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A munkája során megélt mélységekrõl és magasságokról is vall
Molnárné Haholt Zsuzsanna vezetõ védõnõ.
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Megyei elismerés
az ÖKO
Munkacsoport
Alapítványnak
Írásunk a 12. oldalon

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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Bevált a parkolási rendelet

Január 25-ig tartott a türelmi
idõ, azóta folyamatosan ellenõrzik a szabályok betartását az
idõkorlátos parkolási övezetekben. A városgondnok kétóránként mindenhol végigvizsgálja a gépjármûveket, hogy
van-e parkolótárcsa és a 90
perces idõkorlátot betartottáke. A fokozott ellenõrzés oka
annak felmérése, hogy menynyire érte el célját az új parkolási rend, illetve annak vizsgálata, hogy mennyire tájékozottak, ismerik-e az új szabályokat a jármûvezetõk.
– Az övezeteket azért alakította ki az önkormányzat, hogy
mindig legyen szabad megállóhely a forgalmas egészségügyi intézmények és bevásárlóközpontok környékén. A felmérés adatai azt mutatják, a
rendelet elérte célját – mondta
el Cseh Tamás. A vizsgálattal
megbízott városgondnok tapasztalatai szerint eleinte a
parkolótárcsák hiánya okozott
problémát, illetve az, hogy
nem látható helyre tették az autókba. – Bármilyen eszköz
megfelelõ, amelyen pontosan
látszik a megállás ideje – tudtuk meg a DC Dunakom Kft.
munkatársától. Cseh Tamás arról is tájékoztatott, hogy az önkormányzat célja a jövõben is
a figyelemfelhívás lesz, nem
pedig a büntetés. Eddig közel
370 esetben figyelmeztette a
szabályok ellen vétõ jármûvek
tulajdonosait, négy alkalommal kellett feljelentést tennie.
Ilyenkor a rendõrkapitányság
szabálysértési hatósága jár el.
A város hét parkolójában ve-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Paks lakói elfogadták az új
parkolási rendet, betartják a
szabályokat és kihasználják
azokat a távolabb esõ parkolókat, amelyek eddig üresen
álltak. Az idõkorlátos parkolási rend bevezetése elérte
célját, ezt bizonyítja az a hatástanulmány, amelyet az önkormányzat megbízásából
készített a városgondnok.

zették be az idõkorlátos parkolási rendet január 15-tõl. A lakosság észrevételei alapján két
megállóban változtattak az
eredeti elképzelésen. A rendelet elõször kedden és pénteken
a piac parkolójára is vonatkozott, késõbb ezt a Villany utcára változtatták, biztosítva a
nagyparkolóban az árusok sza-

lót, hiszen ez megoldaná az
Újtemplom utcában élõk parkolási gondjait. Hoffmann
Zoltánnétól, a mûszaki osztály
munkatársától megtudtuk, már
megtették az elsõ lépéseket,
felmérték a terepet, több helyszínen vizsgálják a parkolók
kialakításának lehetõségét.
Dallos Szilvia

Az új rendelet értelmében az óvárosban a Tüdõbeteg Gondozónál, a Deák utcai rendelõ udvarában, az ÁFÉSZ áruház melletti nagy parkolóban, az OTP melletti megállóhelyeken, illetve a
SPAR áruház melletti szakaszon, a lakótelepen pedig a Barátság úti rendelõ mögötti parkoló egy részében csupán 90 percig
várakozhatunk. A szabályozás, amelyrõl táblák tájékoztatják az
oda érkezõket, piaci napokon 7-13 óráig a Villany utcára is érvényes.
bad tartózkodását. Emellett a
rendelet elsõ fordulóban a Barátság úti rendelõ mögötti teljes területre elõírta a korlátozást, második fordulóra csak a
parkoló felére. De ez is kevésnek bizonyul. A körzetben élõ
önkormányzati
képviselõ,
Zsarnai Sándorné a februári
testületi ülésen tolmácsolta a
lakosság észrevételeit. Hozzászólásában kérte, hogy a hivatal vizsgálja meg annak lehetõségét, hogy a ma már használaton kívüli egykori játszótér területén alakítsanak ki új parko-

Térburkolat
a stadion elõtt
Aláírták a szerzõdést, a munkaterületet átadták, így hivatalosan megkezdõdött a PSE sporttelep elõtti térburkolat cseréje,
tovább épül-szépül a pálya és
környéke. A kivitelezési munkálatokat a Soltút Kft. nyerte.
Régóta húzódó probléma oldódhat meg a sporttelep elõtt,
mivel bizonyára sokan boszszankodtak azért, mert nem lehetett megfelelõ körülmények
közt parkolni, és a lábbeli is
gyakran sáros, koszos lett. Az
új burkolat csapadékelvezetésérõl is gondoskodnak a szakemberek, továbbá a villamos
hálózatot is kicserélik majd. –
Közbeszerzési eljárást követõen választottuk ki a nyertes pályázót. A cég nem ismeretlen,
több munkát végzett már Pakson. A beruházás költsége 45
millió forint – fogalmazott Takács László, a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályának
munkatársa. A televíziós közvetítéseket megkönnyítendõ az
új térburkolat alá a szakemberek két kábelcsatornát helyeznek el. A munkálatok átadási
határideje április 15-e. Nemrég
a mûfüves pálya átadása miatt a
vendégparkolók megszûntek,
ezért erre is megoldást keres a
paksi városvezetés. A tervek
szerint a település határában
hamarosan új megállóhelyeket
alakítanak ki.
Faller Gábor

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4500 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2010. március 5.
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Büdzsé: készen a második fordulóra
Elsõ fordulóban elfogadta a város költségvetését a képviselõtestület. A következõ fordulóra
– mint Hajdú János polgármester elmondta – már nem várható jelentõs változás, csupán az
eddig még meg nem jelölt fejlesztési tételeket nevesítik. A
város ebben az évben több mint
nyolcmilliárd forintból gazdálkodik, a 2010. évi tervezett
költségvetés biztonságosan teljesíthetõ. Mint kifejtette, biztosítani tudják az intézményrendszer magas színvonalú mûködtetését, a városüzemeltetési feladatok ellátását, jut pénz szociális gondoskodásra, civil szervezetek, egyházak, sportegyesületek támogatására és közel
kétmilliárd forint fejlesztésre.
A panelprogram finanszírozása, a zsiliprendszer felújítása
tavalyról esedékes, az idénre
ütemezett feladatok közül legjelentõsebb a fõutca felújítása
mintegy 500 millió forinttal, a
panelprogram folytatása, ami
200 millió forintot tesz ki.
Folytatják az intézmények re-

noválását is, amire 300 milliót
ütemeztek. Nagy, átfogó felújítást egyik intézményben sem
terveznek, „csupán” a mosdók,
nyílászárók cseréjét, beázások
megszüntetését.
Faller Dezsõ, az MSZPSZDSZ frakció vezetõje elmondta, erénye a büdzsének,
hogy egyensúlyban van, viszont idén is hiányolták az
úgynevezett B6-os táblát, azaz
a beruházások nevesítését.

Mint mondta, így nincs elegendõ idõ a felkészülésre, kiérlelt
javaslatok elõterjesztésére a
második fordulóra. A balneológiai központtal kapcsolatosan
felvetette, hogy érdemes lenne
végiggondolni, hogy a következõ európai uniós költségvetési idõszak kezdetével esetleg
mégis külsõ forráshoz juthatna
a város, mivel önerõbõl megvalósítani az egymilliárdos beruházást nagy felelõsség. A

Rendezõdhet
a kutyamenhely ügye
Szó esett a legutóbbi testületi tanácskozáson a
vácikai kutyamenhelyrõl, amely – mint elhangzott – talán az ország legnagyobb ilyen típusú
telepe. A menhely ügye rendre a figyelem középpontjába helyezi a várost, az üzemeltetõ
egy-egy panaszára telefonok tucatjai érkeznek
a hivatalba. A gondot egyrészt a jogszabályok
zûrzavara okozza, mondta Hajdú János, másrészt az, hogy az önkormányzatokra háruló feladatok mellé eszközrendszer nem járul. A polgármester ígéretet tett arra, hogy a második

fordulóra készülõ elõterjesztésben szerepel egy
új menhely létesítéséhez és elsõ éves támogatásához szükséges összeg. Mint mondta, annak
ellenére, hogy az önkormányzat kész a megegyezésre és másik telephely biztosítására, máig nem sikerült dûlõre jutni az üzemeltetõvel.
Beszámolt róla, hogy a kecskeméti menhely
vezetõje mediátori segítséget ajánlott a megegyezésben. A polgármester leszögezte: senki,
a város jegyzõje sem tervezi a kutyák elaltatását. – Se joga, se hatásköre, se akarata nincs erre – fogalmazott. Hozzátette, azt viszont, hogy
mások nyugalmát zavarva, engedély nélkül
mûködjön továbbra a telep, nem hagyhatják,
bírságra számíthat az alapítvány.

Idén is lesz közmunka program
Idén is folytatódik az Út a
munkához program keretében a közfoglalkoztatás Pakson. 2010-ben, hasonlóan a
tavalyi évhez, közel 200 ember számára biztosít legalább
kilencven napos munkalehetõséget az önkormányzat.
Februári ülésén fogadta el a
képviselõ-testület a közfoglalkoztatási tervet, amely keretet
biztosít a rendelkezésre állási támogatásban részesülõk foglalkoztatására. A tavaly már bevált
rendszer szerint az önkormányzat intézményei elõzetesen jelezték, hogy milyen munkakörben hány ember tevékenységére
lenne szükségük.
– Jelenleg 250 rendelkezésre
állási támogatásban részesülõ
neve szerepel a nyilvántartásunkban és tizennégy intéz-

mény tart igényt munkájukra. A
támogatás havi összege változatlanul 28.500 forint, amelynek 80 százalékát visszaigényelhetjük az államtól. Ha legalább kilencven napon keresztül
állandó munkát tudunk biztosítani számukra (mindenkinek a
végzettségének megfelelõ minimálbérért), akkor a közfoglalkoztatott munkabérének és járulékainak a 95 százalékát kapjuk meg a központi költségvetésbõl – tájékoztatott Badics
Istvánné. A szociális osztály vezetõje elmondta: a tavalyi év-

februári ülésen komoly vitára
nem került sor, néhány javaslat
viszont elhangzott arra vonatkozóan, hogy milyen tételeket
kellene szerepeltetni a beruházások között. Felvetették a
képviselõk több utca felújításának kérdését, a térfigyelõ rendszer bõvítésének szükségességét, a Deák utcai rendelõ rossz
állapotát, a Sárgödör téren térburkolat kiépítését, s a Bochegyi víztározót. Vida Tünde

ben a közfoglalkoztatás eredményes volt, 210 paksi dolgozott rövidebb-hosszabb ideig a
program keretében. Éppen ezért
lényeges változtatásokra nem
volt szükség. A szervezés módja lett más. 2009-ben kizárólag
a DC Dunakom Kft. szervezte a
közcélú foglalkoztatást, idén ez
részben az önkormányzat dolga
lesz. A munkaerõigények a hivatalba érkeznek, itt egy közmunkaszervezõ végzi a kiközvetítést. Személyesen találkozik
az ügyfelekkel, így könnyebben
megtalálhatja a megfelelõ mun-

Rendelkezésre állási támogatásra az válik jogosulttá, aki a
munkaügyi központtal a támogatást megelõzõen legalább egy
évig együttmûködött vagy álláskeresési támogatást merített ki.
A másik feltétel, hogy a családban az úgynevezett egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 százalékát
nem éri el. Vizsgálják továbbá a vagyoni helyzetet is.

kakört. Idén arra is lehetõséget
biztosítanak, hogy az intézményvezetõk több jelentkezõ
esetén kiválaszthassák azt a
munkavállalót, akit kilencven
napig alkalmaznak. Közmunkaszervezõként a legnagyobb foglalkoztatónál a DC Dunakom
Kft.-nél is dolgozik egy munkatárs, aki a helyi elosztást szervezi. A másik, munkavállalókat
érintõ változás, hogy 2010-ben
egy családban már csak egy
személy kaphat rendelkezésre
állási támogatást, így a program
résztvevõjeként legalább három
hónapra munkabért. A rendszerbõl így kikerülõk foglalkoztatását pályázati úton kívánják megoldani. A kistérség 14
települése közösen pályázik a
minisztériumhoz, hogy forrást
találjanak a családtagok közfoglalkoztatás keretében történõ támogatására. Ez a program
a tervek szerint márciusban indul.
-dallos-
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Városháza

Pénzügyi osztály

Azt, hogy milyen szervezeti felépítésben
végzi el a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat a hivatal, a képviselõ-testület határozhatja meg. A legutóbbi szervezeti átalakításnál összevonták a stratégiai tervezési,
a pénzügyi és számviteli, valamint az adóosztályt, ami létszámcsökkentéssel is járt,
így hatékonyabbá kellett tenni a munkát.
Ennek a törekvésnek az eredményeként
készült el házon belül egy azóta már többször bõvített szoftver, amely komplexen
kezeli az egymásra épülõ pénzügyi folyamatokat, használatával azonnali információkhoz juthatnak a szakemberek, gyorsabban, gördülékenyebben végezhetik feladataikat. A hivatal pénzügyi osztályán
belül három csoport látja el a feladatokat:
a pénzügyi, a tervezési és az adó. Utóbbi
feladata az adó kivetése és beszedése, illetve kintlévõség esetén annak behajtása.
A tervezési csoport hosszú távú terveket
készít, kidolgozzák a törvények figyelembe vételével azokat a lehetõségeket, amelyek kiadás-megtakarítást, plusz bevételek
szerzését eredményezik. Emellett elkészí-

Fotó: Molnár Gyula

Három dologgal foglalkoznak: pénz,
pénz és pénz. Bár tényleg ez áll a polgármesteri hivatal pénzügyi osztályán a
középpontban, természetesen ez a mondat messze nem ad képet munkájukról.
Az osztályon harmincegyen dolgoznak
három csoportban, vezetõjük Szántóné
dr. Novák Eszter, aki 1987 óta dolgozik
a hivatalban, s öt éve irányítja ezt az
osztályt.

