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PAKSIHÍRNÖK

Intézze kényelmesen,
olcsón bankügyeit !

Vegye igénybe Internetbank szolgáltatásunkat,
mellyel a hagyományos utalásnál olcsóbban

utalhat számlájáról, csupán internet-hozzáférés-
re van szüksége. Válassza az igényeinek 
leginkább megfelelõbb számlacsomagot !

1.Lakossági számlavezetés 0 Ft/hó
2. Lakossági számlavezetés 
+ Internetbank 250 Ft/hó
3. Lak. számlavezetés 
+ Internetbank 
+ VISA bankkártya  500 Ft/hó  

1. Vállalkozói számlavezetés 500 Ft/hó
2.  Váll. számlavezetés 
+ Internetbank 
+ VISA bankkártya  1.000 Ft/hó

Paks, Villany utca 4. Telefon: 75/511-240

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását 

az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

A tartalomból
Háromszázmilliós útfelújítás indul
a jövõ hónapban. A Tavasz és az Árok
utca felújítási munkálatait a Soltút
Kft. nyerte el.

3. oldal

A paksi önkormányzat fenntartásá-
ban marad az I. István Szakképzõ Is-
kola. Az intézmény sorsáról rendkívü-
li ülésen tárgyalt a képviselõ-testület.

4. oldal

Válni készül és új kapcsolatot tervez
a Vöröskereszt paksi városi szerveze-
te. A mostani alárendelt szerep he-
lyett mellérendelt viszonyt szeretné-
nek kialakítani. Az új szövetséges Du-
naújváros lehet.

8. oldal

Szakít a hagyományokkal a pün-
kösdi fesztivál megrendezését elnyerõ
P.A.K.S.I. Egyesület. Az önkormány-
zat azért döntött mellettük, mert a ré-
gi helyszínen, az ASE csarnok mellet-
ti téren tervezik megrendezni a fesz-
tivált. 

10. oldal



A pénzintézet vezérigazgató-helyette-
se, dr. Balogh Imre és a paksi atom-
erõmû vezérigazgatója, Kovács Jó-
zsef nyitotta meg az MKB Bank 74.
magyarországi bankfiókját Pakson. A
fiók a Dózsa György út 75-ben várja
ügyfeleit. Megnyitásával olyan tér-
ségben erõsítette meg jelenlétét az
MKB Bank, amely dinamikus fejlõdé-
se révén méltán nevezhetõ az ország
egyik kiemelkedõ gazdasági köz-
pontjának. Minderrõl dr. Balogh Imre
beszélt az ünnepélyes megnyitón,
melyre a térség önkormányzatainak,
gazdasági szervezeteinek képviselõi
közül sokan elfogadták a pénzintézet
meghívását. – Legújabb fiókunkkal

kívánjuk biztosítani azt a szemé-
lyes és ügyfeleinknek leginkább
megfelelõ ügyintézést, amelyet
immár lakóhelyükhöz közelebb
vehetnek igénybe a paksi és kör-
nyékben élõ partnereink – hang-
súlyozta a vezérigazgató-helyet-
tes. Hozzátette, a bankfiók teljes
körû szolgáltatást kínál vállalati és
lakossági ügyfelek számára. Hitel,

betét, számlavezetési és befektetési
termékek közül választhatnak a part-
nerek, akik – mint minden MKB
bankfiókban – személyre szabott
szolgáltatást kapnak.

Fábián Sándorné, a paksi fiók veze-
tõje arról számolt be, hogy 2007. de-
cember 19-e óta fogadják ügyfelei-
ket. Akkor kezdõdött az a három hó-
napon át tartó akció, amely során
egy kétszemélyes római utazás talál
majd gazdára azok között, akik né-
hány kiemelt termék valamelyikét
igénybe veszik március 19-ig. Az ün-
nepélyes megnyitót a Crystal együt-
tes koncertje tette emlékezetessé.

(X)
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Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2008. február 22.

Címlapfotó: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖK

MKB: Személyre szabott szolgáltatás 

Területi képviselõ – üzletkötõ
munkatársat keres nagyvállalat

targonca forgalmazói 
üzletága. 

Mûszaki végzettség elvárt, 
angol vagy német nyelvtudás elõny.
Érdeklõdését a 30/9840414 

telefonszámon fogadjuk.

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

A 45 perc
ifjúsági melléklet 

megjelenését
a Bau-Paks Kft.

támogatta.

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

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

ELADÓ 
INGATLANOK

Pakson
– az Arany János utcában 10
éve épült 4 szobás, garázsos,
összkomfortos családi ház el-
adó. Irányár: 27 M Ft 

– Pollack M. utcában 2,5 szo-
bás, második emeleti felújított,
parkra nézõ lakás eladó.(erkély
nincs) Irányár 8,9 M Ft

– a Keskeny utcában tetõtér be-
építéses 5 szobás összkomfortos
két garázsos családi ház. Irány-
ár: 21 M Ft. Két szobás erkélyes
lakótelepi lakást második eme-
letig a vételárba beszámítunk.

Madocsa külterületén,
Dunakömlõd felõli részen 49,7
hektár erdõ, szántó 2997/
39699 tulajdoni hányada
HRSZ: 0249/6 2,5 M Ft eladó.
(osztatlan közös tulajdon rész)

Bölcskén a központhoz közel
a Damjanich utcában összkom-
fortos téglából épült 3 szobás,

gázfûtéses családi ház azonnal
beköltözhetõ eladó. Irányár:
10,1M Ft

Dunakömlõdön a Béke u 24
sz alatt összközmûves 315 m2-es
építési telek eladó. Irányár: 3,8
M Ft

Dunakömlõdön a Sánchegy
utcában 2 szoba összkomfortos
gázfûtéses családi ház eladó.
Irányár 10,9 M Ft

Németkéren belterületen
16000 m2-es telken mûködõ
halastó bekerítve hétvégi házzal
(380 V, gáz, telefon, kábel tv) el-
adó. Irányár: 7,8 M Ft. Lakóte-
lepi lakást második emeletig a
vételárba beszámítunk.

Ingyenes hiteltanácsadás.
Ingatlanok eladás elõtti
értékbecslése, épületdi-
agnosztikai vizsgálat.

Részletes felvilágosítás:
Fonyó Lajos ingatlan 
értékbecslõ, közvetítõ
Tel: 70/ 310- 8374
fonyo.lajos@t-online.hu
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Várhatóan március 17-én in-
dul a Tavasz, illetve az Árok
utca felújítása. Az önkor-
mányzat nyílt közbeszerzési
eljárás keretében hirdette
meg a két utca felújítási
munkálatainak kivitelezését,
még tavaly decemberben. Az
ajánlati dokumentációt he-
ten vásárolták meg. Január
tizedikéig hat ajánlattétel
érkezett a polgármesteri hi-
vatalhoz mindkét utcára. A
bírálóbizottság javaslata
alapján a Soltút Kft.-t hir-
dette gyõztesnek Hajdú Já-
nos polgármester mindkét
utca esetében. Ha a kihirde-
tést követõ nyolc napon be-
lül az érintettek közül senki
nem támadja meg a közbe-
szerzési eljárást, akkor a
szerzõdést lapzártánk után,

február nyolcadikán alá ír-
hatják a felek. A kivitelezés
során a munkálatok részét
képezi közmûépítés, csapa-
dékcsatorna- illetve útépítés
és járdaépítés, azaz a két ut-
cában teljekörû út- és köz-
mûfelújítást végeznek,
amely várhatóan nyár dere-
kán fejezõdik be, tájékozta-
tott Hum Ferenc, a mûszaki
osztály vezetõje. A költsége-
ket tekintve a Tavasz utcá-
ban 146, az Árok utcában pe-
dig 144 millió forint a beru-
házás bruttó értéke. A kivi-
telezés megkezdése elõtt tá-
jékoztatóra hívják majd az
érintett lakosságot, ahol fel-
tehetik kérdéseiket a kivite-
lezõnek. A tájékoztató helyé-
rõl és idejérõl a lakók értesí-
tést kapnak.                 -kgy-

Háromszázmillió utakra Viharkárok városszerte

Két hét alatt három halálos
baleset történt a Paksi
Rendõrkapitányság mûkö-
dési területén. Egy esetben
gyalogost gázoltak el lakott
területen kívül, kétszer ke-
rékpáros volt az áldozat.
Mónus Attila közlekedési és
közrendvédelmi osztályveze-
tõ szerint mindkét utóbbi
esetben kivilágítatlan kerék-
páron közlekedett az áldo-
zat, s nem viselt láthatósági
mellényt. Ez ösztönözte a
kapitányság munkatársait
arra, hogy fokozott ellenõr-
zést tartsanak a hétvégén.
Mónus Attila felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy január
elsejétõl megváltoztak a
KRESZ elõírásai, s miután
már eltelt egy hónap, a sza-
bálytalanul közlekedõk szá-
míthatnak rá, hogy az intéz-
kedõ rendõr bírságot szab
ki, vagy szabálysértési felje-
lentést alkalmaz. Az akció
során nagy hangsúlyt he-
lyeznek a kerékpárok világí-
tásának és a láthatósági mel-
lény lakott területen kívüli

használatának ellenõrzésé-
re. A gyalogos közlekedésre
vonatkozó szabályok betar-
tását is vizsgálja a hatóság. 

