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PAKSIHÍRNÖK

A 6,5 % néha
több mint 7 % !

Mi nem bosszantjuk azzal, hogy betétjét kifizetéskor levonásokkal csökkentjük! 

3 hónapra évi 6,5 % kamat!
6 hónapra évi 6,25 %, 12 hónapra évi 6% (EBKM 6,00-6,66 %)

Szeretettel várjuk Önöket Paks, Villany utca 4 szám (volt Németh Sörözõ) alatti fiókunkban. Telefon: 75/511-240

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

Halász Károly Munkácsy-díjas
Írásunk a 13. oldalon

A téli leállást követõen folytatódik
a körforgalmi csomópont építése a
fõutcán. A munkálatok során a fõut-
ca egy részét teljes szélességében le
kell zárni. 4. oldal

Hazafi József, a Tolnai Népújság
nyugalmazott fõszerkesztõ-helyette-
se kapta idén az atomerõmû által
alapított Urántollat. 5. oldal

Lapzártánkig nem született
megállapodás a MÉSZ és az erõmû
vezetése közötti bértárgyaláson.

10. oldal

Második alkalommal tartottak
Pakson országos Suzuki hegedûta-
lálkozót, ahol a helybeli muzsikusok
budapesti, orosházi és jászárokszál-
lási zenészekkel játszottak együtt.

14. oldal

Elsõ ízben hirdettek Pakson
szónokversenyt középiskolások
számára. Az ötlet Kézdivásárhelyrõl
származik. 12. oldal

Ismét Paks a kosárlabda kupadöntõ
házigazdája. Az elõdöntõket április
27-én, a bronzmérkõzést és a döntõt
28-án rendezik. 18. oldal



A korábbi évekhez hason-
lóan konzultációra hívta a
helyi vállalkozások, fõ-
ként építõiparral, épület-
gépészettel foglalkozó cé-
gek vezetõit Faller Dezsõ.
A beruházásokért is fele-
lõs alpolgármester az el-
múlt év eredményeirõl, s
az idei esztendõre terve-
zett fejlesztésekrõl tájé-
koztatta a vállalkozókat a
Prelátusban. 

– A találkozó célja, hogy
számot adjunk, mi történt a
városban, illetve felhívjuk a
figyelmet a lehetõségekre, s
arra, hogy pályázzanak – in-
dokolta a meghívást Faller
Dezsõ. Az alpolgármester tá-
jékoztatást adott arról, hogy
a több mint hétmilliárdos
költségvetésbõl körülbelül
1,8 milliárdot fordítanak be-
ruházásokra. Ennek egy ré-
sze tavalyról áthúzódó. Ezek
közül a legjelentõsebb a mû-
vészeti iskola átépítése és az
idõsek otthona bõvítése. A
többi munka többnyire útépí-
tés, épület-felújítás. A Kurcz

György és az Akác utca re-
konstrukcióját már meg is
pályáztatták, mindkettõt
paksi vállalkozó, mégpedig a
Duna Center Therm Kft.
nyerte el. A Síksor és a Sár-
gödör tér pályáztatása – mint
Faller Dezsõtõl megtudtuk –
most van elõkészítés alatt. Az
önkormányzat kilenc utca fel-
újítására pályázatot nyújtott
be a Dél-Dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanácshoz. Itt
is számíthatnak munkára a
helybeli cégek. A munkákról
listát készítenek, melyen je-
lezhetik a vállalkozók, hogy
mit vállalnának. Az önkor-
mányzat, ha nincs közbeszer-
zési kötelezettsége, ezektõl a
vállalkozóktól kér ajánlatot, s
azok közül a legjobbat bízza
meg a munkával. 

Tavaly a közbeszerzési pá-
lyázatok több mint 30 %-át
nyerték el paksiak, akik ezál-
tal 460 millió forint értékben
végeztek el önkormányzati
munkát.

– Nagyon jó hatásfokkal pá-
lyáznak a helyiek, annak elle-
nére, hogy nincs mód helyi

kedvezményeket adni – ösz-
szegezte az alpolgármester
utalva arra, hogy nemrég
még megtehette a város ve-
zetése, hogy kedvezménye-
ket nyújt a helyieknek, s 15-
20 %-os ártöbbletnél õket hir-
deti gyõztesnek. Az uniós
csatlakozás óta azonban nincs
mód a megkülönböztetésre,
éles verseny van, az ár illetve
a mûszaki tartalom dönt. 

Faller Dezsõ úgy véli, egyre
több olyan vállalkozás van,
amelyik képes helyt állni, s
akad egy-kettõ, aki anyagilag

is képes versenybe szállni a
multikkal. Ettesy Gábor, a
Partner Kft ügyvezetõje nem
ilyen derûlátó. Szerinte kevés
a lehetõség, és a paksiak által
végzett munka aránya is jó-
val alatta marad az elvárha-
tónak. A cégvezetõ szerint a
multinacionális cégek nem
egyszer csak a munkát vállal-
ják, s a hasznot fölözik le, a
tényleges kivitelezést nyo-
mott áron, alvállalkozókkal
végzik el. A helybelieknek
Ettesy Gábor szerint akkor
van esélyük, ha konzorcium-
ba tömörülnek, amire volt is
példa már korábban.

-vt-

Fórum a helyi beruházásokról
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Fotó: Molnár Gyula

Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

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

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: április 6.

Címlapkép: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖK

Az 1848-as forradalomra emlékeztünk
Paks város önkormányzata a
Szent István téren rendezett
ünnepséget az 1848-49-es
forradalom és szabadság-
harc 158. évfordulója alkal-
mából. A Himnuszt követõen
Hajdú János mondott beszé-
det. Paks polgármestere fõ-
ként nem az 1848-as esemé-
nyekrõl, hanem 1867-rõl be-
szélt. Mint mondta, Magyar-
ország elsõsorban nem a for-
radalommal nyert, hanem az
általa elõkészített kiegyezés-
sel. Paks polgármestere azo-
kat az eredményeket emelte
ki, amelyek a kiegyezés nyo-
mán születtek. A jelent ille-
tõen hangsúlyozta, hogy vé-
get kell vetni a nemzetet
megosztó szembenállásnak.

Ez – mint hang-
súlyozta – bizo-
nyos önkorláto-
zást követel
mindkét oldaltól
és a sajtótól is.
Hajdú János
együttgondolko-
dásra hívta a
paksiakat, majd
arról szólt, hogy
ma inkább belül-
rõl és nem kívül-
rõl fenyeget ve-
szély, mégpedig
a megosztott-
ság, az egymás
ellen fordulás. 

Hajdú János
beszédét követõ-
en a Vak Bottyán

Gimnázium diákjai adtak
színvonalas mûsort, s a város
intézményeinek, társadalmi
szervezeteinek képviselõi ko-
szorúzták meg Jámbor Pál
szobrát. Az ünnepség este a
már hagyományos fogadással
folytatódott a mûvelõdési
központban. Az önkormány-
zat a város intézményeinek,
meghatározó vállalkozásai-
nak vezetõit látta vendégül.
Elõbb a Tûzvirág táncegyüt-
tes adott mûsort, majd az el-
sõ paksi szónokverseny gyõz-
tese, Kozma Tamás osztotta
meg gondolatait az ünneplõk-
kel. A fogadáson Faller Dezsõ
alpolgármester mondott po-
hárköszöntõt.     

Vida Tünde
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Második fordulóban tár-
gyalta és elfogadta a képvi-
selõtestület a város idei
költségvetését, emellett
döntés született a babaköt-
vény helyi programjáról. A
döntések nyomán öt száza-
lékkal emelkedtek a szoci-
ális intézmények egyes té-
rítési díjai, megválasztot-
ták a szavazatszámláló bi-
zottság tagjait, és új közté-
ri szobor felállításáról ha-
tározott a tagság.  

– Biztonságos és stabil a vá-
ros költségvetése – hangzott
el az idei költségvetésre vo-
natkozó elõterjesztés véle-
ményezésekor. A második
fordulós tárgyalást követõen,
egy tartózkodás mellett vala-
mennyi képviselõ támogatta
a város költségvetés-terveze-
tét. A költségvetés terv szin-
ten meghaladja a hét milliárd
forintot. Hajdú János polgár-
mester tájékoztatása szerint
beruházásokra 26 %-ot fordí-
tanak, ezek többsége tavaly-
ról áthúzódó beruházás, vala-
mint útépítés. – Ezek mellett
lehetõség lesz – fogalmazott
a polgármester – más, az
egész város érdekét szolgáló
beruházásokra. 

A nem kötelezõ önkormány-
zati feladatként mûködtetett
lakótelepi játszóház térítési
díját a tavalyival megegyezõ-
en, óránként négyszáz forint-
ban állapította meg a testü-
let. A szociális intézmények
térítési díjai átlagosan öt szá-
zalékkal emelkednek a testü-
let döntésének értelmében.
Badics Istvánné, a családvé-
delmi és szociális osztály
megbízott vezetõje elmondta:
a gyermekétkeztetés térítési
díját az önkormányzat egyedi
elbírálás alapján támogatja,
míg az idõsvédelemben a
nyugdíjak alapján állapítják
meg a fizetendõ díjat. 

Az SZDSZ-frakció kezde-
ményezésére elkészült az a
rendelettervezet, amellyel a

város csatlakozik a kormány
babakötvény programjához.
A 2006. január elseje után
született gyermekeket támo-
gató elõterjesztést elsõ for-
dulóban tárgyalta és egyhan-
gú szavazással támogatta a
képviselõtestület. Járfás Ta-
más, az SZDSZ frakcióveze-
tõje a tervezettel kapcsolat-
ban arról tájékoztatta szer-
kesztõségünket, hogy a kor-
mány negyvenezer forinttal
indítja a Start számlát,
amelyre Paks a születéskor
harmincezer, a gyermek öt és
tízéves korában további húsz-
húszezer forintot tesz. – Fon-
tosnak érezte a testület a
„paksi lét” érvényesítését –
tette hozzá Járfás Tamás: a
támogatást csak paksi szülõk
gyermeke kaphatja meg, fel-
tétel, hogy nagykorúságáig
helyi lakos legyen a kedvez-
ményezett. Ezt a gyermek öt,
tíz, illetve tizennyolc éves ko-
rában is vizsgálni fogják. Az
összeg felhasználását nem
szabályozzák szigorúan, a
kedvezményezett fiatal nem
csak otthonteremtésre, ha-
nem általános életkezdésre is
felhasználhatja.

A tárgyalt elõterjesztések
között a DC Dunakom Kft.
törzstõke-emelésérõl is hatá-
rozott a grémium. Hajdú Já-
nos polgármester elmondta,
hogy a kft. törzstõkéjét 46
millió 230 ezer forinttal növel-

te meg a testület. Az összeg
egy részébõl új utcaseprõ au-
tót vásárol a cég. Emellett a
polgármesteri hivatalban tör-
tént kiszervezéskor a vállalat-
hoz került dolgozók munka-
feltételeinek megteremtését
biztosítják a pénzbõl. 

A Paks és Környéke Szoci-
ális és Gyermekjóléti Alap-
szolgáltatási Központ Intéz-
ményfenntartó Társulás
társulási megállapodásának
módosításáról is a márciusi
ülésen született döntés. – Az
adminisztratív határozatot a
normatívaigénylés miatt
kellett meghozni – mondta
el Badics Istvánné osztály-
vezetõ.

A szavazókörök száma és
helyszíne nem változott, a
szavazatszámláló bizottsá-
gok tagjait megválasztották.
Az elõterjesztéssel kapcsola-
tosan dr. Blazsek Balász cím-
zetes fõjegyzõ adott tájékoz-
tatás, aki elmondta: huszon-
két szavazókörben három-
három közalkalmazottat il-
letve köztisztviselõt bíztak
meg a feladat elvégzésével a
választási iroda javaslatára.
A jelöltet állító szervezetek a
bizottságokat egy-egy fõvel
kiegészíthetik. A grémiumok
munkája lesz a törvényesség
biztosítása és a választás
eredményének megállapítá-
sa az áprilisi országgyûlési
választásokon. 

Terv szinten 11 millió fo-
rint a költsége annak az em-
lékmûnek, amelyet az 1956-
os magyar forradalom és
szabadságharc ötvenedik
évfordulója alkalmából állí-
tanak fel Pakson. – Az anya-
gi forrás felét pályázati
úton kívánja biztosítani a
testület – mondta el Hajdú
János polgármester. Hozzá-
tette: az újszerû, három-
négy méter magas, lombját
vesztett fát ábrázoló alko-
tást a polgármesteri hivatal
elõtti téren avatják fel októ-
ber 23-án. 

Elkészült az a rendelet-
tervezet, amely a külsõ te-
lepülésrészeken élõk szá-
mára biztosít támogatást. A
kompenzáció lényege, hogy
az önkormányzat a folyé-
kony hulladék elszállításá-
ért fizetett díj ötven száza-
lékát megtéríti a külterüle-
teken lakóknak, mivel ott
nincs kiépített csatornahá-
lózat. Kovács Sándor, a Kül-
sõ Városrészek Település-
részi Önkormányzatának
vezetõje kiemelte, hogy a
megszületett döntés kör-
nyezetvédelmi szempontból
is jelentõs. 

Hajdú János polgármester
tájékoztatása szerint techni-
kai okok miatt legközelebb
április 26-án tanácskozik a
paksi képviselõtestület. 

