
Megjelentek 
a munkagépek
Aki mostanság az Ürgemezõn vagy Biritó
fele jár, rá sem ismer a környékre. Most
már mellettünk épül az M6-os autópálya.
Errõl szóló írásunkat a 3. oldalon olvas-
hatják, folyamatosan bõvülõ fotógalérián-
kat pedig a www.paksihirnok.hu honla-
pon böngészhetik.

Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Racionális ember lévén nem álmokat kerget, hanem kitûz egy célt, aztán, ha eléri,

egy újabbat. Ezt teszi a családjában és a munkájában egyaránt. 

Portrénk Feilné Szombat Csilláról a 15. oldalon

Tartsa megtakarításait devizában!
évi 4,8–5,0% (EBKM:  4,8–5,0%)

betéti kamat a devizaszámlán euróban
6 vagy 12 hónapra lekötött, 
5.000 EUR feletti betétekre!

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

XVII. ÉVF. 23. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2008. DECEMBER 5.

47 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Jöhet az esõ a
Zápor utcában

2. oldal

Pályázatot nyert
a pályáztató

6. oldal

Botrányos 
rangadó
Szolnokon

16. oldal
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A város 16 pontján javították,
korszerûsítették a csapadék-
víz-elvezetõ rendszert. A beru-
házás közel 35 millió forintból
valósult meg. 

A Zápor utcában 81 méter
zárt csapadékcsatorna épült a
rossz minõségû nyílt árok he-
lyett. A szakaszon 68 méter
hosszan új vízelvezetõkkel a
járda is elkészült. A Zápor ut-
cai kivitelezéssel párhuzamo-

san 15 helyszínen javították a
csapadékvíz-elvezetõ hálóza-
tot. A legnagyobb volumenû
munkák a Május 1. utcában
zajlottak. Itt új csapadékcsa-
torna szakasz épült, bõvült az
ivóvíz- és a szennyvízhálózat
is az elkészült új úttal párhu-
zamosan. 

Paks csapadékvíz-elvezetõ
rendszere jellemzõen nyílt el-
vezetésû. Ez nagyon sok prob-

lémát hordoz magában.
Ugyanis az árkok nagy része
elöregedett, idõrõl idõre beom-
lik, összetöredezik. Az önkor-
mányzat évek óta jelentõs ösz-
szegeket fordít a rendszer kor-
szerûsítésére. Az évenkénti ja-
vítások alkalmával ezeken a te-
rületeken, ahol lehet, már a
zárt rendszeren keresztül old-
ják meg a vízelvezetést.

Dallos Szilvia
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Kiosztották az
ösztöndíjakat

Két kategóriában hirdették meg
az ösztöndíjpályázatot. Jelent-
kezhettek a felsõoktatásban ta-
nulók és pályázhattak azok a di-
ákok is, akik végzõs középisko-
lásként felvételi elõtt állnak.
Utóbbiak idén nem kértek tá-
mogatást, az elõbbi kategóriá-
ban viszont 131 pályázat érke-
zett. Hat elutasított jelentkezõ-
nél elsõsorban formai hiányos-
ságok merültek fel. Volt, aki al-
sóbb évfolyamos középiskolás
diákként, volt, aki külföldön ta-
nulóként pályázott. Õket a ki-
írás szabályai szerint nem támo-
gathatja az önkormányzat. A
104 sikeres hallgató tíz hóna-
pon keresztül, 3000–7000 fo-
rintig terjedõ ösztöndíjat kap a
várostól. A többi igénylõnek
nem ítélték meg támogatást. –
Õk azért estek el a lehetõségtõl,
mert a családjuk jövedelme
meghaladta a helyi rendeletben
elõírt határokat vagy rendelkez-
nek lakott ingatlanukon kívüli,
855 ezer forintot meghaladó va-
gyontárggyal – tájékoztatta
szerkesztõségünket Badics
Istvánné, a szociális osztály ve-
zetõje. A bíráló bizottságok a
jogosultság, illetve a támogatás
összegének megállapításakor
azt is figyelembe vették, hogy a
pályázó árva, félárva, esetleg
önfenntartó. 

Az érintettek értesítést kapnak
a döntésrõl, a támogatás folyó-
sítása, amelyet a megyei önkor-
mányzat kiegészíthet, illetve or-
szágos szinten legfeljebb ötezer
forintig megduplázhatnak, jövõ
év februárjától esedékes.             

-dal-

Elbírálták a Bursa Hun-

garica Ösztöndíjpályázat-

ra beérkezett igényeket a

paksi önkormányzatnál. A

pályázók közül 104-en ré-

szesülnek támogatásban,

akik meghatározott össze-

get kapnak majd, tíz hóna-

pon keresztül. 

Képviselõ a nyugdíjasklubban

Ötven nyugdíjas érkezett a
népfõiskolai elõadássorozat
idei második összejövetelére.
Elõadójukra és a tervezett té-
mára felkészültek, hiszen több
mint harminc kérdés szerepelt
tarsolyukban. Kíváncsiak vol-
tak a város dolgaira, arra, hogy
milyen döntések születtek az
elmúlt két évben a képviselõ-
testületben és miért. A nyugdí-
jasklub tagjai is megkapták az
önkormányzat tájékoztató leve-
lét arról, hogy január elsejétõl
megszûnik a 70 év felettieknek
eddig alanyi jogon járó kedvez-

ménye a szemétszállítási díjra.
– Felháborítónak és szomorú-
nak éreztük a döntést, ezért
hívtuk meg körzetünk képvise-
lõjét Ulbert Sándort,  tõle vár-
tunk magyarázatot a határoza-
tot érintõen – mondta el Hor-
váth Béláné. – Ulbert képvise-
lõtõl nem csupán érthetõ, ki-
elégítõ válaszokat kaptunk, ha-
nem útbaigazítást is ahhoz, ho-
gyan igényelhetjük mégis in-
gyenesen a DC Dunakom Kft.
szolgáltatását – tette hozzá a
nyugdíjasklub alelnöke. Ezt a
városháza szociális osztályán

egy kérelem kitöltésével és a
jövedelemigazolás csatolásá-
val kérelmezhetik, hiszen rás-
zorultsági alapon jár ezentúl is
a szemétszállítási díjkedvez-
mény. Több egyéb fontos kér-
dés is felmerült emellett a nép-
fõiskolai összejövetelen. A
nyugdíjasok örültek az Árok, a
Tavasz és a Rókus utcák felújí-
tásának, a helyi buszjáratokra
viszont panaszkodtak. El-
mondták, hogy elõfordul, hogy
kimaradnak járatok, emiatt õk
is a többi utazni vágyóval
együtt ott fagyoskodnak a
buszmegállókban. Felhívták a
figyelmet arra is, hogy milyen
problémát okoz, ha néhány na-
pig nem mûködik egy-egy ut-
cában a közvilágítás. Ulbert
Sándor ígéretet tett arra, hogy
valamennyi felmerült kérdésre
megoldást keres, az illetékesek
felé továbbítja azokat és orvo-
solja a gondokat.             -dsz-

Sérelmezték a város új helyi rendeletében a 70 év

felettiek szemétszállítási díjkedvezményének meg-

szüntetését, ezért meghívták körzetük önkormány-

zati képviselõjét, akitõl válaszokat vártak kérdése-

ikre a paksi nyugdíjasklub tagjai. Népfõiskolai fog-

lalkozásuk novemberi összejövetelén Ulbert Sán-

dor három órán keresztül „állta a sarat”. 

Terítéken a szemétszállítás,

helyi járat, távhõ- és meleg-
víz-szolgáltatás, víz- és
szennyvízelvezetés 2009. évi
díjainak megállapítása a kép-
viselõ-testület következõ ülé-
sén. Minderrõl és sok egyéb
másról december 10-én dön-
tenek a városvezetõk, akik
délután két órától közmeg-
hallgatásra várják az itt élõ-
ket. A testületi ülést a
TelePaks Kistérségi Televízió
14 órától élõben közvetíti. 

Jöhet az esõ a Zápor utcában
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A Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium
2007 decemberében írta ki a
közbeszerzési eljárást az autó-
pálya Dunaújváros-Szekszárd
közötti szakaszának tervezésé-
re, építésére, üzemeltetésére,
fenntartására . Fél évvel ké-
sõbb, 2008 júliusában írták alá
Tolna megye székhelyén a pro-
jektindító dokumentumot a
119,02 milliárd forintos beru-
házásról. Az autópálya-szakasz
alapkövét november 5-én hely-
zeték el Dunaföldvár határá-
ban. A beruházás úgynevezett
ppp-konstrukcióban, vagyis a
köz- és magánszféra partnersé-
ge keretében valósul meg,

amelyben az építés, az üzemel-
tetés, valamint a fenntartás
mellett a finanszírozás is a ma-
gánpartner, az M6 Tolna Autó-
pálya Koncessziós Zrt. felada-
ta lesz. 

A 65,1 kilométeres

szakaszon 

a terület elõkészítésével kez-
dõdtek meg a munkálatok, töb-
bek között a felvonulási utak
elkészítésével. Két építtetõ
végzi a kivitelezési munkálato-
kat. Dunaújvárostól Paksig a
Porr Építési Kft., míg Pakstól
Szekszárdig a Bilfinger Berger

AG. Jelenleg is folyamatban
van a nyomvonal régészeti fel-
tárása. A kutatás és a leletmen-
tés szerencsés esetben az év
végéig fejezõdik be. Ez a szak-
minisztérium szerint nem je-
lent idõbeli problémát, ugyanis
a munkaterületeket az elõre
meghatározott ütemezés sze-
rint adják át a sztráda kivitele-
zõinek. Ha egy adott helyen
végeznek a régészek, szinte
azonnal megkezdõdnek a föld-
munkák és az érdemi építkezé-
sek. Ennek megfelelõen a
helyszínek egy részén már
most is a területek elõkészíté-
se, cserjeirtás, fakivágás, a hu-
musz leszedése zajlik. Emellett
a kivitelezõ az egyes hidaknál
megkezdte a végleges kialakí-
táshoz szükséges próbacölö-
pök elkészítését. Elkezdõdött a
szállításhoz szükséges, jelen-
leg nem szilárd burkolatú fel-
vonulási utak kiépítése és meg-
erõsítése is. A szakaszon több
száz munkagép, tehergépkocsi
és több mint ezer ember dolgo-
zik. 

– A térségbeli alvállalkozókat
mindig szívesen keressük, mi-
vel a helyi adottságokat jól is-
merik, a helyi hatóságokkal jó
kapcsolatban vannak, és ez je-
lentõsen megkönnyíti a mun-
kálatok elõrehaladását – mond-
ta el Fehér Zsolt, a Porr Építé-
si Kft. fõépítés vezetõje. 

Több paksi 

alvállalkozó 

is van a területen, a paksi
UNIVER Kft. a német cég
megbízásából végez földmun-
kákat városunk határában. – A
régészeti feltárások visszate-
metése, a humusz leszedése, a
föld tömörítése és a Tengelic-
Szõlõhegyen épülõ konténerfa-
lu alapozása egyebek mellett
munkatársaim feladata – tájé-
koztatott Schweigert József, a
cég vezetõje. Mint azt elmond-
ta: ígéretet kaptak arra, hogy a
kivitelezés másfél éve alatt fo-

lyamatosan számítanak mun-
kájukra, gépeikre. 

Az M6-oson dolgozó alvál-
lalkozóktól nem érkezett szá-
mottevõ megkeresés, mondta a
munkaügyi központ paksi ki-
rendeltségének munkatársa.
Tarnai István tájékoztatása sze-
rint néhány gyakorlattal ren-
delkezõ gépkocsivezetõt és ne-
hézgépkezelõt kerestek, de
számítanak arra, hogy az épít-
kezés elõrehaladtával talán
több munkaerõre is igényt tar-
tanak majd.  

Az M6-os autópálya Dunaúj-
város-Szekszárd közötti sza-
kaszán nyolc autópálya-cso-
mópont létesül, négy pihenõ-
hely lesz kialakítva, 57 híd ké-
szül, amelybõl hat nagy völgy-
hídként üzemel majd. Továbbá
32 aluljáró, 14 felüljáró, 6
vadátjáró valamint egy üzem-
mérnökségi telep is létesül. A
munkálatok nagyságát jelzi
például az is, hogy a Paks fö-
lötti 32 kilométeres részen
több mint kétmillió köbméter
földet mozgatnak meg a gé-
pek. Városunk határában a
gyapai és a biritói csomópont-
nál lehet majd felhajtani az út-
ra. A beruházás szerzõdés sze-
rint 2010. március 31. elké-
szül.

Dallos Szilvia

Megjelenik kéthetente, 4500 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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: 2008. december 19.
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Paksi Hírnök

Nyolc autópálya-csomópont, négy pihenõhely és 57

híd létesül az M6-os autópálya Dunaújváros és

Szekszárd közötti szakaszán. A munkálatok gõz-

erõvel zajlanak, a kivitelezõk szerint tartani tud-

ják a 2010. március 31. átadási határidõt. 

Megjelentek a földgépek Paks határában
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Félidõben

– Lobbi, lobbi, lobbi – fogal-
mazza meg annak kapcsán, mi
kell ahhoz, hogy egy képviselõ
véghezvigye elképzeléseit. A
Sárgödör téren megépült egy, a
régi környezethez illeszkedõ út,
padokat helyeztek ki, megfris-
sültek a virágágyások, megvaló-
sult a szennyvízelvezetés, sorol-
ja az elõzõ ciklus eredményeit.
A Kurcz György utcát tartja a
másik legnagyobb sikernek,
amelynek egyik fele megújult,
ám mint mondja, egy tervezési
hiányosság folytán a másik még
visszavan. Az ugyancsak reno-

vált Temetõ utca ugyan ebben
az idõszakban valósult meg, ám
a terveket már elõzõleg elfogad-
ták. A Hunyadi és Õsz utca sar-
kán az ott élõk kérésére, a fõker-
tész útmutatásával egy teret ala-
kítottak ki, a Váci Mihály utca
mögött pedig egy 

hatmilliós játszótér

várja a kicsiket. 

Az itt lévõ háztömbök közötti
felújításra vonatkozó tervek már
elkészültek, ám egyelõre nem
látja, hogy alakulna, mondja. 

– Ami elkeserít ebben a ciklus-
ban, a Kápolna utcai bölcsõde
bezárása. Megérti az ember,
hogy kevés a gyerek és egy he-
lyen is elférnek, de mégiscsak
veszteség a bölcsõde bezárása –
mondja Haáz Ádám. 

Van különbség, hogy egyéni
képviselõként vagy listáról be-
jutottként dolgozik valaki, véli.
Ha listáról kerül be valaki, ak-
kor vendég abban a körzetben. –
Ilyenkor félre kell tenni, hogy ki
volt a riválisom a kampányban,
össze kell fognunk – meséli an-
nak kapcsán, hogyan lehet vég-
hezvinni kisebbségben egy el-
képzelést a testületen. Amit még
fontosnak tart a 4-es körzetben,
ugyanaz, mint városszerte: utak,
járdák fejlesztése. A másik, a
már említett Váci és Rákóczi ut-
cai tömbbelsõk, ahol belsõ útról
és parkolókról szólnak a tervek.
Ha megvalósulna az egykori
Sánc étterem irányában kialakí-
tott parkoló, akkor 

megszûnne a 

tumultus a Váci 

Mihály utcában, 

céloz az ott álló autók miatt sok-
szor egysávosra szûkülõ útsza-
kaszra. 

