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NYUGDÍJAS HITEL
49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt 75 éves korig!
Felvehetõ összeg 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, futamidõ max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében
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Pályázatok benyújtásáról döntöttek
Városrehabilitációs pályázatot nyújt be az önkormányzat
a Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanácshoz, illetve
új inkubátorház építésére a
Paksi Ipari Park Kft. Az önerõ vállalásáról januári rendkívüli ülésén döntött a képviselõ-testület és napirenden
szerepelt a balneológiai központ.
A tervezett balneológiai központ esetében a PA Zrt. tulajdonában lévõ tanuszoda és az önkormányzat tulajdonában lévõ
rendelõintézet területének öszszevonásáról döntöttek, ugyanis
csak a telekösszevonással tud a
város megfelelni az összes épí-

tési elõírásnak. A telekösszevonás után, amelyben partner az
atomerõmû, végeredményben
az uszoda és a rendelõintézet is
eredeti tulajdonosáé marad. A
rendelõintézetet és az új létesítményt folyosó köti majd össze,
a különbözõ szakrendelések egy
része a gyógyfürdõ épületében
kap helyet. A tervezési program
elkészült, a kivitelezõ kiválasztását követõen megtörténhet az
elsõ kapavágás, a tervek szerint
még az idén. A beruházás,
amely a jelenlegi költségbecslés
szerint egymilliárd-ötvenmillió
forintba kerül, várhatóan önerõs
lesz, a 2011-es, illetve 2012-es
költségvetés terhére, összegzett
Hajdú János polgármester.

Két pályázat benyújtása, önrész
vállalása is a rendkívüli ülés napirendjén szerepelt. A Paksi Ipari
Park Kft. egy 2548 négyzetméter
hasznos alapterületû, 11-15 vállalkozás befogadására alkalmas
épület, és a hozzá tartozó létesítmények építésének támogatására
kíván pályázatot benyújtani a
Regionális Fejlesztési Tanácshoz, ám az önrészhez szükség
van a tulajdonos helyi önkormányzat támogatása. A 480 millió forintos beruházáshoz 200
millió forint támogatást szeretnének elnyerni.
A másik pályázat, amelyet az
önkormányzat nyújt be, városrehabilitációhoz igényel támogatást a tanácstól. Érintett a
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Ciklust értékelt a képviselõ

Lassan harmadik mandátumának végéhez ér Tóth Ferenc, a térség országgyûlési
képviselõje, akit az elmúlt
négy évrõl, s a képviselõi kulisszatitkokról kérdeztünk.
Azért kellemesebb volt az elõzõ ciklusban, amikor kormánypárti támaszom is volt – céloz
a Szabó József (MSZP listáról
bejutott képviselõje 2002-2006
– a szerk.) kollégájával eltöltött idõre a Fidesz színeiben
politizáló honatya. Most egyedül próbálta képviselni valamennyi itt élõ állampolgár érdekeit. Ha valamilyen paksi
kérdés adódott akár a város,

akár az atomerõmû kapcsán, õt
állították meg a parlamenti folyosón, s ha a térség önkormányzatai elakadtak egy-egy
munkában, rá hárult az értük
való lobbizás is. Nem csukódik
be minden ajtó attól, hogy ellenzéki, ha igen, egy másikat
kell keresni, mondja mozgásterét illetõen. Egyébként a kormány és az ellenzék parázs viszonyából nem következik
egyenesen, hogy ne tudnának
együtt dolgozni a más irányultságú képviselõk. – Lehet értelmes vitákat folytatni a parlamentben és van a „színház” része, mikor a képviselõk egymás torkát harapdálják, aztán

öt perc múlva már a folyosón
együtt beszélik meg a történteket – avat be a kamerák által
nem pásztázott világba. Mint
vallja: a veszekedés nem viszi
elõbbre a dolgokat, ám ha van
egy cél, amelyikhez több út is
vezet, le kell ülni és meg kell
vitatni, melyik járható – bár az
esetek túlnyomó részében a
kormányoldalnak van szava,
többsége folytán. Az oktatási
és tudományos bizottság tagjaként vitából bõven kijutott számára is a felsõoktatás, szakképzés, kisebbségek oktatása
terén, s mint mondja, sok rossz
törvény született, amivel nem
értett egyet. Ami viszont nem
túl gyakran adatik meg egy
képviselõ életében, hogy olyan
nagy horderejû döntésben vehessen részt, amely szinte száz
százalékos egyetértéssel születik – ilyen volt a tavaly márciusi, atomerõmû-bõvítés elõkészítésérõl szóló döntés. – Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy
ennek részese lehetettem, hiszen ez az elõttünk álló évtized
legnagyobb beruházása. Ennek
hatása a környezõ településeken is megmutatkozik majd, az
egész választókörzetben mun-

Szentháromság tér és környéke,
a Deák ház, a Villany utcai piac
lefedetlen része, valamint kamerarendszer kiépítését tervezik az
Erzsébet Nagyszálloda és a tér
környékén. A több elembõl álló
pályázat támogatási intenzitása
közel 66 százalék, az elnyerhetõ
maximális támogatás 400 millió
forint, ezt célozza az önkormányzat. A munkák összköltsége 608 millió forint, az önrész
208,5 millió. Ezzel a pályázattal
összefüggésben arról is döntött
a testület, hogy az önkormányzat megvásárolja a Szentháromság téren lévõ ÁFÉSZ bolt épületét, ugyanis a beruházás megvalósításához szükség van a területre. Amíg nem kell az épületet elbontani, az eladó visszabérli az önkormányzattól.
-kgykahelyeket, megélhetést teremt
– taglalja.
Ezt azonban a ritka pillanatok
egyikeként jegyzik. – Mint azt
látjuk, ez nem a diadal négy
éve volt. Sok-sok botránnyal,
végre nem hajtott reformmal,
zuhanó gazdasággal – mint
mondja, ha ilyen szempontból
nézzük az elmúlt négy évet,
akkor nagyon rossz bizonyítványt állítanak ki valamennyi
képviselõrõl a választópolgárok. – Másfelõl, ha az egyéni
képviselõt nézik az emberek,
az is fontos mérce, hogy lehete vele egyáltalán találkozni, ha
elmondják gondjukat-bajukat,
meghallgatja-e, próbál-e segíteni, s tovább vinni az illetékes
fórumra a problémát – ecseteli,
hozzátéve, hogy igyekezett
minden olyan eseményen részt
venni, ahol személyesen találkozhatott a térség lakóival, s az
õket érintõ problémákkal. A tapasztalatokat összegezve úgy
látja: az embereket leginkább
az foglalkoztatja, hogy mi lesz
velük. Munkahelyre van szükségük, márpedig most sokaknak nincs. – Függetlenül attól,
hogy ki lesz az országgyûlési
képviselõ, a legfontosabb feladat a munkahelyek teremtése
– hangsúlyozza Tóth Ferenc.
Dávid Ildikó
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Városháza

Nemrégiben komplex hatósági vizsgálatot tartott a polgármesteri hivatalban a Regionális Közigazgatási Hivatal. A
vizsgálat után gratuláltak a
szakmai
munkához
dr.
Blazsek Balázs címzetes fõjegyzõnek, aki immáron huszadik esztendeje vezeti az intézményt. Tevékenységének
bemutatásával új sorozatot indítunk, amelynek fókuszában
a hivatal áll.
A jegyzõ az önkormányzat közigazgatási-szakmai vezetõje,
feladatait a jogszabály precízen
megfogalmazza. A képviselõtestület hivatalának vezetõjeként õ adja ki a hivatal dolgozóinak a munkaszervezési feladatokat, utasításokat. A köztisztviselõk felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, amelyet a polgármester korlátozhat, mégpedig úgy, hogy az általa meghatározott körben egyetértése szükséges. Ilyen lehet a kinevezés,
vezetõi megbízás, annak visszavonása, felmentés, illetve jutalmazás. A jegyzõ intézi a saját
hatáskörébe utalt államigazgatási ügyeket, dönt azokban a ható-
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A jegyzõi hivatal

sági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át, illetve elõkészíti döntésre a polgármester hatáskörébe tatozó államigazgatási
ügyeket. A jegyzõ feladata továbbá gondoskodni az önkormányzat mûködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ide
tartozik a testületi ülés adminisztratív szervezése, a törvényességet szem elõtt tartva a határozatok, rendeletek tartalmi és
formai elõkészítése, végrehajtásuk ellenõrzése. A testületi, illetve bizottsági üléseken tanácskozási joggal vesz részt, kötelessége jelezni, ha a döntésnél jogszabálysértést észlel.

Dr. Blazsek Balázs címzetes
fõjegyzõ elmondta, az elsõ szabadon választott képviselõ-testület olyan szintû és minõségû
szabályozást alakított ki, amely
kiállta az idõ próbáját, és amelyre késõbb már könnyû volt építeni, illetve a többi testület is jó
minõségben hozta meg döntéseit. A jó mûködés alapfeltétele,
hogy a jegyzõ a polgármesterrel, a bizottsági elnökökkel,
képviselõkkel jó szakmai kapcsolatot alakítson ki, illetve,
hogy támaszkodhasson az osztályvezetõk, csoportvezetõk
munkájára. Ha jól mûködik az
apparátus, akkor könnyebb a

Folytatódik az intézmény-felújítás
A Munkácsy utcai óvoda 29 éve
épült, azóta kisebb-nagyobb,
leginkább állagmegóvó beruhá-

zások történtek az intézményben. Január végén, az Öreghegyen található óvodában vizes-
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blokk-felújítás és világításkorszerûsítési munkák kezdõdtek.
Az épület hátsó részében a csoportszobákban a gyerekek zavartalanul játszhatnak, míg a
bejárat felõli oldalon a felnõttek
fúrnak-faragnak. – Péntek délután már itt voltak a kivitelezõ
cég szakemberei és a nagyobb
volumenû bontási munkálatokkal végeztek a hétvégén. A foglakozások zavartalanul folynak,
jelenleg a farsangra készülünk –
mondta el Badics Sándorné, a
Munkácsy utcai óvoda részérõl.
Ulbert Sándor, a kivitelezõ cég
vezetõje korábban egyeztetett
az óvodavezetõvel, így mindkét
fél pontosan tudta, mire számít-

feladatok végrehajtása, húzta
alá. A hivatal szervezeti felépítését, amely az elmúlt húsz évben
többször változott, az önkormányzat hatáskörébe utalja a
törvény. A jelenlegi felállásban
a titkársági osztály része a polgármester, illetve a jegyzõ stábja, valamint az oktatási és kulturális csoport. Mûködik gyámügyi csoport, igazgatási, szociális, mûszaki, valamint pénzügyi
osztály, utóbbin belül pénzügyi,
tervezési és adócsoport. Az önkormányzat történetében viszonylag új keletû az okmányiroda, illetve a kistérségi osztály.
A hivatalban mindezek mellett
belsõ ellenõrzési csoport is mûködik, amely közvetlenül a
jegyzõhöz tartozik, ugyanis a
jogszabály nem engedi meg,
hogy szervezetileg rajta kívül
bárkinek alárendelt legyen. Az
elmúlt tíz évben nem volt olyan
szintû államigazgatási reform,
amely érintette volna a polgármesteri hivatalt, a feladatokat
tekintve viszont voltak változások, gondoljunk csak a kistérségi feladatok megjelenésére,
vagy az okmányiroda felállítására, tájékoztatott a fõjegyzõ. A
hivatal munkáját bemutató sorozatunk következõ részében a
pénzügyi osztály tevékenységét
ismerhetik meg olvasóink.
Kohl Gyöngyi
hat a beruházás ideje alatt. A
munkálatokat közbeszerzési eljárást követõen nyerte el az
Ulbert Kft. A vállalkozás 2009
nyarán hasonló felújítást végzett a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában is. – A Munkácsy
utcai óvoda esetében a határidõ
április eleje, a beruházás értéke
közel 20 millió forint. Ezzel
párhuzamosan a Deák Ferenc
Általános Iskola felsõ tagozatos
épületében és a Dunakömlõdi
Óvodában is megkezdõdtek a
vizesblokk-felújítási munkálatok, melyek összesen 27 millió
forintba kerülnek, átadási határidõ mindkét esetben március
vége – tette hozzá Csepregi Péter, a mûszaki osztály munkatársa.
Faller Gábor
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Többet lógnak a szeren

Minden nap lesz testnevelés óra az önkormányzati fenntartású paksi általános iskolákban a következõ tanévtõl. Az
1-6. osztályosok heti öt, a 7. és 8. osztályba járó diákok heti három órában
mozoghatnak órarendbe épített órákon, de utóbbiak számára is biztosítják
a napi mozgás lehetõségét.
A közoktatási törvény 2003 óta kötelezõvé
teszi az iskolák számára, hogy mindennap
biztosítsák a testmozgást az alsó tagozatos
diákok számára. A szabályozás azonban
nem csak testnevelés óra keretében írja ezt
elõ, ezért ez a gyakorlatban kevés településen valósul meg, városunkban sem volt általános. A paksi önkormányzat a gyermekek
egészségének védelme érdekében úgy döntött, hogy változtatni szeretne, ezért több
Tolna megyei település gyakorlatát is megvizsgálták az elmúlt hónapokban. Bonyhád
valamennyi általános és középiskolájában

