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Árfolyamkockázat? 
Felesleges !!!

Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez, hitelkiváltáshoz 
forint alapú lakáshitelünket, akár az ingatlan értékének 75%-áig.

Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre 
akár 7.000,- Ft-tól a futamidõ függvényében. (THM 10,50)

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

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

Faller Dezsõ Hajdú János Herczeg József

Hárman a polgármesterségért
Választási mellékletünk a 9–15. oldalon



2 H I R D E T É S

Fizetett politikai hirdetés



A korábbiakhoz hasonlóan
békés hangulatban, indula-
toktól mentesen telt a paksi
képviselõ-testület választá-
sok elõtti utolsó ülése. A ter-
vezett napirendi pontok tár-
gyalása elõtt minden frak-
cióvezetõ, illetve a polgár-
mester értékelte a most zá-
ródó ciklusban végzett mun-
kát. 

Ezt követõen elfogadta a
testület a költségvetés fél-
éves teljesítésérõl szóló be-
számolót, döntött arról, hogy
csatlakozik a Bursa Hunga-
rica ösztöndíjpályázathoz. A
szociálisan rászoruló hallga-
tók támogatását célzó pályá-
zat 2000 óta létezik, Paks az-
óta minden évben csatlako-
zott. Badics Istvánné osz-
tályvezetõ tájékoztatása sze-
rint tavaly 128-an kaptak kü-
lönbözõ mértékû támoga-
tást. Az önkormányzat havi
3-5000 forintot ítélt meg, ami
az állami támogatásnak kö-
szönhetõen megduplázódott,
sõt esetenként megyei for-
rással egészült ki. A támoga-
tást kizárólag szociális rá-
szorultság alapján kapják a
felsõoktatásban tanulók
vagy oda készülõk.

A testület az elõzõ ülésen
megfogalmazott javaslato-
kat figyelembe véve létre-
hozta az Önkormányzati Fõ-
építészi Tervtanácsot, és
meghatározta annak felada-
tait. Paks Város Ifjúsági
Cselekvési Tervét is megis-
merte és elfogadta a grémi-
um. Ezt egy pályázat nyo-
mán a kistérség minden tele-
pülésén elkészítette a Paks-
Dunaföldvár Térségfejlesztõ
Önkormányzati Kht.

Terítékre került a gyer-
mekek átmeneti otthonának
létrehozása. Erre – mint
húszezer fõsnél nagyobb te-
lepülést – törvény kötelezi
Paks városát. Badics
Istvánné tájékoztatása sze-
rint jelenleg helyettes szü-
lõi hálózat mûködik, de a
törvény ezt nem ismeri el.
Az osztályvezetõ elmondta,
nem sürgetõ feladat, hiszen
legutóbb 2001-ben volt
ilyenre igény. A testület ha-
tározata szerint figyelik a
pályázati lehetõségeket. A
távolabbi terv családok át-
meneti otthonának létreho-
zása, amely magába foglal-
ná a gyermekek átmeneti
otthonát is.

Ezen az ülésen tárgyaltak
a hagyományos és iparosí-
tott technológiával készült
épületek energiatakarékos
felújításának támogatásá-
ról, s azzal kapcsolatos pá-
lyázatról. Saáry Miklósné, a
program kezelésével, lebo-
nyolításával megbízott DC
Dunakom Kft. ügyvezetõje
elmondta, hogy a városban
élõk rájöttek arra, milyen
sokat takaríthatnak meg
egy sikeres pályázattal, és
ebben az esztendõben lé-
nyegesen többen vettek
részt a programban. A pa-
nelépületeknél húsz társas-
ház pályázati részvételét tá-
mogatja a város, és az ön-
kormányzati hányad bizto-
sításához 174 millió forintot
különít el jövõ évi költség-
vetésében.

A hagyományos technoló-
giával épített épületekre 16
millió forint jutott 2006-
ban. Harmincnégy pályá-
zatból 31 felelt meg, ennyit
támogat az önkormányzat.
Ahol a tulajdonos az állami
pályázaton is nyert, az ön-
kormányzat 17%-ot vállal,
ahol nem, ott 33%-ot. Saáry
Miklósné elmondta, mind-
egyik utólagos finanszírozá-
sú pályázat, tehát a felújítás
megvalósulása után, számla

ellenében kapják meg a
pénzt a tulajdonosok. 

A testület felhatalmazta a
polgármesteri hivatalt arra,
hogy a Dunakömlõdnél lévõ
római kori erõd továbbfej-
lesztésére nyújtson be pá-
lyázatot a Duna-Mecsek
Térségfejlesztõ Alapítvány-
hoz. Hajdú János polgár-
mester elmondta, Lussoni-
umot az atomerõmû által lét-
rehozott alap segítségével
szeretnék továbbépíteni.
Mint kiemelte, évek óta tart
a feltárás, tavaly-tavalyelõtt
komoly rekonstrukciós mun-
ka zajlott a Sánc-hegyen. A
következõ két évben a régi
északi erõdfalat szeretnék
megépíteni két kaputorony-
nyal, illetve a belsõ gabona-
raktárak padlófûtéses he-
lyiségeit szeretnék bemu-
tatni. A beruházás költsége
32 millió, melybõl nyolcvan
százalékot az alapítványtól
remélnek.

Mindezek után zárt ülésen
döntött a képviselõ-testület
arról, hogy idén egy Pro
Urbe emlékérmet adomá-
nyoz. A díjazott Kozmann
György világbajnok kenus,
aki az október 23-i városi
ünnepségen veheti át az el-
ismerést.                            

-vt-
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Döntés után



Az egynapos sebészet fel-
tételeit jogszabály rögzíti,
így többek között meghatá-
rozott, hogy milyen intéz-
ményben, milyen körülmé-
nyek között, ki milyen be-
avatkozásokat végezhet. Lé-
nyege az, hogy a beteg a mû-
tét után 24 óránál keveseb-
bet tölt az adott intézmény-
ben. Mindemellett azt is

meghatározza a jogszabály,
hogy kin lehet egynapos se-
bészeti beavatkozást végez-
ni, azaz mielõtt befeküdne a
beteg, felkeresi az illetékes
orvost, megnézik az egészsé-
gi állapotát, hogy milyenek a
lakáskörülményei, a higié-
nés körülményei, és hogy hol
lakik, hiszen meghatározott
távolságra elérhetõ egész-
ségügyi intézménynek kell
lennie. Feltétel, hogy a be-
tegnek telefonnal kell ren-
delkeznie. A beavatkozáso-
kat komplex utógondozás
követi, az ellátott az intéz-
ménybe jár vissza. Mindezt
dr. Pásztor Hilda, a Városi
Rendelõintézet vezetõje
mondta el lapunknak annak
kapcsán, hogy az intézmény
az önkormányzattal közösen
azon dolgozik, hogy bevezet-
hessék az egynapos sebésze-
ti ellátást. Arról is tájékozta-
tott, hogy a szolgáltatást az
egészségbiztosító finanszí-
rozza, kivétel lehet a plaszti-
kai beavatkozás, például em-

lõmûtét, ráncfelvarrás, de
például egy baleset utáni
arcplasztikát szintén a társa-
dalombiztosító finanszíroz. 

Az egynapos sebészet elin-
dításához a Városi Rendelõ-
intézetben van korszerû mû-
tõ, de át kellene alakítani,
mert az altatás feltételei nin-
csenek meg, szükség van
mûszerekre, fektetõ ágyak-

ra, emellett a beavatkozást
végzõ orvosokra, nõvérekre,
altatóorvosra, azaz anyagi
ráfordítást igényelne az új
ellátás. Az intézetvezetõ sze-
rint a továbbiakat illetõen az
a tapasztalat, hogy az indu-
lást követõ egy-két évben
még igényel ráfordítást a
szolgáltatás, azaz be kell in-
dulni a folyamatnak, aztán fi-
nanszírozástól függõen már
nem. A kezdéshez szükséges
az OEP befogadási nyilatko-
zata is, azaz hogy finanszí-
rozza a szolgáltatást, ugyan-
akkor a szolgáltatónak szer-
zõdést kell kötnie a szek-
szárdi kórházzal, hogy ha
szükséges, legyen meg a sta-
bil háttér. – Ha minden jól
megy, az egynapos sebészet
2008-ban indulhat el – össze-
gezte Dr. Pásztor Hilda.. 

A Városi Rendelõintézet-
ben jelenleg három olyan or-
vos van, aki végezhetne be-
avatkozásokat az egynapos
sebészetben, ugyanis olyan
szakemberekrõl lehet szó,

akik jelenleg is aktívan vé-
geznek ilyen mûtéteket.
Egyikük, Dr. Prischetzky
Ferenc elmondta, ez a jövõ,
ezt fogják finanszírozni.
Úgy véli, ha beindul, önma-
gát fogja reklámozni, né-
hány ember belevág, és õk
viszik majd hírét, hogy tény-
leg jó. Fontos, hogy a szol-
gáltatás a sebészeti szakma
széles körét öleli fel, azaz vé-
gezhetnek sebészeti, uroló-
giai, nõgyógyászati, orr-fül-
gégészeti, ortopédiai, szemé-
szeti beavatkozásokat. Azt is
elmondta, hogy a sebészetrõl
tudni kell, hogy a Magyaror-
szágon végzett mûtéti be-
avatkozásokból körülbelül
háromszázféle létezik, ebbõl
hat teszi ki az elvégzett be-
avatkozások nyolcvan száza-
lékát. Szerinte ebbõl a hat-
ból négyet mindenképpen le-
het végezni egynapos sebé-
szetben, ilyen például a sérv-
vagy a visszérmûtét.

A képviselõ-testület úgy
döntött, pályázatot nyújt be
a Norvég Alapra, az egyna-
pos sebészet megvalósításá-
ra. Az önkormányzat 200
millió forint támogatásban
bízik és 30 milliós önrészt
vállal. A polgármester sze-
rint legjobb esetben 2008
elején indulhat el az egyna-
pos sebészet, ha nyernek a
pályázaton és nem lesznek
adminisztratív akadályok.

-kgy-  
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

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: október 6.

Panorámakép: www.paksnet.hu
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Lakossági fórumokon érté-
kelte elmúlt ciklusban vég-
zett munkáját a külsõ város-
részek önkormányzata.
Számba vették az eredmé-
nyeket, tennivalókat, s azt,
hogy mindezt miként értéke-
lik az ott élõk. Kovács Sándor
elnök elmondta, összességé-
ben hasznosnak bizonyult a
részönkormányzat munkája,
elismerik eredményeiket. Te-
endõ azonban mindenütt van.
Problémaként merült fel
minden településrészen az
utak, közvilágítás állapota,
eredményként az ötven szá-
zalékos önkormányzati
szennyvízszállítási támoga-
tás. Csámpán eredményként
könyvelhették el a Borsodi
kereszt felállítását, a nosztal-
giatalálkozók szervezését és
a közösségi ház létrehozását,
Biritón szintén közösségi há-
zat avattak ebben a ciklus-
ban. Cseresznyésben erre
még nem került sor, de az
odavezetõ utat részben asz-
faltozták és a szüreti nap ha-
gyományát is újjáélesztették.
Az elnök szerint leglátványo-
sabb fejlõdést Gyapán értek
el, az ott élõk aktív segítségé-
vel újult meg a kápolna, létre-
jött a sportegyesület, számos
gyermekprogram, közösségi
esemény színesíti a gyapaiak
hétköznapjait.                     SJ

Számvetés a
külterületeken

Egynapos sebészetre pályáznak 
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A Tolna Megyei Munkaügyi
Központ és a megyei önkor-
mányzat arra vállalkozott,
hogy a megyében foglakoz-
tatási paktumot hoz létre a
kistérségek képviselõi rész-
vételével. Ennek kapcsán
tartottak mind az öt kistér-
ségben tanácskozást, ahol
bemutatták a rendszert, a
szakemberek tájékoztatták
a résztvevõket az eddigi ta-
pasztalatokról. Az Európai
Unió által, fõleg szociális
alapból támogatott projekt
lényege, hogy egy asztalhoz
ülteti a munkaerõpiac min-
den fontos szereplõjét,
együtt határozzák meg a cé-
lokat, amelyekre aztán
munkaprogramot, pályáza-
tokat lehet építeni, tehát
egy céltudatos pályázati

rendszert alapoz meg. – Vas
megyében jött elõször létre
az országban ilyen együtt-
mûködés 2002-ben. Azóta
Nyugat-Magyarországon
kilenc-tíz partnerség kezdte
meg mûködését, különbözõ
struktúrákban, megye jogú
városi, kistérségi szinten. A
tapasztalatok alapvetõen
kedvezõek – mondta el a
Pakson tartott ismertetõn
dr. Kovács Péter, a Vas Me-
gyei Munkaügyi Központ
igazgatója. A projekt javítja
a szervezetek közötti
együttmûködési kultúrát,
hatékony a problémák meg-
oldásában, és nagyon jó a
forrásszerzõ képessége,
mind hazai, mind uniós for-
rások koncentrálását bizto-
sítja.

Dr. Brebán Valéria, a Tol-
na Megyei Munkaügyi
Központ igazgatója arról
tájékoztatott, hogy a fog-
lalkoztatási paktum létre-
hozása komoly együttmû-
ködést feltételez, az érin-
tettek közösen fognak dol-
gozni a jövõben a foglakoz-
tatási célok meghatározá-
sán és megvalósításán.
Adatbázist is mûködtetnek,
a benne szereplõ informá-
ciók segítségével rugalma-
sabban alkalmazkodhatnak
egymáshoz, az igényekhez,
többek között az oktatási
intézmények, munkáltatók,
kamarák, területfejlesztési
intézmények. A paktum
szervezetei a foglalkoztatá-
si fórum, az irányító cso-
port, illetve a paktumiroda.
Foglalkoztatási paktumok
létrehozásához ötvenmillió
forint pályázati forrást biz-

tosított a Regionális Ope-
ratív Program, önerõ nem
szükséges, ami igen vonzó
lehetõség. Vélhetõen ennek
is köszönhetõ, hogy jelen-
leg hazánkban több mint
negyven ilyen partnerség
épül.                         

-kgy-

Foglalkoztatási paktum

Városi ünnepség keretében
tartották idén az újjáépített
mûvészeti iskola, hivatalos
nevén Pro Artis Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény tanévnyitóját. Mint
Hajdú János polgármester
az ünnepségen elmondta: ré-
gi vágya teljesült a szülõk-
nek, diákoknak és tanárok-
nak azzal, hogy birtokba ve-
hették a kívül-belül tisztele-
tet parancsoló építményt,
amely egyben a Deák Ferenc
utca képét is megújítja.
Hartmann József, az intéz-
mény igazgatója beszámolt
arról, hogy a 431 millió forin-
tos összköltségbõl jutott fel-
újításra, bõvítésre és fejlesz-
tésre egyaránt. Az ünnepé-
lyes átadó meghívott vendé-
ge Gyurcsány Ferenc volt. A
miniszterelnök, miután Haj-
dú Jánossal együtt átadta a
megújult intézményt, a sajtó
munkatársai elõtt az önkor-
mányzati választásokról, az
ország elõtt álló beruházá-
sokról beszélt, és támogatá-

sáról biztosította Faller De-
zsõt, az MSZP-SZDSZ színe-
iben induló paksi pol-
gármesterjelöltet.  

A megnyitót Pakson eddig
szokatlan közjáték zavarta
meg. Mindezt sajtótájékoz-
tatón ítélték el az MSZP és
az SZDSZ helyi szervezeté-
nek vezetõi. Faller Dezsõ, az
MSZP polgármesterjelöltje
elmondta, hogy egy faddi
képviselõ vezetésével paksi-
ak, illetve a helyi Fidelitas

szervezetének tagjai sípolás-
sal, bekiabálással zavarták
meg a programot. Tették ezt
annak ellenére, hogy Hajdú
János polgármester és a mi-
niszterelnök megegyezett
abban, hogy az avatón nem
lesz politizálás. Járfás Ta-
más elmondta, hogy a de-
mokráciában megengedett a
hasonló jellegû rendzavarás,
de ezt õ kulturálatlanságnak
tartja. Faller Dezsõ szerint
egy városi ünnepséget tönk-

retenni vélt sérelmek, a kor-
mány megszorító intézkedé-
sei miatt még kampány ideje
alatt is értelmetlen, és ez
többet árthat a Polgári Ösz-
szefogás jelöltjeinek, mint
amennyit használ.

Hanol János, a Fidelitas
helyi vezetõje elmondta, a
paksi Fidelitas jelen volt az
évnyitón néhány fõvel, de
egyáltalán nem a zavarkel-
tés szándékával jelentek
meg. – Cáfolok minden olyan
alaptalan vádat, hogy minket
felbujtottak volna a helyi
jobboldal prominens szemé-
lyei, ahogy ezt a baloldal ál-
lítja a honlapján. Tehát ami
történt, nem volt szervezett,
hanem véleményem szerint
spontán válasz az emberek
részérõl a kormányzat meg-
szorító intézkedéseivel
szemben – fogalmazott,
majd hozzátette: ezért jelen
helyzetben nem volt szeren-
csés összekötni a kampányt
egy tanévnyitóval.

vida-schuckert

Öröm és üröm a tanévnyitón

F E L H Í V Á S

A paksi Vak Bottyán Gim-
názium a 2007–2008-as
tanévre középiskolai ta-
nulmányokra felkészítõ
szakkört szervez matema-
tikából és magyar nyelv-
bõl, péntekenként 14:30-
kor. Jelentkezési lapok
szeptember 15-ig igényel-
hetõk a gimnázium titkár-
ságán.

Fotó: Molnár Gyula



A paksi hulla-
dékudvar még
tavaly decem-
berben elké-
szült, és meg-
történt a mû-
szaki átadás,
ezt követõen
k é r h e t t é k
meg az üzem-
be helyezés-
hez szükséges
engedélyeket,
mint például a
telep- és veszélyeshulladék-
kezelési engedélyt. Ezek a jó-
váhagyások megérkeztek,
így nyithatott az udvar. A be-
ruházás során kialakították a
helyet, a gyûjtött anyagok-
nak megfelelõ edényzeteket
helyeztek el, szükség szerint
zárt vagy nyitott térben. Az
udvar megnyitásával tovább
bõvült a városban a szelektí-
ven gyûjthetõ hulladékok kö-

re. Leadhatnak nem veszé-
lyes hulladékot, mint például
a bútor, papír, mûanyag, se-
lejt autógumi, fémhulladék,
illetve veszélyes hulladékot
is, ezek többek között a fes-
ték, hígító, lakk, használt ét-
olaj, sütõzsír, lejárt szavatos-
ságú gyógyszerek, száraz-
elem, akkumulátor, üres
hajtógázas palackok, fáradto-
laj, fénycsövek, elektronikus

berendezések. Utóbbiak
gyûjtésére eddig évente két
alkalommal volt szervezett
lehetõség. A hulladékudvar
hétköznap keddtõl 10–18 órá-
ig van nyitva, szombaton pe-
dig 8–14 óráig. A téli idõszak-
ban rövidebb lesz a nyitva
tartás, azaz hétköznap kedd-
tõl 8–16, szombaton pedig
8–14 óra között lehet igénybe
venni. Hétfõnként az udvar
zárva van. A lakosság ingye-
nesen viheti a hulladékot a te-
lepre, ahol áruátvevõ biztosít-
ja az elkülönített gyûjtést és
adminisztrációt. Vállalkozók
csak külön megállapodás és
átvételi díj ellenében vehetik
igénybe a szolgáltatást. – A
telepre került anyagok közül
az újrahasznosíthatókat hul-
ladékhasznosítónak, a meg-
semmisítendõt pedig ártal-
matlanítónak adják át – ösz-
szegezte Saáry Miklósné, az
üzemeltetõ DC Dunakom
Kft. ügyvezetõje. A hulladék-
udvar 26 millió forintból való-
sult meg, amelybõl 12 milliót
a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácstól nyert az
önkormányzat, a többit a
költségvetésbõl biztosították.   

