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Formabontó külsõ,
bõvülõ tartalom
A múlt év decemberében elkezdõdött az új képtárépület kivitelezése. Az önkormányzat megbízásából a Dunacenter Therm
Kft. egy korábban üzemcsarnokként funkcionáló épületet alakít
át, újít fel. Az átadási határidõ június 15-e, a megnyitót az õszre
tervezik. A képtár több lesz, mint kortárs múzeum, számos más
funkciót betölt majd, s várhatóan programok sorával áll a nagyközönség rendelkezésére.
Bõvebb írásunk a 4. oldalon

FARSANGRA FEL!
Február 24-én ismét a jelmezes
korisoké lesz a jégpálya.
A Paksi Hírnök, a TelePaks,
a Fortuna Rádió,
a Paksi Sportegyesület és
a Kreatív Fiatalok Társasága
másodízben rendez

korifarsangot
A jelmezverseny nevezõit vendégül látjuk! Mindenkit várunk február 24-én, szombaton 15 órától
a paksi jégpályán. A belépés díjtalan. Korikölcsönzés a helyszínen!

További információ: www.paksihirnok.hu

Havi elsõ készpénzfelvétel
saját bankautomatából ingyenes.

Intézze kényelmesen,
olcsón bankügyeit!
Lakossági számlacsomag:
Számlavezetés + Internetbank + VISA bankkártya
együtt 500 Ft/hó!
Vállalkozói számlacsomag:
Számlavezetés + Internetbank + VISA bankkártya
együtt 1000 Ft/hó!

Számla látra szóló betétkamata
évi 2,5% (EBKM 2,53 %)

Várjuk szeretettel
paksi fiókunkban!
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok
tartalmazzák!
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Döntés után
– A költségvetés-tervezet
egyensúlyban van. A bevételi
és
kiadási
fõösszeg
7.232.217.000 forint. Az
egyensúlyt 828.141.000 forint
tervezett hitellel teremtettük
meg. Ez 12,6%-kal magasabb, mint a 2006-os elõirányzat, viszont a múlt évihez képest a várható pénzmaradvány elhanyagolható. A tervezett hitelfelvétel jelentõsen
a jogszabály által engedélyezett szint alatt van – kezdte
Hajdú János a költségvetés
elõterjesztésének ismertetését a testületi ülésen.
A polgármester rámutatott,
a költségvetés-tervezet lehetõvé teszi a város intézményeinek biztonságos mûködését takarékos gazdálkodás
mellett.
A bevételi oldalról Hajdú
János elmondta, az állami támogatások jelentõsen, nominál értéken 159 millió Fttal maradnak el a 2006. évitõl.
Az szja helyben maradó része
az arány 10%-ról 8%-ra csökkentése miatt 52 millióval kevesebb. Az iparûzési adóerõképesség miatti elvonás 20
millió forinttal nõ, a normatív
támogatások összesen 87 millióval csökkennek.
A dologi kiadások durván
négymilliárd forintot tesznek
ki. 6,5% inflációval számolva
ez az elõzõ évihez képest 260
millió többletkiadást jelent.
– Ez az elõterjesztés, amellett, hogy a magyar önkormányzati átlaghoz képest
igen magas felhalmozási kiadással számol, mutat hiányosságokat, amikor nem,
vagy csak kis mértékben (50
millió Ft) tartalmaz pályázati
önrészt, és ugyancsak kis
mértékû, hasonló nagyságrendû tervezési kiadásokkal
számol – fogalmazott. Majd
hozzátette: nem titok, hogy az
elõterjesztés alapvetõ célja
egy közbensõ költségvetési
egyensúly elérése, hiszen benyújtásakor még nem voltak

elégségesen ismertek azok a
várható pályázati célok, amelyeket figyelembe kell venniük mind az önrész biztosítása,
mind pedig az új tervezések
megindítása tekintetében.
Ezek most sem tisztázottak
teljes egészében, de annyi ismeretük már van róla, hogy a
költségvetés tárgyalásának
második fordulójára az elõterjesztõ errõl már tájékoztatást adhat, természetesen
egy e tekintetben új költségvetési egyensúly megteremtésével együtt. Ez gyakorlatilag újabb hitelfelvételt (jelen
álláspont szerint kötvénykibocsátást) jelent. A hiteleket
természetesen csak fejlesztések finanszírozására szabad
felvenni. A pályázatokon való
indulásnak nem lehet akadálya az önrész hiánya.
Összességében a mûködési
kiadások 1,5%-os csökkenésével számolnak, a személyi
kiadások 1,3%-kal növekednek. Ebben szerepet játszik a
kormány nyugdíjpolitikája
következtében jelentkezõ fokozott nyugdíjba vonulási
szándék, ami Pakson 29 fõt
jelent, valamint a bértáblákban történõ elõrelépés.
Az elõterjesztés 1.376.361.000
forint felhalmozási kiadással
számol, amely a fõösszeg 19
%-a. Ez többségében új beruházást, felújítást jelent, az
összeg 13,4 %-a viszont a múlt
évben befejezett beruházások
idei kifizetése. A költségve-

tés-tervezet 231 millió Ft tartalékkal számol, ebbõl felhalmozási céltartalék 117 millió
Ft. Az igazgatási kiadások
5,3%-kal csökkennek, a szociális gondoskodás fejezet
4,7%-kal magasabb kiadásokkal számol, a városüzemeltetési kiadásokat 3,2% növekedéssel tervezték. A támogatások (egyházak, civil szervezetek támogatása, pályázható
keretek) 4%-kal csökkennek.
Az elõterjesztés néhány
kényszerû, esetenként észszerû megszorítást is tartalmaz, fûzte hozzá Hajdú János. A közalkalmazotti szférában a nyugdíjba vonuláskor
a törvényi szabályozással azonos módon le kell dolgozni a
felmentési idõ felét, szemben
az eddigi gyakorlattal, megszûnik továbbá a nyugdíjba
vonuláskor járó, „szokásos”
50 ezer forintos jutalom.
Néhány támogatásnál a
2005. évi szintre álltak viszsza, néhány keretet „fûnyíró
elv” alapján csökkentettek. A
nagyadózók adójuk 5%-áról
szóló rendelkezési jogosítványát, valamint a Tourinform
Irodát megszüntetni javasolja az elõterjesztés.
2005-ben már volt arra példa, hogy a képviselõ-testület
tagjai lemondtak egy havi
tiszteletdíjukról. Hajdú János
arra kérte a testület tagjait,
hogy ezt a felajánlást ebben
az évben is tegyék meg.
A költségvetés-tervezetet

végül elfogadták a képviselõk
– az ellenzék tartózkodása
mellett – elõbb azonban hoszszasan vitatták azt. Az
MSZP-SZDSZ frakció, s annak képviselõ több kritikával
illették az elõterjesztést, és
több módosító javaslatot
megfogalmaztak, illetve beterjesztettek. Ezek nem kapták meg a kellõ támogatást.
Faller Dezsõ frakcióvezetõ
javasolta, hogy a képviselõi,
részönkormányzati és alpolgármesteri, illetve polgármesteri keretek is tükrözzék
a megszorításokat, azokat is
csökkentsék. Sérelmezték,
hogy nem szólt az elõterjesztés gazdaságfejlesztési céltartalék elkülönítésérõl. A
polgármester szerint ez iránt
olyan mértékben csökkent az
érdeklõdés, hogy nincs értelme megtartani.
Az MSZP-SZDSZ frakció
vezetõje szerint az idei költségvetés rendhagyó, mert annak hiányzik a beruházás oldala. Mint fogalmazott, szerinte rendelkezésre álltak
már azok az információk,
amelyek alapján kidolgozottabb elõterjesztést vártak
volna. Felhívta a figyelmet arra, hogy pályázni kell, mert
nincs más útja annak, hogy
pluszforrásokhoz jusson a város. Kiemelte az 1+1 forintos
útfelújítási programot, amivel szerinte nem számolt az
elõterjesztõ. – El tudom képzelni, hogy a pályázatokhoz
szükséges önerõt hitelbõl biztosítsuk, de azt ésszerûen, átgondoltan kell felvenni – fogalmazott, s kiemelte, kevés
az ötvenmilliónyi keret az önrész fedezetére. A városvezetõ koalíció képviselõi védelmükbe vették az elõterjesztést, elmondták, hogy számoltak a pályázati lehetõségekkel, sõt számos kidolgozott
projekttel várja a város ezek
megjelenését. Az ellenzék
szerint a takarékoskodáshoz
elengedhetetlen az intézmények további átvilágítása és a
létszámleépítés.
(Folytatás a 3. oldalon)
Fotó: Vida Tünde
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(Folytatás a 2. oldalról)

Mezõsi Árpád (MSZP) viszont a tervezett megszorítások egy részét vette górcsõ
alá, s azok ellen érvelt. Szerinte meg kellene tartani a nyugdíjba vonuló közalkalmazottak
ötvenezres támogatását, s el
kellene tekinteni a felmentési
idõ kitöltésétõl. Mint az ifjúsági, sport- és esélyegyenlõségi
bizottság (ISEB) elnöke, azt
kifogásolta, hogy a bizottság
rendelkezésére álló keret felhasználását szigorították. A
keret minden bizottság esetében évrõl-évre csökken. Az
idei költségvetésben már csak
hárommillió forint. Ezzel nem
is vitatkozott Mezõsi képviselõ, de azt nem fogadta el, hogy
ebbõl csupán egymilliót költhetnek programok támogatására, kettõt pedig az Európaés világbajnokságokon pontszerzõ sportolók jutalmazására. Ez, mint mondta, fontos, de
más forrásból kell megtenni.
Több szó esett a Tourinform
iroda tervezett megszüntetésérõl. Hajdú János az elõterjesztésben azt javasolja, a
mostani formában május 31én fejezze be munkáját, s a

feladatot vállalkozói formában vigyék tovább. A polgármester úgy gondolja, nem
váltotta be a hozzá fûzött reményeket a turizmus élénkítése terén, szervezetileg
nincs jó helyen. Szerinte a város valamelyik utazási irodája
felvállalhatná ezt a feladatot,
amelyhez az önkormányzat
támogatást adna. (A Tourinform iroda megszûnésével a
9. oldalon is foglalkozunk.)
A többórás vita után Faller
Dezsõ szólt hozzá utolsóként,
s összegezte az elõterjesztés
kapcsán megfogalmazott kritikájukat: a bevételnövelést el
kell érni pályázati úton, akár
hitelbõl is. Csökkenteni kell a
költségeket folytatva az intézmény-átvilágítást, létszámleépítést. – Beruházások nélkül
nincs jövõ – szögezte le, hozzátéve, csak olyan fejlesztésekben szabad gondolkodni,
amelyek nem növelik az üzemeltetési költségeket.
Hajdú János a költségvetési
vitáról szólva úgy fogalmazott, bírálat érte a költségvetést, mondván, hogy nincs, illetve hiányos a beruházási fejezet. – Elõterjesztõként ez-

zel tisztában vagyok, a vita
elején ezt el is mondtam, az
okokkal együtt. Jeleztem továbbá, hogy a következõ elõterjesztés ezt a részt már
másként, kidolgozottabban
fogja tartalmazni. Emiatt a
bírálatok nyilván politikai jellegûek – tette hozzá.
A polgármester szerint másfajta elégedetlenségek is érzékelhetõk néhány képviselõ
részérõl. Nehezményezik a
közszférában dolgozók egyes
kedvezményeinek elvonását.
Ennek az érdekvédõ magatartásnak véleménye szerint
teljes mértékben ellentmond
az újabb intézményi átvilágítások sürgetése. – Igyekszünk az arany középúton járni, és megõrizni a munkahelyeket. Természetesen tudjuk, hogy a demográfiai helyzet miatt, valamint az állami
finanszírozás további szigorodása következtében szabadulhatnak fel álláshelyek, de ezt
elsõdlegesen nem elbocsátásokkal, hanem a nyugdíjba vonulók álláshelyeinek be nem
töltésével kívánjuk ellensúlyozni. Amíg lehet – hangsúlyozta Hajdú János.
-vt-

Elkészült a cselekvési terv
A paksi polgármesteri hivatalban tartott ülésén a Paksi
Többcélú Társulás elfogadta
cselekvési tervét. Erre, mint
Hajdú János mondta, azért
volt szükség, mert a Regionális Operatív Programra csak a
cselekvési tervben szereplõ
projektekkel lehet pályázni. A
társulás elnöke kiemelte, ebben a települések legfontosabb
fejlesztési elképzelései szerepelnek. Négy kiemelt célt határoztak meg, úgy mint az elérhetõség javítása, a környezetvédelem, a gazdaságfejlesztés és a humánerõforrás-fejlesztés. Paksot illetõen belekerült egyebek mellett a gondozóház felújítása, a történelmi
városközpont rehabilitációja,
egy inkubátorház megépítése,
illetve partfal-stabilizáció. A

többi település vonatkozásában említette Hajdú János a
kis települések szennyvízhálózatának kiépítését, a dunaföldvári vár berendezését. A Paksi
Többcélú Társulás ezt megelõzõ ülésének napirendjén az oktatásfejlesztés és a közhasznú
foglalkoztatással kapcsolatos
tudnivalók szerepeltek. Hajdú
János elnök beszámolt róla,
hogy tavaly több pályázaton sikerrel szerepelt a társulás. Szó
esett az ülésen a mozgókönyvtári feladatokról, a huszonnégy
órás központi ügyelet szervezésérõl.
Az oktatással kapcsolatban
Hajdú János elmondta, keresik a kistérség települései számára a legjobb megoldást, de
az állami támogatás csökkenése miatt minden bizonnyal