mindennap van testnevelés óra. Gyakorlatukat eredményesnek ítélték, így a bonyhádi
tapasztalatok alapján készült el a paksi tervezet. – Mindenki által köztudott, hogy a mai
gyerekek a városi életmód miatt általában
mozgásszegény életet élnek. Ha a szülõ szeretné is, sokszor nem tudja biztosítani gyermeke számára a megfelelõ természetes fizikai terhelést. A mindennapi testnevelés bevezetésével szeretnénk ezen is segíteni, hiszen így iskolai keretek között, tanrendbe
építve rendszeresen sportolhat minden paksi
általános iskolás diák – indokolta a testnevelés órák számának emelését Hajdú János
polgármester. A képviselõ-testület januári
ülésén döntött a mindennapi testnevelés bevezetésérõl. – Az új rendszer a 2010/2011-es
tanévtõl mûködik majd, oly módon, hogy az
1-6. osztályokban mindennap lesz testnevelés óra, a 7. és 8. osztályosoknak heti három
szerepel majd az órarendjükben, de számukra is biztosított lesz tanórán kívüli, illetve tömegsport foglalkozások keretében a napi
mozgás – tájékoztatott Péterné Iker Ivett oktatási és kulturális csoportvezetõ. A döntést
megelõzõen szakértõk véleményezték a tervezetet, a szülõi munkaközösségek képviselõi is elmondták javaslataikat és a három iskola vezetõjének, valamint szaktanárainak
segítségét is kérte az önkormányzat a minél
hatékonyabb rendszer kidolgozásáért. Az intézményvezetõk a fenntartó kérésére úgy
módosították az óraterveket, hogy a plusz
testnevelés órák beillesztése ne növelje a
gyermekek terhelését és a pedagógiai programban szereplõ óraszámok se emelkedjenek. Így a tanulók heti óraszáma változatlan
marad, a testnevelés más tantárgyak terhére
kerül be az óratervbe. Az igazgatók számításai szerint a többlet testnevelés órák ellátásához a személyi és tárgyi feltételek minden iskolában adottak, tehát sem pedagógusok fel-
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vételére, sem tornacsarnokok építésére nincs
szükség. A mindennapi testnevelést szeptembertõl egyelõre az általános iskolákban
vezetik be, de ha a fogadtatás és a tapasztalatok kedvezõek lesznek, az önkormányzati
fenntartású középiskolákban is szerepel
majd a jövõben az órarendekben.
– Az oktatás minõségét és hatékonyságát
is kedvezõen befolyásolja, ha a diákok állóképessége megfelelõ. A mai világban elkényelmesedtek a tanulók, mozgásszegény
életmódot élnek. Ha a gyerekekben minél
kisebb korban ki tudjuk alakítani a mozgás
iránti igényt, a sportos életmódot, akkor nagyobb diákként és felnõttként is az egészséges életmódot fogják folytatni – mondta el
Till Józsefné, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola igazgatója.
Árki Marianna, a Bezerédj Általános Iskola vezetõjének véleménye szerint az a fajta
együttmûködés, csoportmunka és fegyelem,
amit a sport révén meg tudnak tanulni a gyerekek, a közismereti tantárgyak tanításánál
is hasznosítható, hiszen minden területen fegyelem szükséges az eredményes munkához. Emellett mivel egyre több a testnevelésbõl felmentett, gerincbetegséggel, asztmával küzdõ kisgyermek, reményei szerint,
ha ez már felmenõ rendszerben fog mûködni, megfelelõ prevenciót jelenthet az egészségvédelem szempontjából is.
Schmidt Klára, a Deák Ferenc Általános
Iskola igazgatója azt emelte ki, hogy a gyermekek állóképessége az utóbbi idõben nagyon sokat romlott, sokszor a tanórán figyelni vagy ünnepélyeken állni is nehezen
tudnak a diákok. A mindennapi testnevelés
bevezetése sokat segíthet fizikai állóképességük javításában, de a gyermekek személyiségfejlõdésére is nagy hatással lehet, hiszen az együttsportolás és a közös játék, az
empátia kialakításában, az öröm, a bánat és
a kudarc feldolgozásában is biztos alapot
nyújthat.
Dallos Szilvia

Bajnok a Deák floorball csapata

Parádés helyszínen

A Kispályás Floorball Diákolimpia országos bajnoka 2010-ben a paksi Deák Ferenc
Általános Iskola I. korcsoportos fiú csapata. Tagjai: Tell Balázs, Vidákovics Elián,
Flaisz Denisz és Szekszárdi Milán, akit beválasztottak az All Star csapatba is.
Az Egerben rendezett kétnapos országos döntõ 96 csapat részvételével zajlott januárban.
A fiúknál és a lányoknál 6-6 korcsoportban 8-8 együttes sportszerû, izgalmas és színvonalas mérkõzéseket játszott. Az általános iskolás kategóriában a Deák Ferenc Általános
Iskola csapatai nemcsak Paks városát, de Tolna megyét is képviselték, míg a középiskolásoknál az ESZI-s diákok vettek részt a döntõn. A IV. korcsoportos lányok is ragyogóan
szerepeltek, akik másodikként zártak, a torna legjobbjai közé Adorján Viktóriát is beválasztották. A III. korcsoportos lányok pedig a bronzot harcolták ki maguknak. Az érmeket Martinek János olimpiai bajnok akasztotta a sportolók nyakába. A paksi csapatokat
Klopcsikné Somorjai Mária és Poór József készítette fel.
röné

A Magyarországon rendezett és nézõcsúccsal záruló futsal Európa-bajnokság
elõmérkõzéseként bonyolították az országos diákolimpia 4. korcsoportjának
megyei döntõit. A tolnai finálét a Papp
László Sportarénában az Oroszország–Szerbia csoportmeccs elõtt a paksi
Bezerédj és a szekszárdi 5-ös iskola csapatai
vívták.
Az
Akkerman
Gábor–Molnár József felkészítette egylet 5:2-re legyõzte ellenfelét és az országos döntõbe jutott.
efgé
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Horváth Zoltán indul a Jobbik színeiben

– Pártunk fontos célja a politikusbûnözés megszüntetése
és a cigánybûnözés visszaszo-

rítása. Ez utóbbit nem erõszakos rendteremtéssel kívánjuk
elérni, hanem a cigányság felzárkóztatásával – hangsúlyozta a paksi rendezvényen
Sneider Tamás, a Jobbik Magyarországért Mozgalom alelnöke, majd külön kiemelte a
nyugdíjkérdést. A Jobbik
programjában szerepel a 200
ezer forint feletti, úgynevezett
„diktatúranyugdíjak” csökkentése. Hozzávetõleg 15
ezer olyan ember él ma hazánkban, aki komoly párttisztséget töltött be a diktatúra
idején, s ezért többszázezer

Pályázatot hirdetett Paks önkormányzata
a város közigazgatási területén hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, lakásszövetkezetek és társasházak
közösségei, illetve panellakások tulajdonosai számára energia-megtakarítást eredményezõ beruházások támogatására. A pályázatokat január 25-tõl várják a polgármesteri hivatalban, a részletes feltételeket, adatlapokat megtalálják a www.paks.hu honlapon. A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket
személyesen a városháza mûszaki osztályán (II. emelet 234-es iroda) vagy telefonon, a 75/500-580-as számon Dóczi Miklósnak tehetik fel.
Hajdú Jánost és munkáján keresztül
Paksot is megismerhetik a Hálózat Televízió városvezetõket bemutató sorozatában.
A polgármester címû mûsort február 6-án,
23 órakor sugározza elsõ alkalommal a
Hálózat tv csatornája, ismétlések: 7-én
17.30, 13-án 23 óra, 14-én 17.30.
A képviselõ-testület munkáját követhetik nyomon február 10-én, délután két
órától személyesen a városháza nagytermében vagy élõben a TelePaks Kistérségi
Televízió képernyõjén. Ekkor tárgyalják
elsõ fordulóban a városvezetõk Paks
2010-es költségvetését. Több intézményi
beszámoló mellett döntenek Paks Város
Közfoglalkoztatási Tervérõl is, és kiírják
a pályázatot a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Paks Térségi Pedagógiai
Szolgáltató Központ és a PRO ARTIS
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
vezetõi tisztségére.

forintos nyugdíjat kapnak.
Ezeket meg kell felezni, és el
kell osztani a kis- és középnyugdíjasok között – mondta
el a Jobbik alelnöke, aki a
nyugdíjrendszer feltõkésítését
emelte ki másik fontos feladatként. A program szerint
az önkéntes magánnyugdíjpénztárak megszüntetésével és a külföldi pénzintézeteknél kezelt több mint 3 ezer
milliárd forint visszavezetésével a magyar nyugdíjbiztosítóhoz már akár egyéves tartalék keletkezhet a nyugdíjrendszerben.

Éjszaka is lát a traffipax
Ötven darab lézeres sebességmérõt helyeztek üzembe az ország rendõrkapitányságain. Tolna megyébe kettõ került a korszerû berendezésekbõl, egy Szekszárdra,
egy Paksra. Az új mûszerrel – amelynek
értéke 4,5 millió forint – sikerült pótolni
azt a meghibásodott sebességmérõt, amelyet korábban az atomerõmû jóvoltából
használtak a paksi rendõrök. Az új mûszert, ha még nem is napi rendszerességgel, de már használják a paksi kapitányságon, mondta el Bakonyi László. A közlekedési alosztályvezetõ hozzátette, hogy
egyelõre két kolléga rendelkezik az üzemeltetéshez szükséges tudással és illetékességgel. A kapitányság másik húsz munkatársát is felkészítették már a berendezés
üzemeltetésére, rövidesen megérkeznek az
errõl szóló tanúsítványok és nem lesz akadálya annak, hogy akár naponta pásztázza

az utakat gyorshajtókra „vadászva” a sebességmérõ. Az állványra és autóba szerelhetõ mûszer rendkívül korszerû, a beépített lézeres fényképezõgépnek köszönhetõen éjjel is lát, felismeri és rögzíti a
rendszámot és sebességet.
A mûszer használata kizárja annak lehetõségét, hogy akár a felvételt, akár az azt
követõ eljárást befolyásolják a mûködtetõk helyben. Emberi beavatkozás nélkül
készít fotót a gyorshajtókról, amit mûholdas kapcsolat révén automatikusan továbbít feldolgozásra. Az üzemeltetõ járõr maximum annyit tud mûszak végén, hogy
hány fotó készült, de azt például már nem,
hogy mennyivel ment a kocsi, ami a képre
került.
Újdonság még, hogy a ma ismert detektorok nem érzékelik, így nem tudják elõrejelezni a sofõrnek.
-vida-

Fotó: Molnár Gyula

A
„diktatúranyugdíjak”
csökkentése, a magánnyugdíjpénztárak megszüntetése,
elegendõ tartalékok képzése
– a nyugdíjasok problémáinak megoldására egyebek
mellett ezeket a terveket tartalmazza a Jobbik Magyarországért Mozgalom programja. A párt kampányindító paksi rendezvényén a helyi
elképzelésekrõl is tájékozódhattak a résztvevõk.

A paksi fórumon a II. számú
választókörzet országgyûlési
képviselõjelöltje, Horváth
Zoltán is ismertetõt tartott. Öt
pilléres programjából, amely
a közbiztonság, az egészségügy, az oktatás, a mezõgazdaság és az energetika területeit
érinti, kiemelte a paksi vonatkozású elképzeléseit. – Az
atomerõmû bõvítését, az elkerülõ út megépítését, a dunai szállítás növelését, a turizmus fejlesztését, a panelprogram folytatását, valamint
a kis- és középvállalkozások
támogatását kiemelten fontos
feladatnak tekintem – mondta
el a képviselõjelölt.
-dal-
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Kapacitásbõvítés a látogatóközpontban is
Blokkjai mûködtetésére, az
üzemidõ meghosszabbítását
megalapozó lépésekre koncentrál, illetve az új blokkok létesítésének elõkészítésén dolgozik
idén az atomerõmû szakember
gárdája. A négy reaktor gazdaságos és biztonságos üzemeltetése azért nagyon fontos, mert
ez teremti meg az anyagi feltételeket és az erkölcsi alapot a
bõvítéshez. Éppen ezért a paksi
atomerõmû minden dolgozója
fontos szerepet tölt be az erõmû
bõvítésében, azok is, akik a
blokkok üzemeltetésében, karbantartásában vesznek részt,
fogalmazott Süli János, a Paksi
Atomerõmû Zrt. évértékelõ sajtótájékoztatóján Budapesten.
Az elmúlt év kiemelkedõ volt,
hiszen túlszárnyalták az eddigi
termelési eredményeket. A tervet e tekintetben is, és az árbevételt illetõen is túlteljesítették,
az elõbbinél 4,1 százalékkal, az

utóbbinál 9,2-vel. A tavalyi termelés 15.427 GWh volt, az árbevétel 154,1 milliárd forint, az
értékesítési ár még mindig a
legalacsonyabb az országban:
10,67 forint. A termelés növekedésének, illetve a válság miatti igénycsökkenésnek köszönhetõ, hogy a hazai energiafelhasználás terén nõtt a paksi
erõmû aránya, tavaly Paksról
származott a hazai energia
43%-a.
A jó eredmények hátterében
egyrészt az áll, hogy véget ért a
teljesítménynövelési projekt,
amelynek köszönhetõen a paksi erõmû névleges teljesítménye elérte a 2000 megawattot.
Jók a rendelkezésre állási és a
biztonsági mutatók is. A négy
paksi blokk kihasználtsága tavaly 89,32% volt.
Korábban jelentõs létszámleépítést hajtottak végre, ám ez
véget ért, mondta Süli János,

tavaly már két százalék körüli
emelkedés volt tapasztalható.
A vezérigazgató elmondta,
hogy március 1-ig 160 fõt átvesznek az MVM leányvállalataitól, mert bebizonyosodott,
hogy ilyen formában hatékonyabb a munkavégzés. Jelentõs létszámbõvítésre legközelebb akkor kerül sor, amikor
elkezdõdik a tervezett két
blokk felépítése. Az ezt elõkészítõ Lévai projektre komoly
feladatok várnak idén, hiszen
dolgoznak a szakember-utánpótlás biztosításától kezdve a
tender kiírásán át a finanszírozási modell megalkotásán is.
Fontos dátum 2011 vége, mutatott rá a vezérigazgató, akkorra születhet meg a tender.
Szintén jelentõs ez az idõpont
az üzemidõ-növelés szempontjából is, akkor kell benyújtani
az engedélykérelmet a hatósághoz.

