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Nagyszabású
útfelújítás
Március végén megkezdõdik az Akác
utca és a Kurcz György utca Pollack
és Györkönyi utca közötti szakaszának felújítása. A kivitelezõ a hét pályázó közül legjobb ajánlatot benyújtó Duna Center Therm Kft. lesz. A
munkákat – mint Kövesdi Lajos ügyvezetõ elmondta – párhuzamosan
végzik mindkét utcában, s július 19-ig
befejezik. A beruházásnál több paksi
cég alvállalkozóként közremûködik
majd. A Duna Center Therm Kft.
több paksi utca felújításánál közremûködött generálkivitelezõként vagy
alvállalkozóként.
Hum Ferenc mûszaki osztályvezetõ
elmondta, az Akác utcában útszélesítést, csapadékcsatorna-építést, közmûátépítést, burkolatfelújítást végeznek. A költségek meghaladják a
127 millió forintot. A Kurcz György
utca Pollack és Györkönyi utca közötti szakaszán a tervek szerint szintén
útburkolat-felújítást, csatornaépítést
és közmûátépítést végeznek. Ennek
költsége 97 millió 200 ezer forint.

’48-as sírok

Írásunk a 10. oldalon

Árfolyamkockázat ?
Felesleges !!!
Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez, hitelkiváltáshoz
változó, évi 6,5 % kamat mellett (THM 10,50 %)
forint alapú lakáshitelünket, akár az ingatlan értékének 75 %-áig.
Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre 8.950,- Ft-tól a futamidõ függvényében.
Paks, Villany utca 4. – Bonyhád, Széchenyi tér 8.
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!
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Eredményes év a
hegyközség mögött
Az elvégzett munkát és a
pénzügyi eredményeket tekintve sikeresnek értékelte
a tavalyi évet a Hegyközség
elnöke, Kanczler Istvánné a
közgyûlésen. Mozgalmas
volt az év, sikerrel zárult a
téli szakmai esték sorozat,
ott voltak, sõt támogatták a
Sárgödör téri, dunakömlõdi
borverseny; a paksit, ahol
kiválasztották az év borát,
az önkormányzattal közösen
szervezték. A szüreti napokat, boráldást szintén segítették. Az éves programtervezetet minden alkalommal
a tagok érdeklõdésének
megfelelõen alakítják ki. Így
történt ez most is. A szakmai téli esték elõadásaira
idén is sokan ellátogattak, a
hagyományos helyi borversenyek és a szakmai kirándulás elõkészítése is megkezdõdött. Idén május környékén a dél-balatoni borvidék megtekintését tûzte ki
célul a szervezet. Emellett a
növényvédõszer-bemutatót,
valamint a kedvezményes
permetezõszer-vásárt ebben
az esztendõben is megszervezi a hegyközség. Az ellenõrzõ bizottság elnökévé dr.
Wayer Ferencet választották, a hatósági feladatokat
ellátó hegybíró a következõ
ciklusban is Keller János
lesz. A régi-új hegybíró tájékoztatása szerint az anyagi forrás rendelkezésre áll a
régóta tervezett szõlõbetegségelõrejelzõ-rendszer
felállításához, amely jelentõs segítséget nyújtana a
gazdák munkájához. Sikeres pályázat esetén a berendezés kiépítése még a nyáron megtörténhet, ennek
köszönhetõen a hegyközség
irodájának ablakában, valamint az interneten is tájékozódhatnának az érintettek
az aktuális helyzetrõl.
-dal-
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Paks megfigyelési zónában

– A madárinfluenza H5N1
törzsét több mint tíz éve ismerik a szakemberek. Maga
a madárinfluenza egy évszázadok óta létezõ betegség –
tudtuk meg dr. Angyal László kerületi fõállatorvostól. A
WHO adatai szerint eddig
világszerte mintegy 200 emberi megbetegedést jelentettek, közülük 80 halálos
volt. A legtöbben Vietnamban, Thaiföldön, Kambodzsában és Indonéziában estek áldozatul, ami a nem
megfelelõ higiéniai körülmények miatt történhetett
meg, hiszen itt sokan a szárnyasokkal alszanak, étkeznek A baromfiknál a betegséget láz, borzolt tollazat,
tátott csõr, krákogás, valamint hasmenés jelzi. A madárinfluenza gyors lefolyású, az állomány 3-4 nap alatt
elpusztulhat. Elsõsorban
vadvízi madarak terjesztik,
bélsárral, torokváladékkal,
az ivóvíz, vagy takarmány
megfertõzésével. A Dunaszentbenedeknél talált fertõzött madártetem, s a
H5N1 vírus megjelenése miatt három kilométeres körzetében rendeltek el védõzónát, ide Dunaszentbenedek,
Géderlak és Uszód közigazgatási területe tartozik. Tíz
kilométeres körzetben megfigyelési zónát jelöltek ki,

melybe Paks–Csámpa, Dunaszentgyörgy és Dunakömlõd is beletartozik. Rendelet
írja elõ, hogy baromfit, tojást, trágyát nem lehet kiszállítani a körzetbõl a betegség észlelésétõl 30 napig,
feltéve, ha nem találnak
újabb
megbetegedést.

Dr. Angyal László elmondta:
– A baromfiboltokban mindenki nyugodtan vásárolhat
ellenõrzött baromfitermékeket. A lakosságot kérik,
hogy a szárnyasokat és a takarmányt tartsák zárt helyen, hogy megelõzhetõek
legyenek az újabb megbetegedések. Tilalom vonatkozik
a vadmadarak vadászatára
is. A jegyzõ elrendelte, hogy
a városban és körzetében
számlálják össze a baromfikat. Ezt jelenleg három
mezõõr végzi. Vezetõjük,
Ledneczki György elmondta, kevesen vannak ehhez a
feladathoz, így az összeszámlálás 3-4 hétig is eltarthat. Eddig átlagosan 30-40
baromfit számláltak utcánként. A mezõõr szerint az
emberek nem félnek, és a
legtöbben megtették az óvintézkedéseket.
Polgár Tamás

PAKSI HÍRNÖK
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: március 24.
Panorámakép: www.paksnet.hu

Fotók: TelePaks
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Csámpa félhomályban

Közösségi házat akarnak

Cseresznyés után Csámpán
is lakossági fórumot tartott
a külsõ városrészek településrészi önkormányzata. –
2005-ben sok eredményt
könyvelhettek el – hangzott
el az összejövetelen. Megvásároltak egy épületet, ahol
közösségi házat alakítottak
ki. Itt még akadnak teendõk, de már formálódik a
társasági élet. Tennivaló
akad más területen is, ezekhez viszont kivétel nélkül
pénz kell. A legaggasztóbb,
hogy katasztrofálisak az útviszonyok, szinte egyáltalán
nincs közvilágítás. Most 22
póznán ég a lámpa, de legalább 50-52 kellene, akad
olyan hely, ahol ezerméternyire van egymástól a két
lámpa. Az önkormányzat
igyekszik segíteni, idén 5-6

A közösségi ház létrehozása
a legsürgetõbb feladat jelenleg Gyapán – hangzott el
azon az összejövetelen, ahova a település lakóit várták a
külsõ városrészek településrészi
önkormányzatának
képviselõi. A lakossági fórumon Hajdú János polgármester is részt vett.
Az elmúlt években jelentõsen fejlõdött az infrastruktúra Gyapán. A fõút új burkolatot kapott, járda és közvilágítás épült, a felszíni vízelvezetés is megoldódott. Emellett
már vezetékrendszeren keresztül jut el a víz a településrész háztartásaiba. – A jelenlegi önkormányzati ciklusban elsõ és legfontosabb
feladatul a település arculatának megteremtését tûztük
ki. Ehhez eszközöket kerestünk, amelyeket a sport és a
kultúra területén találtunk
meg – mondta el a lakossági
fórumon Ulbert Ferenc. A
részönkormányzati képviselõ hozzátette: – A munka
meghozta gyümölcsét, hiszen a falu lakóinak közremûködésével kialakítottunk
egy sportpályát, amelyen
már különféle sporteszközök
is szolgálják a tartalmas kikapcsolódást. Emellett fellendült a településen a kulturális élet is. A gyerekek karácsonykor mûsorral köszöntötték a falu lakóit és az
Orvoskúti Kápolna felújításával hagyományteremtõ
program is született Gyapán:
falunapot rendeztek. A sok
látogatót vonzó programot

új lámpatestet ígértek. Várhatóan az utak állapota is javul, szerepel a csámpai út
felújítása a költségvetésben.
A földutak többsége azonban még mindig elszomorító, ide összetört betontörmeléket szánnak. A „fõút”
már elkészült, a közök várnak rendezésre. Ezeket
egyébként éppen ezen a lakossági fórumon számozták
meg, s a jövõben így azonosítják õket. Felmerült még
gondként a csapadékvíz-elvezetés hiánya is. Feil József
csámpai képviselõ elmondta,
szétszórtan élnek, nehezen
jut el mindenkihez az információ, ezért úgy döntöttek,
hogy négy különbözõ ponton
információs táblát helyeznek el.
-vida-

A Paks Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete
2006. március 25-én 14 órakor tartja az ötödik Sárgödör
téri Rendhagyó Borversenyt a Polgár pincében. Elõtte
közgyûlést tartanak 13 órától.
A borversenyre az alábbi kategóriákban lehet nevezni:
fehérbor, vörösbor, rozé, illetve sillerbor, óbor. Minden
mintából két palackot kell leadni.
A minta leadás helye: 2006. március 22–23-án 16 és 18
óra között Haaz Ferenc présházában.
Fotó: Szaffenauer Ferenc

idén a pünkösd utáni elsõ vasárnap tartják. Heizler Zoltán részönkormányzati képviselõ tájékoztatása szerint
az elsõ nap a sporté lesz, a
rendezvényeket a helyi
sportegyesület szervezi. Vasárnap pedig a kápolnához
várják a zarándokokat, vendégeket, akiket kulturális
mûsorral köszöntenek.
A lakossági fórumon többször is elhangzott a régi
igény egy faluház létrehozására, amely nagy segítséget
nyújtana a közösségi élet
színesítéséhez. Ezt a feladatot minél elõbb szeretnék
megvalósítani, hiszen a szükséges anyagi forrás egy része rendelkezésre áll. Kovács Sándor, a külsõ városrészek településrészi önkormányzatának vezetõje elmondta: míg az induláskor
csupán egymillió forintból
gazdálkodott a négy településrész, idén ez az összeg
már tízmillió forint. Ebbõl az
igényeket is figyelembe véve
egyenlõen részesülnek a tagtelepülések. Így Gyapának a
fejlesztésre két és fél millió
forint biztosan rendelkezésre áll. – A részönkormányzat
mûködésének hároméves
ciklusa Gyapának is új lehetõségeket hozott, amivel élnek a település lakói. Fontosnak érzik a falu jövõjét,
amelyet bizonyít többek között az a sok érdeklõdõ, aki
részt vett a lakossági fórumon. – tette hozzá Kovács
Sándor.
-dal-

A mintákhoz üvegeket és dugókat ugyanitt lehet felvenni!
Nevezési díj: minden résztvevõnek 300.- Ft /minta, vacsora ára: a nevezõknek 600.-Ft
A borversenyen, hasonlóképpen az elõzõ évi rendezvényekhez, lehetõséget adnak a bormintát leadóknak borbírálatra. Más érdeklõdõk térítés ellenében borkóstoláson vehetnek részt, illetve vacsorázhatnak.
Elõzetes információk: 20/4534346, 20/3164221
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A harmadik úton

Dr. Tóth Csaba Attila, a
MIÉP-JOBBIK, A HARMADIK ÚT jelöltje nemzeti sorskérdésnek tekinti, hogy pártja ott legyen a törvényhozásban. A Tolnán élõ képviselõjelölt, aki feleségével négy közös gyermeket nevel, követendõ példaként a két világháború közti éveket hozta fel,
amikor a megcsonkított Magyarország a gazdasági világválság és a külsõ ellenakarat
mellett is talpra állt, mert
megfelelõ vezetõi voltak.
Kijelentette továbbá, hogy a
parlament pártjai méltatlanná váltak az ország további
vezetésére, mivel 1990-tõl az
elmúlt tizenhat évben a legnagyobb lehetõségek ellenére is
csõdbe vitték az országot.
A jelölt megemlítette a magyar sajtó hallgatását, mely
véleménye szerint nem beszélt a lengyelországi eseményekrõl. – Ha egy ország
megelégeli a külföldi erõszakos befolyást, akkor a semmibõl is kormányerõvé képes
válni, ha akar – beszélt a lengyel példáról, és hozzáfûzte,
hogy a pártja nem fog megszavazni nemzeti érdekkel ellentétes törvényeket. – A Németh László által is megmutatott magyar út ott áll elõttünk
– fogalmazott Dr. Tóth Csaba
Attila – Elsõ lépés az elsõ fordulóban a pártok közül a
MIÉP-JOBBIK, A HARMADIK ÚT-at választani. -kg-
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Kételyek között az elsõ választók
Idén 400 ezer középiskolás korú elsõ választó adhatja le voksát az országgyûlési választásokon. Közülük 200 ezren a 2004-es európai parlamenti választásokon és a kettõs
népszavazáson sem szavazhattak még. Felmérések szerint egyébként az elsõ szavazók
korlátozott társadalmi és politikai ismereteik miatt különösen befolyásolhatók. – A fiatalok nagy része nincs tisztában a parlament, a kormány vagy az ellenzék fogalmával sem, ezért többnyire a szülõk politikai
beállítottsága szerint szavaznak – írja a
Figyelõnet. A Szonda Ipsos legfrissebb kimutatása szerint a 18 és 22 éveseknek (tehát az elsõ szavazóknak) csupán 37 százaléka menne el szavazni. Az Országgyûlési Választási Iroda központilag küld tájékoztató

anyagot az elsõ választók számára – tudtuk
meg dr. Blazsek Balázs jegyzõtõl. Ezt két
héttel az elsõ forduló elõtt kapják kézhez az
ifjú szavazók.
Azok az elsõ választók, akik információt
szeretnének kapni, megtalálnak mindent a
www.elsovalaszto.hu internetes címen.
-fjLapzártáig a Tolna megyei kettes számú
választókerületben a következõ képviselõjelölteket vették nyilvántartásba: ifj. Csonka József (MCF Roma Összefogás Párt),
Komáromi Lilla (MDF), Molnár József
(MSZP), dr. Strasszer Tamás (SZDSZ),
Tóth Ferenc (Fidesz, KDNP).