szükség lesz átszervezésre.
Nem jelentenek további megoldást az úgynevezett „papírtársulások”, azaz azok az intézményfenntartó társulások,
ahol tényleges feladatmegosztás nincs. Várhatóan három
mikrocentrum lesz: Paks,
Dunaföldvár és Nagydorog.
Hangsúlyozta, érthetõ módon
minden település szeretné
megtartani iskoláját, de a
gyermeklétszám csökkenése,
a finanszírozás változása miatt
erre nem lesz módja. A próba
Hajdú János szerint a
2007/2008-as tanév lesz, amikor már csökkentett normatívát kapnak a települések, s akkor feketén-fehéren kiderül,
képesek lesznek-e önállóan
fenntartani iskoláikat.
-vida-
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Roma ösztöndíj
A gyerekek tanulásra ösztönzését szorgalmazza a
paksi cigány önkormányzat
szociális bizottsága. Több
programot is indítottak azzal
a céllal, hogy támogassák a
jól tanuló, szorgalmas, jó
magatartású gyerekeket, de
népszerûsítik az országos
pályázati lehetõségeket is.
Utóbbi a Romaster program, ami a diploma megszerzéséig havi 20 ezer forint támogatást jelent, illetve jelenthet. Ehhez azonban egy
szigorú feltételrendszernek
kell megfelelni. A programot
elindító Hungarian Business
Leaders Forum olyan középiskolás roma diákok tanulását, életkörülményeinek javítását szeretné támogatni,
akik erõsen rászorultak, és
tanulmányi teljesítményük
alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni jobbára gazdasági vonalon. Kiss Zoltánné,
a szociális bizottság elnöke
elmondta, a kisebbségi irodában részletes tájékoztatást adnak errõl. Hozzátette,
helyben is szeretnék segíteni
a gyerekeket, s ebben a polgármester segítségét kérték. Hajdú János ígéretet
tett arra, hogy megajándékozza a legalább hármas tanulmányi átlagú, igazolatlan
hiányzással nem rendelkezõ
diákokat. Kiss Zoltánné sajnálatára a kitûzött határidõig nem akadt túl sok jelentkezõ. Elmondta, a hármas
átlag a roma diákoknál már
jónak számít. Hozzátette,
tudják, hogy sok gyerekre
nem figyelnek eléggé szüleik, gyakori a gyámság alá helyezés. Hogy ezen változtassanak, fórumot rendeztek
szülõknek és gyerekeknek.
Itt szó esett arról, hogy a
szülõknek tartaniuk kell a
kapcsolatot az iskolával, figyelemmel kell kísérniük
gyerekeik felkészülését.
-tünde-
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ideális választás az új elképzelésekhez. Nem csak a jellege,
hanem a méretei miatt is. Bízik abban, hogy gazdaságosan
lehet majd mûködtetni. Kiemelte, a régióban ehhez hasonló intézmény, kortárs gyûjtemény nincs, éppen ezért a
helyiek büszkék lehetnek
majd a Paksi Képtárra. Az
épületben mód lesz nem csupán az állandó gyûjtemény bemutatására, hanem további,
jelentõs érdeklõdésre számot
tartó idõszaki és vándorkiállítások befogadására is. Évente
négy idõszaki kiállítást terveznek, komoly, jelentõs gyûjtemények fordulnak majd meg
Pakson. Ezt stratégiai partne-

ri szerzõdések segítik majd,
például a Szépmûvészeti Múzeum és a paksi intézmény között. Azt tervezik, hogy a központ tevékenysége a jövõben
nem csak a képzõmûvészetre
korlátozódik, lesznek zenei és
filmes produkciók, illetve
olyan kezdeményezések, amelyek azt szolgálják, hogy a közönség közelebb kerüljön a
mûvészekhez, mûvészethez.
A volt gyárépület mûvészeti kávézóként, multimédia-centerként, art-shopként is szolgál majd, és helyet kap egy multimédiás
könyvtár is. A földszinti mûvészeti raktár és mûhely fölött az emeleten galériaszintet alakítanak ki, kamara
jellegû kiállításoknak.
-vt-

sulat és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztérium hirdette. A több mint száz munkából tizenötöt jutalmaztak,
köztük Takács Éváét, a Vak
Bottyán Gimnázium tanáráét, a Paksi Képtár múzeumpedagógusáét. Ezek kerültek a kötetbe is. A díjazott
dokumentáció a Paksi Képtár kortárs képzõmûvészeti
gyûjteményének múzeumpedagógiai feldolgozása.
– Szeretnénk, ha a képtár
nem egy halott gyûjtemény
lenne – mondja Takács Éva,
aki Ritter János képzõmûvésszel közösen kidolgozta a
képtár közmûvelõdési koncepcióját, múzeumpedagógiai programját. – Ez a szakmai terv már sikerrel szerepelt a képtár rekonstrukciós

pályázatánál, ugyanis segítségével a város jelentõs
anyagi támogatást nyert az
Oktatási Minisztérium Alfa
programján – tette hozzá. A
kidolgozott múzeumkommunikációs programok az új
épület megnyitására várnak,
de ez nem jelenti azt, hogy
megállt a munka. Takács
Éva és Ritter János szakmai
irányítása mellett ugyanis
változatlanul mûködik a képtár képzõmûvészeti iskolája.
Ez 1993-ban indult, most,
hogy az átépítés folyik, a foglalkozásokat a városi mûvelõdési központban tartják. Két
csoportban dolgoznak, heti
három órában, a cél a tehetséggondozás, a kreativitás
fejlesztése, felkészítés a felvételire.

Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom
A múlt év decemberében elkezdõdött az új képtárépület
kivitelezése. Az önkormányzat megbízásából a
Dunacenter Therm Kft. egy korábban üzemcsarnokként
funkcionáló épületet alakít át, újít fel. Az átadási
határidõ június 15-e, a megnyitót az õszre tervezik. A
képtár több lesz, mint kortárs múzeum, számos más
funkciót betölt majd, s várhatóan programok sorával
áll a nagyközönség rendelkezésére.
A Paksi Atomerõmû Zrt.
2005-ben megvásárolta a várostól a volt Erzsébet szállót,
így a képtárnak új helyet kellett keresni. Felmerült az ötlet, hogy a Szent István téren
létrehoznak egy múzeumszigetet, de a Norvég Alapra benyújtott pályázat nem járt sikerrel. Nyert viszont az önkormányzat közel százmilliót
az intézmény új épületére,
ami merõben más lesz, mint
az eddigi. Az egykori konzervgyár területén egy üzemépületet árvereztek, s az önkormányzat a képtár anyagát
gondozó, ismerõ képzõmûvészek véleményének helyet
adva megvásárolt ezt. Mint
Prosek Zoltán mûvészeti projektvezetõ rámutatott, annak
köszönhetõ a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától elnyert tekintélyes öszszeg, hogy különleges épületre, különleges programra
kérték.
Az új épületben egyebek
között az lesz az újszerû,
hogy nem elrejtik, hanem
hangsúlyozzák majd az
üzemcsarnok jelleget.
A meglévõ gyárépület rozsdáslemez-burkolatot kap, belül nyitott, zárt és félig nyitott, félig zárt felületek váltakozásával, a múzeumi funkció
szerinti nyílászáró-átalakításokkal, szükséges bejárati
módosításokkal jön létre a
korábbi jellegzetes ipari raktárzónában az új intézmény.
A képtár valószínûleg a mostani állapothoz hasonlóan
nem lesz önálló, hanem a Városi Múzeum égisze alatt,
szakmailag önállóan fog mûködni.

A teljes beruházás 249 millió forintba kerül, a munkát a
Dunacenter Therm Kft.
nyerte el közbeszerzési pályázaton. A kivitelezés december közepén kezdõdött,
az átadási határidõ június 15e. Hogy tartani tudják, abban
az enyhe idõjárás segítséget
jelent, a folyton felmerülõ
problémák, kihívások viszont
gátat. Hum Ferenc elmondta,
felújításnál számolni kell azzal, hogy a szerkezetek állapota nem olyan, mint amire
számítottak. Az új képtár,
mint mondta, több mint ezer
négyzetméteres lesz, a tervezéssel az önkormányzat a
Kiss és Járomi Építészeti
Irodát bízta meg.
Prosek Zoltán, a képtárépület mûvészeti projektvezetõje
szerint a volt üzemcsarnok

Megjelent az Iskola és

Múzeum – Múzeum és Iskola
címû kötet, benne Takács
Éva paksi múzeumpedagógus munkájával. Az Oktatási
Minisztérium a Múzeumok
Mindenkinek program keretében jelentette meg a könyvet, melybe díjazott pályamunkák kerültek. A pályázatot a Magyar Történeti Tár-

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Tisztújítás az MSZP-ben

Megtartotta az MSZP Tolna megyei szervezete tisztújító közgyûlését. A találkozón elsõként értékelték
az elmúlt idõszakban végzett munkát, egyeztették a
jövõre vonatkozó elképzeléseiket, majd a tisztújítás
következett. A megyei
pártszervezetet 15 fõs elnökség vezeti, ebbõl közvetlenül választják az elnököt, elnökhelyettest, ügyvezetõ alelnököt, illetve a
nõi és a 35 év alatti kvóta
képviselõjét, tíz tagot pedig az öt megyei választókerületbõl egyenlõ arányban delegálnak. Megválasztották emellett a pénzügyi ellenõrzõ, valamint az
etikai és egyeztetõ bizottságot, két fõt az országos
választmányba, amely a
kongresszus után a párt
legnagyobb fóruma a döntéshozatalban, illetve arról

is döntöttek, hogy ki lesz
az országos etikai és egyeztetõ bizottság tagja. A választás eredménye szerint
az MSZP Tolna megyei
szervezetének elnöke továbbra is Právics József
Dombóvárról, elnökhelyettese Faller Dezsõ Paksról.
Ügyvezetõ alelnöknek választották dr. Harangozó
Tamást Szekszárdról, az ifjúsági kvótába pedig Heringes Anita került be
Paksról. Már ebbõl is látható, hogy a paksi választókerület eredményesen szerepelt a tisztújításon, ezt
pedig csak erõsíti, hogy az
országos választmány egyik tagja Horváth Zsolt
lett Dunaföldvárról, az országos etikai és egyeztetõ
bizottságba pedig szintén
paksi tagot, Vajda Tibort
választották. A találkozón
kimondták, hogy egyértelmûen kiállnak a reformok
következetes véghezvitele
mellett, illetve fontos feladatnak tekintik taglétszámuk emelését, szervezettségük javítását a településeken. Az alulról felfelé
építkezõ tisztújítás a kétnapos, országos kongresszussal zárul ezen a hétvégén, ahol az eddigi héttel
szemben tíz fõ képviseli
megyénket, köztük Faller
Dezsõ.
-kgy-

PAKSI HÍRNÖK
Megjelenik kéthetente, 4200 példányban
Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
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: 2007. március 9.
Címlapfotó: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu
Fotók: Vida Tünde (balra), Szaffenauer Ferenc (jobbra)
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Olvasásra serkent a téka
Újabb öt éven át Gutai István
vezeti a Pákolitz István Városi Könyvtárat. Errõl a képviselõ-testület döntött legutóbbi ülésén. Az igazgatói állást
azért pályáztatták meg, mert
Gutai István öt évre szóló
mandátuma lejárt. Az újabb
kinevezés ugyanennyi idõre
szól. A képviselõ-testület
meghallgatta és elfogadta az
intézményvezetõ beszámolóját, és támogatta felszólalását, melyben kérte, hogy ne
hagyják tovább amortizálódni a könyvtár épületét, mely
felújításra szorul. A képviselõk azt kérték, hogy a téka továbbra is tartsa meg azt a
színvonalat, melyet elért, hiszen számos irodalmi és kulturális programnak ad otthont, könyvek megjelentetését támogatja.
– A költségvetés tanulmányozása során megállapítható, hogy a könyvtár anyagi
pozíciói nem romlanak, ezért
az intézmény legalább az eddigi színvonalon el tudja látni feladatait, mely manapság
nem kis eredmény – fogalmaz a régi-új igazgató. – De
továbbra is megoldandó feladat az épületbõvítés, a villamoshálózat felújítása, a nyílászárók cseréje, szükség
volna klímaberendezés felszerelésére, és természete-

sen a számítástechnikai berendezések folyamatos karbantartása, felújítása is elengedhetetlen.
Az intézmény tervei között
továbbra is szerepelnek az
olvasásra serkentõ akciók,
könyvtári órák, vetélkedõk,
internetes és szövegszerkesztõ tanfolyamok szervezése, mely iránt nagy az olvasók igénye.
Idén három helyi vonatkozású kiadvány bemutatója
felett bábáskodik a könyvtár: a Jámbor Pál tiszteletére megjelenõ és a Pákolitz
István levelezését bemutató
emlékkötetek, valamint a
Gálosi János által írt nyelvhelyességi kézikönyv népszerûsítésében vállalt szerepet az intézmény.
nelli

Újabb évfolyam indult a Pákolitz István Városi Könyvtár

népfõiskoláján. A program a hagyományos rendben zajlik,
az ifjú tudort minden alkalommal felnõtt elõadó követi az
adott témához kapcsolódva. Az idei sorozat egy dr. Tarisznyás Györgyirõl szóló elõadással indult, majd szó esett
Jeanne d’Arcról. A továbbiakban lesz bukovinai est, történetekkel, zenével, szó lesz Pió atyáról és a stigmákról, Ázsia
régészeti feltárásáról, a kapcsolódó elõadásban pedig a középkori Tolna megye templomairól, de lesz könyvbemutató
is, ahol Bognár Attila írásait ismerhetik meg az érdeklõdõk.
Az elõadásokat a Tolna Megyei Népfõiskolai Társaság kínálatából válogatta Gutai István. A könyvtárigazgató elmondta, hogy az elõkészületek során megkérdezte a középiskolák
pedagógusait is, hogy mely témák számíthatnak nagyobb
érdeklõdésre. Összesen hat alkalmat tartanak, mindig hétfõn, este 18 órától. A könyvtári népfõiskolai sorozat március
19-én ér véget.
-gyöngy-
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kommunikációs vezetõje elmondta, összesen tizenhárom
területre kiterjedõen vizsgálták az atomerõmû környezetre gyakorolt hatásait. – A tanulmány az éveken át tartó
monitoring, elemzési tevékenység összefoglaló értékelése. Érinti a felszíni, felszín
alatti vizek állapotát, a Duna
hõterhelését, az állat- és növényvilágra, társadalomra
gyakorolt hatást – fejtette ki
Mittler István. Az eljárás során több közmeghallgatást
tartott a környezetvédelmi
hatóság az erõmû szakemberei részvételével. Volt ilyen
Pakson, Kalocsán, és három
szomszédos országban.
Pakson az üzemidõ-növelésnek nincsenek ellenzõi, vagy
nem hallatják hangjukat. Az
eljárás során tartott közmeghallgatáson ellenvetés csak a
budapesti székhelyû Energia
Klub tagjaitól hangzott el, a

helybeli és környékbeli hozzászólók inkább az elõnyeit
taglalták.
A hatástanulmány szerint az
erõmû mûködésének nincs
számottevõ hatása a környezetre, így a meghosszabbított
üzemidõnek sem. A múlt év
végén kiadott környezetvédelmi engedély az Energia
Klub fellebbezése nyomán lefolytatott felülvizsgálat végeztével, január végén jogerõre emelkedett.
Az erõmû szakemberei szerint az üzemidõ-hosszabbításhoz minden biztonsági követelmény teljesíthetõ, az mûszakilag megoldható és egyértelmûen gazdaságos.
– Igazolnunk kell, hogy a
meghosszabbított üzemidõben sem csökken a biztonsági
színvonal – mutatott rá
Mittler István. A kommunikációs vezetõ elmondta, a
program több mint 170 milliárd forintba kerül, amit a társaság saját erõbõl finanszíroz.
Vida Tünde

meséli. Ekkor kereste fel dr.
Szinger Zsuzsannát (kirõl
tudta, hogy gyönyörû tûzzománc képek alkotója), aki
megkezdte a non-profit szervezet jogi elõkészítését. Közben folyt a tagtoborzás. A festõk vannak legtöbben. Streicher György 37 éve fest, mûvésztanárai hatására a hadseregnél töltött évek alatt kezdett el intenzíven foglalkozni
az alkotással, akvarellezik, de
olaj- és selyemképei is vannak. Gyõrffy József nyáron
Zebegényben, a Szõnyi István
Szabadiskolában fejlesztette
tapasztalatait. A bölcskei
Regõs László a tájképek és
csendéletek mestere.
Bach Ferenc – kinek keze
alól a paksi katolikus templom tornyának gömbje is kikerült – az országban egyedülálló módon, kézzel készíti a
rézbográcsokat. Vadai Zsuzsa
fehér madeira hímzéseivel
extravagáns kosztümöket is
díszít, a népmûvészeti motí-

vumkincset szeretné átadni a
fiatalabb generációnak, mert
– mint mondja – aki nem ismeri a múltját, annak jövõje
sincs. – Egy olyan jó csapatot
szeretnénk, ahol a mûvészetek több ága is összejön, ahol
egymás munkájában is gyönyörködhetünk. Valószínûleg
több kiállítási alkalmunk is
lesz – foglalja össze reményeiket Tálos Zoltán, aki országos sikereit tiffany üvegek
készítésével érte el. A többiek
is megerõsítik: a sokszínûségük teszi majd õket erõssé. A
jövõrõl szólva Venczel László
rámutat, az egyesület közösségét nem korlátozzák az erõmû dolgozóira. Dolgoznak
egy portfolió elkészítésén,
ezzel könnyen és gyorsan bemutathatják az egyesületbe
foglalt értéket, a tagok alkotói tevékenységét, ennek birtokában fogják elkezdeni
kapcsolataik kiépítését az
erõmû és a városvezetés felé.
nelli