Már az idén döntéseket hozhatnak az új erõmûvet építõ
cég formájáról, finanszírozásról, illetve a szakember-utánpótlást biztosító oktatásról.
A hazai lakosság többsége
egyébként támogatja az új
blokkok építését, a megkérdezettek 65%-a nyilatkozott így.
A már meglévõ blokkok elfogadottsága még ennél is magasabb, 77 százalék. Mittler István kommunikációs igazgató
ennek kapcsán beszélt arról,
hogy a látogatóközpont kapacitása határán fogad évi 25-30
ezer látogatót, a tájékoztató kamion nagy népszerûségnek örvend, a tervek szerint bõvítik
azt a kört, ahova ellátogat. Készül az új atomenergetikai múzeum, ami további lehetõséget
jelent arra, hogy a lakosság
megismerje az atomenergiát és
az atomerõmûvet.
Vida Tünde

A magyar televíziózás meghatározó alakját, Vitray Tamást látta vendégül idei elsõ
estjén a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör.
Meghívását az elnök, dr. Hüse István azzal indokolta, hogy bár nem politikus, a
közélet fontos szereplõje, akit bölcsessége okán érdemes meghallgatni. Hozzátette, Vitray Tamás mindig azonos értékrendet képviselt és nem is volt szükség rá,
hogy változtasson ezen.
Vitray tanár úr éppen emiatt, a minden
körülmények között állandó értékrend
miatt mondott búcsút a katedrának múlt
év végén. Úgy gondolta, hogy idejétmúlt
lett a tudás, amit õ képvisel. A televízió
világa megváltozott.
– Úgy éreztem, hogy amit én tanítottam
eddig, arra már nincs szükség. Ezt nem
szomorúan mondom, csak mint tényt.
Más lett ez a mesterség, más lett az igény
az emberrel szemben. A súgógép miatt
többnyire az már nem történhet meg, ami
számomra legfontosabb volt ebben a
mesterségben, hogy a gondolat ott szülessen meg, a nézõ jelenlétében. Nem
mondom, hogy ez rosszabb, de más – fogalmazott. Hozzáfûzte, hogy ha az ember valamit évek óta hobbiból csinál, és

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Vitray Tamás: „Feleslegessé vált, amit tudtam”

nem az érte járó anyagiak jelentik a dolgok örömét, nem szabad folytatni, ha
már nincs értéke. – Ha azért gyûjtök bélyeget, hogy a leszármazottaim jó módban éljenek, és kiderül, hogy azok már
elértéktelenedtek, eldobom – hozta a példát. – Feleslegessé vált, amit tudtam, tette hozzá keserûség nélkül. Elárulta, a televíziózást mint isteni ajándékot tekintette életben. – Õ választott engem, nem

tudtam a létezésérõl sem, de benne megtaláltam valamit, ami az életemet jelentette – összegezte.
A kérdésre, hogy mit kellene tenni, hogy
a jövõben ismét több magyar arany szülessen az olimpián, azt felelte: semmi gond
nincs, csupán lassan a helyünkre értünk.
– Ez nem jelenti azt, hogy tehetségtelenek vagyunk, hanem azt, hogy az eszközeink gyengébbek. Az olimpia szórakoztató iparrá vált. Álmodozni arról, hogy
visszajönnek azok az idõk, amikor tíz-tizenhat arany született, nem érdemes,
mert nem fog bekövetkezni. Inkább az
volna jó, ha mindenki rájönne, hogy neki
is sportolnia kell, akkor még lehetünk
büszkék az eredményeinkre, fogalmazott.
A Kossuth-díjas televíziós személyiség
elõadását megelõzõen közgyûlést tartott
az egyesület. Az alapszabály módosításáról tárgyaltak. Földindulásszerû változások nem lesznek, fogalmazott az elnök,
de – mint mondta – pontosabban meghatározzák a prioritásokat. Szó esett az idei
programokról is, legközelebb közös disznótort, azután bált rendeznek az iparosok.
Lesz közös kirándulás is, az úti cél ezúttal a Duna felsõ szakasza lesz.
-vt-
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Jégtörõ az erõmûnél

Pécsi Tudományegyetem
Felnõttképzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar
2010 szeptemberétõl Pakson ismét elérhetõ az

EMBERI ERÕFORRÁS
TANÁCSADÓ MESTERSZAK,

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Legutóbb 1997 telén volt anynyira hideg, hogy jégtörõ hajó
cirkált az atomerõmû dunai bejáratánál. Az idei jégzajlás az elõrejelzések szerint mintegy két
héten keresztül igényel készültséget. Másodpercenként 100110 köbméter vizet emel ki a
Dunából az atomerõmû, ezzel
biztosítják a reaktorban keletkezett hõ visszahûtését. A Duna vize a hidegvizes csatornán keresztül jut be az üzembe. Az
atomerõmû szakemberei folyamatosan figyelik az idõjárást. Ha
tartós a hideg és elkezdõdik a
Duna jegesedése, szükség van a
csatorna bejáratánál lévõ úgynevezett uszadékfogó védelmére.
– Biztonsági okokból ilyenkor
két uszályt vontatunk a dunai
bejáróhoz és egy jégtörõ hajó is
érkezett, hogy a jégzajlás ne
sértse meg az uszadékfogót és
ne okozzon problémát az üzem
vízellátásában – mondta el

Paksi Hírnök

amely az elsõ helyes jelentkezések alapján
Magyarország legnépszerûbb mesterképzése 2009-ben!

Mittler István. A PA Zrt. kommunikációs igazgatója arról is
tájékoztatott, hogy egyéb módon is gátolják a hidegvizes csatornában a jégképzõdést: a meleg vizes csatornából csõvezetéken érkezõ vízzel folyamatosan
melegítik a beérkezõ Duna-vizet, így az üzem mûködésében a
hideg idõ nem okozhat problémát. A négy reaktor jelenleg is
maximális teljesítménnyel üzemelve több mint 2000 megawatt
áramot termel a magyar villamos energia rendszerbe.
Dallos Szilvia

A korábbi humán szervezõ egyetemi szak utódja az új felsõoktatási
rendszerben a két éves emberi erõforrás tanácsadó mesterszak. A
képzés célja olyan szakemberek képzése, akik humán és gazdasági
jellegû ismeretek birtokában egyaránt biztosan mozognak a munkavállalás világában és a továbbképzés rendszerében.
A Pécsi Tudományegyetem szakemberei elsõsorban a korábban személyügyi szervezõ, munkavállalási tanácsadó, humán erõforrás menedzser, vagy humán szervezõ szakon végzett hallgatóknak ajánlják
a képzést (õk egyébként korábbi tanulmányaik egy részét el tudják
fogadtatni), ám felvételt nyerhet bármely fõiskolai vagy egyetemi
szakos diplomával rendelkezõ jelentkezõ, aki a mesterszak tanulmányaival párhuzamosan vállalja egyes korábban hiányzó ismeretek
megszerzését. A mesterképzés költségtérítéses, levelezõ képzésként
kerül indításra.
FELVÉTELI JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2010. február 15.
További információt a www.feek.pte.hu honlap felvételizõknek szóló
részében találhatnak az érdeklõdõk.
A PAKSI KÉPZÉS FELTÉTELEIRÕL INFORMÁCIÓT AD: Ruff Ferenc,
Dél-Dunántúli Humánerõforrás Kutató és Fejlesztõ Nonprofit Kft.
7030 Paks, Dózsa György u. 95., Telefon: 06/75/510-117
e-mail: rufffe@npp.hu

Gyümi – a friss gyümölcs zamata
Decemberben múlt egy éve,
hogy a DUNARÉT Kft. FaddGyörgymajorban épített üzemében elkezdte Gyümi márkanéven gyártani és forgalmazni
frissen préselt natúr gyümölcsleveit.
Ezt az egészséges és finom italt
Pakson is elkezdik forgalmazni –
ez adta a beszélgetésünk aktualitását.
Mit kell tudni a Gyümirõl?
A legfontosabb jellemzõje,
hogy a gyümölcs alapanyagán
kívül nem tartalmaz semmi
egyebet. Nincsen benne hozzáadott cukor, adalékanyag, víz,
tartósítószer, színezék stb. A
gyártás során a válogatott és
mosott gyümölcsöt ledaráljuk,
a levét kipréseljük. Ezután tartályokban 8-10 órán keresztül
ülepítjük, majd kb. 80 Celsius
fokon kíméletesen hõkezeljük,
majd csomagoljuk.

Milyen kiszerelésben és
csomagolásban kapható?
Az osztrák gépsoron 5 literes
zsákokba töltjük, amelyet azután
dobozba helyezünk (bag-in-box
technológia). Ez a csomagolás
biztosítja, hogy felbontás után –
a gravitációnak köszönhetõen –
csapon keresztül történik a kiadagolás. A termék hûtést nem
igényel, mivel az adagolás után
a csap légmentesen visszazár. Ezt
nevezhetjük a családi kiszerelésnek.
Mi van akkor, ha valaki
nem szeretne 5 litert megvenni?
Igen, ezt a kérdést mi is megkaptuk, így kifejlesztettük a 3 dl-es
Gyümini, illetve a fél literes Gyümi
500 talpas tasak csomagolásban
kapható termékeinket. Bátran
mondhatjuk, hogy a fogadtatása
minden eddigi elképzelésünket felülmúlta. Örömünkre szolgál,

hogy a gyerekek is szívesen fogyasztják. Az volt a célunk, hogy
olyan egészséges és finom hazai
terméket állítsunk elõ, amelyet a
mai gyermekek is szívesen fogyasztanak.
Hol kapható a termék
Pakson?
Most szervezzük a paksi értékesítési csatornánkat, amely folyamatosan bõvül. Kapható már az
Áfész üzleteiben, illetve a Kereszt
utcában a Marcsi zöldségesnél.
A pontos értékesítési pontokat a
faddi üzemünkben Szeri Gabriella üzemvezetõtõl megtudhatják!
Milyen terveik vannak még
ezen túl?
Most készült el a 350 tonna kapacitású új hûtõházunk. Ebben tudunk fogadni gyümölcsöt bértárolásra is. Ezen túl az elmúlt év
õszén nagy sikere volt a bérgyártásnak. Ebben az esetben a hoz-

zánk behozott almát lepréseltük és
a csomagolt levet adtuk vissza a
gazdáknak. Kisebb tétel esetén
azonnal levet tudunk visszaadni a
préselés díjának megfizetése után.
Kinek ajánlják a Gyümit?
Mindazoknak, akik kedvelik és
értékelik az eredeti ízeket, és
hangsúlyt fektetnek az egészséges táplálkozásra.
(X)
Címünk:
Dunarét Kft.
7133 Fadd–Györgymajor
Tel.: 74/446-308 30/660-8801
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Magukra hagyott emberek?
Hiába él az energia városában, Pakson Bese Sándor, életét mégis szinte teljes sötétségben kell élnie. A súlyos beteg férfi lakásában szeptemberben kíméletlenül kikapcsolták az áramot a szolgáltatók, mivel Sándor képtelen
volt fizetni a számlákat – így
írt minap az egyik hazai bulvárlap. A történet fõszereplõje
több mint 120 ezer forint tartozást halmozott fel az áramszolgáltatónál, amely kikapcsolta az áramot. A férfi – ezt
már a Tolnai Népújság írta –
százszázalékos rokkant és kérvények sorát írta hiába a szolgáltatónak. A másik elgondolkodtató történet a Munkácsy
utcában esett meg, kigyulladt
egy sorházi lakás, amelyben
egy szinte magatehetetlen ember élt. A lakás feltehetõen
azért kapott lángra, mert tulajdonosa rengeteg limlomot, tüzelõt halmozott fel az épületben. A házban egyébként már
nem volt áram, víz és vezetékes gáz. A szomszédok azt
mondták, sejtették, hogy baj
lesz, a házban élõ férfi gondozásra szorult volna, de „addig,
amíg nem történik baj, senki
nem tesz semmit”.

Badics Istvánné az utóbbi
eset kapcsán elmondta, hogy
tudtak arról, hogy gondoskodásra szorult volna a férfi, amit
fel is ajánlottak neki, de nem
fogadta el. A polgármesteri hivatal szociális osztályának vezetõjét,
illetve
Gogolák
Róbertnét, a szociális intézmények igazgatóját kérdeztük arról, hogy mit tehet az önkormányzat és annak intézményei,
hogy lehetõleg senki ne jusson
ehhez hasonló sorsra.
Badics Istvánné elmondta,
hogy mindkét esetet ismerték.
Bese Sándor ügye pozitív fordulatot vett, mert egy Kecskeméten élõ önzetlen ember segített neki, kifizette hátralékát,
így már van áram a férfi lakásában. Általánosságban azt
mondta el az osztályvezetõ,
hogy esetükben nem a jó szándék, hanem a jogszabályok határozzák meg azt, hogy tudnak-e anyagi segítséget nyújtani. A szociális ellátások kifizetését a nyugdíjminimum összegéhez kötik, ami viszont három éve változatlanul 28.500
forint. Például sem átmeneti
segélyt, sem lakásfenntartási
támogatást nem kaphat olyan
személy, aki egyedül él és jö-

vedelme meghaladja az 51.300
forintot. Ez – mint Badics
Istvánné is mondta – rendkívül
kevés, de nekik nincs mérlegelési joguk e támogatások odaítélése során. Az osztályvezetõ
hozzátette: a jellemzõ az, hogy
az önkormányzattól várnak elsõsorban segítséget és nem a
családtól. Sok esetben az elkeserítõ helyzetben lévõ embereknek családjuk, gyerekeik
vannak. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a családtagok, rokonok nem akarnak segíteni, netán hálátlanok.
Olyan esetek is vannak, amikor a rászorulók nem fogadják
el a segítséget. Igaz ez az önkormányzati intézmények által
kínált szolgáltatásokra is, amelyek nem pénzbeli, hanem természetbeni juttatások. Ezekért
a jövedelem arányában fizetni
kell, de Pakson nem ismeretlen
a méltányosság fogalma, krízishelyzetben tudják és szokták is mérsékelni a díjakat.
Gogolák Róbertné elmondta,
hogy senkire nem lehet ráerõszakolni a szociális ellátásokat.
Tapasztalataik szerint nem
emelkedett az utóbbi idõben az
ezekre rászorulók száma, igaz,
õk fõként nem az anyagi, ha-

Nincs engedélye a kutyamenhelynek
Költöznie kell a kutyamenhelynek, vagy az önkormányzat bírságot szab ki, mert engedély nélkül mûködik. Gál Tiborné elmondta, hogy nagy meglepetésként hatott, amikor kézhez vette
dr. Blazsek Balázs levelét. Paks
város jegyzõje felszólította, hogy
számolja fel a telepet, mert
amennyiben ezt nem teszi meg
15 napon belül, az önkormányzat
élni fog a végrehajtás eszközével. A menhelyvezetõ nem számított erre, mert, mint mondta,
abban bízott, hogy az önkormányzat ígéretének eleget téve
segítséget nyújt egy új telep létrehozásában. Gál Tiborné azt
mondta, nem tud és nem készül

elköltözni. Pakson nincs másik
telep, az ország többi menhelye
tele van, az állatokat, ahogyan
eddig sokszor elmondta, nem
hagyja elaltatni. Lapunkat úgy
tájékoztatta, hogy a Vácikai Cerberus Alapítvány telepén 420 kutya van.
Dr. Blazsek Balázs elmondta:
tarthatatlan, hogy valaki figyelmen kívül hagyja az önkormányzat felszólításait, és semmit nem
követ el, hogy eleget tegyen az
elõírásoknak. Ha most sem történik semmi, élnek a törvény adta
lehetõséggel és pénzbírságot rónak ki az alapítványra. A város
fõjegyzõje a telep mûködését illetõen következõképpen fogal-

mazott: le kell szögeznünk, hogy
a kutyamenhelynek létezése óta
semmilyen engedélye nincs, és
az üzemeltetõ nem is tesz semmit, hogy ezeket beszerezze.
Mint mondta, az önkormányzat
továbbra is kész támogatni, hogy
minden tekintetben megfelelõ
menhely épüljön Pakson. Ahhoz
viszont nem kívánnak asszisztálni, hogy egy ezer férõhelyes telep létesüljön, felröppent ugyanis a híre, hogy egyes állatvédõknek ez az elképzelése. Dr.
Blazsek Balázs közölte, nem történhet meg, hogy fél országból
itt gyûjtik össze a kutyákat és a
paksi adófizetõk pénzébõl tartják
el azokat.
-vt-

nem egészségügyi nehézségekkel küszködõkkel találkoznak.
Az intézményvezetõ elmondta,
hogy hiába minden törekvésük, természetesen nincs olyan
település – így Paks sem az –,
ahol ne volna ellátatlan ember.
Paks azonban tapasztalatai szerint az országos átlagnál jobb
helyzetben van. Arról is beszámolt, hogy kapcsolatban állnak
a rászorultak ellátásával foglalkozó intézmények, segítik õket
a háziorvosok is. Mint mondta,
elõ-elõfordul, hogy a kapott
jelzés nyomán felkeresnek valakit, de nem nyernek bebocsátást, nem fogadják el ezt a segítséget. Ritka, de megesik,
hogy a rendezetlen körülmények között élõ emberek jól érzik magukat az általános normáktól eltérõ körülmények között. Néha az is elõfordul, hogy
a felajánlott szolgáltatással
azért nem él az érintett, mert
azért fizetni kell. Az intézmény
házi segítségnyújtást, étkezést,
jelzõrendszeres ellátást, nappali és bentlakásos ellátást nyújt.
A családsegítõ szolgálat – az
intézmény részeként – további
segítséget tud adni, mondta el
Gogolák Róbertné hozzátéve,
erõszakkal segíteni, az embereket uniformizálni azonban
nem lehet.
Vida Tünde