TÉREN ÁDÁM
Sajnos szerintem konkrétan a választásokról, illetve az azzal kapcsolatos tudnivalókról kevés információ hangzik el
a sajtóban, viszont a csapból is politika folyik. Mi általában
otthon, a családban beszélgetünk errõl a témáról, de azt,
hogy elmegyek-e szavazni, nem tudom, még nem döntöttem el.
VÁRSZEGI ESZTER
Természetesen elmegyek szavazni, figyelem a híreket és a
szüleimmel is beszélgetünk errõl. Az iskolában a történelemtanárunk is nagyon segítõkész. Bár próbálom nyomon
követni, de helyileg sajnos kevés információt kapunk, és
eléggé bonyolultnak tartom a magyar választási rendszert.
SZABÓ KRISZTIÁN
A médiából tájékozódom a választásokkal kapcsolatos tudnivalókról. Igazából inkább csak az országos eseményeket
követem figyelemmel, a helyi politikát nem. Nem tudok
még mindent, de próbálok minél több információt összegyûjteni, hogy megfelelõen adjam le a voksomat.
BARANYA KRISZTIÁN
Politikai mûsorokat nézek, böngészem az internetet. Az iskolában tanultunk a régi választásokról, de a mostaniban
is sokat segítenek a történelemtanárok, bemutatják, elmagyarázzák, mit, hogyan kell. Így úgy érzem, megfelelõen
tájékozott vagyok, és felkészült a választásra.
KRASZNAVÖLGYI ÁGNES
Igyekszem minél jobban tájékozódni a választásokról,
mert még nem tudok mindent. Ehhez különbözõ internetes oldalakat, fórumokat használok, illetve a napi sajtóból értesülök a politika eseményeirõl.

Fotók: Fonyó Dániel

VÁROS

A fejlõdés záloga az oktatás

Az MSZP paksi kampánynyitójának vendége volt Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnök beszédét megelõzõen
Molnár Józsefet, a párt Tolna
megye kettes körzetében induló jelöltjét ismerhették
meg az érdeklõdõk. Molnár
József kiemelte, lendületes
paksi kistérséget szeretne,
ennek megvalósításához a választók támogatását kéri.
Gyurcsány Ferenc elsõként
arról szólt, hogy Magyarország az elmúlt négy évben
rendezte kapcsolatait az
Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal, illetve
az unió vezetõ hatalmaival.

Ezután arról beszélt, hogy
Tolna megyének ki kell törni
abból az állapotból, hogy csak
az erõmûre koncentrál. El
kell érni, hogy olyan munkáltatók telepedjenek meg, melyek nem minden szállal az
erõmûhöz kötõdnek. A fejlesztésnek – mint fogalmazott
– nem lehet más a motorja,
mint a közlekedés és az oktatás fejlesztése. A M6-os Paksot is érintõ szakasza ígérete
szerint 2008-2009-re elkészül,
az ütemezés során ezt azért
hagyták késõbbre, mert abban bíztak, hogy uniós forrásokat is tudnak mozgósítani a
beruházáshoz.
Gyurcsány Ferenc a nyugdíjakkal kapcsolatban elmondta, nem egységes, hanem
igazságos emelésre van szükség. Újságírói kérdésre ismét
megerõsítette, az atomerõmûnek teljes állami tulajdonban kell maradnia. Az új blokkok építésérõl pedig akkor
kell majd dönteni, ha a paksi
szakemberek kidolgozták,
hogy mit és mennyibõl lehetne megvalósítani. Ennek tudatában népszavazásra kell
bocsátani a kérdést – tette
hozzá.
Vida Tünde

Tovább gyûjtik a cédulát
Az MSZP országgyûlési képviselõjelöltje, Molnár József
immár hivatalosan is jelölt,
ugyanis összegyûjtötte és a
választási bizottságnak leadta
a szükséges mennyiségû kopogtatócédulát. Errõl Molnár
József Faller Dezsõ kampányfõnök társaságában sajtótájékoztatón számolt be.
Faller Dezsõ elmondta, hogy
mintegy 20%-kal több ajánlószelvényre tettek szert, mint
a négy évvel ezelõtti kampány
hasonló idõszakában. A gyûjtést nem fejezik be, mert az jó
alkalom a személyes találko-

zásra. Molnár József ezen a
tájékoztatón mutatta be lapjuk, a Választókerületi Iránytû második számát. A képviselõjelölt egy témát ki is
emelt a kiadványból, e szerint
Paks körzetében a Bátaapáti
térségében alakult szervezethez hasonló térségfejlesztési
társulást szeretnének létrehozni, s ehhez támogatóként
az erõmûvet megnyerni. – Az
elõkészületeket már elkezdtük, és az atomerõmûvet is
megkerestem az ötlettel –
mondta Molnár József.
-vt-

Fotók: Szaffenauer Ferenc (balra), Fonyó Dániel (jobbra)
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Élhetõ vidéket akarnak

A Magyar Vidék és Polgári
Párt Horváth Zoltánt, a paksi
önkormányzat külsõ városrészek önkormányzatának cseresznyési képviselõjét jelöli az
országgyûlési választásokon.
A jelöltet a párt megyei elnöke, Pálinkás István mutatta be
sajtótájékoztató keretében.
Horváth Zoltán Cseresznyésben él, feleségével négy
gyermeket nevel, s fõként
mezõgazdasággal foglalkozik,
ezért, mint mondja, saját bõrén érzi, hogy melyek a legfontosabb megoldásra váró
feladatok ebben az ágazatban.
– A mezõgazdaság és a vidék
élete, gondjai szorosan össze-

fonódnak, ezért ismerem és
magaménak érzem a vidék
problémáit is – teszi hozzá.
Megoldást nem csak abban
lát, hogy egyre több pénzzel
kell segíteni a mezõgazdaságból élõket. Sokkal inkább
szükség van a tudásra és a
szakértelemre. Mivel a Magyar Vidék és Polgári Párt
céljai összhangban vannak az
elképzeléseivel, vállalta, hogy
a választókörzet országgyûlési képviselõjelöltje lesz, s ha
lehetõsége lesz rá, képviseli a
körzet érdekeit.
– Azt akarjuk, hogy ismét jó
legyen vidéken élni, váljanak
élõvé a faluközösségek, maradjanak meg és fejlõdjenek a
falusi iskolák. El akarjuk érni,
hogy a vidéki értelmiség maradhasson vidéken, erõsödjön
meg a család hagyományos
szerepe, ezért támogatjuk
nagycsaládokat – vette sorra
elképzeléseit a képviselõjelölt.
Mint elmondta, a ritkán lakott területeken élõk csupán a
magyar népesség 3-4 %-át teszik ki, de mindenki számára
fontos a kistelepülések túlélése, hogy biztosíthassák a városban élõk számára nélkülözhetetlen, éltetõ hátteret.

Adópolitika SZDSZ-módra
A paksi Liberális Klub tavaszi politikai estjeinek sorában
„Amit az adócsökkentés lehetõségeirõl tudni kell” címmel
Dióssy Gábor, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium
politikai államtitkára tartott
elõadást. Az államtitkár elmondta, hogy minden kormányzati erõnek, aki hatalomra jut, tudnia kell, mit
akar elérni az adópolitikájával. Az SZDSZ mint liberális
párt azt vallja, hogy az adóval
ösztönözni kell a lakosságot, a
munkavállalókat, a munkáltatókat, hogy nagyobb teljesítményt tudjanak elérni, ezért
az adópolitikából ki kell venni

a szociálpolitikát. – Meg kell
szüntetni az adókedvezmények legnagyobb részét, hogy
az adó valóban teljesítésre
ösztönözzön – mondta Dióssy
Gábor, aki szerint leginkább
az az adórendszer ösztönöz
teljesítményre, amelyik egységes kulccsal dolgozik. Az
est házigazdája az SZDSZ országgyûlési képviselõjelöltje,
dr. Strasszer Tamás volt, aki
elmondta, hogy az egykulcsos
adórendszernek az is a hozadéka lehet, hogy átláthatóbb,
egyszerûbb lenne a könyvelés, egyszerûbben lehetne a
vállalkozásoknak kalkulálniuk, adminisztrálniuk.
SJ
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Paks
nélkülözhetetlen
A Magyar Villamos Mûvek
(MVM) Magyarország harmadik-negyedik legnagyobb
vállalatcsoportja, melynek
sikeres mûködéséhez elengedhetetlen a jól képzett
mûszaki szakemberek utánpótlásának biztosítása, éppen ezért fontos számukra
például a mûegyetemi képzés – mondta Karl Imre, az
MVM stratégiai igazgatója
február végén, a Budapesti
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ipari nyílt
napján. Mint hangsúlyozta:
mindezek miatt az MVM és
mint a cégcsoport meghatározó vállalata, a Paksi Atomerõmû Rt. is sok szálon kötõdik a felsõoktatáshoz és
együttmûködnek a Mûegyetemmel. Az MVM keretmegállapodást kötött az
egyetemmel, amely az oktatást segíti. Ez az együttmûködés a paksi atomerõmû
szempontjából is lényeges,
hiszen mûködtetéséhez speciális tudású szakemberekre
van szüksége.
Karl Imre rámutatott,
hogy az atomerõmû nélkülözhetetlen a hazai villamosenergia-rendszerben.
Ennek fontosságát jelzi az
is, hogy a Parlament 96,7
százalékos többséggel támogatta az atomerõmû
üzemidõ-hosszabbítási elképzelését, mellyel együtt
megvalósítják a blokkok
teljesítménynövelését is.
Az igazgató jelezte: ritkán
kerül szóba, de az MVM
szeretné, hogy a jövõben
újabb blokkok épüljenek
Pakson, hiszen ez tiszta
energia, segítségével nagymértékben lehet csökkenteni az ország energiafüggõségét. Az év eleji gázszállítási gondok ugyanis rávilágítottak az ország kiszolgáltatott helyzetére.
Mayer György

ATOMERÕMÛ

Turizmus épül a tárolóra
A kutatások szinte a végére értek, megkezdõdik a létesítés. Legkésõbb 2008 elejére fogadóképessé válhat a bátaapáti radioaktív
hulladéktároló, ha a finanszírozáshoz szükséges forrás rendelkezésre áll – tájékoztatott a
Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. ügyvezetõje, dr. Hegyháti József. A terv az, hogy
nem csupán az atomerõmû kis és közepes aktivitású hulladékának befogadására alkalmas
felszín alatti tárolót építenek Bátaapátiban,
látogatóközpontot is szeretnének. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az
effajta nukleáris létesítmény
turistalátványosságnak számít, olyan azonban, amilyet
Bátaapátiban szeretnének,
nincs még a világon. Frigyesi
Ferenc beruházási igazgatótól megtudtuk, hogy vadasparkot, kilátót terveznek. Az
ötletet az adta, hogy az általuk használt terület határán
húzódik a Duna-Dráva Nemzeti Park védett természetvédelmi övezete. A központ évi
tízezer látogató fogadására
lesz alkalmas.
A leendõ tároló egyébként
két külön önálló egységbõl,
egy felszíni létesítménysor-

ból, illetve magából a felszín alatti tárolóból
áll majd, amely a végleges kiépítésnél összesen negyvenezer köbméter kis- és közepes
radioaktív hulladék elhelyezésére lesz alkalmas. Az elsõ szállítmány a tervek szerint
2007 végén, 2008 elején érkezhet meg Paksról. Ennek feltétele, hogy a beruházáshoz
szükséges források és hatósági engedélyek
rendelkezésre álljanak.
-tünde-