tik a testületnek a programköltségvetést,
mégpedig úgy, hogy a Magyar Államkincstárnak készült kimutatásokat és beszámolókat befogadhatóra „fordítják le”.
A pénzügyi csoporton belül feladatok szerinti tagozódás van, itt találjuk a számviteleseket, analitikusokat, a bércsoportot, az
ágazatosokat és a házi pénztárat. A feladatok között van például számlázás, könyvelés, pénzforgalmi jelentés, illetve beszámolók készítése, valamint a változó, illetve a helyben számfejtendõ bérek jelentése
a Magyar Államkincstárnak, az intézmények bevételeinek nyilvántartása. Az ágazatosok az önállóan mûködõ önkormányzati fenntartású intézmények gazdasági
ügyeit tartják kézben, számlákat készítenek, könyvelnek, kimutatásokat készítenek, illetve tervezési feladatuk is van. Itt
mindegyik terület egy ember kezében
összpontosul, így külön munkatárshoz tar-

toznak az óvodák, az általános iskolák, a
szociális intézmények, az egészségügy,
valamint a középfokú oktatási és a kulturális intézmények, illetve nem szabad
megfeledkezni a polgármesteri hivatalról
sem, amely önállóan mûködõ és gazdálkodó intézmény. Az intézményeknél helyben
csak a házi pénztárak kezelése, illetve a
leltározás van. Az osztályon összesen harmincegyen vannak. A legnépesebb szakembergárda huszonöt fõvel a pénzügyi
csoport, az adócsoportnál hatan, a tervezési csoportban pedig négyen dolgoznak. Az
osztály vezetõje Szántóné dr. Novák Eszter, akinek feladata a munka összehangolása, a jogszabályváltozások követése és
gyakorlati alkalmazásuk segítése, havi jelentések készítése, szerzõdések elõkészítése, illetve megkötése, de befektetésekkel
kapcsolatos tennivalói is vannak, illetve
alkalmi feladatok is az asztalán landolnak.
Ilyen volt legutóbb a cafeteria rendszer kidolgozása, amelyre rövid volt a határidõ,
és hirtelen senkire nem tudta rábízni, ezért
inkább magához vette. Ügyfélforgalom
jellemzõen a pénztári kifizetésekhez kapcsolódik, fõleg segélyezési napokon adják
sokan egymásnak a kilincset. Az intézményekbõl is jönnek az osztályra bérrel, illetve juttatásokkal kapcsolatban ügyeiket intézni, és az adócsoportnál is sokan megfordulnak. Bár a három csoport egy osztályhoz tartozik, nincsenek az épületben
egy szárnyban, az adó a földszinten, a
pénzügy és tervezés a másodikon, az ágazatok pedig a harmadikon található. Talán
ezért is jó a már hagyománnyá vált közös
nyári kirándulás, ahol mindenki megtalálható egy helyen, jegyeztük meg tréfásan a
beszélgetés végén.
-gyöngy-

Támogatás mozgáskorlátozottaknak
Már lehet igényelni a mozgáskorlátozottak támogatását a polgármesteri hivatal
szociális osztályán. Az érintettek utazáshoz, személygépjármû átalakításhoz, illetve beszerzéshez nyújthatják be támogatási kérelmüket április végéig.
A súlyos mozgáskorlátozottak
utazási támogatására jogosult,
aki nem részesül fogyatékossági támogatásban, családjában
az egy fõre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi

nyugdíj két és félszeresét, azaz
a 71.250 forintot, illetve a jogszabályi elõírás egyéb feltételeinek is megfelel. A közlekedési támogatás évi hétezer forint, illetve ennél magasabb, ha
az érintett tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban
áll, vagy kiskorú gyermekrõl
gondoskodik. A kérelmeket április 30-ig lehet benyújtani a
szociális osztályra, azt követõen csak akkor, ha valaki év
közben lesz mozgáskorlátozott. Ebben az esetben a támogatás éves összegének idõará-

nyos részét kaphatja meg az
igénylõ. A nyomtatványhoz
csatolni kell orvosi igazolást, a
tanulói jogviszonyról vagy
munkaviszonyról szóló igazolást, illetve az érintett és a vele
egy háztartásban élõk jövedelemigazolását. A támogatásról
a szociális osztály dönt. A súlyos mozgáskorlátozottak gépjármû-átalakításhoz, illetve beszerzéshez is kérhetnek segítséget. Az igénylés határideje
megegyezik az utazási támogatáséval, a kérelemhez különbözõ nyilatkozatokat és igazolá-

sokat kell csatolni. A jogosultságot a szociális osztály állapítja meg, ám a végsõ döntést
megyei szinten egy bizottság
hozza meg. A támogatás mértéke gépjármûbeszerzés esetén
a vételár hatvan százaléka de
legfeljebb 300.000, átalakításnál a bekerülési összeg, de legfeljebb 30.000 forint. Pakson a
leggyakrabban az utazási támogatást kérik, mintegy ötszáz
fõ évente, a gépjármû-átalakítási támogatásra 15-20 kérelem
érkezik, és hárman-négyen
kapják meg. Részletesebb információt a hivatal szociális
osztályán lehet kérni.
Kohl Gyöngyi
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Atomerõmû

Közös ügyük a biztonság
Miután egy esetleges nukleáris
balesetnek nem szabnának gátat a megyehatárok, az erre való felkészülésben is érdemes
közösen gondolkodni. Ennek
az egyébként nem új keletû
gondolatnak a jegyében tartottak tanácskozást a paksi atomerõmû harminc kilométeres
övezetében érintett három megye – Bács-Kiskun, Fejér és
Tolna – védelmi bizottságai. A
paksi atomerõmû, az országos
katasztrófavédelem és a nukleáris hatóság vezetõinek tájékoztatása után közös állásfoglalást fogadtak el a résztvevõk.
Ha valóban intézkedni kell,
hogy a környezetünkben élõ
emberek biztonságát szavatolni tudjuk, információkra van

szükségünk, és egy nyelvet
kell beszélnünk, mondta dr.
Puskás Imre, a Tolna megyei
közgyûlés és védelmi bizottság
elnöke. Hozzátette: született
egy állásfoglalás is, amelyben
kiemelték, hogy támogatják az
új blokkok megvalósulását.
Ezen kívül az atomerõmû biztonságával kapcsolatos ajánlásokat fogalmaztak meg a dokumentumban. Így például azt,
hogy legyen országos nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat,
hiszen sok mindent lehet papíron modellezni, de a gyakorlat
méri meg, hogy felkészültek-e
egy ilyen helyzetre. Nem szabad lemondani ilyen országos,
sok szervezetet érintõ gyakorlatról sem anyagi okból, sem

arra hivatkozva, hogy egy
ilyen gyakorlattal félelmet keltenek a lakosságban. Dr.
Rónaky József, az Országos
Atomenergia Hivatal fõigazgatója hozzáfûzte, hogy sok terület, szervezet tart rendszeres
gyakorlatot, de szükség van arra, hogy „mindenki együtt
mozduljon”. Arról is beszélt,
hogy a paksi atomerõmû bõvítésére az erõmû és az MVM
szakemberei mellett a hatóságoknak, állami szerveknek is
fel kell készülniük. Egy erre
vonatkozó elõterjesztés a napokban kerül a kormány elé,
tette hozzá.
A három védelmi bizottság
állásfoglalásában szót emelt a
Mezõfalva-Paks vasútvonal

megszüntetése ellen is. Mint
dr. Puskás Imre kifejtette, ennek egy esetleges veszélyhelyzetben és az atomerõmû új
blokkjainak megépítése során
is fontos szerep jut. Egy baleset során az erõmûben dolgozók kitelepítésében játszhat
szerepet a vasút, a bõvítésnél
pedig mint szállítási útvonal.
Olcsó és segít a közutak tehermentesítésében, fûzte hozzá
Süli János, aki tájékoztatást
adott az erõmû jelenlegi helyzetérõl és jövõbeni terveirõl az
együttes ülés résztvevõinek. A
védelmi bizottságok végezetül
megtekintették a tanácskozásnak otthont adó karbantartó és
gyakorló központot.
-vt-

Bécsben is megtalálni Magyarországot
Vincze Pál 1985-ben kezdett
dolgozni – ’91-tõl osztályvezetõként – a paksi atomerõmû akkori minõségbiztosítási osztályán, amelyhez hû
maradt egészen 2003 õszéig.
Mint mondja, sok jelentõs
projektben vett részt, köztük az erõmû elsõ minõségbiztosítási rendszerének kidolgozásában. A nemzetközi
környezet mindig vonzotta,
hiszen kapcsolatban állt a
NAÜ-vel és a FORATOM
munkájába is bekapcsolódott az évek folyamán. A lehetõség, hogy a Nemzetközi
Atomenergia
Ügynökség
munkatársa legyen, teljesen
váratlanul érkezett.
Amikor 2003 novemberében
megérkezett Bécsbe, mindjárt
mélyvízbe került, mert a minõségbiztosítási koncepció teljes
felülvizsgálatát kapta feladatul, a vonatkozó szabványok
kidolgozásával együtt. 2008ban megbízták a nukleáris mûszaki osztály vezetésével. Az
általa vezetett osztály körül-

belül 60 új tagországot segít a
nukleáris infrastruktúra kiépítésében kezdve az alapvetõ
dokumentumok elkészítésével a telephely kiválasztásától
egészen a nemzeti ipar bevonásának elemzéséig. Az osztály további fontos területei a
üzemelõ atomerõmûvek támogatása, a létezõ nukleárisenergia-rendszerek kibõvítése
és az integrált vezetési rendszerek létrehozása, ami magában foglalja az emberi erõforrás fejlesztését is. Pillanatnyilag 16 nemzet képviselõibõl
áll az osztály személyzete.

– Nagyon érdekes látni azt,
ahogyan a különbözõ kultúrák együttmûködnek, illetve
egymásra hatnak. De az ember mindenhol, a világ minden részén ember és nagy szerencsénkre az osztályon a
nemzeti sokszínûség csak jót
jelent. Igazi élmény ezzel a
kollektívával együtt dolgozni
– mondja Vincze Pál. S hogy
milyen hosszú távra tervez
Bécsben? Szerzõdése 2014-ig
szól, egyelõre a továbbiakon
nem gondolkodik.
Ami Bécsben a legjobb, az a
kultúra jelenléte: zene, kiállítások, közös történelmünk
emlékei, vélekedik. A természet – teszi hozzá – különlegesen szép. Ausztria a természet szépségének más arcát
mutatja a magas hegyeivel,
hófödte csúcsaival. A hiányt
leginkább a család és a barátok jelentik. A távollétet legjobban a kapcsolatok sínylik
meg, mondja. A család kissé
„szétszóródott”, Tamás fiuk a
bathi egyetem közgazdasági
szakán végzett, és jelen pilla-

natban úgy tûnik, hogy Angliában is fogja elkezdeni karrierjét. Ákos, miután elvégzett egy bécsi gimnáziumot, a
cheltenhami egyetem fotográfia szakán másodéves
hallgató. Neki még van ideje
a jövõn gondolkodni, de tehetsége már láthatóan bontogatja szárnyait, árulja el édesapja.
Bécsre visszatérve mondja,
hogy általánosságban Ausztria
nincs olyan messze, hogy valami is végletesen hiányozna. Ha
az embernek van ideje – amibõl jelen pillanatban neki a
legkevesebb van –, akkor rövid
idõ alatt át tud menni Magyarországra, de Bécsben is megtalál sok mindent, ami Magyarországot jelenti. Paks – árulja
el Pál – változatlanul központban van számára, Pakshoz köti
minden, a család, a barátok. Új
beosztása miatt ritkán tud hazalátogatni, de a tavasz végétõl
várhatóan csendesül az osztály
leterheltsége, és többet fog hazajárni.
Vida Tünde
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Munkahelyteremtést szorgalmaznak
Dr. Csath Magdolna, a Mozgalom a Magyar Vállalkozásokért egyik alapítója volt a
legutóbbi vendég azon a lakossági fórumon, melyet a Fidesz és a KDNP paksi szervezete rendezett. A közgazdász
elõadásában a mai gazdasági
viszonyokról beszélt az érdeklõdõknek.
– Magyarországon a politika
semmibe veszi a hazai vállalkozásokat, tönkreteszi õket.
Ezek a cégek az utolsó pillanatokban vannak, szó szerint a
huszonnegyedik órában. Tudjuk azt, hogy hazánk csak úgy
tud kijönni a válságból, ha saját vállalkozásaira támaszkodik – fogalmazott dr. Csath
Magdolna. Hozzátette, a meg-

Tóth Ferenc február 23-án Sárszentlõrincen, 25-én
Györkönyben tart kampányestet. Február 24-én dr. Ángyán József Dunaföldváron, 27-én Turi-Kovács Béla Madocsán, március 11-én dr. Hoffmann Rózsa Pakson 18.00 órától a Duna Hotelben lesz vendég, mindhárom kampányrendezvény házigazdája az országgyûlési képviselõjelölt. Március 16-án 18.00 órától a paksi mûvelõdési központban vetítik Jelenczki István
„Háború a nemzet ellen” címû négyrészes filmjének elsõ két
részét, folytatás március 18-án, szintén 18.00 órától.
szorítások hatása továbbra is
érezhetõ lesz Magyarországon,
az államadósság nem csökkent, és különösen aggasztó,
hogy a válság alatti befektetések elmaradtak, így a régió országai lehagytak bennünket.
– Amióta az MSZP-SZDSZ
kormány uralkodik Magyarországon, közel 30 százalék-