Zöld jelzést kapott az üzemidõ-növelés
Megkapta a környezetvédelmi hatóság engedélyét a paksi atomerõmû blokkjainak üzemidõ-növelésére. A tervek
szerint az eredetileg harmincéves üzemidõt hússzal
meghosszabbítják. A környezetvédelmi hatástanulmány
elkészülte és elfogadása után további szakhatósági,
majd nukleáris biztonsági engedélyre lesz szükség. Ennek érdekében üzemidõ-hosszabbítási program készül.
Számos országban, így például az Amerikai Egyesült Államokban, Franciaországban,
Oroszországban kezdeményezték az atomerõmûvek
üzemidõ-növelését. Míg Magyarországon egy új nukleáris létesítmény megépítéséhez parlamenti hozzájárulás
kell, az élettartam meghoszszabbításról a nukleáris hatóság dönt. Az Országos Atomenergia Hivatalnál lefolytatott nukleáris biztonsági engedélyezés kétlépcsõs – hasonlóan a környezetvédelmi
programhoz –, 2008-ra el kell
készülnie az üzemidõ-hoszszabbítási programnak, az

üzemeltetési engedélyt legkésõbb 2011. december 12-ig
kell elkészíteni.
A paksi atomerõmû négy reaktora 1982–’87 között kezdte
meg a mûködését. A tervezett
üzemidõ meghosszabbításának elõkészítése 2000-ben
kezdõdött. Az Országgyûlés
Környezetvédelmi Bizottsága
2005 októberében adott elvi
engedélyt az üzemidõ növelésére. A paksi atomerõmû
2006 márciusában nyújtott be
környezetvédelmi engedélykérelmet az Alsó-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõséghez. A társaság

Létrejött az Altern Art
Akik figyelemmel kísérik a
város képzõmûvészeti életét,
a hír hallatán felkapják fejüket: de hisz az Altern Art már
egyszer bemutatkozott. Hogy
lehet, hogy most alakul meg?
A kérdésre az egyesület elnöke maga is elmosolyodik:
– Valóban, három évvel ezelõtt ugyanezen név alatt már
megpróbáltam néhány öntevékeny alkotót ebbe a keretbe foglalni, akkor sajnos nem
sikerült az egyesület alapításához szükséges tíz személyt
megtalálni. Ezért akkoriban
az Altern Art név alatt egy
baráti közösség rejlett, mely
egy-két kiállításon és néhány
baráti beszélgetésen túl nem
sokra jutott. Most azonban
más oldalról közelítettük meg
a feladatot: elsõsorban a paksi atomerõmû munkatársait
vizsgáltuk meg, hogy a két és
fél ezer dolgozó közül meny-

nyien lehetnek, akik munka
után hazatérve alkotói tevékenységet végeznek – meséli
Venczel László, aki magát
„fanyûvõként” aposztrofálja,
mivel készít intarziát, vannak
képzõmûvészeti alkotásai is,
újabban pedig az eszterga érdekli mûvészeti szempontból.
Itt Ignits Miklósné veszi át a
szót, aki kerámiával foglalkozik szabadidejében, s az egyesület megalakításában is fontos szerep jutott neki. – Az adta az ösztönzést, hogy két kollégám ügyében jártunk el az
önkormányzatnál és az erõmû
vezetésénél, akik már többször is részt vettek az Iparmûvészeti Múzeum országos kézmûves kiállításán, ahol a város
és az erõmû hírét vitték.
Mindkét helyen pozitív fogadtatásra találtunk, de technikailag nem lehetett megoldani a
magánszemély támogatását –

Fotó: Gottvald Károly
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Helyzetkép vizitdíj elõtt és után

A paksi orvosi rendelõk várótermein is nyomott hagyott az
elmúlt hetekben a közelgõ vizitdíj híre. Aki tehette, és például csak gyógyszert szeretett volna íratni, felkereste orvosát. Az ötös körzetben a bevezetés elõtti héten már nagyobb volt a forgalom a szokottnál, de a csúcs a csütörtöki indulás elõtti hétfõn volt,
amikor 120-an jelentek meg a
rendelõben. Az átlag napi 6080 beteg. Dr. Czigler Csaba
tájékoztatása szerint körzetében, a hármasban másfélszeresére nõtt a betegforgalom.
A növekedést az utóbbi két
hétben tapasztalták.
Az orvosok – mint dr. Molnár Klára elmondta – nagyon
kevés információt kaptak a vizitdíj bevezetésérõl, a hiányosságot többnyire internetrõl pótolták. Az ötös körzet orvosa egy tájékoztatót
készített, s függesztett ki,
hogy a betegek minél többet
tudjanak az új rendszerrõl.
Mint elmondta, szerinte valamennyivel nõ az egy beteggel
töltött idõ, de a jelentõs többletet nem ez, hanem a korábban bevezetett változások
hozták, mint például a gyógyszerek felírási, kiválasztási
rendjének változtatása. A
paksi rendelõkben egyébként
nincs vizitdíj-automata, nyugtát adnak, de több orvos használ olyan programot, amely
számlát nyomtat. Az utóbbi a
doktorok szerint gyorsabb,
így nem növeli túlzottan az
egy beteggel töltött idõt. ArFotók: Szaffenauer Ferenc

ról is kevés az
információ,
hogy a pénz,
ami a vizitdíjból származik,
hova kerül. Az
viszont
dr.
Molnár Klára
és dr. Czigler
Csaba szerint
is tény, hogy
csökkent a finanszírozás a
háziorvosoknál. Januárban
kevesebb mûszerfejlesztési
díjat kaptak, és a rendelõ-

fenntartási összeg is alacsonyabb volt.
A vizitdíj-fizetési kötelezettség alól számos csoport mentesül, ám az, hogy ez kit érint,
nem az orvos ítéli meg. A
doktor nem mérlegelhet,
nem tekinthet el a megfizetésétõl. Havonta jelentést kell
küldeni a megyei egészségbiztosítási pénztárhoz, s ellenõrzik, hogy a rendelésen
megjelentek fizettek-e.
A betegek természetesen
nem fogadták örömmel a vizitdíj hírét.
-vt-

Nem volt különösebb fennakadás a vizitdíj befizetéseknél

a paksi központi rendelõintézetben. A vezetõség abban állapodott meg, hogy a szakrendeléseken kell befizetni készpénzben
az alkalmankénti háromszáz forintot. Dr. Pásztor Hilda elmondta, több lehetõség is van, így például a csekkes befizetés
vagy a vizitdíj-automata, de egyelõre az elõbbi lehetõséget
próbálják ki, és ha szükség van rá, módosítanak. A központi
rendelõintézet igazgató-fõorvosa arról is tájékoztatott, hogy
nagyobb fennakadást, illetve torlódást okozott a néhány héttel
ezelõtt üzembe helyezett pályázaton nyert informatikai rendszer. Többet kell várni, mivel több adat felvételére van szükség a pultoknál. Dr. Pásztor Hilda hozzátette, gondot okoz,
hogy a háziorvosok nem mindig írják rá a beutalókra az összes
szükséges információt, mint például a naplószámot vagy a betegségek nemzetközi osztályozásának kódját, ami egyébként
kötelezõ lenne. Az utóbbi fontos a vizitdíj-befizetési kötelezettség szempontjából is. A sorban állást a rendelõintézet még
egy számítógép üzembe helyezésével próbálja kiküszöbölni.

Budai Józsefné: Nem örü-

lünk. Azért jöttünk el a férjemmel, hogy az elsõt megússzuk. A jövõben majd kéthavonta járunk, egyszer én,
egyszer õ. Ha mindketten
jönnénk, több mint hatezer
forint lenne évente csak a
háziorvos.

Fritz Györgyné: 45 éves korom óta magas vérnyomásom
van, rendszeresen küldenek
5-6 vizsgálatra. Jól körülnézhetek, hogy fizetem 65 ezer
forint nyugdíjból. Nem tudom, a miniszterek a Kútvölgyi kórházban, ahova járnak,
s ahol minden szobában tévé
van, fizetnek-e.
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Virtuális hajóút
Az I. István Szakképzõ Iskola
tanulói és pedagógusai az elmúlt héten 24 órás internetes
versenyen vettek részt. A virtuális játékot a Tamási Vály
Péter Szakképzõ Iskola tanulói, pedagógusai három évvel
ezelõtt szervezték meg elõször. Akkor az I. István Szakképzõ Iskola tanárai és diákjai örömmel jelentkeztek a
nem hétköznapi megmérettetésre. – A részvételhez mindenképpen szükség van egy
jól felszerelt számítógépes teremre, egy digitális fényképezõgépre és egy videokamerára is. Szerencsére intézményünk rendelkezik a megfelelõ technikai háttérrel, és persze egy jó csapattal – mondta
le Sárosdi Bernadett, az iskola tanára.
Az I. István hatfõs csapatának kapitánya, Füller Márk
elmondta, külön nem készültek, mert a feladatokat sem
mondják meg elõre. Tavaly is
sok gondolkodtató, logikai
feladat volt, de a három egymás mellett álló személygépkocsi becsomagolása sem
volt egyszerû. Idén képzeletbeli hajóútra indultak, s közben egy-egy kikötõben különbözõ feladatokat kaptak.
Ezek többnyire tréfás feladványok voltak, de nem egyszer komolyan próbára tették a résztvevõket: úszniuk
kellett három különféle
úszásnemben megfelelõ öltözetben – víz nélkül. Az errõl
készült videót kellett interneten továbbítani. Ugyanígy bizonyították, hogy sikerült éjszaka felkutatni egy
bernáthegyit, annak egy rumoshordót a nyakába akasztani, miközben a pórázt az
igazgatóhelyettes tartotta. A
virtuális versenyen tavaly 3.
lett az I. István Szakképzõ
Iskola, idén a népes mezõnyben 5. helyen zártak a paksi
fiatalok. Terveik szerint jövõre is indulnak.
röné
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MOZAIK

Saját bázisra vágynak a civilek

„Sajnos a NAPE-t (Nagycsaládosok Paksi Egyesülete) is, mint sok más civil
egyesületet, egyre inkább
az érdektelenség jellemzi.
Az emberek elfásultak, látják, hogy az országos egyesület sem tudja elérni célját,
mármint képviselni a nagycsaládosok érdekeit. Pedig
egy társadalmat az minõsít,
hogy miként bánik védtelenjeivel, ahova a NAPEszülõk is tartoznak. A mai
világban teljesen átalakultak az értékek, a család, a
házasság, a gyereknevelés,
a tisztesség, a becsület, az

önzetlenség, az összetartás
sajnos értéktelenek.” – sorolja Feil Ferencné. A
Nagycsaládosok
Paksi
Egyesületének gazdasági
vezetõje az egyesület közgyûlése után vetette papírra
gondolatait, amelyek szerinte általánosak, sokszor közhelynek is tûnnek, de õ, és
az egyesület szeretne változtatni ezeken.
Egyesületük azokat a családokat tömöríti, akik három vagy több gyermeket
nevelnek. A NAPE-hoz
negyven család csatlakozott, vannak aktívak, s kevésbé aktívak, tucatnyi família rendszeresen részt
vesz a programokon. Ezeket, mint Feilné Marcsi
mondja, át kell gondolni,
hiszen megnõttek a gyerekek, más típusú összejövetelekre van szükség. Ami
még szerinte fontos lenne,
egy hely, amit magukénak
tudhatnak. – Szeretnénk
egy irodahelyiséget bérelni, akár több civil szerve-

zettel összefogva, mert nagyon megnehezíti a munkánkat, hogy nincs bázisunk – fogalmaz. Szerinte
ez az egyik oka annak,
hogy elfogyott a kezdeti
lendület. Ha lenne saját telephelyük, megoldaná a
raktározási gondokat is, hiszen megesik, hogy kapnak
adományokat, s azokat a
továbbosztás elõtt nincs hol
tárolni. A legjobb, mint
Feil Ferencné vélekedik,
egy civil ház lenne, hiszen
sok civil szervezet küszködik az övékhez hasonló
gonddal. – Az önkormányzat azonban e téren nem
tesz semmit – teszi hozzá.
Hajdú János szerint nincs
igazán igény a civil ház létrehozására. – Talán fél éve,
hogy ezzel fordultak hozzám
éppen a nagycsaládosok.
Nem is irodát akartak, inkább raktárat, mert néha
kapnak adományokat, és
nincs hol tárolják azokat –
idézi fel. A polgármester
hozzátette, a nagyobb, rend-

szeres munkát végzõ, közfeladatokat is átvállaló
egyesületek, alapítványok
elhelyezése megoldott, így
az Együtt a parlagfû ellen
Alapítvány, vagy éppen polgárõrség saját irodával rendelkezik. A kertbarátoknak
szintén sikerült megfelelõ
helyet biztosítani. A kisebb
civil szervezetek általában a
mûvelõdési háztól kérnek és
kapnak egy-egy helyiséget,
hogy találkozzanak, a mûvészeti csoportok is itt próbálnak, vagy éppen iskolákban,
tornatermekben. Az önkormányzat sem zárkózik el, ha
a polgármesteri hivatal valamelyik helyiségét, tárgyalóját, vagy éppen a Prelátus
épületét kérik a szervezetek. – Ismerve a város idei
anyagi lehetõségeit, szinte
kizárt, hogy civil ház létrehozására tudjunk áldozni –
fogalmazott a polgármester.
Hozzátette, tudja, hogy nem
lesznek népszerûek, de még
a civil szervezetek számára
lehetõséget nyújtó pályázati
kereteket is csökkenteni
kell.
Vida Tünde