-dal- 

Döntés után

KÖLTSÉGVETÉS

Bevételek 2004. 2005. 2006. (terv) változás
Mûködési bevételek 3.680.961 3.780.506 3.884.505 2,8
Támogatások 1.544.300 1.319.657 1.116.495 -15,4
Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 94.617 193.824 94.235 -51,4
Véglegesen átvett pénzeszközök 415.816 644.943 924.638 43,4
Támogatási célú kölcsön, értékpapír ért. 25.880 27.197 46.610 71,4
Hitelek 0 550.000 735.557 33,7
Bevételek összesen: 6.522.805 7.159.270 7.402.040 3,4

Kiadás
Mûködési kiadások 4.627.933 5.139.596 5.119.742 -0,4
Felhalmozási és tõkejellegû kiadások 1.205.656 1.713.297 1.898.586 10,8
Tartalékok 158.817 256.762 61,7
Támogatási kölcsönök nyújtása, törl. értékp.v. 27.281 57.560 21.950 -61,9
Finanszírozási kiadások 45.000 90.000 105.000 16,7
Kiadások összesen 5.905.870 7.159.270 7.402.040 3,4
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent) Fonyó Dániel (lent)

Felfordulás a fõutcán

A kivitelezõ cég tavaly au-
gusztus 26-án vette át a
munkaterületet. Elsõ sza-
kaszban elvégezték a föld
alatti munkák nagy részét:
dolgoztak új csapadékcsa-
torna építésén, föld alá vit-
ték a térfigyelõ rendszer és a
kábeltévé vezetékeit, a gáz-
vezetéket mélyebbre helyez-
ték. A pályaudvar felõli ré-
szen, a parkban kialakították
az utak nyomvonalát, a leen-
dõ zöldterületek helyét, sze-
gélyezték a járdákat, és dol-
goztak a közvilágítási háló-
zaton. A Dózsa György út
keleti oldalán parkolósávot
alakítottak ki térkõburkolat-
tal. A téli leállás után folytat-
ják a munkát. Nagy felada-
tot jelent a Táncsics Mihály
utca és a Dózsa György út
közötti szintkülönbség meg-
szüntetése. Az út lejtése a
Dózsa György út 90-es szá-
mú háztól kezdõdik, innen
fogják a terepet a körforgó
már kialakított részéhez iga-

zítani. Ehhez burkolatbon-
tásra van szükség, illetve
nagy tömegû földet kell
megmozgatni. A bontással
párhuzamosan folytatják a
csapadékcsatorna építését a
körforgótól a Rákóczi utcáig,
illetve az ivóvízvezetéken
dolgoznak majd a Paksi Víz-
mû Kft. szakemberei. A
munkálatok idejére teljes
szélességében le kell zárni a
fõutcát, a Rákóczi utcától a

Vak Bottyán Gimnáziummal
szemben lévõ új bekötõútig.
– A körforgalmi csomópont
mûszaki átadásának határ-

ideje 2006. június 30. A
munkálatokkal jó ütemben
haladunk, a fõként útépítés-
sel illetve útfenntartással
foglalkozó Soltút Kft. 15-20
szakemberrel dolgozik a ki-
vitelezésen – tájékoztatta
lapunkat Istlstekker Tibor
mûszaki vezetõ. 

– A teljes forgalomkizárást
megelõzõen az említett be-
kötõutat ideiglenesen üzem-
be kell helyezni. Kanyarodó

sávok készülnek, s ha ezt a
hatóságok átvették, lezárják
a fõutca érintett szakaszát –
mondta el Faller Dezsõ, be-
ruházásokért felelõs alpol-
gármester. (Az átadást lap-
zártánk utánra tervezték. –
szerk.)

Faller Dezsõtõl megtud-
tuk, hogy a bevásárlóköz-
ponthoz vezetõ út idáig
azért volt elzárva a forga-
lom elõl, mert a kiviteli en-
gedélyeztetése tavaly év vé-
gén zárult le. A parkolók,
kanyarodósáv kiépítésére,
egyéb tereprendezésre nem
maradt idõ, mert a szabá-
lyok szerint november 15. és
március 15. között nem le-
het építési munkát végezni
a fõutcán. Az útlezárás meg-
szûnése után építhetõ ki a
szakasz két vége. – Ehhez
össze kell hangolni az ön-
kormányzati beruházásban
az ESZI-ig építõ Soltút Kft,
illetve a Strabag munkáját,
mely a Tesco beruházás, így
az említett szakasz kivitele-
zõje – összegezte az alpol-
gármester. 

-kgy-

A téli leállást követõen folytatódik a körforgalmi cso-
mópont építése városunkban. A munkálatok során a fõ-
utca egy részét teljes szélességében le kell zárni.

Szûcs Józsefné: 
Jelenleg nagyon rossz a for-
galom véleményem szerint,
túl nagy a káosz, fõleg most a
Dózsa György úton. A szint-
különbség borzasztó, fõleg a
gyalogosok számára. Hallot-
tunk a forgalomelterelésrõl,
de arra kíváncsi lennék, hogy
a buszok hol fognak megállni.
Örülnék, ha minél elõbb ki-
alakulna a normális forgalmi
rend.

Váczi Lászlóné
Úgy érzem, biztos nagyon
praktikus lesz a körforgalom,
bár autósként nem fogom na-
gyon igénybe venni, hiszen
itt lakom a környéken, és a
munkahelyemre is gyalog já-
rok. Sokaktól hallom viszont,
hogy nem örülnek, nagy a
forgalom és nem csak az au-
tóknak, a gyalogosoknak is
nehéz a közlekedés, fõleg ba-
bakocsival. 

Tihanyi Györgyné
Ha elkészül a körforgalom,
akkor már jobb lesz, talán
több balesetet is el lehet
majd kerülni. Most nem
igazán rózsás a helyzet sem
az autósok, sem a gyalogo-
sok számára. A körforgal-
mat biztonságosnak tartom,
azt csak remélem, hogy az
átkelõket és a buszmegálló-
kat is megfelelõen fogják
kiépíteni.

Bogáncs János
Az egész építkezés sokkal
többe kerül, mint amennyit
hoz a konyhára. Egy lámpás
keresztezõdéssel valószínû-
leg ugyanúgy meg lehetett
volna oldani a helyzetet. Kü-
lönösen bosszantó, hogy nem
tudták elsõ nekifutásra befe-
jezni, és hogy a körforgalom
miatt a park teljesen eltûnt.
Úgy érzem, elég hosszú ideig
nem készülnek el vele. 



Visszatérve a korábbi évek
hagyományához, az önkor-
mányzat és a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. közös ünnepséget
rendezett a szabad sajtó nap-
ja alkalmából. A rendezvény-
re a helyi sajtó munkatársai
kaptak meghívást. Az egybe-
gyûlteket Hajdú János pol-
gármester köszöntötte, majd
a sajtó helyzetérõl, feladatá-
ról beszélt. Elmondta, hogy
véleménye szerint Pakson ta-
lán kicsit könnyebb a sajtó
helyzete, mint az országban
általában. – Itt a környezet,
amiben dolgozik, talán nem
annyira ideges, nem annyira
elesett és nem annyira félre-
tájékoztatható – mondta,
majd hozzátette: itt nyugod-
tan lehet a sajtó tárgyilagos
annak következtében is, hogy
sikerült elérni azt, hogy a po-
litika egyik oldala sem tá-
maszt olyan elvárásokat,
hogy õket jobban képviseljék,
vagy segítsék törekvéseik-
ben. – Emiatt azt gondolom,
hogy a paksi sajtóval mind-
nyájan elégedettek lehetünk
állampolgárként, olvasóként,
tévénézõként, de helyi politi-
kusként is. Pakson a médiu-

mok a legjobb helyen, közé-
pen vannak – zárta szavait. 

A Paksi Atomerõmû Zrt.
képviseletében Horváth Mik-
lós üdvözölte a paksi újságíró-
kat. A társaság karbantartási
igazgatója azt fejtegette,
hogy minden demokratikus
államban lévõ atomerõmû
mûködéséhez a nukleáris biz-
tonságosságon és a hatékony-
ságon kívül az kell, hogy kör-
nyezete elfogadja. – Elkép-
zelhetetlen az, hogy a környe-
zet ne tudja az erõmûben tör-
téntek lényegét, annak jele-
nét, jövõjét – mondta. Majd
hozzátette: civil kontrollt je-
lent, hogy ezeket a történése-
ket hogyan látja a lakosság. S
ezt a látást segíti a sajtó azzal,
hogy közvetíti, megítéli, kom-
mentálja az eseményeket.
Ezek után adta át az erõmû
újságírók számára alapított
díját, az Urántollat. A kitün-
tetett a Tolnai Népújság nyu-
galmazott fõszerkesztõ-he-
lyettese, Hazafi József. A
Csányi-díjas újságíró hosszú
idõn át tudósított az atomerõ-
mû építésérõl, s õ írta ugyan-
ebben a témában a Csikócsa-
pat címû riportkötetet.

– Az atomerõmû építése so-
rán itt tanultam meg újságot
írni. Olyan volt, mint amikor
az ember belekerül egy kény-
szerû malomba, muszáj volt
minden héten adni valami-
lyen híradást. Azt, hogy elis-
merték a munkámat, annak
nagyon örülök és kicsit vár-
tam is – mondta Hazafi Jó-
zsef.

Az Urántollat a Paksi Atom-
erõmû Zrt. 1992-ben alapítot-
ta, és évenként ítéli oda azon
újságírók munkájának elis-
merésre, akik a mûszaki és a
természettudomány, ezen be-
lül a nukleáris energia békés
célú alkalmazása, népszerûsí-
tése érdekében a közvéle-
ményt tartósan, objektívan
tájékoztatják.

Vida Tünde

Vissza nem térítendõ támogatással se-
gíti a hagyományos technológiával
épült házak energiatakarékos korsze-
rûsítését a Gazdasági Minisztérium. A
pályázati felhívás már megjelent. A fel-
újításhoz, sikeres állami pályázat ese-
tén, az önkormányzat is támogatást
biztosít. 

Az állami pályázat kiírásához kor-
mányrendelet-módosításra volt szük-
ség. Ez megtörtént, így a pályázat már
letölthetõ a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium, illetve az Energiaköz-
pont Kht. honlapjáról. 

– 1,8 milliárd forintos az idei keret,
és a támogatható épületek körébe a
hagyományos technológiával épült
családi házak mellett a tégla társashá-
zak is beletartoznak – tájékoztatta

szerkesztõségünket Faller Dezsõ. A
beruházásokért felelõs alpolgármes-
ter elmondta: a házak hõszigetelése
mellett nyílászáró-cserére és épület-
gépészeti korszerûsítésre is lehet pá-
lyázni. Az elnyerhetõ összeg felújítási
lehetõségenként háromszázezer fo-
rint, legfeljebb pedig hatszázezer fo-
rint. 

Ennél a pályázati programnál nem
feltétel az önkormányzati részvétel, de
Paks városa már tavaly alkotott egy he-
lyi rendeletet a hagyományos technoló-
giával épült házak energiatakarékos
felújításának támogatására. A képvise-
lõtestület március 8-án fogadta el idei
költségvetését, amelyben 15 millió fo-
rintot különített el erre a célra. Akik si-
kerrel szerepelnek az állami pályáza-

ton, azok az önkormányzathoz is nyújt-
hatnak be igényt. 

Pakson 2000-ben indult el az úgyneve-
zett panelprogram, amelynek kereté-
ben a lakótelepen épült panelházak kö-
zel egynegyedén már megtörtént az
energiatakarékos korszerûsítés. Idén a
sikeres állami pályázatokat több mint
135 millió forinttal támogatja a város a
kötelezõ egyharmados önkormányzati
részt biztosítva. Ezt egészíti ki az új le-
hetõség, melynek köszönhetõen már a
hagyományos technológiával épült há-
zak tulajdonosai is élhetnek a vissza
nem térítendõ támogatási lehetõséggel.
Az állami pályázat benyújtási határide-
je március 31-e, a honlapról letöltött
adatlap kitöltése mellett egy építési
tervet kell csatolni a benyújtandó
anyaghoz, amely a munkálatok tervét
és a költségvetést tartalmazza. 

-dal-
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

Ünnep a sajtó napján

Panel után téglaprogram

Civilekbõl szervez termé-
szetõr csoportot a Mag
Környezet- és Természet-
védelmi Alapítvány. En-
nek keretében a majdani
csoporttagok képzésen
vettek részt a városhá-
zán. Az elsõ elõadáson
Varga Zsolt, a Duna-Drá-
va Nemzeti Park õrszol-
gálatának vezetõje ismer-
tette a természetõrök jo-
gait, kötelességeit, illetve
a nemzeti park elvárásait.
A második elõadó – Dom-
bi Imre, a Duna-Dráva
Nemzeti Park tájegység-
vezetõje – a környék vé-
dett területeit, növényeit
állatait vette sorra. Az
oktatást vizsga követi
majd, s az önkéntes ter-
mészetõrök májusban
kapják meg jogosítványa-
ikat. Ezt követõen közös
bejárásokat tarthatnak a
nemzeti park szakembe-
reivel, segítenek az ille-
gális szemétlerakó helyek
és a védett növényállo-
mány élõhelyének feltér-
képezésében.               -sg-

Természetõrök
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Fotó: Fonyó Dániel

Számon kérhetõ, kétoldalú szerzõdést
kínál a Szabad Demokraták Szövetsé-
ge az állampolgároknak. Ez – mint
paksi látogatása során Kuncze Gábor
elmondta – azt tükrözi, hogy erõsen
kötõdnek a választói akarathoz, és
bátrabban merik vállalni programjuk
megvalósítását, mint azt mások te-
szik. A pártelnök kifejtette, hogy a
szerzõdésnek az a lényege, hogy a
Szabad Demokraták Szövetsége kép-
viselõje a választókörzetben vállalja,
hogy mindent elkövet a programpon-
tok érvényesítése érdekében. Ezek az
emberi jogok védelme, a tolerancia, a
másság elfogadására törekvés, fellé-
pés minden fajta kirekesztés ellen.
Ami a programot illeti, ott az egész-
ségügyet, az oktatási reformot, az
adók csökkentését, és a kisebb, de ha-

tékonyabb államra való törekvést
emelik ki. 

A szabad demokraták szerint az állam
nem arra való, hogy megoldja az  ál-
lampolgárok összes problémáját. A  vá-
lasztópolgárnak, ha kisebb államot és
kevesebb adót akar, azt is tudomásul
kell vennie, hogy az államtól nem vár-
hatja el minden problémájának megol-
dását, erõsödni kell az öngondoskodás
szemléletének. – Minden bizonnyal
egyetértünk abban, hogy az állam fel-
adata azokon gondoskodni, akik való-
ban rászorulnak erre, mert nem képe-
sek magukról gondoskodni – jelentette
ki Kuncze Gábor. Hozzáfûzte: az állam
kivonul az életünkbõl, hagyja, hogy a
tehetségünk alapján boldoguljunk.
Gondoskodni azokról kell, akik maguk
erejébõl erre nem képesek.

Az egészségügyrõl szólva arról be-
szélt, hogy a több-biztosítós rendszer
bevezetését szorgalmazzák. Az adókat
illetõen a csökkentés a cél, s az egysé-
ges 20%-os kulcs.