2008. január 1-jétõl a lakott
területen kívüli út úttestjén,
leállósávján, útpadkáján tar-
tózkodó gyalogosnak, sze-
mélynek (ide nem értve a
gyalogosok zárt csoportban
történõ közlekedését) éjsza-
ka és korlátozott látási viszo-
nyok esetén fényvisszaverõ
mellényt (ruházatot) kell vi-
selnie. 

A lakott területen kívül éj-
szaka és korlátozott látási vi-
szonyok esetén a kézikocsi-
val közlekedõ személyeknek,
és az állatokat az úttesten
vagy leállósávon hajtó sze-
mélyeknek is fényvisszaverõ
mellényt (ruházatot) kell vi-
selnie.

Kerékpárosoknak lakott
területen kívül éjszaka és
korlátozott látási viszonyok
esetén 2007. június 1-tõl kell
fényvisszaverõ mellényt (ru-
házatot) viselniük.

-vt-

Láthatatlan közlekedõk
A vihar alatt érkezett a jelzés
a tûzoltóság ügyeletére, hogy
a szél megbontotta a vöröske-
resztes székház tetõszerke-
zetét és egy kb. 20-30 négy-
zetméteres fémdarabot szakí-
tott ki belõle, amely az utcára
lógott. Bán Attila tûzoltópa-
rancsnok tájékoztatása sze-
rint a veszélyt okozó fémda-
rabot néhány óra alatt eltávo-
lították a járda fölül. A mun-
ka ideje alatt, mintegy három
órán keresztül a Dózsa
György út, Kereszt és Vörös-
marty utca közötti szakaszát
elzárták a forgalom elõl. Azon
a hétvégén hat bejelentés ér-
kezett a Paksi Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóságra. A
legtöbb esetben a vihar által
kidöntött fák okoztak problé-
mát. – Narancs jelû riasztást
adott ki az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat azon a na-
pon – mondta el Takács Gyu-
la polgárvédelmi fõhadnagy.
Ez azt jelenti, hogy a szél
erõssége elérte a 60-90
km/órát. A polgárvédelmi ki-
rendeltség vezetõje arra hív-
ja fel a figyelmet, hogy szélsõ-
ségesnek ígérkezõ idõjárás
esetén érdemes figyelmi a la-

kosság által is elérhetõ
www.met.hu internetes ol-
dalt, ahol mindenki tájéko-
zódhat a következõ néhány
óra várható idõjárásáról.

A vihar idején értesítették a
Dunacenter Therm Kft ügye-
letét arról, hogy néhány la-
kásban leállt a fûtés. A szak-
emberek azonnal elkezdték a
hiba okának kiderítését és an-
nak elhárítását. Kövesdy La-
jos ügyvezetõ arról tájékozta-
tott, hogy a melegvíz- és fû-
tésszolgáltatás a lakótelepen
a Barátság és Bocskai utcák-
ban kilencven lakásban szü-
netelt. Ennek oka az volt,
hogy áramkimaradással
küszködtek a hõközpontok.
Másnap reggelre mindenütt
helyreállt a szolgáltatás. -dal-

Vihar söpört végig Pakson január utolsó hétvégéjén. A szél
megrongálta a Vöröskereszt székházának tetõszerkezetét,
és áramkimaradást okozott, emiatt 90 lakásban néhány
óráig szünetelt a melegvíz- és fûtésszolgáltatás.

Felhívás

Tóth Ferenc országgyûlési
képviselõ paksi fogadóórái-
nak idõpontjai az év elsõ
felében: a hónap elsõ kedd-
jén – február 5., március 4.,
ápr. 1., május 6., június 3. –
18 óra. Helyszín: Kossuth
L. u. 12/A
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Újabb rendkívüli ülés össze-
hívására kényszerült Hajdú
János polgármester egy
szoros határidõ miatt. A tét
az I. István Szakképzõ Isko-
la sorsa volt, mivel egy tör-
vénymódosítás nyomán a jö-
võben nem vehet fel szak-
képzési hozzájárulást olyan
intézmény, mely nem tagja
a Térségi Integrált Szakkép-
zõ Központnak (TISZK).
Amennyiben önálló marad a
biritói iskola, 24 millió forint-
tól esik el, tájékoztatta la-
punkat Hajdú János. Az in-
tézmény ugyanis ekkora
összegre kötött szerzõdést
partnereivel. Másik nyomós
érv a csatlakozás mellett:
amelyik fenntartó ezt nem
teszi, nem vehet részt állami
pályázatokon. Az ülésen el-
hangzott, két lehetõsége
van Paksnak, egyik, ha csat-
lakozik a megye szakképzõ
iskoláit tömörítõ TISZK-
hez, mely az intézmény
fenntartásának átadásával
jár. A másik egy lazább kö-

teléket jelentõ, pécsi szék-
helyû, fõként alapítványi is-
kolákat összefogó társulás,
melyhez már a másik paksi
iskola, az ESZI is csatlako-
zott. 

A frakcióvezetõk sorra
emelkedtek szóra az ülé-
sen, s tették le voksukat az
utóbbi verzió mellett. Dr.
Potoczky Iván a Polgári
Összefogás frakcióvezetõje
elsõként arra mutatott rá,
hogy ez az oktatási tárca
újabb döntése, mely kifor-
ratlan jelzõvel illethetõ. 
– Szép dolog emlegetni,
hogy pályázzunk, pályáz-
zunk, de még szebb lenne,
ha megteremtenék annak
lehetõségét – fogalmazott.
Aláhúzta, néhány napja
szerzett tudomást arról az
önkormányzat, hogy febru-
ár 8-ig csatlakozni kell, ha
nem akarnak elesni a lehe-
tõségektõl. Mint mondta,
megeshet, hogy a megyei
TISZK szakmailag kidol-
gozottabb, de fontosabb,

hogy a város megtarthassa
iskoláját. 

Faller Dezsõ, az MSZP
frakcióvezetõje ugyanemel-
lett szövetség mellett érvel-
ve kifejtette, megmarad a
vagyon, a városnak marad
rálátása a diákok és pedagó-
gusok sorsára. – Ez egy na-
gyon jól felszerelt intéz-
mény, ha egy megyei nagy
központba integrálódna, va-
lószínûleg nem idejönne a
pályázati pénz, hanem a töb-
biek felzárkóztatására –
mondta. Hozzátette, szep-
tember óta tudható volt,
hogy lépni kell a szakképzé-
si intézetek fenntartóinak

Kovács Sándor, a Paksi Lo-
kálpatrióták Egyesületének
frakcióvezetõje azt emelte
ki, ha megmarad az iskola
önállósága, megmarad a di-
ákok kötõdése is a városhoz,
vállalkozókhoz. Ki tudják
építeni kapcsolatrendszerü-
ket, nagyobb sikerrel vállal-
koznak maguk is.  – Szükség
van a jó szakemberekre –
szögezte le.