Állásajánlat
Paks város önkormányzata
pályázatot hirdet építésügyi
hatósági, környezetvédelmi
ügyintézõ munkakör határozott idõre szóló betöltésére. Jogosítvánnyal rendelkezõ építész-, építõ-, illetve településmérnököket
várnak. A pályázatok benyújtási ideje március 31.,
az állással kapcsolatban
Hum Ferenc mûszaki osztályvezetõnél érdeklõdhetnek a 75/500-526-os telefonszámon, illetve a részletes kiírást megtalálják a
www.paks.hu oldalon is.
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Családi pótlék: természetben is adhatják
gyermek helyzetén változtatni,
és csak annak eredménytelensége esetén alkalmazhatják a
védelembe vételt, illetve a családi pótlék természetbeni juttatását. A gyermekvédelmi törvény elkülöníti az intézkedési
jogkör birtokosát és a családot
segítõ szakmai szolgálatot. A
vizsgáló és javaslattevõ a gyermekjóléti szolgálat, a határozatot viszont a jegyzõ hozza meg.
A természetbeni juttatás a
családi pótlék legfeljebb felét
érintheti. Eseti gondnokot jelölnek ki, aki egy elkülönített
számláról kezeli a pénzt, felhasználásáról szigorú, havi elszámolással tartozik. Eseti
gondnok lehet például családtag, szociális munkás vagy védõnõ. A határozat legfeljebb
egy évre szól, de meghosszabbítható vagy menet közben
megszüntethetõ, összegezte az
új rendelkezés lényegét Borbás

A gyermekvédelmi törvény
2010. január 1-jétõl bevezeti a családi pótlék természetbeni juttatásának, valamint a gyermekvédelmi
igazgatási bírság kiszabásának lehetõségét. Mindkettõ a fokozatosság elvére
épülõ szankció.
Abban az esetben, ha egy gyermek veszélyeztetettségét a szülõ elhanyagoló magatartása
okozza, a családi pótlékot nem
a gyermekre fordítja, és az
érintett szakemberek úgy gondolják, hogy ez megállapítható, akkor a szülõ önrendelkezési joga részben korlátozható.
Egy új rendelkezés értelmében
a védelembe vétel részeként
megállapítható a családi pótlék
természetbeni juttatása. Fontos
azonban, hogy elõször mindenképpen a szociális munka
eszközeivel kell megpróbálni a

László. A Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje hozzátette, hogy Pakson
erre még nem volt példa, de tapasztalataik alapján sajnos számítanak rá, hogy lesz. Szintén
új elem a gyermekvédelmi törvényben a gyermekvédelmi
igazgatási bírság, amely a
gyermekvédelmi jelzõrendszer
tagjainak mulasztását szankcionálja, a mûködtetõvel, intézményvezetõvel, illetve a fenntartóval szemben alkalmazható, mértéke legfeljebb kétszázezer forint. A gyermekvédelmi
jelzõrendszer mûködése alapvetõ fontosságú a gyermekvédelemben, hiszen ha nincs jelzés a különbözõ problémákról,
például tíz órát meghaladó iskolai hiányzásról, elhanyagolásról, gyermekbántalmazásról, akkor a rendszer nem tud
reagálni. A tapasztalat az, hogy
a jelzések több mint egy évti-

Fórum a panelek tûzvédelmérõl
vizsgálatok alapján probléma,
hogy a konyhai elszívók mögötti szellõzõaknák lezárásai nem
minden esetben készültek el,
ami kedvez egy esetleges tûz
emeletek közötti terjedésének,
ezért ezek pótlása fontos lenne,
nem beszélve a szellõzõ rendszerek tisztításáról, karbantartásáról. Tûz keletkezése szem-

Az elmúlt években több alkalommal történt paneltûz Magyarországon. Az események
arra indították a paksi tûzoltókat, hogy lakossági fórumra hívják a társasházak közös képviselõit, és széleskörû tájékoztatást
adjanak tûzvédelmi kérdésekben, mondta el Bán Attila, a
paksi tûzoltóság parancsnoka. A
tapasztalat azt mutatja, hogy a
tüzek túlnyomó része a konyhákban keletkezik. A szakértõi

pontjából probléma, hogy a régebben épült társasházak villamos hálózata, gépészeti rendszere elavult, tette hozzá Pfeffer
József. A tûzmegelõzési osztály
vezetõje arra is felhívta a figyelmet, hogy a panelépületek utólagos hõszigetelésével éghetõ
homlokzati rendszer alakul ki,
amely szintén kedvez a tûz ter-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A társasházak tûzvédelmi
helyzetérõl adtak tájékoztatást a Paksi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság szakemberei azon a lakossági fórumon, amelyre a közös képviselõket várták. A találkozón a
társasházi tüzek tapasztalatairól, az utólagos hõszigetelés
tûzvédelmi kérdéseirõl esett
szó, valamint felhívták a figyelmet a társasházakban alkalmazandó tárolási szabályokra.

Az új szabályzat szerint a nyílászárók körül tûzgátló szigetelést,
például kõzetgyapotot kell alkalmazni – mondja Pfeffer József.

zed után sem érkeznek megfelelõen. Az új rendelkezés szerint, ha a gyermekvédelmi jelzõrendszer tagja jelzési vagy
együttmûködési kötelezettségének nem tesz eleget, a gyámhivatal értesíti a jegyzõt, illetve javaslatot tesz a fegyelmi
felelõsségre vonás elindítására.
A törvény nem abból indul ki,
hogy rossz szándékból történt
a mulasztás, ezért itt is él a fokozatosság elve. Probléma
esetén elrendelhetnek esetmegbeszélést, továbbképzést,
a gyermekvédelmi igazgatási
bírság az utolsó lépcsõfok,
mondta el Borbás László.
Hangsúlyozta, hogy nem „boszorkányüldözésrõl” van szó,
hanem arról, hogy a döntéshozók beillesztettek a rendszerbe a jelzési kötelezettség
mellé egy alkalmazható
szankciót.
-gyöngyjedésének. Az új országos tûzvédelmi szabályzat 2008-as
megjelenésével a korábbi helyett új módszert vezettek be a
hõszigetelõ rendszerek vizsgálatára, aminek eredményeképpen az alkalmazástechnikai feltételek is módosultak, ami bizonyos mértékben emeli a költségeket. Pfeffer József kiemelte,
hogy a korábban szigetelt épületek megfelelnek a tûzvédelmi
elõírásoknak, a tûzoltóság mint
tûzvédelmi szakhatóság hozzájárult ezekhez a felújításokhoz.
Az európai uniós normáknak
megfelelõ új szabályozás a tûzbiztonság fokozását szolgálja.
Mindezek mellett felhívták a
szakemberek a figyelmet a tárolási, használati szabályokra, többek között arra, hogy gázpalackot, festéket, hígítót se a lakásban, se a közös helyiségekben
ne tároljanak. A tûzoltóság Pakson 2001-ben végzett utoljára
átfogó ellenõrzést a társasházakban, és mivel az elektromos
és villámvédelmi rendszer felülvizsgálat érvényessége lejár,
újabb várható.
-kgy-
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Digitális készülõdés
Pár évtizede még fekete-fehér
tévénket cseréltük színesre, s
néha felsejlik a hétfõi adásszünet is. Ma megszámlálhatatlanul sok csatorna és technikai
vívmány között válogathatunk. Tanuljuk, mi az a HD és
mit jelent majd nekünk, nézõknek az egyre többször hallott digitális átállás. Mindezekrõl Kovács Tibort, a TelePaks
Kistérségi Televízió fõszerkesztõjét faggattuk és arról is:
milyen felkészülést ró mindez
magára a mûsorkészítõre.
Jelenleg országosan három csatornát (M1, TV2, RTL Klub)
foghatnak tetõ- vagy szobaantennával azok, akik sem kábel-, sem
pedig mûholdas szolgáltatásra
nem fizettek elõ. A kísérleti jelleggel elindult digitális földfelszíni adással már összesen hetet,
ha megvan az ehhez szükséges
technikai hátterük, azaz egy

dekóder, ami vagy a tévékészülékbe építve, vagy pedig (ha azt
még nem akarjuk cserélni) külön
is kapható. Ennek elõnye, hogy a
fentebb említett jelenleg hét adót
(ebben már M2 és Duna Tv is
van) elõfizetési díj nélkül láthatják, s aki a közszolgálati és néhány kereskedelmi csatornán túl
nem kíván több közül választani,
annak megfelelõ. A digitális átállás többször csúszott idõpontja
szerint – amit uniós törvény ír elõ
– Magyarországon 2012-ben
szûnik meg végleg a hagyományos analóg sugárzás, s erre a nézõknek is fel kell készülniük,
taglalja Kovács Tibor, aki azonban arra is felhívta a figyelmet: a
jelenlegi földi sugárzás legjobb
minõségben a hagyományos tévékészülékekkel fogható. A digitális átállást a technika fejlõdése
kényszeríti ki, hiszen ezzel egy
frekvencián több csatornát jobb
minõségben láthatunk majd, s az
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elterjedõben lévõ LCD-tévéken
is részletgazdag, éles képet. Ahhoz azonban, hogy ezt megtegyük, szükség van egy jelátalakító készülékre is, a fentebb említett dekóderre. Ha a kábel- vagy
mûholdas adást választjuk, itt
maga a szolgáltató biztosítja az
említett készüléket. (Ebben az
esetben tehát nem szükséges
olyan televíziót vásárolnunk drágábban, amelyikbe ezt már beépítették.)
A képernyõn mostanában elõbukkanó HD felirat egy lényegesen jobb minõségû adást takar, s
azt, hogy a mûsor már ilyen technikával készült. Ez azonban önmagában nem jelent semmit, ha
a tévénk nem HD felbontású, továbbá ha nincs az ehhez szükséges jelátalakítónk, vagy nem fizettünk elõ a kábelszolgáltatónál
digitális csatornákra. A digitális
átállással majdnem mindent
ilyen minõségben nézhetünk
majd (a HD angol betûszó, jelentése nagy felbontású), azért csak
majdnem, mivel a még hagyományos technikával készült mûsorokat lehet ugyan majd digitális sugárzással is továbbítani, ám
nem HD minõségben.
Nem kis fejtörést okoz a digitális felkészülés a helyi tévék számára, osztja meg a tennivalókat
a fõszerkesztõ. A paksi televízió
már rendelkezik két HD kamerával és a hozzá tartozó vágószámítógéppel. Ez jelenleg mintegy
8 százaléka a televíziózás összes
eszközszükségletének, hiszen
egy televíziós adás lebonyolításához képkeverõ, feliratozó,
adáslebonyolító, stúdiókamera,

vezénylõegység, monitor és még
sok egyéb más szükségeltetik.
Készülnek tehát már HD felvételek, ami azonban csak akkor
jut majd el a nézõkhöz is, ha az
egyéb technikai feltételek is
adottá válnak. Mint azt Kovács
Tibortól megtudtuk, terveik szerint a kötelezõen végrehajtandó
digitális technológiai fejlesztést
2012 elsõ félévében végzik majd
el. (Az átállás határideje 2012.
december 31., ezt követõen sehol nem lesz mód a hagyományos sugárzásra). Ez több tízmilliós tétel, de korántsem olyan
drága, mint a 15 évvel ezelõtti
eszközvásárlás, amikor egy televíziós kamera 6-7 millió forintba, egy ehhez szükséges videomagnó pedig 3-4 millióba került.
A fõszerkesztõ úgy látja: nagy a
bizonytalanság a helyi tévék körében, hiszen a feladatot mindenki tudja, de a források elõteremtését illetõen sok a kérdõjel,
költséges mûfajról lévén szó.
Úgy véli, lesznek szerkesztõségek, melyek áldozatul esnek az
újabb – országos csatornát is
megterhelõ – kihívásnak. A digitális átállás részletes terve a
TelePaksnál már elkészült. Az
eszközpark egyébként többszörösen is megérett már a cserére,
hiszen mindenre kiterjedõ fejlesztés közel húszéves megalakulása óta nem volt az intézményben, létezik olyan Commodore(!) logógenerátor, amelyik az országban egyedül már
csak itt mûködik. A technika
órája azonban megállíthatatlanul
ketyeg – nézõnek, mûsorkészítõnek egyaránt.
Dávid Ildikó

ELADÓ INGATLANOK

Szekszárdon, a Szüret utcában panorámás, 5 szobás sorházi családi ház
sok extrával eladó. Irányár: 29 M Ft

A Kossuth Lajos utcában 4 szobás, összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 21,3 M Ft
A Kossuth Lajos utcában 3 szobás, földszinti, felújított lakás,
garázzsal, kerttel eladó. Irányár:
16,8 M Ft
Dunakömlõdön a Sánchegy utcában 2,5 szobás, összkomfortos
családi ház eladó.
Irányár: 11,5 M Ft

Dunaszentgyörgyön a Malom utcában összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó. Irányár: 15,8 M Ft
Kiadó Pakson, a Fenyves utcai üzletsoron egy 25 m2-es üzlethelyiség.
Ingatlanok eladása, vétele elõtti
értékbecslés, épületdiagnosztikai vizsgálat.
Részletes felvilágosítás:
Fonyó Lajos ingatlan értékbecslõ, közvetítõ.
Tel: 30/557-3645. e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