-gyöngy-
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Megnyílt a hulladékudvar
Megkapta a mûködéshez szükséges engedélyeket a
paksi hulladékudvar, így hónapokkal azután, hogy
elkészült a telep, megnyitotta kapuit. A 26 millió forin-
tos beruházást pályázati támogatással hozta létre az
önkormányzat.

Apró gyerekek tucatjai vet-
ték birtokba a paksi lakóte-
lep új „szerzeményét”, egy
tûzpiros kismozdonyt. A köz-
téri játék telepítését Zsarnai
Sándorné kezdeményezte, s
támogatta saját képviselõi
keretébõl 680 ezer forinttal.
A képviselõ korábbi otthoná-
ban, Pesterzsébeten látott
hasonlót, s úgy gondolta, a
lakótelep közparkjában is
kellene ilyen, hiszen sok kis-
mama tölti itt idejét gyerme-
kével, játéklehetõség pedig
nincs. A mozdony beszerzé-
séhez kevésnek bizonyult a
680 ezer forint, Hajdú János
polgármester egészítette ki
a teljes összegre, majd’ más-
félmillió forintra. A kivitele-

zést pedig a DC Dunakom
Kft. vállalta. 

A gyerekek láthatóan
örömmel fogadták a kis-

mozdonyt, s a szülõk is osz-
tották csemetéik felhõtlen
örömét, de mint mondták,
még boldogabbak lenné-

nek, ha a térburkolatot is
kicserélnék a parkban.
Wolfné Makai Melinda kis-
lányával vett részt a kis-
mozdony átadásán. El-
mondta, aláírásgyûjtéssel
tesztelték szükség van-e a
játékra, szeretnék-e a szü-
lõk. – Ez egy olyan kérdés
volt, amire csak igen lehe-
tett a válasz – fogalmazott
az édesanya, aki mindig lel-
kesen támogatja a hasonló
kezdeményezéseket. – Az
nem volt kérdés, hogy erre
szükség van, sõt még pár
szerelvényre szükség vol-
na, illetve az egész sétáló-
utca rekonstrukciójára –
mondta, majd hozzátette:
bár az a gyerek, aki itt tud
közlekedni, azt máshol már
nem éri meglepetés. 

-vt-

Végállomás: Paks

Állami és önkormányzati tá-
mogatással szépült meg a
Rajk László utca 3–4-es tár-
sasház. A felújítás után me-
rült fel az igény, hogy a ház-
hoz tartozó elõkertet is rend-
be hozzák. Gogolák Róbert-
né közös képviselõ a körzet
önkormányzati képviselõjé-
tõl kért segítséget. Zsarnai
Sándorné Hajdú János pol-
gármesterhez továbbította a
kérést. Miután a DC Duna-
kom Kft. szakembereivel, s
Klézl Terézia fõkertésszel
egyeztettek, kiderült, hogy
félmillió forintba kerülne a
növénytelepítés. – A talaj fü-
vesítésre alkalmatlan, így
csak talajtakaró jöhet szóba,
ami nagyon drága – mondta
Zsarnai Sándorné. A lakók
vállalták, hogy maguk végzik
el a munkát, így felére csök-
kentek a költségek. A talaj-
takaró árát Hajdú János a
beruházási keretbõl biztosí-
totta. Minap a lakók ásót, ka-
pát, gereblyét fogtak, és el-
végezték a növények telepí-
tését.                            -vida-

Megszépítették
az elõkertet

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Sajtótájékoztatót tartott az
MSZP paksi irodájában Új-
helyi István, az Önkormány-
zati és Területfejlesztési Mi-
nisztérium szakállamtitkára,
Varga László, a Fiatal Balol-
dal elnöke, Faller Dezsõ az
MSZP paksi polgármesterje-
löltje és Heringes Anita, az
MSZP-SZDSZ közös képvi-
selõjelöltje. Újhelyi István el-
mondta, hogy a siker kapujá-
ban állnak, hiszen egy olyan
programot kezdtek el, ami
biztosítja, hogy a jövõ eszten-
dõben EU-s pénzekbõl befo-
lyó közel nyolcezer milliárd
forintot az ország megszilár-
dítására, a stabilizáció megte-
remtésére fordíthatja a kor-
mánykoalíció. Az államtitkár
fontosnak tartja, hogy a hely-
hatósági választások elõtt
meglépték a szigorító intéz-
kedéseket, mert ezzel is a le-
hetõ leggyorsabb gazdasági
felzárkózást érheti el a jelen-
legi kormánykoalíció. Újhelyi
István azt is elmondta, hogy
egyre többen értik meg azt,

hogy az elõrelépéshez szük-
ség van a gazdasági megszo-
rításokra, és bízik abban,
hogy a helyhatósági választá-
sokon sikerrel veszik az aka-
dályokat az MSZP–SZDSZ
jelöltjei. Varga László beszá-
molt arról, hogy kétszáznál
több Fiatal Baloldali képvise-
lõ- és több polgármesterjelölt
indul a helyhatósági választá-
sokon. Sikeres szereplésük
garancia lehet arra, hogy a
közéletben megvalósulhat a
fiatalok nagyobb szerepválla-
lása. – Magyarország nagy
reformok elõtt áll, a követke-
zõ Nemzeti Fejlesztési Terv a
2007-2013-ban megnyíló eu-
rópai uniós források megúju-
lást igényelnek, mert ezek-
nek a pályázati lehetõségek-
nek az önrészét elõ kell te-
remteni. Ezekben a refor-
mokban a magyar fiatalok-
nak nagy szerepük van, illet-
ve lesz. Ezért is jó látni a bal-
oldali fiatalok lelkesedését –
zárta Varga László, a Fiatal
Baloldal elnöke.                 SJ

Elkerülhetetlen megszorításokMegvalósult a Bezerédj-terv
A Polgári Összefogás prog-
ramismertetõ fórumán Hajdú
János polgármester összegez-
te az elmúlt négy év eredmé-
nyeit a mûvelõdési központ
színháztermében. A Polgári
Összefogás polgármesterje-
löltje kiemelte, az általuk ösz-
szeállított Bezerédj-terv közel
száz százalékát meg tudták
valósítani annak ellenére,
hogy egy másodpercig sem
volt többségük a testületben. 

– Olyan programot tudtunk
meghirdetni, amivel az ellen-
zék is tudott azonosulni – mu-
tatott rá, majd elmondta, ilyet
készítettek most is, ami igen
erõs reményt ad arra, hogy is-
mét a Polgári Összefogás gyõ-
zedelmeskedjen. Hajdú János
hangsúlyozta, bízik abban,
hogy ezúttal többségben lesz-
nek, de ha nem, az sem gond,
csak nagyobb erõfeszítésekre
lesz szükség. Programjuk –
mint mondta – olyan értelem-
ben konzervatív, hogy nem kí-
ván csak a jól csengõ refor-
mok miatt változtatni, ami jó
volt, megtartják. Így például
azt, hogy megfelelõ dinamiz-

mussal tudták a városi útháló-
zatot, a panelházakat felújíta-
ni, intézményeinket megfelelõ
szinten üzemeltették, és jó
szociális ellátást biztosítottak.
Programjukban kiemelten
szerepel a hivatal és okmány-
iroda informatikai fejlesztése,
az egészségügy, azon belül az
egynapos sebészet és a gon-
dozóház létrehozása, illetve
preferálják a turizmusfejlesz-
tést is.

Áder János, a programis-
mertetõ fórum vendége el-
mondta, ilyen négy év, ilyen
teljesítmény után nincs szük-
ség, hogy kampányoljon a pol-
gármester mellett, hiszen
egyértelmû, hogy ha a város
lakói felelõs gazdálkodást sze-
retnének, a jelenlegi polgár-
mesternek szavaznak bizal-
mat. Az országgyûlés alelnö-
ke szerint nem jelent hát-
rányt, ha a városvezetés, illet-
ve a polgármester nem kor-
mánypárti, hiszen – mint rá-
mutatott – minden önkor-
mányzat érezni fogja a meg-
szorításokat. 

-tünde-

Bejárták a körzeteket
Lakossági fórumot hirdetett
és bejárást tartott a Paks Vá-
rosért Mozgalom egyes és
kettes körzetben induló je-
löltje. Domonkos Tamás és
Cseh Tamás – mint beszámol-
tak róla – közösen térképezte
fel a teendõket. – Visszajelzé-
sek érkeztek szórólapjainkra,
a televíziós vitamûsorokra,
ezek alapján együtt csiszol-
tunk programjainkon –
mondták. Kiemelték, a két
körzet gondjai teljesen össze-
függenek, nem lehet külön-
külön tárgyalni a problémá-
kat. Elsõdleges a történelmi
városközpont rendbetétele,
ami az egyes körzetben lévõ
Deák-háztól indul, magába

foglalja az Erzsébet szállót, a
Bazársort,  a Templom teret.

Domonkos Tamás és Cseh
Tamás hozzátette, mindezek
mellett a legfontosabb szinte
mindenhol az utak állapota, a
játszóterek hiánya. Domon-
kos Tamás szerint annak elle-
nére, hogy a két körzet
családiházas övezet, igényli a
lakosság a játszótér fejleszté-
sét. Cseh Tamás kiemelte,
szorgalmazzák a Duna-part
még szervesebb bekapcsolá-
sát a város életébe, nem csak
azokon a kulturális progra-
mokon, amikor kivonulnak a
városlakók a folyó partjára,
hanem a mindennapokban is. 

-tv-

Megalakult a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozga-
lom (HVIM) paksi tagszer-
vezete. Az alakuló gyûlésen
Paksról, Szekszárdról, Me-
cseknádasdról, Závodról,
Gerjenbõl, Madocsáról, Du-
naszentgyörgyrõl és Duna-
földvárról gyûltek össze ér-
deklõdõk. A mozgalmat To-
roczkai László mutatta be. A
HVIM elnöke beszámolt a
mozgalom céljairól, prog-
ramjairól, aktuális hírekrõl.

– A paksi tagszervezet ti-
zenöt taggal alakult meg, de
közülük csak öten paksiak –
tudtuk meg Lampert Mari-
ann koordinátortól. A tag-
szervezetnek még nincs ve-
zetõje, mert elõbb hat hó-

napra koordinátort választa-
nak, és csak utána elnököt.
Hogy a paksi lesz-e egyben a
Tolna megyei központ, még
nem tudni, mert Tolnában
egyelõre nincs másik tag-
szervezet, tájékoztatott
Lampert Mariann. A követ-
kezõ találkozót október 3-án,
17 órakor tartják a városi
mûvelõdési központban.

A Hatvannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom (HVIM)
Csongrád vármegyében,
Szegeden alakult meg 2001.
április 21-én. A mozgalom
alapítói szegedi, hódmezõvá-
sárhelyi, budapesti, stutt-
garti és szabadkai fiatalok
voltak.

-vida-

Megalakult a tagszervezet



Együtt kíván tenni a történel-
mi városrész fejlesztéséért a
Paksi Lokálpatrióták Egye-
sületének két jelöltje,
Ujszászy József (1. vk.) és
Szinger Ferenc (2. vk.) A je-
löltek elmondták, hogy az ál-
taluk képviselt területeken
ugyanúgy, mint a város többi
részén, folytatni kell az utak
felújítását, de azt körültekin-
tõen, figyelve az ott élõk igé-
nyeire. Ujszászy József hoz-
zátette, szeretné elérni, hogy
a Duna-parton a Gesztenye-
sor folytatásában építsenek
egy utat a kompkikötõig, így
akár Dunaföldvárig el lehetne
jutni kerékpárral biztonságo-
san. – Nem olyan sétányra
gondolok, amilyen a Geszte-
nyesor, csupán egy járda szé-
lességû útra az Anna utcától a
kikötõig – mondta, majd hoz-
záfûzte: az építéshez szüksé-
ges pénzt minden bizonnyal

pályázati forrásból is elõ le-
hetne teremteni. Szinger Fe-
renc a Táncsics utcai park to-
vábbfejlesztését és az Árok
utcában lévõ nyílt árok lefedé-
sét, a közmûvek cseréjét
emelte ki, illetve mindketten
beszéltek arról, hogy a Szent
István teret, s annak környé-
két fel kell újítani, különösen
azért, hogy méltó legyen az
Erzsébet szállóhoz, amelynek
felújítása rövidesen elkezdõ-
dik. – Szeretném a választási
ciklus alatt az általam megál-
modott Táncsics-parkot befe-
jezni, a Szent István tér teljes
rehabilitációját elvégeztetni,
a térburkolatot kicserélni, a
templom elõtti területet ren-
dezni, segíteni a Bazársor tel-
jes megújítását  – fogalmazott
Szinger Ferenc. A tér ezek-
nek köszönhetõen ismét a vá-
ros központjává válna, mond-
ta a képviselõjelölt.           -vt-
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Együtt az óvárosért
A Paks Városért Mozgalom
kilenc körzetben állított kép-
viselõjelöltet, polgármester-
jelöltje pedig Herczeg József.
Programjukba a választók
véleménye alapján került be-
le a kerékpárút fejlesztése, a
parkok, közterek rendezése,
a járdák javítása, felújítása.
Kiemelt szerepet kap az okta-
tási intézmények és egész-
ségügyi szolgáltatások szín-
vonalának megtartása, a
gyógyvíz hasznosítása. – Mi
úgy tudjuk magunkat hiteles-
sé tenni, ha olyan programot
kínálunk, melynek ötletei a
választóktól származnak – fo-
galmazott Herczeg József. A
PVM polgármesterjelöltje
szerint a városi emberek
szépérzéke fejlett, ezért szor-
galmazták az általuk megke-
resettek a virágosítást, a par-
kok fejlesztését. 

A választók – mint a polgár-
mesterjelölt kiemelte – új ar-

cokat szeretnének látni a vá-
rosvezetésben, ezért olyan je-
lölteket indít a mozgalom,
akik korábban még nem dol-
goztak képviselõként.

A Paks Városért Mozgalom
– mint arról Cseh Tamás tájé-
koztatott – szeptember 22-
ére kerékpáros programot
szervez. 17 órakor indulnak a
Szent István térrõl, s a város
utcáit járva azt térképezik fel,
hogy milyen fejlesztésre van
szükség a kerékpárutakat il-
letõen. A mozgalom várja a
csatlakozni vágyókat. – Azt
hirdetjük, hogy lehet, és jó
dolog kerékpározni, s remé-
nyeink szerint rövidesen ezt
meg lehet tenni biztonságo-
san az egész városban –
mondta a képviselõjelölt, aki
hozzátette: szeretnék a meg-
lévõ utakat sokkal magasabb
színvonalúra fejleszteni és bõ-
víteni.                       

-vida-

Ötletek a választóktól

Elõtérben a szakmaiság
Az MSZP-SZDSZ jelöltjei
összegyûjtötték a jelöléshez
szükséges ajánlószelvénye-
ket mind a tíz körzetben, je-
lentette be Faller Dezsõ. Az
MSZP-SZDSZ koalíció pol-
gármesterjelöltje kiemelte,
csapatuk összeállításánál a
szakmaiságot vették alapul.
A 2002-es választáson nyer-
tes képviselõk kivétel nélkül
indulnak, munkájukat ismeri
a lakosság. Ezt a kört egészí-
tették ki olyan jelöltekkel,
akikkel együtt a csapat rep-
rezentálja a város lakossá-
gát: van közöttük orvos, pe-
dagógus, közgazdász, jogász,
környezetvédelmi- és agrár-
szakember egyaránt. Ez –
mint rámutattak – azért fon-
tos, mert a baloldal, hasonló-
an az elmúlt ciklushoz, szak-
embereket kíván delegálni az
önkormányzat bizottságai-

nak élére.  Faller Dezsõ fel-
hívta a figyelmet nemrég el-
készült honlapjára, ahol
megismerhetõk a koalíció je-
löltjei, s az információk mel-
lett játék is várja a látogató-
kat. Programjukról lakossági
vitát indítanak, várják a vá-
lasztók véleményét. A pol-
gármester hangsúlyozta, a
városban várospolitikát kell
folytatni, az emberek érde-
kében kell gondolkozni, dol-
gozni. Hozzátette, hogy
elõnyt lehet kovácsolni abból,
ha egy önkormányzatnak
kormányzati kapcsolata van,
különösen a pályázatok te-
rén, hiszen itt a kapcsolati tõ-
ke pénzzé váltható. Ez annak
tükrében még fontosabb,
hogy a települések költség-
vetésében egyre nagyobb há-
nyadot tesz ki a pályázati for-
rás.                           -gyöngy-

Számonkérhetõ program
Elkészült a lokálpatrióták
programja, megjelent nyolc-
ezer példányban az ezt ismer-
tetõ programfüzet. A brosúra
az egész várost érintõ elképze-
lések mellett körzetenként
tartalmazza a jelöltek követ-
kezõ négy évre szóló terveit.
Ez egy vállalható, számon kér-
hetõ program, emelték ki a je-
löltek. 

– Szeretnénk, ha megismer-
nék, eltennék, és négy év múl-
va, amikor a lokálpatrióták új-
ra kopogtatnak az ajánlószel-
vényért, annak türkében dön-
tenének, hogy mit valósítot-
tunk meg belõle – fogalmazott
Kovács Sándor. A Paksi Lo-
kálpatrióták Egyesületének
elnöke kiemelte, komplex la-
kótelep-fejlesztési programot
készítettek, a külsõ városré-
szek esetében is átfogó terve-
ik vannak, folytatni szeretnék
a négy éve elkezdett munkát.
Az egyesület programjában

kiemelt szerepet kap a gazda-
ságfejlesztés, a munkahelyte-
remtés, mert vallják, hogy
meg kell szüntetni az egy lá-
bon állást Pakson. Az oktatás,
kultúra, sport terén tervezet-
tek közül kiemelték, hogy lét-
rehoznának egy Kultúra háza
nevû helyet. Ezen túl – miként
Kovács Sándor rámutatott –
egyedüliként emelték a prog-
ramjukba azoknak a civil szer-
vezeteknek a támogatását,
amelyek fogyatékkal élõket
segítenek. Szabó Péter képvi-
selõjelölt az átfogó lakótelep-
programot illetõen elmondta,
személyesen gyûjtötték a ko-
pogtatócédulákat, így a lakó-
telepen élõk elképzeléseit fi-
gyelembe véve állították össze
csomagjukat, amiben priori-
tást élvez a panelprogram
folytatása mellett a városi mû-
velõdési központ környékének
teljes rehabilitációja. 