Barnabás István alpolgár-
mester azt hangsúlyozta,

hogy egy jogállamban jog-
gal várhatná bárki, hogy
közlönyökbõl, hivatalos úton
tájékozódhasson, s ne infor-
mális úton kelljen megtud-
nia egy önkormányzatnak
ilyen fontos döntés kapcsán
a határidõket, elvárásokat.
–  A mostani információk
birtokában igyekeztünk a
legjobb döntést hozni, de
ma még senki nem ismeri
ennek pontos hatását – erõ-
sítette meg Hajdú János. A
polgármester elmondta,
nem tudni, mi alapján hatá-
rozzák majd meg az erre il-
letékes regionális bizottsá-
gok, mely iskola, milyen
szakembereket képezhet,
de most nem volt más vá-
lasztása az önkormányzat-
nak, csatlakoznia kellett va-
lamelyik központhoz. Egy-
órás, feleslegesnek tûnõ vita
után, merthogy mindenki
ugyanazon változat mellett
érvelt, egyhangúlag úgy
döntött a testület, hogy tár-
sul az Alapítványi Iskolák
Dél-Dunántúli Szakképzés-
szervezési Társulása Non-
profit Kft.-hez.              -tV-

Döntés után

Az I. István Szakképzõ Isko-
la még 2005 októberében 18
millió forintot nyert a kom-
petencia alapú oktatás beve-
zetésére. A módszer beveze-
tése 2006 februárjában in-
dult, és a program idén janu-
ár végén zárult. Kompeten-
cia alapú oktatáson a képes-
ségek, készségek fejleszté-
sét, az alkalmazható tudást
középpontba helyezõ okta-
tást értjük. Ez lehetõvé te-
szi, hogy a külön-külön fej-
lesztett kompetenciák szer-
ves egészt alkossanak, és al-
kalmazásuk életszerû kere-
tet kapjon, értelmet nyerjen
a diákok számára. Ehhez a
pedagógiai módszertani kul-
túra megújítása szükséges,
eszköze a problémaközpontú
tanítás vagy a cselekvésbõl

kiinduló gondolkodásra ne-
velés, a tapasztalati tanulás,
a megértésen és tevékenysé-
gen alapuló fejlesztés. 

A módszer bevezetéséhez
elnyert támogatásból az I.

István Szakképzõ Iskola be-
szerezte a szükséges eszkö-
zöket, és egy tantermet szá-
mítógépekkel és interaktív
táblával szereltek fel. Az esz-
közbeszerzés mellett fontos

része volt a programnak,
hogy hat pedagógus 120
órás, illetve a két intézmény-
vezetõ kétszer hatvanórás
továbbképzésen vett részt. A
pedagógusok munkáját men-
torok segítették, felügyel-
ték. A megvalósítás jól sike-
rült, tájékoztatott Fodorné
Kövics Beáta a program me-
nedzsere, több tanórán is al-
kalmazzák a módszert, hi-
szen a szociális terület, ma-
tematika-logika, szövegér-
tés, idegen nyelv mind azok
a kulcskompetenciák, amiket
fejleszteni kell. A módszer
bevezetésére szolgáló két-
éves program kapcsán egy
kiadványt szerkesztenek,
amelyben összefoglalják a
tapasztalatokat, a folytatás
lehetõségeit, és partnerin-
tézményeik figyelmébe
ajánlják a módszert.                

-kgy-

Lezárult a HEFOP-program



A kormány által a parla-
ment elé terjesztett, 2020-ig
érvényes új energiapolitikai
koncepció szerint új atom-
erõmûvet kell üzembe he-
lyezni 2020-2025 között Pak-
son, a régi blokkok kiváltá-
sára, írja a Napi Gazdaság.
Az új atomerõmû építésérõl
2010-ig kell döntést hozni,
figyelembe véve az 5-7 éves
építési, és az azt megelõzõ
hasonló nagyságrendû ter-
vezési idõt. Az energiapoli-
tikai koncepció azzal szá-

mol, hogy ez idõszak alatt
csak az orosz piacról szerez-
heti be hazánk a gázt. A ha-
zai lehetõségek közül ismét
napirendre kerül a az észak-
magyarországi lignitvagyon
kiaknázása, míg a megújuló
energiaforrásokkal kapcso-
latban óvatos a koncepció a
gyors technológiai változá-
sok miatt. A tervezet nem
szól a Barátság kõolajveze-
ték felújításáról, holott erre
szükség lesz.

-tünde-

V Á R O S 5

Fotó: Paksi Hírnök archív

A tavalyi munkáról, idei le-
hetõségekrõl tájékoztatta a
kistérség településeinek pol-
gármestereit, közhasznú
munkásokkal foglalkozó
ügyintézõit a Dél-Dunántúli
Regionális Munkaügyi Köz-
pont Paksi Kirendeltsége. A
városházán tartott fórumon
Feilné Szombat Csilla beszá-
molt arról, hogy közhasznú
foglalkoztatás támogatására
43 millió forintot fordítottak,
ami 199 ember foglalkozta-
tását tette lehetõvé. Számos
program segítette a munka-
vállalók és munkáltatók egy-
másra találását. Több tele-
pülésen mentor tanárok se-
gítenek a pályaválasztásban,
felzárkóztatásban a Patró-
nus Program jóvoltából, fia-
tal pályakezdõ diplomások
juthattak munkához, s mind-
ezen túl bérköltség- és úti-
költség-támogatást nyújtot-

tak abban az esetben, ha egy
munkáltató állástalant alkal-
mazott. Az elõbbi a térség-
ben 35 millió forintra rúgott,
összegezte a kirendeltség-
vezetõ. Feilné Szombat Csil-
la hozzátette, az idei év vár-
hatóan hasonló lehetõsége-
ket kínál majd, mert valami-
vel több ugyan a rendelke-
zésre álló pénz, de magasabb
a minimálbér is, és annak já-
rulékai. 

Rámutatott, a legfontosabb
irányelv, hogy ne segélyt fi-
zessenek, hanem munkát ad-
janak az állástalanoknak.
Rövidesen indulnak külön-
bözõ munkához jutást segítõ
programjaik, köztük az Új-
radolgozom folytatásaként a
MOST, melyben civil partne-
rük is van. Ez három terület-
re koncentrál: egyik a leg-
hátrányosabb helyzetûek-
nek nyújtandó segítség, a
másik vállalkozóknak szól
azzal a céllal, hogy minél
többen használják ki a mun-
kaügyi központ nyújtotta le-
hetõségeket, a harmadik a
civil szférát célozza. Utóbbit
szeretnék megerõsíteni an-
nak érdekében, hogy minél
több szervezet legyen képes
arra, hogy munkáltatóként
megjelenjen a munkaerõpia-
con.                              -vida-

Nem a segélyezés a cél
A Tolna Megyei Népfõisko-
lai Társaság a dél-dunántúli
régió önkormányzatai, civil
szervezetei, közösségei szá-
mára szervezett konferenci-
áján ismerhették meg az ér-
deklõdõk a szociális szövet-
kezetek alapításának, mû-
ködtetésének lehetõségeit.
Vajda Tibor programkoor-
dinátor elmondta: az Orszá-
gos Foglalkoztatási Közala-
pítvány (OFA) vissza nem
térítendõ támogatással se-
gíti az efféle szervezõdése-
ket. A konferencián a pályá-
zati lehetõségekrõl, jogi
háttérrõl, a mûködés ta-
pasztalatairól esett szó. A
szociális szövetkezetek
alapvetõ célja az, hogy csök-
kentsék a munkanélkülisé-
get, a program a munkaerõ-
piacon hátrányos helyzet-
ben lévõknek kíván segítsé-
get nyújtani.

Az alapításhoz minimum
hét – többségében munka-
nélküli – tagra van szükség.
Az alapítási költségekre öt-
százezer forintot biztosít az
Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány. Ahhoz, hogy
ezt elnyerjék, az úgyneve-
zett „A” komponensre lehet
pályázni február végéig. A
második forduló határideje
április, az elnyerhetõ összeg
felsõ határa pedig húszmil-
lió forint. A támogatás visz-
sza nem térítendõ és csök-
kenõ intenzitású. Ezt esz-
közbeszerzésre, mûködte-
tésre, bérekre lehet hasz-
nálni. Ignácz József, az
OFA-ROP Hálózat Dél-Du-
nántúli Regionális Iroda
programvezetõje aláhúzta,
amellett, hogy kötelezõ ál-
lástalanoknak csatlakozni a
szövetkezetekhez, szükség
van húzóemberekre, akik

képesek egy projekt
végigvitelére. A Dél-Dunán-
túli Regionális Forrásköz-
pont Kht. ügyvezetõ igazga-
tója, dr. Kaiser László sze-
rint is az a tapasztalat, hogy
a sikeres szövetkezeteket
egy képzett, menedzser
szemléletû ember alapítja,
aki felkészült, képes vállal-
kozni. A siker titka, ha meg-
találják azt a piaci rést, ahol
munkát vállalhatnak. A leg-
jellemzõbb, hogy település-
rendezést, idõsgondozást,
családi napközi mûködteté-
sét, háztáji munkát vállal-
nak, személyi szolgáltatás-
ba, kisüzemi és kézmûves
tevékenységbe kapcsolód-
nak be. – Ezekre lehet, hogy
egy kis településen például
nincs piacképes kereslet, de
állami támogatással gazda-
ságosan, piacképesen meg
lehet oldani – mondta Kaiser
László. A fórumon kiemel-
ték, nem „egyszerû” gazda-
sági társaságokról van szó,
ehhez közösségépítés is tár-
sul, egy csoport jobb megél-
hetést és életminõséget biz-
tosító együttmûködése a
szövetkezés lényege.