A város egyébként jó irányba
halad, véli Haáz Ádám, s a ter-

vek mellé az õ frakciójuk is oda-
állt. Gondol itt a különbözõ pá-
lyázatokra: fõutca-rekonstruk-
ció, lakótelepi központi park, új
szennyvíz-, szeméttelep. Amit
viszont hiányol az önkormány-
zat részérõl, azok a munkahely-
teremtõ beruházások. Ahogy
képviselõként fogalmaz: az sem
állapot, hogy elköltenek több
mint 1 milliárdot beruházások-
ra, fejlesztésekre – munkahelye-
ket azonban nem teremt az ön-
kormányzat. Az egyenruhát le-
vetvén, õ maga is vállalkozóvá
vált. Mint érintett, s mint a gaz-
dasági bizottság tagja úgy látja:
a paksi vállalkozások zöme erõ-
mû-függõ. – A karbantartás vé-
geztével, õsztõl tavaszig nehéz
az embereket megtartani, jön a
vidéki munka. Más ipari tevé-
kenység nincs Pakson, és ez baj
– taglalja. 

Voltak próbálkozások, 

jó néhány éve még a Ganz is ka-
csintgatott Paks fele – ám a be-
ruházásból mégsem lett semmi.
Haáz Ádám szerint gépipari te-
vékenység, összeszerelõ üzem
az, amire nagy szükség lenne a
térségben. 

A várospolitikával kapcsolato-
san úgy látja: az elõzõ ciklus ki-
élezett 9:8 szavazati arányához
képest most egészen más a hely-
zet. – A polgármesternek „sok
keze van”, az elõterjesztéseket
könnyen át tudja vinni. Bár azt
sem mondhatom, hogy a balol-

dal olyan rendkívüli módon el-
lenállna. Vita nélkül szavazunk
meg elõterjesztéseket, mint pél-
dául legutóbb a jövõ évi költ-
ségvetési irányelveket – ám 

ez saját magának 

is kritika, 

hagyja jóvá. Haáz Ádám, ahogy
fogalmaz, nem tartja ezt a teljes
egyetértést, hallgatagságot telje-
sen jó dolognak, s ezt hallja vis-
sza a választóktól is: mi az,
hogy a testületnek nincs véle-
ménye? 

Mindazonáltal mennek elõre a
dolgok, 2009 is fejlesztésekrõl
fog szólni. A képviselõkben, vá-
rosvezetésben megvan az elkö-
telezettség, hogy szebbé-jobbá
tegyék a várost. Ha bõvül az
erõmû, és esetleg idetelepül egy
összeszerelõ üzem, akkor to-
vábbra is élhetõ város marad
Paks. Látványos fejlõdéseket
akarnak az emberek, remélem
ez meg fog történni, mondja a
képviselõ. A jövõt nézve egy-
elõre azért szurkol, hogy marad-
jon meg az iparûzési adó, és ak-
kor, ahogy mondja: szépen ara-
szolgatunk elõre.

Dávid Ildikó

Haáz Ádám
Haáz Ádám tõsgyökeres is,

meg nem is. Ugyan

Kajdacson nõtt fel, ám

édesapja révén ide kötik a

rokoni szálak. Hosszú éve-

kig a polgári védelem pa-

rancsnokaként ismerhet-

tük, ez volt az élete, ám mi-

vel nem vállalt el egy fõvá-

rosi kinevezést, így ketté-

tört pályája, meséli. Ahogy

mondja: egyenruhásként

nem volt jobboldali, meg

baloldali – de aztán utóbbi

irányba indult el. Marad is

itt, de nem a „szemellen-

zõs” baloldalon. Ha kell,

együttmûködik az ellenté-

tes oldallal is hasznos célok

érdekében. S ha már az

„oldalaknál” tartunk, sze-

rinte nem tartható sokáig,

hogy kettészakadt az or-

szág, mivel ezt már a gaz-

daság is megérzi. 

2002-ben az MSZP színei-

ben indult az önkormány-

zati választásokon, és a né-

gyes körzetért dolgozott,

2006-ban azonban nem vá-

lasztották újra, így jelenleg

listáról bejutott képviselõ-

ként ténykedik. Véleménye

szerint ugyan jó irányba

halad a város, mégis hiá-

nyolja a testületbõl a vitá-

kat, hozzászólásokat – sa-

ját frakcióján belül is. 
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A Félidõben sorozat követ-
kezõ adásában Hajdú János
polgármester kerül reflektor-
fénybe a TelePakson, decem-
ber 8-án, a híradó után. 
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Tíz éve annak, hogy az akkor
életre hívott iparos kör vendé-
gül látta Palotás Jánost, aki
most ismét visszatért, hogy a

Pavill Sárgödör téri borházá-
ban vázolja: õ hogyan látja
most, világválság idején a
vállalkozások helyzetét. Ha a
híreket hallgatja az ember,
legszívesebben bezárná cégét,
vezette fel az üzletember elõ-
adását Kovács Sándor, az ipa-
ros kör elnöke, majd feltette a
kérdést: mennyire gerjesztett,
illetve mennyire valós az a
kép, amit a média sugároz fe-
lénk. 

Palotás János szerint törté-
nelmi lehetõség áll az ország
elõtt, csakúgy mint rendszer-
váltás után, mikor egy évtized

leforgása alatt akár a vezetõ
európai országok közé kerül-
hetett volna Magyarország.
Nem így történt. Most, aki he-
lyesen lép, pillanatok alatt az
élre törhet, fogalmazott. Ma a
magyar gazdaság fejlõdéséhez
pénzügyi segítségre van szük-
ség. Ez lehetne a nemzetközi
közösség által nyújtott 25 mil-
liárd dolláros hitelkeret, ami-
rõl a kormány úgy nyilatko-
zik, hogy ha lehet, akkor nem
hívják le, csupán biztonsági
háttérként rendelkezésre áll.
Palotás szerint azonban – bár
mindig ellene volt az állami
eladósodásnak – most mégis
szükség lenne erre. Példaként
a nyugdíjrendszert hozta. Míg
az osztrákoknál elkülönül az
aktív korúak befizetése a
nyugdíjak folyósításától – hi-
szen ez utóbbit a már felhal-

mozódott vagyonalapból fize-
tik –, addig nálunk amit befi-
zetnek, azt azonnal ki is fize-
tik, azaz „elköltik a pénzün-
ket”, a keresõk leendõ nyugdí-
ját. Most, mikor például a
csökkenõ ingatlanárak miatt,
harmad- negyedáron lehetne
vagyont képezni, akkor igenis
fel kellene használni a 6 szá-
zalékon kamatozó pénzügyi
mentõcsomagot, véli. 

Baj van, mondta a válságról,
de töredéke annak, ami felénk
sugárzik. Hiszen nem háborús
recesszió van, amikor újra kell
építeni egy gazdaságot. Most
ez azt jelenti, hogy néhány
százalékkal csökken a világ-
ban a gazdasági növekedés.
Senkit nem beszélne le arról,
hogy fejlesszen, sõt, most ér-
demes, amikor mindent ol-
csóbban kap meg, taglalta.
Véleménye szerint a krízis át-
meneti, s nem tarthat tovább
másfél évnél.  

Dávid Ildikó

Most érdemes fejleszteni
Akinek gazdasági válság idején van pénze, abból lesz a

multi válság után, most érdemes a cégekbe invesztálni,

mikor ezt lényegesen olcsóbban tehetik meg a vállalko-

zások, mondta Palotás János üzletember, aki a Paksi

Iparos Kör meghívására érkezett Paksra, nem elõször. 

Egy kategóriában Pakisztánnal
– A mostani világválság a neo-
liberalizmusnak a válsága,
amire a kereszténydemokrácia
fél évszázada hívja fel a fi-
gyelmet. Az effajta gondolko-
dás lényege az, hogy egy lát-
hatatlan kéz irányítja a gazda-
ságot, a pénzügyeket és mint-
egy önmagától rendezi önma-
gát a piac, ezért a liberálisok
szerint nincs szükség az állam-
ra, az állami szabályozásra –
kezdte elõadását Semjén
Zsolt, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke, a párt parla-
menti frakciójának vezetõje.
Lakossági fórumra érkezett
Paksra, a VMK nagyklubjába,
a Fidesz és a KDNP paksi
szervezeteinek meghívására,
ahol az aktuális politikai hely-
zetrõl beszélt.  

– A liberálisok és a korrupt,
gazember bankárok azt várják,
hogy a kialakult helyzetet az
állam és az adófizetõ állam-
polgárok mentsék meg – foly-
tatta. A probléma megoldására
Magyarországnak IMF hitel-

keret áll rendelkezésére, me-
lyet a Nemzetközi Valutaalap-
tól igényelhet. – A kormány
felelõtlen, rossz és korrupt
kormányzásának köszönhetõ-
en legyengítette az ország im-
munrendszerét, gazdaságilag,
pénzügyileg, politikailag, mo-
rálisan és lelkileg, tehát min-
den szempontból. Egyedüli-
ként az Európai Unióban, egy
kategóriában állapították meg
a hitelkeretet Pakisztánnal és
Belorusziával. Megjegyzem,
nem tudjuk, milyen feltételek-
kel, mert a kormány titkoló-
zott a parlament és a választó-
polgárok elõtt is. Nagyon nagy
gond, hogy a kormányzó párt
nem jó irányba halad. A gazda-
ságot élénkíteni kell, pénzt
kell befektetni, hogy az embe-
rek vállalkozzanak, nem el-
venni tõlük – tette hozzá a par-
lamenti frakcióvezetõ. 

Paksra is begyûrûzött a vál-
ság, bár az atomerõmû jelenlé-
te sokáig garantálta a biztonsá-
got, mondta el az összejövete-

len Bordács József, a Fidesz
paksi szervezetének elnöke. –
Egyre több olyan alvállalkozót
is érint a válság, akik részt
vesznek az atomerõmû mun-
kálataiban. Sok paksi vállalko-
zótól és paksi polgártól hall-
juk, hogy leépítések várhatók,
sõt ez a folyamat több helyen
már meg is indult. Sajnos Pak-
son is egyre többen vannak,
akik a középrétegekbõl le-
csúsznak a szegény rétegek
közé – fogalmazott a párt pak-
si vezetõje.

Faller Gábor

Személyes okokra hivatkozva
lemondott a Duna-Sió Turiszti-
kai Egyesület elnöke, Dömény
Zoltán. A médiumokhoz eljut-
tatott, a polgármesternek írott
levelében ezt azzal indokolja,
hogy „az elmúlt két esztendõ-
ben Paks Város Önkormányza-
ta és a Duna-Sió Turisztikai
Egyesület választmánya, illetve
Hajdú János polgármester és
Dömény Zoltán elnök között a
kommunikáció és az együttmû-
ködés gyakorlatilag megszûnt”.
Mivel ennek Dömény Zoltán
szerint személyes okai is van-
nak, ezért távozik az egyesület
élérõl. 

Az egyesület választmány-
nak valamennyi tagja lemon-
dott, új vezetõséget februári,
rendkívüli közgyûlésükön vá-
lasztanak. Hajdú János szerint
az egyesület belügye, hogy új
vezetõséget választ, s nem kí-
vánta kommentálni Dömény
Zoltán döntését.          -dávid-

Lemondott a
Duna-Sió elnöke
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Nõk tájékoztattak nõket egy
cseppet sem nõies témáról, az
atomenergiáról. A WiN Ma-
gyarország (Women in
Nuclear) parlamenti képvise-
lõnõket, minisztériumok, hi-
vatalok hölgy munkatársait
hívta meg, hogy a nukleáris-
energia-felhasználás elõnyei-
rõl, a paksi atomerõmû biz-

tonságáról saját szemükkel
gyõzõdhessenek meg. Az elõ-
adásokat és üzemlátogatást
követõen dr. Vidorné dr. Sza-
bó Györgyi, a parlament ifjú-
sági, szociális és családügyi
bizottságának elnöke azt
mondta, az üzemidõ-növelés-
hez hasonlóan támogatni fog-
ják a kapacitásbõvítést is. – A

paksi atomerõmûben tett láto-
gatás arról gyõzött meg ben-
nünket, hogy támogatni kell
az atomenergia részvételét a
hazai energiatermelésben –
erõsítette meg Gy. Németh
Erzsébet, a parlament önkor-
mányzati bizottságának elnö-
ke is. Õ a gazdasági elõnyét
emelte ki a nukleárisenergia-

termelésnek, míg többen arról
szóltak, hogy környezetkímé-
lõ energiaforrás. Halmai
Gáborné országgyûlési képvi-
selõ a biztonságról szólva el-
mondta, õ maga Szekszárdon
él, de nyugodt az erõmûvet il-
letõen. A képviselõasszonyok
aláhúzták, képviselõtársaik és
választóik körében is elmond-
ják, biztonságos, olcsó és tisz-
ta energiának ismerték meg az
atomenergiát. -vt-
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Atomerõmû

Két év alatt munkahelyek tucatjainak lét-
rehozását, a támogatott térségek gazdasá-
gának fellendítését segítette a Duna-Me-
csek Területfejlesztési Alapítvány. Pályá-
zati úton évente ötszázmillió forintot jut-
tat a nukleáris létesítmények körzetébe.
Mûködésének elsõ két esztendejében a
kuratóriumhoz összesen 266 pályázat ér-
kezett, ebbõl 145 részesült támogatásban.
Az igényelt támogatás összege mintegy 2
milliárd 799 millió forint volt, amelybõl a
829 millió forint odaítélésérõl döntött a
testület. A megítélt támogatás közvetetten
5,1 milliárd forint fejlesztést generált az
érintett térségekben. 

A Duna-Mecsek Területfejlesztési Ala-
pítvány folyamatosan keresi annak lehe-
tõségét, hogy az érintett térségeknek mi-
nél többet tudjon nyújtani. Így további

források bevonására is törekszik, nem
csak pályáztat, hanem maga is pályázik.
Az Európai Gazdasági Térség és Norvég
Finanszírozási Mechanizmusokhoz be-
nyújtott pályázata sikerrel járt, kétmillió
eurót nyert középületek akadálymentesí-
téssé tételére. A több mint ötszázmillió fo-
rintos forráshoz százmillió forint önerõvel
járul hozzá az alapítvány, amit a paksi
atomerõmû által juttatott támogatásból
biztosít. A program 2009-ben valósul
meg, így az arra az évre jutatott félmilli-
árd forinttal együtt immár 1,1 milliárd
lesz a támogatás. 

Az intézményi átalakításra a nukleáris
létesítmények körzetében érintett hatvan
település pályázhat. Azaz Bátaapáti,
Boda, Kalocsa, Püspökszilágy és Paks
térsége.