Harmadszor ajándékozott a PADOSZ
Mozgásfejlesztõ eszközöket
vitt ajándékba a PADOSZ
Ifjúsági Tagozata autista,
illetve sajátos nevelési igényû gyermekeknek. A paksi
Kereszt utcai óvodához tartozó két speciális csoportban óvodástól 18 éves korig
fogadnak sérült gyermekeket. Jelenleg több településrõl tizenketten járnak az
intézménybe, hat gyógypedagógus és két dajka foglalkozik velük. Az ajándéknak
nagyon örülnek, ugyanis
olyan eszközökhöz jutottak,
amelyek segítségével új
mozgásélményeket tudnak
biztosítani minden gyermekük számára, ez segíti fejlesztésüket, mondta el Tóth
Ágnes
gyógypedagógus.
Hozzátette, hogy a beszer-

zést megelõzõen egyeztettek velük az adományozók,
hogy mire lenne szükségük,
mi az, amit hatékonyan tudnak majd hasznosítani a
foglalkozásokon. Az ifjúsági
tagozat az ajándékokat a

karácsonyi jótékonysági vásárukon befolyt 102 ezer forintból vásárolta. Nem ez
volt az elsõ ilyen akciójuk,
tavaly az Ifjúság úti bölcsõde csoportjainak játékállományát bõvítették, két év-

vel ezelõtt pedig a rákos
gyermekek javára küldték
el támogatásukat. A vásárra szokásukhoz hûen kizárólag saját készítésû tárgyakat vittek, ebben segítségükre voltak hozzátartozóik mellett a Balogh Antal
Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium elsõ osztályosai. Hanol Zsuzsanna, a
tagozat elnöke arról számolt be, hogy a vásáron körülbelül kétszázan fordultak meg. Az ajándéktárgyak készítõi a vásárlók,
adományozók segítségével
nagy örömet szerezhettek a
gyerekeknek, akik boldogan vették birtokba a fejlesztõ eszközöket, játékokat, padokat.
-gyöngyFotók: Vida Tünde

MOZAIK

Kiálltak az iroda mellett

Györkönyben tartotta választmányi ülését a Duna-Sió
Turisztikai Egyesület. Szó
esett a tanácskozáson a pályázati lehetõségekrõl és elképzelésekrõl, az Utazás kiállításon való részvételrõl, és
a paksi Tourinform iroda tervezett megszûnésérõl. Dömény Zoltán elmondta, idén
is ott lesznek az Utazás kiállításon, lehetõleg önállóan, de
ha erre nem lesz anyagi fedezet, akkor a Tolna megyei
standon. Az egyesület pályázni szeretne a Felfedezõ
címû háromnyelvû kiadvány
megjelentetésére, illetve a
mûködési területét bemutató
reklámfilm készítésére, sugárzására. A paksi képviselõtestület ülését megelõzõ tanácskozáson elhangzottakat
összefoglalva Dömény Zoltán
elmondta, hivatalosan még
nem értesültek róla, de a szóbeszéd szerint a paksi önkormányzat megszünteti a
Tourinform irodát. Százhatvan Tourinform iroda mûködik az országban, Paksnál jóval kisebb településeken is,
hozzátartozik a város alapinfrastruktúrájához, sorolja a
bezárás ellen általuk felhozott érveket Dömény Zoltán.
Az egyesület elnöke szerint a
szakmaiság, a jó kapcsolatok
és a piacsemlegesség is az
iroda mellett szól. Kiemelte,
szakképzett, nyelveket beszélõ alkalmazottak vannak,
szoros kapcsolatot tartanak a
többi irodával, s nem csak a
vendégeknek tudnak tájé-

koztatást adni, hanem a paksiaknak is, akik utazni szeretnének. Dömény Zoltán szerint a hatása nem könnyen
mérhetõ, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen az
iroda tevékenységének köszönhetõen minden bizonnyal
profitálnak a turisztikai vállalkozások, s rajtuk, illetve az
általuk fizetett adón, az általuk teremtett munkahelyeken keresztül a települések
és azok lakói is. – Abban teljesen egyetértek, hogy gazdaságossá kell tenni a mûködést, például kötelezni kell az
iroda dolgozóit, hogy pályázzanak, s ne csak saját, hanem
a város szakterületükhöz tartozó pályázatait is készítsék
el – tette hozzá.
-tünde-

1%
A Paksi Sportegyesület ezúton
is köszöni, hogy az elmúlt évben
adója 1%-ával támogatta egyesületünk munkáját, hozzájárult a sportolóink versenyeztetéséhez. Kérjük,
hogy továbbra is támogassanak
bennünket.
Adószámunk:
19952651-2-17. Paksi Sportegyesület.
Kérünk, hogy adhassunk!
Ajánlják fel adójuk 1%-át a Polgárõrségnek. Egyesületünk adószáma:
18857852-1-17.

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

Fotók: Szaffenauer Ferenc (balra), Wollner Pál (jobbra)
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Évfordulóra készülnek

A Jámbor Pál Társaság Paks
elsõ civil szervezete, mely politikai jóváhagyás nélkül jött
létre a városi mûvelõdési központ egyik alagsori helyiségében 1988. október 6-án este.
Az eltelt csaknem húsz esztendõ alatt sikerült méltó emléket állítania névadójának, ki
papként, költõként, politikusként egyaránt jeleskedett.
Jámbor Pál a XIX. század ünnepelt, a késõbbi korok méltatlanul elfeledett költõje,
akinek városunkban ma már
egy szobor is õrzi emlékét,
szintén a társaság jóvoltából
reprint kiadást ért meg a róla
szóló Hiador címû kismonográfia.

Újjáélesztették az általa indított Közvélemény címû újságot is, melyet aztán túlélt a
Paksi Tükör, a negyedévenként megjelenõ irodalmi-mûvészeti és helytörténeti írásokat publikáló szemle. Amint
azt Beregnyei Miklós, a társaság elnöke mondja, ennek is
köszönhetõ, hogy a megcsappant létszámú társaság mégis
újjáéledt: – Olyan értéket
képvisel, és akkora iránta az
igény, hogy mindenképpen
meg kell teremteni a kiadásához szükséges lehetõséget.
Így kerülhetett sor a tisztújító közgyûlésre, ahol az elnök
személye nem változott, a helyettesi munkát Tell Edit vállalta el, a titkári teendõket
Mezõsi Árpád látja el, a gazdasági ügyeket pedig Lovászi
Zoltánné intézi. A felügyelõ bizottság elnökévé Wollner Pált
választották a társaság tagjai.
A szervezet idén, Jámbor Pál
halálának 110. évfordulóján
emlékkötetet bocsát ki, Szabadkán pedig emléktáblát állít
annak a háznak a falán, melyben ideje java részét töltötte a
költõ.
nelli

A Jámbor Pál Társaság tagjai mind paksiak – egy kivétel-

lel. Felvételét kérte dr. Vértes László budapesti orvos is, aki
hazai diplomájához még hármat szerzett külföldön, és hat
terület szakorvosa egyben. Több földrész bejárása után a
helytörténet szenvedélyes rajongója, a Honismereti Egylet
tagja. Szûkebb pátriája, Újpest múltját kutatva találkozott
azzal a verssel, melyet 1871-ben Jámbor Pál írt. Ezen a szálon
jutott el Tolna megye, majd Paks kultúrtörténeti értékeihez.

BA-TU
Építõipari Kft.
Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park
Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668
E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák
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Fél évszázad
emlékei
Születésnapra készül a
Napsugár Óvoda Eötvös
utcai tagóvodája. Az intézmény 1957 óta mûködik,
idén ötvenéves. Jelenleg
két csoport mûködik, bár
korábban három, illetve
négy csoporttal is dolgoztak. Az óvodára leginkább
a családiasság a jellemzõ
mind az épületet, mind a
belsõ tartalmat tekintve.
Ez tükrözõdik a családi
ház jellegben, a barátságos, két részbõl álló udvarban, ahol a gyerekek kedvükre játszhatnak. De a
mindennapokon is, hiszen
a kis közösségben minden
gyermek, nevelõ és szülõ
ismeri egymást. A születésnapi ünnepségre készülve megfogalmazódott
az ötlet, hogy rendezzenek
egy kiállítást is, amellyel
visszapillantanak az eltelt
öt évtizedre, és bemutatják tevékenységüket. Reményeik szerint láthatnak
majd az érdeklõdõk a kiállításon fényképeket kirándulásaikról, az ünnepeinket megelõzõ, szülõkkel
közös barkácsdélutánokról, farsangi mulatságaikról. Ehhez várják mindazok jelentkezését, akik
ebben az intézményben
töltötték óvodás éveiket,
és vannak fényképeik, rajzaik, különbözõ alkalmakra készült ajándéktárgyaik, ballagási ruhájuk, tarisznyájuk, esetleg csoportkitûzõjük, vagy bármilyen más írásos vagy tárgyi emlékük. Arra kérik
õket, hogy juttassák el emlékeiket névvel és címmel
ellátva az óvodába. Közben
az óvó nénik sem tétlenkednek, kutatják az óvoda
pontos történetét, illetve
készülnek a gyerekekkel a
tavaszi ünnepi mûsorra.
-gyöngy-

VELÜNK TÖRTÉNT

A humoré volt a fõszerep

Telt ház elõtt mutatkozott be
önálló estjén a Pro Artis Mûvészeti Iskola Dráma- és
Színjáték tanszaka a mûvelõdési ház színháztermében.
Az est címe vidámságot
ígért, a bemutatott jelenetekkel ezt meg is valósították
a növendékek. Az elkötelezettséget bizonyítja, hogy
akadt olyan fiatal, aki lázas
betegen játszott. A közönség
szívébe fogadta a fellépõket,

a bakikat is nyílt színi tapssal
jutalmazta. Páskándi Géza,
Romhányi József írásainak
feldolgozását, a Holló Színház és a Monty Python társulat jeleneteit is színre vitték,
de a növendékek saját mûveit is feldolgozták. Írt jeleneteket Németh Szabolcs, és
táncjelenettel színesítették
az elõadást, melynek koreográfiáját Horvai Csilla tanította be, mindketten a középis-

kolás csoport tagjai. Játszottak az általános iskolások is,
közülük Molnár Alízt kérdeztük az elõadás után, aki elmondta, hogy a sok próba
után jól sikerültnek érzi az
estét. Izgult elõadás elõtt, de
a színpadon már nyugodtabb
lett. A nagyok közül Sóthy
Szabina kiemelte, belülrõl is
sikeresnek látta az estét. A
csapat még összetartóbb lett,
a kitartó próbaidõszak eredményes estével zárult. Téren
Ádám, aki otthonosan mozgott és beszélt a deszkákon
is, eredményesnek érezte a
bemutatót, sokat dolgoztak
érte. Gracza Levente harmadikos gimnazista profikat
meghazudtoló módon szórakoztatta a közönséget. Életében óriási jelentõségû a csapat, olyan élményekkel gazdagodott, mint eddig soha.
Hefner Erika tanszakvezetõ
megköszönte növendékeinek
a kitartó felkészülést, a fegyelmezett elõadást, úgy érzi, a gyerekek valóban szórakoztatták az értük megjelent
közönséget.
bézsé

Diákok digitális felügyelet alatt
Városunkban is megjelent a Suli.INFO rendszer, amely hatékony és gyors kapcsolattartást biztosít a szülõ és az iskola között. Az
Európai Unióban már jól mûködõ, illetve
Magyarországon is terjedõ információs rendszer lényege, hogy ha a szülõ igényli, akkor
SMS-en, wapon, e-mail-en keresztül rendszeresen kap információt gyermeke osztályzatairól, hiányzásairól, arról, mikor lesz dolgozatírás, fogadóóra, iskolai rendezvény, ebédbefizetés stb. Üzenetet is küldhet a szülõ gyermeke pedagógusainak, így nem kell reggel,
délután vagy éppen óraközi szünetekben „elcsípni” a tanárt. A csekély térítési díj ellenében elérhetõ szolgáltatás keretében több,
összesen kilenc csomag közül választhatnak a
családok, attól függõen, hogy milyen csatornán, tartalommal, illetve milyen rendszerességgel szeretnének információt kapni. Ha
megtörtént az igénylés, az adott intézménybõl küldik az üzemeltetõ cégnek az információkat, onnan pedig a célállomás a szülõk telefonja, számítógépe. De vajon mit szól hozzá
egy diák? A hatodik osztályos Gyõrfi Boglár-

ka érintett a témában, ugyanis szülei a próbaidõ után megrendelõk lettek. Bogi jónak
tartja a lehetõséget, mert így minden iskolai
információt megkapnak szülei, véletlenül
sem felejtõdik el semmi. Ha pedig olyan gyerekrõl van szó, aki rosszul tanul, vagy „rakoncátlan”, akkor talán még hasznosabb, teszi hozzá. A Deák iskolában, ahova Boglárka
is jár, Iker László tanár úr kezeli a rendszert.
Véleménye szerint mivel az alsó tagozatban
már szöveges értékelés van, talán elég a heti
tájékoztatás, de felsõbb évfolyamokon,
mondjuk hetedik, nyolcadik osztályban már
hasznos a napi kapcsolat. A szolgáltatást
mindenképpen jónak tartja, hiszen a rendszernek köszönhetõen a szülõket nem éri
meglepetés gyermekük tanulmányi eredményét illetõen, de például az is kizárt, hogy „lógásról” a szülõk ne vegyenek tudomást. A tanár úr elmondta, hogy az országban fõleg a
középiskolákban van már jelen a rendszer, illetve, hogy a statisztikai adatok szerint ott,
ahol alkalmazzák, javult a tanulmányi átlag.
-gyöngyFotó: Szaffenauer Ferenc

VELÜNK TÖRTÉNT
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Vízkereszttõl húshagyó keddig

Sváb bál

Ha azt mondom, hogy a farsang luniszoláris ünnep, akkor tudják, mirõl van szó?
Ha igen, akkor jó maguknak, ha nem, akkor figyeljenek, mert utánajártam a dolognak!
A farsang évenként ismétlõdõ, rövidebb-hosszabb ideig tartó idõszak, állandó helye nincs a naptárban, azaz –
akárcsak a húsvét – úgynevezett luniszoláris ünnep.
Idejét a hold fényváltozásai
alapján lehet kiszámítani.
A farsang idejét húsvéthoz
igazítják: idõpontját, a tavaszi napéjegyenlõséget (március 21.) követõ holdtölte
utáni elsõ vasárnapban állapították meg; farsangvasárnap pedig ezt elõzi meg hét
héttel.
Ha csak az utolsó félmondatra figyelek, akkor már
értem is a dolgot! Húsvét
mínusz hét hét, az annyi
mint február 18. Idén tehát
erre a napra esik farsangvasárnap. De mikor kezdõdik
és meddig tart?! A válasz
egyszerû! A farsangi idõszak vízkereszt napján kezdõdik – az mindig január 6án van – és húshagyó keddig
tart. (Farsangvasárnap utáni kedd.) Most, hogy ezzel
megvolnánk, következzenek
a farsangi ünnepkör szokásai!