Fejlesztésre is jut pénz
Paksi ülésén megkötötte az idei évre szóló
keretszerzõdést a TEIT az atomerõmûvel és
a radioaktív hulladékkezelõ társasággal. A
Társadalmi Ellenõrzõ és Információs Társulás, mint nevében is hordozza, ellenõrzési, tájékoztatási feladatokat lát el, s ezért anyagi
támogatást kap a két cégtõl. Mint Török
Gusztáv elnök elmondta, a Paksi Atomerõmû
Rt.-tõl egy 1992-ben kötött szerzõdés alapján
57 millió forintot kapnak 2006-ban feladataik
ellátására. Ez az összeg idén több, mint a
duplájára egészül ki. 80 millió forintot kap a
TEIT azért, mert az õszre tervezett üzemzavar-elhárítás többletfeladatokat ró rá.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Kht. a
környezõ önkormányzatokat tömörítõ szervezetnek a közelükben – azaz Pakson – folyó
nukleáris beruházás költségeinek arányában
fizet. A Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója
bõvítése nyomán 240 millió kerül a TEIT
kasszájába. Ebbõl negyvenmilliót mûködésre, információtovábbításra, ellenõrzésre for-

dítnak, kettõszázat a társasággal egyeztetve
fejlesztésre. Erre hivatalosan idén nyílik lehetõségük elõször, mivel módosították az
atomtörvényt. Korábban az APEH és az Állami Számvevõszék folyton kifogást emelt, ha
nem közvetlen tájékoztatásra fordították a
juttatást. – Helyretette a dolgokat a törvénymódosítás – mondja dr. Hegyháti József. Az
RHK Kht. ügyvezetõje hozzátette: a polgármesterek joggal érveltek úgy, hogy számukra nagyobb információs csatorna, ha elmondhatják, hogy egy beruházás azért valósult
meg, mert a település felvállalt egy nemzeti
projektet. – Teljesen megérdemelten jutnak
támogatáshoz, s emelkednek ki a többi település sorából szép környezetükkel, rendezett
infrastruktúrájukkal, hiszen jelentõs szerepet vállalnak a nukleáris tájékoztatásban –
tette hozzá.
Török Gusztáv elnök elmondta, a pénzbõl
iskolákat, utakat, közösségi házakat újítanak
fel.
-vidaFotó: RHK Kht.
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Ami a számok mögött van Kevesebb esemény, több eszköz
Eredményesen dolgozott a
Paksi Rendõrkapitányság,
szögezte le a 2005-ös esztendõt értékelve Köllõ Imre
rendõrkapitány. A tavalyi évben a bûncselekmények száma minimálisan növekedett,
ehhez viszont a rendõrség
növekvõ eredményessége
párosult. Kiemelt, a lakosság
nyugalmát nagymértékben
zavaró bûncselekmény: emberölés, fegyveres rablás, utcai garázda magatartás nem
történt.
– A számok illetve az esetek
jellege azonban az értékelésnek csak egyik részét adják,
objektív képet akkor kapunk, ha mellé társítjuk, hogyan vélekedik a rendõrség
munkájáról a lakosság, az
önkormányzat – hangsúlyozta a kapitányság vezetõje. A
közlekedést illetõen elmondta, hogy bõven van tennivaló,
de látni kell, hogy a rendõrség nem képes egyedül befolyásolni a változást. A balesetekben szerepe van a jármûvek mûszaki állapotának, az
utak minõségének és a közle-

kedési morálnak. A rendõrség ellenõrzõ, megelõzõ tevékenységet végez, amelyet a
jövõben is folytatni fog. A
rendõrkapitány elmondta azt
is: tavaly részben megújult a
gépjármûállomány, valamint
felújították az épület villamos- és számítástechnikai
hálózatát, de további fejlesztésekre van szükség, a folyamatnak nem szabad megállnia. Ami az idei feladatokat
illeti, azok részben kiszámíthatók: tervezhetõek többek
között a sportrendezvényekhez, a választásokhoz, ünnepeinkhez kapcsolódó feladatok. Emellett az elõzõ évek
átlagát figyelembe véve arra
is számíthatnak a rend õrei,
hogy mintegy kétezer bûncselekmény elkövetése várható a hozzájuk tartozó területen, amelyet tudniuk kell
kezelni. A rendõrség mindemellett nagy hangsúlyt fektet a baleset- és bûnmegelõzésre. Az együtt gondolkodáshoz, megvalósításhoz várják a segítõket, tette hozzá
Köllõ Imre.
-kgy-

Nem fenyeget a víz
Kettõszázezer hektár elöntött területrõl, több, mint száz
belvíz által veszélyeztetett településrõl, kitelepítésekrõl
számolnak be az országos híradások. Pakson és
körzetében nincsen belvízveszély. A várható tavaszi
árhullámot felkészülten várja a város.
A dunai zsilipeket háromszáz centiméteres vízállásnál
zárja le a vízügyi hatóság.
Ennél magasabb vízállás
esetén, ha az idõjárás is csapadékosra fordul, már szükség van a szivattyúk mûködtetésére, mivel a víz nem tud
belefolyni a folyóba. Az esõvíz átemelésérõl nagyteljesítményû berendezésekkel
gondoskodnak. Tavaly az
atomerõmû két nagyteljesítményû szivattyút bocsátott a
város rendelkezésére, ezeket
Fotó: Szaffenauer Ferenc

karbantartás után február
végén helyezték ki szolgálati
helyükre, tudtuk meg Artim
Andrástól, a Paksi Vízmû
Kft ügyvezetõjétõl.
A tavaszi áradás idõpontja
és nagysága attól függ,
hogy milyen ütemben indul
meg a hegyekben a hóolvadás. Ha a folyamat lassú
lesz, akkor normál árhullám
jelenik meg a Dunán, gyors
olvadás esetén kell csupán
árvízvédelmi készültséget
elrendelni.

Ha röviden kellene értékelni a Paks Város Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltóságának (HÖT) 2005-ös évét,
a címbeli gondolattal le is
zárhatnánk az összegzést,
de mint mindig, most is a
lényeg a részletekben rejlik. A tûzoltók márciusi állományülésén Sátor Géza
parancsnok elmondta, hogy
az eseményre idén is meghívást kaptak a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetõi, a polgármester
és a teljes állomány. A 2005ös év értékelésénél a parancsnok beszámolt arról,
hogy 202 alkalommal riasztották az egységet, ebbõl 66
tûzeset volt, 96 mûszaki
mentés, és körülbelül negyven téves jelzés, vaklárma,
de természetesen ezekre a
riasztásokra is vonulniuk
kell a tûzoltóknak. A tûzesetek során egy személyt
kellett kimenteni, ketten
megsérültek, halállal járó
tûzeset nem történt a paksi
HÖT körzetében. A mûsza-

Az önkormányzat
megbízást
adott egy állandó
szivattyúk telepítésével foglalkozó
szakcégnek egy
tanulmányterv elkészítésére. Ez
alapján döntenek
majd arról, hogy
az árvíz által veszélyeztetett városrészekhez helyezzenek-e ki további nagyteljesítményû, állandó, elektromos szivattyúkat. Paks városa együttmûködési megállapodást írt alá a szekszárdi székhelyû VIZIG
szakaszmérnökséggel. A
szerzõdés
értelmében,
amennyiben árvízhelyzet
alakulna ki, további beren-

ki mentéseknél 18 személyt
szabadítottak ki a gépjármûvekbõl, ebbõl 14 súlyos
sérültet. Négyen hunytak
el azoknál a baleseteknél,
ahova az állománynak vonulnia kellett. A parancsnok elmondta még, hogy a
mûködési területen található önkormányzatokkal, polgármesterekkel igen jó
kapcsolatot ápol a tûzoltóság, ami azért is fontos,
mert minden egyes településnek önálló tûzvédelmi
hatósága van. A gazdaság
növekedésével párhuzamosan gyarapodik a szakhatósági ügyek száma is, tájékoztatott Sátor Géza. Elhangzott az is, hogy az állomány kiváló szakmai és fizikai formában van, de ez kötelezõ elvárás a tûzoltókkal
szemben. Ennek, s a technika javulásának köszönhetõen hatékonyabban tudtak
közremûködni a veszélyhelyzetek elhárításában.
SJ

dezéseket bérel a város a
cégtõl.
Jelenleg apadó vízállás van
a Dunán Paksnál, az olvadás
megindulásáról, így a vízszint emelkedésérõl egyelõre az elõrejelzések nem tudnak tájékoztatást adni.
-dal-
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MOZAIK

Hajnalig ropták a lovasok

A paksi lovasok, s barátaik lovas bált tartottak Biritón, a
szakképzõ iskola éttermében.
Csupán baráti összejövetelnek indult, népes vendégsereget felvonultató program lett
belõle: mintegy kétszázan
gyûltek össze. A szervezõk
igyekeztek mindent megtenni a bál sikeréért, meghívták
a pécsi Eurodance Táncstúdiót, melynek egy csoportja
western összeállítással kápráztatta el a közönséget. A
fellépõk közül ketten nem voltak teljesen vadidegenek a
közönség számára, egyikük,
ifjabb Fritz János paksi; a
szólótáncos pedig néhány éve

a tavaszi fesztiválon elnyerte
a Mister Atom címet. A vérbõ
produkción túlmenõen az
igen értékes nyereményekkel
kecsegtetõ tombola örvendett népszerûségnek, a legszerencsésebb bálozók egyike párjával két éjszakát tölthet a kistápéi Zichy Parkhotelben, ahol egyebek között
wellness szolgáltatások várják. A bálozók egyébként hajnalig táncoltak Kiss Lajos és
társa zenéjére, s abban állapodtak meg, hogy ezentúl
minden esztendõben tartanak lovas bált, sõt egyéb közös programokat is.
-vt-

Újjáalakult múzeumbarát kör
A helyi hagyományok felelevenítését, a helytörténeti értékek és a múzeumi rendezvények, események pártfogását tûzte ki célul maga elé az
újonnan megalakult Múzeumkedvelõk Egyesülete. A
csoportot alkotó csaknem
harminc fõ Múzeumbarátok
Köre néven tevékenykedett
idáig a Városi Múzeumban
Kernné Magda Irén és dr.
Wartig László vezetésével. Az
új egyesület elnöke Örvös Ferenc, titkára Pintér Gabriella,
a Városi Múzeum munkatársa lett. Az elsõ összejövetelen
összeállították az éves programot. Ebben szerepelnek
helytörténeti elõadások, múzeumlátogatással egybekötött kirándulások, és meghívott elõadók által prezentált
programok egyaránt.
Az alakuló ülésen már elõadáson is részt vehettek a
helytörténetet kedvelõk, újdonsült elnökük, Örvös Ferenc jóvoltából, aki „Paks tör-

téneti és társadalmi életérõl a
két világháború között” címmel tartott érdekes beszámolót. Ebben elõször vázolta,
hogy a korabeli lakosság viszonylagos felekezetenkénti
elkülönülésben élt. Ezt a
tényt elõször az oktatás helyzetének felvázolásával támasztotta alá, majd élményszerû visszaemlékezés keretében – az elõadásba helyenként bekapcsolódó hallgatósággal együtt – a közösségi
rendezvények szokásos menetét elevenítette fel. A jelenlévõk nagy részében kellemes
emlékeket ébresztett a korabeli lakodalmak, bálok, sorozások és irodalmi színpadi
elõadások szokásos lefolyásának emlegetése, melyben az
ifjabbak is találtak érdekes
kortörténeti momentumokat.
A Múzeumkedvelõk Egyesülete nyitott, minden érdeklõdõt várnak tagjaik sorába
és programjaikra.
S. Szabó

Filmklub

ségfejlesztés, a drogprevenció kérdését úgy, hogy nem
csak szavakkal, hanem gyakorlatiasabb programokkal
ösztönzik a fiatalokat az
egészséges, mozgásban gazdag életmódra – mondta el dr.
Vöröss Endréné egészségnevelõ. A filmklubot a diákok
érdeklõdése hívta életre. A
filmet minden esetben a kortárssegítõk választják ki,
majd a vetítés után megbeszélik a látottakat.
– Sok érdekes gondolat merül fel a filmek kapcsán, az
eddigi alkalmakon szinte kérdezni sem kellett – mondta el
tapasztalatait Kozma Gyõzõ
kortárskoordinátor, az ESZI
tanára. A fiatalok ellátogattak a pécsi drogambulanciára, és megrendezik a
„Légy az egészség rabja” elnevezésû, középiskolásoknak
szóló, megyei vetélkedõt.
-gyöngy-

Költõi est a Prelátusban
A Pákolitz István Városi
Könyvtár és a Bor-dámák
Paksi Egyesülete közös
meghívására versesköteteibõl tartott felolvasással
egybekötött bemutatót Kis
Pál István szekszárdi költõ.
A vendégeket Tóthné Németh Irén, az egyesület elnöke köszöntötte, majd Gutai István, a könyvtár vezetõje vette át a szót, aki, miután bemutatta a költõt és
alkotásait, rövid irodalmi
ismertetõvel
bevezetést
adott a rendezvényhez. A
költeményeket Tell Edit
versmondó és maga Kis Pál

István olvasta fel a közönségnek. Az igen kellemes
hangulatú költõi est középpontjában a verssorokban
megörökített szõlõ és bor, a
líra és a nõ mint a költészet
ihletõje állt. Az este folyamán Kis Pál István a Négyszemközt az Úrral, az In
Baccho et Venere (Versek a
borok szerelmérõl és a szerelmek boráról), valamint a
Mirtuszlevelek Bakkhosz
szekszárdi kertjébõl (Kortyadagoló idõmértékek jeles
alkalmakra) címû kötetei
nyertek bemutatást.
LANNA

Második összejövetelét tartották annak a filmklubnak,
amely az „Egészséges iskolákért egészségfejlesztési projekt” keretében valósult meg,
a „Jövõ Drogok Nélkül” Alapítvány és a városi egészségnevelés szervezésében, az
ESZI illetve a Vak Bottyán
Gimnázium kortárssegítõinek közremûködésével. – Ebben az évben arra helyezik a
hangsúlyt, hogy minél több
oldalról körüljárják az egész-

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

MOZAIK

9

Erdélyi turnéra készül a Norm
Olyanok, mint a zenéjük.
Vidámak, viccesek, jókedvûek, Norm-álisok. Lassan
már három éve ismerheti
nevüket a paksi közönség.
Játszottak nagyvárosokban, országos rendezvényeken, mégis keveset tudunk a Norm zenekarról.
– A kezdetekrõl elég hoszszan lehetne beszélni, de a lényeg, hogy az alapformáció
két korábbi banda tagjaiból
jött össze – árulta el Ambach
Bence, a Norm gitárosa. 2003
nyarán kezdtek együtt zenélni, ekkor még csak hárman
voltak, Bence, Ádi és Kiss Adrián. Próbák hosszú sora következett ezután, de már ekkor elkezdtek azon gondolkodni, hogy bõvítsék a csapatot, így került a bandába
Heimbuch Fülöp trombitás,
aki a Paksi Big Bandben is
játszott.
Elsõ hivatalos koncertjüket
2004. február 28-án a Grand
Café-ban tartották.