Dr. Varga-Sabján László operatív ügye-
kért felelõs kurátor aláhúzta, hogy a sike-
res megvalósításhoz rendkívül szoros
ütemtervet kell tartani. A szakértõk – azaz
projektmenedzser, marketing és arculat-
tervezési szakember – alkalmazásáról már
döntöttek, december közepén pedig meg-
határozzák, hogy az érintett hatvan tele-
pülés milyen feltételekkel, mennyi önerõ
vállalásával igényelhet támogatást közin-
tézményei akadálymentessé tételére. Dr.
Varga-Sabján László kiemelte, hogy vár-
hatóan rövid lesz a határidõ, de mivel má-
sutt is vannak ilyen intézményi átalakítás-
ra pályázatok, az önkormányzatok több-
sége valószínûleg kész tervekkel rendel-
kezik. Aki decemberben nem pályázik,
nem marad le, márciusban újabb pályáza-
tot hirdetnek.                                    -vt-

Pályázatot nyert a pályáztató

Atomenergia nõi szemmel

Báró Sina Simon, a XIX. század egyik
legnagyobb mecénása volt. A görög
származású bécsi és budapesti kereske-
dõ ajánlotta fel a legnagyobb összeget –
nyolcvanezer pengõ forintot – az akadé-
mia székházának felépítésére. Mecénási
tevékenységére emlékezve hozták létre
a róla elnevezett érmet azok elismerésé-

re, akik a magyarországi tudományos
intézmények és kutatások támogatásá-
ban kiemelkedõ érdemeket szereztek. A
Sina Simon érem elsõ kitüntetettje
Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt.
vezérigazgatója volt. A kitüntetést Pá-
linkás József, az MTA elnöke adta át a
Magyar Tudományos Akadémia díszter-
mében tartott ünnepségen. Kovács Jó-
zsef vezérigazgató ezt követõen kiemel-
te, hogy az ipar és a tudomány csak
együtt lehet eredményes. Mint mondta,
a jövõt illetõ fontos kérdésekre a tudo-
mánynak kell választ adni, de ehhez a
gazdaságnak biztosítania kell a megfe-
lelõ hátteret.                                 

Vida Tünde

Ipar és tudomány együtt eredményes
A Magyar Tudományos Akadé-

mia és a Magyarországi Görö-

gök Kutatóintézetének közös el-

ismerését vehette át Budapesten

Kovács József, a Paksi Atom-

erõmû Zrt. vezérigazgatója. 



Hosszan tartó betegség
után életének 69. évében
elhunyt Frast Antal. Több
mint 30 évig volt a Tolna
Megyei Ruhaipari Szövet-
kezet elnöke. 2002-ben kö-
zösségi munkáját „Pro
Urbe” emlékéremmel is-
merte el a város. Február-
ban lapunknak nyilatkozva
azt mondta: különös tervei
nincsenek, a boldogsághoz
egészségre, nyugalomra és
szeretetre van szüksége.
Frast Antalt december 6-
án, 13 órakor a Fehérvári
úti temetõben helyezik
örök nyugalomra. 
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Lovaggá avattak egy paksi
vállalkozót kiemelkedõ hu-
manitárius tevékenységéért.
A Jeruzsálemi Szent János
Máltai Lovagrend tagja lett

Pintér Ferenc, akit látványos
avatási ceremónián, ünnepé-
lyes keretek között ütött lo-
vaggá Sir Jose Cosmelli her-
ceg, a rend nagymestere a
Grassalkovich Kastélyban. A
történelmi légkörû gödöllõi
Királyi Kastély dísztermében
rendezett avatáson több or-
szág magas rangú diplomatája
is képviseltette magát. A lo-
vagrend fõ céljai közé tarto-
zik a jótékonysági tevékeny-
ség. Pintér Ferenc többek kö-
zött egyházaknak és kórhá-
zaknak nyújtott támogatást. A
lovagi cím mellett a „sir” név
használatára is jogosult az új-
donsült paksi lovag. A cere-
móniát már hagyományos lo-
vag és testõrbál zárta.

Néhány évig együtt dolgoz-
tunk a paksi szociális otthon-
ban. Emlékszem rá, egyik
percben itt cserélt lepedõt, a
másikban amott fürdetett egy
idõs embert, nem ült le egy
percre sem, tele volt energiá-
val, jókedvet sugárzott, sosem
láttam fáradtnak, fásultnak.
Nagyon szerették az idõs gon-
dozottak és a munkatársai is,
én mindig örültem, mikor egy
beosztásba kerültem vele.
Sáray Szabó Dánielné Erzsike
tevékenységét most megyei
rangú kitüntetéssel ismerték
el: a paksi idõsek otthona és
gondozóházának nyugdíjas
dolgozója Tolna megye Köz-

gyûlésének elnökétõl átvehet-
te a Kiemelkedõ Szociális
Munkáért címet. 

– Váratlanul ért a kitüntetés
híre, a megyei önkormányzat-
tól kaptam egy meghívót,
melyben az szerepelt, hogy a
Szociális Munka Napja alkal-
mából díjátadásra vagyok hi-
vatalos. A fõnököm árulta el
késõbb, hogy õ javasolt en-
gem a díjra. 

Sáray Szabó Dánielné 1965-
ben végezte el az egészség-
ügyi szakiskolát Budapesten,
ahol csecsemõ- és kisgyer-
mekgondozó képesítést szer-
zett. Egy éves szakmai gya-
korlatát az Országos Mód-
szertani Intézetben töltötte,
majd 1973-ig csecsemõott-
honban dolgozott. Ekkor férj-
hez ment, útjuk Paksra veze-
tett. Itt letelepedve egymás
után születtek a gyerekei, egy
fia és két lánya, akik ma már
harmincas éveikben járnak.

– Az akkor még Villany ut-
cai bölcsõdében 1979-ben
kezdtem dolgozni, ezt azon-
ban tíz évvel késõbb bezárták.
Akkor kerültem a szociális

otthonba, a többi gondozónõ-
vel együtt, s végül közülük én
maradtam ott egyedül. Fél-
tem, hogy milyen lesz a pici
gyerekek után öregekkel dol-
gozni, de könnyen megszok-
tam ezt a munkát. Végül is az
öregség második gyerekség,
megtaláltam velük a hangot,
aranyosak voltak, s a szívem
még mindig fáj, mert nem
dolgozom már ott. Szerettem
õket, az aktívabbakat ugyan-
úgy, mint azt, aki elesettebb,
sajnálatra méltóbb volt, s a
sorsán kesergett… Bizalom-
mal fordultak hozzám, jó volt
velük lenni. Nem bántam
meg, ha újrakezdhetném, ak-
kor is ezt csinálnám, szép sza-
kasza volt az életemnek a cse-
csemõotthoni és a szociális
otthoni munka. 

Erzsikének öt unokája van,
az élete most sem unalmas.
Eljár manapság is néhány
idõs emberhez, segít nekik a
hétköznapjaikban, öt éve
nyugdíjas már, de nem tudott
ettõl a korosztálytól végleg
elszakadni. 

Sólya Emma

Egy életen át az idõsekért

Máltai lovag Pakson
Lapzártánkkor összetettben a
harmadik-negyedik helyen állt
a paksi Neutron Bevetési Osz-
tály a különleges rendõri egy-
ségek nemzetközi versenyén.
A paksi kommandósok egy
héttel a verseny elõtt érkeztek,
hogy idõt szánjanak az idõelto-
lódás leküzdésére, pihenésre
és a pályával való ismerkedés-
re, felkészülésre. 

Mint Orlandóból lapunknak
elküldött beszámolójában
Szász Sándor írta, a pályát
megismerve megállapították,
hogy a tagok képességei alap-
ján a csapatban „benne van”
egy igen jó eredmény, lelkileg
kell olyan állapotba hozni ma-
gukat, hogy ezt a verseny köz-
ben ki tudják bontakoztatni.

Az elsõ nap a "Túsz mentése"
elnevezésû versenyszám volt,
ahol nyolcadik helyen értek
célba, de óvtak és ezt elfogad-
ták, így második helyen zárták
a napot. Ez a vártnál jobb ered-
mény, hiszen a mentés életsze-
rû, improvizatív feladat volt,
tele ismeretlen elemekkel. 

A következõ, a " Kombinált
küzdelem" kevésbé jól sike-
rült. Idejük az elsõk között
volt, de becsúszott egy-két hi-
ba, a megszokottnál, begya-
korlottnál gyorsabb volt a
mozgó cél sebessége, nem ért
célba minden lövés. Mindez a
14. helyre volt elég. A két nap
után összetettben 3-4 helyen
állt a csapat, s még három fel-
adat várt rá.                      -vt-

Gyorsjelentés Orlandóból
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Végigsétálva a Dankó és Síp ut-
cákban, egyelõre nagyon ve-
gyes a kép. Vannak felújított, re-
konstrukció alatt álló és igen-
csak elhanyagolt házak. Az itt
található épületeket a hetvenes
években a városi tanács építette.
Felszámolták a régi építésû ro-
mák lakta házakat, hogy azok
helyére az akkori kornak megfe-
lelõ építési technológiával ké-
szítsenek otthonokat a rászoru-
lók számára. Ezek a családsegí-
tõ program keretében épülõ,
csökkent értékû, úgynevezett
„Cs” házak voltak. A beruházás
anyagi kereteit három forrás
biztosította: a helyi és a megyei
tanács, valamint a központi
költségvetésbõl a cigánytelepek
felszámolására igényelhetõ ösz-
szeg. A településtervezésnek kö-
szönhetõen az évek alatt Paks
több pontján készültek el a szo-
ciális bérlakások: a Dankó és a
Síp utcák mellett az Április 4 út
végén, a Kinizsi utcában. Ezek a
házak ma már csak nyomaikban
hasonlítanak az akkoriakhoz, a
Dankó és a Síp utcában van még
néhány eredeti épület. 

A paksi önkormányzat lehetõ-
vé tette az ott élõknek, hogy az
általuk bérelt lakást kedvezmé-

nyes áron megvásárolják. 1998
és 2002 között helyi rendelet
szabályozta a szociálisan rászo-
rulók vételi lehetõségét az ilyen
típusú épületekre. Ezek a házak
ugyan téglaépületek és padlósak
voltak, de semmiféle komfort-
fokozattal nem rendelkeztek.
Tulajdonosaik építési segélyek-
bõl kezdték el felújítani és für-
dõszobákat kialakítani. 

Kilenc komfort nélküli ház
maradt önkormányzati tulajdon-
ban. Ezeken az eltelt közel

negyven évben semmilyen fel-
újítás nem történt, rekonstrukci-
ójuk elkerülhetetlenné vált. Az
önkormányzat szakemberei
helyszíni bejáráson állapot sze-
rinti rangsort állítottak fel, meg-
terveztették a munkákat és a
közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sát követõen az üzemeltetõt, a
paksi DC Dunakom Kft.-t bíz-
ták meg három ház felújításával.
A kivitelezést pályázati forrás
segítségével tudja finanszírozni
az önkormányzat, a Dél-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési Ta-
nácstól 8,7 millió forintot  nyert
a város erre a célra. A beruházás
19,8 millió forintból valósult
meg. Három idén elkészült, a

többit pedig 2010-ig tervezik
felújítani, mondta el Hum Fe-
renc, a mûszaki osztály vezetõ-
je. Komfortossá tették a lakáso-
kat, bevezették a vizet, fürdõ-
szobát alakítottak ki. Emellett
megtörtént a külsõ vakolat, a te-
tõ javítása és a nyílászárók cse-
réje is. Soha ilyen arányú felújí-
tás nem történt még ezen a terü-
leten, mint az idén, tudtuk meg
Kudorné Szanyi Katalintól, a
DC Dunakom Kft. részlegveze-
tõjétõl. A változás az utcákban
szemmel látható, hiszen a felújí-
tás híre ösztönzõleg hatott a töb-
bi ott élõre is. 

– A három ház felújítása fel-
dobja az itt élõket, és valóban
serkentõen hat a többi tulajdo-
nosra, akik közül néhányan
ugyancsak nekiálltak házaik
szépítésének – mondta el
Gertner Ferenc, a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat elnöke. 

Tervek vannak, a házak is kor-
szerûsödnek a Dankó és Síp ut-
cában, a környezetrõl viszont
ugyanez nem mondható el. Há-
rom évvel ezelõtt egy sikeres
pályázatnak köszönhetõen elké-
szült a környéken egy park. Ak-
kor az ott élõk vállalták, hogy
gondozzák a területet, amelyen
már csak nyomaiban látszik,
hogy milyen célt is szolgált egy-
kor. A padok megvannak, a fák,
a bokrok hiányoznak. A lakók
összefogásának köszönhetõen
tavasszal, talán a park is meg-
szépül.

Dallos Szilvia

A felújítás híre ösztönzõleg hat
Megújulnak a Dankó és a Síp utca házai. Az önkormányzati

tulajdonúak pályázati támogatásból, a többi ház pedig, lakói

anyagi helyzetétõl függõen csatlakozik a folyamathoz. Az ut-

cákban soha nem volt még ilyen arányú felújítás, mint az idén.

November 27-e 1988 óta a vér-
adók napja. Ez alkalomból kö-
szöntötte november utolsó pénte-
kén a paksi véradókat a helyi
alapszervezet vezetõsége. Min-
den vöröskeresztes alapszerve-
zetnek az országos központ által
megadott irányszámoknak meg-
felelõ vért kell szolgáltatniuk,
azért, hogy a gyógyításhoz szük-
séges mennyiség meglegyen. Ez
a lakosság öt százalékát jelenti,
mely Tolna megyében hetente
225 polgár négy és fél deciliter
vére. Pakson ez a mennyiség a

helyiek aktivitásának köszönhe-
tõen mindig megvolt, a kistér-
ségben azonban már sokkal ne-
hezebb a helyzet. A véradóállo-
mások egyre szûkebb idõhatárt
adnak, egyre rövidebb ideig ma-
radnak a településeken. A mun-
káltatók sem tolerálják már úgy a
véradókat, mint korábban. Sok
helyrõl el sem engedik õket,
vagy véradás után azonnal vissza
kell menniük a munkahelyükre,
mondta el Ferencziné Veszter-
gombi Klára, a Vöröskereszt
paksi szervezetének titkára.

2008-ban azonban a kistérség-
ben is jó esély van az ötszázalé-
kos határ eléréshez, melynek
örömmel adott hangot a titkár. 

A dunakömlõdi Özvegy Szeri
Sándorné már 90-szer adott vért.