2010. február 5.
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Munkában a tévé
Talán nem is gondol bele a tévénézõ, hogy
egy tudósítás mennyi munkafolyamaton
megy keresztül, amíg a képernyõre kerül.
A TelePaks híradójának másfél-két perces
anyagai mögött rendre 2-3 órás munka áll.
A forgatás csak az elsõ lépés, ezután a szerkesztõ „kiszkripteli” a felvételt, megírja és
felmondja a narrátorokat, majd mindez a
vágószobába kerül. Közben a híradó mûsorvezetõjével zöld háttér elõtt felveszik a
„felkonfokat”, a híradó-összerakó pedig
összeilleszti a kész blokkokat. A feliratok
csak ezután kerülnek a helyükre. Mintegy
tíz ember összehangolt munkája szükséges,
hogy az adáslebonyolító 19 órakor elindíthassa a TelePaks Híradót. Fotó: Kövi G.
További fotók: www.paksihirnok.hu
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Idén májusban ünneplik a sillert
sorban családi, baráti összejöveteleken fogynak a paksi borok.
– Talán a közeljövõben hazánkban is kialakul olyan
megközelítés, mint Ausztriá-

bortörvény egyes értelmezések szerint nem teszi lehetõvé
a siller, de egyéb bor készítését sem, fehér és kék szõlõ
egyidejû erjesztésével. Ám valójában ez téveszme, ugyanis

ban vagy Szlovéniában, hogy
a családi gazdaságokban megtermelteket, köztük a bort is,
egyszerûsített eljárással lehet
piacra juttatni, s nem kell felvállalni hozzá azokat a komoly költségeket, amellyel
mondjuk a palackozás is jár –
reménykednek a vezetõség
tagjai.
Paks legnépszerûbb boráról
is beszéltek.
– Polgár Zoltán ötlete nyomán kikutattattuk a régi hírneves paksi sillert, amely nagy
múltra tekint vissza. A siller
három napig erjesztett vegyes
(fehér és kék) szõlõ; fõ alkotóeleme a kadarka. A magyar

megengedi azokon a területeken, ahol hagyományosan készítettek ilyen borokat – a paksi siller is ebbe a kategóriába
tartozik. A népszerûsítése érdekében szervezett fesztivál is
nagyon sikeres volt a közönség körében és a késõbbiekben
igyekeztünk az országban hírét vinni ennek. A második,
immár hivatalos sillerfesztiválra már 95 minta érkezett,
32 településrõl hoztak borokat. Az idén lesz a harmadik (a
nulladikkal együtt a negyedik)
fesztivál, új idõpontban, május
közepe táján. Most a fõszervezõ a paksi önkormányzat lesz,
ugyanis idén elõször városi

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Egyre
népszerûbbek
a
Sárgödörtéri Présháztulajdonosok Egyesületének rendezvényei, s ezzel együtt szaporodnak a paksi borok kedvelõi is.
A jövõre jubileumát ülõ egyesület az évek alatt a semmibõl
hozott létre komoly értékeket,
fõ célként tûzve ki a kulturált
borfogyasztás elterjesztését,
borünnepek megszervezését, a
paksi bor hírnevének visszaszerzését. Terveikrõl, sikereikrõl beszélgettünk Leber Ferenc
elnökkel és Kovács Mihály fõpohárnokkal.
– Jó idõben alakult az egyesület, csaknem a paksi borpince megszüntetésével egy idõben, aminek következtében a
szõlõsgazdák
kilátástalan
helyzetbe kerültek, nem volt
érdemes bort termeszteni –
mesélik. – Polgár Zoltán, az
egyesület borbírája javaslatára
tavaszi borversenyt rendeztünk, aminek keretében minden benevezõ borosgazda bírálhatott is, így sokat tanulhattunk egymástól. Ezzel kezdõdött a paksi bor szinten tartása, egyre több sikert értünk el
a versenyeken, ahová bormintákat küldtünk. Láthattuk,
hogy a boraink nem rosszabbak, mint másoké, csak épp
nincsenek menedzselve. A következõ évben tartottuk a
Márton-napi újboráldást, ez
mára igazi népünnepéllyé
vált. Az egyesületnek, nevével
ellentétben, nem csak a
sárgödörtéri présházak tulajdonosai lehetnek tagjai, hanem bárki, aki támogatja az
egyesület célját, attól függetlenül, hogy rendelkezik-e
présházzal akár a téren, akár
másutt a városban. A téren található 70 présházból ötvennek tulajdonosa egyesületi
tag. Ez a tagság több mint felét teszi ki.
A tagok közül kevesen tudják azt a piacra kerülési nagyságot elérni, amellyel érdemes
felvállalni a piacon való megjelenés költségeit, ezért elsõ-

Harminckét éremmel (8 arany, 14 ezüst, 10 bronz) tértek haza
a paksi és dunakömlõdi borászok a vajdasági Temerinbõl, ahol
13. alkalommal rendezték meg a Vince-napi nemzetközi borversenyt. A zsûriben négyen képviselték a Paksi Hegyközséget.
A helyi kertbarátok meghívására 760 mintát neveztek több országból, a paksiak és kömlõdiek több mint harminc nedûvel
szálltak versenybe. A legnagyobb sikert Spiesz József könyvelhette el: 2007-es cabernet sauvignon barik bora 292 minta közül a második legmagasabb pontszámmal nagyaranyérmet
nyert. Két aranyat hozott el vörös kategóriában Temerinbõl
Mayer István, egyet-egyet Takács József, Kovács Ferenc és
Haaz Ferenc, a fehérborok között a Szedmák Pince, a rozék között pedig Hoós László oklevelére került arany minõsítés.

programként szerepel, de a saját programelemeinket ugyanúgy hozzátesszük majd, mint
az elmúlt években. Rendezvényeink fõ támogatója az atomerõmû és a város önkormányzata – sorolják.
Arra a kérdésre, hogy menynyire tekintik célnak az országos babérokat, elmondták: az
a probléma, hogy nincsenek
Pakson vezetõ borászatok, sokan csak mûkedvelõk.
– Fontos, hogy olyan borászok legyenek közöttünk, akiket követni tudunk mi, hobbiborászok. Ha ez megvalósul,
lesz esély kitörni a paksi határokon. Jó lenne, ha egy idõ
után kereskedelmi tevékenység is járulna a borászkodáshoz, és nem csupán mûkedvelõ szinten, saját részre
történne a bortermelés. Tudni
kell, hogy a Sánchegy olyan
minõségû szõlõ termelésére és
bor készítésére alkalmas,
amely a magyarországi nagy
bortermelõ vidékeken készült
borokkal vetekszik, sok esetben jobb is annál, erre több
gyakorlati példa is van. A sillert zászlós borunknak tekintjük, fõ vonzerõnek, hisz egyedisége és a benne rejlõ reklámérték révén ide csalogathatja a közönséget. Önmagában nem veheti fel a versenyt
egyéb neves magyar borvidékek fajsúlyosabb boraival, viszont a siller hírére idegyûlõ
közönség megkóstolhat más
paksi borokat, lehetõség nyílik a silleren keresztül ezek
megismertetésére is. A borturizmus már nálunk is beindult,
hisz rendszeresen érkeznek
csoportok a Sárgödör térre és
a környezõ utcák présházaiba.
Az atomerõmûbe, illetve
Paksra érkezõ turisták meglepve tapasztalják, hogy a
szép környezetben, a biztonságos atomerõmû mellett, a
Sárgödör téren milyen jó borok készülnek – fûzte hozzá
végül Kovács Mihály.
Sólya Emma

13

2010. február 5.

A következõ leírás – talán – bármelyik régi paksi utcára illene, ahol nem a házak,
hanem a közösség formálta az utcaképet.
Kedves arcokat látok a gyerekkoromból:
Fink Éva nénit, Vajer Kati nénit, Annus
nénit a vaskilincses kis utcaajtó mögött…
Abból az idõbõl, amikor vendéglátóim –
Ring Mihály és felesége, Hanol Manyi néni – fiatalok voltak. És még korábbról,
amikor még Manyi néni is gyerek volt, és
az Akác utca 37. szám alatt élt szüleivel és
két öccsével…
„Az Akác utcai sváb házakban három
helyiség volt: az elsõ, a hátsó szoba és középen a nyitott konyha. Télen a sparheltben égett a tûz, ahol fával, venyigével,
csutával tüzeltek a háziak. A vacsora után
az asszonyok elmosogattak, a férfiak kukoricát morzsoltak, a gyerekek a kukoricacsutával játszottak. Jó nagy telek voltak. Sokszor az ajtót sem lehetett kinyitni
egy-egy nagy hóesés után, s amikor a felnõttek félredobálták a havat, olyan átjáró
alakult a házak között, melynek falai közül a kisebb gyerekek ki sem látszottak. A
lovas szánon kívül más közlekedési eszköz nem volt és a völgyben nagyokat lehetett szánkázni. Csak néhányszor zavarta meg két legényember a boldogságun-

Hogy volt…?

Élet az
Akác utcában

kat, amikor polyvával szórták fel a
csúszkapályát…
Tavasszal a 350 öles kertekbe, a virágzó
gyümölcsfák mellé legtöbben krumplit vetettek. Malac került az ólba, csirke, kacsa
a baromfiudvarba, módosabb házaknál ló
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és tehén is. Akadt dolog a ház körül és a
kicsi földön is, a szõlõvel. Az állatetetés a
legnagyobb gyerek feladata volt: a jószág
volt az elsõ, aztán jöhettünk mi,
gyerekek…
Nyáron az embert próbáló aratás ideje
következett, majd a cséplés. Az asszonyok
kipakolták a szekrényeket s a Dunára hordták az összes ruhát, nagymosásra…
Õsszel, szüret idején, amikor minden
kézre szükség volt, otthon kellett maradnom a kisebb öcsémmel, és amikor áldott
emlékû Rézbányai tanító néninek elmondtam, miért nem mehetek iskolába, azt
mondta, vigyem el a testvéremet is, s így
nem hiányzom a tanórákról. Az öcsém hároméves sem volt, de ott lehetett velem, a
»közös iskolában«…”
A szomszédok összejártak, a gyerekek ott
sertepertéltek a felnõttek körül, hallottak
mindent, amit szüleik megéltek. Nem értették ugyan, amit beszéltek, de késõbb,
felnõtt életük során minden szó értelmet
kapott, minden tapasztalást hasznosítottak.
Nem rendhagyó történet, amit leírtam,
akkoriban bizonyosan még hétköznapibb
volt. De, ami emberi még akad ebben a
mai világban, ezekbõl az egyszerû történetekbõl való.
Tell Edit

A kistérség kultúrájáért dolgoznak
Több mint két éve alakult meg
a Paksi Kistérségi Közkincs
Kerekasztal azzal a céllal,
hogy összefogja és segítse a
kistérség kulturális területen
dolgozóit. Az együttmûködés
és a közös programok eredményeként tavaly elkészült a kistérségi stratégia, amely a helyzetelemzés mellett tartalmazza
a területen fellelhetõ lehetõségeket és a jövõ terveit is. –
Tartalmas volt a 2009-es esztendõ, számtalan programmal
biztosítottuk az eredményes
közös munkát. Szakmai tudásunk fejlesztése érdekében egy
szakmai napot, két tapasztalatcsere látogatást szerveztünk,
illetve négy elõadást, amelyek
mindig kapcsolódtak egy adott
feladat megvalósításhoz –
mondta el Bodó Katalin, a
szervezet koordinátora. A
kerekasztal háromnapos pályázatíró tréninget is szervezett, 15 szakember részvételével és három új kiadvánnyal

járultak hozzá a kulturális terület népszerûsítéséhez. Az
egyikben a Közkincs, a referens és a szolgáltató központ
feladatairól, szolgáltatásaikról
olvasható tájékoztatás, a második kiadvány a kistérség
kulturális intézményeinek elérhetõségét és a települések
rendezvényeit tartalmazza, a
harmadikban a kistérségben
élõ egyéni és csoportos elõadók címjegyzéke lelhetõ fel.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezte meg a
csoport a Tájoló programot,
amelyben a kistérség amatõr
mûvészeti csoportjainak közremûködésével hat hátrányos
helyzetû településre vittek el
rendszeresen programokat.
Emellett a kerekasztal tagjaként dolgozó szakemberek tevékenyen részt vettek a februári Kistérségi Kulturális Találkozó, az októberi I. Kistérségi
Nyugdíjas Találkozó, valamint
a Kultúrházak éjjel-nappal el-

nevezésû országos rendezvény
paksi programjainak megszervezésében és lebonyolításában. Hat alkalommal tartott
elõadásokkal
egybekötött
megbeszélést a szervezet,
mindig a kistérség más-más
települését választva helyszínül, így is segítve a helyi kulturális értékek megismerését
és népszerûsítését. A paksi
csoport bekapcsolódott a régiós és az országos munkába is.
Két konferencián mutatták be
tevékenységüket a társszerveknek és segítették a Kaposvári Kistérségi Kerekasztal
megalakulását is. A Paksi Kistérségi Közkincs Kerekasztal
nyitott szervezet, folyamatosan csatlakozhatnak azok, akik
tenni szeretnének a kistérség
kulturális életének fejlesztéséért. A csoport jelenlegi 37 tagja több mint 40 szervezetet
képviselve dolgozik idén is tovább a közös célok megvalósításáért.
-dal-

Diákköri találkozó
Idén elõször városi szintû programként hirdette meg a Vak
Bottyán Gimnázium hagyományos kultúra napi programját, a
Vak Bottyán Tudományos Diákköri Találkozót. A jelentkezõk
szabadon választott témában készíthettek tudományos dolgozatot, amelyet szóban is bemutattak a zsûri elõtt. A Duna vízminõségének vizsgálata egy új vízanalitikai monitoring rendszer
segítségével; A magyarországi
németek sorsa a XX. században
– ízelítõül néhány a dolgozatcímek közül. A bírálóbizottságot a
jelentkezõk által feldolgozott területek hozzáértõi alkották. A
diákok munkáit a könyvtárban
õrzik. A gimnázium három diákja, Tereki Máté, Tóth Ferenc és
Kirchkeszner Csaba részt vett a
Kutató Diákok Országos Egyesülete által szervezett regionális
tudományos diákköri konferencián Zalaegerszegen. Valamennyien továbbjutottak az országos döntõbe.
-vt-
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Híres paksiak, paksi hírességek

Bézi Sándor

Hallgatom a Telepaks mûsorismertetését a Tûzvirág Táncegyüttes megalakulásának évfordulóján az együttes vezetõ
táncosaival készült beszélgetésrõl, s azonnal Bézi Sanyi
(ahogy Pakson hívták, a
Sinya), az örökifjú táncos és
néptánctanár, együttesalapító,
a hajdani mester és a késõbbi
tanárkolléga jut eszembe. Vele
együtt mindaz a derû, lendület,
ugyanakkor a közös munkában
kérlelhetetlen következetesség,
ahogy õt egykori táncosaként,
a Vak Bottyán Gimnázium hajdani táncegyüttesének alapító
tagjaként megismerhettem.