A következõ fontos állomás
2004 nyara, ekkor a pécsi
Summerground tehetségkutató fesztiválon vettek részt.
Itt elsõk lettek, és a következõ
évben a nagyszínpadon játszhattak volna, ám a 2005-ös
fesztivál elmaradt. Idõközben
az együttes összeállítása is
változott. Tavaly Kónya Zoltán ült a dobok mögé, pár héttel késõbb bekerült a bandába
Závodi Attila szaxofonos is.
A fellépések is sûrûsödtek,
ismertebb honi punkegyüttesek elõzenekaraként léptek
fel, illetve tavaly szerepeltek a

pécsi Rockmaraton tehetségkutatón, amit szintén megnyertek. Így idén a nagyszínpadon adhatnak koncertet, július 13-án.
2005 szeptemberében Szekszárdon vett részt a Norm egy
tehetségkutató versenyen,
ahol harmadik helyezést értek el. A zsûri egyik tagjának,
Gyimesi Sándornak nagyon
tetszett a zenéjük, így meghívta õket egy egyhetes erdélyi-vajdasági turnéra, ahol az
Aurora elõzenekara lesznek.
Zenei világukról Bence elmondta, hogy punk alapokon

Ivett új oldaláról mutatkozott be

Három évvel ezelõtt még úgy
mutattam volna be Ivettet,
hogy õ a mikrofon ördöge:
magától értetõdõ természetességgel kezelte a technikai
eszközöket, és készített interjút, akár élõ adásban is. A
Fortuna Rádió zenei mûsoráFotó: Norm (fent), Molnár Gyula (lent)

nak is több ízben volt vendége
– a mûsorvezetõ legnagyobb
elragadtatására – mivel rockrajongó is volt egyúttal.
Nemrég azonban egy városi
ünnepség alkalmából új arcát
ismerhettem meg: Ivett szavalóként is kiválóan helytállt.
– Acsádi Rozália versét
mondtam el. A költemény
már csak azért is közel állt
hozzám, mert nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy
elõadhattam egykori iskolám tanítójának alkotását –
magyarázza Ivett, majd
megjegyzi, hogy alsó tagozatos korában még a prózamondás állt hozzá közel. A
versek csak késõbb kezdték
érdekelni, talán azért, mert
maga is elkezdett írni, és ez
ösztönözte arra, hogy má-

sok mûvét is alaposabban
tanulmányozza. – Ezáltal a
versekbe jobban bele tudom
magam élni, és jobban át tudom adni a közönségnek –
mondja. Mikor saját mûvei
felõl faggatom, elhárítja az
érdeklõdést:
– Leginkább egy-egy személyhez írom, de itt lapulnak a fiókomban. Ennyi. Az
iskolában szokott megjelenni az „Így írunk mi” c. diákantológia, ott napvilágot látott két versem, de én ezeket nem a nyilvánosságnak
szánom, ezek személyes
dolgok – szögezi le. Így hát
inkább a médiával kapcsolatos tervei felõl érdeklõdöm.
– Mostanában sajnos nem
sikerült megcsillogtatnom
ezt a tehetségemet. A For-

nyugszik, de nehéz behatárolni. Stílusukra leginkább talán
a happy punk kifejezés illik.
Abban teljesen egyetértenek,
hogy nem igazán van itthon
példaképük, inkább amerikai
bandák, mint a Reel Big Fish
vagy a Mad Caddies zenéjét
hallgatják szívesen.
Sokat köszönhetnek Müller
Laci barátjuknak, aki elég nívós hangtechnikát hozott öszsze számukra, koncerteken
hangosít, szállításban segít,
szóval a csapat mindenese.
Pár számukat ugyan sikerült
már rögzíteniük (ezek az
internetrõl
letölthetõk)
promóciós céllal, de egy hosszabb stúdiómunkába szponzor
nélkül nem tudnak belefogni.
Ennek ellenére mindegyikük
optimista a jövõt illetõen. Pakson legközelebb május 20-án
láthatjuk õket a Grand
Caféban, addig is, ha valaki érdeklõdik az együttes iránt, keresse fel a www.norm.atw.hu
weboldalt.
Fellinger József
tuna Rádióban nagyon
klassz kis diákmûsort szerkesztettünk annak idején,
ott kedveltem meg a média
világát. Álmomat, hogy újságíró leszek, azóta sem adtam fel. Két alkalommal is
részt vettem a Diák Újságírók Egyesületének táborában, fantasztikus nyarak
voltak! Még rövid ideig készítettem riportokat a velem egyívású fiatalokkal, de
aztán be kellett látnom,
hogy az én idõmbe se fér
bele minden – mondja.
Ivett a Vak Bottyán Gimnázium 11. évfolyamának humán tagozatán tanul. Nemrég iskolája révén Olaszországba utazhatott, ahol ismét új benyomásokat, tapasztalatokat gyûjtött. Még
az is lehet, hogy ismét tollat
ragad.
S. Szabó
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’48-as sírok a paksi temetõben
Egy évvel ezelõtt rövid cikkben igyekeztem élesztgetni
néhány elfelejtett 1848-as
paksi honvéd emlékét, szerencsésen megmaradt temetkezési helyeikre irányítva a figyelmet. Azóta Kernné
Magda Irén kolléganõmnek
és Bencze Barnabás tanár
úrnak köszönhetõen újabb
három sírról szereztem tudomást.
Krpeláni Huszár Adolf sírját a Kálvária-temetõben, a
kápolnához vezetõ járdáról
az elsõ letérõn balra fordulva, az ösvény bal oldalán találjuk, a Tölgyessi család sírboltja mellett. A kereszttel
díszített szürke sírkõ két oszlop által közrefogott szövegmezejére ezt vésték: „Itt
nyugszik / Krpeláni Huszár
Adolf / Tolna-Kömlõd volt
jegyzõje / 1848-as honvéd /
élt 68 évet / meghalt 1898. január 22.” A kõrõl kiderül,
hogy ugyanide temették a 44
évesen, 1905-ben meghalt
Huszár Eleket, aki vélhetõleg Huszár Adolf fia lehetett.
A hátoldalon Koltai Béla
(1899–1963) és Schád Klára
(1901–1970) neve olvasható.
Bár tudjuk, hogy Huszár
Adolf nõs volt, feleségét,
Lõrinczi Rozáliát – úgy tûnik
– nem mellé temették.
A halotti anyakönyv bejegyzése szerint Huszár Adolf a
Zala megyei Nedeliczen (késõbb Drávavásárhely, ma
Szlovénia) született 1829-ben
vagy 1830-ban. Apját, aki maga is jegyzõ volt, Huszár Istvánnak hívták, de édesanyja
nevére ekkor már nem emlékeztek. A család furcsa hangzású nemesi elõnevében egy
szlovákok lakta Túróc megyei falu, Krpelán – magyarul Kerpelény – rejtõzik,
amelyet egyik õsük még a 16.
század közepén szerzett. A
család jó része a 19. század
közepén még a Felvidéken
élt, de néhányan ekkorra az
ország más részeire is elke-

rültek. Utóbbiak között volt
hõsünk, Huszár Adolf is, aki
egy 1859-es adat szerint a tolnai járásbíróságnál volt írnok. Az 1848-ban mindössze
18-19 éves Huszár Adolf szabadságharcos szerepérõl, annak tényén kívül semmit sem
tudunk, csak feltételezhetjük,
hogy nemesi származása révén akár nemzetõrtiszt is lehetett.
Kohn Gábor orvos sírját a
zsidó temetõben, a sorba rendezett, régi típusú sírkövektõl elkülönülve találjuk.
Hamvait a Behr és Kohn családok kovácsoltvas kerítéssel
körülvett sírboltja rejti. A világosszürke obeliszk felirata
szerint ide temették el Kohn
Jankát, Behr Ármint és Behr
Árminnét. A minket érdeklõ
rész így szól: „Itt nyugszik a
legjobb férj, / a legönfeláldozóbb apa, / Dr. Kohn Gábor /
tb. megyei fõorvos / született
1829. május 26-án / meghalt /
érdemdús életének 78-ik /
példásan boldog házaséletének / 49-ik évében / 1907.
május hó 25-én. / Nyugodjék
békében! Béke poraira!”.
Életét Szinnyei József életrajzi munkájából (Magyar
írók élete és munkái) ismerjük. Kohn Gábor 1829-ben
„szegény szülõk” gyermekeként született Pakson. A gimnáziumot Kecskeméten és
Pesten végezte, a forradalom
kitörésekor, 1848-ban éppen

bölcsészetet hallgatott. Szabadságharcos tevékenységérõl mindössze azt tudjuk,
hogy „Bem alatt küzdött,
mint legionarius Jellasics ellen”. Úgy tûnik, hogy bölcsészeti tanulmányait a szabadságharc után nem folytatta és
Világos után valószínûleg
azonnal orvosi tanulmányokba kezdhetett (ezt ráadásul
Bécsben végezte). 1854-ben
már végzett orvosként tért
vissza szülõvárosába, ahol 1897-ben
még aktívan dolgozott. Szintén Szinnyeitõl tudjuk, hogy
gyakran
tartott
„népszerû felolvasásokat”, amelyek a
helyi
lapokban
nyomtatásban
is
megjelentek.
Derczeni
Munkácsy Sándor vadrózsával, akácfával és
ecetfával szinte áthatolhatatlanul körbenõtt, vaskerítéssel is
övezett sírja az Öreghegy utcai református temetõben található. A fekete obeliszken ez
olvasható: „Itt nyugszik / Nt.
derceni / Munkácsy Sándor /
kiérdemült esperes / egyh.
ker. tanácsbíró / és a paksi
gyülekezetnek / 38 évig volt
buzgó lelkipásztora / meghalt
1893. aug. 20-án / 70 éves korában. / Áldás poraira!”

Életét és munkásságát szintén Szinnyei József örökítette meg. E szerint 1823. november 11-én látta meg a
napvilágot a Baranya megyei
Szaporcán, ahol apja, Munkácsy Dániel református lelkész volt. A gimnázium felsõbb osztályait Kiskunhalason végezte, Kecskeméten
bölcsészetet, jogot és teológiát tanult, s 1845-ben itt avatták lelkésszé. 1848-as szere-

pérõl Szinnyei is csak annyit
tudott, hogy „1849-ben a komáromi várba ment és ott
szolgált honvéd-tiszti minõségben”. A szabadságharc
után bujdosni kényszerült.
Az elnyomás enyhültével
elõbb Medinán segédlelkész,
majd 1852-tõl Dunaföldváron, végül 1854-tõl paksi
lelkész lett, 1873 és 1875 között a fõesperesi tisztet is viselte. Utolsó 15 évében egy
baleset miatt mankóval járt,
de hivatalától ekkor sem vált
meg. Különféle egyházi lapokban publikált, négy nyelven írt és beszélt, sokat utazott külföldön, hatalmas
könyvtárát a budapesti református teológiára hagyta.
„Egyházi beszédeit” halála
után könyv alakban is kiadták.
K. Németh András
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Híres paksiak, paksi hírességek

Daróczy Zsiga
Közeledve a magyar sajtó
napjához, érdemes legalább
néhány mondatban megemlékezni arról, hogy Pakson
1882 és 1901 között jelentek
meg különféle újságok, folyóiratok. A korabeli újságírás meghatározó személyiségei Balás Sándor és
Daróczy Zsiga. Balás Sándor szerepe ismertebb, a róla elnevezett díjat a helyi sajtó munkatársai kaphatják
meg színvonalas munkájukért.
Daróczy Zsiga egész életében legfontosabb feladatának
tartotta Paks közéletének
sajtóban való megjelenítését,
paksi újságok kiadását.
Királydaróci Daróczy Zsiga (Zsigmond, István, Ferenc) földbirtokos, laptulajdonos, alapító szerkesztõ, új-

ságíró Pakson (Dunakömlõdön) született 1846. november 17-én.
A családi hagyományok
szinte kötelezõvé tették számára a közösség érdekeit
képviselõ, támogató szerepvállalást. Vagyonának jelentõs részét áldozta arra, hogy
megteremtse és finanszírozza Pakson helyi lapok megjelenését. A korabeli újságok,
melynek tulajdonosa vagy
munkatársa: a Paks-Kalocsai Közlöny, a Magyar Szövetség, a Paksi Lapok, a Duna Vidéke, a Paksi Hírlap
fontos hírforrásai településünk életének.
Írásaiból megismerhetjük
a paksi közélet mindennapjait. Ezek a cikkek hívták fel
a lakosság figyelmét a közállapotokra: a filoxéra veszé-