VT



Szeptember 8-án járt le az
október elsejei helyhatósági
választások kapcsán az
ajánlószelvények leadási ha-
tárideje. Dr. Blazsek Balázs
címzetes jegyzõ, a választási
iroda vezetõje elmondta,
hogy Pakson három polgár-
mesterjelölt, Hajdú János a
Polgári Összefogás, Faller
Dezsõ az MSZP-SZDSZ és
Herczeg József a Paks Vá-
rosért Mozgalom színeiben
adott le megfelelõ számú
szelvényt, illetve több szer-

vezet, egyesület is indít je-
lölteket szinte minden kör-
zetben. Az MSZP-SZDSZ, a
Polgári Összefogás, a Paksi
Lokálpatrióták Egyesülete,
valamint a Paks Városért
Mozgalom kompenzációs
listát is állított. Ezen kívül
három körzetben független
jelölt is megszerezte a kellõ
számú ajánlószelvényt. A ki-
lences választókerületben
pedig Solt Pál, a Magyar Ci-
gány Fórum képviselõjelölt-
je is megmérkõzik a képvi-

selõ-testületbe jutásért. Ok-
tóber elsején kerül sor a ki-
sebbségi önkormányzatok
megválasztására is. Pakson
cigány és német kisebbségi
önkormányzat alakulhat.
Tizenöt roma és nyolc né-
met kisebbségi jelölt vív vá-
lasztási csatát a kisebbségi
önkormányzat öt-öt képvi-
selõi helyéért. Az irodaveze-
tõ azt is közölte, hogy eddig
semmilyen rendkívüli ese-
mény nem történt a kam-
pány során.

Dr. Blazsek Balázs, a Paksi
Választási Iroda vezetõje
arról tájékoztatta az érin-
tett szavazókör lakóit, hogy
a 18-as szavazókör helyét a
Ruhaipari Szövetkezet he-
lyett a Deák Ferenc Általá-
nos Iskola felsõ tagozatának
épületben (Tolnai út 19.
szám) alakították ki. A 18-as
szavazókörhöz tartozó ut-
cák: Április 4. u., Újsor,
Dankó P. u, Gábor Á. u.,
Klapka Gy.u., Kölcsey u.,
Kölesdi u., Síp u., Tolnai út,
Újtelep, Vasút u., Vásár u.,
Zalka Máté u., Magyari-
puszta. SJ
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Finisben a kampány

Faller Dezsõ polgármesterjelölt
(MSZP-SZDSZ)

Tizenkét éves közéleti tapasztalattal a
hátam mögött állok egy csapat élére.
Céltudatos híve vagyok a város érde-
kében való politizálásnak, az együtt-
mûködésre épülõ kapcsolatoknak. A
város folyamatos fejlesztését tartom
elsõrendû feladatomnak. Az általam
irányított csapat fõ célja a város szeb-
bé, lakhatóbbá és élhetõbbé tétele. Ki-
tûnõ kapcsolatokkal rendelkezem a
kormányzat, a régió és a megye felé.
Az elmúlt önkormányzati ciklusban
bizonyítottuk, hogy az MSZP  –
SZDSZ képviselõi a pártpolitikai
szempontokon felülemelkedve, Paks
valódi érdekei mentén képesek dol-
gozni a helyi közéletben. Mint ismert,
a 2002. választások után a képviselõ-
testületben a jobboldal folyamatosan
politikai vitákat gerjesztett, megaka-
dályozva ezzel az érdemi munkát. Ve-
zetésemmel az MSZP-SZDSZ koalíció
hét képviselõje két évi szívós, határo-
zott tevékenységével, kialakította az
együttmûködés kereteit a testület-
ben. Mindez lehetõvé tette, hogy
2004-tõl végre a város lakosságát
szolgáló munka folyik az önkormány-
zatban.

Herczeg József polgármesterjelölt
(Paks Városért Mozgalom)

1994-ben az Önök bizalmából a Város
polgármestere lettem.  Legfontosabb
eredménynek a gáz bevezetését, az
Ipari Park létrehozását, az elkerülõ út
megépítését, a Vak Bottyán Gimnázi-
um és a Bezerédj Általános iskola új
szárnnyal bõvítését tekintem.
Választási programom fõ pontjai: ra-

cionalizálni az önkormányzat mûködé-
sét, kamerarendszer a szórakozó he-
lyek körül, a szelektív hulladékgyûj-
tés kultúrájának megteremtése a vá-
rosképbe illeszkedõen, fiatal szakem-
berek bevonása az EU pályázati lehe-
tõségeinek maximális kiaknázása ér-
dekében, európai diákcsereprogra-
mok. 
Támogatjuk a paksi munkahelyek te-
remtését az Ipari Parkon belül és kí-
vül, hogy minél több fiatalunk dolgoz-
hasson szülõvárosában. Célunk, a
rossz állapotban lévõ utak felújítása, a
panelrekonstrukciós program folyta-
tása, a kerékpáros kultúra megterem-
tése a városban, a tömegsport és ver-
senysport támogatása, valamint, hogy
elfeledett dicsõségünk: a paksi halász-
lé legyen újra a város védjegye, de
most már Európa-szerte!

Hajdú János polgármesterjelölt
(Polgári Összefogás)

Amikor négy éve indultam a polgár-
mester választáson, azt hittem, hogy –
mivel minden eddigi paksi képviselõ-
testületnek tagja voltam –, már nagyjá-
ból tudom mi a polgármester dolga. Té-
vedtem. Az elmúlt négy évben sok min-
den történt, sokat tanultam, sokat ta-
pasztaltam. Úgy érzem, „bedolgoztam”
magam a „szakmába”. A „hatalom”
nem érint meg. Felfogásom szerint csak
lehetõség a munkára, a szolgálatra. An-
nak a közösségnek, annak a városnak a
szolgálatára, amely befogadott, és
amelyben szeretek élni.  Folytatni sze-
retném, amit megkezdtem. Szeretném,
ha mindenki bízna a képviselõ-testület-
ben, bizalommal fordulhatna a hivatal-
hoz, azt szeretném, hogy a gazdálkodás
továbbra is tiszta, felelõs, átlátható és
ellenõrizhetõ lenne. Általános célok:
Stabil intézmény-mûködtetés, kiszámít-
ható és jól szabályozott keretek között.
A további beruházások alapjait megte-
remtõ szigorú takarékos gazdálkodás
folytatása. Paks térségi, közigazgatási
és szolgáltató szerepének erõsítése.
Munkahely-megõrzés, további munka-
helyteremtés, korrekt kapcsolattartás
az erõmûvel.



A cigány kisebbségi 

képviselõ-jelöltek

Farkas Árpád, Paksi Dunamenti Közhasznú 
Cigány Egyesület
Ifj. Farkas Attila, Paksi Dunamenti Közhasznú 
Cigány Egyesület
Gertner Ferenc, Paksi Dunamenti Közhasznú 
Cigány Egyesület
Gertner Ferencné, Paksi Dunamenti Közhasznú 
Cigány Egyesület
Gomán Attila, Paksi Dunamenti Közhasznú 
Cigány Egyesület
Katona Attila, Tolna Megyei Független 
Roma Civil Egyesület
Kiss Zoltánné, Paksi Dunamenti Közhasznú 
Cigány Egyesület
Kovács Apollónia, Paksi Dunamenti 
Közhasznú Cigány Egyesület
Kurucz Zsolt, Magyarországi Cigányok Országos
Fóruma
Neubauer Béla, Magyarországi Cigányok 
Országos Fóruma
Rafael Gyula, T. M.Független Roma Civil Egyesület
Solt László, Magyarországi Cigányok Országos Fóruma
Solt Pál, Magyarországi Cigányok Országos Fóruma
Solt Sándor, Magyarországi Cigányok Országos Fóruma
Veres Zoltán, T. M. Független Roma Civil Egyesület
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Domonkos Tamás (PVM):  1976-
ban születtem Ajkán. Nõs vagyok,
két gyermekem van. Végzettségem
gépészmérnök. A Paksi Dunamenti
Zr t.,-nél dolgozom mûszaki ága-
zatvezetõ beosztásban. Szeretem a
várost, itt tudom elképzelni csalá-
dom életét. Politikailag független-
ként indulok a PVM támogatásával,
mert fontosnak tar tom, hogy a
személyi ér tékek és a tettek bizo-
nyítsanak ne a pártállás. Ezzel kép-
viselni tudom mind a jobb mind a
bal oldali érzületû választópolgárok
kéréseit, igényeit. Egy cél motivál a
város és a benne élõ polgárok ér-
dekeinek képviselete.

Kern Józseffel  nyolc évig voltunk
együtt képviselõk. Én az 1. körzet-
ben, õ Dunakömlõdön. Ismerjük
egymás gondolkodását, tudunk
együtt dolgozni. Ez mindennél
fontosabb, hiszen nem vitákkal,
egymás gyõzködésével kell tölte-
nünk az idõt, hanem a feladatok
megoldására tudunk összpontosí-
tani. A körzetnek olyan képviselõ-
re van szüksége, aki csak vele
foglalkozik. Ennek tudatában aján-
lom jó szívvel õt az Önök figyel-
mébe.

Hajdú János polgármester
Polgári Összefogás

1. körzet jelöltjei

Hunyadi László (független): Budapes-
ten születtem 1957-ben. Paksra 1980-
ban költöztem. Az atomerõmûben ok-
tatástechnikusként kezdtem, jelenleg
állapotfelügyelõ a munkaköröm. Két
felnõttkorú fiam, egyetemista lányom,
középiskolás fiam van. Legkedvesebb
idõtöltésem a túramotorozás. Kalando-
zásaim során sokfelé jártam, így sok
tapasztalattal, ötlettel segítenék a lakó-
helyünk és városunk újszerû, sikeres
fejlesztésében. Célom, hogy a válasz-
tókörzet utcáiban élõkkel, egyszemélyi
képviselõkkel olyan munkakapcsolatot
kiépíteni, ami testületbe való bekerülé-
sem után oda-vissza ellenõrzési és be-
számolási kötelezettséggel bírna. 

Puskás János (MSZP–SZDSZ):
1956-ban születtem Gerjenben. El-
sõ munkahelyem a Gerjeni, majd
Paksi Állami Gazdaság volt (1973-
1983). Folyamatosan tanultam to-
vább, végzettségemnek megfelelõen
különbözõ beosztásokat töltöttem
be. Jelenleg – mûszaki informatikus
mérnöki végzettségemmel – a DC
Dunakom Kft mûszaki vezetõje va-
gyok. Az elõzõ választási ciklusban
az Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlõ-
ségi Bizottságban tevékenykedtem
kültagként. Pakson 24 éve élek. Fe-
leségem, Puskásné Ömböli Mária,
tanítónõ, gyermekünk egyetemi hall-
gató.

Tisztelt Választó! Ujszászy József, a
Lokálpatrióták 53 éves fõiskolai vég-
zettségû képviselõ-jelöltje vagyok az
1. számú választókörzetben. Érték-
rendem szilárd, az érdekek semmi-
lyen irányú szele nem fújja el. A helyi
politika sosem, de a város sorsa an-
nál inkább érdekelt. Ezért Örülök an-
nak, hogy egy civilszervezet képvise-
lõ-jelöltjeként, az önök segítségével
elkészített program megvalósítása ál-
tal, módom nyílhat választókerületem
és városunk lakóinak szolgálatára.
Azt gondolom a tapasztalat- és a tu-
dásszerzés csak munkakedv kérdé-
se. Készen állok, hogy Önökért dol-
gozzam.

Zsidainé Mohai Zsuzsanna független
jelölt: Pakson születtem, azóta is itt
élek, az Egészségügyi Fõiskola intézet-
vezetõi szakát Budapesten végeztem.
Sokan a Rendelõintézetbõl és a Tüdõ-
gondozóból ismerhetnek, ahol röntgen
asszisztensként dolgoztam. Jelenleg is
az egészségügyben végzem a munká-
mat. Ismerem a várost és választóke-
rületem gondjait. Korrekt információát-
adással szeretnék a közösség érdeké-
ben tenni. Programomban szerepel a
Rókus utcai és a Kömlõdi út sürgõs
felújítása, az egyedülálló idõs emberek
napközbeni felügyelete. Tovább fej-
leszteném a segítségkérõ rendszert.
Nem beszélni, cselekedni akarok!
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Cseh Tamás (PVM): 32 éves vagyok,
nõs, 3 kisgyermek édesapja, 6 éves
korom óta élek Pakson. Korábban a
rendõrségen dolgoztam, most a Ma-
gyar Telekom NyRt. biztonságos mû-
ködéséért felelõs szakértõje vagyok
a Dél-Dunántúlon. Felnõtt emberként
és cseperedõ gyermekeim édesapja-
ként is nagyon sok lehetõséget, min-
den korosztály számára meggyõzõ
érvet látok arra, hogy itt maradjon és
jól érezze magát paksiként. Úgy ér-
zem, most érkezett el az ideje annak,
hogy mind rendõri, mind mostani
munkahelyem tapasztalatait kama-
toztassam egy valódi eredményeket
felmutatni tudó város fejlõdésben.

Ulbert Sándor 2004. decemberében,
idõközi választás nyerteseként került a
képviselõ-testületbe. Két évet sem dol-
gozott képviselõként, mégis elmond-
hatjuk, hogy legalább két ciklusnyi fel-
adatot végzett el. Fáradhatatlan mun-
kabírásával kivívta valamennyi képvi-
selõtársa elismerését. Ha kellett, fát ül-
tetett, belvízkor együtt álltunk a szivaty-
tyúknál, tûzesetnél a tûzoltókkal egy
idõben már a helyszínen volt. Állandó-
an a nyakamra járt ez alatt a szûk két
év alatt a körzet ügyes-bajos dolgaival.
Vele igazi képviselõt nyert a körzet,
olyan embert, aki keveset beszél, de
mindenki gondját felvállalja. Hajdú Já-
nos polgármester, Polgári Összefogás

2. körzet jelöltjei

Tisztelt Választó! Szinger Ferenc a
Paksi Lokálpatrióták képviselõ-je-
löltje vagyok a 2. választókörzet-
ben. Higgyék el 66 évesen már
nem párt-, és anyagi érdekek mo-
tiválnak, egyedül a körzet és a vá-
ros lakóinak sorsa, sikere. Igen a
siker, amely engem sohasem ön-
telté, hanem lelkessé és motiválttá
tett. Most is látom körzetünkben a
sikerek lehetõségét. Azért is látha-
tom, mer t a program önökkel
együtt készült. Újra lelkesedem,
mert arra készülök, hogy tapasz-
talatom, ismereteim felhasználá-
sával, az önök felhatalmazásával
programunkat sikerre vigyük.

Dr. Vöröss Endre (MSZP–SZDSZ):
Zalaegerszegen születtem 1938-
ban. Szombathelyen érettségiztem
1957-ben. 
1965-ben a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen szereztem orvosi diplo-
mát. 1965-75 között a pécsi II. szá-
mú sebészeti klinikán lettem sebész
szakorvos. 1976 januárjában köl-
töztünk feleségemmel, Nagyfaludi
Erikával Paksra. Azóta megszakítás
nélkül a Paksi Városi Rendelõintézet
sebész fõorvosaként dolgozom. Két
gyermekem van: Endre és Henriet-
ta. Unokám Gabriella.  A második
unokám születését szeptember vé-
gére várjuk.

Faller Dezsõ (MSZP–SZDSZ): A
Renimpex-DC Kft. 54 éves résztu-
lajdonosa és ügyvezetõ igazgatója
vagyok. Végzettségem mezõgaz-
dasági gépész-üzemmérnök. Elvé-
geztem a Pénzügyi és Számviteli
Fõiskolát, mérnök üzemgazdász
másoddiplomát szereztem. Csalá-
dommal 1974 óta élek Pakson, a
3. számú választókörzetben, a Vi-
rág utcában lakom. Feleségem
óvodapedagógus. Három felnõtt
gyermekünk van, eddigi egyetlen
unokánk két esztendõs. 1994-tõl
önkormányzati képviselõ vagyok,
2004-ben Paks alpolgármesterévé
választott a képviselõ-testület. 

Tisztelt Választó! Hornyánszki Já-
nos 33 éves gépészmérnök, a Lo-
kálpatrióták képviselõ-jelöltje va-
gyok a paksi 3. választókörzet-
ben. Mérnökként tudom, hogy
megfelelõ szervezettség és preci-
zitás nélkül a dolgok nem képesek
jól mûködni. Képviselõként azér t
fogok dolgozni, hogy kerületünk-
ben azt érezzék fiatalok és idõsek
egyaránt, hogy a dolgok szerve-
zetten, tehát jól és ér tük mûköd-
nek. Ezér t készült az Önök bevo-
násával programom, melynek
megvalósításához kérem felhatal-
mazásukat.

3. körzet jelöltjei

Féhr Gyurit ízig-vérig paksi és közös-
ségi ember. Eddig a Roger Schilling
Zenekar és a paksi németek képvise-
lõjeként találkozhattunk vele. Most
felkérésemre úgy döntött, hogy ver-
senybe száll a város legfõbb döntés-
hozó testületébe szóló tagságért. Di-
namikus egyénisége, széles körû el-
fogadottsága révén hasznos tagja le-
het egy olyan csapatnak, amelyik a
feladatok megoldására szövetkezett.
Vele a körzet igazi, problémákat meg-
oldó embert nyer, aki annak a körzet-
nek a képviseletét tekinti céljának,
melyben született, melyet nagyon jól
ismer.     Hajdú János polgármester

(Polgári Összefogás)

Molnár Réka (PVM): 34 éves va-
gyok, pszichopedagógus tanárként
dolgozom. A Gazdag Erzsi Általános
Iskola és Diákotthon az a hely, ahol
megtaláltam utamat, mely a gyere-
kek segítése, és tanítása. Férjem a
polgármesteri hivatalban dolgozik,
igazgatási ügyintézõ és anyakönyv-
vezetõ munkakörökben, egy gyer-
mekünk született, Most 9 éves. A
választókerületemben élõ emberek-
kel, és problémáikkal férjem család-
ja révén ismerkedtem meg, akik az
egyik legrégibb család, amely ebben
a körzetben dolgozott, élte minden-
napjait, és akik nagy szeretettel fo-
gadtak be maguk közé.
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Tisztelt Választó!
Fritz Jánosné Kindl Már ta a 4. vá-
lasztókörzet Lokálpatrióta képvi-
selõ-jelöltje vagyok. Néha úgy ér-
zem, mintha a kampány csak az
utakról, közlekedési táblákról, víz-
elvezetõ árkokról szólna. Ezér t
örülök annak, hogy a Lokálpatrió-
táknál, és az egyéni programom-
ban is jó néhány olyan pont olvas-
ható, mely nem pusztán az anyag-
ról, hanem az emberekrõl, egy va-
lódi közösségi élet megteremtésé-
rõl szól. Tegyünk közösen önma-
gunkér t, körzetünkér t. 