A választások eredményét latolgatva
Kuncze Gábor elmondta, biztos abban,
hogy bejutnak a parlamentbe. Elége-
dett 8% feletti eredménnyel lenne. Ha
a mostanihoz hasonló számú mandá-
tumhoz jutnak, több lesz a fiatal s a nõ
a képviselõk között. A paksi jelöltrõl,
dr. Strasszer Tamásról szólva kiemelte,
hogy ügyvédként, önkormányzati kép-
viselõként ismeri az emberek problé-
máit. 

– Felkészült fiatalember, aki ha elnye-
ri a választók bizalmát, képes lesz meg-
jeleníteni problémáikat az országos po-
litikában, s képes lesz azokra megol-
dást keresni – zárta a beszélgetést
Kuncze Gábor.

-vt-

Kuncze szerint biztos a bejutás

A 2006-os országgyûlési választásokon indulni kívánók márci-
us 17-én 16 óráig adhatták le a szükséges számú ajánlószel-
vényt. Tolna megye II. számú választókerületében kilenc je-
löltet vettek nyilvántartásba. Elsõként – még február 22-én –
regisztrálták az MCF Roma Összefogáspárt jelöltjét, ifj.
Csonka Józsefet, hat nappal késõbb az MSZP színeiben indu-
ló Molnár Józsefet. Március 3-án adta le az ajánlószelvénye-

ket Komáromi Lilla az MDF, Tóth Ferenc a FIDESZ, vala-
mint dr. Strasszer Tamás az SZDSZ jelöltje. Volf Ernõ a Cent-
rum Párt színeiben március 8-án, dr. Tóth Csaba a MIÉP-
Jobbik jelöltje március 10-én vált hivatalos jelölté. Az utolsó
napon, március 17-én vette nyilvántartásba a választási bizott-
ság Horváth Zoltánt, a Magyar Vidék Párt és Weisz Ferencet,
a Kereszténydemokrata Párt országgyûlési képviselõjelöltjét.
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Fotó: Vida Tünde

Molnár: pártatlan a média
Ujhelyi István, az MSZP al-
elnöke a szabad sajtó napjá-
hoz közeli idõpontban láto-
gatott Paksra. A politikus
ennek apropóján a sajtó
képviselõit hívta fórumra,
ahol elmondta, hogy különö-
sen annak örül, hogy a helyi
sajtó erõsödik. – Én magam
szívesebben kapcsolom be a
helyi rádiót, televíziót, lapo-
zom fel a helyi újságot, ami-
bõl helyi híreket tudok meg
– fûzte hozzá. Kiemelte,
hogy a függetlenség mind
politikai, mind gazdasági te-
kintetben létszükséglet.

Ujhelyi szerint erõs gazda-
ság kell, hogy fenn tudja
tartani a helyi orgánumo-
kat. – Az a jövõ, amit mi ter-
vezünk, vagyis az erõs és si-
keres Magyarország, bizto-
síthatja ezt. Ez az Új Ma-
gyarország program, a-
melyben a források végre
nem csak milliárdos autópá-
lya-fejlesztési programok-

ra, hídépítésre, vasútiháló-
zat-korszerûsítésre, hanem
munkahelyteremtõ helyi
fejlesztésekre fordítódik –
tette hozzá. 

Rámutatott, hogy most in-
dult el egy tízezermilliárdos
fejlesztési program, óriási
változást hozva a következõ
hét évben. Ez erõsíti a helyi
gazdaságot és a helyi gazda-
ság hozza a reklámozókat.
Az MSZP országgyûlési
képviselõjelöltje, Molnár
József a helyi sajtóról szólva
úgy fogalmazott, Pakson
nem tapasztalt részrehaj-
lást. A paksi sajtó a kam-
pány során egyedülálló le-
hetõségeket kínált a bemu-
tatkozásra, másutt szûkö-
sebbek a lehetõségek. Ez –
mint mondta – valószínûleg
köszönhetõ annak a támo-
gatásnak is, amit a mûkö-
déshez biztosít az önkor-
mányzat és az atomerõmû.

-vida-

Az MSZP Új Magyarország
programját hirdetve négy
kamion indult útjára az or-
szágban. Ezekben a válasz-
tók kivetítõkön láthatják,
mely ágazatban, milyen fej-
lesztéseket tervez a párt. Az
elképzeléseket területekre
bontva jelenítik meg. Az
egyik kamion  egy napot töl-
tött Pakson a városháza
elõtt. Itt a párt képviselõi
között Molnár József ország-
gyûlési képviselõjelölt várta
az érdeklõdõket, hogy bemu-
tassa terveiket. 

– Az Új Magyarország
program Tolna megyét érintõ
fejlesztési elképzeléseit látvá-
nyosan mutatjuk be. Látható,
hogy hol futnak a felújított,
újonnan épített utak, hol lesz-
nek a csomópontok. Az okta-
tásfejlesztés terén pedig igen
látványos az a 20-25 pont,
mely a tervezett isko-

lafelújításokat mutatja –
mondta. A képviselõjelölt ki-
fejtette: még az idei évben
megkezdõdik a hatos út ten-
gelyterhelhetõségének növe-
lése érdekében a burkolat
megerõsítése. Ezzel párhuza-
mosan, mintegy 7-8 kilomé-
terre épül meg az M6-os út. –
Ez nagyon fontos fejlesztés
lesz, hiszen mindannyian tud-
juk, hogy a hatos úttól nyu-
gatra lévõ településeknek
mennyire fontos, hogy be-
kapcsoljuk õket a közlekedési
vérkeringésbe, s már ez a 7-8
kilométer is sokat jelent szá-
mukra – mutatott rá Molnár
József.  A képviselõjelölt el-
mondta, a 61-es, 63-as utak
burkolatának megerõsítése is
szerepel a programban, ami
garantálja a települések 
könnyebb, gyorsabb megkö-
zelíthetõségét.

-tünde-

Terveket hozott a kampánykamion

Immár hivatalosan is képvi-
selõjelölt Volf Ernõ, aki az
Összefogás Magyarországért
Centrum Párt színeiben in-
dul a választáson. 

– Sokak számára ismerõs
lehetek szabadidõs sportren-
dezvények kapcsán, hiszen az
elmúlt tizenhét évben az ASE
Szabadidõsport Szakosztá-
lyának titkára voltam –
mondta el Volf Ernõ. Hozzá-
tette, munkaszerzõdése 2005.
december 31-én lejárt, így
most regisztrált álláskeresõ.
– A választók érdekeit  képvi-
selném  a Parlamentben, me-
lyet én munkahelyemnek,
szavazóimat munkáltatóim-
nak tekinteném – jelentette
ki. Elmondta, vállalná, hogy
negyedévenként beszámol
munkájáról a választókörzet
egy-egy településén olyan
szabadidõs rendezvény ösz-
szekapcsolásával, mely párt-
állástól függetlenül közösség-
gé kovácsolná az ott élõket. A
rendezvények anyagi hátte-
rét saját jövedelmébõl finan-
szírozná. A jelölt szóróanya-
gain olvasható, hogy zöld pár-
ti támogatással indul a vá-
lasztáson. Ezzel kapcsolat-
ban Volf Ernõ hangsúlyozta:
a Magyarországi Zöld Párt
nem egy párnadobáló, és ma-
gukat sínhez láncoló, hanem
szakmai alapokon a környe-
zetvédelemért tenni akaró
társaság.

-kgy-

Sajtótájékoztatón is-
mertette dr. Strasszer
Tamás, az SZDSZ or-
szággyûlési képviselõje-
löltje pártja egészség-
ügyi programját. 

A képviselõjelölt elmond-
ta, hogy a választásokon
induló pártok közül egye-
dül az SZDSZ kívánja az
egészségügy radikális
megváltoztatását a több-
biztosítós rendszer beve-
zetésével. Ez a módosítás
– mint mondta – létrehoz-
hatná a versenyhelyzetet.
A programban a több-biz-
tosítós rendszer beveze-
tése mellett fontosnak
tartják a magántõke be-
vonását és a patikák libe-
ralizálását is. Amennyi-
ben kialakul a verseny-
helyzet az ellátórendszer-
ben, úgy lehetõség nyílik
a szolgáltatások mérésé-
re, a naprakész rendsze-
rek létrehozására, illetve
a hálapénz megszünteté-
sére. 

Dr. Strasszer Tamás
képviselõjelölt kiemelte: 
– Az egészségügy stratégi-
ai ágazat, hiszen az emberi
teljesítõképesség, amely
hazánk igazi kitörési po-
tenciája, csak akkor maxi-
malizálható, ha az ember
fitt és egészséges. 

A párt helyi kampányfõ-
nöke, Járfás Tamás arról
számolt be a sajtó képvi-
selõinek, hogy több vá-
lasztókerületi településen
bemutatták már az
SZDSZ programját. Pak-
son folytatják a Liberális
Klub rendezvényeit,
melynek következõ ven-
dége, Horn Gábor az ok-
tatásügyi programot is-
merteti meg az érdeklõ-
dõkkel.

-sj-

Több-biztosítós
rendszer akarnak

Centrumban 
az egészség



Minden eddiginél nagyobb kí-
nálattal fogadta a látogatókat
a Hungexpo Budapesti Vásár-
központjában március 16. és
19. között a 29. Nemzetközi
Idegenforgalmi Kiállítás és
Vásár. Az Utazás kiállítás D
pavilonjában nagy sikerrel
mutatkozott be Paks városa is.
A kiállításon nemcsak Paks és
környékének nevezetességei-
vel, a méltán híres helyi bo-
rokkal és a tengelici Hotel Or-
chidea ajánlatával ismerked-
hettek meg a látogatók, ha-
nem külön „vendégcsalogató”
látványosságként megtalálták
az atomerõmû horgászegye-
sületének és látogatóközpont-

jának programajánlóit is. A
város nevezetességeit bemu-
tató katalógus mellett idegen-
forgalmi programajánlókkal,
rendezvények ajánlataival és
szálláshelyek listájával fogad-
ták az érdeklõdõket. 

Ugyanitt ismerhették meg a
látogatók Dunaföldvár, Bölcs-
ke, Madocsa, Dunaszent-
györgy, Gerjen, Tengelic,
Kölesd, Nagydorog, Kajdacs,
Németkér, Bikács, Györköny,
Sárszentlõrinc és Pálfa turisz-
tikai látványosságait is, vala-
mint külön szerepelt a Tolnai
borút állandó rendezvényei-
nek felsorolása. 

Mayer György
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A MIÉP–Jobbik Tolna me-
gyei kettes számú választó-
kerületének jelöltje Pakson
tartott sajtótájékoztatóján
kijelentette, hogy amennyi-
ben bekerülnek a parla-
mentbe, semmilyen nemzet-
és törvényellenes javaslatot
nem szavaznak meg. Azokat
az elképzeléseket viszont,
melyek a nemzet érdekeit
szolgálják, támogatni fog-
ják függetlenül attól, hogy
jobb vagy baloldali az elõ-
terjesztõ. Dr. Tóth Csaba
Attila kijelentette, hogy a
rendszerváltó pártok mind-
egyike alkalmatlanná és
méltatlanná vált a kor-
mányzásra. 

A jelölt arról is szólt, hogy
bár õ nem a kettes választó-
kerületben él, sikerült ösz-
szegyûjteniük az ajánlószel-
vényeket, amiért köszöne-
tet mondott a választóknak,
segítõknek. – Nem az én
személyem a fontos, hanem
az új lehetõség, amit a
MIÉP kínál – hangsúlyozta.
Kiemelte, hogy három pél-
dát kell figyelembe venni,
az egyik a Trianon utáni
helyzet, amikor 16 év alatt a

reménytelenségbõl felemel-
kedett az ország. A másik az
1990 utáni idõszak, amikor a
jó adottságok ellenére a
csõd szélére jutott Magyar-
ország. A harmadik a len-
gyel példa, ahol a Jog és
Igazságosság Pártját 2002-
ben még nem is jegyezték,
mára viszont kormányerõvé
vált. 

A választókerületet érintõ
elképzeléseit fejtegetve dr.
Tóth Csaba elmondta, hogy
a paksi atomerõmûben ke-
letkezõ kiégett kazettákat
vissza kell vinni Oroszor-
szágba, ahonnan származ-
nak, mert veszélyt rejtenek
magukban. Utalt a terroriz-
musveszélyre, s arra, hogy
egyre többet kerül szóba az
úgynevezett piszkos bomba,
amelyhez felhasználhatják
ezeket a fûtõelemeket. Az
erõmû bõvítését illetõen rá-
mutatott, az ott dolgozó
szakemberek képesek a fel-
adat elvégzésére, de ötödik
blokk építésére csak abban
az esetben kerülhet sor, ha a
jelenlegi bürokratikus veze-
tési rendszer megváltozik.

-vt-

A lengyel példát követnék

Szakmai látogatásra érkez-
tek városunkba óvónõk
Reichertshofenbõl a közel-
múltban. A delegáció három
paksi óvodában ismerkedett
a helyi sajátosságokkal, ne-
velési programmal. A két te-
lepülés gyermekintézmé-
nyei között folyamatos a
kapcsolat, kétévente láto-
gatják egymást felváltva.
Ez alkalommal négyen ér-
keztek látogatóba Elisabeth
Beichelt, a Spatzennest óvo-
da igazgatójának vezetésé-
vel, aki elmondta, hogy na-
gyon hasznosnak tartja a

két város közötti kapcsola-
tot. Hozzátette, a kollégák-
kal a kezdetektõl jól megér-
tik egymást szakmailag és
emberileg egyaránt, sokat
tanulhatnak egymástól a be-
szélgetések, tapasztalatcse-
rék alkalmával. Az itt töltött
három nap alatt az óvodalá-
togatás mellett bepillantást
nyertek a vendégek a Mese-
vár úszásoktató programjá-
ba, megtekintették az atom-
erõmû látogatóközpontját,
kirándultak Pécsre és közös
vacsorán találkoztak a város
vezetésével.                  -kgy-

Óvónõk tapasztalatcseréje

– Aggasztó a helyzet a paksi
atomerõmûben – fogalmazott
dr. Mészáros György, a Fi-
desz választmányának tagja
Pakson tartott sajtóbeszélge-
tésén. – Mint a paksi atom-
erõmû korábbi elnöke, fon-
tosnak tartom, hogy felemel-
jem a szavam az itt zajló fo-
lyamatok miatt – fogalma-
zott. – Az energiaszektorhoz
háromszor nyúltak: elõször a
privatizációval; eredményét
látjuk, nem egy sikertörté-
net. A második az üzemzavar
volt, amit nagyon sajnálok,
hogy megesett annak ellené-
re, hogy a paksi szakembere-
ket kiválónak tartom, csak
éppen hagyni kellene õket
dolgozni, és az aggályaikat
megfogadni – fûzte tovább
gondolatait dr. Mészáros
György. A politikus a most
zajló holdinggá alakítást a
harmadik próbálkozásnak
nevezte, aminek – mint
mondta – nem kéne nekifut-
ni. Létrejöttének PR oka sze-
rinte a költséghatékonyság,
de a folyamatok sötétben,
szûk körben zajlanak, nélkü-
lözik a szakmai és társadalmi
konszenzust, amik eleve ag-

gályossá teszi a történetet. 
– Nem kellene egy jól mûkö-
dõ rendszert megzavarni,
nem kellene kísérletezni vele.
Különösen azért nem, mert
az atomerõmû nem cukorka-
üzem, s ennek megfelelõen a
biztonság elég hangsúlyos. 