Bézi Sándor 1935. május 11én született Pálfán, kántortanító édesapja mind a négy gyermekét taníttatta. Iskoláit szülõfalujában kezdte, majd a középiskolát Szekszárdon végezte. Gimnazistaként ismerte és
szerette meg, ahogy akkoriban
hívták, a népi táncot, s lett a
szekszárdi együttes, s ezzel
egyidõben az 1946-1949 között Szekszárdon megalakult
Béri Balogh Ádám Népi Kollégium (NÉKOSZ) tagja. A pécsi
Tanárképzõ Fõiskolán, majd
Egerben folytatta tanulmányait. Diplomáját általános iskolai
rajz–földrajz szakos tanárként
kapta, s 1958-ban Madocsán
kezdett tanítani.
Paksra 1960-ban került, elõször a II. Számú Általános Iskolában, majd nyugdíjazásáig
a III. Számú (a késõbbi Deák
Ferenc) Általános Iskolában
dolgozott. Az iskolában tanárként is megbecsült tagja volt a
tantestületnek, ám város- és
megyeszerte ismertté a néptánc, a táncoktatás tette. Tevé-

kenységének értékét a város is
elismerte, õ kapta meg elsõként a 2002-ben alapított „Paks
Kultúrájáért” díjat.
Miután Blazsek Frici bácsi
(aki a madocsai iskolában igazgatója volt) lett a járási kultúrotthon vezetõje Pakson, rávette,
hogy a paksi kultúrotthon anyagi támogatásával egy gimnazistákból toborzott tánccsoportot
alapítson és vezessen (táncoktatói oklevele is volt). Az 1960ban alakult együttes már a következõ év tavaszán bemutatkozott a dunántúli gimnáziumok
kulturális seregszemléjén, a
Keszthelyi Helikonon, s a következõ években rendszeresen
fellépett a megye és a Paks környéki települések mûvelõdési
otthonainak rendezvényein, kulturális seregszemléken. Az
együttes, melyet 1976-ig vezetett, ezután meg is szûnt, de nem
a tánctanítás, koreográfusa és
betanítója lett a nagy társasági
nyitótáncoknak, amelyek a paksi középiskolák hagyományos
báljait tették ünnepélyesebbé.
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Bézi tanár úr 1995-ben hivatalosan nyugdíjba vonult, bár
óraadóként még évekig tanított. A régi tagokból a gimnázium alapításának 50. évfordulójára rendezett gálaestre
újjászervezte a tánccsoportot
(sajnos én ebben már nem vettem részt), amely a jubileumi
fellépés sikerének hatására
Örökifjú Néptáncegyüttes néven még 10 évig mûködött.
Számtalan fellépésükön külföldön és belföldön mindig
hatalmas sikert arattak. Az
együttes általa készített rajzos-képes statisztikája szerint
fellépéseik száma: hazai 55,
külföldi 13, a közös buli 72
volt. Táncoltak a Tûzvirág
Együttes elsõ, bemutatkozó
gálaestjén is, önálló számmal
s a fináléban is, s énekeltek a
szekszárdi Bartina együttes
cd-jén.
Az Örökifjak még felléptek a
gimnázium alapításának 60.
évfordulóján is, de ekkor õ már
nem élt, 2005. január 7-én halt
meg. Az együttes tagjai pedig,
ha táncolni már nem is, de emlékezni, beszélgetni egymással
összejönnek azóta mindig,
minden hónap elsõ csütörtökén.
Kernné Magda Irén

„Tolna megyei mûvészetért” díjat adományoztak Gutai Istvánnak írói tevékenységéért. A megye alkotóinak, elõadóinak
és a kultúra támogatóinak elismerésére 2000-ben alapította a
kitüntetést a Bárka szalon, a Kézjegy klub és a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége. Minden évben öten vehetik át a
magyar kultúra napján.
Hobbi író vagyok hiszen intézményvezetõi feladataim állnak
az elsõ helyen, mondja Gutai
István, a Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatója. Elmondása szerint írásaiban mindig a lehetõ legegyszerûbben
és legtömörebben igyekszik kifejezni mondanivalóját. Elsõ
könyve „Valóságshow” címmel jelent meg 2004-ben. A
kötetben tizenhat novellája és
négy rövid dramatikus mûve
olvasható, amelyek különbözõ
folyóiratokban jelentek meg

1982 és 2000 között. Második
önálló kötete a „Gyönyörû a
szibériai erdõ” volt, amelyben
az orosz frontot, hadifogságot,
a gulágot megjárt emberek
visszaemlékezéseit, az 1956-os
forradalomról szóló történeteket, illetve egy tolnai település,
Sárpilis mindennapjait örökíti
meg, és ír a rendszerváltást követõ választásokról. A könyvek
mellett Gutai István jegyzi a
„Kilenc szerzõ színt keres” címû drámakötetben megjelent
„Kedves Gozsdu” címû színjá-

tékot, illetve a Wass Albert
„Tizenhárom almafa” címû regényébõl írt „A medve bõrire”
címû vígjátékot. A könyvtár
vezetõjeként bábáskodik az intézmény Hiador sorozata felett, amelyben eddig megjelent
nyolc kötet, Károly János
Requiem ’56 címû CD-je, valamint egy pályázat kapcsán
gyermekrajzokat és könyvajánlásokat tartalmazó falinaptár Lázár Ágnes szerkesztésében. Jelenleg három témán
dolgozik. Dr Balázs Kovács
Sándorral karöltve kutatja a
sárköziek Temes megyei kirajzását, felidézni készül Tüskés
Tibor alakját, hozzá írt levelei
alapján, és interjúkat készített
vajdasági menekültekkel a második világháború idejébõl.

Fotó: Molnár Gyula

Írói munkásságát ismerték el

Mint mondja, a munkával lassan halad, de igyekszik a lehetõ legtöbb idõt fordítani az
írásra. Örömmel tölti el, ha elmondhat egy történetet, és bízik abban, hogy írásai gondolatot ébresztenek, érzéseket
keltenek. Ha ez megtörténik,
már nem írt hiába. -gyöngy-
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Jó napot, mi újság?

Nagy család volt a konzervgyár

István Kereskedelmi Középiskolában, Budapesten. Bizony
minden este ott volt mellettem
a kis csomag a legszükségesebb dolgaimmal, ha éjszaka
az óvóhelyre kell menekülni,
kéznél legyen. 1943-ban éltük
át a legtöbb légiriadót, majd
1944 márciusában a bombázások miatt bezárták az iskolát,
ahová 1945 szeptemberében
kerültem vissza, de a középiskolai tanulmányaimat már nem
ott fejeztem be, hanem az
ugyanebben az évben nyíló
paksi Kereskedelmi Középiskolában. Azután újra Budapest
következett, a Közgazdaságtudományi Egyetemre felvételiztem sikeresen, ám rövid idõ
múlva eltanácsoltak. Édesapám bognármester, így osztályidegen volt, akinek a gyermeke ne járjon egyetemre…
Így tanultam ki a kõmûves
szakmát és talán elköteleztem
volna magam az építõiparnak,
ha nem kapok jobb ajánlatot a
Paksi Konzervgyárból…
– 1955-ben, huszonhét évesen került a konzervgyárba. Mi
volt a feladata Józsi bácsinak?
– Beruházási és mûszaki elõadó voltam, azután 1958 és
1966 között mûszaki és beruházási osztályvezetõ, majd

1966 közepétõl fõmérnök,
közben elvégeztem a Felsõfokú Élelmiszeripari Technikumot.
– A konzervgyárban töltött
harminchárom év közül melyiket tartja kiemelkedõ fontosságúnak?
1965-ben kezdõdött meg az a
nagyszabású építkezés, melynek során nem a régi üzemet
építettük újjá, hanem egy teljesen új, modern gyárkomplexum épült. Eközben a korábbi
üzem folyamatosan termelt,
majd 1970-ben az új gyáregység ünnepélyes átadása után
fokozatosan költöztünk át az új
helyre. A régi gyárépületeket a
beruházás utolsó ütemében irodákká és segédüzemekké alakították át.
– Nagyon érdekes lehetett a
fejlõdés, az új eszközökkel való
termelés, a hatékonyság fokozása melyek az ötéves terveknek megfelelõen, meghatározott elvárások mentén, a KGST
országok piacait szolgálták ki
élelmiszerrel. De Józsi bácsi
inkább a dolgozókról meséljen,
akik több mûszakban dolgoztak
a gyárban.
– Igazi nagy család volt a
konzervgyáriak közössége. Figyeltünk egymásra. A hetvenes
években a gyár dolgozóinak
kétharmada nõ volt. A
holtidényben bevezették a két-

TEMPÓ
Autósiskola
Tanfolyam indul: „B” személygépkocsi
kategóriában 2010. február 15-án 15.00-kor.

TANDÍJKEDVEZMÉNY
10.000,-Ft
VEZETÉSI ÓRÁK DÍJAI
MÉG A TAVALYI ÁRON
Jelentkezés: a fenti idõpontban Pakson, az
ESZI-ben, fsz. 42-es tanterem; vagy a
70/3868-797-os számon Nagy Lászlónál.
- Kamatmentes részletfizetés
- Ajándék DVD – oktatási filmsegédlet
- Számítógépes tesztgyakorlási lehetõség
- Online KRESZ-teszt térítésmentes használata
- Kedvezõ árak

www.tempo-autosiskola.hu OKÉV nysz.: 03-0071-02 Akkreditációs szám: AL-1449

Kródi Józseffel és feleségével
Csónak utcai otthonukban találkoztam. Józsi bácsi gyermekkorát is itt töltötte. Az egykori szülõi ház helyén és annak
közvetlen közelében épült fel a
három Kródi testvér háza.
A Duna mellett felcseperedõ
gyerekeket munkára nevelték a
szülõk. Józsi bácsi tizennégy
éves korától – nyáron – hajnali
két órakor indult „Fehértóba”,
a szõlõbe, ahonnan kora délután érkezett haza a permetezésbõl, s csak azután következhetett a bandázás, fürdés a Dunában. Nagy csintalanságokra
nem emlékszik, békésen, nyugalomban teltek a gyermekévei. Az általános és polgári iskolát Pakson végezte, majd a
paksi Kereskedelmi Középiskolában érettségizett. Kis építõipari kitérõ után elvégezte a
Felsõfokú
Élelmiszeripari
Technikumot, majd 1955 februárjában a Paksi Konzervgyárban helyezkedett el, ahol
egészen a nyugdíjazásáig,
1988-ig dolgozott…
Kródi József neve elválaszthatatlan a konzervgyár történetétõl mert, ahogy mondja, akkoriban ott volt a második otthona. És nem csupán neki,
szinte az összes dolgozó úgy
érezte reggelente: otthonról
hazamegy…
– A gondtalan gyermekkor,
ha jól számolom, éppen a
negyvenes évek elejéig tartott,
amikor Józsi bácsinak tizennégy évesen szakmát kellett választania. A II. világháború félelmei
közepette
került
Budapestre…
– Igen, 1942-ben kezdtem
meg tanulmányaimat a Szent

Fotó: Molnár Gyula

Paks város több alkalommal
ismerte el munkáját városi
kitüntetéssel. A Pro Urbe díjas, egykori fõmérnök élete
ezer szálon kötõdik a konzervgyárhoz, a városhoz.

mûszakos üzemelést, s hogy az
édesanyákat mentesítsük az éjszakai mûszak alól, egyre több
fiatal és idõsebb asszony jelentkezett, önkéntesen. A kismamákat állandó délelõtti mûszakban foglalkoztattuk, a
gyermekek a konzervgyári bölcsõdébe járhattak, rendezett
körülmények közé. A nõk otthoni munkájának könnyítését
szolgálta az üzemi mosókonyha, melyet az asszonyok névleges térítés ellenében vehettek
igénybe, munkaidõ után. Padlókefélõ és porszívógépeket is
itt lehetett kölcsönözni, napi öt
forintért. Üdülõ épült FaddDomboriban, ahol egyszerre
20-25 dolgozónak volt lehetõsége nyaralni és ott voltak a
SZOT beutalók, a Harkányban
bérelt szobák, a szocialista brigádok csoportos utazásai, a
vállalat társas kirándulásai, a
konzervgyári néptánccsoport, a
Kinizsi futballcsapat, mely aztán Paksi Sportegyesületté nõtte ki magát. És ott volt a könyvtár, a vállalati ebédlõben rendezett szilveszterek és farsangok,
az uszodaépítkezés, a téglajegyek. Egyszóval a gyárért és a
városért való tenni akarás…
– A hasznos, tevékeny munkásévek után nehéz volt a pihenés 1988 után?
– Én mindig megtaláltam és
megtalálom a munkát. Tudja,
ebben a januári fagyban csak
nézek ki a kertbe és már alig
várom, hogy metszhessem a
szõlõt.
Tell Edit

1%
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Amennyiben a Tûzvirág Táncegyüttes további színvonalas tevékenységét támogatni kívánja, úgy kérjük,
hogy személyi jövedelemadó bevallásakor nyilatkozzon úgy, hogy adója 1%-át egyesületünknek ajánlja
fel.
A nyilatkozaton Önnek fel kell tüntetni a Tûzvirág Táncegyesület Paks
elnevezést és az egyesület adószámát: 18850594-1-17. Köszönjük támogatását.
Tûzvirág Táncegyesület Vezetõsége
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Sport

’93-ban Bukarestben is a dobogó
3. fokára álltunk fel. Pechünk
volt, hogy 1992-ben Barcelonában az ötkarikás játékokon még
nem volt csapatverseny, mivel az
1991-es athéni világbajnokságon
elért nyolcadik helyezéssel simán kvalifikáltuk volna magunkat. (1996-ban az atlantai olimpián már rendeztek rsg csapatversenyt.) Ezenkívül sok nemzetközi versenyen is részt vettem,
ezüst- és bronzérmeket nyertem.
A kötél gyakorlatot nem nagyon
szerettem, a szalagot és a buzogányt viszont igen, azok látványosabbak is.
– Meddig sportoltál még versenyszerûen?
– 1993-ban a Testnevelési