– 1967-ben adtam elõször, még
szinte gyerek voltam. Nagyon jó
emlékem van errõl, hiszen egy
ikrekkel várandós kismama kap-
ta a véremet, õt ezzel mentették
meg és két aranyos, egészséges
kislány születhetett – fogalma-
zott. Pakson december 2-án és 3-
án is lehetett vért adni a mûvelõ-
dési központban. A Balogh Antal
Katolikus Iskola és Gimnázium
cserkészcsapata mézeskaláccsal
és apró ajándékokkal kedveske-
dett a véradóknak. December 16-
án pedig Dunaföldvárra, az im-
már hagyományos adventi vér-
adásra várják a 18 év feletti pol-
gárokat.                Faller Gábor

Kilencvenszeres véradó
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Dr. Bodnár Imre 2004 eleje óta dolgozik a
paksi rendelõintézet kardiológiai szakren-
delésén, ahol azóta több elõremutató válto-
zás történt. Bevezették az elõjegyzést, ami
a tervezhetõséget szolgálja, illetve a szak-
rendelés háziorvosi beutalóval, szakmai in-
dikáció alapján, háziorvos-szakorvos szó-
beli konzultációját követõen vehetõ igény-
be. Mivel nem terhelik a véges kapacitást
kevésbé vagy nem indokolt esetek, több
idõ jut a vizsgálatokra. A változtatások
meghozták a remélt eredményt, növekedett
a szakrendelés hatékonysága. A mûszeres
vizsgálatok száma is jelentõsen gyarapo-
dott, míg 2004 elõtt az éves ultrahang vizs-
gálatok száma tízes nagyságrendû, a terhe-
léses vizsgálatok száma pedig kétszáz alatt
volt, jelenleg évente ezer fölött végeznek
mindkettõbõl. A 24 órás diagnosztikai
vizsgálatok száma is jelentõsen nõtt, szin-
tén megtöbbszörözõdött. A mûszeres vizs-
gálatokon kívül, naponta körülbelül 25-30
pácienst látnak el a szakrendelésen. Átla-
gosan tíz terheléses, ugyanennyi szívultra-
hangos vizsgálatot végeznek, négy-öt 24
órás EKG-t és kettõ-négy 24 órás vérnyo-

másmérõt helyeznek fel, illetve a betegek
túlnyomó részénél EKG is készül. Bodnár
doktor hozzátette, hogy az elõrelépés a
mûszerezettség fejlõdésének is köszönhe-
tõ. Az önkormányzat jóvoltából 2004 óta
évrõl évre több 24 órás EKG, illetve vér-
nyomásmérõ készülék állt rendelkezésre,
illetve 2004-ben már saját ultrahang készü-
lékkel rendelkeztek, ami korábbi években
nem így volt. Idõközben egy helyiséggel
bõvült a szakrendelés, így az elõkészítés, a
terheléses vizsgálatok és az ultrahang kü-
lön szobába kerülhetett, ami szintén gyor-
sította, hatékonyabbá tette a betegellátást.
A hatékonyság növelésével és a konzultá-
ció bevezetésével a várakozási idõ is válto-
zott, a 2006-ban még közel öt hónap a je-
lenlegi kettõre csökkent. Szakmailag igen
indokolt esetekben napokon belül is sorra

kerülhet a beteg. A szekszárdi kórházzal,
valamint a regionális centrummal, a pécsi
szívgyógyászati klinikával is direkt kap-
csolatban áll a szakrendelés, mely utóbbi-
ban az itt kivizsgált beteg elõzetes kórházi
tartózkodás nélkül egyenes úton kerülhet
szívkatéterezésre, szívmûtétre. A kórházi

felvételi statisztikákból látható, hogy a
paksi szakrendeléshez tartozó települése-
ket tekintve, a sürgõsségi, illetve kardioló-
giai osztályra, valamint belgyógyászati 

intenzívre felvett betegek 

száma látványosan csökkent 

az elmúlt öt évben. Ennek oka az említett
változásokon túl, a szakemberek folyama-
tos továbbképzése, illetve a gyógyszerpa-
letta fejlõdése. 

Az eddig elért eredményekkel elégedett
az orvos, de van még tennivaló, húzta alá.
A szakrendelés folyamatos fejlesztése mel-
lett a megelõzést emelte ki Bodnár doktor.
Nagyon fontos, hogy figyeljünk a táplálék-
bevitel és energiafelhasználásunk arányá-
nak egyensúlyára, a leterheltségünk és a pi-
henési idõ megfelelõ arányára, a stressz le-
hetõség szerinti kerülésére. A szív-és ér-
rendszeri betegségek kialakulásának döntõ
többsége sok tényezõbõl áll össze, amelyek
közül például a genetikai hajlamot és az
életkor elõrehaladását nem tudjuk befolyá-
solni, ám a vérnyomás, a koleszterinszint, a
vérzsír- illetve vércukorszint értékét igen!
Mozgással, helyes táplálkozással, a do-
hányzás, a mértéktelen alkoholfogyasztás
mellõzésével is sokat tehetünk egészségün-
kért. Több eltérés az említettek közül na-
gyon komoly veszélyeztetettséget jelenthet
tünetmentes állapotban is, ezért figyelnünk
kell rájuk. Akinek volt a családjában igazolt
agyér- vagy koszorúér-betegség, esetleg al-
só végtagi érszûkület, azok fokozottabban
figyeljenek ezekre az értékekre. Negyven
éves kor után már érdemes rendszeres vizs-
gálattal kiszûrni a magasabb rizikójú bete-
geket. Velük elõször háziorvosi körben kell
foglalkozni, a szervi eltérések megjelenése-
kor, illetve veszélyeztetõ állapot megjele-
nésekor a kardiológia szakrendelés a követ-
kezõ állomás.                       Kohl Gyöngyi
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RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN

Szinte azzal egy idõben, hogy átadta az
életfákat idei akciójának keretében, máris
újabbat hirdetett az ÖKO Munkacsoport
Alapítvány, ami a Tiszakürti Arborétum
felajánlásának köszönhetõ. Ez alkalommal
nem csak azok jelentkezését várták, akik-
nek az elmúlt egy esztendõben született
gyermekük, hanem bárki igényelhetett fa-
csemetét. Így azok is hozzájuthattak, akik
valami miatt lemaradtak az idei, illetve a

két korábbi akcióról, vagy esetleg na-
gyobb gyermekük születésekor még nem
létezett a program. A felhívásra negyven-
hárman jelentkeztek, az újabb életfa-tulaj-
donosok között a csecsemõtõl a kamaszig
minden korosztályt megtalálunk. A prog-
ramban már több fafajta megjelent, most
magyar tölgyet vehettek át a jelentkezõk
Tálas Lászlótól, a Tiszakürti Arborétum
igazgatójától, aki az ajándékba hozott kis

magoncok (kétesztendõs fácskák) mellé
gondozási útmutatót is adott.  A szerve-
zõknek külön öröm, hogy a rendkívüli ak-
ció során talált gazdára a századik életfa.
Szeretnék, ha az érintettek fotókat, írásos
beszámolókat küldenének az alapítvány-
nak, mert idõvel albumot szeretnének ké-
szíteni a programról. Újabb rendkívüli ak-
cióról egyelõre nincsen hír, az viszont biz-
tos, hogy az „Ültess fát, életfát” program
folytatódik, a hagyományos feltételekkel,
2009 nyarán teszi majd közzé az alapít-
vány következõ felhívását.  -gyöngy- 

A betegségek közül talán a

rák a legrettegettebb, miköz-

ben létezik egy annál sokkal

pusztítóbb betegségcsoport.

Ez a szív- és érrendszeri be-

tegségeké, ami még mindig

magasan vezetõ halálok Ma-

gyarországon, pedig megfele-

lõ életmóddal jelentõsen csök-

kenteni lehetne a kialakulásu-

kat, mondta el dr. Bodnár Im-

re kardiológus. 

Gazdára talált a századik életfa
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Szent Miklós myrai püspök jó-
téteményeirõl számos legenda
maradt fenn. A legismertebb
szerint egyszer meghallotta,
hogy három férjhez menetel
elõtt álló leány azon vitatkozik,
melyikük adja el magát rabszol-
gának, hogy tudjon segíteni sze-
génységükön, és a másik kettõ
férjhez tudjon menni. Miklós
püspök aranyat kötött egy ken-
dõbe és bedobta az ablakon,
majd egy esztendõ múltán

ugyanabban az idõben ismét
egyet. A háziak meghallották a
neszt és kisiettek, de már csak
egy pirosruhás alakot láttak eltá-
volodni a sötétben. A harmadik
évben becsukva találta a püspök
az ablakot, ezért a kéményen át
dobta be az aranyat a harmadik
leánynak, hogy az is tisztesség-
gel férjhez mehessen. Innen
ered a szokás, hogy a gyerekek
cipõjüket kiteszik az ablakba
ajándék reményében. A Miklós
napi ajándékozásnak a magyar
néphagyományban is ismertek
bizonyos formái. A hagyomá-
nyos Mikulás ünnep a falvakban
csak a XX. század húszas évei-
ben terjedt el. Van olyan ország,
ahol akkor érkezik, amikor ná-
lunk, van, ahol karácsonykor,
van, ahol krampuszok kísérik és
van, ahol manók, a legtöbb he-
lyen szánon érkezik, de van ahol
csónakkal, van, ahol az ablakba

teszi az ajándékot és van, ahol a
kéményen mászik be, sõt öltö-
zéke sem mindenütt egyforma.

S t e l l i o s
S i m i a k i s
A n g l i á b a n
nõtt fel, ahol
Mikulás a ka-
rácsonyhoz

kötõdik. Elmondta, hogy a gye-
rekek december 24-én kikészí-
tik hosszúszárú harisnyáikat,
amelyeket éjjel megtölt ajándé-
kokkal Santa Claus vagy Father
Christmas, aki szánon érkezik,
Rudolf mutatja a ködben az utat.
Az ünnep december 25-én kez-
dõdik, a család templomba
megy, majd kibontják a feldíszí-
tett fa alatt pihenõ ajándékokat.
Az ünnepi ebéd fontos része a
karácsonyi puding, amely ma-
zsolával, aszalt szilvával, szárí-
tott gyümölcsökkel készül. Az

angliai Mikulás hasonlít a ma-
gyarországira, viszont nem hoz
virgácsot. 

Oroszország-
ban sem úgy
jelenik meg a
M i k u l á s ,
mint nálunk.
Az orosz Mi-

kulás, azaz „Gyed Maróz” újév-
re érkezik lovas szánon Sznye-
gúrocskával, azaz Hópelyhecs-
kével. Fagyapó hosszú kabátot
és vékony övet visel, vékony
testalkatú, általában piros, néha
fehér vagy kék ruhát hord, ami
gyakran hímzett. Kern Tatyjana
elmondta, hogy Oroszországban
ortodox hagyomány szerint ja-
nuár 7-én ünneplik a kará-
csonyt. Arra emlékszik szívesen
vissza, hogy az ünnepre finom
süteményeket sütött nagyma-
májával. Az ünnepre készül má-
kos és diós kalács, mézes pu-
szedli, és jellemzõ étel a marha-
nyelv aszpikban.        -gyöngy-
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Még nem ültek el azok a hullá-
mok, amelyeket a vízi rendészet
épülete alatti csónaktároló meg-
szüntetése gerjesztett. A regattá-
kat, csónakokat és egyéb vízi
jármûveket a tulajdonosok rész-
ben kiköltöztették a vízi rendé-
szet épületébõl, amelyet éveken
át bérelt az önkormányzat csó-
naktárolónak. Mint megírtuk, a
bérleti szerzõdést felmondták. A
csónakok egy része egy közel-
ben fekvõ fabódéba került, ami
az önkormányzat tulajdonában
van, de jóval kisebb az elõzõ
helynél, és az állapota is hagy
némi kívánnivalót maga után.
Az egyik érdekelt, ifj. Molnár
József elmondta, összefogtak
azokkal a tulajdonosokkal, aki-
ket sikerült megtalálni, és átköl-
töztették az evezõsöket. Körül-
belül tucatnyi hajó és néhány
motor került át. Miután nem
minden hajóról tudják, hogy
kié, hat-nyolc darab a korábbi
helyén van. Az érintettek a bir-
tokba vett épületet használható-
vá tették és ajtót, zárat javítot-

tak. A százötvenezer forintos
költségen osztoztak, mondta el
Molnár József. Ezeket a lépése-
ket két önkormányzati képvise-
lõvel, Ulbert Sándorral és
Bagdy Lászlóval egyeztették.
Napokban azonban új momen-
tum merült fel, egy szervezet – a
horgászegyesület halõri cso-
portja – tett lépéseket azért,
hogy bérbe vegye, használja a
területet. Az egyik halászati õr,
Jantner Csaba megerõsítette,
hogy elõrehaladottak a tárgyalá-

sok Hajdú János polgármester-
rel abban, hogy az egyesület ke-
zelésébe kerüljön a terület, ami
a Duna-szakasz ellenõrzési bá-
zisa lehetne. Szerintük meg kell
szüntetni a mostani káoszt, hi-
szen az az építmény például,
amibõl most csónaktároló lett,
hivatalosan nem is létezik.
Jantner Csaba szerint úgy tûnik,
a kocsi megelõzte a lovakat, hi-
szen õk már hónapokkal ezelõtt
kezdeményezték a szerzõdést az
önkormányzattal. Szerinte az ér-

dekeket közelíteni kell és lehet
is. Molnár József hasonlókép-
pen gondolja, hiszen – mint
mondta – korábban tisztázatla-
nok voltak a viszonyok. Az érin-
tettek szerint igazából semmi-
nek nem volt gazdája, legfeljebb
csak önjelölt. 

Dr. Blazsek Balázs jegyzõ el-
mondta lapunknak, hogy az ön-
kormányzat is tesz azért, hogy
hivatalosan használható legyen
a terület. A partszakaszra a bajai
vízügyi hatóságtól parthasznála-
ti jogot kértek és kaptak, amiért
bérleti díjat fizet az önkormány-
zat. Elkezdõdött az ott lévõ stég
legálissá tétele is. Újraterveztet-
ték, lajstromszámot kap, az ön-
kormányzat vízhasználati díjat
fizet érte. A csónakleeresztõt is
szabványossá kívánják tenni, és
szabályozni a használatát. A
jegyzõ hozzátette, az önkor-
mányzat nevében Bagdy László
jár el. Az önkormányzat tanács-
nokát megkerestük, õ azt mond-
ta, nem képviseli a várost ebben
a kérdésben, mint érintett tulaj-
donos vállalt részt az épület
használhatóvá tételében.

Vida Tünde

Kié lesz a csónaktároló?

Ahány ház – annyi Mikulás
Miklós napja Mikulás ün-

nepe, amikor a gyerekek ki-

tisztított cipõjüket, csizmá-

jukat kiteszik az ablakba

abban a reményben, hogy

az éj leple alatt járó Miku-

lás megtölti reggelre min-

denféle jóval. Ha huncutok

voltak, bizony virgácsot is

várhatnak. De vajon hon-

nan ered ez az ünnep?
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István édesapja szabó volt. Az-
tán egy – ahogy ma monda-
nánk – pályamódosítás nyomán
ácsnak állt. Õ már ezt a szak-
mát választotta és tanulta Szol-
nokon. István ugyanis alföldi
fiú, Dévaványán gyerekeske-
dett. Késõbb azonban Paksra
jött, mert azok a nagydorogi
srácok, akikkel Németország-
ban dolgozott, agitálták, hogy
jöjjön az erõmûépítéshez. An-
nak ellenére itt telepedtek le,
hogy a felesége is alföldi lány.
Két lányuk, egy fiúk született.
Pistike is ácsnak állt pedig –
mint apja meséli – az elektroni-
ka is vonzotta, s vonzza a mai
napig. Ez az érdeklõdés egye-
bek közt abban testesül meg,
hogy diszkót tart, pontosabban
afféle „garázspartikat” a bará-
tokkal, barátoknak. Apja nem
gátolta volna, ha hivatást is en-
nek a vonzalomnak köszönhe-
tõen választ, de Pisti számára
egyértelmû volt, hogy apját kö-
vetve ács-állványozó lesz.