Indul a kampány
750 ajánlószelvényt kell öszszegyûjtenie annak, aki fel
akar kerülni az országgyûlési
képviselõjelölteket tartalmazó áprilisi szavazó listára. Bár
még nem gõzerõvel, de folyik
a kampány, a pártok és szervezetek készülnek a lakossági
fórumokra és kezdenek megélénkülni az internetes honlapok is. A TelePaks Kistérségi
Televízióban a paksi kampányfõnökök számoltak be
arról, ki milyen választásra
készül.
Választási hadjárat – így jellemzi az idegen szavak szótára
a kampányt, ami mögött sokszor valóban komoly hadviselés
áll. A kérdésre, mely szerint
számíthatunk-e az országos indulatokhoz hasonlóra az eddig
csendes Pakson is, Gáspár Viktor a Jobbik részérõl elmondta:
senkinek ne legyenek illúziói,
az egyik legkeményebb kampánynak nézünk elébe a Jobbik
Magyarországért Mozgalom
megjelenésével, amelyik az elmúlt húsz év legfontosabb választására készül. – A konfliktus
elkerülhetetlen. Biztosan lesz-

nek viták, de ezeken túl kell jutni, nem ezzel kell foglalkozni,
mondta. Ha a helyzet úgy hozza, reagálnak, de elsõdleges
szempontjuk, hogy programjuk
elemeit megismertessék az emberekkel, hogy azok valódi
döntést hozhassanak, ezért több
EP-képviselõjüket is a térségbe
várják. Mint azt a kampányfõnök elmondta: politikai ellenfeleik számára radikálisak, mivel
gyökeres változást kívánnak
megteremteni az országban.
A kampányidõszakban van
helye a vélemények ütköztetésének, aztán ha vége a választásnak, akkor meg kell nyugodni és mindenkinek azon kell
dolgozni, hogy a lehetõ legjobbat hozza ki az itt élõk számára
– ezt már Faller Dezsõ, az
MSZP kampányfõnöke taglalta.
Mint mondja: õk nyugodt álláspontot képviselnek, nem veszik
át azokat az országos hozzáállásokat, melyek emberi méltóságában bárkit is megsértenének.
El fogják mondani az észrevételeiket az elmúlt idõszakról,
azt is, amin változtatni kell, és
amit tenni szeretnének. Kihangsúlyozta: az MSZP egyedül in-

kal nõtt az adósságállományunk. Amikor a Fidesz-kormány átadta a kormányzást,
akkor ez az adat a nemzeti jövedelem 60 százaléka alatt
volt. Most már jóval 80 százalék fölött van. Ennek a csökkentése nélkül nem lehet az
országot a bajból kihozni. Ha
állandóan fizetjük ezt a rengedul a választásokon, nem kötött
koalíciót és nem is fog kötni.
Egyébként a kampányra igazi
nagyágyúkkal készülnek, a
kormányfõt és a miniszterelnök-jelöltet is várják majd.
A FIDESZ-KDNP jelöltje
ugyan 12 éve képviselõ és ismert a választók elõtt, mégis
számos rendezvénnyel készülnek a választók megnyerésére.
Ahogy azt Bordács József kampányfõnök elmondta: február
16-án kezdõdött a kampánykörút Pálfán és március 31-én Pakson fejezõdik be, emellett több
országos szakpolitikust várnak
a térségbe. Más lesz ez a kampány, mint az eddigiek, más
morális helyzetben van az ország, mint az ezt megelõzõ választások idején. – Fõ elem a saját programunk megismertetése, de nem mehetünk el szó nélkül az elmúlt nyolc év mellett –
ecsetelte a FIDESZ-KDNP
kampányfõnöke, aki hozzátette:
az emberek között járva is felmerül ez az igény. Ez felszínre
fog hozni olyan vitákat, amelyek az elmúlt években a paksi
választókörzetben nem voltak
jellemzõek.
Járfás Tamás, az MDFSZDSZ együttmûködés paksi
kampányfõnöke elmondta, a

teg kamatot, a törlesztést, akkor az elviszi az esetleges növekedésnek is a nagy részét és
nem marad fejlesztésre –
folytatta a közgazdász. – A jövõben a Fidesz legfontosabb
feladatainak egyike a munkahelyteremtés, melyet ma Magyarországon jószerivel a kis
és középvállalkozások tudnak
teremteni. Mindenféleképpen
helyzetbe kell hozni õket,
hogy ez a lejtmenet, ami lassan nyolc éve tart, megálljon
és emelkedõ pályára kerüljünk. Hiszen ha nem tudunk
munkahelyeket teremteni, akkor nem tudunk például az
oktatásra és az egészségügyre
költeni – mondta el a fórumon
Tóth Ferenc, a térség FideszKDNP országgyûlési képviselõjelöltje.
Faller Gábor
két párt között született megegyezés nyomán, az öt Tolna
megyei választókerületbõl háromban az MDF, és kettõben –
a szekszárdiban és a paksiban –
az SZDSZ állít jelöltet. Mivel
Bokros Lajos programja köré
épül a kampány, így számítanak
rá a megyében. Készülnek
klubrendezvényekkel, s a szakpolitikusok látogatása alkalmával az adott szakma érintettjeit
várják majd. Úgy véli, az emberekre elsõsorban az országos
kampány lesz hatással, s az eddigi választások eredménye is
azt mutatja, hogy még egészen
kis települések esetén is ez dominál. Arra készülnek, hogy az
országos kampány során felmerülõ témákat helyivé tegyék, s
itt folytassák megvitatását a térség adottságainak megfelelõen.
-préA Tolna megyei 2. számú
választókerület eddig megismert képviselõjelöltjei:
Horváth Zoltán, Jobbik Magyarországért Mozgalom
Horváth Zsolt, MSZP
Tóth Ferenc, Fidesz-KDNP
Zsarnai Sándorné, MDFSZDSZ együttmûködés
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Két óvoda, három általános
iskola és a mûvészeti iskola
programjait, induló csoportjait, osztályait mutatja be az
a kiadvány, amellyel az önkormányzat nyújt segítséget
a szülõknek az általános iskolai és óvodai beíratáshoz.
Március 16-án és 17-én 7:30
és 17:00 óra között várják az
intézmények a leendõ óvodásokat és iskolásokat.
Az óvodákon keresztül végzett
elõzetes felmérés szerint 232
tanköteles korba ért gyermek él
Pakson, közülük a szülõk jelzése alapján 174-en kezdik meg
szeptemberben általános iskolai
tanulmányaikat. Ezt a létszámot
vette alapul az oktatási és kulturális bizottság a 2010/2011-es
tanév beíratási rendjének meghatározásakor. A grémium döntése szerint a Bezerédj Általános
Iskolában kettõ, a Deák Ferenc
Általános Iskolában egy, míg a

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában három elsõ osztály indul abban az esetben, ha elérik a
minimum 21 fõs osztálylétszámot. Sem a körzethatárok, sem
az iskolaválasztásnál igénybe
vehetõ kedvezmények nem változtak tavaly óta. Olyan típusú
engedmények, amelyek a korábbi években voltak, például a
balettos vagy a testvéres kedvezmény megszûntek, hiszen az
önkormányzat helyi rendeletébõl törölte ezeket. A szülõnek a
körzetes, vagyis a kötelezõ felvételt biztosító iskolában kell jelentkeznie a beíratáskor, ott kell
a törzslapon regisztráltatnia a
gyermekét. Ha a szülõ úgy dönt,
hogy nem a körzetes iskolát választja, akkor az általa választott
intézményben is meg kell jelennie, miután regisztráltatta magát
a körzetes iskolában. Ott úgynevezett várólistára fogják a gyermeket felírni. A közoktatási törvény rendelkezik arról, hogy ki-

ket kell elõnyben részesíteni a
beíratáskor. Péterné Iker Ivett,
az oktatási és kulturális csoport
vezetõjének tájékoztatása szerint a körzetben élõ gyermeket
nem lehet elutasítani a felvételnél, azon túl elõnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetû gyermeket, illetve
ha több jelentkezõ van, mint
amennyi a felvehetõ létszám,
akkor a nem körzetes gyerekek
közül elõnyben kell részesíteni
azt, akinek az állandó lakóhelye
a településen van. Az oktatási
bizottság döntött a Bezerédj Általános Iskola gyógypedagógiai
tagozatáról is, egy elsõ osztály
indítását engedélyezik. A tagozatra csak szakértõi véleménnyel rendelkezõ gyermek íratható. Ha nem lesz annyi kisdiák,
hogy önálló elsõ osztály indulhasson, akkor a korábbi évekhez
hasonlóan öszszevont osztállyal
kezdik meg a következõ tanévet.

KOPOGTATÓCÉDULA LEADHATÓ PAKSON:
Péger Galéria (Dózsa György út)
Borostyán Gyógyszertár (Dózsa György út)
Sirály Papírbolt (Dózsa György út)
Szociális bolt (Dózsa György út)
Pelikán Bt. Könyvesbolt (Dózsa György út)
Hírlapárus pavilon (Barátság út)
Adidas bolt (Kishegyi út)
Nike bolt (Táncsics utca)
Ulbert Kft. telephely (Villany utca)
Új Hullám Vendéglõ (Dózsa György út)

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Nem változtak a körzethatárok

Az óvodai beíratásnál nincsenek az iskolaihoz hasonló szigorú körzethatárok, a családok szabadon választhatnak intézményt
gyermeküknek, a regisztráció az
óvodák székhelyén történik. Az
induló csoportok létszámát húsz
fõben határozta meg az oktatási
bizottság.
-dal-
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9671 nap – ennyit töltött Mónus Attila
fegyveres testületeknél. 1983. augusztus
26-án vonult be a katonai fõiskolára, 1991ben szegõdött el a Paksi Rendõrkapitányságra, ahonnan most a közrendvédelmi és
közlekedési osztály vezetõjeként búcsúzott. Furcsa érzés, mondja, egyrészt felszabadult, másrészt torokszorító. A kérdésre,
hogy szerette-e, azt mondja, a rendõrség és
a szeretet szó furcsa páros. Az viszont tény,
hogy ez volt a munkája, s arra törekedett,
hogy jól csinálja. Hogy sikerült-e, másoknak kell megítélni. Percek alatt döntötte el,
hogy leszerel. A nyugdíjhoz szükséges
szolgálati idõvel már 2007 végén rendelkezett. Most azonban jött egy civil munkalehetõség az autópályánál, úgy gondolta: él
vele. – Az összes körülményre tekintettel
döntöttem így – összegzi; majd annyit
azért elárul: – Ez a rendõrség már nem az a
rendõrség. A papírmunka annyira az asztalhoz köti a vezetõket, hogy nem tudnak elegendõ idõt együtt tölteni, kimenni a fiatal
kollégákkal. A rendõrség társadalmi megítélése és a mûködését meghatározó jogszabályi környezet is megváltozott. Nem
„normális” dolog, hogy egy rendõr még el
sem kezdi az intézkedést, máris feljelentik.
Január elsejétõl úgy változtak a jogszabályok, hogy a rendõrnek – mielõtt bármit
tenne – közölnie kell a nevét, rangját, be-

Felhívás
A Magyarok Világszövetsége Tolna Megyei
Szervezete 2007-ben alapította a Tisztes Polgár kitüntetõ címet. A kezdeményezést a kezdetektõl támogatta Hajdú János, Paks város
polgármestere. Az elismerést évente két személy veheti át, akik önzetlenül, példamutató
szorgalommal végzik a dolgukat, szolgálják a
paksi polgárok és a város érdekeit. A kitüntetõ cím átadására minden év március 15-én
kerül sor. Az elmúlt két évben Herczeg Ágnes, Pupp Józsefné, Hernádi Ferenc és dr.
Széchenyi Attila vehette át az elismerést.
A szövetség elnöksége kéri Paks lakosságát,
tegyen javaslatot a kitüntetõ cím odaítélésére,
mely tartalmazza a részletes indoklást, az
ajánlattevõ szervezet, illetve magánszemély
nevét, elérhetõségét.
Javaslataikat leadhatják a polgármesteri hivatal titkárságán vagy L. Németh Erzsébetnek,
(Paks, Katona József utca 6.) március 5-ig.
L. Németh Erzsébet
MVSZ elnökhelyettes, Tolna megyei elnök

Fotó: Molnár Gyula

Nehéz szívvel búcsúzik

osztását, jelvényszámát, az intézkedés mibenlétét. Manapság ennyi idõ alatt egy
fegyverben már tárat cserélnek… – Ahogyan Mónus Attila összefoglalja a mostani
helyzetet: mindenki rendet szeretne, de
úgy, hogy rá ez ne vonatkozzon. Nem arról
van szó, hogy erõszakosan kellene fellépniük, de a tisztességes állampolgároknak
sem jó, ha a rendõrök keze olyan mértékben meg van kötve, hogy a simlisek azt
tesznek, amit akarnak. Az, hogy elköszönt
a rendõrségtõl, nem kevés lelkiismeret-fur-

dalást jelent számára, hiszen akik maradnak, azoknak meg kell birkózniuk ezzel a
nehéz feladattal. Nehéz szívvel búcsúzott
osztálya közel ötven dolgozójától. Olyan
volt, mint egy család, ahol lehet, hogy nem
mindenki édestestvére a másiknak, de egymásra vannak utalva, fogalmaz.
– Engem sokan nem szeretnek, de csak
akkor büntettem, jelentettem fel és szóltam
rá valakire, ha valamit elkövetett – fogalmaz. Hozzáteszi, valószínûleg õ fokozottan rendpárti és nehéz kimutatni, hogy egyegy figyelmeztetés milyen eredményt hozott, de a Talmud-béli idézet szellemében
(„Aki megment egy életet, az egész világot
menti meg.”) járt el mindig, amikor szóvá
tette, ha valaki magát vagy másokat veszélyeztetett. Az elve az volt, hogy inkább
tartsák gonosznak, de lehetõleg mindenki
érjen haza épségben a családjához. Nem
kedvtelésbõl tett szóvá szabálytalanságokat, feladatának érezte azt, hogy ilyen módon is megakadályozzon tragédiákat,
amelybõl sokat látott. S ahogyan néhányat
felidéz, mindegyikben ott van a „ha”. Ha
bekapcsolta volna a biztonsági övet, ha
nem az úttesten sétált volna, ha figyelmesebben biciklizett volna…
Hogy milyen lesz a civil élet? Nem tudja,
de õszintén elárulja, hogy tart tõle. A fegyveres testületek zárt, szabályozott világot
jelentettek, nemcsak a munkában, magánéletben is, ami nyûg is, biztos háttér is.
Vida Tünde

Összetett mondatok
Néhány hónappal ezelõtt egy közeli település kért segítséget a paksi polgármesteri hivatalban. Az 1325 lakosú Daruszentmiklós polgármestere, Rauf Norbert,
a településen alakult önkéntes tûzoltó csapat számára keresett használt tûzoltó
egyenruhákat. A kérés után két héttel, a
Paksi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságon Krajcár Arnold, a daruszentmiklósi
önkéntes tûzoltó parancsnok kilenc darab
újszerû állapotú, kétrészes bevetési tûzoltóruhát vett át. Nem egyedi ez a települések közötti emberi-szakmai odafigyelés,
odafordulás, hiszen az elmúlt évben
Daruszentmiklós mellett Németkér, Fadd
és Dunaszentgyörgy önkéntes tûzoltói
kaptak a paksi tûzoltók használaton kívüli egyenruháiból. Idén pedig a kárpátaljai
Visk község tûzoltói jutnak hozzá húsz
darab védõruhához és sisakhoz a paksi
tûzoltóktól.