Az OFA mentorokat kép-
zett, akik a szociális szövet-
kezetek alapításában, mû-
ködtetésében tudják segíte-
ni az érdeklõdõket. A dél-du-
nántúli régióban már van
egy mûködõ szociális szövet-
kezet, hat túljutott az elsõ
fordulón, hét-nyolc alapítá-
sának megkezdésérõl tud-
nak a szakemberek. Február
28-ig még lehetõség van az
alapítási költségek elnyeré-
sére, de sikerrel szerepelhet
a második fordulón az a szö-
vetkezet is, amelyik ezt ki-
hagyja.

-vt-

Munkára szövetkeznek

Helyreigazítás. Elõzõ lapszámunkban az M6-os autópá-
lyáról készült összeállításunkban helytelenül írtuk Kere-
kes Zoltán nevét. Tévedésünkért az érintettõl és olvasó-
inktól elnézést kérünk.

Új paksi blokkokkal számolnak
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Fotók: Vida Tünde

A Bátaapátival kapcsolatban
felröppent hírek nyomán,
miszerint a tárolóban vízbe-
törés van, a Közép-Dunántú-
li Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Fel-
ügyelõség igazgatója elõször
is leszögezte, Bátaapátiban
nincs semmiféle tároló, s leg-
fõként nincs radioaktív hul-
ladék, mely bármiféle ve-
szélyt jelentene. A székesfe-
hérvári székhelyû zöldható-
ság adott környezetvédelmi
engedélyt kis és közepes ak-
tivitású nukleáris hulladék
elhelyezésére alkalmas táro-
ló megépítésére. A létesítés
még nem kezdõdött el, jelen-
leg két kutatóvájat készül,
amelyek, ha a vizsgálatok
alátámasztják a kõzet meg-
felelõ voltát, a leendõ tároló
szállítójáratai lesznek.
A felügyelõség Fodor Gábor
környezetvédelmi miniszter
felszólítására helyszíni vizs-
gálatot végzett Bátaapá-
tiban, erre meghívta a Pécsi
Bányakapitányság, az
ÁNTSZ dél-dunántúli régió-
ban illetékes Sugáregész-
ségügyi Decentrumának
munkatársait, de ott voltak
az önkormányzatok képvise-

lõi, a beruházó Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ (RHK)
Kht. és a kivitelezõ
Mecsekérc Zrt. szakemberei
is. Kingl István, a felügyelõ-
ség igazgatója elmondta, azt
vizsgálták, hogy a környe-
zetvédelmi engedélyezés-ko-

ri állapotokhoz képest tör-
tént-e valamiféle változás,
ami környezeti kockázatot
jelent. 
A hatósági képviselõk és új-
ságírók a Mecsekérc Zrt. fe-
lelõs mûszaki vezetõje kalau-
zolásával járták végig a két,
egyenként több, mint 1500
méter hosszú lejtaknát. Ber-
ta József lépésrõl lépésre
mutatta be a kutatási vájato-
kat, az ott folyó munkát, s
beszélt a földalatti létesítmé-
nyekben megjelenõ vízrõl.
Mint rámutatott, ez termé-
szetes jelenség a bányászat-
ban. A bátaapáti kutatóvága-
tokban a belépõ víz 10 li-
ter/perc száz méterenként,
ami mindenféle elõírásnak
megfelel, szögezte le a szak-
ember. Berta József beszá-
molt róla, miként gyûjtik
össze, mérik és vezetik el a
beszivárgó vizet. Azt is kifej-
tette, ezek kutatóvájatok,
melyek esetében nem cél,
hogy vízmentesek legyenek.
A vágattalp – mint a mûsza-
ki vezetõ aláhúzta – nincs le-

betonozva, szigetelve, ezért
értelemszerûen nedves. Ezt
is le fogják betonozni, mie-
lõtt a tárolók elkészülnek, s
megkezdõdik a beszállítás. –
Ezekben a vágatokban jelen-
leg a fúrást végzõ gépek köz-
lekednek, és a késõbbiekben
is csak hulladékszállítás fog
történni. Itt sem most, sem
késõbb nem tárolunk radio-
aktív hulladékot – szögezte
le Eck József, az RHK Kht.
beruházási igazgatója.
A Közép-Dunántúli Környe-
zetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelõség
igazgatója a két vágat szem-
revételezése után elmondta,
a nyilatkozatok és a helyszíni
szemle alapján arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy
nem történt a környezetvé-
delmi engedélyben szerep-
lõkhöz képest jelentõs válto-
zás, nem szükséges felülvizs-
gálni az engedélyt. – Az
RHK Kht. élhet a jövõben a
környezetvédelmi engedély-
lyel, ami a tároló kialakításá-
hoz szükséges – mondta
Kingl István, aki többször
aláhúzta, helytelenül beszél
bárki is radioaktív tárolóról,
hiszen Bátaapátiban még
csak kutatások folynak. 
Dr. Kereki Ferenc pécsi bá-
nyakapitány mindezt meg-
erõsítette, amikor elmondta
lapunknak, hogy a vágatot
végigjárva semmilyen nyo-
mát nem látták vízbetörés-
nek.

Vida Tünde

Kint vannak a vízbõl
Bátaapátira irányította a közvélemény figyelmét Illés
Zoltán. Az atomenergia-ellenességérõl elhíresült
fideszes politikus azt állította, vízbetörés van a tároló-
ban, és az veszélyt jelent a környezetre. Fodor Gábor
környezetvédelmi miniszter azonnali vizsgálatot kért, a
térség polgármesterei igyekeztek megnyugtatni a lakos-
ságot, ugyanis akadtak, akik felültek a rémhírnek.

Rendkívüli ülést hívott össze a Társadalmi Ellenõrzõ
Tájékoztató Társulás (TETT) az Illés Zoltántól származó
kijelentések nyomán. – Az egyszerû embereket könnyû
félrevezetni – mondta a társulás elnöke. Krachun Szilárd
arról is beszámolt, hogy akadtak olyan települések, ahol
nagy volt az ijedtség, de még náluk Bátaapátiban is volt
olyan, aki az iskolaigazgatót felhívta, hogy megtudja, le-
het-e még inni a vízbõl. – Tíz éve dolgozunk azon, hogy tá-
jékoztassuk a lakosságot a leendõ tárolóról, és egy ilyen
politikai kalandor romba dönti – fogalmazott Krachun Szi-
lárd, aki felháborítónak tartja, hogy ilyen valótlanságokat
állíthat Illés Zoltán. 
Krachun Szilárd elmondta, a Radioaktív Hulladékokat
Kezelõ Kht. ügyvezetõje, Hegyháti József beszámolójának
meghallgatása után közleményt adtak ki minden érdekelt-
ségükbe tartozó településen. – Megvárjuk a vizsgálat vég-
leges eredményét, és a lehetõ legtöbb csatornán igyek-
szünk azt majd közzétenni – mondta a TETT elnöke. Rá-
mutatott, õk – mármint a polgármesterek –, nem szakem-
berek, ezért nem tudják megítélni, megfelelõ-e a
bátaapáti helyszín a leendõ tárolónak. A szakemberek és
eddigi kutatási eredmények viszont egyértelmûen azt tá-
masztják alá, hogy itt elhelyezhetõ a paksi atomerõmûben
keletkezett kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék,
s az nem jelent veszélyt a környezetére.
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Az alanyi és a normatív
közgyógyellátás feltétele
törvényben meghatározott.
A méltányos közgyógyel-
látás esetében a helyi önkor-
mányzat a törvényi korlát-
nál kedvezõbb szabályokat
is megállapíthat. A szociális
törvény azt mondja, hogy az
önkormányzati rendeletben
az egy fõre számított havi
családi jövedelemhatárt úgy
kell szabályozni, hogy az
öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének
150%-ánál, egyedül élõ ese-
tén annak 200%-ánál alacso-
nyabb jövedelmet, továbbá a
havi rendszeres gyógyító el-
látás költségének mértéke-
ként az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb össze-
gének 25%-át meghaladó
összeget jogosultsági felté-
telként nem lehet elõírni; a
szociális rászorultság továb-
bi feltételeit az önkormány-
zat a helyi viszonyoknak
megfelelõen szabályozza.
Pakson az alábbi kedvezõ
szabály érvényes: egyéves
idõtartamra abban az eset-
ben állapítható meg jogo-
sultság, ha a családban az
egy fõre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum 200%-át,
egyedül élõ esetén a 250%-át
nem haladja meg, a gyógyító
ellátás költsége viszont több
mint a nyugdíjminimum 7%-
a. További kitétel, hogy a
családtagok vagyonnal nem
rendelkezhetnek. Városunk-
ban 2007. december 31-én
390 fõ alanyi, 93 fõ normatív
és 295 fõ méltányos jogo-
sultsággal rendelkezett.