Ahogy ez lenni szokott, kisfi-
úcska volt még, amikor – ha
módja volt rá – elkísérte édes-
apját munkába, segített, ami-
ben tudott, belekontárkodott
ebbe-abba. Ahogy apja felidé-
zi, olyan kicsi volt, hogy az áll-
ványra úgy kellett felrakni, de
már adogatta a keze alá a szer-
számot, anyagot. Így hát végül
senkit nem lepett meg a szak-
maválasztáskor. Szekszárdon

szerzett szakmunkás bizonyít-
ványt. A gyakorlatot a Mester
Kft.-nél töltötte, de aztán rög-
tön apjához szegõdött, aki kü-
lönféle helyeken és módon, de
mindig választott szakmáját
ûzte. Hét éve vállalkozóként te-
szi ezt. Mindenhol és minden-
hogyan jó ezt csinálni, állítja.
Szeret a fával bánni, munkája
minden momentumát szereti,

akár állványoznak, akár gipsz-
kartonoznak. A legjobb persze,
mint mondja, a tetõ, hiszen év-
tizedekre készül, s így hosszú
idõn át büszkén tekinthet rá ké-
szítõje, s a hírnevét öregbíti.
Szabó Istvánt, ha végigmegy
Paks utcáin, sok helyütt az a
jólesõ érzés önti el, hogy az õ
keze munkáját dicsérik a tetõk,
merthogy az elmúlt közel har-
minc évben jó néhányat készí-

tett. Fiának sincs oka e tekintet-
ben panaszra, akad nem egy,
ami már közös munka, a csön-
des fiatalember mögött is las-
san egy évtized áll mesterségét
illetõen. Az együtt töltött évek
rutinja látszik a két férfin,
ahogy a fûrészhez, fához nyúl-
nak. Szavak sem kellenek, te-
szik a dolgukat összeszokottan.
Sõt, fejbólintást, szemvillanást
sem látni, mégsem akad meg
egy pillanatra sem a kezük. El-
árulják, sokszor tényleg nincs
szükség kérésre, utasításra. –
Látja a gondolataimat – fogal-
maz az édesapa. Pisti pedig azt
mondja, hogy bár összehasonlí-
tási alapja nincs, de úgy gon-
dolja, jobb, hogy õk családtag-
ok, közvetlenebbek, mint egy
idegennel. Az apa szerint tudna
mással is jó csapatot alkotni, si-
kerrel együtt dolgozni, de min-
dent összevetve ez egy nagyon
jó megoldás. Hiszen így Pisti is
megtanulja a szakmát, biztos
állása van. – Ügyes – összegzi
István, akinek közben rutino-
san dolgozik a keze alá a fiatal-
ember. – Ez fordítva is így van
– mondják –, Pisti nem másod-
hegedûs, az édesapa hagyja,
hogy önállóan dolgozzon, ta-
pasztaljon. – Szeretem a fát –
teszi hozzá Pisti, aki még azt is
elmondja, hogy a családalapítá-
son még nem töri a fejét. Ha le-
teszi a munkát, telente korcso-
lyázik, nyaranta pedig a Dunán
tölti idejét, csónakázik, sátoro-
zik a barátokkal.      Vida Tünde

Nem esik messze az alma…
Fél szavakból is értik egymást, szokták mondani az

összeszokottakra, egyívásúakra. Szabó Istvánék-

nak sokszor sem fél, sem egész nem kell, sõt még

szemvillanásra sincs szükség. Apa és fia évek óta

együtt dolgoznak. Ha egyikük a szerszámért nyúl,

a másik már adja is a keze ügyébe a faanyagot, mi-

egymást. A két ácsmester keze munkáját tetõk sora

dicséri városszerte.

Kortársaikon keresztül köny-
nyebb megtalálni az utat a fiata-
lokhoz. Ez a gondolat a kortárs-
segítõk tevékenységének alapja,
amely Pakson ‘95 óta mûködik.
Ezt gondolta tovább a Dél-Du-
nántúli Regionális Kábítószer-
ügyi Fórum, és megszületett az
úgynevezett „segítõ barát”
program, amely koncepcióba
beépítették a Kortársoktatók Pé-
csi Egyesülete, valamint a paksi
Jövõ Drogok Nélkül Alapítvány
programját. A három szervezet
összefogva el is indította a „se-

gítõ barát” programot, elõször
Pakson. 

Az elsõ lépés egy háromnapos
tréning volt, amelyre olyan tize-
dikes fiatalokat vártak, akik jó
szervezõk, segítõkészek, illetve
a képzés során elsajátítják a
szükséges tudást. Itt szó volt a
szexualitásról, a szenvedélybe-
tegségekrõl, az áldozattá válás-
ról, az egészséges életmódról, a
devianciákról, a „segítõ bará-
tok” feladatairól, valamint önis-
mereti és készségfejlesztõ fog-
lalkozásokat is tartottak, tájé-

koztatta lapunkat dr. Vöröss
Endréné, a Jövõ Drogok Nélkül
Alapítvány kuratóriumának el-
nöke, egészségfejlesztõ. 18 diák
vett részt a képzésen az Energe-
tikai Szakközépiskolából és a
Vak Bottyán Gimnáziumból.
Azóta megkezdték „segítõ ba-
rát” tevékenységüket iskolájuk-
ban, amelynek lényege nem el-
sõsorban elõadások, programok
szervezése, hanem a társak kö-
zötti jelenlét, a folyosói munka.
Az óraközi szünetekben igye-
keznek segíteni bajba jutott kor-
társaiknak, illetve jelzõszerepet
töltenek be. Németh Judit „segí-
tõ barát” elmondta: jónak tartja

a programot, mert azt tapasztal-
ja, hogy egymás között szíve-
sebben beszélik meg problémái-
kat a fiatalok, így õk talán job-
ban tudnak hatni kortársaikra.
Judit a szenvedélybetegségeket
látja a legproblémásabb terület-
nek, azon belül is a dohányzást
és az alkoholfogyasztást. A „se-
gítõ barátok” havonta egy alka-
lommal találkoznak egymással,
hogy tapasztalataikat összegez-
zék, tette hozzá a gimnazista
lány. A programot kísérleti jel-
leggel indították, Paks után a
következõ helyszín Pécs lesz,
ahol januárban tartják a trénin-
get.                      Kohl Gyöngyi

Segítõ barátok
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Jámbor Pál Életrajzom címû írá-
sából idéztem az alábbi sorokat.
Vajon boldog lenne, ha tudná,
hogy a nevét viselõ, szülõváro-
sában alakult társaság idén ün-
nepli huszadik születésnapját? 

Erre a kérdésre Beregnyei
Miklós, a Jámbor Pál Társaság
elnöke sem tudhatja a választ, a
társaságról, megalakulása törté-
netérõl azonban sokat mesélt.

– Hogyan alakulhatott meg ci-
vil kezdeményezésre a Jámbor
Pál társaság a nyolcvanas évek
végén? Milyen igény hívta élet-
re a közösséget?

– A nyolcvanas évek közepétõl
azt lehet mondani, hogy a leve-
gõben volt a változás, érezhetõ
volt a politikai-gazdasági átala-
kulás igénye, annak szükséges-
sége. Budapesten és a nagyobb
városokban elõnyösebb helyzet-
ben voltak az emberek: gyorsab-
ban informálódtak az ország, a
fõváros történéseirõl, melyek
befolyásolták hétköznapjaikat,
megszokott életüket. Vidéken a
megyei lap és néhány országos
megjelenésû újság kapott meg-
határozó véleményformáló sze-
repet. 1988-ban éreztük úgy,
hogy eljött az idõ a cselekvésre:
október 6-án tizenöt taggal meg-
alakult a Jámbor Pál Társaság.
Alapvetõ célkitûzése volt, hogy
a város kulturális és – a vele szo-
rosan összefüggõ – közéletét fel-
pezsdítse, az állóvizet kissé fel-
kavarja. Még az alakuló ülésen
elhatároztuk, hogy elindítjuk A
Közvélemény címû lapot a tár-
saság szerkesztésében, valamint
kísérletet teszünk egy paksi vá-
rosi lap alapítására. A Közvéle-
mény címmel Jámbor Pál adta ki
saját lapját 1870-ben – innen a
névválasztás. 

– Volt-e társadalmi visszhang-
ja a megalakulásnak?

– Azt mondhatom, hogy azo-
nos volt a helyzet a maival. Az
értelmiségi rétegként meghatá-
rozott lakosság érdeklõdése ele-
nyészõ volt.  

– Zökkenõmentes volt az ala-
kuló ülésen megfogalmazott fel-
adatok megvalósítása?

– Érdekes és tevékeny idõ-
szak volt. A városi tanács elé
terjesztettük elképzeléseinket a
városi lap alapításával kapcso-
latban, melyet az akkori ta-
nácselnök Jákli Péter támoga-
tott, mégis nehéz feladatnak
tûnt elfogadtatni a várost irá-
nyító testülettel a helyi újság
megjelenésének szükségessé-
gét. A nyolcvanas évek végén
lapalapítási lázban égõ ország
néhány városából begyûjtöttük
a már kiadásra került helyi la-
pokat, és a tanácstagoknak be-
mutattuk azokat. A propaganda
sikeres volt: az 1988-ban, a tár-

saság által útjára bocsátott, ha-
vonta megjelenõ A közvéle-
mény címû újságot 1989-ben,
a társaság kezdeményezésére
alapított Paksi Hírnök kiadása
követte. A Paksi Hírnök elne-
vezés Bálint István nevéhez fû-
zõdik. 

Egy nem várt, szép feladatot is
kapott a társaság: egyetlen tár-
sadalmi szervezetként az akkori
városi vezetés a Jámbor Pál
Társaságot bízta meg az új vá-
rosi címer megterveztetésével,
így jutottunk el a Mayer Berta
és Végh András mûvészházas-
párhoz, a jelenlegi város címer
alkotóihoz. 

Mindezek mellett a helyi isko-
lai újságok létrejöttét is szorgal-

maztuk, azt is mondhatom,
hogy a társaság bábáskodott a
megszületésüknél.

– Jámbor Pál, a társaság név-
adója, nem szorult háttérbe e
tevékeny idõszak alatt?

– Egyáltalán nem. Jámbor Pál
életútjának feltárása ez idõ alatt
is folyamatos volt. Továbbra is
kutattuk a költõ-politikus múlt-
ját, így találtunk rá Csonka Fe-
renc Hiador címû kismonográ-
fiájára, melyet reprint kiadás-
ban újra megjelentettünk. A
szabadkai könyvtárosokkal is
remek kapcsolatot ápolunk,
akik szintén kutatói és õrzõi
Jámbor Pál hagyatékának.

– Ha követjük a kronologikus
rendet, melyek a következõ fon-

tos állomások a társaság életé-
ben?

– 1994-ben kiadásra került a
Paksi Tükör elsõ száma. A lap
2000-ig párhuzamosan jelent
meg A Közvélemény címû új-
sággal. A Paksi Tükör helytör-
téneti vonatkozású történelmi,
irodalmi, közéleti újság, me-
lyet helyi szerzõk bevonásával
szerkesztünk. A társaság javas-
latára Paks Város Önkormány-
zata és a Paksi Atomerõmû Zrt.
mellszobrot állított Jámbor Pál
emlékének. Az alkotás Farkas
Pál szobrászmûvész munkája.
A szobor avatására 1998. már-
cius 15-én került sor. 2007-
ben, Jámbor Pál halálának 110.
évfordulóján a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. támogatásával megje-
lent a Jámbor Pál életét feldol-
gozó képes album, mely meg-
próbálja a leghitelesebb módon
bemutatni a társaság névadó-
ját. El kell mondanom, hogy az
elmúlt húsz év során nem volt
mindig zökkenõmentes a társa-
ság mûködése. A kisebb-na-
gyobb problémák ellenére, vál-
tozó tagsággal folytatja tevé-
kenységét a társaság. Az ott-
hont adó Pákolitz István Váro-
si Könyvtár, Gutai István igaz-
gató támogatásával nyújt fo-
lyamatos segítséget a társaság-
nak. A Jámbor Pál Társaság
huszadik születésnapja alkal-
mából – 2008. november 24-én
– négy Jámbor Pál-kötetet ado-
mányozott a városi könyvtár-
nak, a helytörténeti gyûjte-
mény anyagához.

– Jelenleg a Jámbor Pál Tár-
saság fõ tevékenysége a Paksi
Tükör szerkesztése, megjelente-
tése. 

– Valóban. A lap háromhavon-
ta jelenik meg és folyamatosan
szerkesztõi munkát igényel.
Keressük, és szívesen fogadjuk
a helyi irodalmi életet, múltun-
kat, történelmünket feldolgozó
írásokat. És mit lehet kívánni
egy húszéves társaságnak ma,
amikor számtalan civil szerve-
zet próbál életre kelni és életben
maradni a közélet színterein?
Újabb húsz tevékeny, hasznos
évet – a hiábavalóság érzése
nélkül.                         Tell Edit
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Húszéves a Jámbor Pál Társaság

…Pakson (Tolnamegye) születtem 1821-ben, favete

linguis, apám Jámbor János, anyám Muzsovics

Erzsébet kik szebben énekeltek minden hárfánál,

minden hangszernél, mert az egyik a mustát verte a

tõkéhez, másik a rokkát pörgette dalolva… Ha a

gyermekek sejtenék, mennyi nélkülözés, mennyi

álmatlan éjbe kerül egy tanári, egy ügyvédi, vagy

orvosi oklevél, többször megülnék a halottak napját!

Hány nehéz esztendõ kellett ahhoz, míg szegény

szülõk elmondhatták: „no most már röpülj saját

szárnyadon, emberré lettünk!”  Valóban ha a

pályavégzett ifjú rögtön hivatalt nyer, azt hiszik

felõle, emberré lett, megél a jég hátán is, de az a jég

hányszor leszakad alatta. Hányadikból lesz csaku-

gyan ember? Boldogságról nem beszélek, pedig az is

odatartozék az életpályához.
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35 éves jubileumát ünnepli jövõre a Pro
Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény. Kiállítást rendeznek, amelyre várják
régi növendékeiktõl fényképeket, emléktár-
gyakat, esetleg hang- és videóanyagot 2009.
február 1-ig. 

Növendékhangversenyen mutatkoztak be
a mûvészeti iskola 1-4 osztályos tanulói,
köztük olyan kisgyerekek is, akik most
elõször játszottak közönség elõtt. Az is-

kola jövõ évi jubileumi ünnepségsoroza-
tához kapcsolódóan fellépett két régi nö-
vendék is, Bíró Alexandra zongorán, aki
jelenleg a Pécsi Mûvészeti Szakközépis-
kola tanulója, és Árki Zsuzsa ének-
zene–szolfézs tanár énekelt.

A város óvodásait fogadta az iskola zenés
bemutatóval, korosztályuknak megfelelõ
dalokkal, mondókákkal, játékokkal. Tóthné
Hanol Franciska zenetanár most az õsz és a
tél témakört választotta. A játékos bemuta-
tón zeneiskolás gyerekek játszottak az ovi-
soknak, akiket a Télapó is meglátogatott.