Reklám, image, tehetség
Gondolatok a sajtó napján…
Lazán heverészek az ágyon.
Fontos rekvizitumok körülöttem. Távirányító készenlétben, mogyoró a kézben, borocska a vérben.
Kattintok, s máris képben
vagyok. Tudom honnét fúj a
szél, és honnét hull a hó... Tudom ki a hunyó és miért van
a bunyó... Tudom, hogy a nézõ szeretnivaló.
Reklámszignál.
Álmodnék egy álmot magamnak, de mire ellazult agysejtjeim dolgozni kezdenének, rosszcsont kölykök
édesanyja vakítóan fehér ruhában hirdeti az intelligens
mosópor mindenhatóságát.
Óvatosan lejjebb csúsztatom
a tekintetemet, egészen a pólómig. – Már megint bepaliztak! – konstatálom rezignáltan. Rám sóztak valami minimál IQ-jú port. A hülyéje kifakította a reklámfeliratot, és
meghagyta egy szombati há-

zibuli sültkolbászos, forralt
boros emlékét. Elmosolyodom és lapozok…
A csatorna új arculata nem
rossz. Gondolkodásra sarkall… Azt kapjuk, amit szeretünk, vagy azt szeretjük,
amit kapunk? Ideáljainkat
igazítjuk a tömegkultúrából
áradó mintákhoz, avagy éppen fordítva, árgus szemek
kutatják viselkedésünket,
szokásainkat, hogy ahhoz
igazítsák az eladásra kínált
televíziós világot?
A híradóban egy rövidhírre
figyelek fel: „Kosztolányi Dezsõrõl elnevezett újságíró iskola kezdi meg mûködését…” Ismét egy tanoda a
tenger sok között. Természetesen jeles újságírók tanítanak majd, utóvégre „minden
mesterség azzal mulat, azzal
vétkezik, amivel kenyerét keresi” – jegyezte meg egykor
egy Kosztolányi Dezsõ névre

lyeire, egy gõzfürdõ létesítésének fontosságára, a méhészegylet alapítására, a
korszerûbb gazdálkodás teendõire, a tûzvészek, biztosítási csalások áldozatainak
szenvedéseire, a község településfejlesztõ politikájának
hiányosságaira.
A paksi sportbarátok a
Daróczy-virtusúszást is az õ
egykori híradása nyomán
elevenítették fel. E tevékenysége Daróczy majdnem
teljes vagyonát elvitte, nem
vette észre, vagy nem akarta
tudomásul venni, hogy a
XIX. század végi dunántúli
kisvárosok lakossága sem
gazdasági lehetõségei, sem
kulturális igényei alapján
nem képesek fenntartani
egy városi hetilapot. Elszegényedve, megkeseredett
emberként hunyt el 1911. június 19-én. Sírköve a Kálvária temetõben található.
Kernné Magda Irén
hallgató tollforgató. Jó volna
megtanítani a leendõ újságíróknak, hogy nem lehet
mindent megtanulni. A kíváncsiság például nem tanítható, miként az emberek
szeretete sem. Nem szólva a
tehetségrõl.
Sokat emlegetik manapság,
hogy tele vannak a médiumok negatív tartalmú hírekkel. Talán, mert ezek megírásához kell a legkevesebb tehetség. Felmutatni a jót, úgy,
hogy az ne tûnjék hencegésnek, és ne legyen lapos,
unalmas, sokkal inkább szívet melengetõ, követendõ
példa – nos, ide már nem árt
némi tehetség sem.
Csak halkan jegyezném
meg, talán egy ilyen tanfolyamnak nem kellene Kosztolányi Dezsõ neve mögül kukucskálnia. Kosztolányiról
nevezzünk el például egy
parkot, ahol belecsõrözhetünk egy gömbölyded vadgesztenyébe. Kosztolányi talán visszamosolyogna ránk.
-dínó-
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Kísértetek kora
Suhai Pál válogatott és
új verseit tartalmazó kötete borítóján az alaszkai
Yukon folyó vidékérõl
származó temetkezési
táncmaszk látható. „A
viselõje arcát csak félig
eltakaró álarc élõk és
holtak összetartozását
jelképezi” – olvasható a
könyv borítóján.
Suhai Pál „kivételes alkalmakkor lépett nyilvánosság elé. Három évtized alatt háromszor. De
mindannyiszor gondosan
megformált, kiérlelt mûvekkel illetve kötetekkel”
– ajánlja olvasói figyelmébe a versgyûjteményt
a kötet kiadója, az Orpheusz, majd Suhai formai
biztonságát, modernségét és egyúttal a nemes
hagyományokhoz kapcsolódó mûvészi igényét
is méltatja.
„A történelmi események, mondhatom, komolyan befolyásolták az
életemet és gondolkodásomat…” – írja a
költõ a kötet Pályám
emlékezete címû prózai
írásában.
„Én írtam verseimet, õk
meg engem. Modern
kalózként múlt idõkben
hajóztam, s bujkáltam –
idõtlenül a jelen útvesztõiben. Folyton összeadódtam és kivonódtam, kivonultam és beivódtam, põre indulatokat idéztem. Csak idéztem, s közönséges túszdrámába keveredtem.
Játszottam: lejátszódtam. Megszülettem, ha
megelõztem önmagamat” – vallja a kötetrõl a
szerzõ.
Suhai Pállal olvasói, iskolatársai április 10-én
újra találkozhatnak a városi könyvtárban.
Remit Tenda

VÁROS
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Véget ért a szabadegyetem
Felnõtté vált, saját lábára kell
állnia… Ez a gondolat nem
furcsa, ha egy emberpalántáról van szó. Kevésbé egyértelmû, ha egy elõadássorozatról
beszélünk. A mûvelõdési központ könyvtárosa, Gutainé Julika fogalmaz így, amikor valaki azt firtatja, miért ér véget a
sok-sok élményt, tudást adó
sorozat. A bibliaismereti és
családsegítõ szabadegyetem a
tizennyolcadik évfolyam végén zárta be kapuit. Nem lesz
folytatás. Legalábbis nem a
korábbi formában. Julika
azonban nem szeretné sem a
megismert elõadókat, sem a
hallgatóságból álló, jól összekovácsolódott
közösséget
szem elõl téveszteni. Ezért
döntött úgy, hogy önképzõ

kört szervez.
A találkozókat természetesen
a
könyvtár olvasótermében tartják, a
téma pedig
nem
lesz
egyéb, mint
az irodalom.
–
Sikerült
megnyerni két kedves barátomat, Serdültné Benke Éva pedagógust és Tell Edit elõadómûvészt, õk lesznek segítségemre – árulta el Julika. Az
önképzõ körbe minden hónap
elsõ hétfõjén várnak mindenkit, aki szívesen hallgatna,
mondana verset, ismerkedne
irodalmi mûvekkel, venne

részt felolvasáson, verselemzésen, pódiummûsorok hallgatásában, irodalmi tájak be-

barangolásában,
irodalmi
rejtvények megoldásában és
irodalmi rejtélyek megfejtésében, elfeledett költõk, írók
felfedezésében.
A bibliaismereti szabadegyetem idei évfolyamát a
korábbiakhoz hasonlóan ünnepélyes keretek között zárták. A záró összejövetelen az

önkormányzatot
Bagdy
László tanácsnok képviselte,
aki maga is több elõadás hallgatója volt. – Az igények hívták éltre a sorozatot, elõbb fiatalok, majd mások is érdeklõdtek a Biblia értelmezése
iránt. Szellemi mûhely volt
ez, amely jelzett egy világnézethez való kötõdést, hitvallást – fogalmazott. A tanácsnok a szabadegyetem legnagyobb erényének azt tartja,
hogy az ökumené jegyében
zajlott. Leginkább az Életfa
sorozatot kedvelte, mely a
családoknak nyújtott támpontot, segítséget az életvezetéshez, a családtervezéshez, gyermekneveléshez. A
szabadegyetem
hallgatói
Kóka Rozália és Petrás Mária
elõadómûvészek mûsorát tekintették meg a sorozat zárásaként.
Vida Tünde

A Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
hetedik jótékonysági estjén
több mint kétszáz diák állt
színpadra. A programban
szerepeltek többek között az
1–5. évfolyam osztályainak
zenés, mozgásos produkciói,
felléptek az alsó tagozaton
mûködõ mazsorett szakkör
növendékei. Az iskolai Táltos
dráma szakkörös gimnazistái
egy rövid színdarabbal álltak
színre, a hetedik gimisek elõadták a szalagtûzõre tanult
palotást, bemutatkozott a
KCSK rockegyüttes, az ötödik osztályos gimnazisták pedig ízelítõt adtak a tánc- és

drámaórákon tanult anyagból. A felkészülésben az iskola tanári kara segítette a gyerekeket, a próbák koordinálásában, a technikai háttér
biztosításában, az est lebonyolításában pedig Bakosné
Pápai Anita szabadidõ-szervezõ illetve Skucziné Mány
Katalin mûködtek közre.
Az est bevételét, 237 ezer forintot iskolai eszközfejlesztésre fordítják. A diákok már
készülnek a következõ fellépésre, a gimnáziumi tagozat
3-11. évfolyama önálló színházi esttel áll a közönség elé
április 25-én a mûvelõdési
központban.
-gyöngy-

Öregdiákok a gimiért

A két évvel ezelõtt alakult
Vak Bottyán Gimnázium
Öregdiákjai Egyesület a volt
növendékei közötti kapcsolatok ápolását, az intézményhez
való kötõdés elmélyítését, a
gimnázium támogatását tûzte
ki célul. Különösen fontosnak
tartják a hagyományok õrzését, ápolását.
– Erre kiváló alkalom nyílt
tavaly, amikor is a második
közgyûlésen már komoly
programot alakítottunk ki,
mégpedig az iskola fennállásának hatvanadik évforduló-

jával kapcsolatosan – meséli
dr. Molnár István, az egyesület elnöke. Csatlakoztunk az
iskolavezetés terveihez, egy
évkönyvet írtunk és jelentettünk meg. Mostani, harmadik
közgyûlésük idejére taglétszámuk már nyolcvankét fõre
duzzadt. Ezt a számot szeretnék tovább növelni, hiszen sokan emlékeznek szívesen az
intézményre. – Fontos, hogy
minél szélesebb körben megismerjék az egyesület munkáját, illetve mi is szeretnénk
közelebbi képet kapni a jelenlegi oktatásról, és a kulturális
eseményekbe is szívesen bekapcsolódunk – sorolja a terveket az egyesület elnöke. A
következõ diáknapon például
néhány öregdiák emlékezik
majd az intézményhez fûzõdõ
kapcsolatára, és beszél az
életútjáról. Ezzel szeretnék
segíteni az intézményben a
pályaválasztást. Ezen kívül az
iskolaújságot is támogatnák
néhány cikkel, illetve fontolgatják egy kitüntetés alapítását is.
S.Szabó

Fotók: Vida Tünde (fent), Molnár Gyula (lent)
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Áldozatsegítés Pakson is

Katasztrófavédelem alapfokon

Már Pakson is elérhetõ az
Áldozatsegítõ Szolgálat.
Az új intézménynél, melyet kéthetente, kedden
délelõtt a Dózsa György
úti irodaház második emeletén találnak, több formában kérhetnek segítséget a bûncselekmények áldozatai.

– A rendõrség természeti
vagy ipari katasztrófák
helyszínén fenntartja a
rendet, biztosítja a mentõegységek zavartalan haladását, gondoskodik a forgalom elzárásáról, valamint az élet és a vagyon
védelmérõl – mondta el lapunkat Molnár Lajos
rendõr
fõtörzszászlós,
szolgálatirányító parancsnok. A rendõrségnek vannak elhárítási tervei a katasztrófa közvetlen bekövetkezése utánra, az esetleges kitelepítésekre, valamint az ott maradó anyagi javak védelmére. Ezek
naprakészek, folyamatosan aktualizálják, figyelembe véve az adott feladatokat. A rendõrség a
megyei közgyûlés elnöke,
valamint sürgõs esetben a
polgármester utasítására
hajtja végre feladatát. A

Január elsején lépett hatályba a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl rendelkezõ törvény, ezzel megkezdte
mûködését az Áldozatsegítõ
Szolgálat. Feladatai közé tartozik az általános tájékoztatáson túl az érdekérvényesítés
elõsegítése: személyre szabottan tájékoztatják az igénylõt, milyen jogokkal élhet, milyen típusú egészségügyi és
szociális ellátásokat vehet
igénybe. Ha az áldozat ügyének további intézése szakjogászi közremûködést kíván, a

jogi segítségnyújtó szolgálathoz irányítják. Különösen indokolt esetben azonnali pénzügyi segélyben részesülhet,
errõl a területi áldozatsegítõ
szolgálat hoz méltányossági
döntést. Ha megfelel a feltételeknek, az érintett kárenyhítésben is részesülhet. Az
igényeket érdekérvényesítés
elõsegítése vagy szakjogászi
segítségnyújtás esetén a bûncselekmény
elkövetésétõl
számított hat hónapon belül,
kárenyhítés esetén pedig három hónapon belül. A témával
kapcsolatban felvilágosítást
kaphatnak Szekszárdon, az
Auguszt Imre utca 9–11. sz.
alatt, vagy a 74/529-528-as telefonszámon. Itt ügyfélfogadás hétfõn és csütörtökön délelõtt, kedden és szerdán délután van. Az iroda munkatársa már Pakson is elérhetõ
kéthetente kedd délelõtt, az
okmányiroda épületében.
-kgy-