Ez a történet nem Paksról, nem a paksiakról szól, hanem a kis létszámú települések önkénteseirõl, szabadidejükben is
a közösség védelmét, érdekeit szolgáló
emberekrõl. Ha a dolgok mélyebb valóságát nézzük: szerény települési költségvetésekrõl, a lehetõségek hiányáról, behozhatatlan hátrányokról. Tenni akarásról. Ezeken a településeken, ahol az önkéntes tûzoltók örülnek a városi tûzoltók
használt egyenruháinak, ahol évente
megküzdenek az alapfokú oktatási intézmények fenntartásával és mûködtetésével, ahol önkéntesség nélkül nehezen valósíthatók meg a vezetõi elképzelések;
az ott élõ emberek biztosan örülnének
minden infrastrukturális felújításnak és
fejlesztésnek, mely a környezetükben
történne, még ha kényelmetlenséggel
járna, akkor is…
telledit
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Kérdõjelek a távoltartás körül
jékoztatják a rendõrséget. Az
ideiglenes megelõzõ távoltartást, amely azonnali és idõtartama 72 óra, a rendõrség helyszíni intézkedés során hivatal-

Korábbi formájában a távoltartás nem jelentett igazi megoldást a családon belüli erõszakra, ugyanis alkalmazására csak
büntetõeljárásban volt lehetõség, azokban az esetekben,
ahol nem indult büntetõeljárás,
nem nyújtott megoldást. Ezt a
hiányosságot igyekszik pótolni
a hozzátartozók közötti erõszak miatt alkalmazható, megelõzõ távoltartásról szóló új
jogszabály. A rendszer többszereplõs, érintettek a megelõzõ feladatot ellátó intézmények, a gyámügy, a rendõrség
és a bíróság, mondta el Borbás
László, a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõje. A megelõzõ feladatot ellátó intézmények kötelesek jelezni a gyámhivatalnak, ha
családon belüli erõszak veszélyét észlelik. A gyámhivatalban a beérkezõ jelzések után
meghallgatják az érintetteket,
megadják számukra a szükséges információkat, a meghallgatást jegyzõkönyvezik, és tá-

A megelõzõ távoltartásról a
bíróság dönt a rendõrség kezdeményezésére vagy a bántalmazott, illetve közeli hozzátartozója kérelmére. A döntést nem
peres eljárásban három nap alatt
kell meghozni, a megelõzõ távoltartás legfeljebb 30 nap le-

kapitányság sajtóreferense. Az
elmúlt évben nyolc eljárást indítottak kábítószerrel való viszszaélés bûncselekmények miatt, melyekben 33 fõt vontak eljárás alá, ebbõl egy fõt – ez év
januárjában Dunaföldváron –
kábítószer-termesztés miatt. A
nyomozások során 450 gramm
kannabisz-származékot és 50
gramm speedet, valamint 40 db

tablettát foglaltak le. Volt, hogy
közúti rutinellenõrzés során
bukkantak gyanús anyagokra,
de elõfordult, hogy „fülesre”
mentek. A legutóbbi esetben a
25 és 27 év közötti szekszárdi
fiatalemberek ellen kábítószerrel való visszaélés bûntette miatt folytatnak nyomozást a Paksi Rendõrkapitányság illetékesei. A bíróság ezen bûncselekményt 2-5 évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetheti.
efgé

niük a kiskorút veszélyeztetõ
helyzet megszüntetése érdekében, mondta el Péger János, a
Paksi Rendõrkapitányság bûnügyi osztályának vezetõje.

Fotó: Paksi Hírnök archív

Tavaly október 1-jén lépett
hatályba a megelõzõ távoltartásról szóló törvény. Az új
szabályozással még azelõtt
igyekeznek kezelni a családon belüli erõszakot, mielõtt
bûncselekmény történne. A
bevezetése óta eltelt közel öt
hónap tapasztalatai Pakson
kedvezõek, ám a szakemberek látnak hiányosságokat.

het. A távoltartás azt jelenti,
hogy ez idõ alatt a bántalmazó
sem közvetlen, sem közvetett
módon nem léphet kapcsolatba
a bántalmazottal. Az új szabályozás bevezetése óta a Paksi
Rendõrkapitányság illetékességi területén két példa volt az
ideiglenes megelõzõ távoltartás
elrendelésére. Bár a rendszer
mindkét esetben jól mûködött,
vannak hiányosságok, mondta
el dr. Kuti István, Paks rendõrkapitánya. A rendõrnek a bántalmazott, a bántalmazó és a tanúk által elmondottak, a helyszín és a bántalmazásra utaló jelek alapján helyben kell döntenie a megelõzõ távoltartás elrendelésérõl, ami egyáltalán
nem könnyû feladat, fõleg, ha a
bántalmazásnak nincsenek látható jelei. A fizikainál még sokkal nehezebb megítélni a lelki
bántalmazást. A családsegítõ
szolgálatok hétvégén zárva
vannak, így a 24 órás segítségnyújtási kötelezettség csak
munkanapokon oldható meg.
Probléma az is, hogy bár a távoltartott a határozattal együtt
kap egy listát a lehetséges befogadó helyekrõl, de végül is neki
kell megoldania, hogy hol fog
tartózkodni, kifejezetten ilyen
célra nincs intézmény. A megkérdezett szakemberek egyetértenek abban, hogy több esetben
fordul elõ családon belüli erõszak, mint ahányról tudnak. Ennek oka lehet többek között az
érdektelenség, a félelem, vagy
az, hogy az érintettek nem ismerik lehetõségeiket. -gyöngy-

Kezét szorosan a fülére tapasztja, de átszûrõdik az üvöltés a
szomszéd szobából. Egy hang hallatszik, mint mindig, anyja
tûri, ahogy szokta. Éjjel két óra van, másnap iskola. Van úgy,
egy hétig is eltart, aztán nyugodtabb napok jönnek. Akkor nem
beszélnek róla, örülnek a csendnek, ami nem marad sokáig.
Tudják a szomszédok, rokonok, tudja mindenki. Nem az õ dolguk…
Még ma is nyirkossá válik a tenyere és szaporábban ver a
szíve, ha feltolulnak a gyerekkori emlékek, melyek örökre
megváltoztatták. Lett volna kiút?
-iból vagy bejelentésre rendelheti el. Ezzel egyidejûleg a bíróságnál kezdeményezik a megelõzõ távoltartás elrendelését;
ha kiskorú is érintett, értesítik a
családsegítõ szolgálatot, akiknek 24 órán belül fel kell keresniük a feleket, és intézked-

Drogfogás a hatoson
Szokványos közúti ellenõrzésnek indult, kábítószerfogással
zárult az a rendõri intézkedés,
mely Paksnál a 6-os számú fõúton zajlott egy februári hajnalon. A szekszárdi illetõségû fiataloknál 200 gramm kannabiszszármazékot találtak a paksi
járõrök. Az autóban öt férfi ült,
akik kérdés nélkül bevallották,
hogy a kocsiban két gázpisz-

toly található. A fiatalok azonban továbbra is zavartan viselkedtek, mely azonnal gyanút
ébresztett a paksi zsarukban.
– A gépjármû átvizsgálása során kollégáim egy bevásárlószatyrot találtak, melyben a növényi törmelék volt. A pontos
összetételét a szakértõk jelenleg is vizsgálják – mondta el
Heisler Judit, a Paksi Rendõr-

Paksi Hírnök
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A szerencse mellett biztonságot is hoz

Pakson a Caminus Kft. végzi a tüzeléstechnikai szolgáltatást, azaz más feladatok mellett a kémények felülvizsgálatát,
tisztítását. A paksi központú kéménysep-

rõ mesteri körzethez Dunaföldvár városa
és több mint tucatnyi község tartozik a
kistérségen jóval túlnyúlóan. Mint
Petrovics József mûszaki vezetõ mondja,
több mint negyvenezer kéményért felelnek Pálfától Sióagárdig. Munkájukat a
kéményseprõ tevékenységre vonatkozó
minisztériumi rendelet szabályozza. Feladatuk a füstjáratok ellenõrzése, tisztítása, átjárhatóságának biztosítása. Ez minden kéményre vonatkozik, legyen az
olaj-, szilárd- vagy gáztüzeléshez kapcsolódó. A rend az, hogy évente kétszer
kell ellenõrizni, szükség szerint tisztítani
a járatokat. Hogy utóbbira sor kerüljöne, arra a kéményseprõ tesz javaslatot és a
tulajdonossal közösen döntenek. Ilyenkor elõkerül a kéményseprõ válláról a
kefe, vagy éppen golyós kötél…
Eddig azonban el kell jutni. Petrovics
József sokéves tapasztalata alapján mondja, hogy ez nem mindig sikerül. Megesik,
hogy kollégái elõtt bezáródnak a kapuk. A
háztulajdonosok nem akarnak fizetni, és
el akarják kerülni a kéménysepréssel járó
rendetlenséget, ami nem ritka esetben különbözõ mennyiségû kormot jelent. A mûszaki vezetõ elsõk között leszögezi, a kéményseprés kötelezõ közszolgáltatás. Ezt
a Caminus Kft. az önkormányzatokkal
kötött szolgáltatási szerzõdés alapján végzi, ezek egyébként tulajdoni részesedéssel
is rendelkeznek a cégben. A szolgáltatási
díjat az önkormányzatok jóváhagyják, a
kéményseprés ütemezését pedig közzéte-

szik. A díjakat két részletben kell fizetni,
így amennyiben valakinek egy hagyományos kéménye van, az alkalmanként 710
forintot fizet. Fontos tudni, hogy a tartalékkéményekért is számolnak fel díjat, hiszen annak is garantálni kell a megfelelõ
állapotát, így ellenõrizni kell, és szerepeltetni a nyilvántartásban. Ennél a féléves
díj 605 forint. Ez nem kéményadó, hanem
a közszolgáltatás ellenértéke, húzza alá
Petrovics József.
(Folytatás a 11. oldalon)

Fotók: Molnár Gyula

Egykor tyúkot eresztettek a
kéményekbe, hogy az ijedtében verdesõ szárnyas tisztítsa
ki a füstjáratokat. Ma már
ilyen „furfangokat” nem alkalmaznak, de változatlanul
felkeresnek minden otthont a
kéményseprõk, hogy bebocsátást kérve ellenõrizzék, kitisztítsák a kéményeket az ott
élõk biztonsága érdekében.

Kéményseprõvel találkozni a néphiedelem szerint jó szerencsét jelentett. A kéményseprõket azért tartották szerencsehozóknak, mert a lángoktól, szén-monoxid mérgezéstõl mentették meg az embereket. A mesterség a XV. században terjedt el Európa-szerte, a füstjáratok tisztítását Mária Terézia tette kötelezõvé a
tûzvészek megelõzésére. Védõszentjük,
csakúgy, mint a tûzoltóké, Szent Flórián.
Korábban széles kéményeket építettek,
amelybe be lehet mászni, ezekben füstölték a szalonnát, kolbászt; a kéményseprõ
ha jól végezte a dolgát, kapott is belõle.
A szûkebb helyekre, ahová felnõtt nem
fért be, gyerekeket küldtek, hogy tollseprûvel sepregessék ki – sok mester ezért
vett magához vékonydongájú árvaházi
lelencet. A kémény, komín szó az olasz
caminóból származik, amely tûzhelyet,
kürtõt, kéményt jelent.

(Folytatás a 10. oldalról)
Mint mondja, nekik minden
kéményt és a vele kapcsolatos változásokat dokumentálni kell. Az épülettulajdonosoknak pedig kötelessége bejelenteni a változásokat, ha
lebontják, lezárják, vagy újat
építenek, ha tüzelési módot
változtatnak, és természetesen az új házhoz nem kaphat
senki használatba vételi engedélyt a Caminus Kft. szakhatósági hozzájárulása nélkül. Ilyenkor ellenõrzik egyebek között azt, hogy betartották-e építkezéskor a védõtávolságot. A tetõ faanyaga például nem lehet 12 centiméternél közelebb a kéményhez. A
késõbbiekben pedig arra kell
figyelni, hogy ne tegyenek
túl közel éghetõ anyagokat.
A tüzelési szokások természetesen évrõl-évre változnak, amikor jött a gázprogram, szinte mindenki átállt,
most a gázáremelés miatt nagyon sokan visszaálltak. Ebben a divatnak is van szerepe,
ma sokan nosztalgiáznak, s
építenek kandallót, cserépkályhát, számol be tapasztalatairól a körzet mûszaki vezetõje.
A térségben, teszi hozzá, hat
kéményseprõ dolgozik, közülük kettõvel Pakson is lehet
találkozni. Üres hely nincs,
ma nem nehéz munkatársat
találni, hiszen sok az állástalan, a jó kéményseprõ viszont
ritka. Munkájuk sok veszélyt
hordoz magában, mondja. S
amennyiben az olvasó a padláson, netán tetõn járásra,
meg az idõjárás viszontagságaira gondol, akkor téved.
Petrovics József szerint a legtöbb gondot az jelenti, ha
egy-egy dolgozójuk nem tud
ellenállni a kísértésnek. Házról házra járnak, itallal, kávéval kínálják õket, és megesik
a más jellegû csábítás is, így
nem halad a munka – emiatt
nagy a fluktuáció. A másik
gond a már említett lakossági
hozzáállás. Ezen volna mit
javítani, a paksi körzet vezetõje szerint. Sokan nyûgnek,
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zaklatásnak tekintik, pedig
érdemes tûrni, sõt ki kell
használni, amikor megjelenünk, kapcsolódik a beszélgetésbe Fink János, aki nyolc
éve ûzi ezt a foglalkozást.
Elõbb másik mester vagy
szakmunkás mellett sajátítják
el az alapvetõ fogásokat,
majd – amikor alkalom adódik – beiskolázzák õket. Erre
Pécsen és Kaposváron van lehetõség.
Mint mondja, érkezésekor
követve a technológiai utasítást, elõször – már az utcáról
– szemrevételezi a kéményeket. Aztán megnézi a gázkazánt, tisztítóajtón át a kéményt, szükség esetén kisepri, ami tény, hogy jár némi
korommal, porral. Munkájához speciális eszközöket
használ, így visszaáramlás
mérõt, páratükröt és „kefeszárat”. Ha hibát észlel, jegyzõkönyvbe veszi és a ház lakójának felhívja rá a figyelmét. Ha nem gondoskodik a
tulajdonos, vagy éppen nem
járul hozzá a munkavégzéshez, azt is dokumentálni kell,
hiszen egy esetleges tragédiánál „perdöntõ” lehet egyegy ilyen feljegyzés. Sokan
nem érzik a súlyát, de nagy
felelõtlenség, ha nem gondoskodnak a füstjáratok tisztításáról, hiszen nagy a veszélye a mérgezéseknek, keletkezhetnek emiatt lakástüzek, de arra is van példa,
hogy az elhanyagolt kéményben lerakódott anyagok gyulladnak be. Fink János egyébként jó tapasztalatokkal rendelkezik, az elmúlt nyolc év
alatt megismerték, legtöbb
helyre beengedik, õ pedig kimondottan szereti ezt a munkát. Szívesen járja az utcákat,
házakat, mert szereti az embereket és alkalma nyílik sok
jó emberrel találkozni. Azt is
megszokta már, hogy mindig
akad olyan, aki õt meglátva
gombjához kap, vagy éppen
azt kéri, hogy a szerencse reményében hadd fogja meg a
hátát.
Vida Tünde