Herczeg József (PVM): Pakson  éltek
szüleim, nagyszüleim, ide köt minden
és mindenki. Nõs vagyok, 2 gyerme-
kem és 3 unokám van. Tartósító-ipari
mérnökként, a Paksi Konzervgyárban
dolgoztam 1965-86-ig, 1994-1998-ig
az Önök bizalmából városunk polgár-
mestere lehettem. Az ezt követõ idõ-
szakban egyéni vállalkozóként az ING
Biztosító ZRt. paksi csoportját veze-
tem. 2002-2006-ig alpolgármester-
ként tevékenykedem. Munkámban
megalkuvás nélkül mindig arra töre-
kedtem, hogy az Önök és a város ér-
dekeit szolgáljam. A választáson a
Paks Városért Mozgalom jelöltje va-
gyok immár 5. ciklus óta. 

4. körzet jelöltjei

Haáz Ádám (MSZP–SZDSZ): 50
éves vagyok, egy 30 fõs vállalko-
zásnak az ügyvezetõje és tulajdo-
nosa, korábban a katasztrófavé-
delem alezredese voltam. Építõ-
ipari technikummal, katonai-,
rendõr tiszti fõiskolai, valamint ve-
gyi és környezetbiztonsági egye-
temi végzettséggel rendelkezem.
Angol, orosz nyelvvizsgával, né-
met nyelvû alapismeretekkel bí-
rok. Szeretem városomat, Paksot,
az itt élõ embereket, szívesen fog-
lalkozom problémáikkal, ezér t is
indultam 2002-ben a helyi önkor-
mányzati választásokon, ahol
mandátumot is nyer tem.

Kern József õsi paksi család sarja,
az óváros egyik legjobb ismerõje. A
választókörzetben majdnem minden
házban személyes ismerõsre talál-
hat. Nyíltsága, emberszeretete révén
könnyen megtalálja a hangot a kör-
zet lakóival. Igazi közéleti ember,
munkahelyén a dolgozók érdekkép-
viseletének egyik vezetõségi tagja.
Vele olyan képviselõt nyerhetnek,
aki, fáradhatatlanul dolgozik Önö-
kért, aki nem hagyja békén a dön-
téshozókat addig, amíg el nem inté-
zik az emberek ügyes-bajos dolgait.

Hajdú János polgármester
(Polgári Összefogás)

Bagdy Lacit talán senkinek sem kell
bemutatni. Nyolc éve képviselõ, eb-
bõl hat évig volt alpolgármester.
Azért csak hat évig, mert megkér-
tem, hogy mondjon le. És õ lemon-
dott. Lemondott, mert felismerte,
hogy a város érdekében át kell adnia
helyét Faller Dezsõnek, az MSZP-
SZDSZ frakcióvezetõjének. Ez volt az
ára a békének, ami nyugodtabb
munkalehetõséget teremtett a képvi-
selõ-testületben. Bagdy László
büszke lehet arra, hogy városának,
Paksnak önzetlenül segített. Kérem,
gondoljanak erre október elsején.

Hajdú János polgármester
(Polgári Összefogás)

Mezõsi Árpád (MSZP–SZDSZ):
Budapesten születtem 1954-ben.
Általános iskolai tanulmányaimat
Németkéren végeztem, majd a
bonyhádi Petõfi Sándor Gimnázi-
umban érettségiztem, 1975-ben
tanítóként diplomáztam Kaposvá-
ron. 1971 óta élek Pakson a Kis-
hegyi úton. Életem legszebb éveit
éltem itt. Három gyermekem van,
párom szintén tanító. 1975 óta a
Deák Ferenc (korábbi nevén III.
SZ.) Általános Iskolában tanítok. A
közösség, a közélet mindig érde-
kelt. Ezér t vállaltam a jelöltséget
és a választás után a képviselõi
munkát négy éve.

5. körzet jelöltjei

Dr. Bencsik Lajos: A Kishegyi utca
10/D alatti társasházban élek csalá-
dommal, 1992. óta. Feleségem Né-
meth Julianna, az ÉPFU Kft.-nél dol-
gozik. Két gyermekem van, Péter már
felnõtt, informatikus, Gabriella a gim-
náziumban 8.H-s. Jogász a végzett-
ségem, jelenleg ügyvédi praxist folyta-
tok. Korábban dolgoztam a helyi taná-
cson, illetõleg a PA Rt.-nél. 1994-tõl
vagyok tagja a képviselõ-testületnek,
civil szervezetek képviseletében. A
mostani választáson független jelölt-
ként kérem támogatásukat, szavaza-
tukat, szervezeti elkötelezettség nélkül
szeretnék tenni városunkért, jövõn-
kért, a paksi emberek boldogulásáért.

Prancz András (PVM): 1972-ben szü-
lettem Pakson. Immáron 34 éve élek
ebben a választókerületben, 2001-ben
alapított irodatechnikával, számítás-
technikával foglakozó cégemet veze-
tem. Vállalkozóként megtanultam a
munkám ésszerûen, költség-
hatékonyan, minden fél számára jöve-
delmezõ módon végezni. Ezt a tapasz-
talatomat szeretném most a paksi la-
kosok, a város szolgálatában állítani. A
Paks Városért Mozgalomhoz csatla-
koztam, mert hiszem, hogy pártérdek-
tõl függetlenül az ember racionális
döntést hozhat és nem a pártpolitka,
hanem tények és érvek-ellenérvek
alapján születhet meg elhatározása a
közjó érdekében.
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Tisztelt Választó!
Villányi Ildikó, a Szekszárdi Váro-
si Rendelõintézet igazgatója, az
5. választókörzet Lokálpatrióta
képviselõ-jelöltje vagyok. Hivatá-
somból fakadóan tudom, hogy a
rutin és a reflexszerû beidegzõdé-
sek milyen veszélyekkel járhat-
nak. Személyemben olyan képvi-
selõre számíthatnak, aki a megol-
dásra váró problémák mögött
nemcsak az ügyet, hanem az em-
ber t is látja, aki képes lesz az
Önökkel együtt készített program
megvalósítása által új színt és
lendületet vinni a választókerület
életébe. 

5. körzet jelöltjei

Horváth Roland (független): 31
éves vagyok, egy 8 hónapos kis-
lány boldog édesapja. Idén nyáron
házasodtam, feleségem Horváth
Viktória. 1994-tõl az országban
elsõk között magántelevízióként
reklám képújságot alapítottam
Teleinfo néven. Jelenleg Pécsett
pénzügyi területen folytatom ta-
nulmányaimat. Pénzügyi cég társ-
tulajdonosaként az elmúlt években
számtalan paksi lakos problémá-
ját sikerült megoldanom. Ezen
kör t a panelprogramra is kiter-
jesztettük.  Célom az e projektben
elmaradó 6-os választókerület fel-
lendítése.

6. körzet jelöltjei

Kiss Mária (MSZP–SZDSZ): 1961-
ben születtem kilencgyermekes,
tõsgyökeres paksi családban. Pá-
rom Franckó Ferenc a DC
Dunakom Kft. alkalmazottja. Fiam
tizennégy éves, általános iskolás.
1979-ben tettem szakmunkás-
vizsgát Szekszárdon, késõbb ven-
déglátó-ipari üzletvezetõi szak-
vizsgát, majd pedig felsõfokú áru-
forgalmi kereskedõ szakvizsgát
szereztem. Jelenleg az Árnyas ut-
cai ABC-jében vagyok üzletveze-
tõ. A 2002-es helyhatósági vá-
lasztásokon egyéni mandátumot
szereztem a képviselõ-testület-
ben, a 6. választókörzetben.

Tisztelt Választó!
Reményi János elektrikus, a 6. vá-
lasztókörzet képviselõ-jelöltje va-
gyok Lokálpatrióta színekben. Kö-
zös képviselõként tudom, milyen
nehéz az önkormányzatnál ügyein-
ket kellõ támogatás nélkül képvisel-
ni. A Lokálpatrióták Lakótelep Prog-
ramja azért született, hogy a lakók
valóban azt érezhessék nincsenek
többé egyedül ügyeikben. Kérem,
támogassa szavazatával azt a prog-
ramot, mely a lakótelep és benne
választókerületünk Önök által meg-
fogalmazott problémáinak megoldá-
sáról szól.

Szabó Sándort az elmúlt években
egyre több rendezvényen ismertem
fel. Mindig intézkedett, szervezett.
Szabó Sándor élete jelentõs része
mások képviseletével telt el. A moz-
gássérültek paksi vezetõjeként eddig
rengeteg embernek intézte ügyes-
bajos dolgát. Csendes, de határozott
egyéniség. Miért ne léphetne most
egy sikeres város legfõbb döntésho-
zói szintjére? Megválasztásával kör-
zetük egy igazi, az emberekhez közel
álló képviselõt nyer. Jó szívvel aján-
lom figyelmükbe.

Hajdú János polgármester
(Polgári Összefogás)

Pinczés Tamás (PVM): 1969-ben
kerültünk Paksra, akkor a Paksi
Állami Gazdaságban kezdtem dol-
gozni gépészmérnökként, hisz ak-
kor szolgálati lakást Gyapán kap-
tunk. Több mint 30 évet a mezõ-
gazdaságban dolgoztam, jól isme-
rem az egész térséget, annak min-
den problémájával együtt. 1992
után elõkészítõ mérnökként dol-
goztam az erõmûben 2005. de-
cemberi nyugdíjazásomig. Nõs
vagyok, három felnõtt, családos
gyermekünk van, és két csoda-
szép unokánk. Mindannyian Pak-
son élnek és dolgoznak.

A német kisebbségi 

képviselõ-jelöltek

Féhr György, Tolna Megyei Németek Szövetsége
Hetzmann Albert, Tolna Megyei Németek Szövetsége
Hirt József, Tolna Megyei Németek Szövetsége
Jozafné Forster Mónika, Tolna Megyei Németek
Szövetsége
Koczka Tibor, Tolna Megyei Németek Szövetsége
Krémer Attila, Tolna Megyei Németek Szövetsége
Pápista László, Tolna Megyei Németek Szövetsége
Dr. Strasszer Tamás Ignác, Tolna Megyei Németek
Szövetsége
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Barnabás Istvánnal 1990-ben, a rend-
szerváltás utáni elsõ testületben ismer-
kedtem meg. A lakótelepet jól ismeri,
hiszen sokáig lakott a Szabó Erzsébet
utcában, és dolgozott a Kurcsatov úti
környezetellenõrzõ laboratóriumban.
Kitûnõ szervezõ, hiszen Tóth Ferenc
mindhárom gyõztes országgyûlési
képviselõi kampányát õ irányította. A
TV vitákból ismerhetik a privatizációval
és kiszervezésekkel szembeni kiállá-
sát, amelyben tudom, hogy hajthatat-
lan. Vele olyan képviselõt nyerhetnek,
aki emberszeretet és meggyõzõdés ál-
tal vezérelve képviseli a körzetben lakó
emberek érdekeit.     

Hajdú János polgármester
(Polgári Összefogás)

Sáhi Manuela vagyok, a Paks Vá-
rosér t Mozgalom 7. számú vá-
lasztókörzetének képviselõjelöltje.
Fiatalos lendülettel és kreatív
szemlélettel szeretnék tenni Pak-
sér t, az itt lakókér t, a jövõnkér t.
Támogatom a panel- és hagyo-
mányos technológiával készült
épületek energiatakarékos felújítá-
sát, a parkosítást, játszóterek és
pihenõparkok kialakítását, a köz-
ponti park területén található tér-
burkolat, járdák és lépcsõk teljes
rekonstrukcióját, a Barátság úti
rendelõintézet felújítását és kor-
szerûsítését.

7. körzet jelöltjei

Tisztelt Választó!
Haholt Miklósné fejlesztõpedagó-
gus, a 7. választókörzet Lokálpatrió-
ta képviselõ-jelöltje vagyok. Nyugdí-
jasként – gyermekeink napi rohaná-
sát látva, a panelházak idegen, sok-
szor nyomasztó ürességét tapasz-
talva – átérzem, mennyire egyedül
tudja érezni magát az ember. Ezért
kérem, támogasson szavazatával,
hogy szolgálatukra megvalósíthas-
sam a Lokálpatrióták Lakótelep
Programját, mely nemcsak körze-
tünk, Önök által megfogalmazott
problémáira, hanem a nyugdíjasok
speciális, a lakótelepi létbõl fakadó
nehézségeire is megoldást kínál. 

Zsarnai Sándorné  (MSZP–SZDSZ):
Budapesten születtem 1954-ben,
családommal 1979-ben költöztünk
Paksra. Férjem ma már nyugdíjas.
A fõvárosban érettségiztem, majd
több felsõfokú szaktanfolyami ké-
pesítést szereztem. Jelenleg a
Paksi Atomerõmû Zr t. Informatikai
Fõosztályának kontrolleri feladata-
it látom el. Társasházunkban, a
Kodály Zoltán utca 1-ben közös
képviselõ vagyok. Négy éve az
Önök bizalmából képviselõ lettem,
és végeztem dolgomat pár tpoliti-
kától mentesen, az itt lakók érde-
keit mindig szem elõtt tar tva.

Bana Jánost a védelmi bizottságban
mint az atomerõmû baleset-elhárítá-
sának egyik irányítóját ismertem
meg. Nem szószátyár típus, viszont
amit mond, annak súlya van. Meg-
gyõzõdése mellett mindig és minden-
kivel szemben kiáll, de fegyelmezett
emberként ezt soha sem öncélúan te-
szi. Biztos vagyok benne, hogy ha bi-
zalmat kap Önöktõl a körzet képvise-
letére, akkor nem csak a következõ
kampány elõtti idõszakban fognak ve-
le találkozni. A körzetet jól ismeri,
hosszú évek óta a Kurcsatov úton la-
kik. Jó szívvel ajánlom figyelmükbe.

Hajdú János polgármester
(Polgári Összefogás)

Dr. Strasszer Tamás  (MSZP–SZDSZ):
35 éves ügyvéd vagyok. Feleségem
Strasszer Andrea a Fortuna Rádió
igazgatója. Kislányom most kezdi az
általános iskolát, kisfiam két éves.
Jogi diplomámat a pécsi Janus
Pannonius Tudományegyetemen
szereztem. Késõbb ugyancsak Pé-
csett közgazdasági diplomával
gazdagítottam végzettségeimet.
Korábban az atomerõmû jogi
majd a  beszerzési osztályán jo-
gászként dolgoztam. A 2002-es
választáson az itt élõ emberek bi-
zalmából képviselõ lettem. A
négy év alatt a választókörzetben
sok eredményt ér tünk el.

8. körzet jelöltjei

Fritz Ferenc (PVM): 36 éves vagyok,
ebben a városban születtem és itt élek.
Nõs vagyok, egy 5 éves lányunk van.
Szakmám erõsáramú-berendezés
szerelõ, gyakorlati éveimet az atom-
erõmûben a VERTESZ cégnél töltöt-
tem, amely egyben az elsõ munkahe-
lyem is lett. Négy év külföldi munka
után újra az erõmûben dolgoztam,
2004-tõl a PA Zrt. munkavállalója va-
gyok. Nagy ambíciót érzek magamban
a feladatok megvalósítása érdekében.
Célunk, feladataink mindenkit érintõ
dolgok, problémák megoldása. Szüle-
tésem óta a lakótelepen élek, ezáltal
közvetlen környezetemben érezhetem
az itt élõk örömét, bánatát.

Tisztelt Választó!
Szabó Péter 32 éves gimnáziumi
tanár, a 8. választókörzet Lokálpat-
rióta képviselõ-jelöltje vagyok.
Gyermekkoromból tudom, mennyi-
re jó kiszabadulni a négy fal közül,
és néhány órát játszani, beszélgetni
lent a parkban, a téren. Szemé-
lyemben olyan képviselõre számít-
hatnak, aki a Lokálpatrióták Lakóte-
lep Programjának megvalósítása ál-
tal nem csak körzetünk Önök által
elmondott problémáinak, hanem a
lakótelep egészét – különösen park-
jaink, játszótereink állapotát – érin-
tõ feladatok megoldásával szolgálja
Önöket.
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Feil Péterné (PVM): 1947-ben szület-
tem Szekszárdon, 1972-ben kötöttem
házasságot. Férjem paksi volt, így köl-
töztem Paksra. Két gyermekünk Pak-
son él önálló családban. 1986-ig a Tol-
na megyei Ruhaipari Szövetkezetben
dolgoztam, azóta a paksi mentõállomá-
son gazdasági vezetõi munkakört lát-
tam el. Megalakulása óta kuratóriumi
tagja vagyok a Paks és Környéke Men-
téséért közalapítványnak. Úgy gondo-
lom, hogy csak az tudja eredményesen
képviselni választóit, aki köztük él, is-
meri az emberek gondjait, vágyait és
mindig mindenki számára elérhetõ.
Ezért elsõdleges feladatomnak tartom
a lakókkval való kapcsolattartást.

Tisztelt Választó!
Jantnerné Oláh Ilona vagyok a 9-
es választókerület Lokálpatrióta
képviselõ-jelöltje. Választókörze-
tem lakójaként, 18 éve dolgozom
a Hétszínvirág Óvodában. Az Önök
szolgálatára folytatni kívánom kör-
zetünkben az utak és oktatási in-
tézmények felújítását, kisgyerme-
keink számára is biztonságos, mi-
ni játszóterek megépítését, a
Szentlélek templom környezetének
átalakítását. Mi Lokálpatrióták
nem pártoskodunk. Az Önök tá-
mogatásával tudásunkat, elkötele-
zettségünket kívánjuk Városunk
szolgálatába állítani.

9. körzet jelöltjei

Heringes Anita (MSZP–SZDSZ):
Családom több generáció óta él
Pakson, én 22 éves vagyok. Már
nagypapám Nagy István (Boletta
Pista)  és felesége Koczka Mária is
sokat tett a környezetéért. Édes-
anyám H. Nagy Júlia, édesapám
Heringes Árpád. A Vak Bottyán Gim-
náziumban tanultam, most pedig a
Szegedi Tudomány Egyetem Böl-
csészettudományi karának kommu-
nikáció - magyar szakos hallgatója
vagyok. Ez nem akadályoz meg ab-
ban, hogy ha bizalmat szavaznak
nekem, egyéni tanrenddel itthon
folytassam az egyetemet a képvise-
lõi munka mellett.

Potoczky Iván 2002-ben került be a
képviselõ-testületbe, és az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnökeként talán
az egyik legnehezebb feladatot kapta.
Úgy gondolom, sikerült magát és bi-
zottságát elfogadtatni a pedagógus-
társadalommal, és jó gazdája volt a
város életét egyik legjobban meghatá-
rozó területnek. A körzetet jól ismeri,
hiszen régi paksi család sarja, õsei
több generációra visszamenõleg az
Újvárosban éltek. Sokszor járt a nya-
kamra segítséget kérni a körzet ügye-
ivel kapcsolatban, de utólag vissza-
gondolva soha nem öncélúan, hanem
a mások érdekében. Hajdú János pol-
gármester (Polgári Összefogás)

Solt Pál (független): 1963-ban szület-
tem, édesapám Solt József vándor kö-
szörûs kisiparos volt, édesanyám Solt
Józsefné Neubauer Mária hét gyermek
anyja. Feleségem Kovács Erzsébet,
akivel 21 éve élünk házasságban, két
gyermekünk van: Pál és József. A
Paksi Roma Egyesület Kht. vezetõje-
ként és a cigány kisebbségi önkor-
mányzat elnökeként dolgozom. Meg-
valósítandó fõbb elképzeléseim: rend-
õrlámpa az elkerülõ út és a
Nagydorogi út keresztezõdésénél; asz-
faltozás a körzet utcáiban; csapadékel-
vezetõ árkok rendbetétele, játszótér a
Dankó–Síp utcában, a közvilágítás
korszerûsítése; munkahelyteremtés.