Az ápolási díj a tartósan
gondozásra szoruló személy
otthoni ápolását ellátó
nagykorú hozzátartozó ré-
szére biztosított, szolgálati

idõnek számító ellátás. Az
ápolási díj alanyi jogon a
törvényben szabályozott
módon kerülhet megállapí-
tásra. A helyi szociális ren-
deletben meghatározott
szociális rászorultság ese-
tén ápolási díj állapítható
meg a 18. életévét betöltött,
tartósan beteg ápolt esetén.
Ebben az esetben az ápolási
díj összege nem lehet keve-
sebb a nyugdíjminimum 80
%-nál (ez jelenleg: 22.800
Ft). A törvényi ajánlás itt is
szigorúbb, mint a helyi sza-
bályozás. Paks város helyi
rendelete az egy fõre jutó
jövedelemhatárt az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori ösz-
szegének kétszeresében ha-
tározta meg, feltéve, hogy a
családban nincs olyan ápo-
lásra alkalmas személy, aki
rendszeres pénzellátásban
részesül, vagy keresõ tevé-
kenységet folytat és mun-
kaideje – az otthon történõ
munkavégzés kivételével –
a napi 4 órát nem haladja
meg.

Jelenleg 31 fõ alanyi jogon
részesül ápolási díjban (kö-
zülük 17 fõ az emelt összeget
kapja), 42 fõ részére pedig,
méltányossági alapon része-
sül ellátásban. 

A lakásfenntartási tá-
mogatás esetében a kiegé-
szítõ támogatást a törvényi
szintnek megfelelõen szabá-
lyozták, azaz a család egy
fõre esõ havi jövedelme
nem haladhatja meg a
nyugdíjminimum 200%-át
és az elismert lakásfenntar-
tási költség pedig több mint
az összjövedelem 30%-a. A
törvényben meghatározott
lakásfenntartási költség je-
lenleg 425 Ft/négyzetméter,
viszont a helyi rendelet

alapján a kiegészítõ támo-
gatásnál a lakás bérleti dí-
ját (az önkormányzat piaci
alapú bérlakásaira megálla-
pított bérleti díjak összege
számolható el), valamint a
lakásépítési-, vásárlási-, fel-
újítási pénzintézeti kölcsönt
törlesztést is figyelembe ve-
szik. 2007-ben 959 háztartás
számára folyósítottak la-
kásfenntartási támogatást,
átlagosan tíz hónapon át, tá-
jékoztatott Badics István-
né, a szociális osztály veze-
tõje.

Mindezek mellett létezik az
úgynevezett helyi támo-
gatás, amely hatszázezer
forintig terjedõ kamatmen-
tes kölcsön. Ezt azok kérhe-
tik, akik legalább egy éve
lakóhellyel vagy öt éve tar-
tózkodási hellyel rendelkez-
nek Pakson, s megfelelnek
jövedelmi, anyagi szem-
pontból az elõírásoknak. A
támogatás lakótelekre, új
vagy használt lakás megvá-
sárlására, építésére, meglé-
võ lakás felújítására, bõví-
tésére, korszerûsítésére
(gázfûtés), házastárs tulaj-
donrészének megváltására,
nagyobb lakás vásárlására
nyújtható. Nagyobb lakás
vásárlása esetén a megelõzõ
öt éven belül értékesített la-
kás árát saját erõként sze-
repeltetni kell. Kivételesen
a város területén kívül is
felhasználhatja lakásgondja
megoldására a helyi támo-
gatást az igénylõ, ha önkor-
mányzati bérlakásáról az
önkormányzat javára le-
mond. A kérelmekrõl ne-
gyedévente a szociális tár-
sadalmi bizottság javaslata
alapján az egészségügyi és
szociális bizottság dönt. 

Az elsõ lakáshoz jutó fi-
atal házaspárok számára
200 ezer forint vissza nem
térítendõ támogatás nyújt-
ható. Ezt azok a 35 év alatti

házaspárok kérhetik, akik-
nél legalább az egyik házas-
társ egy éve lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, illetve nekik
külön-külön vagy együtte-
sen lakástulajdona, résztu-
lajdona, illetve állandó la-
káshasználati joga nincs és
nem volt. A támogatás szo-
ciális rászorultság alapján
új lakás építésére, új vagy
használt lakás vásárlására
kérhetõ, ha a családban az
egy fõre jutó havi nettó át-
lag jövedelem a nyugdíjmi-
nimum 300%-át, azaz a
85.500 Ft-ot nem haladja
meg. A támogatás csak a
város területén használható
fel, a kérelmekrõl negyed-
évente a szociális és társa-
dalmi bizottság javaslata
alapján az egészségügyi és
szociális bizottság dönt.

Az adómenteségek, ked-
vezmények tekintetében
meg kell említeni, hogy
mentesül a kommunális adó
megfizetése alól minden 62.
év öregségi nyugdíjkorha-
tárt betöltött, keresõ tevé-
kenységet nem folytató ma-
gánszemély egy – általa la-
kott – ingatlan után,
amennyiben a vele közös
háztartásban élõket is fi-
gyelembe véve az egy fõre
jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori nyugdíj-
minimum kétszeresét. Azo-
nos elbírálásban részesül az
I. vagy II. csoportú rok-
kantsága alapján nyugellá-
tásban, baleseti nyugellá-
tásban részesülõ magánsze-
mély is. Külterületi, vala-
mint Gyapa, Csámpa,
Biritó, Cseresznyés és He-
gyes-pusztai adótárgy ese-
tén az adó évi mértéke az
adott évre megállapított
kommunális adó ötven szá-
zaléka. A kommunális adó
2008-ban nem emelkedett,
továbbra is évente négyezer
forint, kaptunk tájékozta-
tást dr. Török Erzsébettõl,
az adócsoport vezetõjétõl. 

-kgy-

Sûrû Pakson a szociális háló (2.)
Elõzõ lapszámunkban a helyi ellátásokat vettük sorra.
E kedvezmények mellett a törvényi elõírásoknál kedve-
zõbben szabályozott ellátásokra is találunk példát váro-
sunkban. 



A Vöröskereszt paksi elnök-
sége szerint lépni kell, nem
várhatják meg, amíg a több
mint 125 éve jól csengõ név
megkopik. Megfogyatkozik a
tagság, elmaradnak a szpon-
zorok is. Az, hogy a paksi iro-
dát bezárták, nem függ szoro-
san össze a paksi elnökség
szakítási elképzeléseivel, de
megerõsíti azt. A szervezet
irodája az egykori MSZP
székházban van – illetve volt –
harminc esztendeje. Az irodát
decemberben ellenõrizte a
munkavédelmi felügyelõség,
s kifogást emelt, mert az fû-
tetlen volt. A megyei szerve-
zet erre hivatkozva január 7-
én bezárta. A véradásszerve-
zés, gépjármûvezetõi enge-
délyhez szükséges elsõse-
gély-tanfolyam és vizsga
szervezés zökkenõmentes,
adományokat viszont nem
tudnak fogadni.

Az irodakérdés is megoldó-
dik, ha sikerül keresztülvinni
az elképzelést, és leválhat a
megyétõl a városi szervezet.
Erre dr. Csuta Tamás elnök
és Köllõ Imre, az öttagú el-
nökség tagja szerint azért van
szükség, mert, ha nincs önálló
gazdálkodási lehetõségük,
nem kapnak támogatást a he-
lyi vállalkozóktól. Az önálló-

ság pedig sokat csorbult az
utóbbi idõben, s több olyan
módosítás is történt, ami ne-
hezíti a munkát.

A rendszer hibája dr. Csuta
Tamás szerint az, hogy nincs
garancia arra, hogy a helyben
kapott támogatást õk hasz-
nálhatják fel helyi célokra. A

pénz a megyei kalapba kerül.
Ez – mint Köllõ Imre kifejtet-
te – csökkenti az adományozó
kedvet. A vállalkozók szerin-
tük szívesebben adnak, ha
tudják, hogy az a helyi életfel-
tételeket javítja. 