vénleány udvarába, s ahol
zárt kaput találtak, ott átmásztak a kerítésen, és
szétdobáltak mindent az udvaron.
Érdekes, hogy a pártában
maradt lányok és a vénlegények kicsúfolása része volt
majd’ minden ünnepkörnek.
Ez a nem túl szép szokás,
úgy tûnik, kimondottan
hasznos volt, a fiatalok java
ugyanis megházasodott, ha
másért nem, hát azért hogy
megússza
a rendszeres
szekálást…
Farsangvasárnap elõtti vasárnap tartották az aszszonyfarsangot, ekkor maskarába öltözött nõk járták
be a falut, s a férfiakat jégcsappal „megborotválták”.
(Idén legfeljebb hûtõbõl kivett jégkockát használhatnának.) Este macskabált
tartottak, ahová férfi nem
tehette be a lábát. Ennek a
mulatságnak állítólag maga
az ördög vetett véget, amikor egy alkalommal megjelent a táncolók között, s egy
asszonyt magával ragadott.
Ha engem kérdeznek, akkor
ez az „ördög” csak egy szépasszonyt szeretett volna
magának, gyanítom hát,
hogy abban az idõben egy
legény is eltûnt abból a
faluból…
Hahn Szilvia

Kilencedik alkalommal rendezett batyus sváb bált a
Paksi Német Nemzetiségi
Kisebbségi Önkormányzat.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola német nemzetiségi csoportja és a németkéri
tánccsoport mellett a helyi
Roger Schilling és a harkányi Atlantic zenekar szerzett
mûsorával kellemes perceket
a vendégeknek. Hetzmann
Albert, a Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat
elnöke elmondta: a rendezvény ápolja az emberi kapcsolatokat, a mai elidegenedõ
világban nagy szükség van
erre. A bál alkalmat ad arra,
hogy ápolják a német hagyományokat, illetve szereplési
lehetõség a gyerekeknek,
akiknek ez biztatást jelenthet a nemzetiségi kultúra elsajátítására. Az esten idén is
átadták az NNKÖ német oktatásért alapított díját, amelyet idén Kovátsné Udvardy
Máriának ítéltek. Mária harminc éve van a pedagógus
pályán. Az utóbbi jó egy évtizedben matematikát, környezetismeretet tanított, illetve idõközben elvégezte a
német szakot, így ma már ezt
a nyelvet is tanítja. Elmondta, az elismerés örömöt, megerõsítést jelent számára, új
lendületet ad pályáján. -gy-

Kegyeibe fogadta február
16-án az idõjárás a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
diákjait. Egész nap esett,
szemerkélt az esõ, de a télûzõ
felvonulás idejére kitisztult
az idõ. Három éve rendezték
elõször ezt a programot, azóta kedves, kedvelt hagyománya lett az iskolának, fõként a legkisebbek szeretik.
A gyerekek jelmezbe, álarcba öltözve vonulnak fel, járják körül az iskolát, s közben
hangosan lármáznak, hogy
elûzzék a telet. Idén is fedõ-

ket, edényeket püfölve,
trombitát, sípot fújva kísérték Illést. A telet jelképezõ
szalmabábot aztán az iskola
udvarán elégették, hogy így
mondjanak búcsút az évszaknak, amit ezúttal nem lehetett hidegnek nevezni. Délután az iskola sportcsarnokában elõbb az alsó tagozatosok, majd a felsõsök tartottak farsangot. A hetedik osztályosok a farsangi mulatságon palotást táncoltak, a
nyolcadik osztályosok pedig
tangót.

Fotó: Vida Tünde

A tavaszvárás õsi örömünnepén a nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bõségre akarták bírni.
Az egyház az ördögök ünnepének tartotta és tiltotta, de
gyakran a világi hatóságok
se nézték jó szemmel a farsangi kicsapongásokat.
E zajos mulatságot õsi hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték, hogy a tél
utolsó napjaiban a gonosz
szellemek életre kelnek, a
vigalommal, a jelmezes felvonulással ezeket akarták
elkergetni, azért öltöztek
ijesztõ maskarákba, hogy
elûzzék a halált, a rosszat és
a hideget.
A legtöbb népszokást a
farsangi idõszak végén, a
„farsangfarkán” tartották,
így: farsangvasárnap, farsanghétfõn és húshagyó
kedden. Szokás volt például
a vénleányok és vénlegények kicsúfolása, ezek közé
tartozott az úgynevezett
tuskóhúzás. A házas emberek, vénlegény társaikat
tuskó elé kötötték, és ostorral végighajtották õket a falun, a következõképpen bíztatva õket: „Házasodj meg
vén kappan, vedd el azt a
mosdatlant!” (A vén kappant értem, a mosdatlant
már kevésbé…) A menet
betért minden vénlegény és
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László Boldi hazai pályán Õrzõk, vigyázzatok…
Fellebbent a fátyol a paksi érdekeltségû együttes, a Cotton
Club Singers titkairól. Kiderült, hogy ki az a két énekesnõ, aki csatlakozik a távozók
helyére. A korábbi két énekes
nemrégiben búcsúzott a fiúktól békés egyetértésben.
Hogy kik lesznek az utódok,
sokáig nem árulták el. A paksi születésû alapító, László
Boldizsár és Fehér Gábor a
sok aspiráns közül Mezõfi Gabit és Bartus Patríciát választotta. Elkészült az elsõ maxi
cédé is Szabad a Szving címmel ebben a formációban. A
„négyes fogat” médiaturnéra
indult, hogy a lemezt és a lányokat bemutassa. Ennek során ejtették útba László Boldizsár nagyanyjának házát,
Jánosmajorban, ahol disznótoron vendégeskedtek.
Boldi elmondta, bár paksi
fiú, sok idõt töltött nagymamájánál. Fõként nyaranta
fordult meg a faluban, ahova
az utóbbi idõben ritkábban jutott el. A karácsony, húsvét,
nagy családi ünnepek nem
maradtak ki, de kevesebbszer
nyitotta rá nagyanyjára az ajtót. – Abba a hibába estem,
hogy azt hittem, nem létezik
más, csak az együttes – vallja

be. Mostanság azonban úrrá
lett rajta valamiféle nosztalgia, szívesebben gondol a régi
emlékekre, s többször megfordul nagyanyjánál. Elõfordult, hogy búcsúra ment el a
zenekarral. A mostaniak –
mint mondja –, már nem olyanok, mint a régiek, amikor
több céllövölde, lánchinta, és
bazáros sátor volt, amit õ roppant mód élvezett. Nem úgy a
disznóvágásokat, amit gyerekkorában nem kedvelt,
mert többnyire a malacnak
szurkolt. Késõbb mégis nagyüzemben részt vett az efféle
mulatságokban, katonaként a
szekszárdi húsfeldolgozóban
dolgozott. A jánosmajori disznóvágásra ezúttal is vendégként érkezett, a munka szüleire, nagybátyjáékra hárult, és
nagyanyja is kiveszi még belõle a részét, pedig 85 éves.
Tavaly még a malacot is maga
nevelte, s a füstölés, mint mindig, most is az õ reszortja.
László Boldizsárék legközelebb március 13-án lépnek fel
a környéken. A Szabad a
Szving! országos leánybemutató turné Szekszárdon a Babits Mûvelõdés Központban
állomásozik. A koncert este 7kor kezdõdik.
Vida Tünde

Az õrzõk egyik kis csapata a
Tolna megyei amatõr mûvészekbõl
álló
Szaggató
együttes. A VMK nagyklubja megtelt érdeklõdõkkel a
zenekar önálló estjén. Nemes András nagybõgõs, szóvivõ élvezetes elõadással vezette fel mûsorszámaikat,
bõvítve az ismereteket a
hangszerekrõl; a magyar
népzenérõl, amit olyan értékhordozónak tart, amelyet mindenki köteles ápolni. A zenekar a madocsai
tánccsoport kísérõgyüttese,
de bárhol szívesen zenélnek, s várnak soraikba amatõr és profi zenészeket, akár
csak egy-egy alkalomra is.
Az estén boncidai, kalotaszegi, széki, mezõségi, szé-

kelyföldi, rábaközi, felvidéki
és dunántúli népzenét, illetve dalokat adtak elõ. Az
együttes tagjai: Nagy Katalin ének, Fazekas Péter brácsa, Kiss Zoltán hegedû,
Nemes András nagybõgõ.
Vendégmûvészként fellépett Széles László klarinéttal, énekelt Berta Alexandra, aki a közönségnek is
meglepetést okozott azzal,
hogy ezúttal nem citerán,
hanem a karácsonyra kapott tamburáján játszott. A
madocsai táncsoport tagjai
pedig tánccal színesítették
az estét, s mivel az elõadás
végén nem sietett haza a közönség, rögtönzött táncház
alakult segítségükkel.
-bzs-

groove-okra támaszkodnak.
Erre hol melodikus, máskor
viszont karcos és durva ének
kerül, a dalok refrénjei pedig
több sávos kórusokkal nyújtanak biztos pontot a hallgatóknak. A virtuóz gitárszólók,
valamint az egyes dalokban
megtalálható hangszerelési
és dalszerkezeti trükkök pedig biztosítják, hogy a
Wendigo zenéje sokszori
meghallgatás után is friss és
izgalmas marad.
A Wendigo rendszeres szereplõje a jelentõsebb magyar
kluboknak. A „Let It Out” cí-

mû debütáló lemezük Magyarországon a Nail Records
terjesztésében látott napvilágot 2006 nyarán, míg a külföldi terjesztésrõl jelenleg is folyamatban vannak a tárgyalások. Az album a hazai sajtóban csak kiemelkedõen pozitív kritikákat kapott. Az album elsõ videoklipje a
Thousand Voices címû dalra
készült, a klip több alkalommal is látható volt a vezetõ
hazai zenetévé mûsorán, illetve más könnyûzenei mûsorokban is.
A gálát február 24-én 20
órától rendezik a Jövõ Háza
Teátrumban, a MTV 1 élõben
közvetíti.
-tV-

Döntõben a Wendigo
Paksi résztvevõje is lesz
szombaton este a Fonogram
díjátadó gálaestnek, mely az
év egyik legnagyobb popzenei eseménye. Idén „Az év
felfedezettje”
kategória
gyõztese képviselheti Magyarországot az eurovíziós
dalfesztiválon. A lemezeladási adatok és két szakmai zsûri döntése alapján a Wendigo
együttes a jelöltek közé került. A Wendigo gitárosa Takács József, azaz Jozzy ugyan
Budapesten él és dolgozik, de
még mai is paksi lakos, a zenei alapokat a mûvészeti is-

kolában tanulta. Elõbb furulyázott, klarinétozott, majd
gitározni tanult Ruff Ferenctõl. Korábbi zenekara a
Behinia.
A Wendigo 2003 végén alakult, célja már induláskor az
volt, hogy kombinálja a közérthetõ, modern metál elemeit az elõdök zenei világának igényességével, és több
stílus elemeinek felhasználásával egyéni hangzást hozzon
létre. Az alapot a zenekar
honlapja szerint a modern
metál karcos gitárriffjei adják, melyek dob- és basszus-

Fotó: Molnár Gyula
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Egy kötetnyi szerelem

A városban bizonyára sokan
írnak verset, mondhatni, leginkább az asztalfióknak. Így
volt ezzel sokáig Komáromi
János is, aki közel huszonöt
éve ír verseket. Kezdetben, a
fõiskolás években szerelmes
versek születtek, késõbb már
sok más téma is írásra kész-

tette. A Valentin-napra megjelent könyvbe azonban kivétel nélkül szerelmes versek
kerültek, azokból állt össze a
kötet, melyet bemutató esten
ismerhetett meg a közönség.
A bemutatón sok ismerõs, jó
barát tisztelte meg a versírót,
ahol kötetlen beszélgetésben
vallott önmagáról, elhangzott
néhány vers, köztük megzenésítettek is. Ezeket kivétel
nélkül el lehet olvasni, meg lehet hallgatni Komáromi János
honlapján
(http://
www.verselo.gportal.hu), sõt
róla is sok mindent megtudhatnak az érdeklõdõk. A szerzõ szerint, ha az interneten
nem biztatják, nem szánta
volna rá magát a könyvkiadásra, s az elsõ támogató is
itt jelentkezett. Számára –

mint fogalmazott – a versírás
szükséglet, amelyben egy lelki pillanatot kell megörökíteni. Nem költõnek tartja magát, csupán leírja, amit érez,
ám az elismerés nagy örömet
okoz, elmondása szerint élete
is megváltozott ezáltal. A háromgyermekes édesapa kiegyensúlyozott életet él feleségével, szerényen vallja,
hogy versei kedvezõ fogadtatása, és az estén megjelent
nagyszámú érdeklõdõ kellemes meglepetést okozott számára.
A verseskötetet négy ciklusra osztotta, eszmélés, lángolás, vágyódás, megnyugvás, a
szerelem állomásai szerint.
Tiszta, egyszerû stílus jellemzi, egyéni jelzõs szerkezetek.
bézsé

ben ez utóbbival foglalkozunk. Bár minden részletre kiterjedõ kórtani jellemzõt
azért ne várjanak tõlem!

megjött az orvostól!), ezzel nem csak saját
magát, de embertársait is védi, ugyanis az
influenza cseppfertõzéssel terjed, azaz ha
a beteg rendkívül neveletlen módon nem
zsebkendõbe köhög vagy tüsszent, jó
eséllyel megfertõz maga körül mindenkit.
De vírusok millióit juttatja a levegõbe akkor is, ha csupán beszél az influenzás.

Nátha vagy influenza?

Hogyan védekezzünk?