Dr. Mészáros György el-
mondta, aggodalmának má-
sik oka az, hogy az MVM
honlapján olvasta, hogy a tár-
saságot többségi állami tulaj-
donban kell tartani, ami sze-
rinte értelemszerûen azt je-
lenti, hogy a kisebbséget el
lehet adni. – Ez, mivel az
atomerõmû az MVM tulajdo-
nában van, Paksot is érinti –
húzta alá.

Kifejtette: vegyes tulajdon-
lás esetén sokkal inkább
meghatározóvá válhat mind a
profitéhség, mind pedig az,
hogy a költséghatékonyság
jelszavával akár a létszámot
minimalizálnák, akár a ráfor-
dítást. – A paksi atomerõmû
jó mûködésének záloga az itt
dolgozók nyugalma, és a ki-
alakult struktúra, amin lehet
finomítani, de durván átala-
kítani nem – szögezte le.

-vida-

Félti az erõmûvet a Fidesz

Bemutatkozott a város
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Fotó: Kövi Gergõ

Harmincfõs paksi delegáció
vett részt a kézdivásárhelyi
március 15-i ünnepségeken.
A paksi küldöttséget
Herczeg József, a nemzetkö-
zi kapcsolatokért felelõs al-
polgármester vezette. A de-
legáció tagja volt Ulbert
Sándor önkormányzati kép-
viselõ, a paksi sajtó és a
rendõrség néhány munka-
társa, diákok és pedagógu-
sok. Elõször utazott a város
erdélyi testvértelepülésére a
mûvelõdési központ, a múze-
um, az önkormányzati tûzol-
tóság, a kertbarátok képvi-
selõje. Az intézmények,
szakmák képviselõi megis-
merkedtek kézdivásárhelyi
kollégáik munkájával, hely-
zetével. A szakmai elfoglalt-
ságok mellett jutott idõ ki-
kapcsolódásra: múzeum- és
skanzenlátogatásra, város-
nézésre, a bálványosi fürdõk
megtekintésére, ismerke-

désre a helybeliekkel. A ven-
dégek számára a legmara-
dandóbb élmény a március
15-i ünnepség volt, melyet

élõ adásban közvetített a
Duna Televízió is. Központi
ünnepség lévén, jelen volt
Románia miniszterelnök-he-

lyettese, Markó Béla is. A
hatalmas tömeg elõtt a szó-
noklatok legfontosabb témá-
ja az autonómia volt. Her-
czeg József és Ulbert Sándor
elhelyezték az emlékezés ko-
szorúit Nyergestetõn,  Mol-
nár Józsiás emléktáblájánál
és Gábor Áron szobránál.

Az ünnep délutánja a Szent
Anna tónál szánkózással, a
városban sétával, világmeg-
váltó beszélgetésekkel telt.
Este Török Sándor, Kézdi-
vásárhely polgármestere ál-
lófogadáson köszöntötte a
megye, a város és a testvér-
települések képviselõit. Ha-
zafelé még arra is jutott idõ,
hogy a csoport fejet hajtson
az aradi Szabadság-szobor-
nál. A paksiak lélekmelenge-
tõ két napot töltöttek
Kézdivásárhelyen, ahol a ré-
gi barátságok megerõsöd-
tek, és újak is kötõdtek. 

SJ

Lélekmelengetõ ünnep Erdélyben

A Földön naponta mintegy
45 000 zivatar fordul elõ,
mintegy nyolcmillió villám-
mal. Az évi hárommilliárd
villámcsapás körülbelül há-
romezer ember életét oltja
ki, házakat gyújt fel és er-
dõtüzeket okoz. A villám-
csapás kétféle hatása je-
lent veszélyt az emberi test
számára: a közvetlen vil-
lámcsapás és a közelben
becsapott villám földára-
mai. A közvetlen villámcsa-
pás leggyakrabban olyan
személyeket ér, akik expo-
nált helyen tartózkodnak,
mint például: hegytetõn,
hegygerincen, sík, szabad
terepen, nagyobb vízfelüle-
ten. Ilyenkor az ember a
villámhárító szerepét tölti
be, és magához vonzza a
villámot. A közvetlen vil-
lámcsapás rendszerint ha-
lálos. Teendõk a villámcsa-
pás megelõzése érdekében:

kerüljük vihar esetén a
hegycsúcsokat, hegygerin-
ceket, vagy a szabad, sík
területeket, a nedves ta-
lajt, patakokat, vízesése-
ket,  és azonnal hagyjuk el
a vízfelületeket. Ha gépko-
csi áll a rendelkezésünkre,
használjuk Faraday-kalit-
kaként, azaz zárjuk be az
ablakokat, ne érintsük meg
a fémrészeket, ez nyújtja a
legnagyobb védelmet. Ke-
rüljük a kiugró vagy ma-
gukban álló nagy sziklákat,
kis odúkat és barlangokat.
Csak akkor bújjunk mélye-
désbe, ha az legalább 1,5
méter mély. Csak akkor ke-
ressünk védelmet barlang-
ban, ha abban a bejárattól,
a tetõtõl és a falaktól leg-
alább 1,5 méter távolságra
lehetünk. Használjuk ki a
fal által nyújtott védõzó-
nát. A fal magassága le-
gyen legalább a testhossz

nyolcszorosa, a faltól való
távolság pedig legalább
egy testhossz. Guggoljunk
le zárt lábakkal és térdek-
kel, hogy csak egy ponton
érintkezzünk a környezet-
tel, lehetõség szerint 10-30
cm vastag szigetelõréteget
téve a talpunk alá. Ez lehet
ruha, esõköpeny, száraz kõ.
Ha rendelkezésünkre áll
alumínium mentõfólia, te-
rítsük testünkre úgy, hogy
az a talajjal ne érintkezzen,
ez kisegítõ Faraday-kalit-
kaként mûködik. Az embe-
ri test elektromos ellenál-
lása csekélyebb és felülete
nagyobb, mint a fémbõl ké-
szült felszerelési és hasz-
nálati tárgyainké, így a vil-
lámhárító hatása nagyobb.
Ezért nem szükséges meg-
válnunk fémtárgyainktól,
amelyek rendszerint fontos
használati eszközök.

-pgr-

Katasztrófavédelem alapfokon 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

BELEZNAY ENDRE
színmûvész

PAKSON!
Elõadást tart

A MÉREGTELEN
ÉLETRÕL

2006. március 28-án, kedden
18:00-kor a városi mûvelõdé-
si központ színháztermében. 

Belépõjegy: 1000Ft

Jegyek az Ifjúsági irodában
kaphatók, vagy rendelhetõek
a 20-451-2037-es mobilon.



Március eleje óta tartanak a
bértárgyalások a paksi atom-
erõmûben. Lapzártánkig nem
született megállapodás. Nem
csak a szakszervezetek és a
munkáltató elképzelései kö-
zött van eltérés, nincsenek
közös nevezõn a szakszerve-
zetek sem. A Mûszakos Dol-
gozók Érdekvédelmi Szerve-
zete (MÉSZ) március hetedi-
kén konfliktushelyzetet jelen-
tett be, majd sztrájkot helye-
zett kilátásba. Elõbb a mun-
káltató, majd a MÉSZ fordult
bírósághoz, majd miután az
mindkét beadványt elutasí-
totta, újrakezdõdtek a tár-
gyalások. A PADOSZ elnöke,
dr. Kiss Mihály arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy még õk

sem egyeztek meg az idei bé-
reket illetõen, az igényük 8
% keresetnövekedés, és azon
belül a lehetõ legmagasabb
alapbéremelés. A munkálta-
tó ajánlata lapzártánkkor 5

% volt, amibõl 3 % alapbér-
emelés. 

– Legalább ilyen fontosak a
jóléti juttatások – emelte ki dr.
Kiss Mihály. A PADOSZ elnö-
ke hozzátette: egyelõre itt a
legnagyobb az eltérés a felek
álláspontja között. A MÉSZ
követelésérõl, ami a mûszakos

dolgozók esetében 15 % alap-
bér és ugyanennyi ösztönzõ
jellegû juttatás-növekedést
jelentene, dr. Kiss Mihály el-
mondta, egy vállalati bérmeg-
állapodásnak minden dolgozó-
ra egyformán kell vonatkoz-
nia, a MÉSZ pedig csak saját
tagságára gondol.             -vt-
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Fotó: Vida Tünde

Dr. Kocsis István, az Magyar
Villamos Mûvek Zrt. vezér-
igazgatója, valamint az
MVM Szakszervezeti Szö-
vetség részérõl Gál Rezsõ el-
nök és Garamszegi László
társelnök aláírta a társasá-
gra vonatkozó 2006. évi bér-
megállapodást. Ez számos
ponton kedvezõbb juttatáso-
kat garantál a munkavállalók
részére, mint a február vé-
gén megszületett ágazati

megállapodás.  Az MVM-nél
átlagosan 5 % alapbérfejlesz-
tésre kerül sor, bevezetik a
munkavállalói kezdeménye-
zésre történõ korengedmé-
nyes és elõnyugdíjazási
rendszert. A megállapodás
rögzíti, hogy az MVM Zrt.-
nél a korábbiakban is meglé-
võ, kiterjedt jóléti és szociális
ráfordítások reálértékét a to-
vábbiakban is megõrzik.

Az MVM közleménye sze-

rint a munkaadó bízik benne,
hogy a bérmegállapodás biz-
tos alapját képezi a munka-
béke folyamatos fenntartásá-
nak, illetve az MVM Zrt.
stratégiai céljai elérésének,
és egyben irányadó az MVM
csoport társaságainál (Paksi
Atomerõmû Zrt., MAVIR
Zrt., az OVIT Zrt., Vértesi
Erõmû Zrt. stb.) zajló egyez-
tetéseknél.

Mayer György

A Paksi Atomerõmû Zrt. biz-
tosítja az infrastruktúrát, a
pécsi egyetem a szakmai
hátteret ahhoz a humánerõ-
forrás-kutatási, -fejlesztési
illetve -képzési programhoz,
mely arra hivatott, hogy ki-
elégítse az atomerõmû
üzemidõ hosszabbításának
munkaerõigényét. – Nagyon
nagy jelentõségû a mostani
program, az, hogy megalapí-
tottuk azt a központot, mely
vizsgálni fogja, hogy a mû-
szaki feltételek mellett mi-
lyen humán feltételeket kell
biztosítani az üzemidõ hosz-
szabbításához – emelte ki
Kovács József. A paksi atom-
erõmû vezérigazgatója hoz-
zátette, hogy azt is vizsgálni
fogja a központ, hogy az
üzemidõ-növelés milyen ha-
tással lesz a régió munka-
erõpiacára. A központ – aho-

gyan Kovács József kiemelte
– ezekhez az igényekhez ru-
galmasan hozzáigazítja a
képzési lehetõségeket a
szakmunkásképzéstõl a fel-
sõfokú oktatásig. 

Koltai Dénes dékán el-
mondta, hogy már be is kap-
csolódtak a humánerõforrás-
fejlesztés kutatásába. Mint
rámutatott, az erõmûben ko-
moly szükséglet jelentkezik e
téren, s õk megkeresik a vá-
laszokat ezekre. Amennyiben
lehet, a feladatot az egyetem
keretein belül oldják meg, de
munkájuk során együttmû-
ködnek más egyetemekkel,
köztük a Budapesti Mûszaki

Egyetemmel, a Dunaújvárosi
Fõiskolával, és már a Gödöl-
lõi Egyetem is jelezte, hogy
részt vállalna a kutatásban,
fejlesztésben, képzésben.

– Megújul az országos kép-
zési jegyzék, ezzel összhang-
ban kifejlesztjük, bevezet-
jük, kipróbáljuk, engedé-
lyeztük azokat a szakmákat,
amelyekre Pakson van szük-
ség – tájékoztatott a dékán.
Koltai Dénes emellett a to-
vábbképzések szervezését
emelte ki, mert – miként
mondta – nincs olyan mun-
kakör, amelynek ne lenne
szervezett továbbképzési
igénye. Hozzátette, nem
csak az erõmûben, hanem
annak környezetében is je-
lentkeznek igények, amelye-
ket szintén igyekeznek majd
kielégíteni. 

Kovács József hozzátette
még, hogy a központ tevé-
kenységével jól kiegészíti
majd az erõmûben folyó spe-
ciális képzést, az általa fenn-
tartott alapítványi iskola
munkáját, illetve az erõmû-
vel már kapcsolatban álló
felsõoktatási intézmények
oktatási tevékenységét. 

Vida Tünde

Igényekhez igazított képzés
Humán Erõforrás Kutató és Fejlesztõ Központ jön
létre Pakson, az ESZI fõiskolai szárnyában. Az alapító
a Paksi Atomerõmû Zrt. és a Pécsi Tudományegyetem
Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kara.
Az errõl szóló megállapodást Kovács József vezérigaz-
gató és dr. Koltai Dénes dékán írta alá Pakson. 