Tetézte a bajokat a tagdíj-
emelés és a felhasználási
szisztéma változása. Koráb-
ban az alapszervezeteknél
maradt 60%, a városi szerve-
zet 30, az országos 10%-ot ka-
pott mûködésre. Most 30 ma-
rad helyben, s a megye is kap
30%-ot. Ferencziné Veszter-
gombi Klára titkár szerint a
véradásszervezéssel nincs
gond, de a szervezeti munka
megsínyli mindezt. Pedig –
mint mondja – ez a Vöröske-
reszt munka lényege. Az el-
nökség tagjai aláhúzták, a jö-
võben is azt szeretnék tenni,
ami a Vöröskereszt alapfel-
adata, segíteni másokon. De
úgy érzik, mindez hatéko-
nyabb lenne, ha nem a mosta-
ni, többlépcsõs rendszer len-
ne. A dunaújvárosi szervezet-
tel egy olyan Közép-Duna-
menti társulást szeretnének
létrehozni, ahol mindkét fél

önállóan gazdálkodik, egy-
mástól független, de a közös
célok érdekében együttmûkö-
dik, fejtegetik a paksi veze-
tõk. Most – mint rámutattak –
lehetetlen pályázni, arra csak
a megye jogosult. Õk viszont
ezzel a lehetõséggel is szeret-
nének élni. Úgy vélik, Paks
képes lenne anyagilag meg-
állni a saját lábán, hiszen a
véradásszervezésért és az el-
sõsegélyvizsgákért, valamint
a tagdíjakból kapott pénz ele-
gendõ bevételt biztosítana, s a
szponzori támogatásoknak
köszönhetõen több Vöröske-
resztet népszerûsítõ progra-
mot, adományakciót tudná-
nak szervezni, de újabb fel-
adatok ellátásától sem zár-
kóznak el. Ötletüket az érin-
tett települések vezetõi, mind
a paksi, mind a dunaújvárosi
térségben támogatják. – A
Vöröskereszt országos fõigaz-
gatója is érdeklõdve fogadta,
s úgy foglalt állást, hogy min-
den jobbító ötletre nyitott –
számolt be a paksi elnök. Azt
is elmondta, Ercsitõl Ger-
jenig települések tucatjai dol-
goznának együtt. A modellt
kidolgozták, hogy megvalósít-
hatják-e, arról az országos ve-
zetõség dönt márciusban. 
– Nem mások ellen, hanem
azért dolgozunk, hogy vissza-
kapja régi rangját a szervezet
– szögezte le dr. Csuta Tamás.
– A Vöröskereszt majd’ 130
éves szervezet, nagyanyám is
ismerte, mi is, gyermekeink is
ismerik. Azt szeretnénk, ha
unokáink is tudnák, mi a Vö-
röskereszt – tette hozzá Köllõ
Imre.

A Vöröskereszt fõigazgató-
ja, dr. Czimbalmos Ágnes el-
mondta, elvileg nem kifogá-
solja a paksiak tervét, de er-
rõl nem õ, hanem a szervezet
dönt. Az alapszabály módosí-
tása napirenden van, az új
rendszerben számolnak a ré-
giós és kistérségi  felépítéssel.
– Amennyiben önállóvá vál-
nak a városi szervezetek, biz-
tosítani kell az ellenõrzést és
felelõsségvállalást – tette hoz-
zá a fõigazgató.    Vida Tünde
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Fotó: Gottvald Károly

Válna a Vöröskereszt
Válni készül és új kapcsolatot tervez a Vöröskereszt
paksi városi szervezete. A mostani alárendelt szerep
helyett mellérendelt viszonyt szeretnének kialakítani.
Mindeközben nem a megyehatárokat nézik, hanem azt,
hol találnak partnerre. Úgy tûnik, a hasonló terveket
szövögetõ Dunaújvárosban együttmûködõ félre lelnek.

Közel négyszáz fõvel csök-
kent a paksi és a környezõ
kistérségi településeket, vala-
mint Dunaföldvárt magába
foglaló Vöröskereszt szerve-
zet tagjainak száma. Létszá-
muk 1084 fõ, annak ellenére,
hogy az alapszervezetek szá-
ma nem csökkent. Amint azt
Ferencziné Vesztergombi
Klára valószínûsíti, a tavalyi
nagy mértékû tagdíjemelés
okolható ezért. Igaz, az
összeg még így is szinte jelké-
pes: diákok és nyugdíjasok
számára 200, a többieknek
500 forint évente, mégis ta-
gadhatatlan, hogy ez két és
félszerese az elõzõ évi pen-
zumnak. – A szervezet ennek
ellenére nagy lendülettel vé-
gezte tavaly is a véradások
szervezését, és az eredmé-
nyekben nem mutatkozott
meg az önkéntesek csökkenõ
száma. A terv szerint a terü-

leten 2555 véradással tudták
volna a gyógyításhoz elen-
gedhetetlen vérmennyiséget
produkálni, ezzel szemben
egy híján 2650 donort szám-
lálhattak a harmincnégy ki-
szállásos véradás alkalmával.
Százhatvankét fõ elõször se-
gített. A véradók közül im-
már kettõszázhuszonkilencen
értek el kerek számot: a tíz-
szeres véradók hetvennyol-
can, a hússzorosak negyven-
nyolcan vannak, ötvenszer
huszonkét fõ adott vért, míg a
hetvenötszörös donorok szá-
ma nyolc, sõt egy nyolcvan-
szoros véradója is van a kis-
térségnek. – Nagy szükség
van a véradókra! Ezt fejezi ki
a kormány  gesztusa is, mely
a harmincszoros vagy afeletti
véradók számára eltörölte a
vizitdíjat és a kórházi napidíj
at – fûzte hozzá Ferencziné
Vesztergombi Klára.           -s-



Az ÁNTSZ Paksi Kirendelt-
ségének Családvédelmi Szol-
gálata a Duna utcában az a
hely, ahol a védõnõ tanács-
adást nyújt az egészségügyi
problémákkal hozzájuk for-
dulók számára, itt végzik a
családtervezési tanácsadást
a fiatalkorú házasulók részé-
re. De bárki bekopogtathat
fogamzásgátlással kapcsola-
tos kérdéseivel, aki úgy érzi,
hogy a szakorvosi rendelõ-
ben nem jut elég idõ rá, hogy
azokat bizalomteljes légkör-
ben feltegye. Az ügyfélforga-
lom java része azonban ép-
pen azokból az esetekbõl áll,
amikor már késõ feltenni
ezeket a kérdéseket: ide irá-
nyítják a terhesség-megsza-
kítást kérvényezõket is. 

– Az ilyen helyzetben hoz-
zánk forduló nõknek a saját
bevallásuk szerint a 60%-a
semmilyen módon nem véde-
kezett. 35 százalékuk már
nem az elsõ abortuszát kéri –
sorolja a tavalyi év statiszti-
káját Molnárné Haholt Zsu-
zsanna, aki számára a szá-
mok mögött emberi sorsok
állnak. A nõknek több mint
80%-a egyedül jön el, nem kí-
séri el õket senki, pedig na-

gyon fontos lenne, hogy eb-
ben az élethelyzetben mellé-
jük álljanak, teszi hozzá a ve-
zetõ védõnõ. Az abortuszra
jelentkezõk 56 százaléka ha-
jadon, 31 százaléka házas, 9
százaléka külön él házastár-
sától. Ez minden esetben
másként jelent krízist szá-
mukra. A nõk több mint húsz
százaléka szakíttatta meg el-
sõ terhességét, tájékoztat a
vezetõ védõnõ, aki a hozzájuk
fordulót elõször olyan ta-
nácsadásban részesíti, mely-
nek keretében a magzat
megtartásának lehetõségeit
ismerteti. – Elmondom, mi-
lyen szociális juttatásban ré-
szesülne, ha megszülné a
gyermeket. Néha segít, néha
nem. Néha olyan egyszerû a

megoldás, csak beszélni kel-
lene a szülõkkel, nagyszülõk-
kel és meg lehetne tartani a
babát, nagyon sokszor csak a
megerõsítésre várnak. Volt,

amikor  anyaotthont keres-
tünk, de segíteni tudunk a
nyílt örökbeadásnál is, ami-
kor az illetõ megszüli a gyer-
meket, és szinte rögtön örök-
be is adja. Tavaly hét anyu-
kát sikerült rábeszélnünk
döntése megváltoztatására.
De azok vannak többen, akik
már úgy ülnek ide, hogy eltö-
kélték: anyagi, párkapcsolati
okok miatt, vagy mert már
tényleg nem kívánnak több
gyereket, nem tartják meg a
babát. Amennyiben kitarta-
nak szándékuk mellett, úgy
három nap múlva ismételten
meg kell jelenniük a szolgá-
lat irodájában. Ekkor ismer-
tetjük velük a beavatkozás
körülményeit, következmé-
nyeit. Tavaly 142 esetben
történt ez így. Igen magas a
fiatalkorúak aránya, közel
19%. A szakember szerint
õket könnyebb intézményi
szinten elérni a felvilágosító
elõadásokkal, fogamzásgát-
lási tanácsokkal. – Fontos
meggyõzni õket arról, hogy
milyen jelentõs az érzelmek
fontossága, hogy felelõsség-
gel kezdjenek szexuális éle-

tet élni, hisz egy magzati
életrõl van szó. Ezen a téren
is bõven van tennivalónk –
fogalmaz Molnárné Haholt
Zsuzsanna. Hozzáteszi, még

nehezebb elérni a
nõk fennmaradó
80%-át, mert õk
nem koncentrá-
lódnak úgy cso-
portokba, mint az
iskolások. Azt
tervezik, hogy
felveszik a kap-
csolatot a médiá-
val, de szívesen
tartanak elõadást
rendezvényeken,
klubokban egy-
aránt, ha hívják
õket.