Paksi Hírnök

Filmpremier
A fiúk már megint kitaláltak valamit! Erre következtettünk a
TelePaks szerkesztõségében újfent szép számmal megjelenõ
kellékfegyverekbõl a nyáron,
mint utóbb kiderült, helyesen.
Azóta elkészült Babai István és
Kövi Gergõ szerzõ-rendezõ páros legújabb alkotása, a Menedék címû kisjátékfilm, amelynek premierjét a közelmúltban
tartották a paksi mûvelõdési
központban. Az esten két korábbi alkotásukat is bemutatták,
az AXN fesztiválon közönségdíjas Négy lövést, illetve a tavalyi pécsi filmmaratonon fõdíjas
Kilencet. E két film tapasztalata alapján vállalkoztak arra,
hogy még nagyobb fába vágják
fejszéjüket, ez lett a Menedék.
A posztapokaliptikus kamaradráma három nap, feszített tempójú forgatás, majd több hónapnyi utómunka, valamint egy
ugyan kis létszámú és igen alacsony költségvetéssel dolgozó,
de annál lelkesebb csapat munkájának gyümölcse. A filmben
a kaposvári egyetem színészhallgatói mellett szerepet vállalt
a Barátok közt címû produkcióból ismert Réti Barnabás színész is, aki a fiúk megkeresésére azonnal igent mondott. – Pisti levelét olvasva láttam, hogy

nem egy komolytalan, hanem
eltökélt és kreatív csapatról van
szó – mondta a bemutatón.
Hozzátette, hogy lehetõségeikhez képest színvonalas produkciót készítettek, ami követendõ
példa. Akik részt vettek a film
elkészítésében, egybehangzóan
állítják, hogy nehézségekben és
vidám pillanatokban egyaránt
részük volt, amelyek közül természetesen inkább utóbbiakat
õrzik meg emlékezetükben.
Ezek közé tartozik, amikor estébe nyúlóan kerestek egy dobókést, amit az egyik színésznek sikerült – mint azt hosszas
keresgélés után nyugtázniuk
kellett – megtalálhatatlanul elhajítania. Ennél frissebb élmény is van, a minap jutott a fiúk eszébe, hogy a forgatás
egyik kellékét egy „Vigyázat,
fertõzött terület!” táblát úgy ott
felejtettek a helyszínen, mint a
pinty, talán ma is ott áll. Éppen
csak elkészült a huszonhárom
perces film, a szerzõpáros máris újabb alkotáson töri a fejét.
Errõl egyelõre annyit árultak el,
hogy felvértezve a Menedék tapasztalataival – amit amatõrfilm-fesztiválokon is megméretnek majd –, egy annál is nagyobb lélegzetû film megvalósítására készülnek.
-gyöngy-

Fotó: Kövi Gergõ
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A Menedék egy elképzelt világban játszódik, ahol egy
Felingerum nevû gyógyszer miatt kipusztult az emberiség túlnyomó része. Az apokalipszis utáni terepen három túlélõ igyekszik boldogulni, egy esemény azonban próbára teszi emberségüket. A film megtekinthetõ az interneten: menedek.blog.hu.

Koncert
az orgonáért
A templomi orgona felújítását tervezi a református gyülekezet. A megvalósításért jótékonysági koncertet ad áprilisban Rákász Gergely a
Jézus Szíve templomban. Az
orgonát az 1890-es években
építette Ország János.
A paksi református templom
külsõ felújítása, illetve a fûtési rendszer korszerûsítése
már megtörtént. Következõ
lépésként az orgonát szeretnék rendbe hozni, amely
ugyan még szól, de megérett
a rekonstrukcióra. A hangszer
behangoltsága már nem precíz, a regisztereket is megviselte az idõ, a fújtatót mûködtetõ motor hangos, megkopott a mechanika és a billentyûzet. Az orgonát a jelenlegi
becslés szerint kétmillió forintból lehetne felújítani. A
szükséges forrás elõteremtése
érdekében Rákász Gergely ad
jótékonysági koncertet április
8-án, a katolikus egyház jóvoltából a Jézus Szíve templomban, illetve szívesen fogadnak minden segítséget a
gyülekezet tagjaitól, támogatóktól, tájékoztatott Lenkey
István református lelkész.
Hozzátette, hogy ebben az
évben a „Világ világossága”
Paksi Református Alapítvány
már jogosult fogadni az adófizetõk személyi jövedelem
adójának 1%-át. Az orgona
rendbetétele után még marad
tennivaló a mûemlék jelleget
megõrzõ, ám a kor követelményeinek
megfelelõbb
templombelsõ kialakítása érdekében. A feladatok között
említette a lelkész a padok,
valamint a karzatra vezetõ
lépcsõk felújítását, a világítás
korszerûsítését, a technikai
eszközök egy helyrõl való vezérelhetõségének megoldását, illetve a belsõ térben egy
tárolóhelyiség kialakítását.
-kgy-
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Elismerés az ÖKO Munkacsoportnak
A megyei önkormányzat Év Tolna Megyei Civil Szervezete elismerésének különdíjasa lett
az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport Alapítvány. A díjat 47
pályázó közül nyerte el a paksi szervezet,
amely tizenharmadik esztendeje szolgálja tevékenységével a környezetvédelmet, környezeti tudatformálást.
– Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete különdíj
nagy szakmai elismerés, visszajelzés arról, hogy
szükség van ránk és jó úton haladunk – mondta
Jantnerné Oláh Ilona. A szervezet kuratóriumának
elnöke hozzátette, sikerük kulcsa elhivatottságuk
mellett az, hogy olyan akcióprogramokat hívnak
életre, amelyekkel felkeltik az emberek érdeklõdését, felhívják figyelmüket a környezeti problémákra, mint például az illegális hulladéklerakók vagy a
klímaváltozás. Legutóbb egy megyei szintû komposztláda-akcióban vállaltak kistérségi koordináló
szerepet, a Hulladék-kommandó pedig már több illegális hulladéklerakó felszámolását segítette elõ a
lakosság közremûködésével. Kiemelte, hogy a környezeti nevelés jegyében igyekeznek minden korosztályt megszólítani. A legkisebbeknek rendszeresen rajzpályázatot hirdetnek, a felnõtteknek pedig
kezdettõl fogva minden évben környezetvédelmi
vetélkedõt, mindig más témában. Ismert a mások-

kal karöltve megvalósított, családoknak szóló életfa, valamint a „Séta az egészségért” programjuk.
Hagyományos rendezvényeik mellett elõadásokat
is szerveznek, amelyek segítségével megismerheti
a lakosság Paks és környéke, valamint Tolna megye természeti kincseit. Az elmúlt évben országos
találkozót is szerveztek, amelyre eljött Szabó Imre
környezetvédelmi miniszter. Civil szervezet meghívására szakminiszter nem nagyon járt még a megyében, de Pakson biztosan nem, mondta
Jantnerné Oláh Ilona. A különdíjjal elnyert ötvenezer forintot idei „Ismerd meg és vigyázz rá” címû
pályázatuk díjazására fordítják. A pályázat Paks
természeti és épített értékeinek megismerését,
megszerettetését szolgálja az ifjúság körében.
-gyöngy-

1%
Az Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Munkacsoport Alapítvány
azzal a kéréssel fordul önhöz, rokonaihoz, ismerõseihez, hogy adója 1%-t
ajánlja fel alapítványunk részére. Kérjük és javasoljuk, hogy változtasson
eddigi gyakorlatán, és ebben az évben az ÖKO Munkacsoport Alapítványt
részesítse elõnyben a rendelkezõ nyilatkozata elkészítésekor. Felajánlásával
támogatja: Ültess fát, életfát” akciónkat; „Séta az egészségért” programunkat; a Hulladék-kommandó munkáját; gyerekeknek kiírt pályázataink
díjazását; környezetvédelmi vetélkedõ szervezését felnõtteknek; ismeretterjesztõ elõadások szervezését környezetvédelem témakörben; komposztláda
programunkat. Adószámunk: 18857333-1-17
Köszönjük, ha megtiszteli alapítványunkat!
Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány kuratóriuma

Ezek a mai fiatalok

Weller Fruzsina

Fotó: Molnár Gyula

Paksi Hírnök

A lépcsõfordulóból integetett,
mikor észrevett. Beszélgetésünk alatt többször a diákokra
mosolygott, köszönt, gondoltam, biztosan sokan kedvelik.
Közben megértettem miért.
Fruzsi barátságos, derûs, nyitott
egyéniség. Önmagáról is úgy
beszél, mintha az teljesen ter-

mészetes volna. Weller Fruzsinának hívják, 18 éves és az
ESZI végzõs tanulója. Pakson
él szüleivel és négy testvérével
(két öcs, két húg), innen ered –
mint mondja – emberközpontúsága.
A tanulás mellett dráma klubba jár, szíve csücske a színház,
de a stand up comedy mûfaját
is nagyon szereti. A városi vegyes kórus fiatal tagjainak
egyike. Emellett iskolai ünnepi
mûsorra készül, cikkeket ír az
ESZIRAT-ba, és még blogja is
van.
Tanulmányi átlagát sem lehet
kifogásolni, ugyanis világ életében „négyes-ötös” volt. Kedvenc tárgyai a magyar, a testnevelés és az angol, hozzáteszi,
van, amelyik a tanár miatt.

Nagy erõvel készül az elõtte álló érettségi vizsgákra és az angol nyelvvizsgára.
Elmondása szerint sosem
tudta, hogy mi akar majd lenni. Jelenleg gazdasági szakon,
közgazdaságtan szakirányon
tanul, de érdeklõdése másfelé
irányul. Több terület érdekli, a
pedagógia, a pszichológia, az
óvodapedagógia és a szociális
munka is. Jelentkezését a
Mozgássérültek Petõ András
Nevelõképzõ és Nevelõintézetébe szeretné beadni, ahol a
mozgássérültekkel – leginkább gyerekekkel – való foglalkozást szeretné tanulni.
Fruzsi úgy tartja, hogy az embernek meg kell találni az önmagában rejlõ lehetõségeket,
tehetségét kifejezésre kell juttatni, és saját sikereiért meg is
kell dolgoznia. Mindezt nyugodt mosollyal mondja, és én
el is hiszem neki. Öröm volt
vele találkozni.
-ms-
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Hogy volt…?

A „Japánkert”
kert közvetlen közelében raktárépületek voltak, a teherszállító hajókról ezekbe pakolták
be az árut. A kertet kis kerítés
védte. Emlékszem, az unokatestvéreimmel egy hátsó kis fakapun jártunk be, leginkább
nyáron. Gyönyörû, tiszta kert
volt gesztenyefákkal, díszfákkal, tujákkal és rózsákkal. Dús,
kövér fû volt ott, ahol nagyokat
bukfenceztünk, szaladgáltunk.
(Újabb képet nézünk: Ági néni
nyolc-tízéves lehet, éppen „hi-

dat csinál” a fûre terített
pokrócon…) A felnõttek sétáltak, pipáztak vagy üldögéltek a
padokon. A kert végében volt a
Huszár-féle cukrászda, ahol –
emlékeim szerint – sütemény
nem volt, de nagyon jó fagyit
fõztek. Csendes, barátságos
hely volt. Gyakran néztük Tarisznyás Györgyit és a barátnõit, akik a Japánkerthez tartozó
teniszpályán
teniszeztek…
Nem tudok kiemelkedõ jeleneteket, emlékeket elmesélni. Ez

a kert önmagában, önmagáért
volt szép. A nyugalmas, derûs
gyermekkor színtere, ami talán
éppen elegendõ ahhoz, hogy jó
szívvel vegyem a kezembe ezeket a fényképeket. Nem szükséges mindig a szokatlant, a kiemelkedõt keresni ahhoz, hogy
egy hely, egy kép tartalmát értelmezzük. (Ági néni újabb képeket mutat: az egykori téglagyárat, árvíz idején készült képet a családi házukról, dunai
felvételeket… nem sokat beszélünk. Végigsimítjuk a fényképeket, sóhajtunk néhányat. Nem a
túlérzékeny nosztalgia az oka.
A szép látványa miatt.)
Tell Edit

Tumpek Miháyl fényképészmester felvétele

Japánkert. Így olvasható a
Tumpek Mihály fényképészmester által készített képen. A
képet Hanol Ferencnétõl, Ági
nénitõl, a fényképészmester
unokájától kaptam – celluloid
lapon. Lapszkennerrel és számítógép segítségével sikerült a
múlt század harmincas éveinek
végén készült negatívot újra elõhívható képpé alakítani. Ági néni számára fontos, hogy minden
ráruházott nagyapai örökség –
fénykép, eszköz – átörökíthetõ
legyen a család és a paksi polgárok számára. Jelenleg egy ükunoka írja a mesterrõl a szakdolgozatát – digitalizálja és a XXI.
század eszközeivel dolgozza fel
a fényképeket, az életmûvet…
– Hol volt a Japánkert?
– Az Erzsébet Szálló mögött,
a Rózsakert mellett. Természetesen a hatos számú mûút akkor
még nem épült meg, a gesztenyefák szépen, sorban álltak az
út helyén. Szép idõszak volt.
(Ekkor Ági néni egy fényképet
mutat: a kis Baumann Gáspár,
az Erzsébet Szálló utolsó tulajdonosának fia áll a képen, a
Kossuth Lajos utcában…) Mûködött a kosaras uszoda, egészen pezsgõ élet volt a mai óvárosban. A Rózsakertrõl is készített nagyapám fényképet,
amely aztán része lett a
Rosenbaum Nyomda által
Paksról készített sorozatnak. A