10. körzet jelöltjei

Tisztelt Választó!
Kovács Sándor vagyok a 10-es
választókörzet Lokálpatrióta kép-
viselõ-jelöltje. Együtt már sok
minden sikerült. De tudom, a kül-
sõ városrészeken élõ emberek
még gyakran érzik úgy, õk nem
teljes jogú lakói ennek a városnak.
Programom az Önök szolgálatára,
véleményük és négyéves közös
munkánk tapasztalatai alapján ké-
szült. Bízom abban, hogy mind-
ezek elegendõek lesznek ahhoz,
hogy felhatalmazásukkal újabb
négy évet dolgozhassunk a tele-
pülésrészek felzárkózásáér t.

Spiesz József tõsgyökeres duna-
kömlõdi, de munkájából adódóan
jól ismeri Paks egész környékét,
így a körzethez tar tozó Gyapát,
Biritót, Csámpát és Cseresznyést
is. A Dunakömlõdi Részönkor-
mányzat tagjaként nagy gyakorla-
tot szerzett a közügyek intézésé-
ben. Itt ismerkedtünk össze, és
felkérésemre vállalta el a képvise-
lõ-jelöltséget. Személyében végre
olyan képviselõje lehet a körzet-
nek, aki Dunakömlõdön is lakik,
és nem csak munkaidejét tölti
együtt az itt lakókkal. 

Hajdú János polgármester
(Polgári Összefogás)

Szemes István (MSZP–SZDSZ):
Pakson születtem 1956-ban. Szü-
leim a mezõgazdaságban dolgoz-
tak, Gyapán élnek, magam is ott
töltöttem ifjúságomat. A Vak Boty-
tyán Gimnáziumban érettségiztem,
majd a Debreceni Agrártudományi
Egyetem Mezõtúri Gépészmérnöki
Karán szereztem diplomát 1977-
ben. A Paksi Állami Gazdaság bir-
itói kerületében kezdtem felnõtt éle-
temet. 1981-tõl a Paksi Szabadság
Szövetkezetbe kerültem, azóta is
itt, a jogutód Dunakömlõdi Agrár
Zrt-ben dolgozom, jelenleg elnök-
igazgatóként irányítom a mezõgaz-
dasági céget.



Második alkalommal rende-
zett Mûszaki Biztonsági Na-
pot a Paksi Atomerõmû Zrt.
A programról Hamvas Ist-
ván mûszaki vezérigazgató
helyettes elmondta, hogy
szélesebb körben szeretnék
megismertetni az érdeklõdõ-
ket mindazzal, ami a min-
dennapi élet, a munka biz-
tonság szempontjából alap-
vetõen fontos, hiszen – mint
kiemelte – nem felejthetjük
el: „Az ördög soha sem al-
szik.” 

Az ASE-pályán kínált meg-
annyi játéklehetõségben
megjelent a munkabizton-
ság, a tûzvédelem, de a ház-
tartási balesetek megelõzése
és a közlekedésbiztonság is
teret kapott. A kerekasztal-
nál az atomerõmûvet érintõ
kérdésekrõl folyt a szó. Az
egyik beszélgetésen a 2-es
blokki 1. sz. akna helyreállí-
tásának aktuális kérdései,
biztonsági hatása volt teríté-
ken.

Hamvas István köszöntõjé-
ben is kitért arra, hogy az
Országos Atomenergia Hi-
vatal Nukleáris Biztonsági
Igazgatósága engedélyt
adott az erõmû kettes blokk-
jának épületében 2003. ápri-
lisában, megsérült üzem-
anyag eltávolítási munkáira.
A mûszaki vezérigazgató-he-
lyettes érdeklõdésünkre el-
mondta, határozott szándé-
kuk, hogy az év végéig vé-
gezzenek a munkával, és egy
problémamentes újévet

kezdjenek. – Az, hogy három
év alatt felkészültünk erre,
rekordnak számít, hiszen 5-
10 ilyen üzemzavart tarta-
nak számon a világon, és bár
igaz, hogy azok nagyobb
mértékû sérülések voltak, de
sehol nem kezdték el ilyen
hamar a sérült üzemanyag
eltávolítását – tette hozzá.
Az eddigi munka során töb-
bek között megtervezték
azokat a szükséges eszközö-
ket, védõfelszereléseket,
felkészültek a sérült üzem-
anyag kazetták további táro-
lására. Mindezt úgy, hogy a
biztonság élvezzen elsõbb-
séget. Az elméleti számítási,
elemzési tevékenység és kí-

sérleti munka során számít-
hattak az orosz kollégákra,
és bevonták az amerikai
nukleáris hatóság, valamint
a szlovák tudományos inté-
zet szakembereit. 

A kerekasztal-beszélgeté-
sek közben már javában
folytak a sportprogramok, il-
letve a színpadi mûsor is,
amely délelõtt elsõsorban a
gyerekeknek szólt. Itt volt
Zoli a bohóc, valamint
Földesi Judit és a Zenema-
nók. A közönség a további-
akban a színpadon többek
között a Dupla kávé együt-
test, Berta Alexandrát, a
Paksi Pattantyúkokat, a Tûz-
virág Táncegyüttest, a

Yasmina Hastáncegyüttest,
valamint egy tûzzsonglõr
csoportot láthatott. A mû-
sort az Apostol együttes élõ
koncertje zárta.                  

-kgy-
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Fotók: Paksi Hírnök archívum (balra), Szaffenauer Ferenc (jobbra)

Az Országos Atomenergia
Hivatal Nukleáris Biztonsá-
gi Igazgatósága (OAH NBI)
szeptember 4-én engedélyt
adott a paksi atomerõmû 2.
blokkjának épületében 2003
áprilisában megsérült
üzemanyag eltávolítási mun-
káira. Az engedély jóvá-
hagyja a tervezett tevékeny-
ség lépéseit, módszereit, fel-
tételeit és lehetõvé teszi az
eltávolítási munkák meg-
kezdését.

Az engedély közel harminc
pontban sorolja fel a nukleá-
ris biztonsági hatóság, vala-
mint a környezetvédelmi és
a sugárvédelmi szakhatósá-
gok feltételeit, amelyeket a
fûtõelemek eltávolítása so-
rán teljesíteni kell. E felté-
telek egy része az eltávolí-
tás megkezdése elõtt még
elvégzendõ teendõket írja
elõ, más része azon doku-
mentumok felsorolása, ame-
lyeket – ha szükségessé vál-
nak – csak további hatósági
engedélyek birtokában sza-
bad módosítani. Egy har-
madik részük az eltávolítás
befejezését követõ tevé-
kenységekre vonatkozik. A
határozat rögzíti azokat a
lépéseket is, amelyeket az
OAH NBI helyszíni ellenõr-
zéssel kíván nyomon követ-
ni. Az engedély kiadásával
az OAH NBI megállapítja,
hogy a megszabott feltéte-
lek teljesülése mellett, a
megalapozó dokumentáció
szerint elvégzett tevékeny-
ség a nukleáris biztonság
szempontjából megfelel az
atomenergia alkalmazását
szabályozó jogszabályoknak
és követelményeknek.            

-vt- 

Minden eddiginél nagyobb
érdeklõdés mellett, közel
tízezer résztvevõvel ren-
dezték meg a Szentendrei
Skanzenben a Magyar Vil-
lamos Mûvek (MVM) cso-
port Villamos Napját, me-
lyen idén elõször a társa-
ságcsoport valamennyi
tagvállalatának dolgozói
részt vettek.

Mint Kocsis István vezér-
igazgató megnyitójában el-
mondta: kevés erõsebb vál-
lalatcsoport van az ország-
ban, mint a Magyar Villa-
mos Mûvek, de ennél fonto-
sabb egy sem, hiszen villam-
os energia nélkül megbénul-

na az egész társadalom.  Ke-
vés az olyan vállalatcsoport
is az országban, melynek
hosszú távú stratégiáját a
Magyar Parlament 99 szá-
zalékos többséggel fogadta
el. Kocsis István kiemelte
azt is, hogy az MVM készen
áll a teljes energetikai piac-
nyitásra, felkészült arra,
hogy a térség energiaipará-
nak meghatározó szereplõje
legyen. Stratégiai céljuk az,
hogy a társaságcsoport ér-
tékét megkétszerezzék, és
Magyarország mellett a ré-
gióban is jelentõs szerepet
töltsenek be a jövõben. 

Mayer György

Ünnepek és hétköznapok



A hétvégén tartották az im-
máron hagyományos szüreti
napot. A bíróné kikérésével
kezdõdött a mulatság, majd
a felvonulók körbejárták a
várost. A színes kavalkádban
lovasok léptettek, illetve an-
nak rendje-módja szerint
feldíszített kocsikkal vonul-
tak a résztvevõk. A Sárgö-
dör térre érve a bíróné,
Vágner Mariann és a bíró,
Vájer Máté társaságában a
kisbíró Várszegi Viktor kö-
szöntötte a vendégeket,
majd elkezdõdött a mûsor.
Darócziné Szalai Edit, a
szervezõ Paksi Közmûvelõ-
dési Kht. ügyvezetõje el-
mondta, a programok össze-
állításánál fontos szempont
volt, hogy illõek legyenek az
alkalomhoz, a szüreti mulat-
sághoz, a bor ünnepéhez. El-
sõként a helyi Kalinkó cite-
razenekar lépett fel, majd a
miskolci Premier Színház
mûvészei magyar nótákkal,
bordalokkal mulattatták a
nézõket, de Kaczor Ferenc
mulatós mûsorát, a Tûzvirág
Táncegyüttest, Kállai Borit
és Berkes Jánost is láthatta-
hallhatta a közönség. A szín-
padot egy fél óra erejéig a
Paksi Twirling és Botforgató
Kulturális és Sport Egyesü-
let valamint a Paksi Twirling
és Aerobic Sport Egyesület

növendékei népesítették be.
A mulatságon kézmûves fog-
lalkozásokat is tartottak, de
a cserkészek életét is megis-
merhették az érdeklõdõk. A
vendégek sem étlen, sem
szomjan nem maradtak, jó-
féle borok közül válogathat-
tak, illetve idén elõször pá-
linkakóstolásra várta õket a
pálinkafõzõ mester, aki pe-
dig megéhezett, sült kol-
bászt, pecsenyét falatozha-

tott. A programban kiállítás
is szerepelt, ahol régi borá-
szati- és szõlõmûvelési esz-
közök bemutatóját tekint-
hették meg. Akinek pedig
igazán jó kedve kerekedett,
az a borászvirtus vetélkedõn
tréfás feladatokkal tehette
ügyességét próbára, illetve
táncra perdülhetett az utca-
bálon. 

-gyöngy-
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Fotók: Molnár Gyula (fent), TelePaks (lent)

Szüreti mulatság

Trungel József kisfiával
érkezett a Sárgödör térre,
de elõtte megnézték a lo-
vas felvonulást. Elmondta,
örül annak, hogy ilyen sok
fiatal lovas van. A mûsor-
folyamban leginkább a
Tûzvirág Táncegyüttest
várta. Azt is elmondta,
hogy szerinte a bort nem a
mámor fokozására kellene
használni, azaz mértékte-
lenül fogyasztani, hanem
ízlelgetni, felfedezni szép-
ségeit.

Hanol József és felesége
rendszeresen ellátogatnak a
szüreti napra. Elmondták,
hogy szívesen megnézik a
mûsort, közben sok ismerõs-
sel találkoznak, beszélget-
nek, ami jó, mert a hétköz-
napokon nem jut erre idõ.
Van boruk, közöttük olyan is,
amelyik a Sárgödör téri bor-
versenyen ezüstérmes lett.
József szerint a finom bor-
hoz jó cukorfokú szõlõ, gon-
dos kezelés kell, és a jó hor-
dó sem mellékes.

Közgyûlésen értékelte az
ÖKO Munkacsoport Alapít-
vány idei programjait, és
véglegesítette az õszi ren-
dezvényeket. A szervezet
vezetõje, Jantnerné Oláh
Ilona elmondta, eddigi prog-
ramjaikat sikerrel tartották
meg, azok mindegyikére
kaptak pályázati támogatást
a helyi és megyei önkor-
mányzattól. Jó hír, hogy eb-
ben az évben a személyi jö-
vedelemadó 1%-kából a ta-
valyi összeg kétszeresére
tettek szert. Az ÖKO Mun-
kacsoport programjairól
szólva Jantnerné Oláh Ilona
elmondta, még várják a je-
lentkezõket az Ültess fát,
életfát akcióra, szeptember
23-án pedig nyolcadik alka-
lommal rendezik még a Séta
az egészségért programot.
Az úti cél ezúttal Szálka lesz,
ahova természetesen autó-
busszal érkeznek, és az
egészséges életmódot hir-
detve a tavat járják körül.
Az ÖKO Munkacsoport ve-
zetõje beszámolt arról is,
hogy idén is megtartják már
hagyományos, felnõtteknek
szóló vetélkedõjüket és ter-
veznek egy nagyszabású
környezetvédelemrõl szóló
elõadást is.                        -vt-

Zöld közgyûlés

F E L H Í V Á S
A paksi úttörõk tizedik alka-
lommal hirdetik meg a Regé-
lõ mesemondóversenyt,
melyre iskolánként egy alsó
és egy felsõ tagozatos tanu-
lót lehet nevezni írásban. 
A gyerekek szabadon vá-
laszthatnak mesét, amelyet
legfeljebb 5 perc idõtartam-
ban mondhatnak el. A Regé-
lõt október 9-én hétfõn 9 órá-
tól a paksi Pákolitz István
könyvtárban tartják. Nevezni
október másodikáig lehet
Mezõsi Árpád tanítónál. A Re-
gélõ mesemondóversenyt
Paks Város Önkormányzata
támogatja.
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Jól vizsgáztak a paksi vízi rendõrök

A paksi Duna-szakasz
adott otthont a hatodik or-
szágos vízirendészeti járõr-
versenynek, melyre az or-
szág minden pontjáról,
minden jelentõs vízterüle-
térõl érkeztek csapatok.
Rájuk elméleti és gyakor-
lati feladatok vártak. Az
elõbbi egy tesztlapot jelen-
tett, ahol nem csupán a vízi
közlekedési szabályokról,
hanem általában a hajózás
szabályairól, illetve általá-
nos rendõri ismeretekrõl
kellett számot adniuk. Az
ezt követõ gyakorlati fel-
adat – ahogy a Dunai
Vízirendészet vezetõje
mondta – embert próbáló

volt. A bójákból épített pá-
lya, a vízbõl mentés komoly
rutint igényelt. Dr. Vízvári
György ezredes szavai sze-
rint hétköznapi ember
nagy nehézségek árán tud-
ta volna megoldani. A csa-
patok azonban jól vizsgáz-
tak, a paksiak is, nekik egy
harmadik és negyedik he-
lyezés jutott. 

Az ország legjobbjai nem
lépnek nemzetközi porond-
ra, merthogy ilyen szintû
verseny a vízi rendõröknél
nincsen. Négy éve megala-
kult az Europol tagszerve-
zeteként az úgynevezett
Aquapol, melynek van
ilyen elképzelése. Mindezt

dr. Vízvári György mondta
el, aki egyébként nagyon
elégedett volt a paksi ver-
seny színvonalával. Mint
elárulta, Paksra azért esett
a választás, mert az egyik
legszebb Duna-szakasz,
amit szerettek volna meg-
mutatni kollégáiknak. A
feltételek jók, mint mond-
ta, a Charon Kft. vízi szín-
pada kiváló helyszíne volt a
versenynek, amit a Geszte-
nyesorról a közönség is fi-
gyelemmel kísérhette. 

A vízirendészet munkájá-
ról szólva az ezredes el-
mondta, õ személy szerint
örül annak, hogy szaporod-
nak a vízi jármûvek, és
egyre többen használják ki
azt az adottságot, amit fo-
lyóink, tavaink kínálnak, de
nem szabad elfelejteni,
hogy ez egy veszélyes
üzem. – A gond akkor van,
ha hiányzik a rutin – tette
hozzá. A Dunai Víziren-
dészet, miként az egész
rendõrség, létszámhiány-
nyal küzd. A Dunán dr. Víz-
vári György elmondása
szerint folyamatosan húsz-
fõs hiánnyal kell megbir-
kózniuk. – Aki igazi bûnül-
dözõnek készül, az nem jön
a vízre, ez speciális terület,
de aki eltöltött nálunk két-
három évet, nem megy el –
húzta alá. 

Vida Tünde

Egy sikeres HEFOP pályá-
zat nyomán zajlik a paksi
kistérségben a szociális
szakterületen dolgozó szak-
emberek képzése. A prog-
ram, melyre a Paks-Duna-
földvár Önkormányzati Tér-
ségfejlesztõ Kht. több mint
21 millió forintot nyert, ja-
nuár elsején indult, s a ter-
vek szerint 2007 novembe-
réig tart. Célja a társadalmi
befogadás elõsegítése a szo-
ciális területen dolgozó
szakemberek képzésével.
Ferencziné Mérei Melinda
kistérségi menedzser el-
mondta, a pályázat meghir-
detõi tizenkét fajta képzést
fogadtak el. Miután ezek
idõpontját meghatározzák,
meghirdetik azokat a kistér-
ség 14 településén dolgozó
szakemberek, azaz az ön-
kormányzatok, iskolák, óvo-
dák és mûvelõdési intézmé-
nyek munkatársai számára.
Ferencziné Mérei Melinda
elmondta, körülbelül száz
fõt érint a képzéssorozat. A
lovári nyelvtanfolyam au-
gusztusban ért véget, az
ACDL tanfolyam most zaj-
lik. Szeptember 25-én indul
a siketek és nagyothallók
tanfolyama, ahol jelbeszé-
det is tanulnak a jelentke-
zõk. A kistérségi menedzser
elmondta, október közepén
tartják a szociális dolgozók
konferenciáját.               -vt-

HEFOP-képzés

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Paks Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a

2007. évre  kiírja aBursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatotfelsõoktatási hallgatók számára a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008.

tanév I. félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik

államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben

folytatják tanulmányaikat.
A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támo-

gatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok is pályázhatnak.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2006/2007. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások; b)
felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
és a 2007/2008. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében állami-
lag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2007-ben
elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2007/2008. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatok benyújtási határideje: 2006. november 2.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bõvebb felvilágosítás kapható a  www.bursa.hu Internet címen.