-s-

V Á R O S 9

Paksi Hírnök illusztráció

Esélytelenül
A túlzott szemérem, pláne a prüdéria szép lassan háttér-
be szoruló fogalmak manapság. Azt gondolná az ember,
hogy a közfelfogásban korábban tabunak számító té-
mákban is tájékozott ma már az átlagember. Mindezt za-
varba ejtõen nehéz megítélni, ha ismerjük a statisztikát:
minden ötödik megfogant magzat sorsa: abortusz. A ma-
gyar lakosság száma csökken. Az abortuszoké nem. 

Terhesség-megszakítást kérõ nõk
iskolai végzettség szerint

Pakson fokozatosan csökken a születések száma. Az
elmúlt hét évben mintegy húsz százalékkal kevesebb cse-
csemõ született. Míg 1999-ben még 204, 2006-ban már csak
160 paksi újszülött jött világra.                                        ms

Akváriumot adományozott
a paksi atomerõmû legna-
gyobb szakszervezete, a
PADOSZ ifjúsági tagozata a
Hétszínvirág óvodának.
Négy éve rendeznek kará-
csonyi akciót, ahol saját és
gyerekek által készített tár-
gyakat, ajándékokat árusí-
tanak. Hanol Zsuzsa elnök
elmondta, a befolyt összeget
korábban egy országos kari-
tatív egyesület számlájára
utalták, majd úgy döntöttek,
hogy inkább helyben igye-
keznek örömet szerezni ado-
mányaikkal. Ezúttal 90 ezer
forint gyûlt össze, amibõl az
óvoda környezeti nevelését
segítendõ egy akváriumot
vettek. Jantnerné Oláh Ilo-
na szerint nagy örömöt oko-
zott a színes akvárium a
gyerekek körében. 

Programokban gazdag és
eredményes napokat tudhat
maga mögött a Pro Artis
mûvészeti iskola népzene
tanszaka. A mohácsi busó
fesztivál programjainak so-
rában rendezték meg a II.
Országos Népzenei Tehet-
ségkutató Versenyt, ahol Ju-
hász Kitti a hangszeres szó-
lista kategóriában abszolút
I. helyezést ért el. Különdíja
ötven stúdióóra egy CD le-
mez elkészítéséhez, melyet a
Hagyományok Háza aján-
lott fel. Másnap az V. Orszá-
gos Népzenei Verseny szom-
bathelyi területi válogatójá-
ra került sor. Kiemelkedõen
szerepelt Juhász Kitti és a
Kalinkó együttes, melynek
szólistái: Juhász Kitti,
Borzavári Róza, Jantner Ri-
ta, Varga Alexandra, és Tö-
rök Krisztina. Felkészítõ ta-
náruk: Lehõcz Józsefné. A
válogatók befejezése után –
melyet az ország öt régiójá-
ban rendeznek – dõl el, hogy
ki kerül be az V. Országos
Népzenei Verseny a gödöllõi
döntõjébe.

-vt-

Röviden

Felsõfokú: 6%

Középfokú: 18%

Alapfokú: 6%

Alacsonyabb: 16%



10 M O Z A I K

Fotó: Molnár Gyula

Tizedik alkalommal rendezte
meg batyus bálját a paksi Né-
met Nemzetiségi Kisebbségi
Önkormányzat. A programot
megalakulásuk évében hívták
életre, és azóta minden esz-
tendõben megtartják. A sváb
bál hagyományának megõr-
zése mellett arra is töreked-
nek, hogy benne megjelenje-
nek a német nemzetiségi ha-
gyományok. Ennek szellemé-
ben állították össze a nyitó
programot. Elsõként a Roger
Schiling Fúvós Zenekar ját-

szott majd Hetzmann Albert,
a német önkormányzat elnö-
kének köszöntõjét követõen a
paksi II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola diákjai, illetve
a Németkéri Német Nemze-
tiségi Táncegyesület tagjai
táncoltak. Ezek után már
nem volt más hátra, mint jó-
kedvûen mulatni, amit meg is
tett a mintegy kétszáz fõs
vendégsereg, kakasszóig rop-
ták az ESZI sportcsarnokban
a Black Café Band zenéjére. 

-kgy-

Jubileumi hagyományõrzõ bál
Újabb rendezvényt hívtak
életre Biritón. Úgy gondol-
ták, hogy az év végi közös
disznóvágás, illetve karácso-
nyi ünnepség és a nyári bi-
ritói napok között sok idõ te-
lik el közösségi rendezvény
nélkül, ezért farsangi mulat-
ságot szerveztek. Farkasfalvi
József, a külsõ városrészek
településrészi önkormányza-
tának képviselõje elmondta,
ismét nem okozott csalódást
a közösség, eddigi hozzáállá-
suknak megfelelõen össze-
fogtak és megvalósították az
elképzelést. Mintegy negy-
ven biritói lakos töltött el
együtt egy kellemes estét a
közösségi házban, az alka-
lomhoz illõen mindenki vala-
milyen jelmezben jelent meg,
vagy legalább valamilyen far-

sangi kiegészítõt öltött magá-
ra. Azt is megtudtuk, hogy az
ötletelésben és szervezõmun-
kában élen járó szûkebb tár-
saság a közösségi élet fel-
pezsdítése, rendezvények
életre hívása és hagyomány-
nyá érlelése mellett arra is
törekszik, hogy a közel nyolc-
vanfõs lakosság minden tag-
ját bevonja valamilyen szin-
ten a programokba. Egyéb-
ként már készülnek a máso-
dik nyári biritói napokra,
amelynek szervezésével jól
haladnak. Úgy tûnik, hogy az
elsõ napon ismét eljön a P.
Mobil, mellettük más fellépõ-
ket is láthat és hallhat majd a
közönség, de fõzõverseny és
sportesemény is része lesz a
két napra szóló kínálatnak. 

-gyöngy-  

Maskarások Biritón

Új szervezõje lesz idén a
pünkösdi fesztiválnak. A
többi városi programot az
oktatási és kulturális bizott-
ság döntése szerint idén is a
Paksi Közmûvelõdési Kht.,
azaz a mûvelõdési központ
rendezi. Négy rendezvényt
hirdettek meg a korábbi
évek gyakorlata alapján,
kettõs pályázat csupán a
pünkösdi programnál volt, a
tavaszi, nyári és õszi rendez-
vényekre csak a mûvelõdési
központ tett ajánlatot. Dr.
Potoczky Iván úgy tájékoz-
tatott, hogy a P.A.K.S.I.
Egyesület elõször vett részt
ilyen jellegû pályázaton. A
bizottság – mint elnöke ki-
emelte – azért döntött mel-
lettük, mert õk a régi hely-
színen, az ASE csarnok mel-
letti téren tervezik megren-
dezni a pünkösdi fesztivált.
Olyan típusú program meg-
valósítását tûzték célul, ami
a bizottság tagjai szerint
több helyi elemet tartalmaz,
s jobban visszaadja a sör-
fesztivál jelleget, egyebek

mellett azért, mert egy ha-
talmas sörsátorban tervezik
megrendezni. Márkus Zalán,
a P.A.K.S.I. Egyesület elnök-
ségi tagja elmondta, paksi
együtteseknek kívánnak be-
mutatkozási lehetõséget biz-
tosítani, de sztárprodukciót
is terveznek. Szeretnének
szakítani az eddigi hagyomá-
nyokkal. Ezért például szép-
ségkirálynõ-választás nem
lesz, de pünkösdikirály-vá-
lasztás igen. – Természete-
sen, miután ez pályázati fel-
tétel is volt, a pünkösdi fesz-
tivál egyik napja a német
nemzetiségi nap lesz, ami-
nek szervezésében együtt-
mûködünk a német kisebb-
ségi önkormányzattal – tette
hozzá. Erre a programra
egyébként bõ két és fél mil-
lió forintot ad majd az ön-
kormányzat. A Paksi Tavasz
közel 3,1 millió, a Paksi Nyár
szûk 4,4 millió, a Paksi Õsz
valamivel több, mint 1,8 mil-
lió önkormányzati támoga-
tással valósul meg az idén.      