Paksi Hírnök

A múzeumokba kerülõ néprajzi tárgyak egyik fõ értékét a hozzájuk kapcsolódó adatok, történetek adják. A legtöbb gyûjteményben – így a paksi Városi Múzeumban is – találhatóak azonban
olyan darabok, melyekrõl a méretein és
rövid leírásán túl semmi nem szerepel a
leltárkönyvekben. Most induló sorozatunkban ezekbõl szeretnénk néhányat
bemutatni, azzal a nem titkolt céllal,
hogy az Önök segítségével történetek
kerülhetnek e tárgyak mögé is.
A cserépedény elsõ pillantásra valóban
egy szép kidolgozású, öreg sütõformának
tûnik, melyet nagyon megbecsülhetett
gazdája, hiszen miután megrepedt, megjavíttatta. (Vajon egy vándor drótos munkája, vagy volt valaki Pakson, aki értett a

Tárgy/Történet
cserépedények javításához?) Az azonban
elsõ pillantásra is kiderül, hogy valószínûleg nem kuglófot, inkább kalácsot süt-

hettek benne, mivel nincs a közepén a jellegzetes bemélyedés. Ha kicsit közelebbrõl is szemügyre vesszük az edényt, akkor
ez a szerep is megkérdõjelezõdik. Ennek
oka pedig a belsõ oldal aljába karcolt díszítés, ami egy malacot formál. Mi köze a
malacnak a kalácshoz?
Természetesen a szakirodalomban is keressük a párhuzamokat, de mivel „egyedül a fák ismerhetik a vizek titkait", a
paksiak a helyi múlt érdekességeit, reméljük, hogy Önök is megosztják velünk ötleteiket, mire használhatták régen ezt a
sütõformát; történeteiket, melyek errõl az
edényrõl eszükbe jutnak.
Leveleiket a muzeum.paks@gmail.com
e-mail címre, vagy a Városi Múzeum,
7030 Paks, Deák F. u. 2. címre várjuk.
Kövi-Ónodi Gyöngyi

Paksi Hírnök
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Kishalász Bisztró – idõtlen ízek
jelent a töltött káposzta is.
A reklámozásra, népszerûsítésre alig volt gondja a
vezetõnek: vendégei szájról-szájra adták a hírt, emlegették a kiszolgálás gyorsaságát, az ételek frissességét, zamatát. De nem
csupán az igényesen elkészített egyszerû ételek vonzották az egyre nagyobb
számú vendégeket, hanem

rendezvény után sorra jelentkeztek a csoportok.
Eközben a Kishalász Bisztró Dunára nézõ oldalán kialakított terasz, a bisztró
elõtt megépített parkoló
még vonzóbbá tette a vendéglátóhelyet a városlakók
és az átutazók számára. Az
elmúlt több mint húsz év
során a szolgáltatás bõvülésével a minõség nem vál-

azok a „barátságos” árak
is, melyek mindenki számára elérhetõvé tették a választékot. Az újabb fordulat, a fejlõdés és fejlesztés
következõ dátuma, 1989
volt. Az üzemeltetõ ekkor
alakította ki a bisztró szomszédságában a zártkörû
rendezvények lebonyolításához szükséges különtermet, a hozzá kapcsolódó
kerthelységgel. Az ötven
vendég befogadására alkalmas tágas, kényelmes,
italkiszolgáló pulttal ellátott
teremben az elsõ évzáró

tozott. A jelenleg kilencfõs
személyzettel mûködõ Kishalász Bisztró a hét minden
napján reggel öttõl este hét
óráig tart nyitva. Deli József
minden nap reggel négykor indul munkába: alapvetõen az árubeszerzés a feladata, de gyakran áll be a
szakácsok mellé és sokszor látható a pult mögött,
ahol éppen olyan jól érzi
magát, mint egykor a csárdában,
felszolgálóként.
Messze földön híressé vált
a fõtt csülök, a visszatérõ
vendégekbõl az idõk során

Fotó: Szaffenauer Ferenc

…piros, zománcos lábas,
töltött káposzta, pacalpörkölt, ropogós hajú kenyér,
fröccs és málnaszörp. A
Prelátusban berendezett
vendéglõi hangulat, kockás
abrosz, szódás szifon. És
egy egyáltalán nem elhanyagolható emberi tényezõ, egy mosolygós, nyugodt vendéglátós, Deli József, a Kishalász Bisztró vezetõje, aki ezt az egyszerû,
húsz évvel ezelõtti (és még
korábbi) környezetet az ünnepség alkalmából megteremtette.
Az állandóan elfoglalt,
mindig dolgozó és szervezõ vendéglátós pályakezdõ
felszolgálóként a Paksi Halászcsárdában vállalt munkát, 1974-ben. Az akkoriban aranykorát élõ halászcsárda kiváló lehetõséget
adott a szakmai gyakorlat
megszerzésére. Annak idején sikk volt ott dolgozni,
megkülönbözetett szolgálatnak számított a városban. Az akkor már két éve
üzemelõ, családi házból átalakított bisztró, a csárda
szomszédságában
kiskocsmaként
mûködött,
ahol a sült keszegen kívül
más étel nem volt, de sört
és jó fröccsöt, üdítõ italokat
mindig lehetett venni. Abban az idõben a sült keszeg jó híre vetekedett a
paksi halászlé hírével.
1978-ban aztán, a már gyakorlattal rendelkezõ fiatalember a bisztró élére került, amit 1986-ig vezetett a
Halászati
Szövetkezet
megbízásából, ekkor vállalkozó bérlõként új alapokra
helyezte az üzletvezetést.
Az újragondolás a választék bõvítésével kezdõdött:
az étlapon megjelent a fõtt
csülök, a pacalpörkölt, a
babgulyás. A sült hal választék ponttyal, süllõvel,
harcsával egészült ki, majd
néhány évvel ezelõtt meg-

törzsvendégek lettek. Népszerû a sült hal és a halászlé, a jól elkészített pacalpörkölt és ami a legfontosabb: a mindig derûs,
gyors kiszolgálás. A különterem adja a legfõbb „gondot” a tulajdonos számára:
többen szeretnék igénybe
venni, mint amennyi lehetõség van rá. Eljegyzések, leány- és legénybúcsúk, lakodalmak, keresztelõk, ballagások, születés- és névnapok, nyugdíjas-búcsúztatók helyszíne ez a zártkörû rendezvények lebonyolítására kiválóan alkalmas
terem. Természetesen az itt
megrendezésre kerülõ ünnepi alkalmakon és esteken a megrendelõ igényeinek megfelelõ menüsor
várja a vendégeket. Deli József hitvallása szerint a legfontosabb egy vendéglátós
életében, hogy minden
igyekezetével és tudásával
a vendég kéréseit tartsa
szem elõtt. Így magyaros
ételeket, hidegtálakat, ételkülönlegességeket ajánl
nem csupán a különteremben megforduló vendégei
számára: ha szükséges,
házhoz szállítja a rendelést,
vagy a rendezvények – állófogadás, lakodalom –
kedvéért a helyszínre költözik.
Aki egyszer megfordul a
Kishalász Bisztróban és
megkóstolja a fent említett
ételek bármelyikét, vagy a
Dunára nézõ teraszon meleg nyári délutánon iszik
egy kisfröccsöt vagy egy
pohár üdítõitalt, biztosan
visszatérõ vendég lesz.
(X)
Nyitva tartás:
H-V 05-19-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992
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Jó napot, mi újság?

Mélységekrõl és magasságokról

A Vas megyei lány tinédzser
volt, amikor Sárszentlõrincre
költözött a család, hogy édesapja munkahelyéhez, az
atomerõmûhöz közelebb legyenek, és már középiskolás,
amikor Paksra jöttek. Tizenkét éves volt, amikor megszületett második testvére. Folyton ott sertepertélt kishúga
körül, szívesen foglalkozott
vele, etette, fürdette, pelenkázta. Nagy csodálattal figyelte, hogyan dolgozik a település védõnõje, Komoróczy
Edina, akit ma is példaképének tekint. Ezekkel az élményekkel a tarsolyában nem
volt kérdés számára, hogy
egészségügyi pályára lép. Az
egészségügyi szakközépiskolában eltöltött évek alatt szándéka nem változott, sõt elhatározása egyre erõsödött, és
mivel jó tanulóként tanárai is
biztatták, az orvosira adta be
jelentkezését. Emlékei szerint
egy, talán két ponttal maradt
le a felvételrõl, de ez nem
szegte kedvét. Egy esztendõt
ápolónõként dolgozott a szekszárdi kórház belgyógyászati
osztályán, ami javára vált, sokat tanult. Ismételt próbálkozása, hogy bejusson az orvosi
egyetemre, nem sikerült, viszont olyan magas volt a
pontszáma, hogy a védõnõi
pályára tárt karokkal várták.
Nem tagadja, néha eszébe jut,
hogy mi lenne, ha orvos lenne, de ezt a gondolatot nem
kíséri rossz érzés, ugyanis a
kórházi tapasztalatok és a védõnõként eltöltött évek meggyõzték arról, hogy ez az õ
igazi útja, számára testhezál-

kori elsõsegélynyújtó szakköröse ápolónõ lett; olyan tanítványról is tud, aki orvosi pályára lépett.
Ha ma egy pályaválasztás
elõtt álló fiatal megkérdezné õt
a védõnõi hivatásról, azt mondaná, gyönyörû szakma, de na-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Ha eredeti elképzelése valóra vált volna, akkor most orvos
lenne, a legvalószínûbb, hogy fogorvos. Hogy végül védõnõ
lett, nem bánja Molnárné Haholt Zsuzsanna. Kistérségi vezetõ védõnõi feladatai mellett a családvédelmi szolgálat védõnõje és egészségfejlesztõ, aki egyetlen szakmai felkérésre sem
tud nemet mondani, mert minden kezdeményezésben látja a
lehetõséget.

lóbb feladat, és talán orvosként kevesebb idõ jutna a családjára, amit nem szeretne.
Így is folyton versenyt fut az
idõvel, hiszen vezetõ védõnõként tengernyi feladat várja, és
a család is teljes embert kíván.
Az egyensúlyt úgy teremti
meg, hogy amikor munkáról
van szó, akkor a feladatainak,
amikor pedig családról, akkor
férjének és két gyermeküknek
adja magát, száz százalékosan
igyekszik helytállni minden területen. Szakmai pályafutásának legszebb idõszaka az volt,
amikor kezdõ szakemberként
iskolavédõnõ volt. Ma is megismeri az egykori iskolásokat,
akik már saját gyermekeikkel
sétálnak az utcán. Egy alkalommal megállította egy hölgy,
és elújságolta, hogy lányának
Zsuzsi volt a példaképe és egy-

gyon nehéz. Az emberek nehezen fogadják el, amikor arról
beszélnek a szakemberek, hogyan lehet jól gyermeket nevelni, egészségesen élni. Sokan nehezen viselik a védõnõ
jelenlétét, aki munkája során
óhatatlanul betekintést nyer a
családok életébe. Szembesülniük kell azzal is, hogy a fiatalok egyre kíváncsibbak, merészebbek és egyben óvatlanabbak, több bajuk van a világgal
és önmagukkal, amibõl adódóan több a lelki problémájuk. A
különbözõ élethelyzeteket tudnia kell kezelni a védõnõnek,
alkalmazkodnia kell a változásokhoz, megbirkóznia az új kihívásokkal, de talán éppen ettõl csodálatos ez a hivatás.
Zsuzsit sorsa a betegágy mellõl
a vezetõ védõnõi székig vezette. Mint mondja, számára szak-

mailag a vezetés nem probléma, ám emberi oldalát tekintve
okoz álmatlan éjszakákat. Bizonyos szituációkban úgy érzi,
hogy könnyebb dolga lenne, ha
keményebb vezetõ lenne, de
személyiségébõl fakadóan nem
tud az lenni. Nehéz helyzetekkel nem csupán vezetõként,
hanem védõnõként is szembesül, ugyanakkor felemelõ pillanatokat is átél. A legnagyobb
mélységek és magasságok talán a családvédelmi szolgálat
vezetõjeként érik. Sokszor
eszébe jut, amikor egy abortusz elõtt álló fiatal lány a
magzat megtartását célzó tanácsadásra ment hozzá. Ez az
eset nem a helyzet miatt vésõdött az emlékezetébe, hiszen
sajnos gyakran találkozik hasonlóval, hanem a lány hozzáállása miatt, aki nagyon „lazán” kezelte az eseményeket.
Sokkal szívesebben gondol
vissza olyan esetekre, mint
például amikor egy házaspár
járt nála, akiknek az új terhességgel már három gyermekük
lett volna, de nehéz körülményeik miatt jobbnak tûnt, ha
nem tartják meg. A mûtétre
menet félúton megálltak és felhívták, hogy nem tudják megtenni, mégis megtartják a babát. Zsuzsi elmondta, intõ jelnek tekintette, amikor már
magzatokkal álmodott, tudta,
hogy a lelkének szüksége van
kapaszkodóra. Isten felé fordult, és bár még csak az elsõ
lépéseket tette meg a hit útján,
érzi hogy reménnyel, megnyugvással és erõvel van kikövezve. Hálás a sorsnak a családjáért, a hivatásáért, azért,
hogy az utcán, a boltban, a piacon rámosolyognak az emberek, hogy annyi csöppség sorsát figyelemmel kísérheti,
hogy segíthet az embereknek,
hogy Pakson igazán otthon érzi magát, hogy nõ és anya lehet.
-gyöngy-
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Büszke rájuk Tolna megye
A hagyományoknak megfelelõen február elején Szekszárdon, a Vármegyeháza díszterme adott otthont annak a díjátadó ünnepségnek, ahol a Tolna Megyei Sportszövetségek
Szövetsége elismerte sportágankénti legjobbjait a tavalyi
esztendõ eredményei alapján.