Az emberek gyakran mondják, hogy
„influenzás vagyok”, amikor éppen csak
meg vannak fázva. Megfázás esetén is
érezhetjük meglehetõsen rosszul magunkat, és sok tünet hasonlít is az influenzáéhoz, azonban a kettõ nem azonos. A
megfázás általában lassabban, míg az
influenza nagyon gyorsan fejlõdik ki. A
magát teljesen jól érzõ személy is nagyon beteggé válhat mindössze néhány
óra alatt. Igen lényeges különbség, hogy
a megfázás nem veszélyes a betegre, míg
az influenza súlyos szövõdményekkel és
betegségekkel járhat. Tünetei a következõk: 1-2 napig tartó magas láz hidegrázással, ehhez fej- és végtagfájdalom,
rekedtség, száraz, fájdalmas köhögés
párosul, a belekre húzódott influenza
esetén altesti fájdalom és erõs hasmenés
is felléphet.
Legfontosabb az influenza kezelésében,
hogy a beteg maradjon ágyban (miután

Az influenzavírusok természetesen sokkal hatékonyabbak a legyengült immunrendszerrel szemben. A fokozott C-vitamin-bevitel, azaz a savanyú káposzta, a
fokhagyma és a vöröshagyma, a gyümölcsök közül a citrom, a narancs, a grapefruit és az alma fogyasztása segít megóvni egészségünket.
A leghatásosabb védelem az influenza
ellen azonban a védõoltás. De jó, ha tudják, hogy az oltás nem véd a megfázásoktól, csak a járványosan kialakuló, valódi
influenzától. És még valami: a vakcinát
még az influenzaszezon elõtt kell beadni,
a vírussal szembeni védettség ugyanis
mintegy két hét alatt alakul ki.
A tudósok évszázadok óta háborút viselnek az influenza ellen, de minthogy ez a
ravasz vírus szezonról szezonra változik,
mindig sikerült egy lépéssel elõbbre járnia. Hát, csak utolérjük valamikor…
Hahn Szilvia

Kész katasztrófa!
Járványok
Azt gondoltam, hogy évszak, azon belül
pedig a hónap – a február különösen hideg szokott lenni – feljogosít arra, hogy
ez alkalommal a tél veszélyeire hívjam
fel a kedves olvasó figyelmét. Terveim
szerint az elsõ mondat így hangzott volna: „Tenni- és tudnivalók hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása, jégréteg kialakulása miatti fennakadások alkalmával.” Aztán kinéztem az ablakon – a monszunszerû esõ miatt nem sokat láttam –
megpróbáltam kifújni eldugult orromat,
bevettem egy lázcsillapítót és arra a következtetésre jutottam, hogy okosabb,
ha a járványok kialakulására hívom fel a
figyelmet.
De fordítsuk komolyra a szót, és mindenek elõtt definiáljuk a kifejezést: a járványok nagy elterjedésû, embernél vagy állatnál fellépõ, bejelentés-köteles (ez fontos!) fertõzõ betegségek. Talán kevesen
tudják, hogy a történelem során több áldozatot szedtek, mint az összes háború
együttvéve! A „pestis”, ahogy a járványt
latinul hívják, bevonult a történelembe.
Korábban malária, himlõ vagy szifilisz néven érkezett a vész, ma leginkább AIDS,
ebola vagy influenza formájában. BõvebFotó: Molnár Gyula

A Magyar Mûvelõdési Intézetben január 21-én értékelték az Utazás a világ körül – 2007 címû fotópályázatot. A zsûri tagjai voltak:
Dolezsán Ágnes fotómûvész,
Szabó Márta fotográfus és
Gyõri Lajos a Magyar Mûvelõdési Intézet fotó-szakreferense. A pályázatra 522
pályázótól, 4781 fotó érkezett be. A kiállítás-sorozaton
489 szerzõ 1115 alkotását javasolják bemutatni. A zsûri
a kiemelkedõen jó kollekciók alkotói részére adományozott díjakat. A díjak átadása április 6-án 15 órakor,
a 2. kiállítás megnyitó ünnepségén lesz a Magyar
Mûvelõdési Intézetben. A
különdíjas alkotók között
szerepel a Paksi Fotósok Baráti Köre vezetõje, Wollner
Pál négy alkotással.
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Mit süt-fõz ma?

Kun Szilárd
A minap készítettem egy számvetést, és
áttekintettem, hogy kivel milyen étel
kapcsán találkoztam. Volt, aki kacsát sütött, volt aki süteményt, és olyan is, aki
tésztás ételével kápráztatott el. Olyan
azonban még egyetlen egyszer sem
akadt, aki kerek-perec kijelentette, hogy
õ nem tud és nem is szeret fõzni. Kun
Szilárd ezekkel a szavakkal fogadott,
mégis mindenképpen ide kívánkozik a
„Mit süt-fõz rovatba”, ugyanis egy valamihez mégis nagyon ért a konyhában.
Ez pedig a kenyérsütés. Szilárd szerint
kenyeret sütni „olyan magyaros dolog”.
Jó érzés készíteni, jól is szokott sikerülni, és a családban, baráti társaságban is
mindenki szívesebben eszi, mint a boltit.
Ráadásul tudják, hogy milyen alapanyagokból van. A kenyérsütõ gépemrõl
Szilárd rögtön lebeszélt: abban ronda
téglaforma lesz a kenyér. Márpedig a
gasztronómia része a látvány, az illat és
az íz. Például egy szépen megformált tökös kenyér látványa sem akármilyen.
Legutóbbi cikkem gonoszkodó megjegyzésre inspirált jó néhány ismerõst.
Minõ meglepetés, a hozzászólók nagy többsége férfi volt. Állítólag remekül
szórakoztak a
nõi nem egyik legnevetségesebb tulajdonságán,
a hiúságon. Uraim! Hadd ébresszem fel Önöket
Csipkerózsika-álmukból, a férfiak pont annyira –
ha nem jobban – szeretnének megfelelni a kor
szépségideáljának, mint mi nõk. Elég csak a festett hajra, szoláriumbarna testre, szõrtelen mellkasra gondolni. (Hogy a többi csupasz testrészt
ne is említsem!)
Egy volt kollégám férje például a krémekért
volt oda. Minden vackot az arcára kent, amit
csak a piperepolcon talált, kézkrémet, testápolót, vagy éppen tusfürdõt. Egy nap disznóvágásra volt hivatalos, reggel az elsõ tégelybõl, ami a
keze ügyében akadt, kent magára egy rakat krémet. A tubusban, mint utólag kiderült, ötös faktorszámú, azaz mélybarna alapozó volt. A háziak egy darabig csak furcsán néztek rá, ám amikor a verítékes munkának köszönhetõen csíkokban kezdett folyni róla a barna krém, kitört belõlük a röhögés. Még rosszabbul járt az a fickó,

Az elkészítése sem ördöngösség, bár
Szilárdnak egészen Spanyolországig
kellett utaznia, hogy megtanulja a fortélyokat. Az élet fricskája, hogy ott viszont
egy magyar embertõl. Tehát: a tököt sütõben megsütjük, vagy vízben megfõzzük ízléstõl függõen Az élesztõt 3 kiskanál cukorral vízben (õsi magyar szokás
Hozzávalók: 0,5 kg sütõtök, 2 kg liszt, 5
dkg élesztõ, 4 kiskanál só, 3 kiskanál cukor, 6-7 dl víz.

Plörõ

A szép férfiak
aki összekeverte a szõlõzsírt az arra tényleg nagyon hasonlító mystic rúzzsal. Talán még emlékeznek, e kozmetikumnak az volt a sajátossága,
hogy a test, a száj melegétõl pirosodott be. Szó
se róla, aznap munkába menet a szokásosnál is
többen mosolyogtak rá „melegen”. Következõ
hõsöm vesztét nem a hiúság, hanem a tudatlanság okozta. Kidörzsölt, kivörösödött bõrét,
ugyanis hidratáló helyett bõrradírral kente be.
(Sssz!!) Csak mellesleg jegyzem meg, hogy a
sérülést egy új fürdõnadrág okozta… Abban az
idõben barátom járása büszkén példázta, hogy
lovas nemzet a magyar, a lába között ugyanis
bõven elfért volna egy termetes hátasló.
Nos, a férfiak, növekvõ szerepe a szépségpiacon nem csak vendéggént, hanem tulajdonosként is megnyilvánul. S bár kozmetikusfiúról
még nem hallottam, fodrászról és szoláriumtulajdonosról már igen. Ez utóbbit, a barnításra
szakosodott vállalkozói kört bõvítette Zsiga is
(már nincs a szakmában), aki nemtörõdömségével pokoli sok gondot okozott kolléganõinek.
Munkába vagy késve, vagy meg se érkezett, így
a dolgozók voltak kénytelenek elvégezni az õ
munkáját is. Rendszeresen õk takarították a szoláriumot, fogadták a vendégeket stb. Egy nap

szerint vízben, és nem tejben) felfuttatjuk. Hozzáadjuk a többi alapanyagot, és
most jön az egész kenyérkészítés legfontosabb eleme, a gyúrás. A tészta
egyik felét folyamatosan visszahajtogatjuk a másikra úgy, hogy közben levegõt
nyomkodunk bele. Aki dagasztott már
kelt tésztát, érti a csíziót. Gyurmaszerû
állagúra gyúrjuk a tésztát, majd másfél
órát meleg helyen kelesztjük. Ezután ismét átgyúrjuk és három részre osztjuk,
megformázzuk, a tetejüket három helyen mélyen bevágjuk, és kizsírozott
tepsibe tesszük. Újabb fél óra kelés következik. Negyed órára maximumra felforrósítjuk a sütõnket, majd a tepsit sütõbe rakjuk és visszaállítjuk 170 fokra.
Egy órán keresztül sütjük, majd öt
percre ismét maximum hõfokon pirítjuk
a kenyereket. Ha kivettük, feltétlenül
kenjük meg a tetejét vízzel, attól szép fényes lesz. Egy hétig eláll, és közben nem
morzsálódik, nem lesz szivacsos. Szilárd
legközelebb a nagyközönségnek március 15-én süt kenyeret, melyet az általa
szervezett hagyományõrzõ, megemlékezõ koncerten a Kisnádasban kóstolhatnak meg.
sete
úgy döntöttek, móresre tanítják a renitens kollégát. Bekapcsolták a szoláriumot, a függöny elé
letettek egy szandált, majd miután megérkezett
a „tulaj” – persze késve –, azt mondták neki,
hogy a vendég már bent fekszik… Zsiga pár
perc múlva, kaján vigyorral a tudatta a többiekkel, hogy a csaj biztosan elaludt, mert a szoli lejárt, de semmi mozgás. A lányok jót kacagtak,
majd azt tanácsolták, hogy hangosítsa fel a rádiót, arra biztosan felébred. Zsiga kissé zavarodottan tért vissza, és közölte, hogy semmi. Tök
hangerõre nyomta a rádiót, majd lehalkította, ezt
többször is megismételte, eredmény nélkül.
Nincs mit tenni, valakinek be kell menni, megnézni, hogy nincs-e baj. A lányok természetesen
nem vállalták, mondván, pucér emberre, ha nõ,
ha férfi, nem illik rátörni, de átmentek vele, hogy
a helyszínen konzultálják meg a teendõket. Miután mind átsereglettek, jött az ötlet, ki kell kapcsolni a rádiót, és figyelni, hogy szuszog-e a
kedves vendég. Ott kuksoltak mind az öten, Zsigát az ijedtség, a lányokat a röhögés fojtogatta.
Szegény már annyira be volt parázva, hogy váltig állította, hogy õ bizony hallja a (nem létezõ)
vendég szuszogását. A kaput az egyik lány tette
be, elõrelépett, a srác vállára tette a kezét majd
azt mondta, „Zsiga, szerintem ennek annyi!”
A tulaj arcát látva a lányokból kitört a röhögés!
A folytatás sajnos nem tûr nyomdafestéket, egy
biztos, Zsiga nem változott meg, viszont a mondat szállóige lett!
Hahn Szilvia
Fotók: Balog Judit (fent), Csahóczi Fotó (lent)
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Jó napot, mi újság?

Pach József
Azt mondják, Pach Szepi boltjában mindig friss húsáru
várja a vevõket. A legtöbb vásárló évek óta visszajár
hozzá, a bizalmat minõségi áruval igyekszik meghálálni. Kedvenc idõtöltése a horgászat, de a halászlét sem
veti meg: halfõzõ tudományát a paksi bluesfesztiválon
és Baján is bizonyította már. Amatõr bortermelõként
több ezüst- és aranyérmet szerzett.
A húsboltot, melyben Pach
József, Szepi bácsi dolgozik,
édesapja alakította ki 1946ban. A család nem sokáig élvezhette hasznát, mivel az ötvenes években államosították
az üzletet: a korábbi tulajdonos tovább dolgozhatott a
boltban, immár alkalmazottként. A fizetés azért nem volt
olyan rossz, legalábbis Szepi
ma így emlékszik. Mindenesetre a húsos szakma iránt õ
is érdeklõdést mutatott. Abban az idõben az érettségi
még nagy dolognak számított, úgy gondolta, õ sem éri
be kevesebbel. Hentesként
„csak” szakmunkásképzõt
végezhetett volna, ezért
kénytelen volt körülnézni a
rokonszakmák között. A

nagykõrösi
konzervipari
szakközépiskolát választotta,
de kedvet kaphatott a tanuláshoz, mert aztán a szegedi
élelmiszeripari fõiskolán élelmiszeripari
technológiai
üzemmérnöki diplomát szerzett. A paksi konzervgyárban
mûvezetõként, majd üzemvezetõként dolgozott. Rendszerváltáskor visszavásárolta
ugyan édesapja boltját, de az
üzemeltetését bérbe adta.
Mivel azonban a konzervgyári éveket munkanélküliség
követte, az üzlet irányítását
saját kézbe vette. – A legszigorúbb biztonsági ellenõr a
vevõ, és csak akkor jön viszsza, ha mindig kiváló minõségû árut kap – mondja Szepi.
Partnereivel, akik hozzá ha-

sonlóan gondolkodnak, több
mint tíz éve dolgozik együtt.
A folytonosság néhány eszközben is megmutatkozik, az
édesapjától örökölt fûrészt,
acélt és kolbásztöltõt a mai
napig használja. A dolgos
hétköznapok fáradalmait legszívesebben valamelyik vízparton piheni ki. Gyermekkora óta horgászik a Dunán és a
környékbeli tavakon, sõt egy
horgászcsapat névadója: a
Szepi-team a Paksi Atomerõmû Horgászegyesület által
szervezett maratoni horgászverseny állandó résztvevõje.
Ez az egyetlen csapat, amely
a mai napig változatlan felál-

sport, ezért kedveli különösen. A röplabdát a labda- és a
csapatjáték szeretete miatt
választotta. Tanára szerint
egyébként ebben a sportban a
legtehetségesebb, az iskola
egyik legjobb röplabdázója.
Bármely sportról legyen szó,
szorgalmas, kitartó, megbízható, eredményes, így az atlétikában is, azon belül a rövid-