2008. december 5. 13 Paksi Hírnök

Idén is meghirdette a bonyhádi közpon-
tú Wass Albert vers- és prózamondó ver-
senyt. Az egész Kárpát-medencére kiter-
jedõ verseny Tolna megyei fordulójának
a Pákolitz István Városi Könyvtár adott
otthont, ahol két korosztályban összesen
huszonnégyen álltak a zsûri elé. A
névadó prózaírói munkásságát kidombo-
rítandó idén a nevezõk Wass prózái kö-
zül választottak egy mûvet, illetve a Ba-
lassi-kard díjjal kitüntetett magyar köl-
tõk életmûvébõl verset. A 14-24 évesek
kategóriájából Sándor Qiaomin, Kató
Hajnalka és Lõrincz Ernõ, a bonyhádi
Petõfi Sándor Evangélikus Gimnázium
tanulói, valamint a paksi Makai Míra ju-
tott tovább, a 25 éven felüliekébõl pedig
Fejes Margit Paksról és Vígh Judit Már-
ta Százhalombattáról. Õk vehetnek részt
a januári, bonyhádi döntõben. A 14 év
alattiakat is megszólították a szervezõk,
tõlük illusztrációkat vártak az író mesé-
ihez. Ennek eredményhirdetése szintén a
Wass Albert-napon tartják.           -kgy-

– Tíz arany, tíz ezüst, nyolc bronzminõsítés
és kilenc különdíj, ötszáz résztvevõ, több
mint száz produkció – sorolta Fodor Melin-
da mûvelõdésszervezõ azokat a számokat,
amelyek jellemzik az ötödik Ki mit tud?-ot.
A programot ismét együtt szervezete általá-
nos és középiskolás diákoknak a Paksi Köz-
mûvelõdési Kht. és a paksi úttörõk szerve-
zete. Az önkormányzat, az atomerõmû és a
Nemzeti Kulturális Alap támogatását élvezõ
versenyre Tolna megye tizenhárom telepü-
lésrõl érkeztek résztvevõk, emellett Buda-
pestrõl, valamint két határon túli testvértele-
pülésünkrõl: Viskrõl és Galántáról. A sereg-
szemlén három mûvészeti ág jelent meg, a
nyolcvan nevezõvel lebonyolított vers-,
próza- és mesemondás, a háromszázhatvan
táncossal harmincegy produkciót felvonul-
tató tánc, valamint a tizenhat nevezõvel
megrendezett hangszeres zene, amelyeken
belül külön értékelték az alsós, felsõs illetve
középiskolás fiatalokat. Az egyes kategóri-
ákban minõsítõ szakmai zsûri összefoglaló
értékelést adott a résztvevõknek, és egyéni
konzultációra is volt lehetõség, ami egyik
különlegessége a rendezvénynek. A másik,
hogy nincs nevezési díj, a harmadik pedig,
hogy nincs elõválogatás, mondta el Mezõsi
Árpád a paksi úttörõktõl. Darócziné Szalai

Edit, a Paksi Közmûvelõdési Kht. ügyveze-
tõje hozzátette, a program tehetséggondozó
szerepe, a tapasztalatszerzés mellett az is
fontos, hogy azonos érdeklõdésû fiatalok ta-
lálkozhatnak egymással, ami megerõsíti
õket, hogy érdemes foglalkozni a verssel,
zenével, tánccal. A hagyományhoz hûen gá-
lamûsorral koronázták meg a napot.   

Voltak versenyzõk, akik két nappal késõbb
már újabb megmérettetésen vettek részt, a ti-
zenkettedik alkalommal megrendezett Re-
gélõ mesemondó versenyen, amelyet a pak-
si úttörõk szerveznek. Tekintettel arra, hogy
az idei esztendõ a reneszánsz éve, Mátyás
királyról szóló meséket vártak a gyerekek-
tõl, akik a paksi kistérségbõl, valamint
Galántáról, Viskrõl és Kézdivásárhelyrõl ér-
keztek, testvértelepüléseinkrõl összesen
nyolcan a huszonhárom nevezõbõl. A zsûri
elnöke Sebestyén István kakasdi székely
mesemondó volt, tagjai Tell Edit és Lázár
Ágnes. Az alsósoknál harmadik lett Sarlós
Lilla Paksról, második Orsós Márton
Nagydorogról, elsõ pedig Mike Bernadett
Kézdivásárhelyrõl. A nagyobbaknál harma-
dik helyen végzett Esztány Réka
Kézdivásárhelyrõl, második Lator Enikõ lett
Viskrõl, a gyõztes pedig Nánia Csilla szintén
Kézdivásárhelyrõl. Két különdíj is született,
a zsûri Angyal János, illetve Csizmadia
Jennifer mesemondását emelte ki ily módon.   

Kohl Gyöngyi  

Ki mi tud?
További képek a www.paksihirnok.hu oldalon.

Nemzeti zászlót adományozott a Jézus
Szíve templomnak a Nemzeti Társas Kör,
amelyet ünnepi szentmisén vett át novem-
ber utolsó vasárnapján a társas kör elnöké-
tõl, Erdõs László honvéd ezredestõl dr. Ke-
resztes Pál plébános. A társas kör már szá-
mos gyülekezet részére adományozott zász-
lót, az ünnepség célja „a nemzettudat és
összetartozás erõsítése dicsõ történelmi
múltunk felidézésével, nemzeti szimbólu-
maink templomi kihelyezésével”. 

Szavalók a tékában

Pro Artis hírek
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1861-ben Pápán jelent meg
egy karcsú, inkább füzet, mint
verses kötet Elsõ gondolatok
címmel. Szerzõje a paksi szü-
letésû pápai diák: Madarász Je-
nõ, az ifjú poéta édesapja pedig
az a Madarász József ország-
gyûlési képviselõ, akinek éle-
térõl olvasóim az elõzõ lap-
számban már olvashattak. 

A szülõk, kisfaludi Madarász
József és tóthváradjai Kornis
Mária családja  a reformkor
haladó nézeteit valló középbir-
tokos nemessége  közé tarto-
zott. Gyermekeik közül há-
romnak ismerjük a nevét: Béla,
az apa kedvence, õ Madarász
olmützi várfogsága idején
meghalt, a  másodszülött fiú:
Jenõ, és harmadikként kislá-
nyuk, Mária. Negyedik gyer-
mekük még csecsemõkorában
meghalt, õt „somogyi kisfiunk-
ként” említi az apa, kinek te-
metésére kiengedték a komáro-
mi börtönbõl.

Madarász Jenõ 1845-ben
Pakson született. Gyerekkorá-
nak, életkörülményeinek ala-
kulását a reformkor politikai

csatározásai, a forradalom és a
szabadságharc eseményei hatá-
rozták meg. Édesanyja ha csak
tehette, a gyerekekkel együtt
mindenhová követte férjét:
Pestre, Debrecenbe, Aradra
költöztek, majd a fegyverleté-
tel elõtt a gyerekekkel együtt
menekültek vissza Paksra. Ma-
darász  Emlékirataiban olvas-
hatjuk, hogy amikor Komá-
romban volt börtönben, felesé-
ge hetente kétszer látogathatta,
ezért legkisebb gyermekükkel
oda is költözött, ez idõ alatt a
két nagyobbik fia, Béla és Jenõ
Meszleny Rudolfné Kossuth
Zsuzsanna intézetében tartóz-
kodtak. 

Madarász Jenõ iskolai tanul-
mányait  elõbb otthon, a csalá-
di házban, majd Pápán, a refor-
mátus gimnáziumban kezdte és
a debreceni  egyetem jogi fa-
kultásán fejezte be. Ezután
Fejér megyei birtokán, Uzdon
kezdett gazdálkodni, és bekap-
csolódott a vármegye törvény-
hatósági  bizottságainak mun-
kájába is. Politikai gondolko-
dását, közéleti tevékenységé-

nek irányát apja példája, a Ma-
darászok politikai öröksége
szabta meg, amint ezt a tizen-
hat éves korában megjelente-
tett verseskötetében, melyet
apjának ajánlott, le is írta Édes
atyámhoz c. versében: 

Mint szeretlek, édes atyám, 
Kit szeretnék nálad jóbban? 
Valahányszor rád gondolok 
Szivem szeretettõl dobban. 

Tudom, hogy sokat szenvedtél! 
Nem miattam, a hazáért!
Adja az ég, adja ha kell 
Én is szenvedhessek azért.

S ha mindannyian szenvedtünk
Akkor boldog lesz a haza
Mert hiszen ugy is oly régen
Régen nyomja az ég átka.

Szenvedjünk mi, hogy ezután
Boldog és virágzó legyen,
Szenvedjünk mi! Hogy a magyar
Egyetértve, s dicsõn éljen

Mint várom a perczet! melyben
A régi hon lesz e haza.
S látja a világ , mint lobog
A magyar nemzet zászlaja.

Mint várom a perczet! melyben 
Meglátjuk hogy ki az ember?
S szent hazánk dicsõségéért,
Leszünk fölhullámzó tenger. 

Lesz üdõ! Melyben meglátjuk
Ki lesz dicsõ, ki lesz laza. 
S lesz kor, melyben fölkiáltunk
Im; szabad a magyar haza.

A vers persze mûalkotásként
gyenge, de a gimnazista fiú gon-
dolatai a mai napig érvényesek
és tiszteletet parancsolók. (Tû-
nõdhetünk azon is, korunk vajon
már az az „üdõ” lett-e?) 

Madarász Jenõ a kiegyezés
után a függetlenségi párt tagja-
ként apja támogatásával került
be az országos politikába: 1869-
ben Madarász József fia  javára
lemondott mandátumáról, helyé-
be 1869. június 10-én fiát, Jenõt
választották meg Fejér megye
csákvári kerületének országgyû-
lési képviselõjévé. Mint az 1886.
évi Országgyûlési Almanachban
olvasható, e minõségében külö-
nösen nagy figyelmet keltett fel-
szólalása az általános választási
jog törvénybe iktatásáért. Ami-
kor pedig egy képviselõtársa ez
ellen azzal érvelt, hogy ennek ki-
terjesztése a köztársaság állam-
formáját eredményezné, Mada-
rász Jenõ kijelentette, hogy ak-
kor egy okkal több, hogy ezt õ el-
fogadja, és kiálljon mellette. A
következõ ciklusban Csákváron
kisebbségben maradt, majd
1875-tõl 1884-ig a szegvári ke-
rület (Csongrád megye), ezután
1892-ig Komárom megyében az
ócsai kerület országgyûlési kép-
viselõjévé választották. Ország-
gyûlési képviselõként a 48-as,
majd a Függetlenségi Párt prog-
ramját képviselte, beszédei meg-
találhatók az Országgyûlési Nap-
lók köteteiben.
Forrás: Madarász Jenõ: – Elsõ
gondolatok, Pápa, 1861. 4-5. o.
(Az Édes atyámhoz c. vers  betû-
hív közlése), –Madarász József:
Emlékirataim, 1831-1881. Bp.
1883. -Halász Sándor: Ország-
gyûlési Almanach, Képviselõház,
110-111.l. Bp. 1886. és Sturm Al-
bert: Új Országgyûlési Alma-
nach, 1888. 261.l.
h t t p : / / w w w. o g y k . h u / e -
konyvt/mpgy/alm/almanach.html
- Szinnyei József: Magyar írók
élete és munkái, -Takács Ferenc:
Két flamingó, Magvetõ Kk. Bp.
1982.         Kernné Magda Irén
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Híres paksiak, paksi hírességek

Madarász Jenõ

A 11. osztályos gimnazista lányt
ismerheti a paksi közönség, hi-
szen állt már színpadon mûsor-
vezetõként és színjátszóként is.
Sóthy Szabina harmadik éve
tagja a Pro Artis mûvészeti isko-
la színjátszó csoportjának, lépett
már fel városi rendezvényen,
megyei, országos fesztiválon,
versenyen. Vers, próza, zene,
komoly és könnyû mûfaj, min-
denben kipróbálhatja magát,
számára a legizgalmasabb, ha
színdarabban játszhat. Szabina
az iskolai közösségben is aktív
résztvevõ: idén másodszor is
megválasztották diáktársai az is-
kola diákpolgármesterének. A

programszervezésben otthono-
san mozog, s elmondása szerint
fontos számára társai öröme
egy-egy programon, osztályá-
ban és az iskolában egyaránt.
Kitûnõ tanuló, de kiemeli a ma-
tematika és a történelem tantár-
gyat, valamint az angol nyelvet.

Ez utóbbiból elõrehozott közép-
szintû érettségit tett, középfokú
nyelvvizsgával rendelkezik, és a
tanév végén emelt szintû érettsé-
gire készül az idegen nyelvbõl.
Matematikából többször volt
résztvevõje tanulmányi verse-
nyeknek. Pályáját, jövõjét a köz-
gazdaság területén képzeli el,
Budapestre felvételizik majd.  A
színjátszás kedves hobbi, ahogy
az volt évekig a floorball, és
most a lovaglás, valamint a te-
nisz is. A népszerû, tehetséges,
vidám gimnazista sokoldalúsá-
gát, szorgalmát díjazta a Tehet-
séges Paksi Fiatalokért Alapít-
vány is. Sóthy Szabina legköze-
lebb a Vak Bottyán Gimnázium
szalagavatóján szerepel színpa-
don, az est egyik mûsorvezetõje
lesz.                                 -bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Sóthy Szabina
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Ízig-vérig paksi, eszébe sem jutna elmenni a
városból. Három évet volt csak távol, amíg
fõiskolára járt. Matematika-testnevelés sza-
kos tanárnak készült, de a testnevelés felvéte-
lin olyan lázas volt, hogy semmire nem volt
képes, így hát lemaradt. Szombat Csilla így
került Zalaegerszegre, Pénzügyi és Számvi-
teli Fõiskolára. A számok világa mindig kö-
zel állt hozzá. Ez szerinte teremtõdik, az em-
ber ezzel születik. – Ugyanezt látom a lá-
nyomnál is, már óvodás korában állandóan a
számok érdekelték – mondja Csilla. Neve az
ott töltött tizennyolc évnek köszönhetõen
összeforrt a paksi munkaügyi kirendeltség-
gel, pedig bármilyen furcsa, egy véletlen vit-
te erre a szakterületre. Revizorként kezdett az
egykori városi tanácsnál. – Ha jól fogjuk
meg, ez nem probléma – reagál a puszta szó
okozta ellenérzésre. – Én szeretem, ha ellen-
õriznek, persze, ha azzal a szándékkal jön-
nek, hogy segítsenek. Ha azért keresik a hi-
bát, hogy kijavítsák, nem azért, hogy valakit
tönkretegyenek – fejtegeti. 

A véletlenrõl pedig, ami segített abban,
hogy megtalálja hivatását, elmondja, egy
beteg kollégát helyettesített a pénzügyi és
munkaügyi osztályon. Nem nehéz kitalál-
ni, õ volt a pénzügyes, a munkatársa a
munkaügyes. Az önálló munkaügyi szer-
vezet nem sokkal ezután, ’90-ben alakult.
Neve, szervezeti felépítése, hovatartozása
többször változott, de vezetõje, Feilné
Szombat Csilla maradt. – Ha az irodalmat
nézzük, rég váltani kellett volna, de nekem
eszem ágában sincs – szögezi le. Majd az
okát is: imádja munkáját. 

Szereti a változatosságot, 

ami övezi. 

Nincs két egyforma hónap, hol a jogszabá-
lyi környezet, hol a gazdasági élet vagy az
informatika okoz változást. És ez újabb és
újabb kihívásokat jelent. Csilla pedig úgy
teremtõdött, hogy nagyon szereti, sõt néha
keresi is a kihívásokat. Ha érzi, igaza van,
fejjel megy a falnak. Ezt nem önmagáért,
hanem a kollégákért és az ügyfelekért teszi.
– A legfontosabb itt, ezen a munkahelyen,
hogy aki ide bejön, azt érezze, hogy maxi-
málisan ki van szolgálva – mondja. Össze
kell hangolni a humán szolgáltatói munkát
és a hatósági szerepet a szigorú törvényi
háttérrel.