Nincs bérmegállapodás
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Fotó: Szaffenauer Ferenc (balra), Vida Tünde (jobbra)

Zenével, tánccal köszöntötték a tavaszt a paksi vállalko-
zók. Hetedszer rendezték meg tavaszköszöntõ báljukat az ipa-
rosok. Kovács Sándor elnök elmondta, örömmel látja, hogy a
társaság állandó, ami azt jelzi, elégedettek a rendezvénnyel.
Meg is tesznek mindent, hogy így legyen: minden évben jó ze-
nekar gondoskodik a talp alá valóról, s hívnak elõadókat is, hogy
jól szórakozzanak a vendégek. A sztárvendég idén Zsédenyi Ad-
rienn volt. Egy fiatal páros pedig fantasztikus táncprodukcióval
érkezett.  – Szinte a szemünk láttára nõtt fel Fejér Madlen és
Schmidt József, ötödik esztendeje hívjuk meg õket – mondta
Kovács Sándor, aki ez alkalommal „vendég” volt a bálon, hiszen
idén átadta a házigazda szerepét Artim Andrásnak.             -vt-

Elõadásra várta az érdek-
lõdõket a Women in
Nuclear (Nõk az atom-
energetikában) és a Paksi
Nõk Társasága a mûvelõ-
dési központban. 

– A nõnap környékén min-
den évben szervezünk egy
ilyen alkalmat. A téma most
az atomerõmû és egészség
volt – tájékoztatott Kovács
Lajosné, a WIN helyi cso-
portjának és a Paksi Nõk
Társaságának elnöke. A ta-
lálkozón elõadást tartott Dr.
Ótos Miklós, a Nukleomed
Foglalkozás-egészségügyi
Kft. fõorvosa, aki többek kö-
zött válaszolt arra a kérdés-
re, hogy több-e a rákos meg-
betegedés az atomerõmû
környezetében élõ lakosság
körében, mint az ország más
térségében. Elõadásából ki-
derült, hogy az erõmûben
dolgozók körében a rákban
elhunytak aránya nem éri el
sem az országos, sem a me-
gyei átlagot. Ráadásul a su-
gárveszélyes és nem sugár-
veszélyes munkakörök kö-

zött sem figyelhetõ meg kü-
lönbség. Paks sem az összes
daganatos megbetegedés,
sem külön a tüdõrák, a rossz-
indulatú pajzsmirigydaga-
nat, sem a fehérvérûség vo-
natkozásában nem szerepel a
statisztikai kimutatások élén.
A fõorvos kitért a fejlõdési
rendellenességek elõfordulá-
sára is. Ezzel kapcsolatban
elmondta, hogy egy 1980-tól
1994-ig készített felmérés
szerint a hazai átlag 6,5 szá-
zalék volt. Az erõmû 30 kilo-
méteres körzetében ez a
szám 5,43 százalékot muta-
tott, a paksi adat szintén az
országos átlag alatt volt. Az
est másik elõadója, Csuha
Sándor pszichológus, az erõ-
mû személyzetfejlesztési
csoportjának vezetõje be-
szélt többek között az erõmû-
ben alkalmazott pszichológi-
ai állapotfelmérés módszeré-
rõl, különös tekintettel az
egyes munkakörökhöz kö-
tött, hatósági vizsgatételre
kötelezett munkavállalókra.
Emellett szót ejtett a hama-
rosan induló egészségköz-
pontról, amely az ESZI fõis-
kolai épületében fog mûköd-
ni. Indulásként, egy tavaly
júniusban végzett igényfel-
mérés eredménye alapján,
elérhetõ lesz például táplál-
kozási tanácsadás és fogyik-
lub. A központba várják az
erõmûves dolgozókat, az
Atomix munkatársait, vala-
mint az érdeklõdõ lakossá-
got.                            -gyöngy-

Kedvezõ diagnózis

Ínyencvacsora a Zichy Park Hotelben
A Tolna Megyei Ínyencklub törzshe-
lyévé választotta a négycsillagos
Zichy Park Hotelt, mely a Bikácshoz
tartozó Kistápén nyitotta meg kapu-
it nemrégiben. A Tavaszváró vacso-
ra Európa asztalánál nevet viselõ el-
sõ rendezvényen öt szakács, köztük
az RTL klub séfje, Rácz Lajos igye-
kezett az ínyencek kedvében járni.
Kovács János mesterszakács, az
Ínyencklub elnöke elmondta, új
törzshelyükön idén még két progra-
mot tartanak. A vacsorához felszol-
gált borok ezúttal a Katona pincé-
szetbõl származtak. 

A Zichy Park Hotel több
mint száz férõhelyes szállo-
dai kapacitással csodálatos
természet adta, kristálytiszta
levegõjû környezetben várja
a kikapcsolódni vágyókat.
Minta-parasztgazdaság házi-
állatokkal, az udvar közepén
elterülõ másfél hektáros tó
wellness-, fitness-szolgál-
tatások, konferenciatermek

segítik az igények teljes körû kielégí-
tését. A fõépülettõl mintegy 150
méterre van a Vincellér-ház, mely-
nek kuriózuma, hogy a sörözõbõl
egy borospince nyílik; az itt találha-
tó bortrezorok neves pincészetek
jeles borait rejtik. Kellemes idõben
üzemel a grillterasz, rövidesen elké-
szül a szabadtéri medence, a sport-
pályák. A hotel programok sorát kí-
nálja a szállóvendégeknek, s más
érdeklõdõknek. A részletekrõl tájé-
kozhatnak a www.zichypark-
hotel.hu címen.                        (X)



Földbirtokos, 48-as hon-
védtiszt, országgyûlési kép-
viselõ (Paks, 1826. április
26. – Paks, 1908. október 8.)

Életútja a XIX. századi ha-
ladó, a reformkor és az 1848-
as forradalom eszméit egész
életében megvalósítani tö-
rekvõ magyar középbirto-
kos nemesség életpályáját
példázza. Tanulmányait a
gyönki gimnáziumban, majd
a pozsonyi jogakadémián
folytatta. Iskoláinak befeje-
zése után szülei birtokán
gazdálkodott. Aktívan vett
rész a forradalom és szabad-
ságharc eseményeiben, 1848
nyarától népfelkelõként,
majd Kmetty seregében
honvédként harcolt. 1849 jú-
niusában honvédszázadossá
nevezték ki. (Visszaemléke-
zése a szabadságharcról a
helytörténeti tankönyvben
is olvasható.)

A fegyverletétel után meg-
nõsült, s Paks környéki birto-
kán gazdálkodott. A megyei
lapban rendszeresen megje-
lenõ gazdasági tanulmányai-
ban biztatta birtokos társait a
modern gazdálkodás eljárá-
sainak bevezetésére. 

Alapítója a paksi Elsõ Kö-
zép-dunai Haltenyésztõ Rt.-
nek (1873), amely halastó és
a Dunán egy halivadék-ne-

velõ létesítésével igyekezett
a halgazdálkodás lehetõsé-
geit bõvíteni. A paksi határ
dûlõnevei közt a Petrich-
puszta jelzi a tó és a gazda-
ság helyét, mára Vörösmal-
mi-tóként ismertebb. Szõlõ-
ültetvényét a Tolna Megyei
Gazdasági Egyesület 1884
májusában követendõ példa-
ként állította a megye gaz-
dálkodói elé. 

Tevékeny résztvevõje volt
a megyei és az országos
közéletnek is Pakson, az
1970-es években fõbírónak,
majd bírónak választották,
tagja volt a megyei közgyû-
lésnek, 1878-tól a Szabadel-
vû Párt országgyûlési kép-
viselõje. Egész életében ar-
ra törekedett, hogy a gya-
korlatban is megvalósítsa
eszméit, a reformnemesség
korszerûen gazdálkodó, a
közjó érdekében tevékeny-
kedõ személyét. 

Környezetének és szülõvá-
rosának megbecsülését fe-
jezte ki, hogy õt kérték fel
1896. május 12-én a paksi
millenniumi ünnepség dísz-
szónokának. 

Haláláról tevékenységét,
érdemeit méltató cikkel em-
lékezett meg a Tolna megyei
Közlöny. Síremléke a paksi
evangélikus temetõben talál-
ható.     Kernné Magda Irén
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Híres paksiak, paksi hírességek

Petrich Ferenc

Pakson, a Városi Múzeumban nyílt meg március 15-e elõestéjén
a Paksi Fotósok Baráti Körének újabb kiállítása. A tárlaton Boa
András, Hadnagy Lajos, Jakab Albert, Laurinyecz Pálné, Öt-
vös Miklós, Scheidl Dávid, Számel László, Szécsényi Zsolt,
Vajna Zoltán, Vincze Pál és Wollner Pál fotóit láthatja a közön-
ség. A kiállítást a baráti kör vezetõje, Wollner Pál nyitotta meg,
aki elmondta, a tárlat minden fotója különleges darab, s a cso-
port tagjai az alkotások kiválasztásánál és a kivitelezésénél a mi-
nõségre törekedtek.

Elsõ ízben hirdettek a paksi
úttörõk szónokversenyt. Az
ötlet – mint Mezõsi Árpád
szervezõ elmondta – Kézdi-
vásárhelyrõl származik. Paks
erdélyi testvérvárosában
nagy hagyománya van már
ennek. A két város nem elõ-
ször „cserél” ötletet, Kézdi-
vásárhelyen a Pakson megis-
mert tanulmányi versenye-
ket honosították meg. Mezõsi
Árpád támogatóra talált az
önkormányzatban. A ver-
senyre a középiskolákat hív-
ták. A négybõl kettõ, az I. Ist-
ván Szakképzõ és a Vak Boty-
tyán Gimnázium reagált a hí-
vó szóra. – A fogadtatás na-
gyon jó volt, viszont nem volt
elég bátorság a diákokban –
tudtuk meg Mezõsi Árpádtól.
A verseny szervezõje azt is
elárulta, hogy nem szegi ked-
vüket, hogy kevés volt a je-

lentkezõ, folytatják a hagyo-
mányt. 

Végül hárman álltak ki a
szónoki emelvényre, Mach
Melinda és Farmosi Gábor az
I. Istvánból, Kozma Tamás a
gimnáziumból. A gyakorlott
szónokokból, azaz Hajdú Já-
nos polgármesterbõl és
Faller Dezsõ alpolgármester-
bõl álló zsûri Kozma Tamás
elõadását ítélte a legjobbnak.
A fiatalokat tanácsokkal lát-
ták el, s meghívták a ’48-49-
es forradalom és szabadság-
harc emlékére rendezett vá-
rosi ünnepségre. Kozma Gá-
bor az esti ünnepi fogadáson
ismételte el gyõztes szónok-
latát. Kézdivásárhelyen
egyébként a gyõztes ifjú szó-
nok a városi ünnepségen
több ezer ember elõtt beszél-
het.

-vida-

Ifjú szónokok a pulpituson

Ancika húsvéti akciója
Egy paksi nyugdíjas asz-
szony, Molnár Imréné
Ancika évek óta szervez
gyûjtést az ünnepek köze-
ledtével. Karácsonyi jóté-
konysági akciói már ismer-
tek a városban, szenteste
napján meleg étellel ven-
dégeli meg a rászorulókat.
Molnárné húsvétkor is se-
gíteni szeretne a nehéz kö-
rülmények között élõkön,
ezért ismét várja az ado-

mányokat. A feleslegessé
vált ruhanemût, cipõket,
használati tárgyakat laká-
sán, a  Hidegvölgy utca 59-
ben veszi át. Elõzetesen
egyeztethetnek az adako-
zók a 30/351-2477-es szá-
mon. Az összegyûjtött hol-
mikból április 13-án válo-
gathatnak a rászorulók a
Városi Múzeum melletti
parkolóban.                      

-vt-



Nehezen áll rá az interjú-
ra. – Nem igazán szeretem
– mondja. Nem lep meg,
nem elõször agitálom. Vé-
gül aztán kellemesen elbe-
szélgetünk. Halász Károly,
mint mindig, kesereg ki-
csit, hiszen nincs könnyû
dolga, olyan valamit csinál,
ami nem egyszerû dolog: a
kortárs mûvészetet „elad-
ni” kemény dió. – Egyszer
anyagi, máskor más okok
hátráltattak – árulja el. Ar-
ra, hogy egy képzõmûvész-
nek a kisvárosi lét nagy
hátrányt jelenthet, helye-
sel, de látszik, hogy még-
sem bánta meg, hogy an-
nak idején hazajött. Édes-
anyja miatt tette, aki egye-
dül nevelte õket. – Jó volt,
hogy hazajöttem, még húsz
évig együtt lehettünk –
mondja elfátyolosodó te-
kintettel. Szóba kerül a vi-
zuális kísérleti alkotótelep,
amit már több mint ne-
gyedszázada hozott létre.
Meghívta a kortárs alkotó-
kat, s megkezdte munkáik
gyûjtését, azon prózai ok-

ból, hogy valamilyen mó-
don megtérüljön a táborra
fordított pénz, ami – mint
felidézi – nem volt sok, hu-
szonötezer forint eszközre,
anyagra. Már akkor meg-
fordult a fejében, hogy
majd csak lesz valami
ezekbõl az alkotásokból.
Végül persze lett is, még-
pedig a Paksi Képtár. Az
igazság az, hogy ez az, ami
büszkeséget és egyben szo-
morúságot is okoz Halász
Károlynak. Amikor azt fir-
tatom, hogy igaz-e, amit
mondanak, már hogy a
képtár az öt legjobb kor-
társgyûjtemény egyike, azt
mondja, tán’ nem neki kéne
minõsíteni, de tény, hogy
kiváló a gyûjtemény. Ez az
anyag ma még – már nem
sokáig – az Erzsébet szál-
lóban van. Nemsokára
azonban költöznek, s ugyan
nyugdíjba készült Halász
Károly, ezt még végigcsi-
nálja. Ami keserûséggel
tölti el, hogy nem voltak
elég jó feltételek: hideg
van, nincs fûtés, nem önál-

ló intézmény a képtár,
nincs ember, s mindezek
miatt nem vált azzá, egy
mûvészeti iskolává, amit õ
szeretett volna. Azon kap-
juk magunkat, hogy mind-
untalan a képtárhoz kanya-

rodunk vissza, pedig
hát itt van a Mun-
kácsy-díj, beszélgeté-
sünk apropója. – Jó,
hogy megvan, de jö-
hetett volna elõbb is,
most már nem ad len-
dületet – mondja.
Kétkedésemre hozzá-
teszi: – Örülök neki
persze, ez egy rangos
kitüntetés. – Munká-
járól szólva elárulja,
ez sem olyan egysze-
rû, kéne végre otthon
egy raktár, alig fér el.
Költséges is a dolog,
hiszen egy nagyobb
kép bekeretezése tíz-

ezrekre rúg, szállítani sem
könnyû ezeket a darabo-
kat, némelyik mondhatni
monumentális. A másik ol-
dal pedig a piac: nem túl
nagy a kereslet a kortárs
mûvek iránt. S mostanában
az alkotói lendület is alább-
hagyni látszik, talán egy
éve nem is készült újabb
darab.