Jégre vittük a várost
Nem várt sikert hozott az elsõ korifarsang, melyet lapunk a TelePakssal, a Fortuna Rádióval és a Paksi Sportegyesülettel közösen szervezett. A hetekig tartó elõkészületeket azzal kezdtük,
hogy megnéztük az idõjáráselõrejelzést, s mivel jó idõt
jósoltak a választott idõpontra, belevetettük magunkat a
szervezésbe.
Plakátokat,
reklámfilmet készítettünk,
tortákat, farsangi fánkot süttetünk, forralt bort, teát készíttettünk, akadályversenyt
szerveztünk. A kitûzött napon aztán szüntelenül az eget
kémleltük, s áztunk, merthogy minden esett, esõ, hó,
havas esõ felváltva. Végül az
elszántabbak meggyõzték a
kétkedõket, s a latyakos,
lucskos idõ ellenére úgy döntöttünk, mégsem fújjuk le,
Fotó: Fonyó Dániel

megrendezzük, ha kell annak
a két-három gyerkõcnek, aki
kora délután rótta a köröket
a szemerkélõ esõben. Késõbb
magunk sem hittünk a szemünknek, amikor elkezdtek
szálingózni a vendégek,

elõbb egy takarítónõ, majd a
muskétások, szám szerint
négy. Aztán jöttek sorban: az
oroszlán, a malacka, a bohócok, nyuszi, szökött fegyenc,
pincér, pingvin, toronyóra
lánccal. Mit sem törõdve az

testület a lakosság értesítésében is nagy szerepet
vállal, ahol elõre meghatározott szöveget megadott
útvonalakon közvetítenek
a rendõrautók segítségével. Molnár Lajos elmondta, hogy amennyiben kitelepítésre kerülne sor, forgalomirányító rendõröket
vezényelnek ki, akik figyelemmel kísérik a menekülési útvonalak betartását,
valamint
meggátolják,
hogy a lezárt területekre
visszatérjenek az emberek, ily módon gondoskodnak az ott hagyott értékek
õrzésérõl. Ha elzárkóztatást rendelnek el, az utcán
rekedt embereket igyekeznek minél elõbb fedél
alá juttatni, és tájékoztatják õket a teendõkrõl és a
védõeszközök használatáról.
-pgr-

idõjárással, megtartottuk a
jelmezversenyt, volt akadály- és táncverseny is. Sõt,
két aprócska lányka még egy
rövid kûrrel is megajándékozta a nézõközönséget. Õk
is, a legjobb jelmezesek és
táncosok is tortát, édességet
kaptak. Az abszolút gyõztes
a négy muskétás lett, de
akadt olyan résztvevõ is, aki
két gyõzelmet söpört be,
egyet ötletes jelmezéért,
egyet a táncversenyen nyújtott produkciójáért. A mûjégpályán ezen a délutánon
közel kettõszázötvenen fordultak meg. A farsangolókat
a szervezõk forró itallal, farsangi fánkkal vendégelték
meg. Az idõjárás senkinek
sem szegte kedvét, akadtak,
akik dacolva hóval-esõvel, estig rótták a köröket. A szervezõket mindez arról gyõzte
meg, hogy nem kérdés, jövõre ismét lesz korifarsang.
-vida-
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Erkölcsre tanít a cserkészet
Pakson 1990-ben alakult újra
a Bethlen Gábor cserkészcsapat a Balogh Antal Katolikus
Iskola szárnyai alatt. Jelenleg
huszonhárom fogadalmat tett
tagjuk van, de összesen 25-30
fõ tartozik a csapathoz.
– Mindig vannak újak, akik
érkeznek hozzánk amolyan
„puding próbája az evés” címmel. Ha tetszik, maradnak,
majd késõbb fogadalmat tehetnek – mondta el Nyisztor
Ákos, a cserkészcsapat vezetõje. A paksi csapat rendszeresen jár kirándulásra, nemrégiben Siófokon voltak egy
farsangi bálban. A tavasz beköszöntével indulnak az õrsönkénti portyák, ahol különbözõ túrákat tesznek. A nagyoknak gyalog- illetve kerékpártúrákat
terveznek.
Igyekeznek a társadalom számára hasznos munkákat végezni, azt tervezik, hogy ma-

dáretetõket készítenek, hogy
segítsék a madarak áttelelését, valamint helyi és országos szervezésû szemétszedésekhez is csatlakoznak. Az õrsök hetente tartanak találkozókat. Eddig a katolikus iskola termeiben találkoztak, de
nyáron új közösségi helységet avathatnak az iskola
ebédlõje alatt.
A cserkészetet Robert
Stephenson Smith BadenPowell, vagy ahogy a cserkészek hívják: Bi-Pi alapította.

Az egykori katonatiszt volt
az, aki összeszedte az utcán
maradt háborús árvákat,
majd még 1907-ben húsz-egynéhány, különbözõ társadalmi
rétegbõl származó fiúnak tábort szervezett Brownsea szigetén. A tábor az addigra
megfogalmazott, tíz pontba
foglalt törvények szellemében, õrsi rendszerben, önfenntartással mûködött. Ennek az akkoriban újszerû pedagógiai módszernek a lényege a cselekedve tanulás volt.
A gyerekek megtapasztalták,
hogy amit tesznek, arra szükség van, így hasznosnak érez-

hették magukat. A cserkész
Isten nélkül nem állhat meg a
saját lábán, vallják. „A cserkész híven teljesíti kötelességeit melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak
tartozik” – hangzik a cserkészek fogadalma. A cserkészet
megtanítja a fiatalokat, legyenek keresztények vagy akár
muszlimok, ragaszkodjanak
vallásukhoz.
A cserkészet alapja az õrs,
mely négy vagy hat fõbõl álló
kis csoport, ami kihasználja a
fiúk kamaszkor elején kialakult „bandázási” ösztönét, és
segít, hogy együtt hatékonyabban tölthessék el a szabadidejüket. A bandaösztön
alapján a gyerekek mindig a
legtalpraesettebbre vagy legidõsebbre hallgatnak. Így az
õrsvezetõ is mindig egy, legfeljebb két évvel idõsebb a
többieknél. A cserkészet célja, az, hogy segítõkész, talpraesett, erkölcsös állampolgárokat neveljenek.
Polgár

Firhang… ami csak tõlünk függ!
A szlogen ismerõsen hangzik
Pakson, de bizonyára nem mindenki tudja, hogy a Firhang üzlet
dolgozói ezt a szó szoros értelmében komolyan is veszik, azaz a
vevõért mindet megtesznek, ami
tõlük függ, rajtuk múlik. Az üzlet
folyton megújul, s néha költözik,
ami esetleg megtévesztheti a vevõket. Ám megnyugodhatnak a
vásárlók, a Firhang változatlanul
várja õket a gimnáziummal szemben, csupán a bejárat költözött arrébb, sõt újabb meglepetéssel
szolgál az üzlet. Az köztudott,
hogy lakástextilben vannak otthon, az talán nem,
hogy nem
csak Pakson. A Firhang Kft.
az ország
vezetõ vál-

lalkozása e téren, van bemutatóterme egyebek között Budapesten, s õk rendezték a közelmúltban a legjelentõsebb magyar lakástextil-kiállítást. A paksi vásárlókat azonban mással lepték meg.
Az üzletet bõvítették, a függöny és
függönytartó, s egyéb kiegészítõ
választékot megtartották, de más
területekre is elkalandoztak. De
elõbb néhány szó a függönyökrõl.
Tizenhat éve foglalkoznak a lakás
e díszeivel, komoly szakértelemre
tettek szert. Vállalják a függönyök
számítógépes tervezését, lakáson

felmérik és megvarrják a kiválasztott firhangot. A választék roppant
széles, az ár is változatos, helyben választhatnak, s azonnal elvihetnek függönyt méterenként
500-3000 forintért. Rendelni nagyon sok, több száz mintából lehet, köztük a legújabbakból, amelyeket az idei frankfurti lakástextilkiállításon ismerhetett meg a közönség. A kiválasztott függöny
egy hét alatt elkészül. Az üzlet tulajdonosa, Fazekasné Pinthoffer
Irén igyekszik a vásárlók kedvében járni különbözõ akciók meghirdetésével. Idén, mivel tizenhat
esztendeje állnak a vevõk szolgálatában, minden hónapban 16-a
körül számíthatnak ötven százalékos árkedvezményre egy-egy termék esetén a Firhangba betérõk.
Az új dolog pedig, amivel bõvült a
kínálat, csupán elsõ hallásra tûnik
távolinak a függönytõl. Egy helyiségben csodálatos terítõket, üveg
dísztárgyak kínálnak, egy másikban pedig kiegészítõket, bizsukat,

táskákat. – A függöny a lakás dísze, anélkül nem teljes egyetlen otthon sem, bármilyen odafigyeléssel
rendezik be. Ugyanezt gondolom a
kiegészítõkrõl is. Ezekkel teljes egy
hölgy öltözéke – indokolja a döntést Irén. Az üzlet tulajdonosa azt is
elárulja, mind a függönyöknél,
mind a többi terméknél legfontosabb számukra, hogy kiváló minõségû árut kínáljanak.
A Firhang üzlet hétfõtõl péntekig
9-18 óráig, szombaton 9-12 óráig
tart nyitva, de elérhetik a 75/313133-as telefonszámon is.
(x)
Fotó: Nyisztor Ákos (fent), Fonyó Dániel (lent)
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Jó napot, mi újság?

Gosztonyi Zsolt
A paksiak elõbb tanulták meg felismerni a hangját,
mint az arcát. Közismertté ugyanis a Fortuna Rádió
mûsorvezetõjeként vált, és csak késõbb, egy országos tvcsatorna tudósítójaként azonosíthatták, kit takar a név:
Gosztonyi Zsolt.
Nem volt könnyû vele egyeztetni a beszélgetés idõpontját: Putyin magyarországi
látogatása teljesen lefoglalta. Egy hónapja az ATV-nél
dolgozik, belpolitikai tudósítóként õt akkreditálták a
programra operatõr kollégájával, õ volt a felelõse az esemény feldolgozásának. Több
tucat protokolláris eseményen jelentek meg a két nap
alatt, mindenhová követték
az elnököt, akit – Zsolt megfigyelése szerint – nem feszélyeztek ezek a körülmények, derûs ember benyomását keltette. Persze ez
egyáltalán nem lep meg
olyasvalakit, aki munkája során naponta kerül hírneves
politikusok
társaságába.
Csak pár hónapja, hogy
Tony Blair-rõl tudósított.
Zsoltnak az angol nyelv sem
probléma, összesen két és fél

évet élt az Egyesült Államokban.
– Elõször gyerekfelügyelõként,
nyelvet
tanulni
mentem, majd egy
tanévet egy michigani médiaiskolában töltöttem. Ezután egy évre viszszahívtak a helyi
tévécsatorna híradóstábjához gyakorlatra – mondja.
Ilyen referenciával nem volt gond
az elhelyezkedés:
Akkoriban a tengerentúli gyakorlat még nem volt
általános, rögtön
az RTL Klubhoz került, ahol
három hónap próbaidõ után
véglegesítették. Ez azt jelentette, hogy csaknem egy
teljes évet dolgozhatott itt

írtam, hanem a helyszíneket
és a szereplõk érzéseit jeleztem. Háromhavonta tartottunk olyan értekezletet,
amelyen megbeszéltük az

ja lelkesen, így hát rögtön
arról faggatom, mit tud tenni annak érdekében, hogy ez
a terve valóra is válhasson.
– Rengeteget tanulok. Fõleg

matematikát, az nagyon érdekel, és menni is szokott.
Ennek azért is örülök, mert
külkereskedelemmel is szívesen foglalkoznék. Ezen kívül sokat tanulok nyelveket
is, két évet Balatonalmádiban végeztem a két tannyelvû gimnáziumban, ahol második évfolyamon már a matematikát és a történelmet is
angolul tanultuk – árulja el.
Most a Vak Bottyán Gimnáziumba jár. Egyebek között
heti hat órában németet tanul, amiben egészen jól halad. Heti egyszer orosz órát
is vesz, és persze ezt a nyelvet otthon is sokat gyakorolhatja, hiszen a nagymamája
nem is beszél magyarul.
S. Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Szucsán Szintia
Szinti nehezen állt kötélnek,
amikor megtudta, hogy írni
szeretnék róla. Azt mondta,
õ éppen azokra a dolgokra
büszke, melyekért nem jár
különösebb elismerés.
– Édesanyám a Paksi Orosz
Klub tagja. Nyáron, amikor
a voronyezsi táncegyüttes
Paksra látogatott, mi kalauzolgattuk õket egy héten át
mindenhova. Nagy élmény
volt, azt hiszem, szívesen
tenném ezt felnõtt koromban is: izgalmas dolog lehet
nagykövetségen attaséként
vendégeket fogadni és programokra hívni õket – mondFotó: Gosztonyi Zsolt (fent), Molnár Gyula (lent)