A kollektíva jó, de természetesen vannak
konfliktushelyzetek, amiket meg kell olda-
ni. Ezek mögött, mint vélekedik, a nagy le-
terheltség áll. – Megemelem erõsen a kala-
pomat a kollégák elõtt, hihetetlen terhet vi-
selnek nap mint nap – fogalmaz. A leter-
heltség ellenére mindig új ötleten töri a fe-
jét, s bárhol jó kezdeményezésrõl hall, azon
töpreng, hogyan alkalmazhatná otthon. A
legnagyobb eredménynek azt tartja, hogy
elfogadják, elismerik hivatalukat, amit ko-
molyan érzékel minden oldalról. 

Csilla hihetetlen energiával végzi munká-
ját. Így van kódolva, apukája, anyukája is
ilyen, mindig tudtak tartalékokat elõszedni,
és mindig tudtak új célokat kitûzni. Kitar-

tásra nevelte a sport is, 18 éves koráig atle-
tizált. Néha persze õ is úgy érzi, elég volt,
különösen, ha kudarc éri. Aztán átgondolja
a dolgot, s többnyire megerõsödve folytatja
útját. A biztos családi háttér jelenti a feltöl-
tõdést. Férje, Feil József ugyanolyan, mint
õ: mozgékony, nyitott, nagyon szereti a tár-
saságot. Gyerekeik, hozzájuk hasonlóan
könnyen teremtenek kapcsolatot, bármi-
lyen közösségbe kerülnek, azonnal maguk-
ra találnak. Ennek titka édesanyjuk szerint
a biztos alap, amit annak a három évnek tu-
lajdonít, amit születésük után velük töltött,
és a sok-sok beszélgetés, amit Gábor fia el-
mondása szerint az egyetemi csoporttársak
kuriózumként tartanak számon. Irigylik azt
a légkört, ami körülveszi õket. Pedig – mint
Pakson sokan tudják – 

komolyan próbára 

tette õket a sors. 

Két gyermekük látássérült. Génhibásak
vagyunk, közli a puszta tényt az édesany-
juk. A családban ilyenre nem volt példa,
kettejük esetében viszont az orvosok sze-
rint hetvenöt százalék az esélye a látássérült
utódnak. Csilláék megtanultak élni ezzel a
helyzettel. Segítségükre volt persze a csa-
lád, ami nagy jelentõséggel bír esetükben.
Náluk mindig van egy nagymama vagy
testvér, ha valakinek szüksége van rá, s
mindenki tud a másik gondjáról-örömérõl.
Nem ritka, amikor ott sorakoznak a színpad
elõtt, mert Dóri táncol vagy Gábor zenél.
Csilla sohasem álmodott ilyesmirõl. Nem
azért, mert elérhetetlennek tûnt, hanem
azért, mert nem az a fajta. Racionális ember
lévén mindig elérhetõ célt tûz maga elé,
majd egy újabbat, s megint újabbat, ha azt
elérte. Fia hatéves volt, amikor azt mondta
neki, már azzal elégedett lesz,  ha megtanul
írni és olvasni,. Amikor a ma 22 éves Gá-
bor, aki negyedéves a veszprémi egyete-
men, nemzetközi kapcsolatok szakon, ezt
citálja, anyja azzal hárítja el, hogy ha az
ember eléri a létra alsó fokát, a következõ-
re kell lépni. Amikor hathetes fiáról kide-
rült, hogy alig lát, nem gondolkodott azon,
hogy mi lesz majd késõbb, amikor az az
ominózus mondat az olvasásról elhangzott,
akkor sem. Szépen sorra lépkedett, lépked-
tek közösen azon a bizonyos létrán. 

Vida Tünde

2008. december 5. 15 Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

A kihívásokból merít energiát

Racionális ember lévén nem ál-

mokat kerget, hanem kitûz egy

célt, aztán, ha eléri, egy újabbat.

Ezt teszi a családjában és a mun-

kájában egyaránt. Feilné Szom-

bat Csilla mintha a paksi mun-

kaügyi kirendeltség élére szüle-

tett volna. Imádja, amit csinál,

ha munkáról van szó, nem ismer

fáradtságot. De hiába tûnik úgy,

mintha minden energiáját ennek

szentelné, hasonló vehemenciá-

val vesz részt a család és baráti

kör életében is. 
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Sport

A harmadik fordulóból elhalasztott
mérkõzését pótolta be az ASE férfi NB
I-es kosárlabda csapata Szolnokon. A
tiszaligeti sportcsarnokban lejátszott
mérkõzés egy újabb állomása volt a ma-
gyar kosárlabda sportot mostanában
sújtó botrányoknak. A találkozó 16. per-
cében a hazai „szurkolók” a paksi kis-
pad mögötti plexit betörték, a játékoso-
kat, szakmai stábot megdobálták, egy-
szóval: megfélemlítették! A játékveze-
tõk, ahelyett hogy lefújták volna a talál-
kozót, mintha mi sem történt volna, en-
gedték tovább a játékot.  Páli játékveze-
tõ a meccs végén azt mondta Mészáros
Zalán csapatkapitánynak, hogy nem
akart „olajat” a tûzre, azért nem szün-
tették be idõ elõtt a mérkõzést. Az utol-
só negyednek hatpontos ASE vezetéssel
vágtak neki a csapatok, de a Szolnok ki-
használva a hazai pálya összes elõnyét,
a maga javára fordította a mérkõzést. A
lefújás után a paksi csapat megóvta a
mérkõzést, melynek eredményérõl ke-

retes írásunkban olvashatnak. Szolnoki
Olaj KK–ASE 73:70.

A Szolnokon elvesztett botrányos rang-
adó után újabb nehéz mérkõzés várt
Gulyásékra Sopronban. A hûség városá-
ban újra magabiztos teljesítményt nyúj-
tott Sabáli Balázs csapata. A mérkõzést
már a harmadik negyedre eldöntötte az
ASE, ekkor már volt, hogy 18 ponttal
mentek Gosáék. A végére közelebb jött a
Sopron, de csak a pont különbségen tu-
dott javítani. Soproni sÖrdögök–Atom-
erõmû SE 86:96. 

A paksi csapat hét mérkõzés után hat
gyõzelemmel, és egy vereséggel máso-
dik helyen áll a bajnoki táblázaton.  

– Felháborító, amit Szolnokon a bírók
mûveltek! Mindamellett a támadó lepatta-
nókat sem szedtük jól, és sok büntetõt hi-
báztunk. A soproni meccstõl tartottam, de
szerencsére frissen mozogtak a fiúk, nem
látszott rajtuk, hogy hat nap alatt már a
harmadik mérkõzést játsszák – mondta el
Sabáli Balázs vezetõedzõ.                -joko-

Vereség után gyõzelem
A magyar férfi kosárlabda élvonalában
van két-három klub, amelyre nem vonat-
koznak a szabályok. Hazai mérkõzéseiken
„szurkolóik” rendre megfélemlítik az el-
lenfelet és a bírókat, a vendégszurkolókat
bántalmazzák, a szurkolói buszt megron-
gálják. A szövetségben pedig ezt elnézik,
pár százezer forintos bírsággal és némi
dorgálással elintézettnek veszik. Ennek a
pár klubnak mindent szabad. Ami itt megy,
az tiszta kabaré, csak hogy az embernek
már kedve sincs nevetni rajta. És még va-
lami! A szövetség hivatalos honlapján a
Szolnok–ASE mérkõzésrõl szóló tudósítás-
ban szó sem esik a botrányról! Mintha
meg sem történt volna.

Szolnokon igencsak sajátságos körülmé-
nyek között kapott ki az ASE. Már az maga
megér egy misét, hogy milyen indokkal si-
került elérni az Olajnak, hogy a harmadik
forduló helyett késõbb fogadja a paksi csa-
patot. A lényeg: a mérkõzés tizenhatodik
percében betörték a szurkolók a paksi kis-
padot a nézõtértõl elválasztó plexit, meg-
dobálták a játékosokat és a szakvezetést. A
bírók ennek ellenére továbbengedték a já-
tékot, a mérkõzés után az ASE óvást nyúj-
tott be. Tóth János szakosztályelnök az
óvás eredményérõl a következõket nyilat-
kozta: – Megkaptuk a határozatot, az óvást
elutasították. Fellebbezési lehetõség van,
még átgondolom, de sok esélyt nem látok
arra, hogy megnyerjük. A Szolnok cirka
600 ezer forint büntetést fizet, de vélemé-
nyem szerint itt nem errõl van szó. Itt a
pénzbüntetés, nem büntetés! Gyakorlati-
lag, ha úgy vesszük, a szolnokiak megvá-
sároltak egy mérkõzést! Az igazi büntetés
az lenne, ha bezáratnák a csarnokot, és
kényszerítenék a Szolnokot arra, hogy
olyan biztonsági intézkedéseket tegyen,
ami kizárja, hogy ilyen még egyszer elõ-
forduljon. A szövetségben sincs rend, ak-
kor hogy várjuk el, hogy a pályákon rend
legyen. Nem látok kiutat. 
A december 13-ára kiírt Alba-
comp–Atomerõmû SE mérkõzés idõpontja
megváltozott. Új idõpont: 2009. január 25.
A székesfehérvári klub, akárcsak a Szol-
nok, sportcsarnok-problémákkal indokolta
a halasztást. A szövetségben elfogadták.
Az Albának is van most egy-pár sérültje,
akárcsak a Szolnoknak volt. Ez nem vicc!

Kovács József

Nem vicc…

A Magyar Kupa sorsolásán rögtön a
Kecskeméttel hozta össze a sors szeszé-
lye az ASE-t. Az elsõ mérkõzésen a
kecskeméti sportcsarnokban – jóindu-
lattal – félig teltek meg a lelátók, ami-
kor pályára léptek a csapatok. Aztán bõ
tíz perc múlva már akkora hangerõvel
buzdították csapatukat a hazaiak , mint-
ha zsúfolásig lett volna a csarnok. Nem
csoda, hiszen 30-13-ra nyerte az elsõ
negyedet az Univer. A második negyed-
ben úgy látszott, helyreáll a rend, mert
Csaplár-Nagyék feljöttek 34-34-re. A
harmadik negyedben ismét kritikán alu-
li teljesítményt mutatott az ASE, az
utolsó tíz perc pedig arra volt jó, hogy
valami kis remény maradjon a visszavá-
góra. 

Univer Kecskemét – ASE 85-63.
A visszavágóra szép számmal érkeztek

szurkolók a Hírös városból, hangerõben
sokszor felülmúlták a hazai drukkere-
ket. A meghibásodott idõmérõ miatt 12
perccel késõbb kezdõdött a mérkõzés.
Johnson és Gulyás vezérletével nagyon
belekezdett az Atom, de a vendégek szí-
vósan tapadtak, nem engedték meglépni

a paksi csapatot. A második negyed ele-
jén aztán egy 10-0-s szériával már 15
pont lett az ASE elõnye, megtartani
azonban nem sikerült, a negyed végére
egy pontra zsugorodott a különbség. A
harmadik negyed sem hozott sok válto-
zást, a kecskemétiek hihetetlen energiá-
val küzdöttek minden pontért, az ASE
pedig nem tudott jelentõsebb elõnyt
szerezni. A mérkõzés vége elõtt három
perccel ismét felcsillant a remény, 89-
72 –es vezetésnél már csak hat pont hi-
ányzott a továbbjutáshoz. Sajnos azon-
ban már csak két pontra futotta a paksi
csapat erejébõl, míg az Univer kilencet
szerzett. 

ASE – Univer Kecskemét 91-81.
– Kecskeméten buktuk el a továbbju-

tást, de a mai meccsen bizonyítottuk,
hogy van tartása a csapatnak. A gyõze-
lemnek örülni kell, de sajnos innentõl
már csak a bajnokságra kell koncentrál-
ni – értékelt Sabáli Balázs vezetõedzõ.

A Magyar Kupában a legjobb 16 közé
az Univer Kecskemét jutott 166-154-es
összesített eredménnyel.

-kj-

Búcsú a Magyar Kupától



Tizenöt forduló alatt 18 pontot
gyûjtött a Paksi FC a Soproni
Ligában, ez a teljesítmény a
14. helyre elegendõ. A vezetõ-
ség harmadik élvonalbeli sze-
zonjának végén az elsõ tíz hely
valamelyikének megszerzését
tûzte ki célul, mely teljesíthetõ
vállalásnak tûnt és tûnik a mai
napig. – Felemás érzéseim
vannak, voltak jobb és rosz-
szabb meccseink, összességé-
ben a csapat alulszerepelt a
vártnál. Másfelõl biztonságos
helyen vagyunk a kiesés szem-
pontjából. 

Semmi sincs 

elveszve, 

végig kell gondolnunk a hibá-
inkat, és ezeken javítanunk a
téli szünetben – értékelt Ha-
raszti Zsolt, a Paksi FC ügyve-
zetõje. Gellei Imre, a csapat ve-
zetõedzõje is reálisan látja az

együttes õszi teljesítményét. A
gárdánál eddig nem látott mo-
rális problémák is adódtak, me-
lyeket külön orvosolni kellett.
– Nehéznek ítélem meg ezt az
õszt. Voltak idõszakok, amikor
többet, több pontot és jobb
eredményt is vártunk magunk-
tól, de ebben benne van edzõ,
játékos, vezetõ egyaránt. Válto-
zatlanul sok gólt kapunk, ez a
csapat egészének védekezési
problémája. Sokkal jobban kell
a mérkõzéseken koncentrálni. 

Nyílt titok, 

hogy Molnár Zoltán és
Kriston Attila a télen távozik
a csapattól – folytatta az érté-
kelést az edzõ. A paksi zöld-
fehér együttes igazán nagy
bravúroktól mentes szezonon
van túl, az éllovasoktól, a
nagy múltú csapatoktól nem
tudott pontot, pontokat rabol-
ni. – Nem foglalkoznánk ez-

zel, ha kisebb csapatok ellen
jól teljesítettünk volna. Több
találkozón fontos pontokat
veszítettünk. A télen pihenni
kell, majd alaposan felkészül-
ni, és kezdetben csak a Kecs-
kemét elleni összecsapásra
koncentrálni – mondta el Éger
László, a PFC csapatkapitá-
nya, aki egy kiállítás és egy
súlyos sérülés miatt már ko-
rábban befejezte az õszi for-
dulókat. A PFC stadionja a
Fehérvári úton az NB I-es
tagság óta, vagyis 2006 nyara

óta épül-szépül. Jelenleg a ré-
gi lelátó és öltözõépület fel-
újításán fáradoznak a szakem-
berek. – A világítás, a klub-
ház, a fogadóépület már elké-
szült, jövõre szeretnénk, ha
megvalósulna a mûfüves pá-
lya, valamint a fõtribünnel
szembeni lelátórészt is kor-
szerûsíteni kellene – tette
hozzá Haraszti Zsolt. Bár a
bajnoki szezon elsõ fele befe-
jezõdött, labdarúgó mérkõ-
zést még rendeznek. A Paksi
FC téli pihenõje nem tart so-
káig, a téli felkészülés január
elején kezdõdik.