Halász Károly neve egyéb-
ként az országban, s annak
határain túl is ismert, mû-
veit számos gyûjteményben
õrzik, van belõlük például a
Magyar Nemzeti Galériá-
ban, Firenzében, Caglia-
riban, Baselben, több ma-
gyar nagyvárosban, Wa-
shingtonban, Grazban,
Kölnben, New Yorkban. A
paksiak most a mûvelõdési
központban láthatják né-
hány képét. A kiállítást,
mely szûk egy héttel a Mun-
kácsy-díj átadása után nyílt
meg, minden bizonnyal egy
jubileum ihlette, Halász
Károly festõmûvész ugyanis
idén hatvan esztendõs.

Vida Tünde 
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„Hortobágyról zokog a szél / De
csak szenvedésrõl beszél / Sírva
súgja a világnak / Rossz híre jár
Hortobágynak”

Ezeket a sorokat egy Baranya
megyei parasztember ír ta, akit
1950. június 23-án mindenétõl
megfosztva, családjával együtt el-
hurcoltak  az egyik hortobágyi
kényszermunkatáborba, Lenin-ta-
nyára.

„Az Államvédelmi Hatóság a Hor-
tobágyi Állami Gazdaságok Trösztje
területén, szovjet GULÁG-mintára
munkatáborokat hozott létre” – írja
Füzes Miklós történész. Az elsõ tá-
borlakók, mint a fenti vers írója is, a
Jugoszlávia elleni háborús hisztéria
következtében kialakított déli határ-
sáv politikai megbízhatatlanjai és
családtagjaik voltak.

Az eseményekrõl a közvélemény
a legutóbbi idõkig teljesen tájéko-
zatlan volt, ezért a Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba Elhur-
coltak Egyesülete két kötetben, Ki-
taszítottak  címmel közzé tette a
zárt táborokról szóló dokumentu-
mokat. Visszaemlékezések, más
kiadványok is megjelentek.

A Hortobágyra hurcoltatott címû
dokumentumfilmben túlélõk emlé-
keznek megpróbáltatásaikra, a
„magyar Szibériára.”

A film megtekintése után pedig –
elsõsorban szüleik emléke iránti
tiszteletbõl – beszélnek a paksi túl-
élõk is.

Hallgassuk meg õket!
Remit Tenda 

Hortobágyra 

hurcoltatott
Megkésett elismerés
Hét elején megnyílt kiállítására már úgy érkezett a
meghívó, hogy Munkácsy-díjas. A tárlatot persze nem
ezért rendezte a városi mûvelõdési központ, de az idõzí-
tés tökéletes. Halász Károly március 14-én az Iparmû-
vészeti Múzeumban vette át a rangos kitüntetést
Bozóki Andrástól, a nemzeti kulturális örökség minisz-
terétõl.

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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Második alkalommal tartot-
tak városunkban országos
Suzuki hegedûtalálkozót,
ahova Budapestrõl, Jász-
árokszállásról és Orosházá-
ról érkeztek növendékek a
paksiakhoz tanáraik és szü-
lõk kíséretében. A név tulaj-
donképpen egy módszert ta-
kar, amely lényegesen eltér
a hagyományos hegedûokta-
tástól. Ha lehet, akkor már
óvodás korban elkezdenek
foglalkozni a gyerekekkel, a
tanulási folyamatban a tanár
mellett a szülõnek is fontos
szerepe van. A fiatalok a
hanganyaggal ellátott hege-
dûiskola keretében eleinte
hallás után tanulnak, így, mi-
re a kottával megismerked-
nek, már tucatnyi darabot el
tudnak játszani, megszeretik
a zenét és a hangszert egy-
aránt. A paksi találkozót
hangversennyel zárták,
amely a módszerhez hason-
lóan eltért a megszokottól. A
bemutatót a legmagasabb
szintû tudással rendelkezõ

növendékek kezdték nehe-
zebb darabokkal, majd folya-
matosan csatlakoztak hozzá-
juk a többiek, amíg elérkez-
tek a kezdõk számára is el-
játszható darabokhoz. En-
nek köszönhetõen a koncert
végén már együtt zenéltek
fõiskolások, általános- és kö-
zépiskolások és óvodások. 
– A koncert repertoárját a
Suzuki hegedûiskola darab-
jai adták, amelyeket a talál-
kozó alatt tartott zeneórá-

kon együtt gyakoroltak –
mondta el Vajer Andrea, a
helyi Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény diplomás Suzuki hege-
dûtanára. Hozzátette, hogy a
négy település növendékei
és zenetanárai között folya-
matos a kapcsolat, hiszen
minden évben szervez vala-
melyikük hasonló találkozót,
illetve már hagyománya van
egyhetes balatoni nyári tá-
boruknak is.              -gyöngy-

Japán módszer, magyar muzsikusok

Új helyszínen, az egyházköz-
ség közösségi helyiségében
tartották a tizedik dunaköm-
lõdi borversenyt. – A megmé-
rettetés beváltotta a hozzá fû-
zött reményeket, hiszen egy-
re jobb minõségû nedûk ke-
rülnek az asztalokra a gazdák
pincéibõl, a versenyt pedig
éppen ezért hívták életre tíz
évvel ezelõtt – mondta el
Lisztmayer István, a
Dunakömlõdi Borbarát Kör
vezetõje. Az idei próbára húsz
gazda, összesen 77 mintát ne-
vezett. A borokat két bizott-
ság értékelte, az egyiket
Keller János hegybíró, a má-
sikat Módos Ernõ vezette. A
kóstolást követõ napon hir-
dették ki az eredményt,
amely szerint összesen 14
arany, 19 ezüst, és 15 bronz-
minõsítést, valamint 17 okle-

velet osztottak ki, azaz a ne-
vezett borok többsége sikere-
sen szerepelt. Jutalmazták a
legeredményesebb gazdát is,
aki ebben az évben három

aranyéremmel Fehér József
lett. A díjazott elmondta,
hogy sokat beszélgetnek gaz-
datársaival a borkészítésrõl,
megkóstolják egymás termé-
keit, tapasztalatot cserélnek,

azaz sokat tanulnak egymás-
tól, emellett a szakkönyvek-
nek is hasznát veszi. És hogy
mi kell még? – Szeretni, sõt
imádni kell a bort – összegez-
te Fehér József. A legeredmé-
nyesebb gazdák sorában az
elsõ helyezettet szintén há-
rom arany minõsítéssel, de
összpontszámban hajszállal
lemaradva Spiesz József kö-
veti, majd sorrendben Lipták
János, Vass János, és Kiss
Lajos következik. Mindhár-
man egy arany- és két ezüst-
minõsítést szereztek, a sor-
rendet itt is az összpontszám
döntötte el. A tizedik borver-
senyt a Dunakömlõdi Borba-
rát Kör, Paks Város Hegyköz-
sége, a Dunakömlõdi Nyugdí-
jasok Érdekszövetsége, vala-
mint a Dunakömlõdi Faluház
szervezte. Az eredményhir-
detés után vacsoraesttel zár-
ták a tizedik Dunakömlõdi
Borversenyt.            -gyöngy-

Jubileumi borverseny

Elsõ ízben rendeznek har-
monikástalálkozót Pak-
son. A rendezvény április
8-án lesz. Szervezõje,
Papp Olga zenetanár el-
mondta, hogy céljuk tulaj-
donképpen pénzgyûjtés
az Ifjú Harmonikások
Alapítványnak, de úgy
gondolták, a támogatásért
cserébe nyújtanak vala-
mit, mégpedig egyrészt jó
szórakozási lehetõséget,
másrészt reklámot. Papp
Olga elmondta, hogy a
térségben tudomása sze-
rint még nem volt még
harmonikafesztivál, okta-
tás sincs, így feladatuk-
nak tekintik, hogy  nép-
szerûsítsék a hangszert.
Az április 8-i fesztiválnak
lesznek magyarországi és
külföldi fellépõi. Itt lesz
Orosz Zoltán harmonika-
mûvész, aki tavaly is be-
mutatkozott már Pakson.
Meghívták a gyõri harmo-
nika együttest, a mada-
rasi 36 fõs zenekart, Kár-
pátaljáról a Beregszászi
Mûvészeti Iskola együtte-
se vendégeskedik majd a
találkozón. Ha pedig a
tárgyalások eredménnyel
járnak, Paks két testvér-
városából, Viskrõl és
Galántáról is érkezik egy-
egy idõs harmonikás.         

-vida-

Harmonika-
fesztivál

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Pénzügyi tervezéshet és euro alapú
befektetési csoport irányításához 

vezetõ munkatársat, illetve értékesí-
tési asszisztenst keresek. 

Kiemelt kereseti lehetõség:
alapfizetés + jutalékos rendszer.

06-70/458-0150



– Hidegvölgy utca, Bástya
utca vége, ezen a környéken
születtem. A nagyobbik fiam
épp most végzett családfaku-
tatást, és akkor derült ki szá-
momra is, hogy apai ágon
1770-ig, anyai ágon pedig
1850-ig, lehet visszavezetni
paksi mivoltunkat. Apai
nagyanyámtól sok mindent
megtudtunk az elõdökrõl, és
akárhonnan is vizsgáltuk,
mindig az derült  ki, hogy
paksiak vagyunk. Tehát a
Bástya utca végén nõttem
fel, a Csányi-kert és az árok
volt a bunkervilág közepe.
De középiskolát már Buda-
pesten végeztem. Az én kéz-
ügyességem messze elma-
radt apámétól meg bátyámé-
tól, azt mondták, menjek
csak íróasztal mellé, mert
úgysem lenne belõlem sem-

mi sem – mosolyog. Édesap-
ja a nyugdíjazása elõtti húsz
évben az erõmû kísérleti mû-
helyét vezette, ahol speciális
szerszámokat és eszközöket
gyártanak.

– Én véletlenül kerültem
Budapesten az Üteg utcai
villamosipari szakközépisko-
lába, az elsõ induló atom-
erõmûvi osztályba, melybe
tizenegy paksi jelentkezett.
Lemaradtam egy másik is-
kolában a felvételirõl.  A mû-
szaki egyetem elvégzése
után pedig teljesen termé-
szetes volt, hogy Pakson he-
lyezkedjek el – meséli a régi
idõk történetét, amikor még
tanulmányi szerzõdéssel és
ösztöndíjjal igyekezett szak-
embereket biztosítani magá-
nak az erõmû. A hajdani
friss diplomás mérnök keze

alatt a karbantartási igazga-
tóságon ma 1100 ember dol-
gozik. – A mi feladatunk az
atomerõmû mûszaki állapo-
tának szinten tartása, javítá-
sa. A biztonsági követelmé-
nyek és a gazdasági érdekek
egyaránt azt kívánják, hogy
munkánkat az elõírt techno-
lógiával idõben, és minél
pontosabban végezzük. Ezek
azonban helyenként bonyo-
lult és hosszú folyamatok, el-
engedhetetlen, hogy jól tud-

junk együttmûköd-
ni – avat be munká-
ja néhány részleté-
be.

Mikor családja fe-
lõl érdeklõdöm, ki-
derül, hogy nem
csupán a munkahe-
lyén érzi jól magát
a bõrében. – Fele-
ségem humán beál-
lítottsága az én ko-
rábbi reál beállí-
tottságomon nagy-
mértékben változ-
tatott. Az erõsen
bal agyféltekés, szi-
gorúan racionális
gondolkodásomon
az õ intuitív jobb-
féltekés gondolko-
dása sokat formált.
Nyilván én is õraj-

ta, de ma már sokkal kevés-
bé vagyok az a szigorúan a
logikus gondolkodás mentén
érvelõ és döntéshozó ember,
sokkal inkább hagyatkozom
a megérzésekre. A sajátom-
ra és a nõi megérzésekre,
melyek szerintem nagyon
fontosak – szögezi le.

Végül, amikor tervei felõl
tudakozódom, elárulja, hogy
szerinte terv és cél mindig
kell, mert nélküle üres az
ember élete. – A srácaim tíz
és tizenhat évesek, egyfajta
célnak tartom a jó viszonyt a
napi kapcsolattartásban, ez
számomra is szükséges a jó
közérzethez. Ezért megpró-
bálunk sok idõt eltölteni
egymással, a lehetõségek-
hez képest persze. Nagyon
mobil a család, sok helyre el-
jutottunk együtt. Valószínû-
leg Ausztria lesz a következõ
úti cél. Itt nagyszerû kerék-
pártúrákat is tettünk már,
olyan csodálatos a táj, hogy
muszáj minduntalan vissza-
térni. De ugyanilyen gyen-
génk a vízpart is – persze
hogy Horvátország – ahová
a bõvebb családdal járunk
kempingezni. Egy szólhat
csak közbe: a munka. Ezt
tiszteletben tartja az egész
család.

S. Szabó

Keveseknek adatik meg az a
szerencse, hogy tizenkét éve-
sen Kínában öregbítheti a
magyar mûvészeti oktatás
hírnevét.

Pataki Ádám ezen kevesek
egyike. De hozzá kell ten-
nünk: nem érdemtelenül.
Négy éve már, hogy Papp Ol-
ga tanárnõ tanítványaként a
mûvészeti iskolában telnek
délutánjai, ahol harmonikát
ragad vagy a zongora mellé
ül, esetleg a szolfézsórákon
fejleszti elméleti tudását a
hét minden napján.