Fotó: Vida Tünde



Mivelhogy a szerencsések
már ódákat zengtek a korábbi
látogatásokról, némi sorbanál-
lás után alakult ki a helyi sajtó
Kézdivásárhelyre utazó dele-
gációja. Az önkormányzat –
helyi és erdélyi – jóvoltából
nyolcfõs csapat utazhatott az
Õszi Sokadalomra. Szerda éj-
szaka indultunk útnak. Elõbb
mûsort, lapot, miegymást
szerkesztettünk, sajtótájékoz-
tatóról választási fórumra ro-
hantunk, majd, illetve mind-
ezek szünetében csomagol-
tunk. A személyes poggyász
összekészítése mellett nagy
üggyel-bajjal pakoltuk a fotó-
kat, melyek arra szolgáltak,
hogy bemutassák Paksot. A
sertepertélés közben „csupán”
kilenc képet kellett az utolsó
pillanatban újraüvegezni, s
már el is foglaltuk helyeinket a
Kézdire induló buszon. Utunk
eseménytelen volt, eltekintve
attól, hogy a határt átlépve
jármûvünk átmenetileg fel-
mondta a szolgálatot, vagy
ahogyan egyikünk fogalma-
zott gázbovdenünk, majd sofõ-
rünk is kiakadt. Felállt a vál-
ságstáb, ki zseblámpáért sza-
ladt, ki más eszközért, mások
megelégedtek annyival, hogy
konstatálták, jól vizsgáztunk,
nincsen pánik. A „ha már ilyen
messzire megyünk, legalább
lássunk valamit” – mottóval
vágtunk neki immár román
földön az elõttünk álló kilomé-
tereknek. Útba ejtettük a
Tordai-hasadékot, ami lenyû-
gözött mindenkit, még Suki
kollegánkat is, aki tudvalevõ-
leg tériszonnyal küszködik.
Következõ állomásunk Seges-
vár volt, ahol a természet cso-
dái után az építészet remekei-
ben gyönyörködtünk. 

Este érkeztünk Kézdivásár-
helyre, ahol már némi sürgés-
forgás utalt arra, hogy nagy-
szabású programra készül a
város. A Vigadó adott otthont
a kiállításnak, melyet a Paksi
Hírnök Ezerarcú Paks címû
fotópályázatának munkáiból

és lap fotóriportereinek képei-
bõl állítottunk össze. A csapat
ismét remekelt, így hamaro-
san felkerültek a képek a fal-
ra, mi pedig megint a buszra.
Irány Gelence! Aki járt valaha

Székelyföldön tudhatja, itt
nem létezik az elugrom a
szomszéd faluba fogalom. Az
utak állapota ugyanis mindezt
nem teszi lehetõvé. Így vált
félnapos programmá a gelen-
cei kitérõ, ahol nem csak a fa-
lucska Világörökség részévé
választott ódon templomával,
hanem vendégmarasztaló szil-
vapálinkájával is megismer-
kedtünk. Ugyan egész napra
elegendõ lett volna a vendé-
geskedésbõl, maradt késõbb-
re is. Elõbb azonban eleget
tettünk kötelezettségünknek
és közremûködtünk az álta-
lunk rendezett kiállítás meg-
nyitóján. Ebben már a marok-
nyi önkormányzati delegáció
vezetõje, Zsarnai Sándorné
Kati is segítségünkre volt.
Frappáns kis mûsort kerekí-
tettünk, ami a gyöngyösi zene-
iskola tehetséges diákjainak
muzsikájával vált teljessé. Be-
mutattuk a TelePaks Paksról
készült filmjét, szót ejtettünk
a Fortuna Rádió és a kézdi-
vásárhelyi Siculus Rádió kö-
zös eredményeirõl, s nem mu-
lasztottuk el megköszönni Tö-
rök Sándornak, Kézdivásár-
hely polgármesterének a lehe-
tõséget, hogy közelebb kerül-
tünk egymáshoz. Ezek után
következett még a már emlí-
tett Siculus fõszerkesztõje, dr.
Szõts Géza kerti partija, amit

elõbb, mint üstbéli fõzést em-
legetett. Nem ez volt persze az
egyetlen mi fülünk számára
szokatlan kifejezés. Az ottani
rádiós kollegák rögtönzött to-
vábbképzése eredményeként
másnap már nem a saroknál,
hanem a bütünél találkoztunk
és a fiúk nem a lányok, hanem

a cefrék után fordultak meg. A
kerti mulatságot egyébként
fõtéri vigadalom követte. Itt
akár otthon is érezhettük ma-
gunkat, hiszen a paksi
Szedmák István borsátra elõtt
vertünk tanyát helybeli újság-
író-kollegák társaságában. 

Másnap Szent Anna-tó és
Bálványos volt az úti cél.
Utóbbiból a köd miatt Zabola
lett, ahol csángó-múzeumot
láttunk. Este állófogadásra
volt hivatalos minden testvér-
város küldöttsége. Ezt – re-
mélve, hogy vendéglátóink
megbocsátanak – hamar le-
tudtuk, és ismét az Õszi Soka-
dalomba vetettük magunkat. 

Hazafelé – követve a már
bevált „ha már ilyen
messzire…” kezdetû szlogent
– Brassó felé vettük az irányt,
majd miután rácsodálkoztunk
gyönyörû szép fõterére, Fe-
kete templomára, tovább-
utaztunk Branba, hogy meg-
nézzük Drakula gróf várát. A
várbeli és mellette fekvõ
skanzenbeli sétát követõen
keltünk útra. A határ elõtt
megszabadultunk utolsó
leieinktõl, banijainktól, a ha-
tár után sofõrünk jóvoltából
úton fekvõ részeg biciklistát
mentettünk, majd négy nap-
pal indulásunk után tele él-
ménnyel érkeztünk haza. 

Vida Tünde
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Lapzártánk után, hasonló-
an az ország több városában,
Pakson is tartottak demonst-
rációt kedden este. A Jézus
Szíve templom elõtt nyolc
órakor kezdtek gyülekezni, s
rövidesen körülbelül kétszá-
zan voltak a téren. A de-
monstráció csendben zajlott,
a résztvevõk gyertyát, fák-
lyát fogva, halkan beszélget-
ve töltötték az idõt. Egy fia-
tal nõ, Nikl Ágnes Gyur-
csány Ferenc vasárnap nyil-
vánosságra került beszédé-
bõl olvasott fel néhány rész-
letet egy kisebb csoportnak,
de szónoklatok, bekiabálások
nem voltak, a téren tulajdon-
képpen el sem hangzott,
hogy mi az akció célja. A de-
monstrálók elénekelték a
magyar és a székely him-
nuszt, több ’48-as dalt. Rend-
bontás nem történt.     -vida-

Zánkán rendezték meg a
Létesítményi Tûzoltóságok
Országos Versenyét. Az
idei, tizedik versenyre hu-
szonhárom csapat nevezett.
A csapatok három verseny-
számban mérték össze tu-
dásukat. Az Atomerõmû
Tûzoltóság csapata az osz-
tott sugárszerelést és a kis-
motorfecskendõ szerelést
megnyerte, míg a váltófu-
tásban a negyedik helyet
szerezte meg. A díjkiosztón
több rangos állami, gazdál-
kodó és társadalmi szerve-
zet képviselõje jelent meg
és adott át díjat. A két elsõ
helyezésen felül a verseny-
bizottság különdíjat adomá-
nyozott az Atomerõmû Tûz-
oltóság csapatának sport-
szerû magatartásáért. 

A csapat tagjai: Apró And-
rás, Bartha Gergely,
Gyöngyösi Tamás, Horváth
József, Kozma Tamás,
Lacza János, Papp Szilárd,
Rodenbücher Ferenc, Sza-
bó Tamás, Széles Ferenc. A
csapat tagjait Sipter Géza
és Major István készítette
fel a versenyre.               -vt-

Fotók: Szaffenauer Ferenc

Erdélyben jártunk



20 M O Z A I K

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Csahóczi Fotó (lent)

Nekem a paksi
piac olyan, mint
a mai fiatalok-
nak a pláza. Én
itt shoppin-
golok, itt élek
társas életet. A
kofákat isme-
rem mind, kit
jobban, kit ke-
vésbé, imádok

velük alkudozni, tudom, hogy mivel lehet
meghatni õket, és azt is tudom, hogy mitõl
másznak a falra. 

A legjobban azt utálják, ha becsmérlik az
árut. Annak a vevõnek, aki fikázással szeretne
olcsón vásárolni, nem sok esélye van. Azt
sem kedvelik, ha azzal jön a kedves vevõ,
hogy máshol ugyanez sokkal olcsóbb. Ilyen-
kor, teljesen jogosan azt mondják: Akkor miért
nem vette meg ott?!  

Az áru olcsó beszerzésére több biztos mód-
szer is létezik. 

Hízelegve: Egekig magasztalva dicsérem a
portékájukat, mondván; ilyen szépet ennyi
pénzért sehol sem láttam, talán itt kéne venni
belõle. Bááár, (hatásszünet) még nem jártam
végig a piacot… (Egyik lábról a másikra állás,
totojázás.) 

Naivan: Rácsodálkozom a kiszemelt árura.
Nahát itt ez is van?! Lehet hogy venni kéne
belõle… Nem is tudom, lehet még ilyenkor

például kovászos uborkát csinálni? (Egyik láb-
ról a másikra állás, totojázás.) 

Csórósan: Sóvárogva nézem, mondjuk a
szõlõt, és ezt mondom: Vennék én belõle, de
hát nincs ennyi pénzem. Ott a három gyerek
(sóhaj), hiába, egyedül nehéz (újabb, még na-
gyobb sóhaj). Ha férjnél van az ember, akkor
utalhat arra, hogy az ura agyonüti, ha elkölti az
összes pénzt, ilyenkor a gyerekek számát
sem kell szóba hozni! (Egyik lábról a másikra
állás… stb.)

Igazán komoly sikert azonban akkor érhe-
tünk el, ha a három módszert egyesítjük. Pl.:
kinézem a portékát, rácsodálkozom, megdi-
csérem, majd szomorúan matatni kezdek a
pénztárcámba, éhes gyerekeimet, szegény
sorsomat emlegetve. A kofák, mivel nem hü-
lyék, igen jól szórakoznak próbálkozásaimon,
de azért engednek az árból.  Persze nem min-
den árusnál lehet alkudni, van, aki úgy gon-
dolja, õ már így is elég olcsó, de van olyan is,
aki vérig sértõdik, ha valaki próbálkozni mer. 

Gizikével (nevezzük így) több ismerõsömnek
gyûlt meg a baja. A hölgyrõl tudni kell, hogy
rendkívül mézes-mázas; így aranyanyám, úgy
csillagom, aztán ha rájön, hogy csak néze-
lõdsz, úgy elküld, hogy csak zörög! Szom-

szédasszonyom azon kevesek közé tartozik,
aki rendszeresen vásárolt Gizikénél, aki hálá-
ból, már messzirõl üdvözölte, fennhangon di-
csérte csinosságát, haja színét, mosolygós ar-
cát, férjét, nénjét, öregapját. A dolog egyre kí-
nosabb lett, ezért ha egy mód volt rá, elkerül-
te az árust, ám egy nap szakmai tanácsra lett
volna szüksége. A hölgy kitörõ örömmel fo-
gadta, jött a szokásos dicshimnusz, majd mi-
után szomszédasszonyom is szóhoz jutott,
egy ajándékba kapott növény gondozása felõl
kezdett érdeklõdni. Gizike negédes mosolya a
másodperc töredéke alatt változott át gonosz
vigyorrá, a válasz pedig felért egy hasba rú-
gással: K…va egyszerû, ott kérdezze, ahon-
nan szerezte!”  Hangsúlyozom, Gizike egyedi
eset! A kofák többsége barátságos még akkor
is, ha csak nézelõdik az ember. (Pedig micso-
da pimaszság!) A szívük pedig, ha aranyból
nem is, mindenképpen nemesfémbõl van. Kö-
zeli ismerõsöm fiával egy idõben rendszere-
sen találkoztam a piacon, a legény hol banánt,
hol pedig barackot, szõlõt kunyerált az árusok-
tól, mondván rajzórára kell. Mint kiderült, osz-
tálytársai segédletével minden kedden és pén-
teken gyümölcskosárnyi csemegét szedett
össze. Én, mindemellett a kofák humorát érté-
kelem a legtöbbre: A madárinfluenza idején, a
paksi piacon nem lehetett tojást kapni, érdek-
lõdésemre az egyik túlsó féli bácsi a fülembe
súgta; Nekem sikerült átcsempésznem a kom-
pon kettõt is, de csak bõrzacskóban!

Plörõ

Piac

Az utóbbi években gyakran volt szeren-
csém olyan süteményt kóstolni, amelyet
Nándori Lajosné Icuka remekelt. Szívét-
lelkét beleteszi abba, amit készít, és a hoz-
zá kapcsolódó üzenetek sem hétköznapi-
ak. Hamarosan ezekre is fény derül.
Icukáéknál kétféle sütemény létezik: a
kedvenc és az ünnepi. Általában ezeket
süti a családnak is, de néha elõrukkol va-
lami újdonsággal. Ilyen esetekben az uno-
kák alkotják a zsûrit. A „Pillekönnyû tor-
ta” jó osztályzattal ment át a vizsgán. 

Icuka elmondása alapján udvarlással
kezdõdik a mûvelet, de most kicsit más-
képp. Az asszony udvarol a férjnek a tor-
takészítés elõtti napon, hogy törjön man-
dulát. – Persze ezt azzal ki lehet kerülni,
és mindenkinek kényelmesebb, ha tisztí-
tott mandulabelet vásárolunk, de egy kis
udvarlás sosem árt. – A mandulát forráz-
zuk le és bújtassuk ki a bõrébõl. Közben
kellemesen beszélgessünk el párunkkal,
és arra is rá tudjuk venni, hogy segítsen

l a p j á v a l
kétfelé vág-
ni a csont-
h é j a s t .
M á s n a p
már a höl-
gyeké a fõ-
szerep. A
hagyomá-
nyos mó-
don készít-
sük el a pis-
kótatésztát.
Icuka sze-
rint a rafi-

néria a plusz egy kanál cukorban és az öt
tojásban rejlik. A masszát öntsük kerek
tortaformába, és a tetejét borítsuk be a

fél mandulákkal. A kreatívabbak alakza-
tot is kirakhatnak a fehér lapocskákból,
majd elõmelegített sütõbe tegyük és 150
fokon süssük. Negyed óra elteltével dug-
junk a sütõajtóba egy gyufaszálat, hogy a
tortánk ne essen össze, mivel a piskóta
nem szereti a gõzt a sütõben. Ha a tetején
kellemesen megpirultak a mandulasze-
mek, akkor kivesszük és hagyjuk kihûlni,
majd vágjuk ketté. Közben a tejszínt a
habfixálóval és a vaníliás cukorral verjük
fel. Másik tálban a pudingot készítsük el a
csomagoláson írtak alapján, majd a két
masszát óvatos mozdulatokkal keverjük
egységessé. Tegyük egy órára hûtõbe,
hogy megdermedjen. Ezután jó vastagon
kenjük a két tortalap közé. A baracklek-
várt bolondítsuk meg a rummal és a süte-
mény oldalát kenjük be vele. Az elõzõ nap
elrontott mandulák nem mennek kárba, a
forgácsot ragasszuk fel a lekvárra. Az el-
készült tortát legalább néhány órára te-
gyük hûtõbe, majd éles késsel szeleteljük.
„Szeretettel kínáljuk, mosolyogva, boldo-
gan fogyasszuk és garantáltan senki nem
éri be egy szelettel”; ráadásul most már a
férjek udvarolhatnak.                          sete

Mit süt-fõz ma?

Nándori Lajosné

Hozzávalók a tésztához: 5 tojás, 5 evõka-
nál liszt, 6 evõkanál cukor, késhegynyi
sütõpor, 25 dkg mandula. A krémhez: 4
dl tejszín, 2 zacskó habfixáló, 2 csomag
vaníliás cukor, 1 csomag hidegen készít-
hetõ vaníliás pudingpor, 3 dl tej, barack-
lekvár, kevés rum.



Szedmák István geodétaként
végzett Székesfehérváron.
Szerzõdés kötötte egy Pak-
son dolgozó budapesti cég-
hez, így hát ide jött dolgozni.
Vele érkezett felesége is, akit
még az iskola falai közt is-
mert meg, Dorottyával évfo-
lyamtársak voltak. Együtt
költöztek Paksra, három
gyermekük született: Tímea,
Péter és Bálint. Saját céget
alapítottak, ahol ügyelnek a
munkamegosztásra: István a
szakmai kérdésekkel, felesé-
ge a vállalkozás gazdasági
ügyeivel foglalkozik. Bár sze-
retnek itt élni, úgy gondolja,
ez csak ideiglenes állapot. A
földmérõ különleges fajta –
mondja –, oda megy, ahova a
hivatása szólítja. Mivel az
erõmû nem ad elegendõ mun-
kát a megélhetéshez, egy-egy
megrendelés kedvéért kény-
telen két-háromszáz kilomé-

terre is elszerzõdni, s ez nem
mindig kifizetõdõ. Egy na-
gyobb beruházás kínálta le-
hetõség miatt akár el is köl-
tözne Paksról. Egyébként
rendkívül összetartó társaság
a geodétáké. Büszkék az „õs-
iskolának” tekintett selmec-
bányai egyetemre, s annak
hagyományaira. Erdészek,
kohászok, bányászok kerül-
tek ki onnan, s bár Trianon
után az iskola háromfelé sza-
kadt, a közös múlt megma-
radt. Rendszeres összejöve-
teleket tartanak, családos ki-
rándulásokat, evezõtúrákat
szerveznek. Jártak már Er-
délyben, Dániában, Lengyel-
országban. 

A borászat, mely a városban
ismertté tette, csupán hobbi,
bár évtizedek óta része életé-
nek. Tízéves volt, mikor szü-
lei Köveshegyen elsõ alka-
lommal szõlõt telepítettek.

Ma a családi birtok legérté-
kesebb része az a hathektár-
nyi szõlõ, mely Tarcalon talál-
ható. A föld a világörökség
részét képezõ hatvanhektár-
nyi területen fekszik, a tokaji
hegy déli lejtõjén. A présház-
hoz vendégfogadó, pince tar-
tozik, a tokaji borút része. A
gazdaságot édesanyja Sán-
dorral, István testvérével kö-
zösen mûködteti. Bátyjától
csupán egyetlen dolgot iri-
gyel: üknagyanyjuk 1913-ból
származó vincellér oklevelét,
mely a tarcali présház falát
ékesíti. Önmagát egyébként
hobbi borásznak tartja, akit

az alkotás öröme motivál. Az
üzleti partnerekkel való kap-
csolattartásban jelentõs sze-
rep jut a borászatnak, a leg-
jobb üzletek fehér asztalnál
köttetnek, vallja István. Sze-
rinte a paksi bor magyar vi-
szonylatban versenyképes.
Legjobb bizonyíték erre két
évvel ezelõtti sikere, amikor
rosé borával országos verse-
nyen szerzett aranyérmet. A
Sárgödörtéri Présháztulajdo-
nosok Egyesületének titká-
raként jelentõs sikerként
könyveli el a Sárgödör tér
közmûvesítését, felújítását.
Azt mondja, elérték, amire
társultak, most új célokat kell
kitûzni. Szeretné, ha Paks
nemzetközi sikereket érne el,
de ahhoz több feltétel is hi-
ányzik. Mindenekelõtt renge-
teg pénz. 