és hosszútávfutásban. A sport
a mindennapok része a kislány családjában is, édesanyja
rendszeresen fut, aerobikra
jár, édesapja az egyik városi
kosárcsapat tagja, a hatéves
Andris pedig már aktív focista. Tünde sokoldalúsága nem
merül ki a sportolásban, öt
éve zongorázik a mûvészeti iskolában, s mindezt kitûnõ tanulmányi eredmény mellett.
Nem alakult még ki benne,
hogy mi is akar lenni, de a
sportmenedzser szakma közel
áll hozzá. Elmondta, aktívan
sportol, amíg csak lehetõsége
lesz erre. Elárulta: hobbi és
öröm mindaz, amivel foglalkozik. Ritkán, de azért jut idõ a
barátnõkre is, és akkor együtt
szurkolnak az ASE helyi kosármeccsein.
-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Weisz Tünde
Úszás, röplabda, atlétika. Három különbözõ sportág, ám
mindhármat ûzi Weisz Tünde,
a Balogh Antal Katolikus Iskola és Gimnázium 13 éves tanulója. Az iskola testnevelõ tanára és egyben a sportágak
edzõje, Kalász Miklós szerint,
Tünde mindhárom sportban
kiemelkedõ
teljesítményt
nyújt. A tanórán kívüli edzések eredményei a városi és városkörnyéki
versenyeken
szerzett helyezések, illetve érmek. A legfrissebb ezek közül
a 4x50 méteres gyorsváltóban
szerzett paksi diákolimpiai
aranyérem. Tünde hét éve
foglalkozik az úszással, s mivel a testet teljesen átmozgató
Fotók: Molnár Gyula
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lásban versenyez. A
legnagyobb sikert két
éve érték el, ugyanis
megnyerték a versenyt. A sikert többek
között egy karórával
díjazták, melyhez a
mai napig nem nyúlt
hozzá. Ezért ilyenkor,
télen is a nyári idõszámítás szerint jár, ráadásul késik hét percet. – Nem kések én el
sehonnan, a fejszámolást meg mindig is szerettem. Én mindig tudom, hány óra van – mondja
Szepi. Egyéni sikerérõl hatalmas harcsafej tanúskodik.
A hatvankilós állatot egy napig tartott szétbontani, a rengeteg húsból pedig jutott az
ismerõsöknek is. Nem csak
megfogni szereti a halat, elkészíteni is. Fõzési tudományát az Akasztói Országos
Halfõzõ Versenyen és a Bajai
Halászléfesztiválon is bizonyította, de a híres Békéscsabai Kolbászfesztiválon is
megfordult már. Az általa készített kolbászkompozíció a
Duna TV adásába is bekerült.
Nagyon várja az idén 15. alkalommal megrendezett paksi blues és gasztronómiai
fesztivált, melynek szintén állandó résztvevõje. Nem csak
a jó ételeket, a finom bort is
kedveli. Van egy kis szõlõje
présházzal, hobbi borászként
több helyi versenyre nevezett, boraival ezüst- és aranyérmet is szerzett már. Rövidtávú tervei leginkább a horgászathoz kötõdnek: mivel a
magyar csapat nagy reményekkel várja a Velencei-tavon megrendezendõ édesvízi
férfi horgász-világbajnokságot, Szepi a haverokkal a
helyszínrõl követné az eseményeket. Ennél jobban csak
a maratoni horgászversenyt
várja. A Szepi-team egyik
tagja betegeskedik mostanában, de az összeállításon semmiképp nem változtatnak.
Bíznak abban, hogy mire kell,
együtt lesz a csapat.
-gyuri-
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Búcsú a Magyar Kupától
A férfi kosárlabda Magyar
Kupa
nyolcaddöntõjének
sorsolása nem a legjobban sikerült. Hogy kinek a szempontjából, az természetesen
már más kérdés. A lényeg az,
már a tizenhat között összetalálkozott a bajnokságban
vezetõ Szolnoki Olaj, és a
második helyen álló Atomerõmû SE. A paksi csapat
számára nem volt kedvezõ,
hogy az elsõ mérkõzést a
Gesztenyés úton játszották,
míg ugye a mindent eldöntõ
visszavágóra a tiszaligeti
oroszlánbarlangban került
sor. Ennek ellenére, aki kupát akar nyerni, annak minden ellenfelét le kell (kellene)
gyõzni. Összesítésben. Az elsõ meccs elsõ negyede érdekesre sikerült, ennyire kevés
találat nõi másodosztályban
sem jellemzõ. Az ASE 4 perc
4 másodperc után talált elõször a gyûrûbe. Igaz, a Szolnok sem villogott, ezért tíz
perc után 8-9 volt az állás. A
folytatásban sem lehetett ko-

sáresõrõl beszélni, rengeteg
hibával dobott mindkét csapat. Az Atomerõmû végül a 4.
negyedben nyújtott teljesítményének köszönhetõen 5956-ra nyerte a párharc elsõ
mérkõzését. A visszavágót
három nappal késõbb rendezték Szolnokon. A soványka elõny sajnos kevésnek bizonyult, az Olaj akárcsak az
ASE az elsõ mérkõzésen, a 4.
negyedben fordította a maga

javára a találkozót. A 64-58as hazai gyõzelem azt jelentette, hogy 120-117-es összesítéssel a Szolnok jutott a
Magyar Kupa legjobb nyolc
csapata közé.
A kupamérkõzések miatt
szünetelt a bajnokság, a 17.
fordulóban a Falco elleni mérkõzést késõbb játszották. A
Gesztenyés úti sportcsarnokban végig vezetve, 72-63-ra
biztosan nyertek Grizzardék.

Két világkupa, három helyezés
Az idei elsõ nemzetközi cselgáncs világkupa viadalon Párizsban két paksi versenyzõ is
tatamira lépett a magyar válogatott tagjaként.
A szuper A kategóriás verseny a világkupa-sorozat
egyik legnehezebb állomása,
ahol mindig nagyon erõs mezõny jön össze. A +100 kg-os
súlycsoportban Bor Barna
elõször egy francia, majd
egy holland versenyzõ ellen
nyert ipponnal. A következõ
körben grúz ellenfelet kapott, aki ellen jukóval gyõzött. Az elõdöntõben az olimpiai és világbajnok japán
Inue Koszei ipponnal gyõzött ellene, a vigaszágra került, ahol egy francia versenyzõtõl szintén ipponnal
kapott ki, így végül az 5. helyen végzett.

A nõk 70 kg-os mezõnyében Mészáros Anett az elsõ
mérkõzésén a kubai Castillo
ellen kokával gyõzött, a második mérkõzésén a spanyol
Iglesiastól azonban kikapott.
A vigaszágon sem sikerült
javítani, ipponnal maradt
alul a német Wollerrel szemben, így a 7. helyen zárta a
párizsi tornát.
A magyar válogatott ezután
még a francia fõvárosban maradt edzõtáborozni, így az egy
héttel késõbb megrendezett
budapesti világkupán a magyar második vonal, és a két
év után visszatérõ olimpiai és
világbajnok Kovács Antal lépett tatamira a körcsarnokban. A 100 kg-os súlycsoportban elõször a holland Van der
Geest ellen 3:0-ra, majd a
francia Fabre ellen 7:0-ra

nyert Anti. A harmadik körben a kubai O. Despaigne 5:0ra gyõzött ellene, így a vigaszágra került. A folytatásban a
mongol Tuvsint verte 10:0-ra,
de a lengyel Matyaszekkel
már nem bírt (0:5) és végül a
7. helyen zárta a versenyt.
– Jól küzdött Anti, de ha ismét komolyabb eredményeket akar elérni, ahhoz többet
kell edzenie – értékelte
Hangyási László, az ASE vezetõedzõje.
A Hungária Kupán indult
másik két paksi versenyzõ
Csoknyai László (73 kg) és
Dusa Ákos (+100 kg) helyezetlenül zárt.
A verseny keretében többen
dan fokozatokat vehettek át,
így Mészáros Anett négy, míg
Bor Barna három danos lett.
(joko)

A 18. fordulóban, az idei
évadban jól szereplõ Nyíregyháza otthonában lépett
pályára az ASE. Az õszi paksi mérkõzésen sima 84-64-es
Atomerõmû gyõzelem született, és a 3. negyed végén (6272) úgy nézett ki, hogy ismét
Zsoldos András legényei pacsizhatnak gyõztesen. Aztán
az utolsó tíz percben a 10
pont elõnybõl nem maradt
semmi, a hazaiak 26-8–ra
nyerték a 4. negyedet, és 8880-ra a találkozót.
– Három perc alatt elvesztettük a meccset, egyszerûen
nem tudtunk kosarat szerezni, folyamatosan rossz döntéseket hoztunk – összegezte
Horváth Zoltán, az ASE centere.
Az ASE még õrzi a második
helyét, de az Albacomp és a
Pécs már ugyanannyi ponttal
áll, mint a paksi csapat.
A következõ mérkõzést február 24-én játsszák, a Gesztenyés úton a Sopron lesz az ellenfél.
joko
A Balogh Antal Katolikus

Általános Iskola és Nyolcosztályos Gimnázium úszói kiválóan szerepeltek a város és
városkörnyéki diákolimpián.
Tizenkét aranyérmet hoztak
el, és több ezüst- és bronzérmet is. A csapat tagjai: Jantner Anna, Kiszli Vanda, Kovács Klaudia, Lacza Eszter,
Lacza Flóra, Ledneczki Tamara, Papp Tímea, Spiesz
Bianka, Stier Adrienn, Túri
Zsuzsa, Wallner Adrienn,
Wallner Tünde, Weisz Tünde. A fiúk, Molnár Péter, Túri Márton, Péger János, Farkas Zoltán. A megyei versenyen is megszerezték az elsõ
helyet a 4x50 méteres leány
gyorsváltó tagjai, Kiszli Vanda, Ledneczki Tamara,
Wallner Adrienn, Weisz Tünde, így a csapat márciusban
indul az országos versenyen.
Fotó: Molnár Gyula
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Kiélezett küzdelem a városiban

Rajtra kész a PFC

Az elmúlt hétvégén a 7-8. játéknappal folytatódott a
2007. évi Paks Városi Teremlabdarúgó Bajnokság. A két
csoport 21 csapata rendkívül
izgalmas és látványos mérkõzéseket vív egymással. Az
alapszakasz hátralévõ fordulóit február utolsó hétvégéjén rendezik az ESZI Sportcsarnokban. Mindkét csoportban nagyon nagy a harc
a felsõházi rájátszást jelentõ
elsõ három helyért. Az A-ban
Kreszpark-Beanett, Diófa,
City, Viking Tours, Tar és
Tar Security a sorrend, bár a
korábban lejátszott DiófaViking Tours mérkõzés (3:2)
eredménye nem szerepel a
táblázatban. Az elsõ és az
ötödik helyezett között mindössze 5 pont a különbség, így
még bárki be- és kikerülhet

Az elmúlt két hétben befejezte felkészülését a Borsodi Liga tavaszi küzdelemsorozatára a Paksi FC labdarúgócsapata. Február 10-én
hírverõ mérkõzésen Kunszentmártonban léptek pályára a paksi legények, köztük Lengyel Ferenc vezetõedzõ is. Ha már pályán volt,
gólt is lõtt a 6:0-ra nyert találkozón. A további gólokat
Heffler (2), Kiss T., Varga
L., és Bardi szerezték. Ezt
követõen február 12-16-a
között Szlovákiában túrázott a PFC. Elsõként a
szlovák harmadosztályban
szereplõ Galántával csaptak össze a paksi zöld-fehérek. A mûfüves pályán játszott
meccset
Buzás,
Balaskó, Fehér és Bardi
góljaival 4:1-re megnyerték. Egynapos regenerálódás után Benedeczkiék az
elsõ osztályú Trnavával játszottak. A szintén mûfüves
felkészülési mérkõzésen a
hazaiak tartalék- és juniorjátékosaival álltak ki a PFC
ellen. (Az elsõ csapat Törökországban edzõtáborozott.) Így a bajnoki fõpróbának szánt találkozón ismét 4:1-re a Lengyel egylet
gyõzött. Ezúttal Böde,
Belényessi, Bardi és Horváth Sándor voltak eredményesek. Hazautazásuk
másnapján már Kecskeméten futballoztak a paksi legények, melyen Bardi és
Tamási találataira nem érkezett válasz, így 2:0-ra
gyõztek.
A bajnokság február 24én, szombaton indul. A 14
órakor kezdõdõ mérkõzésen, hazai pályán a Tatabánya lesz az ellenfél. Emlékeztetõül, az õsszel 2:0-s
félidõ után 3:0-ra kikapott
Lengyel Ferenc együttese.
Jelenleg 22 ponttal 8. helyen áll a Paksi FC az élvonalban.
efgé

az elsõ háromból. Hasonlóan
kiélezett a küzdelem a B csoportban is. Jelenleg a Gonoszok vezet, a Partner, a SöniVill Betérõ, a Kier Singers és
a Ferr-Kert elõtt. Itt a az elsõ két együttes bejutónak tûnik, de a harmadik helyért

Példátlan focisiker

A labdarúgó országos diákolimpia döntõjében második
helyen végzett az Energetikai
Szakközépiskola csapata. Tolna megyei középiskola ilyen
elõkelõ helyezést még sohasem szerzett ebben a küzdelemsorozatban. A sikerhez vezetõ út rendkívül rögös volt az
ESZI-s diákok számára. A városkörnyéki öt gyõztesen
megvívott találkozót követõen
a megyei döntõ következett,
melynek Dombóvár adott otthont. A házigazda középiskola
csapata mellett a Szekszárdi

Ady és a Bonyhádi Petõfi Gimnázium együtteseit is két vállra fektették az ESZI-sek. A
békéscsabai országos döntõt
február 10-11. között rendezték. Ludányi János testnevelõ
elmondta, nagyon küzdelmes
mérkõzéseket játszottak a
paksi legények. A 19 megyebajnokot és Budapest legjobbját négy ötfõs csoportba sorsolták. Az ESZI-s futballisták
a Nyíregyházával, a Pápával, a
Bátonyterenyével és az Esztergommal kerültek egy csoportba, s minden mérkõzésü-

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Energetikai Szakközépiskola (lent)

még nagy csata várható. Érdekesebb eredmények a legutóbbi
fordulókból:
Kreszpark-Beanett–City 5:2,
Diófa–Atom Boys 4:0, Kier
Singers–Gonoszok
1:5,
Partner–Kópis Kft 5:2.
röné

ket megnyerték. Ezután a
Mezõberény következett, ismét gyõzelemmel. Az elõdöntõben Kazincbarcika volt az ellenfél. A rendes játékidõben
2:2 lett az állás, majd a pontosabb büntetõrúgásoknak köszönhetõen már a döntõben
voltak. Sajnos ekkor a sorozatos sérüléshullámnak köszönhetõen valósággal elfogyott a
paksi csapat és végül 3:0-ra kikapott a Veszprémtõl, de szégyenkezni nincs okuk. Az idei
tanévben összesen 16 gyõztes
és egy vesztes meccsel a hátuk
mögött kihúzhatják magukat
a srácok. És hogy kik õk? Boris Balázs, Gergely László,
Fritz Ádám, Lukács Antal
Mácsai Tamás, Makk Ádám,
Varga Tamás és Fancsali Attila. A döntõ gólkirálya 14 találattal Fritz Ádám lett. A közös
ünneplés a tanulmányok miatt
még várat magára. A hétvégén egy kisebb buli lesz, a
nagy durranás a tervek szerint nyárra marad. Az ESZIsek jövõre is az aranyéremért
küzdenének. Egy biztos, a lécet magasra tették.
röné
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Emlékkupa
A hétvégén második alkalommal rendezték a Zöld
Ferenc tenisz emlékversenyt a PSE teniszcsarnokában. A sok jelentkezõ
miatt az egész hétvégét
felölelte az esemény. –
Több mint két éve elhunyt
Zöld Ferenc barátunk tiszteletére rendeztük meg
idén is a versenyt. A lebonyolításra kevés az idõ, a
mérkõzések egy nyert
szettig tartanak – mondta
a PSE Tenisz Szakosztályának szabadidõsport-felelõse. A férfiaknál Tárnok
László gyõzött, 2. helyen
Szilágyi István végzett,
míg 3. Krocskó László és
Herczig József lett. A nõk
mezõnyében
Szilágyi
Istvánné diadalmaskodott,
Zöld Ferencné, Németh
Istvánné és Csapó Ági
elõtt.
efgé