politikai szerkesztõriporterként. Innen a „Szeress most”
produkcióhoz vezetett az útja, a filmsorozat tizedik adásánál csatlakozott a stábhoz,
és a 88. részig õ volt a négy
dramaturg közül az egyik,
aki írta a sorozatot.
– Nekem a sztori vonalvezetése volt a feladatom elsõsorban, nem párbeszédeket
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események hosszú távú alakulását, én az akciókért, a
bûnügyi szálért feleltem, a
szerelmi vonalat a lányok
vitték – meséli. Ezután ismét
a híradónál kezdõdött egy
rövid idõszaka, majd az újonnan alakult Független Hírügynökség külpolitikai stábjának lett oszlopos tagja.
Most emellett végzi az ATV
új szerkesztõgárdájában a
bel-és külpolitikai tudósítómunkát.
Mikor magánélete felõl érdeklõdöm, szívesen kezd a
sorolásba:
– Belvárosi albérletben
élek egyedül, a hétköznapjaimat Budapesten töltöm.
A feszített munkatempó
miatt nagyon kevés a szabadidõm, hiszen ez a pálya
teljes embert kíván, a hírekkel együtt kell élni. Úgy
gondolom, hogy még vagy
öt évig kitartok emellett az
életforma mellett, utána talán módom nyílik egy nyugodtabb tempójú munkabeosztásra. Ha van idõm,
azonnal Paks felé veszem az
irányt, hiszen fontosnak
tartom a gyökereket: Pakson vár a család, nõvérem
kisfia most hat hónapos,
ezért mostanában külön
öröm hazatérni – újságolja.
Végül elárulja még, hogy
mostanában egy buli szervezése is leköti az idejét,
melyre nyolcvanan hivatalosak. Végtére is harmincadik születésnap csak egy
van az ember életében.
S. Szabó
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
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Készülnek a
bokszgálára
Nagy várakozás elõzi
meg Bognár László világbajnoki címvédõ mérkõzését, melyre a tervek
szerint tavasz végén,
Pakson kerül sor. A bokszoló számára ez egyben
a búcsút is jelentené,
végleg szögre akasztaná
a kesztyûket. Kérdéses
azonban, hogy a paksi
menedzsmentnek sikerül-e elõteremtenie a
szükséges anyagi eszközöket a paksi gála megrendezéséhez. A gálán
Bogesz az IBC könnyûsúlyú övét védhetné meg
a bolgár származású
Kirko Kirkorov ellen. A
Bognár Lászlót menedzselõ Pintér Ferenctõl
megtudtuk, amennyiben
megteremtik a feltételeket, a jelenlegi magyar
profi bokszelit is szorítóba lépne az ASE csarnokban, és több EB- és VBcímmérkõzésre is sor kerülne. Az anyagiak egy
része már biztosított, a
hiányzó összeget a szervezõk reményei szerint a
közeljövõben sikerül elõteremteni. A tervek szerint Bognár László paksi
búcsúgáláját az egyik kereskedelmi televízió élõben közvetítené.
cseri

ELADÓ
Dunakömlõdön, a Forst Kft. melletti
területen 2 szobás, összkomfortos
családi ház 2333 m2-es bekerített
területtel (szõlõ, szántó) eladó.
Irányár: 9,1 M Ft.
A lakótelep központjában, a Bocskai
úton 2 szintes garázs (garzonlakásnak, üzletnek is alkalmas) összkomfortosan eladó. Irányár: 3,2 M Ft.
Fadd-Domboriban a vízparton 969
m2-es, bekerített parkosított terület
kétszintes, összkomfortos faházzal
62 m2, acél tárolókonténerrel eladó.
Irányár: 12,8 M Ft.

SPORT

Hiányzik az utánpótlás
Kis hazánkban jelenleg a
nõi és a férfi kézilabda a
sikersportágak közé tartozik. Ezzel szemben Pakson az ESZI DSE az egyetlen, ahol, ha amatõr szinten is, de van fiú és lány
kézilabdacsapat.
Az ESZI indulásakor, 1986ban a III. Számú Általános
Iskolából egy majdnem
komplett fiúcsapat került az
új tanintézménybe, rájuk
épült az új kézilabdacsapat –
mondta Lacza Csaba testnevelõ tanár. Az elsõ évben
Herbák Vincével közösen
dolgoztak a fiúkkal, majd
1987-ben Herbák megalakította a lánycsapatot. A fiúk a
megyebajnokságban indultak, az évek során többször a
dobogón végeztek. Az országos diákolimpián területi
döntõkön való részvétel, és
1992-ben az országos döntõbe jutás volt a jó munka eredménye. Abban az évben
egyedüli amatõr csapatként
úgy jutottak a fináléba, hogy
azt a Veszprémet búcsúztatták a selejtezõben, ahol akkor
több jelenlegi válogatott játékos is játszott. Az ESZI-ben
azóta is van folyamatosan fiú
kézilabdacsapat, Lacza Csaba munkáját az évek során
Pécsi Zsolt és Ódor Ervin segítette. A megyebajnokságban már nem játszanak, többek között anyagi okok miatt.
Dunakömlõdön, a Sánchegy utcában
összkomfortos családi ház (téglafalakkal) eladó. 800 m2-es telek, 96 m2es alapterület. Irányár: 10,3 M Ft.
Dunakömlõdön, a Béke utcában
családi ház eladó (téglafalakkal).
Összkomfortos, 4 szobás, udvari
garázs. Irányár: 9,5 M Ft.
Piactéren (a volt Németh sörözõ) a
Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
mellett üzlethelyiségek – 24 m2, 53
m2 71 m2 – megvásárolhatóak.
Kápolna utcában 4 szobás, összkomfortos, 140 m2 alapterületû
családi ház 2100 m2 területtel 11
M Ft-ért eladó.

Az igazolások, a licencek, a
biztosítás néhány százezer forint, és akkor még pályára
sem léptek. A csapat meghívásos kupákon vesz részt,
több volt diák is visszajár
edzeni. Az egykori ESZI-s
játékosok közül egypáran
NB II-es és NB I/B-s szintig
is eljutottak. Voltak és vannak tervek egy férfi kézilabdacsapat létrehozására, amit
vállalkozók támogatnának, és
csak paksi játékosok játszanának benne. Ez azonban
még csak egy elképzelés.
A lánycsapat melyet az elsõ
években Herbák Vince irányított, szintén indult a diákolimpiákon. Eredményeket

megyei szinten értek el, két
éven keresztül részt vettek a
megyei bajnokságban, de a
létszámhiány miatt ez abbamaradt. A lányoknál már
csak a középiskolás korosztály kézilabdázik, és csupán
amatõr szinten.
A Dunaföldvári úton, a Téglagyár
mellett, szemben a kompkikötõvel, téglaépületben II. emeleti, 66
m 2-es, 3 szobás, összkomfor tos,
gázfûtéses lakás eladó. Irányár:
6,2 M Ft.

– Sajnos Pakson általános
iskolai szinten már nem foglalkoznak kiemelten kézilabdával, ezért utánpótlás sincs
– fogalmaz Lacza Csaba.
Az ESZI-ben rendezték a
diákolimpia megyei döntõjét
a V-VI. korcsoportos fiúk
számára. A március 7-én
tartott programon a házigazdák mellett két szekszárdi – az Ady Endre valamint
a Csapó Dániel Gimnázium –
és két dombóvári iskola – az
Apáczai Csere János Gimnázium és az 516. Számú Szakmunkásképzõ valamint a
simontornyai Vak Bottyán
Gimnázium vett részt.
cseri

Eredmények
1.. 516. sz. (Dombóvár)
2. Csapó (Szekszárd)
3. Apáczai (Dombóvár)
4. Ady (Szekszárd)
5. ESZI (Paks)
A Kossuth Lajos utca 3. sz. ház tetõterében 2 éve épített, 96 m2-es lakás eladó. Irányár 17,8 M Ft. Kétszobás lakást beszámítunk, lehet IV. emeleti is.

A lakótelepen, az ASE pálya mögött 1364 m2-es közmûvesített építési telek gyümölcsössel, szõlõvel,
kis épülettel eladó. Irányár 5 M Ft.

Az Öreghegy utcában 747 m2-es
területen 4 szobás, 2 fürdõszobás,
amerikai konyhás, erkélyes, teraszos, központi fûtéses családi ház
garázzsal, gázcsonkkal eladó.
Irányár: 25 M Ft.

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

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

Fotó: Szaffenauer Ferenc

SPORT
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A tatamin
nincs megállás
Az ASE válogatott cselgáncsozói Világ Kupa viadalokon, és edzõtáborokban készülnek az év nagy versenyeire. A lányok között Mészáros Anett a budapesti
Hungária Kupán bronzérmet szerzett, Ausztriában a
Matsumae Kupán a dobogó
tetejére állhatott fel, míg
Varsóban a hetedik helyen
végzett. A varsói viadal
után edzõtábor várt rá a
Lengyel fõvárosban. A fiúk
az ausztriai Leondingban
léptek tatamira, Braun
Ákos harmadik, Bor Barna
hetedik lett, Rajcsányi Gergõ helyezetlenül végzett. A
verseny során Bor gyûrûs
ujja megsérült. A Matsumae Kupán Rajcsányi Gergõ is indult, és Mészáros
Anetthez hasonlóan felállhatott a dobogó legfelsõ fokára. Gergõ számára a prágai Világ Kupa lett volna a
következõ állomás, de lebetegedett, így a cseh fõvárosban Braun Ákos és Bor
Barna vett részt edzõtáborban Hangyási László irányításával. Mint azt a vezetõedzõ elmondta, Kovács
Anti is edzésben van, de
egyéb elfoglaltságai miatt
csak a második félév során
kapcsolódik be a versenyekbe.
cseri

Budapesten, a Corinthia

Idén is nagy népszerûségnek örvend a Labdavarázs mozgásfejlesztõ sportprogram, a február végi foglalkozásokat
az uszodában tartották, a következõ alkalom március 18-án,
az ESZI sportcsarnokban lesz.

Feloszlott a szövetség
Megszûnt a két évvel ezelõtt,
paksi székhellyel alakult Magyar Twirling Szövetség. A
tagság többsége új országos
szervezetet hozott létre Magyar Nemzeti Twirling Szövetség néven. A bejegyzés
elõtt álló új szövetség elnökségének paksi tagja, Mezõsi
Árpád elmondta, két éve a
sportág terjesztését, népszerûsítését, versenyek szervezését tûzték célul. A paksiakhoz akkor az ország több
településérõl csatlakoztak
sportegyesületek.
Az országos szervezet elsõ
elnökségét egy évre választották, a következõt, tavaly
májusban négyre. Novem-

7100 Szekszárd,
Kossuth L. u. 13.
Tel.: 74/311-814
Ajánlatunk

36.850.- Ft

berben a szakmai elnök,
Prokob Józsefné lemondott.
A közgyûlés többször tett kísérletet új elnök választására, sikertelenül.
Február 25-én az éves közgyûlésen elfogadták a beszámolókat, majd miután ismét
nem sikerült elnököt választaniuk 2/3-os többséggel
megszüntette önmagát a szövetség. Mezõsi Árpád beszámolt róla, hogy a korábbi elnököt megbízták azzal, hogy
két munkanapon belül jelentse be az országos szövetség
megszûnését a cégbíróságon,
de ez még nem történt meg.
Prokob Józsefnét lapzártánkig nem sikerült elérni.
Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

megtakarítást jelent személygépkocsi kategóriában.

Tanfolyam indul:
március 21-én 15 órakor

Pakson, az Energetikai Szakközépiskolában.
Jelentkezni: A HELYSZÍNEN,
vagy a 74/311-814, 20/498-8383 telefonon.
www.tempo-autosiskola.hu
Fotó: Molnár Gyula

Az "Együtt a parlagfû ellen" Alapítvány 2006-os
év elsõ kuratóriumi ülését 2006. március 30-án
17 órai kezdettel tartja
Pakson, a Sárgödör téri
Borházban.

Aquincum szállóban köszöntötték az elmúlt évben
legjobb eredményeket elért ifjúsági sakkozókat. A
Magyar Sakk Szövetség az
év játékosává választotta a
junior világbajnokságon
ezüstérmet szerzett Berkes
Ferencet, az Atomerõmû
Sport Egyesület sakkozóját. A legjobb NB I-es nevelõegyesület díját immár
negyedik éve az ASE kapta. Csom István nemzetközi
nagymestert mint az év játékosa, Berkes Ferenc
edzõjét köszöntötték az ünnepségen.

A korábbi szervezet döntõ
többsége, így a paksi Elevenek, a kisvárdaiak, szeghalmiak, tatabányaiak, vésztõiek,
dunaföldváriak létrehozták a
Magyar Nemzeti Twirling
Szövetséget. A vezetõségben
szinte minden településnek
van képviselõje, Paksé Mezõsi
Árpád. Elnökké a dunaföldvári Süveges Árpádnét választották. Abban maradtak,
hogy folytatják a munkát,
rendeznek dunántúli, alföldi,
országos és nemzetközi versenyeket. A dunántúlit Pakson, március 26-án. Fenntartják kapcsolataikat a szlovén
és horvát sportolókkal, bõvítik az olaszokkal, s már jelentkeztek az Európai és világ
szövetségbe is.
-vida-

KIADÓ ÜZLET- ÉS
IRODAHELYISÉGEK
Paks fõutcáján,
a volt konzervgyári
irodaépületben
(Tolnai út 2.)
15 m2-80 m2-ig
700 Ft/m2 áron.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

MOZAIK
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Mit süt-fõz ma?