Gyakran elõfordul, hogy
rendezvényeken lép fel. A

harmonika kevéssé ismert
komolyzenei hangszerként,
ezért fokozott az érdeklõdés
az ilyen elõadás iránt. Ádám
„B” tagozatos, ami azt jelen-
ti, hogy ígéretes a tudása,
nem is csoda, hogy zenei pá-

lyára készül. A mûvészeti is-
kola után pedig irány az ott-
honi hangszeres gyakorlás!
Hiszen a négyfõs Harmonika
Együttes produkciójának is
oszlopos tagja, készülni kell a
nyári kínai útra. Azonban
minden bizonnyal jól osztja
be az idejét, mert másfajta
elfoglaltságokra is futja belõ-
le: – A II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános iskolába járok – me-
séli – és nem csak a zenét
szeretem, hanem a rajzórá-
kat meg a testnevelést is. Ko-
sárlabdázni is szoktam, és
gyakran ülök számítógép elé
is, a játékok között is a kosár-
labdás a kedvencem. Persze
csak a harmonika után –
mondja. 

S. Szabó

Tehetségesek, fiatalok

Pataki Ádám
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Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Molnár Gyula (lent)

A paksi atomerõmû fiatal karbantartási igazgatója,
Horváth Miklós azon vállalatvezetõk egyike, aki tõs-
gyökeres paksi. Szülõvárosától csak addig volt távol,
amíg tanulmányait végezte, hiszen akkoriban még nem
mûködött az ESZI. Ha teheti, a családdal túrázik, víz-
parton nyaral, de elsõ számára a munka, az erõmûben
1100 ember dolgozik az irányítása alatt.

Jó napot, mi újság?

Horváth Miklós



Hivatalosan is átadták a Pak-
si Sport Egyesület tenisztele-
pén az új könnyûszerkezetû
teniszcsarnokot. Az ünnepé-
lyes átadáson sok érdeklõdõ
és meghívott elõtt dr. Blazsek
Balázs, a PSE elnöke emlék-
plakettet adott át az önkor-
mányzatnak, melyet Hajdú
János polgármester vett át;
az atomerõmûnek, a kivitele-
zõ Neutron Kft. képviseleté-
ben Lazók Albertnek, és a
PSE elnökségének. Ezután
az utánpótlás versenyzõk tar-
tottak bemutató edzést, majd
Noszály Sándor sokszoros
magyar bajnok, és Dávid An-
tal a klub OB III-as csapatá-
nak elsõ számú játékosa tar-
tott bemutató mérkõzést, me-
lyet 6-6 után a rövidítésben 7-
5-re a paksi játékos nyert.

– Több mint tíz éve lobbizott
az egyesület szakosztálya a
téli edzéslehetõségért. Több-
féle változat megtekintése
után döntöttünk a könnyû-
szerkezetes csarnok mellett,

és az atomerõmû anyagi tá-
mogatásával sikerült megépí-
teni – mondta dr. Blazsek Ba-
lázs. A PSE elnöke hozzátet-
te, hogy a teniszszakosztály
üzemelteti, de, ha lefedik a já-
tékteret, rendezvényekre is
lehet majd használni a nyári
hónapokban.

Noszály Sándor elárulta,
hogy náluk mindig gond volt a
készülés fedett pálya híján, s
fõvárosban még most is több-
nyire fedett salakpályákon
gyakorolnak. –Ezt a csarno-
kot nagyon profin megcsinál-
ták, jó a fûtés, biztos nagyon
nagy segítség a fiataloknak –
mondta a sokszoros magyar
bajnok, aki ma már ritkán ját-
szik, hiszen civil foglalkozása
van, mediterrán burkoló-
anyagokkal foglalkozik. Dá-
vid Antal elárulta, hogy meg-
tiszteltetés volt számára,
hogy Noszály Sanyival ját-
szott, igaz egyszer-kétszer
már mérkõztek egymással,
de az nagyon régen volt. 

– Rettenetesen jó, hogy nem
csak fél szezonban, hanem
egész évben tudunk edzeni.
Ilyen lehetõség a környéken
nincs, ezért szerintem fejlõd-
ni fog Pakson a tenisz. A pá-
lya talaja nagyon jó, még
négy lámpát felszerelnek, és
akkor a világítás is tökéletes
lesz – mondta a teniszezõ, aki
szerint a fejlõdéshez kell az
olyan gyors pálya, amilyenek
az újak, hiszen eddig Pakson
csak salak volt.                cseri

Március talán elsõ igazi tava-
szi vasárnapján újra motorzú-
gástól volt hangos az ASE csó-
nakház melletti terület. Nagy-
számban látogattak ki a ren-
dezvényre, és aki megtette,
nem csalódott a látványban.
Voltak izgalmas csatározások,
borulások és ugratások. A ta-
valyi nemzetközi junior-Eb fu-
tam után, idén a Magyar Köz-
társaság Kupa versenyével in-
dult be a krosszmotoros élet
Pakson. 125, 250 és 85 ccm-es
kategóriában lehetett nevezni
motorosoknak, mellettük a he-
lyet kaptak – külön kategóriá-
ban – a quadok is. Ezeken a fu-
tamokon amatõrök, profik
egyaránt nevezhettek.

Németországból, Ausztriá-
ból, Csehországból is eljöttek
a versenyre, mi több, a svéd
válogatott is a pályánkon edz,

és közülük páran be is nevez-
tek, tudtuk meg Márkus Lász-
ló fõszervezõtõl. A pálya jó ál-
lapotban van, megtették a

megfelelõ elõkészületeket a
verseny zökkenõmentes lebo-
nyolítására. Idõben elvégez-
ték az alapvetõ földgépes
munkákat, mely elsõsorban

azokon a részeken volt hatá-
sos, ahol a nyomvonalon ko-
rábban megállt a víz.

A rajthoz állók között idén

több négykerekû motorossal
találkozhattunk. Számukra
nagy élmény volt ezen a tech-
nikás, jó pályán menni, bár,
ahogy Farkas Tamás verseny-

zõ elmondta, a quadcross pá-
lyák némileg eltérnek a paksi
jellegétõl. A motorosoknak is
tetszett a légkör. Borka János
tavaly a junior Eb-s futamon
járt itt, idén már a felnõttek
között szerepel. Szerinte a pá-
lya keményebb, szélesebb lett,
mint tavaly, de így is élmény
volt motorozni rajta.

A végelszámolásnál a quadok
között Farkas Tamás szerezte
meg az elsõséget, Papp Tamás
és Linninger Patrik elõtt. A
motorosoknál a 85ccm-es ka-
tegóriában Szvoboda Bence, a
125 köbcentiseknél ifj. Borka
János, míg a 250-esek között
Déczi Balázs állhatott a dobo-
gó tetejére.

Arra, hogy ismét krosszmo-
torokkal, quadokkal találkoz-
zunk a paksiak, nem kell soká-
ig várni, május 21-én, a Tö-
megsport Motocross Kupa 4.
fordulóját rendezik városunk-
ban.                           Fellinger

16 S P O R T

Fotó: Juhász Anikó (fent) Vida Tünde (lent)

Négy keréken is indultak

Felpezsdülhet a teniszéletKosaraspalánták

Az Atomerõmû SE 1992-
93-ban született serdülõ
korosztályú fiú kosárlab-
da-csapata jól szerepelt a
most véget ért bajnokság-
ban. A dél-dunántúli régi-
óban az alapszakasz során
az 5. helyet szerezték meg.
Mivel a rájátszásban az el-
sõ négy jutott a felsõház-
ba, így az 5–8. helyezett
csapatok a dél-alföldi ré-
gió azonos helyezésû csa-
pataival mérkõztek a Déli
Fõcsoport alsóházi ráját-
szásában. Az ASE serdülõ
az Univer és a Szeged „B”
csapatait megelõzve meg-
nyerte az alsóházi ráját-
szást.

Pólyáné Tóth Judit edzõ
kiemelte Góczán Gergõ,
Molnár Vencel, Vida Máté,
Metzger József, Berek Ri-
chárd, Bosnyák László,
Lakatos Dávid, és Kiss
Zsolt egész évben nyújtott
jó teljesítményét.      cseri



Pakson rendezték az V-VI.
korcsoportos fiúk és lányok
számára az amatõr kosárlab-
da Diákolimpia országos
döntõit. A fiúknál 19, a lá-
nyoknál 17 csapat lépett pá-
lyára, a fiúk között az ESZI,
a lányoknál a szekszárdi I.
Béla Gimnázium és Informa-
tikai Középiskola képviselte
Tolna megyét. A csoport-
mérkõzésekre négy helyszí-
nen, az ASE csarnokban, a
II. Rákóczi Ferenc és a Deák
Ferenc Általános Iskola tor-
natermeiben, valamint az
ESZI csarnokban került sor.
Az elsõ napon az ESZI két

mérkõzést játszott, s kika-
pott mindkét ellenfelétõl - a
miskolci Szemere Bertalan
Középiskolától és a székesfe-
hérvári Gróf Széchenyi Ist-
ván Szakközépiskolától. A
második napon elõször a
Balatonfûzfõ ellen, majd a
Nyíregyháza ellen maradt
alul a paksi csapat, és a 19.
helyen zárta a tornát. A fiú
döntõben a Mohács nyert a
Zalaegerszeg ellen. A lá-
nyoknál a Karcag végzett az
elsõ helyen, miután gyõzött a
Nyíregyháza ellen. A szek-
szárdi lányok a 12. helyet
szerezték meg.           kovács
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

– Magyarországon sporttal
így még nem bántak el! – rea-
gált Bodroghalmi László a
Magyar Twirling Szövetség
(MTSZ) megszûnésére, s a la-
punk elõzõ számában errõl
megjelent cikkre. A volt el-
nökhelyettes inkább szétvá-
lásnak, mint megszûnésnek
nevezné a február 25-én tör-
ténteket, hiszen a jelenlévõ
tagok kétharmada, vagyis az
össztagság fele szavazott a
megszûnésre. 

– A nyolc korábbi tagszerve-
zetbõl hat, a „többség” lépett
be az említett új szövetségbe,
ez kb. 60 fõt jelent, a két pak-
si egyesület – vagyis a „ki-
sebbség” – kb. 110 sportoló-
val bír – tudatta Bodroghalmi
László, aki szerint nem he-
lyénvaló, ha Mezõsi Árpád a
paksiak képviselõjének neve-
zi magát, mivel a „többség” –
vagyis a nem paksiak – élére
állt. A volt elnökhelyettes azt
is kifogásolja, hogy az emlí-
tett versenyekre nem hívták
meg a két nagy létszámú pak-
si egyesületet, sõt az új szer-
vezetbe sem, amelynek terve,
szervezése sokáig titokban
maradt elõttük.

Bodroghalmi László el-
mondta, hogy az ominózus
közgyûlésen meglepetésként
érte õket, hogy az MTSZ-t fel
akarják oszlatni. Rámutatott,
hogy a szervezetben renge-
teg munka van, és számos
eredményt, jogosultságot el-
értek, amelyek elvesznek,
amennyiben jogutód nélkül
szûnik meg a szervezet. – Aki
valóban a sportért, a szövet-
ségért küzd, ezt nem akarhat-
ja! – mondja hozzátéve, hogy
õk – az összes paksi edzõ, a
két egyesület, illetve a régi
vezetõség – nem adják fel, ha-
nem egy új sportszövetséget
alakítva folytatják a sportot
úgy, ahogy az a MTSZ sza-
bályzata szellemének, a
sporttörvénynek és a nemzet-
közi szervezetekkel való har-
monikus együttmûködés el-
veinek megfelel. 

Lapunk március 10-i számá-
ban tévesen írtuk, hogy a Ma-
gyar Twirling Szövetség
szakmai elnöke Prokob
Józsefné volt. Õ elnök volt, a
szakmai elnökként pedig
Macskinné Pór Erzsébet dol-
gozott. Az érintettektõl elné-
zést kérünk.        Vida Tünde

Twirling: más szemszögbõl

Rangadó és nézõrekord a Fehérvári úton
Ezerötszáz nézõ, kiváló han-
gulat: az NB II Nyugati cso-
portjának elsõ helyezettje a
PSE fogadta a Felcsútot, va-
gyis a második helyen álló
gárdát. Igazi futballünnep
volt készülõben ezen a szom-
bat délutánon a Fehérvári
úti sporttelepen.

Az õsszel Felcsúton 3:2-re
gyõzött a PSE, így a visszavá-
gás reményében érkezett
Komjáti András együttese az
atomvárosba. A mérkõzés ele-
jén mindkét fél a biztonságos
védekezésre fektette a fõ
hangsúlyt, és a sok apró sza-
bálytalanság miatt nem ala-
kulhatott ki folyamatos játék.
A félidõ derekától azonban fo-

kozatosan átvette az irányítást
a vendéggárda. Kovács Attila,
a PSE hálóõre több alkalom-
mal bravúrral hárította a felc-
súti próbálkozásokat. A 43.
percben Kovacsics közeli gurí-
tásánál már Kovács kapus is
tehetetlennek bizonyult. Két
perccel késõbb Tamási Gábor
csúsztatott a Felcsút hálójába,
így 1:1-es döntetlennel vonul-
tak öltözõbe a csapatok.

A fordulást követõen a 48.
percben Báló jóvoltából már a
PSE vezetett, és a játék irá-
nyítását is magához ragadta
Lengyel Ferenc együttese.
Szemre is tetszetõs akciókat
láthatott a paksi publikum ek-
kor, de az újabb hazai gólra a

77. percig kellett várni. Báló
lépett meg a baloldalon, kö-
zépre adására Buzás érke-
zett, aki kapásból a hosszú sa-
rokba lõtt. A 79. percben
Kovacsics második gólját kö-
vetõen ismét nyílt lett az ösz-
szecsapás. Az utolsó tíz perc-
ben mindent egy lapra feltéve
rohamozott a vendéggárda,
de a találkozón több gól már
nem esett. Összességében a
második félidõben remekül
játszó paksi zöld-fehérek
megérdemelten gyõztek.
Paksi SE–Felcsút 3:2.

Lengyel Ferenc az összecsa-
pás után elmondta lapunk-
nak, nem volt szép mérkõzés,
de ezúttal csak az eredmény

volt a fontos. – A második fél-
idei játékunkkal és a csapat
küzdeni tudásával viszont elé-
gedett vagyok – tette hozzá.

– A mérkõzést egészében
kapkodva, idegesen játszot-
tunk, így nem lehet rangadót
nyerni – értékelte csapata tel-
jesítményét a felcsúti edzõ,
Komjáti András.