A munkában gyermekei kö-
zül eddig leginkább Péterre
számíthat. Ilyenkor mindenki
jól jár, a családi vállalkozás-
ban végzett nyári munka
nyomán nemrég megvalósult
Péter álma: megkapta az
annyira vágyott gitárt. A csa-
ládban nem õ az elsõ zenész:
István a polbeat korszakban
barátaival zenélt, énekelt.
Miskolcon alakult a Ködmön
Együttes nevezetû irodalmi
színpad, velük járták az or-
szágot. Ezen kívül fõiskolai
rendezvényeken, bálokon
énekelt. Ma is kívülrõl fújja
Cseh Tamás összes dalát, de
nyilvános fellépéseket nem
vállal. Paks város nemzetközi
kapcsolatainak építésében vi-
szont kiveszi a részét. Szé-
kelyföld különösen vonzó szá-
mára, kedveli az ott élõ em-
bereket. Ezért többször járt
Kézdivásárhelyen, de Galán-
tán is. Ezekre a települések-
re magával vitte, népszerûsí-
tette a paksi borokat. Az
ilyen utak – mint mondja –
általában nem az üzletrõl
szólnak, sokkal inkább az a
feladatuk, hogy színesebbé,
élvezhetõbbé tegyék az éle-
tet, akárcsak egy finom po-
hár bor vacsora után.

-gyuri-

A Vak Bottyán Gimnázium
tanulója már óvodás korában
a nyüzsgést választotta. Ta-
kács Kitti elõször a balett, a
ritmikus gimnasztika, majd a
szavalás, mesemondás, végül
az ördögbot az, mely mindig a
porondon tartja. A sporttal
való közelebbi ismeretség
édesanyja biztatásának kö-
szönhetõ, aki rendszeresen
kísérte lányát a versenyekre.
A megmérettetésekrõl Kitti
mindig fényes éremmel érke-
zett haza. Megyei és területi
elsõ helyet több alkalommal
szerzett kedvenc sportjában
a ritmikusgimnasztika csa-
patbajnokságban. Az orszá-

gos döntõben egy nyolcadik
helyet sikerült elcsípni. Ké-
sõbb a csapat feloszlott, de
Kitti maradt. Beszélgetésünk
után is épp edzésre igyeke-
zett. A sport területén szá-
mára újdonság az ördögbot.
Már elsõ alkalommal ügye-

sem bánt a ravasz kis szerke-
zettel. Ezt látva edzõi külön
koreográfiákat dolgoztak ki a
számára, melyet a nagykö-
zönség is több alkalommal
láthatott már tõle a városi és
vidéki rendezvényeken.

Az irodalom szeretetét rög-
tön az elsõ versenyen egy
megyei harmadik hely koro-
názta meg. Mint mondja leg-
büszkébb arra, hogy a Ma-
gyar Úttörõk által szervezett
ki mit tudon arany minõsítést
kapott. A mesemondó lány-
nak sokan javasolták már,
hogy válassza a színészi pá-
lyát, de Kitti szívesebben len-
ne ugyanúgy, mint édesanyja,
földmérõ mérnök. Erre ké-
szül, ezért tanul kiválóan az
iskolában.

-hm-
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Fotók: Vida Tünde (fent), Molnár Gyula (lent)

Földmérõként jött Paksra, magával hozva a selmeci
hagyományok tiszteletét. Büszke családja vincellér
múltjára, s ez jelenét is meghatározza: szabadidejében
elsõsorban borászattal foglalkozik.

Jó napot, mi újság?

Szedmák István

Tehetségesek, fiatalok

Takács Kitti
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Itthon tartották a három pontot
A Paks FC NB I-es labdarú-
gócsapata elõzõ számunk
megjelenése óta két bajnoki
mérkõzést játszott. Az 5. for-
dulóban Budapesten a
Hidegkuti Nándor Stadion-
ban az MTK Budapest ellen
léptek pályára, és 0-0-ás fél-
idõ után 1-0-ra kikaptak. Az
ezer nézõ elõtt lejátszott
mérkõzésen bár az MTK vé-
gig fölényben futballozott,
Lengyel Ferenc tanítványai
remekül védekeztek, és nem
engedték a hazai csapatot
igazán komoly helyzetig jut-
ni. Sajnos a 78. percben
Urbán egy szerencsés góllal
megszerezte a gyõzelmet az
MTK-nak. A 94. percben
Horváth S. megkapta máso-
dik sárga lapját, és a kiállítá-
sa miatt emberhátrányba
került a meccs végére a
Paks. Ezzel zsinórban a har-
madik vereséget könyvel-
hette el az újonc.

A 6. fordulóban a Fehérvári
úton a Diósgyõri VTK-t fo-
gadta PFC. A vendégek
ugyancsak három egymás
utáni vereséggel a tarso-
lyukban érkeztek Paksra,
sõt a DVTK tulajdonosa vál-
tozásokat helyezett kilátás-
ba, ha a Duna partjáról is
pont nélkül térnek haza. Ta-
lán a szüretnek, vagy a „ke-
vésbé” neves ellenfélnek kö-
szönhetõen az elõzõ fordu-
lókkal ellentétben mindössze
mintegy ezer nézõ elõtt kez-
dõdött a találkozó. Korán, az
5. percben megszerezték a
vendégek vezetést, a
Benedeczkin megpattanó
labda a jobbra mozduló Ko-
vács kapus mellett a kapu
bal oldalában kötött ki, 0-1.
A paksi csapat gyorsan, Báló
12., valamint Belényesi 19.
percben szerzett góljával a
maga javára fordította az ál-
lást. Ezután kiegyenlített

küzdelmet láthattak a nézõk,
a hátrányba került Diósgyõr
hiába vezetett több táma-
dást, Salamonék higgadtan
és szervezetten védekeztek.
A kedélyeket idõnként Vad
II István játékvezetõ ítéletei
borzolták, a sípmester hat
sárga lapot osztott ki, a
DVTK jobbhátvédjét, Kato-
nát pedig a 89. percben má-
sodik sárgája után az öltözõ-
be küldte. Ezzel a gyõzelem-
mel Bálóék itthon tartották
mindhárom pontot, és meg-
szerezték elsõ hazai gyõzel-
müket az NB I-ben. A Paks
hat forduló után két gyõze-
lemmel, egy döntetlennel,
három vereséggel, 4-7-es
gólaránnyal a 9. helyen áll a
bajnokságban. A következõ
mérkõzésre szeptember 23-
án szombaton délután két
órakor kerül sor. Gyõrben,
az ETO FC ellen játsszanak
a paksi labdarúgók.    kovács

P á r i z s b a n
rendezték a
férfi csel-
gáncs csapat
világbajnok-
ságot. Az
Atomerõmû
SE sportolói
közül Braun
Ákos és Bor
Barna kapott
helyet a ma-
gyar váloga-
tottban. A Korea elleni talál-
kozón Braun az olimpiai baj-
nok Li Von Hi-tõl jukóval ka-
pott ki, Barna alulmaradt
Kim Szung Bum ellen. Az
ázsiai csapat 5-1-re nyert Ma-
gyarország ellen. A követke-
zõ ellenfél Izrael csapata volt,
Braun karfeszítéssel verte
Gal Vaserdamot, Barna pedig
egy kokával gyõzött
Rastislav Lis ellen.  A ma-
gyar válogatott 5-2-re bizo-

nyult jobbnak Izraelnél. Az
ukránok ellen ismét elvérzett
a válogatott, Braun a vb-
bronzérmes Gennagyij Bil-
odidtól ipponnal kapott ki,
Bor Barna pedig Eugen
Szofnyikovtól szenvedett ve-
reséget. A végeredmény Uk-
rajna – Magyarország 4-2. A
VB-t Grúzia nyerte, Magyar-
ország Braziliával holtver-
senyben a hetedik lett.  

(cseri)

Anett Európa-bajnok

A tallini junior Európa-bajnokságon a 70 kilogram-
mos Mészáros Anett 2004 után újra aranyérmes lett. A
Paksi Atomerõmû SE sportolóját senki sem tudta megál-
lítani, kemény küzdelemben gyõzött a litván Danaitye, és
a holland Bolder ellen. A belga Arcq ellen két vazariból
összeálló ipponnal nyert, a fináléban pedig a francia Flo-
rentint verte, és ezzel megszerezte az aranyérmet.

Gyapai derbi

Elsõ ízben rendezte meg a
Gyapai Derbi SE a
Renimpex Dc Kft. támoga-
tásával a Mosoly Kupa
gyermekolimpiát. A lány-
csapatok számára hirdetett
futballtornán az elsõ a pak-
si Deák Ferenc Általános
Iskola és Vak Bottyán Gim-
názium vegyes csapata lett,
második a paksi Bezerédj
gárdája, harmadik Szent-
ágota, negyedik pedig a
gyapai lányok együttese. A
foci mellett játékos verse-
nyeken tölthették idejüket,
s ajándékkal zsebüket a
gyerekek, akik Frics István
szervezõ szerint legalább
százan voltak. Az ered-
ményhirdetésig a szekszár-
di Alisca Nyilai honfoglalás
kori bemutatóját, utána a
helybeli lányok tánc és di-
vatbemutatóját láthatta a
közönség.                        -vt-

Paksi judósok a válogatottban

Fotók: Paksi Hírnök archívum



„Istennõk vagyunk!” – hirdeti a
felirat a Cél Fitness egyik termé-
ben. Lehet, hogy ez nem mindig
cáfolhatatlan tény, ám minden-
képpen az a cél, hogy a nõi kon-
di terembe látogató hölgyek 14-
tõl 99 éves korig istennõnek érez-
zék magukat. – Igyekszünk az
igényeknek megfelelõen változ-
tatni, bõvíteni szolgáltatásainkat,
figyelemmel kísérjük a trendeket
ezen a területen – mondja a tulaj-
donos Czigler Katalin. Ennek
alapján emelték duplájára a spin-

ning biciklik számát. Most már
akár húszan is részt vehetnek
egy-egy edzésen. Az edzések
idõpontját úgy választották ki,
hogy a hölgyek találjanak szá-
mukra megfelelõt, bármilyen
munkaidõ beosztásban dolgoz-
nak is. Egy héten tizennégy alka-
lommal formálhatják alakjukat ily
módon, de hódolhatnak az újabb
õrületeknek, azaz járhatnak kan-
goo jump, vagy aero kick boksz
edzésekre is. Mindhárom sport-
lehetõség egyedülálló a város-

ban. – Ezeket az edzésformákat
bármilyen korú, testalkatú,
edzettségi szintû hölgyek kipró-
bálhatják, ûzhetik – mondja Mi-
hály Melinda fitneszedzõ, aki a
spinning órákon ûzi, hajtja a lá-
nyokat, asszonyokat a jó alak és
jó közérzet érdekében, remek
hangulatban. Õ is, társai is szak-
képzett edzõk. A kangoo órákat
Pántya Patrícia, az aero kick bok-
szot Jégh Gabi tartja, a nõi kondi
terembe érkezõket pedig „min-
denki” Vikije, azaz Rauh Viktória
fogadja. A terem
egyébként erõfejlesz-
tõ, alakformáló és kar-
diogépekkel jól felsze-
relt. Ezek használatá-
ban tanácsot adnak,
igény szerint személy-
re szabott edzéstervet
készítenek a terem
munkatársai. – Mivel a
formás idomok is job-
ban érvényesülnek

barna bõrön, a hölgyek figyelmé-
be ajánlom hatvancsöves, álló,
turbó szoláriumunkat – mondja
Kati. Majd hozzáteszi, a Cél
Fitnessben különbözõ táplálék ki-
egészítõket, kozmetikai terméke-
ket is lehet vásárolni, és rövide-
sen infra szauna teszi teljesebbé
szolgáltatásaik körét. 

A Cél Fitness igényes, szép kör-
nyezetben a Mittler üzletházban
(Paks, Építõk útja 33.) várja a mo-
zogni, szépülni vágyó hölgyeket
hétfõtõl-péntekig 7-tõl 21 óráig
(ebédidõ 12-15 óráig), szombat-
on 9-tõl 12-ig. Elõzetes bejelent-
kezés: 70/510-9090.   (X)

Nemcsak Paksot, Tolna
megyét is képviselte az a 21
paksi lány és asszony, aki a
PSE szervezésében utazott a
VIII. Nõi Mozgásfesztiválra,
Budapestre. A 10 és 50 év kö-
zötti hölgyek egy egész nap
folyamán ötvenegyféle sport-
ágban próbálhatták ki magu-
kat. A paksiak fõként a csa-
patjátékokat részesítették
elõnyben, így a röplabdát és
floorballt, hiszen így minden-
kinek egyszerre nyílott lehe-
tõsége a pontszerzésre.
Horváthné Szeip Ildikó, a
PSE szabadidõsport-szerve-
zõje elmondta, hogy pihenés-
képpen a gerinctornával, a fit-
tlabdával, a kangoo jumppal
és a darts-al gyûjtögették a
pontokat. A versenyek végez-
tével – amíg a versenybizott-
ság kiértékelte a teljesítmé-
nyeket és a versenyzõk léleg-
zethez jutottak – a rajtszámok
alapján sorsoltak különféle

értékes és persze sporttal
kapcsolatos ajándékokat. A
paksi csapat tagjai közül töb-
beknek kedvezett a szerencse.
A PSE tervezi, hogy az orszá-
gos mintára tavasszal meghir-
deti városunkban a megyei
nõi sportfesztivált.            sete

A Bács-Kiskun Megyei
Tájfutó Szövetség az elmúlt
hétvégén kétnapos regionális
tájfutó versenyt rendezett
Ófehértó környékén hat me-
gye részére. A megmérette-
tésen Tolna megyét hat fõs
csapattal a PSE tájfutói kép-

viselték. Mittler József
tanítványai igen értékes he-
lyezéseket értek el. Az F16-os
kategóriában Sélei Márton
harmadiknak futott át a cé-
lon. Az F18-as kategóriában
Dominik Lázár negyedik lett. 

SJ

A Paksi Sportegyesület
Ökölvívó Szakosztálya idén is
megrendezi a hagyományos
Nemzetközi Ökölvívó Paks
Kupát szeptember 30-án. A
megmérettetésre meghívást
kapott az ország tizenegy
nagy múltú ökölvívó klubja és
az Aradi Motorul BK. Az ara-
diakkal hosszú évek óta jó
kapcsolatot ápol a PSE, éven-
te látogatnak egy-egy ver-
senyre egymáshoz. A mérle-
gelést és az orvosi vizsgálatot
a Fehérvári úti ökölvívó csar-
nokban tartják, majd áthelye-
zik székhelyüket az ESZI
Sportcsarnokba, ahol a mér-
kõzések délután 3 órakor ve-
szik kezdetüket. A kupára a
belépés díjtalan.               sete
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Röviden Nyílt nap

A Paksi Sportegyesület Te-
nisz Szakosztálya szeptem-
ber 23-án, szombat délután
15 órától Nyílt napot tart,
ahol mindenki megismer-
kedhet a „tenisz ABC”-vel.
A program köszöntõvel
kezdõdik, ezt játékos be-
mutató követi. Lesz edzés
adógatógéppel, és igazolt
versenyzõk is tartanak
bemutatót.

16.30-tól szabad foglalko-
zás keretében edzõk vezeté-
sével minden meghívott ki-
próbálhatja tenisztudását.
Minden résztvevõ ajándé-
kot kap és közös vacsorára
hivatalos a klubba. A ren-
dezvényt Paks Teniszsport-
jáért Alapítvány, az Önkor-
mányzat Ifjúsági Sport és
Esélyegyenlõségi Bizottsá-
ga támogatja. Minden ér-
deklõdõt szeretettel várnak
a rendezõk.                    -tv-

Cél Fittness: Formába hoz

Fotók: Molnár Gyula (fent) Paksi Hírnök archívum (lent)



A Tengertánc Együttes közre-
mûködésével nyílt meg Kiss Zol-
tán paksi festõ Levelek c. kiállí-
tása szeptember 14-én a VMK-
ban. Kiss Zoltán erdélyi szár-
mazású, de immár paksinak vall-
ja magát. A reklámgrafikusként
dolgozó mûvésznek ez már a má-
sodik önálló kiállítása hasonló
címmel.  A tárlat október 13-ig
látható a nagykiállítóban. 

mirabi
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Fotó: Molnár Gyula

A  jómódú paksi gabonake-
reskedõ Trebitsch Náthán fi-
ainak életútja méltán tarto-
zik e sorozatba, a három fiú
sorsa híven példázza a XIX.
századi Magyarország  má-
sodik felének karrierlehetõ-
ségeit. A Trebitsch-család
1887-ben Paksról Pestre köl-
tözött, a fiúk ott végezték
felsõfokú tanulmányaikat.
Egyikõjük sem folytatta ap-
juk szolid, kuporgatva pénz-
csináló életmódját. A legidõ-
sebb, Vilmos bankárként ké-
tes tõzsdespekulációk áldo-
zata lett, és beleõrült, hogy
vagyonát elvesztette, a leg-
kisebbik, Lajos, aki nevét
Tarczaira magyarosította,
tanárként a szociáldemokra-
ták Szabó Ervin vezette cso-
portjához csatlakozott, és
emigrált  Amerikába. 

A leghíresebb (vagy hír-
hedtebb?) pályát a középsõ
fiú, Trebitsch Ignác futotta
be. A Pakson, 1879. április 4-
én született fiút szülei rabbi-
nak szánták, de õ a budapes-
ti színiakadémiára iratko-
zott be, majd beutazta Euró-
pát és Amerikát. Idõ elõtti
nõsülése miatt kicsapták a
németországi protestáns lel-
készi fakultásról, ezért Ka-
nadába utazva áttért a pres-
biteriánus hitre. 22 évesen
szentelték pappá, s híres hit-
szónokként egy misszionári-
us csoport vezetõje lett. De
anyagi okokból átlépett az
anglikán egyházba, s Angliá-
ba költözött, ahol elõször fa-
lusi lelkész, majd újságíró
volt Londonban, és 1910-ben
beválasztották az alsóházba
képviselõnek. Az angol hír-

szerzés tagja, ám az I. világ-
háború után kiderült, hogy a
német titkosszolgálatnak is
dolgozott, s menekülnie kel-
lett. Amerikában leleplezõ
cikksorozatban számolt be
az angol titkosszolgálatról,
de elfogták, s kiadták Angli-
ának, ahol váltóhamisítás
miatt bebörtönözték. 1919
szeptemberében Magyaror-
szágra toloncolták. A német
monarchista ellenforradalmi
mozgalom egyik szervezõje
lett, s német diplomataként
tárgyalt Gömbös Gyulával,
Prónay Pállal és Eckhardt
Tiborral. A mozgalom buká-
sa után 1921-ben Kínába
utazott, ahol csatlakozott a
polgárháború szembenálló
csoportosulásaihoz, közben
kémkedett a japánoknak is,
és újjászervezte a

Kuomintang  csendõrségét.
Aztán  Ceylonban áttért a
buddhista hitre, megtanulta
szent nyelvüket, szerzetes-
ként vallásfilozófiai munká-
kat írt. Miután fiát az ango-
lok gyilkosságért kivégez-
ték, bosszút esküdött Anglia
ellen, s angolellenes propa-
ganda hadjáratot szerve-
zett. Állítólag szerepe volt
az afgán uralkodó megbuk-
tatásában is. Élete utolsó
éveiben Csao-Kung apát-
ként hatalmas tisztelet és te-
kintély övezte, temetésén
1943-ban Sanghajban több
százezres tömeg vett részt.
De  hogy valóban meghalt-e
akkor,  nem tudható pon-
tosan. 1947 tavaszán a lon-
doni lapok közölték, hogy
még él, mi több, egy ceyloni
újságíró levelet is kapott tõ-
le Darjeelingbõl.