Fotó: Paksi Hírnök archív

Szabó János

A kitüntetettek között ezúttal is
sok paksit köszönthettünk, köztük Szabó Jánost, a PFC fiatal
labdarúgóját. Ugye emlékszünk
még: U20-as labdarúgó világbajnokság, Egyiptom. A magyar
válogatott nagy csatákat követõen harmadik helyen zárt a fáraók földjén, dicsõséget lopva
megtépázott
labdarúgásunk

szürke hétköznapjaiba. Ennek a
csapatnak tagja volt a PFC fiatal
hátvédje, Szabó János is. A február 9-i Tolna megyei ünnepségen büszkén vehette át a nemzetközi 1-6. helyezettek között
megérdemelt kitüntetését, edzõje Gellei Imre és az U20-as csapattal sikert elérõ szövetségi
edzõ, Egervári Sándor társaságában. Visszapörgetve az idõ
kerekét, nem rémlik olyan, mert
talán nem is volt, hogy csapatsportágban, azon belül is a legnépszerûbben, nemzetközi eredményért járt volna elismerés
szûkebb
környezetünkben.
Egervári mester méltán volt
büszke a „mi Szabó Jánosunkra”, és csapatára, és ha már Pakson járt, meglátogatta régi tanítványait, köztük Éger Lászlót és

Fotó: Molnár Gyula

Klopcsik Diána

Az elmúlt év legjobb Tolna megyei teniszezõjének választották, 24. a felnõtt nõi ranglistán a
19 éves paksi versenyzõ.
– Hogy került teniszütõ a kezedbe?
– Arra már nem nagyon emlékszem, hogyan kezdtem, ott

van a teniszpályák mellett a tanyánk, valószínû, valahogy odakeveredtem. Óvodában még ritmikus gimnasztikáztam, aztán
1997 szeptemberétõl már teniszeztem.
– Ki tanított az alapokra?
– Kacsó Tibi bácsi tanított körülbelül két évig, azután Hahn
János, Papp Norbi, és úgy négy
éve Barta Attila az edzõm.
– Eredmények?
– Rögtön az elején hazai versenyeket nyertem, ha jól emlékszem, egy kivételével mindet.
12-14 éves koromban magyarországi nemzetközi versenyeken is indultam. Leginkább
egyéniben versenyzek, itthon
kevesen indulnak párosban.

Világversenyeken 1-6. helyezést elért paksi sportolók:
Cselgáncs: Bor Barna (Atomerõmû SE, edzõje Hangyási László)
Kajak-kenu: Fehér Imre, Kozmann György, Viktor Endre (mindhárman Atomerõmû SE, edzõjük Reményi Péter)
Labdarúgás: Szabó János (Paksi FC, edzõje Gellei Imre)
Sakk: Fodor Tamás (Atomerõmû SE, edzõje Lukács Péter)
Tolna megye sportágankénti legjobb paksi sportolói:
Kosárlabda: Kiss Zsolt (ASE, edzõje Braniszlav Dzunics)
Röplabda: Reich Martina (Paksi RK, edzõje Poór József)
Sakk: Berkes Ferenc (Atomerõmû SE, elemzõ társak Lékó Péter,
Gyimesi Zoltán).
Tájfutás: Lénárt Viktória, Kocsner Péter (mindketten Paksi SE,
edzõjük Kiss Gábor)
Tenisz: Klopcsik Diána (Paksi SE, edzõje Barta Attila)
Természetjárás: Kókai Péter (Paksi Demeter Egyesület)
Twirling: Kerti Szandra (Paksi Twirling és Botforgató Kulturális és
Sportegyesület, edzõje Falusi Lívia)
Tököli Attilát is, hiszen a második évezred elején többedmagukkal tagjai voltak a bajnok
Dunaferr csapatának. A nosztalgiázás mellett a jövõrõl is beszélt a szövetségi tréner. Mint
mondta: szeretné, ha fiataljai kiharcolnák az Európa-bajnoki
részvételt, de az ide vezetõ út bizony nem ígérkezik könnyûnek.
Március 3-án az olaszokkal,
majd késõbb a bosnyákokkal és
walesiekkel is meg kell küzdeni

a továbbjutásért. Ehhez a világbajnoki siker jó ajánlólevél, de
önmagában kevés, fejtegette
Egervári Sándor. Arra a kérdésre, hogy Szabó János tagja lesze a szûk keretnek, mosolyogva
válaszolt: a sikeresen megvívott
selejtezõk után ott leszünk a
döntõben Janival a sorainkban.
Csak annyit tehetünk hozzá: jövõre veletek a Vármegyeháza
dísztermében találkozzunk…
mint kitüntetettekkel.
-Titti-

– Milyen erõs a mezõny?
– Jelenleg 24. vagyok a magyar ranglistán, de hazai versenyeken az elsõ 8-10 nem is indul. A versenyek erõssége függ
a pénzdíj nagyságától, ami százezer és egymillió forint között
mozog. Néhány külföldi azért
nálunk is pályára lép, szerb,
szlovák, ukrán, orosz, svájci lányokkal is versenyzünk. Természetesen az is hozzátartozik,
hogy nem csak nyerni lehet ezeken a versenyeken, hanem komolyak a nevezési pénzek is.
Évente mintegy 12-15 verseny
van a felnõttek között, idén az
elsõt – Metró kupa – betegség
miatt kihagytam.
– Pakson láthatunk mostanában versenyezni?
– Február 27-én, a PSE teniszcsarnokban lesz a vidék

bajnokság. Nekem ez a pálya
sokkal jobban fekszik, mint a
salak, igaz, a sérülések is
könnyebben jönnek. Tervezik,
hogy a jövõben az országos
bajnokságot és a vidékbajnokságot már csak olyan kemény
pályán lehet rendezni, mint a
paksi. Nem sok ilyen van az
országban.
– Tanulás?
– Pécsett a Testnevelési Egyetemen testnevelõ edzõire járok
levelezõn. Az elsõ féléven már
túl vagyok, a vizsgák sikerültek.
Amúgy a tenisz tölti ki az életemet, nagyon szeretem, ezért is
választottam az edzõi szakot.
Pakson elég sok a tehetséges
utánpótlás korú, néha az edzõm
megkér, foglalkozzak néhányukkal. Az edzõi „C” licencem
már megvan!
(joko)
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Még mindig tart a rövidzárlat

Csoknyai
bronzérmet
nyert Bécsben
A bécsi férfi világkupán a 81
kilogrammos Csoknyai László
az elsõ körben erõnyerõ volt.
A második fordulóban három
jukó után ipponnal verte a
francia Baratát. Következõ ellenfelét, a japán Nisiokát
ugyancsak ipponnal intézte el
az Atomerõmû SE versenyzõje. A negyeddöntõben Francesco Bruyere volt az ellenfele, az olasz vazarival nyert
Csoknyai László ellen, aki így
a vigaszágra került. A cseh
Jaromir Musil legyõzése után
már a bronzéremért léphetett
szõnyegre.
Az
orosz
Habacsirov ellen jukóval
nyert, és így felállhatott a világkupán a dobogó harmadik
fokára.
(joko)

Horváth Imre (Kecskemét, 1964. november 7.) Tízévesen kezd
kosárlabdázni a város csapatában. 18 évesen már az I. osztályban
játszik, 1-es poszton. 1989-ben Szolnokra kerül, ahol egy bajnoki
aranyat, egy bajnoki ezüstöt, és Magyar Kupa-ezüstöt nyer. 1993tól 2000-ig a Debrecen játékosa, majd másodedzõje. 2001-ben fél
évre ismét pályára lép a Nyíregyháza színeiben. 2002-2003, vezetõedzõként „B” csoportos bajnok a Nyíregyházával, így visszakerülnek az „A” csoportba. A 2003-2004-es idényben az újonc csapattal a legjobb nyolcba kerülnek. 2004-2005-ben a play off-ban
veszi át a Debreceni Vadkakasokat, a döntõig menetelnek, ahol az
ASE állítja meg õket. 2005-2007-ig ismét Nyíregyházán dolgozik.
Kaposvári kitérõ után Mészáros Lajos mellett mint a magyar válogatott szövetségi edzõje dolgozik. 2008-2009-ben Szolnokon másodedzõ, 2009 novemberéig pedig vezetõedzõ.
nyerni. Az elsõ félidõt még
nyerte a paksi legénység, de
ezen az összecsapáson is a harmadik negyed döntött, a Temesvár 87-70-re gyõzött. Ez idõ
alatt a szakvezetés megkereste
Dzunics mester utódját, február
11-tõl Horváth Imre lett az ASE
férfi kosárlabdacsapatának vezetõedzõje. Az új trénernek nem
sok ideje maradt foglalkozni a
csapattal az elsõ tétmérkõzéséig, két nappal késõbb már rangadót játszottak Körmenden.

Mint oly sok elõzõ mérkõzésen,
a Körmend ellen is a paksi csapaté volt az elsõ félidõ, hatpontos ASE vezetéssel vonultak pihenõre a csapatok. A szünet után
taktikát váltott a hazai csapat, és
33-16-ra nyerte a harmadik negyedet. Innen már nem tudtak
felállni Mészárosék, a vendéglátók biztosan, 86-71-re nyerték a
mérkõzést. – A játékosok hozzáállásával nem volt probléma.
Az elsõ félidõ még rendben
volt, de a harmadik negyedben

Csúszik a rajt
Egy héttel csúszik a Magyar
Labdarúgó Szövetség döntése
értelmében a Soproni Liga
2009/10-es szezonjának tavaszi
rajtja. Betudható ez az utóbbi
idõben leesett hónak, valamint
annak, hogy az élvonalbeli csapatok nem tudják megfelelõ állapotba hozni a játéktereket a február 20-ra tervezett nyitányig.
– A fõvárosi csapatok, így a Ferencváros, az Újpest és a Vasas is
jelezte, gond lehet az elsõ játéknappal a küzdõtereken lévõ hó
miatt. Pakson megtarthattuk volna a ZTE elleni meccset, de a
várható enyhülés miatt a fû minõsége nagyon megsínylette volna azt – fogalmazott a Paksi FC
ügyvezetõje, Haraszti Zsolt. A
csúszás azt jelenti, hogy nem az
elsõ játéknapot játsszák késõbb,
hanem az egész tavaszi küzdelemsorozat tolódik egy héttel.

Így a PFC a Zalaegerszeget február 27-én 14 órakor fogadja
majd a Fehérvári úti stadionban.
– Amióta NB I-sek vagyunk, a
legjobb felkészülést produkálta
az együttes. A keretünket sikerült
megfelelõen megerõsítenünk,
így a jelenlegi sérüléshullám ellenére is nagyon masszív a társaság, mely az edzõmeccseken is
látszott – tette hozzá a klubvezetõ. A Ligakupa középdöntõjében
azonban már – mûfüvön – megkezdõdtek az összecsapások. A
zöld-fehérek az elsõ körben az
Újpesttel mérkõztek és játszottak
1:1-es döntetlent. Bár a hétvégén
nem lesz bajnoki forduló, a Ligakupa folytatódik. Lapunk megjelenésével egy idõben a Haladás
ellen hazai pályán meccsel a
PFC, míg ezt követõen február
23-án Szombathelyen vendégszerepel Gellei együttese. faller

Fotó: Molnár Gyula

Nem
sikerült
Braniszlav
Dzunicsnak az, ami tavaly. Akkor egy gödörben lévõ együttest
vett át, és meg sem állt a bajnoki címig. Ebben a szezonban nagyon jól kezdett a csapata, kilenc fordulón keresztül vezette a
táblázatot, de decemberben valami megváltozott. A sorozatos
kudarcok után nem sikerült talpra állítania a társaságot, és a
Nyíregyháza elleni hazai vereség (ASE–NYKK: 70-76) után
benyújtotta lemondását, melyet
a szakvezetés elfogadott. Megkerestük, hogy távozásának
okairól kíván-e nyilatkozni, de
Braniszlav Dzunics nem kívánt
élni a lehetõséggel. Kolozsvárra, a CEBL kupadöntõ mérkõzéseire Schmidt Béla másodedzõ
irányításával utazott el az ASE.
Az elsõ mérkõzésen a cseh
Miltra Novy Jicin ellen az elsõ
félidõben még vezettek Gulyásék, a harmadik negyedben
azonban elhúzott az ellenfél, és
végül 88-77-re nyerte a találkozót. A bronzmeccsen az Elba
Timisoara ellen sem sikerült

támadásban és védekezésben elvesztettük a ritmust. Bejöttek a
Körmend távoli dobásai, mi pedig elkerülhetõ hibákat követtünk el – értékelte a mérkõzést
Horváth Imre A táblázaton a
ZTE az elsõ, második a Szolnok, harmadik a Körmend, az
ASE a negyedik helyre csúszott
vissza. Újabb játékost igazolt az
ASE, a 3-4-es posztra érkezett
Dombóvárról a 203 cm magas
Tory Walker.
Kovács József

Emlékverseny
Zöld Ferenc alapító tagja volt a
PSE tenisz szakosztályának,
1980-tól szerepelt a megyei,
majd késõbb az amatõr bajnokságban. Immár ötödik esztendeje versennyel emlékeznek
meg társai a sportolóról. A
nyílt versenyre Dunaszentgyörgyrõl, Tolnáról, Faddról,
Szekszárdról és Dunakömlõdrõl is érkeztek játékosok a PSE
Teniszcsarnokba. A legidõsebb
induló 69, a legfiatalabb 19
éves volt. Az A csoportot apa és
fia nyerte: Bujtos Ferenc és ifjabb Bujtos Ferenc, míg a B divíziót Kovács Péter–Börzsei
Péter kettõse. Hamarosan rangos esemény következik a teniszpályán: február 27-én rendezik a felnõtt országos vidék
bajnokságot, melyen rajthoz áll
Klopcsik Diána, Fábián Ágnes
és Kern Virág is.
-efgé-
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A hóból sosem elég
Latky a szlovákiai Zólyomtól,
míg Forni di Sopra az olaszországi Tarvisiótól egyaránt 60
kilométerre fekszik. Elõbbi az
Alacsony-Tátrában, míg utóbbi település az Alpokban, a Dolomitok lábánál található. A
két, festõi környezetben megbúvó kisváros életében az a közös, hogy egy évtizede fogadja
a paksi iskolások és óvodások
síelni tanuló csoportjait.
Lassan úgy érezhetjük, hogy sikerrel pályázhattunk volna az
idei téli olimpia rendezéséért,
mert amíg Vancouverben kamionokkal és helikopterekkel szállítják a versenyhelyszínekre a
havat, addig nálunk ki sem látunk a fehér takaró alól. No de
ismerjük az „addig nyújtózkodj,
amíg”-ot, így itthon marad a hólapátolás.
A Bezerédj Általános Iskola
felsõsei idén tizenegyedik, a Benedek Elek Mesevár tagóvodája
– többször két turnusban a Kis-

hegyi, a Hétszínvirág, és a Napsugár Óvodát is bevonva – nyolcadik alkalommal gondolta úgy,
hogy Szlovákiában, illetve
Olaszországban léceket csatol és
meghódítja a havas lejtõket. Na,
de ez nem ilyen egyszerû. Kezdõdik a szervezéssel: utazás,
szállás, biztosítás, léc- és bakancskölcsönzés stb. Ezek után
már „csak” hóbiztos pályák kellenek, amit az égi áldás mellett
hóágyúzással garantálnak a helyszíneken. Az elsõ nap a pályák