Egyetemen kezdtem el a tanulmányaimat, és ott kötelezõ volt
egyéniben és kézi szer csapatban
is versenyezni, a koreográfiát is
én csináltam, de az már levezetés
volt. 1999-ben a PSE-ben kezdtem el dolgozni fõállású edzõként. 2000 óta a Vak Bottyán
gimnázium testnevelõje vagyok.
– Milyen a paksi utánpótlás?
– Közel száz gyerekkel foglalkozunk, óvodástól az általános
iskolásig. Falusi Lívia, a vezetõedzõ a kezdõkkel is foglalkozik,
én a haladókat tanítom. A Deák
Ferenc Általános Iskola tornatermében vannak az edzések, jó körülmények között dolgozunk. Az
rg mellett nyolc évig felnõtt tornát is tartottam esténként, így
reggel nyolctól este kilencig nem
sok megállásom volt.
– Magánélet?
– 2009. augusztus 13-án született kislányunk Eliza, édesapja
Záborszky Zoltán, a PSE karate
vezetõedzõje. A baba mellett
most nem sok idõ marad másra,
hetente egyszer tudok lemenni
edzésre, de több most nem is hiányzik. Mit hoz a jövõ? Még
nem tudom, abbahagyni nem
szeretném, majd kiderül, hogyan
tudom összeegyeztetni a gyereknevelést a munkával. A felnõttek
már kérdezték, mikor kezdjük
újra.
(joko)

ban a negyedik negyed végére
négyre csökkent. Kovács Ákos
és Medve Máté egy megnyert
utánpótlás mérkõzés után a felnõttek között is bizonyított, az õ
harcos játékuk is kellett a 79-73as Atomerõmû gyõzelemhez. A
paksi vezetõedzõ szerint ezen a
mérkõzésen a gyõzelem volt a
legfontosabb, míg Fodor Péter, a
DEKE vezetõedzõje az eredményt tartotta hízelgõnek csapata számára. A bajnoki után edzõmeccs következett, Pécsett 7776-ra kapott ki az Atom. A mérkõzés után két nappal az Atomerõmû SE és Micheal English
közös megegyezéssel szerzõdést

bontott. Idõközben Kovács
Ákosnak edzésen eltörött az orra,
így irányító után kellett néznie a
Paksnak. Az új játékos Dombóvárról
érkezett,
Jerome
LaGrange-zsal már szerzõdött a
klub. Ezenkívül még egy játékost tesztel Dzunics David
Young személyében. A 29 éves,
196 centis amerikai hátvéd-bedobó korábban több európai csapatnál játszott, tavaly pedig a japán Aishin Sea Horses csapatával bajnoki címet nyert.
A CEBL kupadöntõ miatt az
ASE a Nyíregyháza elleni mérkõzését február 5-én játssza.
Lapzártakor érkezett: Magyar
Kupa 8 közé jutásért elsõ mérkõzés: Albacomp – ASE: 76–66.
Kovács József

Fõállásban anyuka az egykori élsportoló

– Hogy kezdõdött a sportolói
pályafutásod?
– Korán kezdtem, elõször
szertornáztam, aztán teniszeztem, majd kilencéves koromtól
ritmikus sportgimnasztikáztam.
Az elsõ edzõm Kovács Éva
volt, aztán egy darabig édesanyám edzett bennünket, majd
Balláné Farkas Gabriella és Gulyás Gabi érkezett Paksra, velük
sokáig dolgoztam együtt.
– Hamar volt sikerélményed?
– Szerencsére azonnal jöttek
az eredmények, 1986 májusában a diákolimpián szalaggyakorlattal aranyérmet nyertem.
Utána egyéniben sok éven keresztül indultam az országos
bajnokságon, az elsõ tizenhatban mindig bent voltam. Elég
sokan kezdtük el az rsg-t Pakson, a végén egyedül maradtam.
– Tanulás és edzés, nem volt
sok egyszerre?

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Hermesz Anita a paksi ritmikus gimnasztika (régebben
ritmikus sportgimnasztika)
legsikeresebb képviselõje,
kétszeres Eb-bronzérmes, világbajnoki helyezett. Testnevelõ tanár és edzõ, jelenleg
fõállású édesanya.

– A tenisszel úgy voltam, hogy
mindig volt valami bajom, ha
edzésre kellett menni, de a ritmikusgimnasztika-edzésre rögtön szerettem járni. A II. Számú
Általános Iskolában tanultam,
ahol szerencsémre Poór tanár úr
volt az osztályfõnököm és a
testnevelõ tanárom is egyben.
Nagyon rendes volt, sokszor
megengedte, hogy testnevelés
óra alatt a következõ versenyemre készüljek.
– A magyar válogatottnak is
tagja voltál, milyen eredményeket sikerült elérned?
– 1990-tõl 1993 végéig voltam
a nemzeti csapat tagja. Az elsõ
évben Eb-hatodikak lettünk,
majd ’92-ben Stuttgartban és

Bukdácsol az Atom
A Salgótarján elleni idegenbeli
gyõzelem sem hozta meg a szurkolók által annyira várt feltámadást, a 15. fordulóban ismét
vesztesen hagyta el a pályát a
paksi csapat. Horváth Ákoséknak idegenben kellett helytállniuk, a 10. helyen álló Kaposvár
ellen a gyõzelem volt az elvárás.
A házigazdák azonban ezt másképp gondolták, és nagy elszántsággal küzdöttek a gyõzelemért.
Végig fej fej mellett haladtak a
csapatok, a mérkõzés végéig kétesélyes volt a találkozó. Hiába
dobott kilencven pont felett a
paksi csapat, a Kaposvár az utolsó pillanatban elért találattal 95-

93-ra nyerte a meccset. A paksi
vezetõedzõ, Dzunics Braniszlav
szerint a csõdöt mondott védekezésnek volt köszönhetõ a vereség. A próbajátékon lévõ Sani Ibrahim csak két pontot szerzett,
játékával nem gyõzte meg a vezetést, ezért nem szerzõdtetik.
A következõ fordulóban a táblázat utolsó helyén álló Debreceni Egyetem KE látogatott a
Gesztenyés útra. A vendégek az
esélytelenek nyugalmával léptek
pályára, és alaposan megnehezítették az Atomerõmû játékosainak dolgát. Az ASE a harmadik
negyedben tudott ellépni a Debrecentõl, a 15 pontos elõny azon-
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Horgásztervek és feladatok
az évben sem, hiszen több, már megszokott,
illetve új programmal jelentkeznek. Utóbbiak közé tartozik – bár még csak a tervezésnél tartanak – a parlamenti képviselõk horgászversenye. Antal Lajos az idei tervekrõl
szólva elmondta, hogy szeretnének
webkamerát felszerelni a tavakhoz, és interneten friss, sokrétû információval jelentkezni, hogy felkeltsék a vendéghorgászok érdeklõdését.
A Paksi Horgászegyesület korábbi elnöke,
dr. Blazsek Balázs megvált posztjától. A
szervezet élén Várszegi Viktor követi, aki
korábban már alelnökként részt vett a munkában. Az egyesületnek körülbelül tizennégy éves kora óta tagja, a horgászattal viszont jóval korábban megismerkedett, ami
nem véletlen, hiszen sokan hódolnak családjában ennek a szenvedélynek. Elsõ horgászélménye – legalábbis az elbeszélések
szerint – még igen kisgyermekkorban érte:
az öbölben fogott egy piszét, ami leakadt a
horogról. Õ nem akarta veszni hagyni, így a

vízben kötött ki – csak a pelenkája maradt
szárazon.
A januári közgyûlésen elnökhelyettessé
Jantner Csabát választották. Kiss Gyuláné
gazdasági vezetõ, Kovács Gábor titkár lett.
Az új vezetés legnagyobb feladata a következõ öt évben saját vízterület megszerzése
lesz. Jelenleg a Dunán, annak is az 15201564 folyamkilométer közötti szakaszán érdekeltek, ami Gerjentõl Dunaföldvárig tart.
A folyó állami tulajdonban van, a vízkezelési jog a halászati szövetkezeté, az egyesület
pedig albérlõként van jelen. Másik feladat a
tagság megerõsítése, a fiatalok visszacsábítása lesz. Várszegi Viktor elmondta, hogy
amikor 2004-ben tisztséget vállalt 461 felnõtt, 21 ifi, 48 gyermek tagja volt a szervezetnek, most 298 felnõtt, 4 ifjúsági és 18
gyermek. Azt tervezik, hogy horgászsulit,
horgásztáborokat szerveznek, hogy elcsábítsák a számítógép és a játékgépek elõl a fiatalokat. Hogy érdemes néha hátrahagyni
ezeket, azt Fotyék Péter, Laszlóczki László
és Gyulánszky Nikolett is bizonyíthatja, õk
a Paksi Horgászegyesület legeredményesebb versenyzõi.
Vida Tünde

Fotó: Paksi Hírnök archív

Az Atomerõmû Horgászegyesülete évértékelõt, a Paksi Horgászegyesület közgyûlést
rendezett a közelmúltban. Az elõbbi az
atomerõmû szomszédságában lévõ tavakon
érdekelt, utóbbi a Dunán „osztozik” más
horgászegyesületekkel.
Az Atomerõmû Horgászegyesületénél hagyomány, hogy év elején meghívják támogatóikat, elsõk között is az atomerõmû vezetését, hogy számot adjanak az elmúlt évrõl. Antal Lajos elnök arról számolt be,
hogy mozgalmas évet zártak, ami abban is
megnyilvánul, hogy közel 25 ezer horgászalkalmat és 386 mázsa zsákmányt regisztráltak. Nõtt a nemes halak – azaz a ponty és
amur – mennyisége, de süllõ és csuka is
több akadt horogra. Az egyéb halaknál
azonban visszaesést tapasztaltak. Kevesebb
az eladott napijegyek száma is, ez Antal Lajos elnök szerint a gazdasági válság miatt
van így. Az elnök elmondta, hogy mindent
megtesznek, hogy vendégeik és persze tagjaik is egyre komfortosabb körülmények
között hódoljanak szenvedélyüknek. Folyamatos a fejlesztés, tavaly kulturált mellékhelyiségeket telepítettek a tavak mellé, töltést erõsítettek, új kerítést építettek és a grillezõ mellett fedett piknikezõt alakítottak ki.
Jól szerepeltek az egyesület tagjai a különféle versenyeken is. Programban – mint
mindig – nem volt hiány, és nem lesz ebben
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Edzõmeccsek Mi újság az utánpótlásnál?
Körvonalazódik a Paksi FC Soproni Ligában szereplõ labdarúgócsapatának tavaszi
kerete. A bajnokság 9. helyén álló együttesénél nagy mozgás nem volt. A téli szünetben érkezett Bartha László Kozármislenybõl, Vayer Gábor Lengyelországból, míg Völgyi Dániel a Gyõri ETO FCtõl. A távozók rovatba Márkus Tibor és
Pintér Attila neve került. A PFC gõzerõvel
készül a februári idénynyitóra, a balatonfüredi tréningeket követõen már Horvátországban edzõtáborozik Gellei Imre csapata. Felkészülési mérkõzések is szép számmal szerepelnek a programban. Hazai és
külföldi elsõ és másodosztályú ellenfelekkel játszott és játszik a zöld-fehér egylet,
gyõzelem és vereség is akad az eredménylistán. A Paksi FC elsõ tétmeccsén, február 17-én Újpesten lép pályára a Ligakupa
középdöntõjének elsõ összecsapásán. 20án kezdõdik a bajnokság, akkor a Zalaegerszeg látogat a Fehérvári úti stadionba.
Faller Gábor

Az ASE sporttelepén még nincs mûfüves pálya, de a tervek szerint hamarosan megépülhet. Addig a téli idõszakban a piros kék-labdarúgók is terembe vonulnak.
– 6-7 teremtornát tervezünk a hideg évszakban, ekkor nem az eredményességen van a fõ
hangsúly. Szeretnénk lemérni a többi csapattal szemben azt, hogy együtteseink hol állnak
a képzésben – mondta el Orosz József, az
ASE utánpótlás szakágvezetõje. Január utolsó szombatján az U12-es tornán a házigazda
ASE és a szintén paksi PSE mellett a Kalocsa, a Baja, a Dunaújváros és a Szekszárd fiataljai rúgták a labdát. Az atomos egylet
szakvezetõje Sánta István, aki elégedett a
nagypályás bajnokságban nyújtott teljesítménnyel: – Azt szeretném látni a pályán,
amiket edzésen gyakorlunk. Ha egy-két támadásvariációból sikerül gólt elérnünk, az
megfelelõ visszaigazolás. Olykor még a gyerekek is meglepõdnek, ha egy figurát megvalósítanak, így õk is látják, hogy érdemes
edzésre járni – tette hozzá az edzõ.