Faller Gábor

A Ligakupában újabb két
összecsapást játszott a Paksi
FC. November 22-én Pécsett
3:1 arányú vereséget szenve-
dett Gellei Imre együttese,
majd egy héttel késõbb hazai
pályán az Újpestet fogadta.
Az eredmény ismét 3:1 lett,
ezúttal azonban gyõzelem-
nek tapsolhatott a Fehérvári

úti stadion közönsége. A pé-
csi találkozón Tamási Gábor
talált a kapuba, míg a paksi
mérkõzésen Kiss Tamás két-
szer, valamint Heffler voltak
a gólszerzõk. A hat csapatos
„C” csoportban hét mérkõ-
zést követõen ötödik helyen
áll a PFC.

efgé
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Felemás õsz a Paksi FC mögött

– Van még versenyed ebben az évben? 
– December 20-án kezdõdik Párizsban az

Open Vb, ami súlyhatár nélküli. A 100 és a
+100 kg-os mezõny indul, országonként
két versenyzõ nevezhet. Magyarországról
egyedül megyek, Hangyási Laci bácsi lesz
a kísérõm. Leszünk vagy ötvenen, egyenes
kieséses rendszerben zajlik a verseny.
Szombaton a nyolc közé jutásért megy a
harc, vasárnap már a helyezésekért. Pénzdí-
jas, az elsõ 25 ezer eurót, a második 12 ezer
eurót, a két harmadik 5-5 ezer eurót kap.
Abból már lehetne egy keveset félre rakni!

– Az edzõterem nem unalmas?

– Jól érzem magam. Nagyon jó a kapcso-
latom Laci bácsival, mindig is jó volt! Ko-
vács Antitól, Braun Ákostól nagyon sok
segítséget kapok, megosztják velem a ta-
pasztalataikat, de ugyanezt Kanczler Pisti-
rõl is elmondhatom. Amúgy a haveri kö-
röm is onnan van, és a menyasszonyomat
is ott ismertem meg.

– Akkor egy kicsit a magánéletedrõl…
A menyasszonyom paksi lány, az olimpia

után volt az eljegyzésünk. Kitty is dzsudó-
zott, nagyon jól tudja, mivel jár az élsport,
és tolerálja is. Szórakozni nagyon nincs
idõnk, néha moziba megyünk, sétálunk.
Két edzés között tanulok vagy tévézek,
van egy leguánom, a terrárium a hobbim.
Édesapámhoz szoktunk hazamenni Pest
megyébe látogatóba. Nem hiányzik a túl
mozgalmas élet. 

– Említetted a tanulást.
– A Pécsi Tudományegyetem Természet-

tudományi Karán testnevelõ tanár szakon
vagyok 4. éves, most készülök a diplo-
mámra. 2009-ben szeretném befejezni. A
kétéves szakedzõi szakot is szeretném el-
végezni, és utána gyerekekkel foglalkozni.

Majd meglátom, egyelõre a sport az elsõ,
még legalább két olimpián szeretnék részt
venni.

– Paks?
– Nekem a legjobb választás volt Paks-

ra jönni. Már több mint öt éve élek itt, és
ha tehetem, akkor nem is megyek el in-
nen. Nagyon szeretek itt élni!

Kovács József

Három a magyar igazság
Harmadszor is a dobogó tetejére

állhatott az U23-as cselgáncs Eu-

rópa-bajnokságon Bor Barna, az

Atomerõmû SE versenyzõje. A

+100 kg-os súlycsoport aranyér-

mese lett 2006-ban Moszkvában,

2007-ben Salzburgban, 2008-ban

pedig Zágrábban. December 12-

én tölti be a 22. életévét. 

Fo
tó

: 
Pa

ks
i H

írn
ök

 a
rc

hí
v



2008. december 5.Paksi Hírnök 18

Az Ürgemezei Sportegyesület
vezetõje és jelenleg egyetlen
versenyzõje Cseh Attila, aki
2000-ben vette át a strandon
található mozgáspark üzemel-
tetését. A sportág: bocsa,
mely Olaszországból szárma-
zik. A játék lényege, hogy egy
24x4 méteres pályán – ami le-
het szõnyeg, vagy bármilyen
keményebb felület – a nagy
golyót (bocsát) minél köze-
lebb jutatni a kezdõponton le-
helyezett kis golyóhoz (palli-
no), mely legtöbbször gurítás-
sal történik. Egyéni játék ese-
tén 4-4 bocsával játszanak,
párosban és trióban játéko-
sonként 2-2 golyóval, azaz
összesen 4-4 illetve 6-6 go-
lyóval. A bocsák 920 g súlyú,
107 mm átmérõjû, színes mû-
anyag vagy csont golyók, a
pallinó 80g súlyú, 4 cm átmé-
rõjû mûanyag golyó. A kezde-
tekkor Magyarországon két

pálya mûködött, az egyik a
paksi volt. Cseh Attila 2002-
ben a Vak Bottyán Gimnázi-
um tornatermében már rende-
zett bocsa versenyt, az indu-
lók az intézmény diákjai vol-
tak. A folytatás azonban elma-
radt, mert a strandot átépítet-
ték és a bocsa pályák meg-
szûntek. 2005-ben ismét ki-
alakítottak két pályát, azóta
több megmérettetés is volt
már Pakson, többek közt a go-
lyó road show is. – A kezde-
tekkor ismerkedtem meg az
Alsguard Egyesület vezetõjé-
vel, Szrapkó Istvánnal. Õ a
bocsa magyarországi úttörõje,
jelenleg a Magyar Golyóspor-
tok Szövetsége elnöke. Buda-
pesten már többen, vidéken
kevesebben ûzik ezt a sportot.
Mivel megnyertem a „B” ka-
tegóriás versenyt, részt vehet-
tem Észak-Cipruson a Ciprusi
Olimpiai Játékokon, ahova 22

ország játékosai meghívásos
alapon érkeztek. A hatfõs ma-
gyar válogatott tagjaként ösz-
szesítésben az 5-6. helyen vé-
geztünk – mondta el a ver-
senyzõ.

Hazánkban egyre több pálya
épül és diákolimpiát is ren-
deznek, legutóbb az egyik
helyszín Õcsény volt. Cseh
Attila szeretné, ha a paksi is-
kolák is bekapcsolódnának a
bocsa sportba, ezért a közeljö-
võben minden általános és kö-
zépiskolát személyesen felke-
res. A tornateremben is ûzhetõ
játékhoz semmilyen elõkép-
zettség nem kell, csak kitartás
és lelkesedés. Aki kedvet ka-
pott a bocsázáshoz, és a játék-
szabályokkal is jobban szeret-
ne megismerkedni, az látogas-
son el a www.bocsa.hu hon-
lapra, vagy érdeklõdjön Cseh
Attilánál.                       

Faller Gábor  

Bocsa „olimpikon” az Ürgemezõn

Megkezdõdtek a Paks városkörnyéki diákolimpia-
sorozat küzdelmei. A grundbirkózást követõen no-
vember végén már az V. korcsoportos lány röplab-
da megyei döntõjét rendezték, melyet a paksi Ba-
logh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázi-
um csapata nyert. A II. Rákóczi Ferenc Általános
iskola tornatermében ezt követõen már a IV. kor-
csoportosok floorballoztak egymással. A négy csa-
pat – Bezerédj, Deák Ferenc, Bölcske, II. Rákóczi
– körmérkõzéses rendszerben küzdött egymással. –
Ötödik éve rendezzük a városi diákolimpiát, mely

felkészülés a területi és országos döntõkre, illetve
lehetõséget nyújtunk azoknak, akik nem akarnak
részt venni az említett versenyeken, de szeretnek
floorballozni. Ezek a meccsek alapján eldönthetik
az edzõk, tanárok, benevezik-e csapatukat a na-
gyobb megmérettetésekre – mondta el Poór József,
a Diáksport Bizottság elnöke. A IV. korcsoportban
végül a Deák diákjai diadalmaskodtak, megelõzve
a II. Rákóczi, a Bölcske és a Bezerédj csapatait. A
floorballt követõen hamarosan megkezdõdnek a te-
remlabdarúgás körzeti selejtezõi is.                      röné

December 6-án ismét kezdetét veszi, immár 19.
alkalommal az ESZI–Duna Sport Kupa. A csa-
patok és a fõszervezõk közös egyeztetése meg-
történt, ezek után kezdõdhet az immár hagyo-
mányos kispályás teremlabdarúgó torna az
ESZI Sportcsarnokban. Amatõr és a profi játé-
kosok egyaránt szerepelhetnek, így a régió
egyik legszínvonalasabb bajnoksága kezdõdhet
Mikulás napján. Bár a tervek szerint 12 csapa-
tot vártak, a PSE utánpótlás együttese azonban
még helyet kapott, így 13-an vágnak neki a so-
rozatnak. 

– Lesz egy hatos és egy hétfõs csoport. Az
alapszakasz körmérkõzéseit követõen kezdõ-
dik a rájátszás. Az elsõ hat és a 7-13. helyekért
szintén játszik mindenki mindenkivel, az utol-
só játéknapon, 2009. január 3-án pedig már a
helyosztók lesznek.– árulta el Adorján György
szervezõ. A játékvezetõk ugyanazok lesznek,
akik a korábbi években. A torna visszhangja az
utóbbi idõben nem mindig volt pozitív, erre
Adorján György külön felhívta a sípmesterek
figyelmét, de természetesen a játékosok is so-
kat tehetnek a jó hangulat érdekében. – Való-
színû, hogy az elõzõ években eredményes csa-
patok idén is jól szerepelnek majd, de a fiata-
loktól is egyre jobb teljesítményt várok – tette
hozzá a szervezõ. efgé

Drezdában találkoztak novem-
berben az országok legjobbjai a
38. sakkolimpián. A kétévente
megrendezett esemény a leg-
rangosabb, nemzetek közötti
verseny.  A 11 fordulós, svájci
rendszerû tornán a sakkolimpi-
ák történetében elõször a
meccspontok döntöttek, holt-
versenynél a táblapontokat, az-
az az egyéni eredmények ösz-
szegzését vették figyelembe.
Idén 154 férfi és nõi csapat mé-
rettette meg magát, köztük a
magyar válogatottal. A férfiak-
nál Lékó Péter, Polgár Judit,
Almási Zoltán, Balogh Csaba
és Berkes Ferenc ült asztalhoz.
Az ASE kiválósága, Berkes Fe-
renc az ötös táblán 9 meccsbõl
6,5 pontot szerzett, ezzel kate-
góriájában a 3. legjobb volt az
olimpián, a csapatból csak a
paksi sakkozó maradt veretlen!
A férfiak végül a 8., a nõk 14.
helyen végeztek.                efgé 

Csak Berkes 
maradt veretlen 

Városi diákversenyek

Indul a teremfoci
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Mozimûsor

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

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

1%
A Paksi Kertbarátok Egyesülete
ezúton fejezi ki „VIRÁGOS"
köszönetét mindazoknak akik
2007-ben a jövedelemadójuk
1%-ával támogattak bennünket.
Az ebbõl befolyt 186.895.-Ft-ot
a kertbarát tagok szakmai
útjaira, elõadásaira fordítottuk.
Kérjük, hogy aki értékeli az
Egyesület eddigi munkáját, az
utalja részünkre az adóbevallás
során az 1%-ot.

KIADÓ 

INGATLANOK

Paks fõutcáján, 
a volt konzervgyári 

irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

December 7. (vasárnap) 19 óra 
A SPANOM CSAJA

feliratos amerikai vígjáték

December 10. (szerda) 19 óra
ANANÁSZ EXPRESSZ

feliratos amerikai vígjáték

December 14 (vasárnap) 19 óra
HIGH SCHOOL

MUSICAL 3

szinkronizált amerikai 
zenés vígjáték

December 17. (szerda) 19 óra
TÜKRÖK

feliratos amerikai horror

December 21. (vasárnap) 19 óra 
A QUANTUM CSENDJE

szinkronizált amerikai film

Batyus mikulás bálra invi-
tálja az érdeklõdõket a Delelõ
Nyugdíjas Klub december 6-
án, 17 órától a mûvelõdési
központ nagyklubjába. Az
élõzenés bálba várnak minden
mulatni vágyót.

Kerámia-kiállítás nyílik a
VMK könyvtárgalériáján de-
cember 10-én, 17 órakor.
Ambach Erika munkáit dr.
Potoczky Iván ajánlja a láto-
gatók figyelmébe. 

Ugyanezen a napon 18 órakor
a filmbarátokat is várják, akik
Emir Kusturica: A papa szol-
gálati útra ment címû filmjét
tekinthetik meg. 

Karácsonyi kórustalálkozót

szervez a Balogh Antal Kato-
likus Általános Iskola és
Gimnázium a paksi iskolák
kórusainak közremûködésé-

vel, december 12-én, 15 óra-
kor a Jézus Szíve templom-
ban. 

Ünnepi mûsorral kedveske-
dik jubiláns olvasóinak a mû-
velõdési ház könyvtára, ahol
„Kedves Csinszka! Drága
Mis!” címmel, Tell Edit és
Gyulai István irodalmi össze-
állítását hallhatják december
12-én, 17 órakor. 

A Városi Múzeum idén is
megrendezi hagyományos ka-
rácsonyi versenyét, amelyre a
betlehemi csillag és a kará-
csonyi csengõ üzenetét meg-
jelenítõ pályamûveket vártak.
Az ünnepélyes eredményhir-
detés, valamint a kiállítás
megnyitója december 12-én,
délután öt órakor lesz. 

A csodagyermek címû elõ-
adásra szervez színházlátoga-
tást a mûvelõdési központ. A
Radnóti Színház produkcióját
december 12-én 19 órakor te-

kinthetik meg Budapesten.
Érdeklõdni és jelentkezni az
Ifjúsági Irodában lehet, tele-
fon: 75/519-155.

Újabb „Estbeszéd” a Café
42-ben, ahol december 20-án,
este hat órától Erdei András
kézmûves mestert és barátait
ismerhetik meg egy kicsit
másképp, az Életfa Kulturális
Egyesület szervezésében. 

Szegedy-Maszák Zoltán

most nyílott, Magányos és
társas mûvek címû kiállítását
február 8-ig tekinthetik meg a
Paksi Képtárban. 

Ingyenes internet használati
alaptanfolyamokat indít a
Paksi Közmûvelõdési Kht. ja-
nuártól az ESZI-ben és a gim-
náziumban. A jelentkezéseket
december 15-ig várják a mû-
velõdési ház ifjúsági irodájá-
ba, s bõvebb információval is
itt állnak az érdeklõdõk ren-
delkezésére. 

Programok



2008. december 5.Paksi Hírnök 20

Decemberben is kedvezõ 
betétkamatokkal várjuk!

Évi 13 % betéti kamat
(EBKM: 13%)

120 napos egyszeri lekötésû lakossági 
számlabetétekre és 3 hónapos takarékszelvényre 

évi 12,5% betéti kamat (EBKM: 12,5%) 

90, vagy 180 napra lekötött lakossági számlabetétekre.

– Az akciós kamat a pénzintézetünknél újonnan elhelyezett, 

50 ezer Ft feletti összegre érvényes !

– A betétlekötéshez nem kell egyéb szolgáltatást igénybe vennie !

– Nem kell a bankbetét mellé más befektetést eszközölnie !

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

Az akció visszavonásig érvényes!
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések 

részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Az akció idõtartama: 
2008. november 15.–2009. január 31.

Az akció részleteirõl érdeklõdjön az üzletben!

LENS OPTIKA
7030 PAKS
Dózsa György u. 20.
Telefon: 75/511-246

-20%
HOYALUX ID

PROGESSZÍV LENCSE AKCIÓ

Szemüveglencsék japán technológiával


