSADÁS

– HALLÓJÁRATI HALLÓKÉSZÜLÉKEK EGYÉNI KÉRÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 
– DIGITÁLIS TECHNOLÓGIA

– TARTOZÉKOK, SZERVIZHÁTTÉR
– FÜLZÚGÁS ESETÉN TANÁCSADÁS 

VÁROSI RENDELÕINTÉZET
I. EMELET, AUDIOLÓGIA (HALLÁSVIZSGÁLÓ) 

Cím: Paks, Táncsics M. u. 13. 
BEJELENTKEZÉS MUNKANAPOKON: 

Tel: 06-75/519-425

ETALON 2004. Kft.
Paks, Kurcsatov utca 18/A.

Telefon: 75/319-017, mobil: 20/9703-069.
Szolgáltatásaink: könyvelés, teljes körû tb, EMMA,
APEH ügyintézés, adóbevallás és adatszolgáltatás is

kft.-k, bt.-k és egyéni vállalkozások részére.
15 éves reklamációmentes szakmai tapasztalat

SZAKÉRTELEM – 
MEGBÍZHATÓSÁG – DISZKRÉCIÓ

PC Klinika: új helyen, megújult lehetõségekkel

PC Klinika 

7030 Paks, Barátság út 12.
Nyitva tartás: 

hétfõtõl-péntekig:
9-12-ig, 13-18-ig
szombat: 9-12-ig
Tel: 75/314-747