Támogatót keres floorballcsapat
A Vak Bottyán Gimnázium
lány floorball csapata megnyerte tavaly tavasszal az
országos diákolimpia döntõjét, és ezzel jogosultságot
szerzett arra, hogy az idei
világversenyen képviselje a
magyar diákságot. A megméretést májusban, Brnóban rendezik, nyolc ország
részvételével. A paksi fiatalok azonban egyelõre csak
reménykednek abban, hogy
utazhatnak, ugyanis jelenleg nem áll rendelkezésre a
részvételükhöz szükséges
anyagi háttér. A kiutazáshoz fejenként háromszáz
euróra lenne szükség, ennek egyharmadát tudják
vállalni a családok, illetve
az atomerõmû nyújt támogatást az utazás lebonyolításához. Még így is hiányzik csapattagonként százhúsz euró, amelynek elõte-

remtéséhez szponzorok segítségét kérik. Szabó Klára, az iskola igazgatóhelyettese úgy tájékoztatott,
hogy a Magyar Diáksport
Szövetség nem tud támogatást nyújtani, az iskolának
pedig nincs ehhez kerete,
ezért kérik, hogy aki segíteni szeretne, juttassa el
felajánlását a Vak Bottyán
Gimnázium Tehetséggondozó Közalapítványának
számlájára.
A 12 fõs csapat mindenesetre megkezdte a felkészülést Klopcsikné Somorjai
Mária vezetésével. A rendszeres edzések mellett mérkõzéseket is játszanak, például decemberben Budapesten indultak egy felnõtt
csapatoknak rendezett tornán, ahol szép küzdelemben
harmadikak lettek.
-gyöngy-

Híres paksiak, paksi hírességek

Tarczai Lajos
Tarczai Lajos 1881-ben született Pakson (nevét Trebitschrõl magyarosította). Apja,
Trebitsh Náthán gazdag paksi gabonakereskedõ volt, aki
1887-ben családjával Budapestre költözött. Bátyjának, a
„paksi Buddha” néven elhíresült Trebitsch-Lincolnnak kalandos életútjáról már olvashattak ebben a sorozatban.
Tarczai már bölcsészhallgató korában bekapcsolódott a
szocialista és radikális diákmozgalmakba. Tanulmányai
befejezése után 1904-tõl õ
szerkesztette a szabadgondolkodó Világosság címû lapot, majd egy rövid ideig a
Népszava munkatársa és a
fuvaros szakszervezet titkára
is volt. Ekkor jelent meg
Szakszervezeti útmutató c.
mûve melyet Jászai Samuval
együtt írt, 1905-ben pedig a

Kik a hazaárulók? Beszéljen a
történelem c. munkája. Ekkoriban (átmenetileg) a Szociáldemokrata Párt Szabó Ervin
vezette baloldali ellenzékének
volt tagja, majd a századforduló híres szabadgondolkodójához, gróf Batthyányi Ervin
köréhez csatlakozott. (A sorozat terjedelmi korlátai miatt a
tolsztojánus elveket valló, Oxfordban diplomát szerzett
arisztokratáról csak annyit,
hogy családja elmegyógyintézetbe záratta, attól való félelmében, hogy Batthyányi felosztja a család birtokát a rászorulók között.) Tarczai elkötelezettségére jellemzõ, hogy
bár bölcsészdiplomával rendelkezett, elemi iskolai tanítói
vizsgát is tett, hogy a tanügyi
hatóság ne tilthassa meg,
hogy a gróf által alapított reformiskolában taníthasson.

1905. szeptember 23-án a
Budapesti Naplóban jelent
meg Ady Endre tárcája „Ervin gróf iskolája” címmel,
melyben beszámolt Batthyány Ervin Bögötén alapított
népiskolájáról: „…tizen-tizen
ez osztályokban új ábécét fognak hallani. Meghallják, hogy
a világ nem hat nap alatt teremtetett, s ez a hatalmas világ mindenkié. Megtanulják,
hogy minden ember ember, s
az ember nagyszerû dolgokra
képes. Boldog Vas megyei fiatalok, kik tudni fogjátok nézni
az életet. Kik imádkozás után
végre élni és követelni is megtanultok.….Az iskola egyik
tanítója Tarczai Lajos lesz. A
szociáldemokrata Népszava
munkatársa. Diplomás tanító
és tanár, aki bejárta a külföldet, hogy okulást kapjon az új
tanításhoz.”

Erõsödõ szakosztály
A Paksi Autó és Motorsport Egyesület bõvül
mind a versenyzõi létszámot, mind a célokat illetõen, tájékoztatott a Túra és
Sportmotoros Szakosztály
vezetõje. Péter Gyula hozzátette, idén három nagy
túrát szerveznek. Június
16-tól Erdély lesz az úti
cél, július 19-én Markazra
indulnak, augusztus 10-én
pedig Makarska felé veszik az irányt. A szakosztályból Nagy Zoltán az Alpok-Adria Bajnokság stabil résztvevõje lesz. A többiek (Boda Ferenc, Dürgõ
Balázs,
Haaz
József,
Hauzman János, Hirczi
Zoltán, Mukli Zsolt, Németh András, Payer László és Péter Gyula) a Köztársasági Kupában és az
amatõr kupákban fognak
részt venni.
-vtTarczai nemcsak az iskolai
tanítást tartotta feladatának,
hanem esténként a felnõtt
lakosság számára is továbbképzéseket, olvasókört szervezett, ahol az összegyûltek
meg is beszélték a hallottakat, hozzáfûzve véleményüket. Tanítói ténykedését a
birtok intézõjével történt
szóváltása miatt kellett abbahagynia, ezután, 1908-tól
1910-ig a Szociáldemokrata
Párt vezetõségének tagja
volt. 1910-ben lemondott és
1911-ben az USA-ba ment,
ahol megalapította és szerkesztette az Elõre c. újságot.
Eleinte a magyar emigráció
szocialista, majd késõbb polgári lapjainak munkatársaként dolgozott.
Clevelandben (USA) halt
meg 1971. augusztusában.
Forrás: Magyar Életrajzi
Lexikon; Mikonya György: A
bögötei anarchista iskola, Iskolakultúra, 2005/2. 58-62. l.
Kernné Magda Irén

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

Mozi
Február 25. (vas.) 19 óra
A TÖKÉLETES TRÜKK
Feliratos amerikai thriller
Február 28. (szerda) 17 óra
TÁNCOLÓ TALPAK
Szinkr. am. animációs film
Március 2. (péntek) 19 óra
A SZÜLETÉS
Felir. am. történelmi film

EMELET – Kertész Imre kisregényébõl. Egy meg nem
nevezett országban, titkos, rendõri szervezet mûködik a
fennálló rend védelmében. Senki nem lehet biztos abban,
hogy ez a szervezet valóban létezik, de mindenki sejti, hogy
van. Olykor el-eltûnik néhány ember, akiket késõbb, esetleg mint balesetek áldozatait azonosítanak. Még az ország
leggazdagabb és legtekintélyesebb polgárai sincsenek biztonságban. Különösen akkor, ha maguk keresik a bajt.

Nem csak házasulóknak!

Március 4. (vas.) 19 óra
ELADÓ A SZERELEM
Feliratos francia vígjáték

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Minden, ami a esküvõhöz
kell – ez a mottója a mûvelõdési központ rendezvényének, ahol az érdeklõdõk a
legújabb esküvõi trendekkel
ismerkedhetnek. Az eseményt a Duna-Party Táncklub és a megasztáros Szabó

Eszter fellépése színesíti
majd. Belépõjegyek elõvételben és a helyszínen vásárolhatók a VMK jegypénztárában. A Ceremónia 2007
március 3-án 18 órakor kezdõdik a mûvelõdési házban.
-kgról, családról a Biblia tükrében.

megjelenését

a Bau-Paks Kft.
támogatta.

Fotó: Kõváry Dóra

Kovátsné Udvardy Mária, a
Deák Ferenc Általános Iskola pedagógusa vehette át
idén a Német Nemzeti Kisebbségi Önkormányzattól a
Német Oktatásért díjat. Errõl beszélget vele „Közös
dolgaink” címû magazinunkban, Kovács Tibor mûsorvezetõ február 26-án, hétfõn
19.15-tõl.

Rangadóra kerül sor a magyar kosárlabda NB I-ben,
március 3-án Az Atomerõmû
csapata Szolnokra látogat. A
mérkõzést felvételrõl vasárnap és hétfõn 17.30-tól tûzi
mûsorára a TelePaks.

Március 9. (péntek) 19 óra
EMELET
Magyar filmdráma

A Magyar Úttörõk
Szövetsége
Paksi Elnöksége
gyermek és ifjúsági
programok sokaságát
szervezi. Kérjük, személyi jövedelemadója
1%-ával segítse
a diákcsere, ki mit tud,
vetélkedõk, túrák, táborok színvonalas megszervezését. Számlaszámunk: 18854897-1-17
Köszönettel:
Paksi úttörõk

TelePaks

Február 28-án szerdán 19:15
kor „Segítnék kiabálni
néked…” c. vallási magazinunkat láthatják., ahol igét
hirdet Szabó Vilmos Béla
evangélikus lelkész.

Március 7. (szerda) 19 óra
TERHELT TERKEL
Szink. dán anim. vígjáték

A 45 perc
ifjúsági melléklet
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A Fortuna rádió „nappali” hangvétele után esténként különbözõ
beszélgetõs magazinokkal várja
azokat a hallgatókat, akik este
hét óra után a rádiót választják.
Kínálatunk a következõ:
Hétfõ 19:00 órától TÉR-adó
Zomborka Zoltánnal és Kozma
Gyõzõvel. Magyar könnyûzenei
magazin.
Kedd 19 órától Értékadó Balog
Judittal és Dúló Attilával. Könynyed diskurzus elvekrõl, munká-

Szerda 19 órától Külügyi kalauz
Várszegi Eszterrel. Minden,
amit a hazai külkapcsolatokról, a
diplomáciai életrõl és az Európai
Unióról tudni érdemes.
Csütörtök 19 órától Háromszék
– Kézdivásárhely és környéke
kulturális öröksége dr. Szõcs Gézával. A Fortuna testvérrádiója,
a kézdivásárhelyi Siculus rádió
helytörténeti magazinja.
Vasárnap 19 órától Szomszédoló
Várszegi Eszterrel. A Fortuna
rádió vételkörzete településeinek bemutatkozása.
www.fortunaradio.hu

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

Kiállítás
A mûvelõdési központ
könyvtár galériájában Ódryné Horváth Krisztina
üveg és kerámia, valamint
Török Levente kerámia és
grafika alkotásait láthatják
február 28-ig. Március 2án, pénteken 17 órakor új
kiállítás nyílik a galériában,
„A varázserejû hímestojás”
címmel, Nagyné Hajdú Júlia alkotásaiból. Megnyitót
mond Lovászi Zoltánné.
A nagykiállítóban a „Baranya Art 2000” képzõmûvészeti csoport alkotásait, a
kiskiállítóban pedig Molnár
István solti gyûjtõ futballtörténeti kiállítását tekinthetik meg.
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Szerencsés páros

Paks belvárosában, a Postával szemben nemrégiben
megnyílt a város elsõ hivatalos lottózó-látványpéksége.
Elsõre talán különösnek tûnik a párosítás, a sajátos
kezdeményezés azonban
praktikus: valóban szerencsés módon egyesíti magában a pékség és a fogadóirodák elõnyeit. – Célunk elsõsorban az volt, hogy a hagyományos lottózók sze-

mélytelenségével szemben
egyfajta kávéházi hangulattal ruházzuk fel üzletünket,
ahol kellemes, barátságos
körülmények között nyílik lehetõség a különbözõ szerencsejáték-fogadásokra –
mondja Pfeffer Judit, aki
családtagjaival
közösen
üzemelteti a Szerencsesütit.
Elárulta, arra törekedtek,
hogy vevõik lehetõleg a
szolgáltatások minél széle-

sebb körét igénybe vehessék náluk, így, aki az üzletbe
betér, egy csésze kávé vagy
tea mellett töltheti ki lottószelvényét, vásárolhat helyben sütött, friss péksüteményt, tejet vagy újságot.
Napilapok,
magazinok
egyéb sajtótermékek közül
lehet választani. – Azok számára, akik elsõsorban pékáruért keresik üzletünket, a
Tatár pékség termékeit kínáljuk –
mondja Pfeffer Judit. Ezek elõnye,
hogy leveles tésztából készülnek,
sokáig frissen maradnak. A legkedveltebb pogácsafélék mellett édes,
húsos apróbb-nagyobb finomságok közül választhatnak a vevõk.
Lehetõség
van

elõzetes rendelésfelvételre,
kétezer forint feletti értékben pedig ingyenes házhozszállításra. A Szerencsesüti hétköznap reggel fél 7tõl délután 5-ig, szombaton
8-tól délig tart nyitva Pakson
a Dózsa György út 37-ben.
Sõt, ha valaki hét közben elszalasztja a lehetõséget, vasárnap is fogadhat, vásárolhat, ugyanis 9-tõl 11-ig nyitva tart a lottózó-látványpékség.
(X)

FELHÍVÁS

Igényelje lakásvásárláshoz, felújításhoz, bõvítéshez,
hitelkiváltáshoz lakáshitelünket,
akár az ingatlan értékének 75%-áig forint vagy deviza alapon.
Havi törlesztés 1 millió Ft hitelösszegre akár 5.700.- Ft induló
részlettõl a futamidõ függvényében. (THM 6,17%-tól)
45 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Paks, Villany utca 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések részletes leírását
az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Paks Város Önkormányzata ez
évben is módosítani kívánja a
város Helyi Építési Szabályzatát
és Szabályozási Tervét. A módosítás megindítása elõtt a tervezett
módosítással kapcsolatosan, az
építési törvény alapján, többek
között a társadalmi szervezetek
és a lakosság véleményét is meg
kell ismerni. Ezen törvényi kötelezettségeknek eleget téve Paks
Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja az érintetteket arról,
hogy a rendezési tervek módosítási eljárását megindította.
A tervezett módosítás tartalma összefüggésben van az építési
jogszabályok 2006. év végi változásával, az M6-os számú autópálya végleges nyomvonalának elkészültével és a lakosság
részérõl folyamatosan beérkezõ módosítási igényekkel.
A részletes tartalom megismerhetõ, személyesen a polgármesteri hivatal mûszaki osztályán (7030 Paks, Dózsa Gy. út
55-61.) Hoffmann Zoltánnénál (II. emelet 232. iroda), telefonon a 75/500-512-es számon, illetve e-mailben, a
heva@paks.hu címen.