Csiszár Szabolcs
Azt tapasztaltam, hogy lévén Paks Duna-parti város, itt minden második ember tud halat fõzni. (Vagy legalábbis ezt
mondja.) Persze ízlések és pofonok különbözõek, de emlékezzünk csak vissza,
hogy pár évtizede még országosan elismert volt a paksi halászlé. Két dologhoz
tudták kötni a város nevét, az atomerõmûhöz és a halászléhez. Ez az egyik oka
annak, hogy olyan ember „akadt a horgomra”, aki szereti és tiszteli a Dunát,
ráadásul komoly gyakorlatra tett szert a
halételek fõzése kapcsán. A másik indok,
hogy vége a farsangi idõszaknak, átléptünk a nagyböjtbe, és bizony a böjti napokon – péntekenként – a húst valamivel
helyettesíteni kell. Csiszár Szabolcs, ha
Hozzávalók: 2-3 széles csík zsírszalonna, 3-4 kisebb fej vöröshagyma, 1 zacskó mirelit lecsó, vagy 2-3 paradicsom és
2 db tv paprika, 1 kg csukafilé, 20 dkg
üveges egész gombafej, só, pirospaprika, 2 dl tejföl.

A számítógép,
az internet társadalomra gyakorolt pozitív
kontra negatív
hatását számtalan
fórumon
megvitatták
már. Egy dologban azonban
mindkét
fél
egyetért,
a
komputer mindennapjaink nélkülözhetetlen
eszközévé vált.
Ezt én is belátom, hiszen munkám során napi kapcsolatban állok vele. Nekem, megmondom õszintén, rengeteg bosszúságot okoz.
Mindemellett gyakorta szórakoztat is, de nem
a világhálón szerzett humoros információk,
vagy a freemailen kapott meghökkentõ, történetek, fotók miatt, engem a számítógép sajátságos „agya” mulattat.
Nem tudom, hogy önök mennyire használják
a nyelvi, vagyis a helyesírást ellenõrzõ programot. Nekem évek óta nyújt felmérhetetlenül
nagy segítséget, sajátságos humorával pedig
feledhetetlen perceket.
A szövegszerkesztõ eme programja ugyanis
meglepõ dolgokat produkál. Nézzük!
A számítógép szerint nem illik papírra (kép-

csak teheti, a nagy folyó partján tölti szabadidejét. Legyen tél vagy nyár, a horgászat örök. Még a dermesztõ mínuszokban is képes barátaival jégre menni egy
jó kis lékhorgászat kedvéért. És ha esetleg nem fognának semmit, akkor sincsenek elkeseredve, hiszen ilyenkor elõkerül a táskából a kenyér és a szalonna. De
azért a „Csiszi-csuka” az igazi, a felülmúlhatatlan.
A „Csiszi-csuka” elkészítése elõtt egy
nappal már sózzuk be a halszeleteket.
Ha alaposak vagyunk, késõbb már nem
nagyon lesz szükség a sózásra, ugyanis
egy nap alatt kellõképpen átjárja a filé-

Plörõ

Sohe!

ernyõre) vetni, illetve kerülendõ szó a hülye, a
csinálni és a zsaru.
Viszont semmi kivetnivalót nem talál a böfögés, a kaki és a fika szavakban.
Még ennél is szebb, hogy épkézláb szavak
és szóösszetételek helyett gyakorta ajánl fel
teljesen értelmetlen zagyvaságot, sületlenséget.
Itt van például az, hogy telefonálgatások. Ezt
a szót az én gépem nem ismeri, de felajánlja
helyette a telefonálhatásokat. A rappert tapperra cseréli, (egyáltalán mi az a tapper?!) a
légkondi pedig lékgondira.(?!) A Debreceni
Vadkakasokat merészen – nem ismerve az ottani B középet – vadkakásokra javítja át, majd
hozzá teszi, hogy ilyet nem illik papírra (képernyõre) vetni. Köszi! Pisa városát, ha tehetné
pisára cserélné, hogy aztán ismét megdorgáljon neveletlenségemért…
Persze megértem én, hogy az idegen szavakat nem érti, ez azonban nem gátol meg abban, hogy kárörvendõen felkacagjak, amikor
Geri Halliwelt Egri Halliwelre Sandra Bullockot
Sanda Bullockra, Steve Martint Teve Martinra,
Marco Polo pedig Marci Pólóra javítja.

ket a só. A hagymából Csiszi azért kedveli a kisebb fejeket, mert elmondása
szerint abban a belsõ zöld rész sokkal aktívabb. Egy közepes méretû edényben
pirítsuk meg a szalonnát – semmiképpen
ne bacon legyen – és a hagymát, majd ha
már üveges, akkor vegyük ki belõle a
szalonnát, és adjuk hozzá a lecsót. Sokan
ennél a mûveletnél félrehúzzák a tûzrõl a
lábast, de Szabi szerint ez nem túl szerencsés. Ha elkészült a natúr lecsó, tegyük vissza a szalonnát, és így rotyogtassuk még tíz percig. Mindezek után jöhet bele a halfilé. Öntsük fel annyi vízzel,
amennyi éppen ellepi a halat. Mivel a
csuka hamar megfõ, ezért kis lángon fõzzük, nem baj, ha néhány perccel tovább
tart. Tegyük bele a gombát, és azzal is
fõzzük tovább. Ha habos lesz a teteje,
egyáltalán nem kell megijedni, Csiszi
rajta is szokta hagyni. Szórjuk a lére a
pirospaprikát – a halra ne tegyünk, ettõl
óva intett Szabi. Ha a paprika is szépen
beleforrt a lébe, öntsük bele a tejfölt. Ha
még mindenképpen szükségét érezzük,
akkor a legvégén tegyünk bele egy kevés
sót. Szakácsunk kakastaréj tésztát vagy
fodros nagykockát ajánl mellé köretnek.
sete

Aztán ott van még Brad Pitt, vajon mit szólna
Angelika Jolie ha megtudná, hogy kedvesének
neve helyesen; bead itt (Jenifer Aniston tuti,
hogy velünk kuncogna) Hugh Grant?! Nos ez
így helytelen, legalábbis a gépem szerint, amit
helyette felajánl; Hú! Grand. Igen, ezt még én
is aláírom!
Végezetül nézzünk néhány érdekes szókapcsolatot, mondatot.
A Windows 98 szövegszerkesztõje szerint
azt, hogy „a Nyuszika borzasztóan szomorú”
egybe kell írni, méghozzá úgy, hogy „a Nyuszikaborzasztóan szomorú”.
„A színésznõ habozás nélkül levetette ruháit”
mondatot pedig emígyen; „A színésznõhabozás nélkül levetette…” (milyen lehet az a színésznõhabozás?)
A rapsztár, Puff Daddybõl az én gépem rabsztárt csinált (na itt nem tévedett sokat). A
„Szatmár megyei Bikszádból” pedig „Szamár
megyei Bukszádat.”
Persze ezzel még nincs vége. A sort még
sok-sok remek példával lehetne folytatni, de
hagyjuk a számítógépet és nézzük kicsit az
embert.
Nem olyan régen egy kérdõívet kellet kitöltenem, melynek az utolsó kérdése a következõképpen hangzott: Szokott-e gépelés közben
véteni? A válaszom röviden és summásan ez
volt: SOHE!
Hahn Szilvia
Fotó: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)

P R O G R A M O K , S Z O L G Á LT A T Á S O K

Mozi
Március 12. (vas.) 19 óra
NESZE NEKED
PETE TONG!
Feliratos angol-kanadai
vígjáték
Március 17. (péntek) 19 óra
ÜVEGTIGRIS 2
Magyar film
Március 19. (vas.) 19 óra
KÚTFEJEK
Magyar akció-vígjáték
Március 22. (szerda) 19 óra
MÜNCHEN
Feliratos amerikai akcióthriller
Március 24. (péntek) 19 óra
DICK ÉS JANE
TRÜKKJEI
Szinkronizált amerikai
vígjáték

Kiállítás
A mûvelõdési központ kiskiállítójában „Krím félszigeti
élmények Dudás Jelena
festményein és Wollner Pál
fotóin” címû kiállítást láthatják április 2-ig.
Március 14-én 17 órakor a
Városi Múzeumban nyílik
meg a Paksi Fotósok Baráti
Köre tagjainak fotókiállítása.
A paksi okmányiroda földszintjén a paksi kistérséget
bemutató kiállítássorozat indult. Elsõként Madocsa mutatkozik be képekben.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Magyarul beszélõ
holland férfi
albérleti szobát
keres Pakson.
Tel.: 30/288-5163
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Március 15.

Programok

TelePaks

Paks Város Önkormány-

Március 12-én 15 órakor Suzuki hegedûhangversenyre
várják az érdeklõdõket a Jézus Szíve templomba. A hangversenyt óvodások, általános
iskolások, közép- és fõiskolások adják kísérõtanáraik irányításával. A belépés díjtalan.

Szombaton 18 órától a Kaposvár kosárlabdacsapata
fogadja az Atomerõmû
gárdáját. A mérkõzést
megtekinthetik felvételrõl
vasárnap és hétfõn 17.30tól.

zata az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 158.
évfordulója alkalmából városi ünnepséget rendez
2006. március 15-én 10 órakor a Szent István téren,
illetve 18 órakor a Városi
Mûvelõdési Központban.
Az ünnepség délelõtt 10
órakor, a Himnusz eléneklésével veszi kezdetét, majd
az ünnepi beszéd következik.
Ezt követõen a Vak Botytyán Gimnázium diákjainak
emlékezésére kerül sor. A
mûsor után a város intézményei, a civil- és társadalmi szervezetek képviselõi
megkoszorúzzák Jámbor
Pál szobrát. A megemlékezés a Szózattal ér véget.
Délután 18 órától a Városi
Mûvelõdési Központ színháztermében rövid köszöntõ után a Tûzvirág táncegyüttes mûsorát tekinthetik meg.

Március 20-án 18 órakor a

mûvelõdési központ nagyklubjában a Magyar Nukleáris Társaság Fiatalok a
Nukleáris Energetikáért
szakcsoportjának 2005. évi
csernobili tanulmányútjáról
szóló szakmai élménybeszámolóra kerül sor.

Választás 2006 címmel hétfõnként jelentkezik élõ mûsorunk, amelyben az országgyûlési választásokon
induló
képviselõjelöltek
mutatkoznak be, majd ismertetik programjaikat,
terveiket a városi televízióban. A téma ezúttal a „Gyógyítsuk meg az egészségügyet!” címet viseli.

Március 23-án 18 órakor a

Városi Mûvelõdési Központban a CSERNAZOMOCSKA
orosz néptánc- és dalegyüttes bemutatója.
Március 23-án 18 órakor a

VMK olvasótermében J. S.
Bach orgonára írott mûveit
mutatja be Horváth István.

Keddi lelátó magazinunkban
ezúttal a mûsorvezetõ Dallos
Tibor beszélget Máté Istvánnal, az ESZI kosárlabdacsapat edzõjével, és Poór Józseffel, a Városi és Városkörnyéki Diáksportbizottság elnökével.

Tekintse meg honlapunkon

A március 15-i ünnep eseményeirõl készült összefoglalót,
16-án láthatják a TelePaks
mûsorán.

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

Agócs Zoltán „Híd – mérnöki szerkezet vagy szobor” címû elõadását tekinthetik meg a Mindentudás
Egyetemén, március 16-án,
csütörtökön.

a Paksi Hírnök
képgalériáját !

www.paksihirnok.hu

Fortuna 96,3 MHz
Téradó címmel új mûsor indult március hatodikán a Fortuna Rádióban. A hétfõ esténként hét órakor megszólaló mûsor az Országos Rádió és Televízió Testület által kiírt pályázaton nyert 3,2 millió forintból
gazdálkodik. A hallgató két mûsorvezetõvel, rengeteg zenével, csak és kizárólag
magyar zenével találkozhat a mûsor másfél
órájában.
A Téradót Zomborka Zoltán szerkeszti,
akit Kozma Gyõzõ segít a mûsorvezetésben. Naprakész információt kapnak a hallgatók hazai zenészekrõl, zenekarokról,

megismerhetnek amatõr
zenekarokat,
rengeteg interjút hallhatnak, s az adás készítésébe bevont szakértõknek köszönhetõen némi zenei jártasságra, tudásra is szert tehetnek az egy
évig tartó mûsorsorozatban. A tervek között szerepel az is, hogy a Fortuna amatõr
zenekarok részére versenyt hirdet, melynek nyertese fellépési lehetõséget is kap
majd.
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A Duna Akkreditált
Autósiskola

„PAPÍRFORMA”
PHOTO HALL

a Paksi Mûvelõdési Központban

PAPÍR–ÍRÓSZER–NYOMTATVÁNY
SZAKÜZLET

2006. március 13-án (hétfõn) 17 órakor
intenzív gépjármûvezetõi tanfolyamot indít
minden jármû-kategóriában.
A tandíj 30%-a visszaigényelhetõ az adóból.
Szolgáltatói tanfolyamok. Belföldi szolgáltatói
nemzetközi (busz, fuvarozói OKÉV: 03-0011-04)

Akcióinkról részletesen tájékozódhat a postaládákba
kerülõ prospektusokból és üzletünkben.

7030 PAKS, Dózsa György út 30.
(MATÁV Ügyfélszolgálat helyén)

Telefon: 75/413-764

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

Részletfizetési
kedvezmény!
BA-TU
Építõipari Kft.

„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!

Paks, Villany u. 4.
Telefon: 75/511-240

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
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