Ezzel a gyõzelmével már 7
ponttal vezeti az NB II Nyu-
gati csoportját a PSE a
Felcsút elõtt. A következõ for-
dulóban a szombathelyi Hala-
dás ellen idegenben játszik
Lengyel Ferenc együttese.
Az összecsapást a Sport Tele-
vízió szombaton 18 órától élõ-
ben közvetíti.                    efgé
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Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Csahóczi Fotó (lent)

Az élelmiszere-
ken, háztartási
cikkeken talál-
ható használati
utasítások el-
méletileg arra
valók, hogy
hasznos taná-
csokkal lássák
el a kedves ve-
võt, ehelyett sok

esetben bosszúságot, jobb esetben derültsé-
get okoznak. Az idióta figyelmeztetések, osto-
ba tanácsok gazdag tárháza – mely nagyrészt
két fõiskolás diák gyûjteményébõl való – arra
ösztönöz, hogy a legjobbakat önök elé tárjam. 

A következõ figyelmeztetést például egy cso-
magolt tiramisu tortán találták: Ne fordítsa fej-
jel lefelé! A feliratot a doboz aljára nyomtatták. 

– Ha a gyerek befejezte a szopást, töltse te-
le forró vízzel és sikálja ki egy kefével. Önök
szerint hol olvasható ez? Szerencsére nem
egy gyereken, hanem egy cseh cumisüvegen.

– Figyelmeztetés hajsütõvason: Ne dugja
semmilyen testnyílásba! Japán konyhagépen:
A másik célra ne használja! (Nem mondom,
mindkét példa kíváncsivá tett!)

– Egy altató dobozára a gyártó minden eshe-
tõségre készen ráírta: A szer szedése után ál-
mosság léphet fel.

– Fogamzásgátló tabletta dobozán ez talál-
ható: Vedd a kezedbe az egyik dobozt. Ész-
reveszed, hogy két különbözõ oldala van. A
pirulák az átlátszó mûanyag oldalon vannak.
Érdekes, a dobozon az nem volt feltüntetve,
hogy kizárólag szõke nõknek ajánlják!

– Köhögés elleni csecsemõgyógyszeren:
Vigyázat, álmosságot okozhat. Használat
után ne irányítson gépjármûvet vagy nehéz
gépeket. Végül is vannak koraérett cse-
csemõk…

– Egy gyerekméretû Superman-jelmezhez
mellékelt figyelmeztetés: – Az öltözék visele-
tétõl nem leszel képes repülni. Mert vannak
ütõdött gyerekek is.

– Fürdõkádtisztító-szeren: – A legjobb ered-
ményért kezdje tiszta fürdõkáddal. – Okos! Így
ugyanis a siker garantált!

– Hasznos felhívás olvasható az autókhoz
és kerékpárokhoz kapható visszapillantó tük-
rökön: a matrica arra emlékezteti a vezetõ-
ket, hogy „A tükörben látott tárgyak ön mö-
gött vannak.”

– Karácsonyfaizzón: Csak kültéri, illetve bel-
téri használatra! 

Kár, én ugyanis egy harmadik dimenzióban
szerettem volna használni.  

– Svéd láncfûrészen: Ne próbálja kézzel,
vagy külsõ nemi szerveivel megállítani a fû-
részt! Te jó ég! Volt már erre példa…? 

– Sós mogyoróra írt tájékoztatón: A termék
mogyorót tartalmaz. Hát, vannak még csodák!

Az összképet nem ritkán fordítási nehézsé-
gek is tarkítják, mint pl. annak a dél-koreai
gyártmányú konyhakésnek az esetében,
amelynek az angol nyelvû használati utasítása
„keep out of reach of children” – arra intene,
hogy a kés nem gyerek kezébe való. Ehelyett
a terméken ez a megszívlelendõ tanács olvas-
ható: „keep out of children” – vagyis a vásár-
ló a kést lehetõleg ne szúrja gyermekbe. 

A fogyasztói társadalomban – és most nem
a hazai piacról beszélek – a gyártók retteg-
nek a fogyasztótól, s fõleg az elégtelen tájé-
koztatás miatt indított milliós kártérítési pe-
rektõl. Ennek egyik legszemléletesebb pél-
dája az a figyelmeztetés, amely egy nagyne-
vû cég új vasaló típusának használati utasítá-
sában olvasható: „A ruhát a vasalás elõtt
ajánlatos levenni.” Egy brit áruházlánc
ugyancsak a forró meglepetésektõl kívánta
óvni vásárlóit, amikor az egyik süteményféle-
ség csomagolására ráírta: „Vigyázat, a ter-
mék melegítés után meleg lesz!”

Hahn Szilvia

Plörõ

Használati utasítás

A Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetségében
tartott sorsoláson a Magyar
Kupa négyes döntõjének
rendezési jogáért a négy
résztvevõ csapat licitált. A
döntõt az Atomerõmû Sport
Egyesület rendezheti. Mint
azt Tóth János szakosztály-
elnök elmondta, a klub ked-
vezõ anyagi feltételek mel-
lett rendezheti a kupadön-
tõt, és 2005 után a paksi kö-
zönség ismét hazai pályán
szurkolhat csapatának. Az
ASE Sportcsarnokban áp-
rilis 27-én rendezik az elõ-
döntõket, az elsõt a
Vadkakasok és az Univer
KSE között, a másodikat az
Albacomp és az ASE rész-
vételével. A döntõt és a
bronzmeccset április 28-án
játsszák.                       cseri

Pakson lesz 
a kupadöntõ

Egésznapos lovas túrát szer-
vezett Fritz József. Többségé-
ben az általa vezetett Pálma
Lovastanya lovasai vettek
részt a programon, de csatla-
koztak többen Paksról, Csám-
páról, így tizennyolc lovas vá-
gott neki a több, mint ötven
kilométeres távnak. Az elsõ
úti cél a nemrégiben megnyílt
Zichy Parkhotel volt, melynek
saját lovardája, hatalmas
parkja van. Itt Gazdag Anikó

igazgatóhelyettes kalauzolta a
túrázókat, s bemutatta nekik
a létesítményt. Innen Német-
kérre, a Beanett panzióba
mentek, ahol Feil József ven-
dégei voltak. A lovasok a fi-
nom mangalicapörkölt elfo-
gyasztása, s némi pihenés
után ismét nyeregbe szálltak.
A túrázók mindegyike élmé-
nyekkel, a kevésbé gyakorlot-
tak emellett némi izomlázzal
gazdagodva tértek haza.   -vt-

2006 elsõ versenyérõl egy
ezüsttel tértek haza a paksi
tájfutók. A Tabáni Spartacus
Várgesztes térségében ren-
dezte meg a Budapest Nagy-
díj és a 43. Tavaszi Spartacus
Kupa nemzetközi tájékozó-
dásifutás-versenyét, melyre
a PSE versenyzõi közül tízen
neveztek. Az F21-es kategó-
riában Nagy Márton Géza
ezüstérmet, Bodnár Márton
ötödik helyet, Domonik Lá-
zár kilencedik helyezést ért
el. Az F45-ös kategóriában
Kürti István kilencedik, az
F12-ben Bors Márton ötö-
dik, Rácz Péter hatodik lett.
A PSE versenyzõi folytatják
a versenysorozaton való
részvételt, ezen a hétvégén a
Csongrád Megyei Tájfutó
Szövetség versenyén, a Ke-
let-Magyar Kupán állnak
rajthoz Kelebiában.             SJ

Évadnyitó futás
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TelePaks

Shaker címû magazinunk-
ban a paksi városi delegá-
ció kézdivásárhelyi láto-
gatásáról láthatnak úti
beszámolót, március 24-
én, pénteken, 19.30 órától
a városi televízió mûso-
rán.

Ez történt a héten címmel
a heti eseményeket össze-
foglaló mûsorunkat lát-
hatják március 25-én,
szombat este 19 órától.

Az Atomerõmû kosárlab-
dacsapata a Magyar Baj-
nokság következõ forduló-
jában Szolnokra látogat.
A mérkõzést felvételrõl
vasárnap és hétfõn (26-án
és 27-én) sugározza a
TelePaks 17.30-tól.

A PSE labdarúgócsapatát
Szombathelyen a Haladás
látja vendégül, az NB II.
nyugati csoportjának 17.
fordulójában. A meccset
március 26-án, vasárnap,
16.00 órától felvételrõl te-
kinthetik meg.

A Mindentudás Egyeteme
IV. szemeszterének 17.
adásában Kondor Imre
Bank és kockázat címû
elõadását láthatják márci-
us 29-én 18.00 órától.

Mozi

Március 26. (vas.)19 óra
KÕKEMÉNY CSALÁD
Szinkronizált am. vígjáték

Március 29. (szerda) 19 óra
SZENT LAJOS 
KIRÁLY HÍDJA

Feliratos
spanyol-brit-francia dráma

Április 2 (vas.) 19 órakor
BÜSZKESÉG ÉS

BALÍTÉLET
Szinkronizált 

angol romantikus vígjáték

Április 5. (szerda) 19 óra
DURR, DURR ÉS CSÓK

Feliratos am. vígjáték

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

A Fortuna Rádió igyekszik minden kor-
osztály zenei igényét kielégíteni, így heti
két alkalommal olyan mûsort sugároz,
amely a nosztalgiazene kedvelõinek szól.
Szombaton és vasárnap reggel hat és ki-
lenc óra között Suki koktél címmel az el-
múlt ötven év nagy slágereibõl válogat a
szerkesztõ, Schuckert József. A hallgatók
is mûsorba szerkeszthetik örökzöld ked-
vencüket, hiszen a három óra alatt folya-
matosan kívánságmûsor mûködik. Az
adásban Lemezpárbaj címmel idõrõl idõ-
re hallhatóak a régi slágerek és ezek mai

f e l d o l g o -
zása, vala-
mint fél
hétkor a
közel- és
t á v o l i
múlt kabaréiból is elhangzik egy-egy
klasszikus vidámság. Ha nem tudnak hét-
végén sem sokáig aludni, ha jólesik fülük-
nek, lelküknek egy „õskori” muzsika
meghallgatása, tekerjék rádiójuk keresõ-
gombját az FM 96,3-ra, a Fortuna Rádió
hullámhosszára.

Fortuna 96,3 MHz

Kiállítás

A Paksi Mûvelõdési Köz-
pont kiskiállítójában
„Krím félszigeti élmények
Dudás Jelena festményein
és Wollner Pál fotóin” c. ki-
állítást  április 2-ig, a nagy-
kiállítóban Halász Károly
Munkácsi-díjas festõmû-
vész kiállítását április  7-ig
láthatják.

A Városi Múzeumban a Pak-
si Fotósok Baráti Köre tag-
jainak fotókiállítása április
végéig tekinthetõ meg.

Kiadó lakást 
keresek Pakson.
Tel.: 30/288-5163

40 órás számítógép kezelõi tanfolyam indul.
Ne félj elkezdeni! Teljesen kezdõket is várunk!

Bekapcsolástól a felhasználásig!
Az anyag: Windows operációs rendszer, adatok rendszerezése, cso-
portosítása, komplett szövegszerkesztõi ismeretek, levelek, doku-
mentumok írása, illusztrált meghívók, kiadványok szerkesztése,
internet használata, levelezés, csevegés, keresés, letöltés és még
hosszan részletezhetnénk…

Csupán 35.000.- Ft!
Nyugdíjasoknak, gyesen lévõknek 

és munkanélkülieknek 20% kedvezmény!
Hívjon a részletekért! ANÁRBO Szövetkezet

06-75/510-156, 06-20/36-40-984
e-mail: anarbo@citromail.hu

Programok

A dunakömlõdi Faluházi
Népfõiskola foglalkozása
április 3-án 18 órakor:
„Változó korban” – a
menopausa és a férfikli-
max. Elõadó: dr. Wallner
Tamás nõgyógyász.

A Tolna Megyei Ifjúsági Vo-
nószenekar hangszerbemu-
tatóval egybekötött hang-
versenye március 27-én 16
órakor lesz a mûvelõdési
házban. Mûsoron: klasszi-
kus és filmzene részletek. A
belépés díjtalan.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Paks Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete Egészség-
ügyi és Szociális Bizottsága
pályázatot hirdet a város lakó-
inak egészségügyi és szociá-
lis helyzetének javítását elõse-
gítõ támogatására.

A pályázatokat és a adatlapot
két példányban, átvételi elis-
mervény ellenében, szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályán vagy pos-
tai úton (a Polgármesteri Hiva-
tal Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.
címre) lehet benyújtani.
Határidõ: 2006. május 5.
Bírálat: 2006. május 20. 

A pályázattal kapcsolatban to-
vábbi információ kérhetõ:
Vasadi Andrásné ügyintézõtõl
a 75/500-503-as telefonon.

Paks Város Önkormányzata az ál-
tala fenntartott általános iskolák-
ban a következõképpen indít elsõ
osztályokat: 

Bezerédj Általános Iskola: 2 osztály. 
Deák Ferenc Általános Iskola: 2 osztály. 
II. Rákóczi F. Általános Iskola: 3 osztály.

Az iskolai és az óvodai beíratás
idõpontja: 2006. április 3–4. 7:30–
17:00. Az óvodai beíratás az intéz-
mények székhelyén történik: 

Benedek Elek Óvoda Paks, Ifjúság
út 1/B; Napsugár Óvoda Paks, Ke-
reszt u. 5.



A Nox is Suzukival jár! Az együttes a Suzuki Barta által
rendelkezésére bocsájtott Swifttel turnézta végig az 
országot. Szilvi és Tomi a napokban vette át az újabb

ajándékautót féléves használatra.

SZEKSZÁRD, Selyem út 3., az 56-os út bevezetõ szakaszánál (a Van de Velde mellett) – 
T.: 74/415-611, 74/511-989, 74/528-911, 74/415-051, 20/212-37-62 – Régi szalon: 74/511-

828 – E-mail: suzuki-szekszard@suzukibarta.hu
PAKS, 6-os fõúti telephely: T: 75/511-300, 20/99-13-499 – E-mail: barta200@t-online.hu

Tolnai út 17. – T: 75/519-060…066, 20/489-99-96 – Szerviz: 75/519-067 – Fax: 75/519-068
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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 u. 4. 
Telefon: 75/511-240

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes

leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

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

Nyugdíjasakció! Ajándékutalvány 3000 Ft
értékben minden új szemüveg készítésénél igénybe

vehetõ a tb-támogatáson felül!
Vásárlónként csak egy kupon használható fel.

LENS OPTIKA

7030 Paks, 

Dózsa Gy. 44. 

Telefon: 75/511-246