A „paksi Buddha” kalandos
életét Gömöri Endre Az iga-
zi Trebitsch c. regényében
dolgozta fel.

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Trebitsch–Lincoln 
alias Ignatius Timothy, a „paksi Buddha”

ELADÓ 
INGATLANOK
Pakson, a lakótelepen, a Jedlik Ányos utca
melletti területen 1364 m2-es telek teljes köz-
mûvel, gondozott szõlõvel, gyümölcsössel,
kis házzal eladó. Irányár: 5 M Ft.

Pakson, a Fehérvári utca elején 2 szintes,
összkomfortos, 4 szobás családi ház 2 für-
dõszobával, nagy garázzsal eladó. Irányár:
15,8 M Ft.

Pakson, a Kossuth u. 3. sz. ház tetõterében 2
éve épített, 96 m2-es, korszerûen kialakított
lakás eladó, 2 szobás lakást beszámítunk.
Irányár: 16,8 M Ft.

Pakson, Cseresznyéspuszta központjában

1247 m2-es építési telek (belterület) betonút
mellett eladó. Irányár: 3,5 M Ft.

Pakson, a Pacsirta utcában 350 n. öl terület-
tel 120 m2 alapterületû családi ház eladó. Ár:
12,5 M Ft. 2 szobás lakást I. emeletig beszá-
mítunk.

Dunakömlõdön, a Hegy utcában családi ház
(2 szoba, nappali, fürdõszoba) gázfûtéses el-
adó. Irányár: 7,2 M Ft.

Pakson, a Kápolna utcában 140 m2-es csa-
ládi ház 2100 m2 területtel eladó. Irányár:
10,6 M Ft

Pakson, a Hangya közben 3 szobás, gázfûté-
ses családi ház eladó. Irányár: 11 M Ft.

Pakson, a Zöldfa utcában 3 szobás, komfor-
tos családi ház 7,6 M Ft-ért eladó.

Pakson, a Kömlõdi utcában két és félszobás
családi ház 7,4 M Ft-ért eladó.

Pakson, a KRESZ parknál, Szent István téren, a
moziudvarban 2 szobás, komfortos, egyedi
fûtésû, földszinti lakás eladó. Irányár 7,5 M Ft.

Pakson, a Rókus utcában 34 fõ fogadására
alkalmas vendégház és borozó eladó. Irányár:
27,8 M Ft.

Pakson, a Petõfi Sándor utcában két és fél-
szobás, összkomfortos családi ház garázzsal
eladó. 1,5 vagy 2 szobás lakást 1 emeletig
beszámítok. Irányár: 12,3 M Ft.

Pakson, az Öreghegy elején 4 szoba + nap-
palis összkomfortos családi ház kis kerttel
17,3 M Ft-ért eladó.

Pakson, a Hegyalja utcában 2 szobás,
összkomfortos, gázfûtéses csalõdi ház 8,3 M
Ft-ért eladó.

Pakson, az Öreghegy utcában 2485 m2-es
építési telek 4,8 M Ft-ért eladó.

Paks–Cseresznyéspuszta területén, külterüle-
ten 52 hektár erdõ eladó. Ár megegyezés
szerint.

Részletes információ: Fonyó Lajos 
ingatlan értékbecslõ közvetítõ 

70/310-8374,
fonyolajos@freemail.hu

Kajdacson 
családi ház eladó. 
Érdeklõdni lehet: 
06-20-342-6451
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PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Mozi

Szept. 24.  (vas.) 17 óra
GARFIELD 2

Szinkronizált amerikai
vígjáték

Szept. 27. (szerda) 19.30
MATCH POINT
Amerikai-angol 

romantikus dráma

Szept. 29. (vas.) 19 óra
SZAKÍTS, HA BÍRSZ!
Szinkronizált amerikai

romantikus vígjáték

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

Szakíts, ha bírsz! –
Vince Vaughn és
Jennifer Aniston új
vígjátéka ott kezdõ-
dik, ahol a romanti-
kus komédiák véget
szoktak érni. Miután
a fiú és a lány talál-

koztak és egymásba szerettek, összeköltöznek, hogy boldogan
éljenek, amíg…el nem kezdenek egymás agyára menni. Akkor
az egyik szokásos „Miért vagy képtelen erre a kis apróságra
a kedvemért?” mottójú vita szakítással végzõdik, Brooke és
Gary praktikus okokból együtt maradnak – mármint egy la-
kásban –, amely hadszíntérré változik, és különbözõ taktikák,
praktikák, kitolások és betartások terepe lesz, ahol az elõzõ
pasik és nõk, a jóbarátok és különféle idegenek avanzsálnak
taktikai tanácsadókká, és rukkolnak elõ változatos haditer-
vekkel. És mivel egyik ex sem hajlandó kiköltözni, a háború
folytatódik, míg valaki meg nem adja magát…

Kiállítás

A  mûvelõdési központ
könyvtár-galér iá jában
Grósz Gergely Így látom…
címû fotókiállítását láthat-
ják szeptember végéig, a
könyvtár nyitvatartási ide-
jében.
A Paksi Képtár új szerze-
ményekkel bõvült a Vizuális
Kísérleti Alkotótelep részt-
vevõinek munkáiból. Az új
alkotásokat 2007. július 15-
ig tekinthetik meg.
A Paksi Rendõrkapitányság
Zsarugalériájában Cseh
Gábor szekszárdi festõmû-
vész kiállítását láthatják.

TelePaks

Minden nap választási mû-
sor a TelePaks csatornáján!
Hétköznap esténként egy-
egy körzet képviselõjelöltjei
mutatkoznak be öt percben
18.30-tõl, majd a híradó után
19.15-tõl vitamûsorral je-
lentkezünk. Szeptember 21-
én szerdán elõbb a Német
Kisebbségi Önkormányzat
képviselõjelöltjeinek, majd
ezt követõen a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat
képviselõjelöltjeinek vitáját
láthatják. Ismétlés másnap
délben! 28-án, csütörtökön a
három polgármesterjelölt
vitafórumát közvetítjük élõ-
ben. A polgármesterjelöl-
teknek kérdéseket tehetnek
fel telefonon az 510-266-os
számon, illetve e-mail-ben a
paksitv@t-online.hu címen.
A vitafórumot pénteken, az
esti híradó után teljes terje-
delmében megismételjük. 

DUNAKÖMLÕDI
SZÜRETI NAP

2006. szeptember 23.

8.30–12.00: „SZÜRETI KUPA” - barátságos lab-
darúgó mérkõzések Somodor, Somogybabod és
Dunakömlõd „öregfiúk” csapatai között 
Helyszín: sportpálya

A Faluházban és környékén:
9:00 „CIVIL FAKANÁL”- fõzõverseny családok-
nak, baráti társaságoknak
11:00 A DUNAKÖMLÕDI BORBARÁT KÖR
kóstolóval egybekötött borbemutatója
11:00 SZÜRETI HÓKA-MÓKA ( „szamárketrec”,
alkalmi fényképezkedés, tréfás vetélkedés)
12:00 EREDMÉNYHIRDETÉSEK
13:00 TÉRZENE A MADARASI HARMONIKA
ZENEKAR KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL

13.30 SZÜRETI FELVONULÁS, UTCATÁNC a
Szabadság úti fordulóban, a Halászcsárda elõtt és a
Présház-soron 
13.45 TÉRZENE a faluház elõtt
16.30-tól: a faluház elõtti szabadtéri színpadon
FELLÉPÕK: a  MADARASI HARMONIKA
ZENEKAR, „A KÉT ZSIVÁNY” mulatós mûsorá-
val és a TÛZVIRÁG TÁNCEGYÜTTES                  
20:00-tól:  SZÜRETI BÁL a faluházban. Zene:
HORIZONT EGYÜTTES (Fácánkert). Közben:
„SZÜRET SZÉPE” választás, TOMBOLA
EGÉSZ NAP:
„MÉZES-UDVAR” (Béke u. 16. sz.): méz-bemu-
tató, kóstoló és egyéb ínyencségek
- KÉZMÛVES ÉS KIRAKODÓVÁSÁR

KIÁLLÍTÁSOK:
MADÁRIJESZTÕ KIÁLLÍTÁS (Faluház elõtt)
FOTÓK AZ ELÕZÕ ÉVEK SZÜRETI
NAPJAIRÓL (Faluház nagyterme)
VÁLOGATÁS AZ I. DUNAKÖMLÕDI
RAJZTÁBOR ANYAGÁBÓL

A Fortuna rádió a 2006-os helyhatósági vá-
lasztások alkalmával a következõ választási
mûsorokat sugározza:
Szeptember 18-tól 29-ig minden hétköznap
délután 15 órától élõ adásban mutatkoznak
be a Paks 10 választókerületében induló
képviselõ-jelöltek, a kerületek emelkedõ
sorrendjében. Az adások ismétlését mindig
aznap este 20:30 perctõl hallhatják.
Szeptember 24-én vasárnap délelõtt 9 órá-
tól 10 óráig Paks polgármester-jelöltjei-
nek vitamûsorát hallhatják, melyet aznap

este 19 órától is-
mételünk meg.
A választási mûso-
rok után október
1-jén a választás
napján este 19
órától - a szavazás
és a kampánycsend lezárta után - élõ adás-
ban tájékoztatjuk hallgatóinkat a választá-
sok eredményérõl. Szerkesztõ-riportereink
élõ helyszíni tudósításokkal jelentkeznek
majd a Választási Irodából és a jelölõ szer-
vezetektõl. A mûsor a végleges eredmé-
nyek megszületéséig tart. Tartsanak ve-
lünk!"

Fortuna 96,3 MHz
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A Paks Városért Mozgalom 
Polgármesterjelöltje 
és Képviselõjelöltjei 
üdvözlik Önt!

Köszönjük támogatásukat, azt,
hogy nagy számú kopogtató-
cédulájuk eljuttatásával lehe-
tõvé tették, hogy a 2006. évi
választásokon indulhassunk!

Paks Városért Mozgalom POLGÁRMESTERjelöltnek és
önkormányzati KÉPVISELÕjelölteknek olyan hiteles
embereket javasol, akik a város érdekében szí-
vesen dolgoznak!

Kérjük, szavazatukkal támogassák POLGÁRMESTER-
jelöltünket és Paks Városért Mozgalom KÉPVISELÕ-
jelöltjeit, hogy a város vezetõiként eredménye-
sen dolgozhassanak Paks városért, ÖNÖKÉRT!

Paks Városért Mozgalom
Herczeg József

Polgármesterjelölt
Fizetett politikai hirdetés

KIADÓ 
INGATLANOK
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

Mûszeres és orvosi 
szemvizsgálat

Kontaktlencse- és
szemüvegrendelés

SZTK-vények felírása 
és beváltása

Gyors, minõségi szemüvegkészítés
Elérhetõségünk: 

LENS OPTIKA

7030 Paks, Dózsa György út 44.

Telefon: 75/511-246

Pakson, a Virág utca

végében összközmûves,

2996 m2-es építési telek

eladó. Irányár: 5,4 M Ft. 

Telefon: 30/255-7654

Német nyelv oktatását,
korrepetálását, 

nyelvvizsgára való felkészí-
tést gazdag tananyagokkal
vállalok bármely korosz-
tály részére (egész nap)

Telefon: 20/2248-368

Testi-lelki kötelék
1997 óta minden évben tarta-
nak anyatejes világnapot, az
idei évtõl viszont már szopta-
tási világhetet szerveznek a
védõnõk. Pakson a Deák Fe-
renc utcai és Barátság úti
rendelõben is tartottak kü-
lönbözõ programokat az
anyukáknak, várandósoknak,
hogy még jobban megerõsít-
sék õket abban, hogy az
anyatej a legideálisabb táplá-
lék a csecsemõ számára. Azt
szeretnék elérni a szakembe-
rek, hogy hat hónapos koráig
minden kisbaba csak anya-
tejjel táplálkozzon. Molnárné
Haholt Zsuzsanna vezetõ vé-
dõnõ elmondta, a tapasztala-
tok, statisztikai adatok mind
alátámasztják, hogy a szopta-
tás elõnyös mind a babáknak,
mind a mamáknak. Az anya-
tej megfelelõ mennyiségben
és minõségben tartalmazza a
csecsemõ számára szükséges
tápanyagokat, megállapítást
nyert, hogy az allergiás meg-
betegedések kevesebbszer
fordulnak elõ, a baba immun-

rendszere erõsebb lesz, az
anyatej steril, könnyen
emészthetõ, mindig kéznél
van és nem mellesleg olcsó. A
szoptatás fontos a lelki kötõ-
désben, az anyuka testsúly-
ára, lelki állapotára, hormon-
jainak beállására egyaránt
pozitívan hat.   

Azt is elmondta, hogy fon-
tos a lelki felkészülés, a tájé-
kozódás a szakemberek,
szakirodalom segítségével, és
az is, hogy a család tagjai a
kismama mellett álljanak. A
vezetõ védõnõ fontosnak
tartja, hogy szülés után rum-
ing in szobába kerüljenek az
anyukák, ahol egész nap
együtt vannak a picivel, hi-
szen meg kell ismerniük egy-
mást, össze kell szokniuk.
Pakson évente végeznek fel-
mérést a szoptatásról. A szá-
mok azt mutatják, hogy a hat
hónapos korig kizárólagosan
anyatejjel táplált csecsemõk
száma emelkedik, jelenleg
60-70 százalék.

gyöngy

Pulajiné Galambos Erika
kisbabája még nem a karján,
hanem a pocakjában pihen.
Erika elmondta, hogy sze-
retné majd szoptatni a picit,
mert jót tesz az anya-gyer-
mek kapcsolatnak, az anya-
tej pedig fontos a baba táp-
lálkozásában. A lelki felké-
szülés mellett tornázik és
ügyel a táplálkozására.

Szingerné Kern
Gabriella kisfia,
Milán kilenc hó-
napos, vidám, ér-
deklõdõ baba.
Édesanyja Gabi
elmondta, hogy
hat és fél hónapos
koráig szoptatta a
kislegényt. Fon-
tosnak tartja a
szoptatást, mint
mondja, az anyatej a legjobb táplálék a picik számára. Moso-
lyogva hozzátette, az sem mellékes, hogy mindig kéznél van. 



Tisztelt Választópolgár!

Ha Ön azt akarja… – hogy a képviselõ-testület az érdemi munka színtere legyen 
politikai viták helyett

– hogy tovább folytatódjon a város úthálózatának felújítása
– hogy megépüljön az M6 autópálya Dunaújváros és Szekszárd

közötti szakasza és a várost elkerülõ út
– hogy újabb munkahelyek jöjjenek létre a városban és az ipari

parkban
– hogy folytatódjon a panelprogram és támogatást biztosítson az

önkormányzat a családi házak korszerûsítéséhez is
– hogy zavartalan együttmûködés legyen a város és az 

atomerõmû között
– hogy a város vezetése a kormányhoz fûzõdõ kapcsolatait ki-

használva a PA Zrt.-vel együtt elérje az atomerõmû 
üzemidõ-hosszabbítását és két új blokk építését

– hogy megújuljanak az óvárosi és lakótelepi városközpontok
– hogy sétálóutca legyen a Dózsa György út a Kereszt utcától a

Szent István térrel bezárólag
– hogy a város által megrendelt munkák

zömét paksi vállalkozók végezzék
– hogy a gyógy- és élményfürdõ ne csak 

választási ígéret maradjon, hanem 
valóban felépüljön

– hogy a szakorvosi ellátás bõvüljön 
egynapos sebészettel, hogy a betegeknek
ne kelljen Szekszárdra utazgatniuk

– hogy Paks oktatási és mûvelõdési intéz-
ményei a kor színvonalán mûködjenek

– hogy a fiatalok a jelenleginél könnyebben
juthassanak lakáshoz

– hogy fellendüljön az idegenforgalom
– hogy minden paksi embernek egyenlõ

esélye legyen a boldoguláshoz, politikai,
vallási, nemzetiségi hovatartozásától füg-
getlenül

– hogy erkölcsileg és anyagilag is megbe-
csülésben részesüljenek az idõs emberek,
a nyugdíjasok

Egyszóval, ha azt akarja, hogy Paks az átlagosnál
jobb adottságait végre hatékonyan kihasználja, meg-
õrizve nyugodt kisvárosi hangulatát, de elérhetõvé té-
ve a XXI. század minden vívmányát

szavazzon október 1-jén 
a Magyar Szocialista Párt és a Szabad 
Demokraták Szövetsége közös képviselõjelöltjeire
és polgármester-jelöltjére,

Faller Dezsõre!
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JOBB CSAPAT – TÖBB LEHETÕSÉG!

Fizetett politikai hirdetés
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Az „Együtt a parlagfû ellen” 
Alapítvány 

köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik adójuk 1 %-t céljaink el-
érése érdekében ajánlották fel. A
2005-ös év SZJA 1%-nak felaján-
lott összege: 346.639 Ft, melyet
egészségmegõrzõ és rehabilitá-
ciós programokra fordítunk.
Bízzunk abban, hogy az elkövet-
kezendõ években is támogatja ki-
emelkedõen köszhasznú tevé-
kenységünk minnél hatékonyabb
megvalósítását. Köszönettel: 

Alapítvány kuratóriuma 
és munkatársai.

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

Szemüvegkeretekbõl 
20% kedvezmény!

– SZTK vények beváltása,
– szemüvegkészítés, javítás kiváló
minõségben.

OTP, Patika Egészségpénztár 
és Vitaminpénztár Partner (kártya)

Szemüvege készleten lévõ
lencse esetén 1 órán belül

elkészül

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

HALLÁSJAVÍTÁS 
MESTERFOKON

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

Fülzúgásról panaszkodik?

HELYBEN ELÉRHETÕ SZOLGÁLTATÁSOK:

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

– HALLÓJÁRATI HALLÓKÉSZÜLÉKEK EGYÉNI KÉRÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 
– DIGITÁLIS TECHNOLÓGIA

– TARTOZÉKOK, SZERVIZHÁTTÉR
– FÜLZÚGÁS ESETÉN TANÁCSADÁS 

VÁROSI RENDELÕINTÉZET
I. EMELET, AUDIOLÓGIA (HALLÁSVIZSGÁLÓ) 

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

Tel: 06-75/519-425

TELEFON VÉTEL KÉSZPÉNZÉRT, JÁTÉKKONZOLOK, SZERVIZ
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