A PSE U13-as együttese a kiemelt labdarúgó bajnokságban szerepel, hétrõl hétre neves
NB I-es és akadémiával rendelkezõ egyesületek ellen. Jenei Ferenc csapata közvetlen az
élmezõny mögött áll a téli szünetben.
– Csak az akadémiák elõznek meg. Sok
ügyes játékosunk van ebben a korosztályban.
Tudjuk tartani a színvonalat, az elkészült mûfüves pálya is segítségünkre lesz a felkészülésben. Januártól bevezettük az úgynevezett
elitképzést, melyben a legtehetségesebb fiataljaink vesznek részt. Szerdánként reggel hat
órától az elsõ csapat edzõje, Kiss Károly tartja a foglalkozásokat, így tavasszal garantált
az elõrelépés – fogalmazott a Paksi SE trénere. A tornát a Baja nyerte, az ASE harmadikként, míg a PSE ötödikként zárt, a legjobb
kapusnak járó különdíjat pedig Varga Máté, a
zöld-fehérek hálóõre vehette át. Vasárnap az
U9-es Atom kupát az ASE nyerte, a PSE harmadik helyen végzett. A legjobb kapus a
PSE-s Elek Olivér, a gólkirály az ASE-s Pál
Márton lett.
röné
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Ült a hokedlin és várt.
A tûzhelyen mellette a vacsora,
a pörkölt lassan kihûl – de az
ember, a férje még sehol. Persze, hiába is várni: a búfelejtõ
éppen útba esik munkából hazafelé jövet. Az asszony karja
megrándult, mintha legyintene:
„Jobb is, ha nincs itthon, jobb
is. Addig legalább csend van”–
mormolta és a rádióhoz lépett.
Valami romantikus zene szólt
éppen, egy kellemes férfihang a
február 14-i Valentin-napról
beszélt: „…a szerelmesek ma
megajándékozzák egymást…”
Az asszony szája sarkában gúnyos-keserû mosoly bujkált. A
férje rendre elfelejti a születésés névnapját, a házassági évfordulót – igaz: mit is azon ünnepelni? Épp a Valentin-nap
jutna eszébe? Sose hallott róla.
A kocsmában nem ilyesmirõl
folyik a szó.
Csoszogás riasztotta. Hazajött.
Szidta a kutyát. Az asszony az
ajtó felé fordult, ujjait összekulcsolta. Elfehéredtek, úgy szorította õket. Tartott az urától:
nem egyszer, keserû másnapokon lila foltokkal tarkítva
ment a munkahelyére.
– Juli! Mé’ nem takarítod má’
el innen ezt a dögöt?! Mindig
láb alatt van a kutyád! – rivallt
az asszonyra köszönésképpen.
– Itt a vacsorád, egyél – laposakat, alulról pislogott az emberre.
– Hideg! – repült a tányér és

a pörkölt az asztalról, vérvörös
tócsává robbant a konyhakövön. A részeg férfi felállt, áttámolygott a piszkon, a fürdõszobába. Az asszony csak nézte a
mocskos cipõnyomokat és öszszeszorult a gyomra, hideg
gombóc kúszott felfelé a torkán. Potyogtak a könnyei,
ahogy takarította a kõrõl a va-

csorát. Mint mindig, ha sérelem érte, tolultak agyába az
emlékei. Anyja foggal-körömmel tiltakozott a holtodiglanholtomiglan ellen, de õ dacból
elõbbre hozatta az esküvõ idõpontját. Aztán az „ugye, megmondtam lányom” ellen dacolva nem költözött vissza a szüleihez. „Egy asszonynak az ura
mellett a helye, jóban-rosszban” – sulykolta agyába rögeszmésen, mindahányszor borogatást készített magának fájó
karjára. De több volt már a
rossz. Néha számolt: tíz ujja
elég ahhoz, hogy megolvassa,
tíz év alatt hányszor méltányolta ura a családi fészekért tett
erõfeszítéseit.
Semmi nem volt elég.
„Gyere haza, lányom!” – kérlelte az anyja legutóbb is, mikor oda menekült. Már nem da-

történt vele aznap és hogy van
az anyja, aztán letelepedett a
tévé elé, és csak néha horkolt.
Csendes esték voltak ezek, ám
egyre fogyatkoztak.
„Elmegyek!” – robbant az aszszony agyába a gondolat és
most nem tûnt el onnan, nem is
halványult – pedig ma még
újabb foltot sem szerzett. Belecsapta a zsíros felmosórongyot
a vödörbe, tenyerét kinyúlt
mackónadrágjába törölte és a
szobába sietett.
A víz zubogott a kádba.
Villámgyorsan rámolt a bõröndbe, belsõ erõ hajtotta és
csak egy hangot hallott:
„elég!”
– Juli! Hozz törölközõt!
– Juli! … Juli, az anyád…! –
az asszony becsatolta a bõröndöt és fordult, hogy elrohanjon.
– Hát te meg hova mész!? –

Mit ajánl
olvasóinak

szerzõi sokáig a mûvelt rétegek
közé tartoztak. A kötelezõ népiskolai oktatás bevezetése után
(1868) megjelentek a népi, paraszti önéletrajzok, krónikák
visszaemlékezések. A könyv,
melyet figyelmükbe ajánlok, az
1875-ben született és 1964-ben
bekövetkezett haláláig Kiskunhalason élt Csonka Mihály életérõl szól. Négy elemit végzett,
73 hold birtokosa volt és a paraszti gazdaságát mûködtetni
engedõ tudománya mellett értett a bognár, asztalos, ács- és
kõmûves mesterséghez is. Járatta és rendszeresen olvasta a
Tolnai Világlapját, de más napi- és hetilapokat is. 150 köte-

tes saját könyvtára volt. Részt
vett a két világháborúban. Három gyermeket nevelt. A második világháború után következõ
„demokrácia” romba döntötte
egész addigi életét. Mindenét
elveszítette, mindazt a kínt elszenvedte, amit a magyar birtokos parasztság elszenvedni
kénytelen volt. Unokaöccse
biztatására 1949-ben kezdett
bele önéletrajzába. A háromezernél több kézirat oldalt
Romsics Ignác szerkesztette letehetetlenül izgalmas könyvvé.

a mûvelõdési ház
könyvtára?
„Ismerni és szeretni kell a földet. Mert a föld is azt az embert szereti, aki õt szereti: a
görbe hátú embert. Az egyenes
hátú ember nem szereti a földet.” Ezeket a gondolatokat
Csonka Mihály kiskunhalasi
tanyásgazda könyvében olvashatjuk.
A magyar irodalom a 17. század óta bõvelkedik önéletírásokban és memoárokban. Ezek

colt, de még éjfél elõtt hazament, szégyellte magát, mert
nem tudott felülemelkedni
gondjain. „Hibás vagyok én is,
tudom, hogy szeret.” – mondogatta, de már alig hitte. Amikor
józan volt az ura – a Jani –, jó
volt vele. A maga módján kedveskedett az asszonynak: néha
megcsókolta, megkérdezte, mi

Valentin-napra
szeretettel

Csonka Mihály élete és világképe. Szerk. Romsics Ignác.
Bp.: Osiris Kiadó,2009.

2010. február 5.

dörrent rá a hústorony és elállta az útját.
– Elmegyek és már nem jövök
többé vissza! – Juli maga is
meglepõdött határozottságán.
– Miért nem? – a kérdés a
férfi döbbenetétõl szinte gyermekien ártatlannak tûnt. Az
asszonyból ömlött a szó, tíz év
minden keserûsége. „Megaláztál… Megvertél… Nem törõdtél
velem… Semmit sem kaptam
tõled…”
– Azt tudtad, hogy ma van a
szerelmesek napja? – meredt
végül a lángoló arcú férfira.
Másodpercekig megkövülten
bámulták egymást, aztán az
asszony félrelökte Janit az ajtóból. Nem is volt olyan nehéz.
A kutya keserû vonítása meszsze kísérte.
***
Anyjánál a dohos kis szobában
egész éjjel nem hunyta le a szemét. Félt és várt, de Jani nem
törte rájuk az ajtót.
Hajnalban dolgozni indult.
Már messzirõl látta, hogy a kiskapu kilincsén csüng valami.
Hunyorogva közelített, de, csak
mikor odaért, ismerte fel a kis
hervadt hóvirágcsokrot, rajta
ákombákom betûkkel telefirkált
cédula: „Valentin napra szeretettel, Jani”.
Juli megborzongott.
Fogta a virágot, a cédulát, az
elmúlt évtizedet és beletaposta
a sárba.
Sólya Emma

Filmbarátoknak
Makk Károly „Ház a sziklák
alatt” címû filmjét Pólya Judit
ajánlja a filmbarátok figyelmébe február 10-én, 18 órakor
a VMK könyvtár olvasótermében.

Énekelni jó!
Cseh Gutai Judit vezetésével
Tolna megyei népdalokat sajátíthat el az, aki úgy dönt, hogy
énekelni jó. Várja az érdeklõdõket február 16-án, este fél
hatkor a mûvelõdési központ
olvasótermében.
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Mozimûsor
Február 7. (vasárnap) 19 óra
ALKONYAT – ÚJHOLD
Feliratos amerikai thriller
Február 10. (szerda) 19 óra
FAME - HÍRNÉV
feliratos zenés vígjáték
Február 12. (péntek) 19 óra
AVATAR
amerikai sci-fi
Február 14. (vasárnap) 19 óra
JULIE & JULIA – KÉT
NÕ, EGY RECEPT
feliratos amerikai vígjáték

Zongorahangverseny
A Chopin-év alkalmából a
Pro Artis Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény szeretettel meghív minden zongoramuzsikát kedvelõt február 10-én 17.00 órakor
Bánky József zongoramûvész „Chopin – a zongora
poétája” címû hangversenynyel egybekötött elõadására.
Helyszín az iskola kamaraterme, a belépés díjtalan.
Nyitva tartás:

február 17. (szerda) 19 óra
HALÁLKERINGÕ
színes magyar thriller

H-V 05-19-ig
Telefon:
75/315-983

Február 19. (péntek) 19 óra
EGYSZERÛEN
BONYOLULT
amerikai romantikus-vígjáték

20/9450-992
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Új ruhát szeretne? Nézzen be a SzaTex-be!

A SzaTex Bt. PIROSKA
MÉTERÁRU BOLT AJÁNLATA:
MINDEN TÉLI MÉTERÁRURA
20-50% ENGEDMÉNY FEBRUÁR 11-ig
A többi méterárura 10% árengedmény február 8-13-ig
- kosztüm szövetek
- selymek, taftok
- pamut blúzanyagok
- elasztikus szaténselymek
- férfiöltöny-szövetek

-szennytaszító damaszt
abroszok
- gumis lepedõk
- pamut, krepp, flanel
Disney-mintás ágynemûk

- kötõfonalak
és kötõtûk
- vásznak,
csipkék

Valamint gombok, cipzárak és egyéb termékek széles választékát kínáljuk!

PAKS, Gagarin u. 3. (MONTÁZS)
Nyitva: H-P 9-12, 13-18, Szo 9-12 * Tel: 20/579-0278

NINCS VARRÓGÉPE? NEM TUD VARRNI?
TUD, DE NEM SZERET? NINCS RÁ IDEJE?
Keresse fel lakóhelyéhez legközelebbi átvevõhelyet, ha van
a ruhatárában olyan, ami felvarrásra, javításra, átalakításra,
felújításra, méretre igazításra, cipzár vagy bélés cserére vár!

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!!! MINDEN JAVÍTÁSRA
50% KEDVEZMÉNY FEBRUÁR VÉGÉIG! NE HAGYJA KI!!!
Óvárosban:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
(Molnárék)
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
Nyitva: H-P 8-12 és 13-17; SZO. 8-12

Lakótelepen:
PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
(MONTÁZS)
Paks, Gagarin u. 3 Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-12 és 13-18; SZO. 9-12

Telefon: 70/528-5431
Árakról, szolgáltatásokról bõvebben tájékozódhat a honlapon: www.paksiruhaszerviz.hu

RUHATÁRBAN PROBLÉMA? A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!
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Készítsd magad a kiállítást!
Megtudni, hogy mivel jár egy kiállítás elkészítése, a legjobb
módszer, ha kipróbáljuk. Erre
biztatja február 15-én induló
programjával az általános iskolásokat a Városi Múzeum. A
„Készítsd magad a kiállítást!” elnevezésû sorozatban hat héten
át, hétfõnként várják a csoportokat 2,5 órás foglalkozásra. Az elsõ két alkalommal a farsang,
majd március 15., végül a húsvét
lesz a téma. A délutánok két részbõl állnak, elõször közös mûhelyfoglalkozáson az adott ünnephez kötõdõ tárgyakat készíthetnek a gyerekek, majd összeállíthatják saját tárlatukat, miután,
a múzeum munkatársa ismertette
a kiállítás-készítés fortélyait. A
programhoz folyamatosan lehet
csatlakozni, de fontos, hogy a kiszemelt foglalkozás elõtt néhány
nappal jelezzék az érdeklõdõk
részvételi szándékukat. A csoportok tetszés szerint választhat-

nak a megadott témák és idõpontok közül, a helyben elkészített tárgyakhoz szükséges anyagokat az intézmény biztosítja. A
csoportok vitrinjeivel hétrõl hétre bõvülõ teljes kiállítást március
26-án nyitják meg, tájékoztatott
Konkoly Lilla múzeumpedagógus. Bõvebb információ és jelentkezés: 75/510-448, varosimuzeum@gmail.com -gyöngy-

MEGHÍVÓ
„keressétek Isten
országát
és az Ő igazságát”
Művelődési Ház
klubterem
MINDEN VASÁRNAP
1700 órakor
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Tulajdonos kerestetik

Kérjük támogassa az

„Együtt a parlagfû ellen”
Alapítványt
személyi jövedelem adója 1%-ával,
amennyiben fontosnak tartja alábbi
célkitûzéseinket:
- Alapítványunk elõtérbe helyezi a
környezettudatos nevelést
- nagy hangsúlyt fektetünk a szelektív hulladékgyûjtésre,
- több helyi programunkkal szeretnénk hozzájárulni Paks és környékének virágosabb, parlagfû-mentesebbé tételéhez.
Adószámunk:
18852730-1-17

Ha Ön vagy gyermeke
náthás vagy megfázott,
netán asztmás,

JÖJJÖN A
SÓBARLANGBA!

Fotók: Molnár Gyula

A helyi közterület-rendelet
szerint tilos közterületen tárolni az üzemképtelen gépjármûveket. Harminc napig engedély kérhetõ erre, ezen túl
a DC Dunakom Kft. felszólítja a tulajdonost autója elszállítására. A közterületi parkolókban tárolt, elhagyott jármûvek közül nyolcat már beazonosítottak, a fotón látható
kettõnek nem sikerült a tulajdonosát megtalálni. Cseh Tamás városgondnok kéri, hogy
amennyiben felismerik a jármûveket, vagy valaki tud az
üzembentartóról, értesítse õt
a 30/442-56-87 telefonszámon február 19-ig. Ha nem
érkezik jelzés, a jármûveket a
cég elszállíttatja és az alvázvagy a motorszám alapján beazonosítják az autók tulajdonosait. A felmerülõ költségeket adók módjára behajtják.
-dsz-
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HOZZA
BE RÉGI
7030 PAKS
SZEMÜVEGÉT Dózsa György
u. 20.
Telefon:
75/511-246
ÉS ÚJ
KERETÉT
FÉLÁRON KAPJA!
Az akció 2010. január 25-tõl
2010. február 25-ig tart.
Komplett szemüvegkészítés esetén a szemvizsgálat díjtalan.

Szeretettel várjuk
meglévõ és
új vendégeinket!
„Együtt a parlagfû
ellen” Alapítvány
7030 Paks, Gesztenyés utca 24.
Tel.: 75/510-413, 510-414

Szeretne a jelenlegi betétkamatok
átlagos hozama feletti,
biztonságos megtakarítást
30% állami támogatással?
Kössön most lakástakarékpénztári szerzõdést a
Mecsekvidéke Takarékszövetkezetnél és visszatérítjük a lakástakarékpénztári szerzõdés szerinti
elsõ havi megtakarítását, vagy nálunk újonnan
kötött Signal lakásbiztosításának díját a lakástakarékpénztári szerzõdés szerinti havi megtakarítási összeg 110%-áig.
Új lakástakarékpénztári szerzõdés kötése esetén
3 hónapra lekötött betéttel rendelkezõ ügyfeleink
részére egy alkalommal évi 0,5% kamatprémiumot írunk jóvá a hirdetményben közzétett kondíciókhoz képest.

Az akció visszavonásig érvényes,
részleteirõl érdeklõdjön fiókjainkban!

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