Gittának, ahogy mondják: se kutyája, se
macskája nem volt. Férjétõl régen elvált,
gyerekeik nem születtek. Amíg dolgozott,
munkájának élt: tanított egy általános iskolában. Szerették a gyerekek, de tartottak is tõle
– legalábbis így gondolta. – Szigorú vagyok,
de igazságos – szokta mondani.
Ám, amióta nyugdíjba ment, gyakorta feleslegesnek érezte magát. A kollégáival nem
tartotta a kapcsolatot, a régiek közül mindegyik unokázott otthon, a fiatalokkal pedig
sosem volt közös témája. Egyedül élt, néha a
szomszédasszonya csengetett csak rá, megkérdezni, hozzon-e valamit a piacról. Õ segítette ki a sûrûn rátörõ letargiából is, azzal,
hogy felajánlotta: a fiának van egy leselejtezett számítógépe. Köttesse be az internetet,
és megnyílik számára a világ… Nem lesz
annyira magányos. Gitta nem sokat gondolkozott, és azóta szinte éjt nappallá téve a gép
elõtt ült. Recepteket keresett, filmeket nézett,
és több tucat fórumon beszélgetett – volt
ezek között fõzõcskézõs, kertészkedõs és
pletykaoldal is, de igazán otthon a 60 feletti
nõk csapatában érezte magát. Itt az égvilágon
mindenrõl beszélgethettek egymással – anélkül, hogy felfednék valódi arcukat, kilétüket.
Nem árulta el õ sem az igazi nevét, soha nem
tett fel magáról képet sem, csak egyet: a ját-

kiválasztásával, a felszerelések
ellenõrzésével és a tanulócsoportok kijelölésével telik, majd kezdetét veszi az oktatás. Latkyban
és Forni di Soprában a nebulók
megismerkednek a síelés alapjaival. (Mi itthon csak csodálkoznánk, ha annyi hóekét látnánk az
utakon, mint külhonban a havas
lejtõkön azokban a napokban!)
Mivel a gyerekek gyorsan tanulnak, a kanyarodás és a megállás
elsajátítása mellett elkezdik élvezni ezt a csodálatos téli sportot

szótérrõl, amit az ablakából látott, és ami régi emlékeket idézett benne, így sokszor azon
kapta magát, hogy a számítógép monitorja
mögé bámulva csodálja a hancúrozó apróságokat és élvezi újra a gyerekzsivajt.
Így telt el az idõ: nagyrészt a számítógép
elõtt, szemeit idõnként az ablak mutatta külvilágon pihentetve.

Gitta
Szinte minden óra és perc ugyanúgy folyt,
nap nap után, mígnem egyik hajnalban Gittát
szokatlan fájdalom ébresztette. Bekapcsolta
hát számítógépét és pötyögtetni kezdte betûit a rózsaszín pirkadásban. „Fáj a hátam, lányok… A gyomrom is, mintha sokat ettem
volna, de nem is ettem tegnap… Gondolhatnám, hogy az epém rendetlenkedik, de hát régen kioperálták. Láttam a tévében egy mûsort arról, hogy a hatvan feletti nõket súlyosan fenyegeti az infarktus veszélye… Az is
így fáj… Kisugárzik. Lányok, ha nem jönnék
többet, hát, akkor annyi nekem…” A mondat
végére odabiggyesztett azért egy mosolygós
figurát. Alig várta, hogy jelentkezzen valaki,
hogy megnyugtassák azzal: én is éreztem
már ezt a fájdalmat, és látod, itt vagyok…

és egyre bátrabban és vidámabban hódítják meg a hegyeket.
Némi nehézséget az elsõ idõszakban csak a tárcsás, illetve
csákányos felvonó használata jelent, de egy-két hiba után hegymenetben is simán siklik a léc. A
síelés mellett, ha a kicsik megunják a „Hóeke!” és „Kanyarodj!”
utasításokat, akkor a pályák melletti hóóvodában szabadulhatnak
meg a maradék energiától. A szabadban eltöltött órák után bizony
jólesik a vendéglátók által biztosított kényelem és finom meleg
étel, majd jöhet az esti játék, mókázás és kacagás. Latkyban nagy
sikere van a már hagyományos
éjszakai túrának és a szobánkénti színielõadásnak. Szlovákiában
síversennyel zárják a hetet, míg
az óvodásoknak sívizsgán kell
bizonyítaniuk, hogy elsajátították a sísport alapjait. E sorok papírra vetõjének volt szerencséje
mindkét helyszínen koptatni a
havat, így csak megerõsíteni tudom, hogy „a hóból sosem elég –
a hegyekben”. Itthon inkább azt
mondom: „Hóból is megárt a
sok”.
-Titti-

Ám nem ez történt, valamennyi virtuális barátnõje az orvoshoz zavarta. Nehezen engedett a rábeszélésnek. Az orvos megmérte a
vérnyomását, EKG-t készített és azt mondta:
a szíve tökéletes, a kora, a csontritkulás miatt
érez fájdalmat. Gitta szinte boldogan ment
haza, bár a szorítás nem nagyon enyhült, de
megnyugodhatott. „Megmaradok, csajok!” –
írta azonnal a fórumba, mihelyt becsukta maga mögött az ajtót. Kortársai lelkendezve fogadták a hírt. Este tízkor is a gép elõtt ült,
egyik chat-társa panaszkodott a menyére
épp. Írni szeretett volna neki, de már nem tudott. Elsötétült elõtte a világ. Másnap délelõtt
a szomszédasszony talált rá, a gép billentyûzetére borulva. A monitoron villóztak a bejövõ üzenetek... Gittát keresték a net-társak,
furcsállották, hogy nem érkezik tõle válasz
egyre aggodalmasabb kérdéseikre.
Azóta sem tudják, mi történt Gittával, hiába
érdeklõdnek felõle – igaz, az idõ múlásával
egyre ritkábban –, nem válaszol. Rá kellett
döbbenniük, hogy hiába tudták legbensõbb
titkait, valójában mégsem ismerték õt. Nem
tudták címét, telefonszámát, és még valódi
nevét sem; nem tudták, hol élt, és hol temették el…
Vajon létezett egyáltalán?
Sólya Emma
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Mozimûsor

Könyvajánló

február 21. (vasárnap) 17 óra
ALVIN ÉS A MÓKUSOK 2
amerikai animációs vígjáték

Acsádi Rozália:
Szavak mögött
A Pakson élõ, többkötetes költõ
ezúttal képverseket tartalmazó
könyvvel jelentkezik. „Acsádi
Rozália formai kísérletezései a
hagyomány és az új utak keresése köré helyezhetõk… nemcsak jó költõ, de a figurák kidolgozásánál… a grafikai kép
minél tökéletesebb megformálására, a geometriai síkok precíz megrajzolására törekszik” –
írja Bence Lajos, a könyv méltatója. A Szavak mögött a városi könyvtárból és a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában mûködõ fiókkönyvtárból egyaránt kölcsönözhetõ.

február 26. (péntek) 19 óra
POKOLI ÉDENKERT
feliratos amerikai thriller
február 28. (vasárnap) 19 óra
DERÜLT ÉGBÕL
SZERELEM
feliratos amerikai-kanadai,
romantikus-vígjáték
március 3. (szerda) 17 óra
A HERCEGNÕ
ÉS A BÉKA
amerikai animációs film

Kiállítás
„Barangolás a világ papírpénzei
között” címmel nyílik február
20-án, 15 órakor numizmatikai
kiállítás a VMK kiskiállítójában. A tárlatot bemutatja Kakas
József éremgyûjtõ, közremûködnek a paksi Sosem Ugyanaz
Comedy Klub tagja: Németh
Szabolcs és Gracza Levente. A
Magyar Éremgyûjtõk Fejér
Megyei Alba Regia Szervezete
és a mûvelõdési központ által
életre hívott kiállítást március
20-ig tekinthetik meg.

Komp
A Paks-Géderlak között üzemelõ komp 7-12 óráig, majd
14-17 óráig közlekedik óránként. Bõvebb információ a 20/
539-26-17-es telefonszámon.

BIZTONSÁGI ÕR
végzettséggel rendelkezõknek!

FEGYVERES BIZTONSÁGI
ÕR és BANKÕR
OKJ-s szakmát adó
RÁÉPÜLÕ tanfolyam!
Tel.: 06/20 420 3083

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

A Lázár Ervin
Baráti Kör
felhívása
Lázár Ervin megadott mûvei
alapján (Lyukas zokni; Hóban;
Bruckner Szigfrid, a cirkuszi
oroszlán – A kisfiú meg az
oroszlánok címû könyvbõl; Az
asszony; Szegény Dzsoni és
Árnika) alakok, jelenetek, hangulatok, üzenetek ábrázolását
várják mûfaji megkötés nélkül
a képzõmûvészet eszközeivel.
Pályázhatnak a magyarországi
és a határon túl élõ általános és
középiskolások. A pályamunkákat a Polgármesteri Hivatal,
7047 Sárszentlõrinc, Petõfi utca
22. címre kérik eljuttatni március 16-ig, s kérik, hogy tüntessék
fel a beküldõ nevét, korát és elérhetõségét, valamint iskolájának adatait. Az elsõ helyezettek
20.000 forintos, a második és a
harmadik helyezettek 10.000
forintos könyvvásárlási utalványt kapnak. A legjobb pályamûvekbõl kiállítást rendeznek
és szerepelnek a „Lázár Ervin
Füzetek” harmadik, 2011-ben
megjelenõ kötetében. Az eredményhirdetés május 9-én lesz
Sárszentlõrincen, a Lázár Ervin
napok keretében.
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A városi
könyvtár
folyóirat-ajánlója
A Hitel irodalmi, mûvészeti és
társadalmi folyóirat februári
számát egyetlen témakör gondolati, történelmi és politikai átvilágításának szenteli. „Húsz
éve annak, hogy a szovjet katonák kivonultak hazánkból, és mi
jogosan hihettük azt, hogy az új
forrásból fakadó tömegvonzás a
klasszikus Európához ránt majd
minket, s olyanok leszünk, mint
Ausztria, mint Finnország. De,
sajnos, nem ez történt” – írja a
bevezetõben Csoóri Sándor, a
folyóirat fõszerkesztõje. Miért
nem ez történt? Erre a kérdésre
válaszolnak a tematikus szám
tanulmányai: Duray Miklós, Jeszenszky Géza, Szûrös Mátyás,
Czakó Gábor, Jókai Anna és
mások írásai.
A Pákolitz István Városi
Könyvtár online katalógusa

éjjel-nappal
elérhetõ
a
http://katalogus.vkpaks.hu címen. Ezen az oldalon tájékozódhatnak az érdeklõdõk a
kölcsönzött, az elõjegyzett
dokumentumokról. Ugyanitt
lehetõség van a kölcsönzési
határidõ meghosszabbítására
is. A könyvtár hetente hírlevélben tájékoztatja olvasóit új
szerzeményeirõl
(könyv,
hangoskönyv, CD, CD-ROM,
DVD, dia stb.).

MEGHÍVÓ
„keressétek Isten
országát
és az Ő igazságát”
Művelődési Ház
klubterem
MINDEN VASÁRNAP
1700 órakor
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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.
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JIM
SANDERS
ÖRÖMHÍRT hirdet és
imádkozik a betegekért
2010. március 7-én
1500 órakor (vasárnap)
Paks, Művelődési Ház,
színházterem

Az akció visszavonásig érvényes,
részleteirõl érdeklõdjön fiókjainkban!

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

A RÉSZVÉTEL INGYENES
„Tiszta vizet az egészséges világért”
Rajzpályázat a víz világnapja alkalmából
A Magyar Víziközmû Szövetség Országos Rajzpályázatához csatlakozva, a PAKSI VÍZMÛ KFT. ebben az évben is meghirdeti rajzpályázatát a paksi
általános iskolás tanulók és a paksi mûvészeti iskola képzõmûvészeti szakos hallgatói számára, a víz
világnapja (március 22.) alkalmából „Tiszta vizet
az egészséges világért” címmel.
Olyan rajzokat, festményeket, plakátokat és kisplasztikákat várunk, amelyek közvetlenül vagy közvetve a vízzel, a víz értékével, felhasználásával, fontosságával, életünkben betöltött szerepével, egészségügyi vonatkozásaival, szépségével kapcsolatosak. Technikai megkötést nem teszünk, annyit kérünk csupán, hogy a mûvek nagysága ne haladja meg az A3-as
méretet. Minden tanuló egy mûvel szerepelhet.
Az alkotásokat kérjük eljuttatni 2010. március 22-ig a PAKSI VÍZMÛ KFThez, a Paks, Kölesdi út 46. (tel.: 75/511-000/02-es mellék) címre, Ékes Éva
vagy Basáné Nyul Márta ügyintézõkhöz. Kérjük, minden pályázó tüntesse fel
nevét, korát, osztályát, iskoláját. A beérkezett mûvekbõl március 29-tõl április
30-ig Pakson, a Városi Mûvelõdési Központban a nagykiállító terem külsõ falán kiállítást rendezünk.
2010. március 29-én 14.00 órakor a kiállítás helyszínén – a kiállítás megnyitásával egyidejûleg – eredményhirdetést tartunk, a díjazottak értékes tárgyjutalomban részesülnek.
A legjobb 10 rajz részt vesz a MAVÍZ országos rajzpályázatán is.
Várjuk az alkotásokat!

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

PAKSI VÍZMÛ Kft. Paks, Kölesdi u. 46.
tel.: 75/511-000
fax.: 75/310-467
e-mail: paksiviz@paksiviz.hu