-vt-

Új szereplõ a paksi színpadon

Január utolsó hétvégéjén le-
zajlott a Dunakömlõdi
Nyugdíjasok Érdekszövet-
ségének közgyûlése. A költ-
ségvetés megtárgyalása, az
elõzõ évi tevékenység érté-
kelése után a jövõre vonat-
kozó tervek, programok ke-
rültek terítékre. A szövetség
költségvetése egymillió-
négyszázezer forint, mely az
önkormányzat félmilliós tá-
mogatásából, a 120 tag tag-
díjából, valamint a rendezvé-
nyeken befolyó közvetlen
hozzájárulásból tevõdik ösz-
sze. A tavalyi év programjai
is mutatják: a szövetség jól
be tudja osztani a rendelke-
zésre álló pénzt.

Tóth Zoltán, a szövetség el-
nöke elmondta, tavaly hat
kirándulást szerveztek, fõ-

leg termálfürdõkbe és me-
legvizes helyekre. A kirán-
dulásokon kívül további hat
rendezvényt tartottak: az
évnyitó, illetve -záró közgyû-
lést, nõnapi ünnepséget,
borversenyt, megünnepel-
ték az idõsek világnapját, il-
letve Katalin-bált tartottak.
A nyugdíjasok tevékeny
résztvevõi voltak a nyári ut-
cabálnak és a szüreti mulat-
ságnak is.

2008-ban, ha minden jól
alakul, a faluházzal együtt
megszervezik a gyereknapi
ünnepséget, lesz a madocsai
út melletti tónál halászléfõ-
zés, de a tervek között szere-
pel például egy, az idõsebb
korosztályt érintõ témákat
felvonultató esti szabad-
egyetem is.                          ms

Tevékeny nyugdíjasok



Túl van a minõsítésen és ki-
válóra vizsgázott a Pro Artis
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény. A paksi mûvé-
szeti iskolát – miként az or-
szág többi hasonszõrû intéz-
ményét – az Országos Minõ-
sítõ Testület vizsgálta. 870
iskolából kevesebb, mint
hétszáz jutott a második kör-
be. Az elõbbi 340, az utóbbi
kör 210 ezer növendéket je-
lent. Az elsõ fordulóban az
alapdokumentumokat vizs-
gálták, így az alapító okira-

tot és a pedagógiai progra-
mot. Az iskolának önértéke-
lést kellett készíteni, amiben
az alapinformációkon túl az
is szerepelt, milyen pályáza-
tokon jártak sikerrel, milyen
versenyeredményeik van-
nak, vagy éppen hány taná-
ruk kapott eddig minisztéri-
umi kitüntetést. A második
körben ismételten szerét ej-
tették a dokumentumok
vizsgálatának, de óralátoga-
tásra is sor került. Hart-
mann József igazgató, aki
maga is minõsítõ szakember,
elmondta: a 450 összpontból
az óralátogatás 200 pontot
jelenthetett. Az igazgató
hozzátette, ez sem szubjek-
tív vizsgálat volt, meghatá-
rozott ismérvek alapján vé-
gezték a vizsgálatot a szak-
értõ csoportok. Azok az in-
tézmények, melyek nem ér-
ték el a 260 pontot, nem mi-
nõsített iskolák, és csak a
normatíva felére jogosultak,
340 pontig megfelelõ minõsí-

tés és alap normatíva jár. E
fölött jár a kiváló minõsítés,
amit a paksi mûvészeti isko-
lának sikerült elérnie. Ehhez
az is kell, hogy minden mû-
vészeti ág, jelesül a zene, a
tánc és a dráma elérje a ki-
váló minõsítés alsó határát.
Hartmann József úgy tájé-
koztatott, hogy nem csak er-
kölcsi, hanem anyagi vonza-
ta is van a minõsítésnek, hi-
szen a kiváló iskolák többlet
normatívát kapnak. Csak
még azt nem tudni, hogy au-
tomatikusan, vagy pályázni-
uk kell. A minõsítés nem szól
egy életre, ötévente meg kell
ismételni, s új tanszak beve-
zetésekor is el kell végeztet-
ni. A költségeit a fenntartó
fedezi, így a paksi iskola ese-
tében az önkormányzat
számláját terheli a félmillió
forintra rúgó díj. A mûvésze-
ti iskolának az igazgató tájé-
koztatása szerint 649 diákja
és 31 pedagógusa van.            

-tünde-
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Fotó: Molnár Gyula

A január mindig a vizsgák
hónapja a mûvészeti iskolák-
ban. A zenemûvészeti tan-
szak növendékei bizottság
elõtt adták elõ vizsgadarab-
jaikat, a táncmûvészeti tago-
zat tíz esztendõsnél idõsebb
balerinái önálló est kereté-
ben bizonyították képessé-
geiket a mûvelõdési központ
színpadán. A második éve
mûködõ dráma tagozaton te-
vékenykedõk a mûvészeti is-
kola kamaratermében mu-
tatták be tudásukat társaik,
pedagógusaik és az érdeklõ-
dõ szülõk számára. A gyere-
kek elõször 2-3 fõs csopor-
tokban adták elõ azt a drá-
marészletet, melybõl felké-
szültek. A kisebbeknél töb-
bek közt Arany János és
Lázár Ervin, a nagyobbak-
nál Szophoklész, Moliére,

Csehov és Szabó Magda ne-
ve szerepelt a szerzõk sorá-
ban. Ezután jött az improvi-
záció: a vizsgázók a meg-
adott instrukciók nyomán
kétfõs rögtönzött történetet
adtak elõ kétpercnyi felké-
szülést követõen. A nézõk
elõtt fél óra leforgása alatt
megjelent a rendõr, a híres
professzor, az értetlen járó-
kelõ meg az ebére hasonlító
kutyatulajdonos, és hossza-
san folytatni lehetne még a
sort, de a jelenetek mind kö-
zös vonást mutattak abban,
hogy szereplõjük felszaba-
dultan, humorosan rögtön-
zött mini jellemrajzot. 

A színészpalánták munká-
ját Hefner Erika és Vajda Ti-
bor irányítja. – A dráma ta-
gozatos diákok csoportos
foglalkozásokon tevékeny-

kednek, külön a tizenhét ál-
talános iskolás, és a tizenöt
középiskolás. A csoportos
munka alapja a drámajáték,
mely közösségfejlesztõ, sze-
mélyiségépítõ program. Tu-
lajdonképpen a színjáték en-
nek csak a mellékterméke,
hiszen a drámajáték során
egymásnak jelenítünk meg
különbözõ eseteket, ma-
gunknak játszunk és közös-
séget építünk, meg személyi-
séget fejlesztünk. Ez nagyon
közel van a színjátékhoz –
magyarázza Vajda Tibor, aki
idei munkájukat úgy összeg-
zi, hogy váltottak kissé: ta-
valy több idõt töltöttek a kö-
zönség elõtt, többször léptek
fel, könnyedebb mûfajú da-
rabok kerültek színpadra.
Idén a klasszikusok vannak
túlsúlyban. De a tavasz beáll-

tával ismét terveznek fellé-
péseket. Márciusban Dom-
bóváron rendezik meg az Or-
szágos Diák Színjátszó Talál-
kozót, és szeretnének ott len-
ni csakúgy, mint a Helikonon
és késõbb a Magyar Impro-
vizációs Fesztiválon. Idén
sem maradhat el a paksi
önálló est sem. 

– Toborozni is szeretnénk.
Tervezzük az iskolák körbe-
járását, már a kötelezõ ol-
vasmányokhoz kapcsolódó
drámarészletek is megvan-
nak hozzá – mondja Vajda
Tibor. Azt tervezik, hogy az
osztály által kiválasztott
részletre improvizálnak.
Szeretnék, ha jövõre leg-
alább az általános iskoláso-
kat két csoportra bonthat-
nák, mert amennyire színesí-
ti a nagy életkori különbség
a lehetõségeiket, legalább
annyira nehezíti is a munká-
jukat.                                -s-

Toborzóra készül a dráma tagozat

Jelest kapott a mûvészeti iskola Röviden
Öt madáretetõ készült a fa-
luház pályázatára. Egy a
faluház elé, egy az ügyfél-
szolgálati iroda udvarára
került, illetve egy a plébáni-
ára és kettõ az óvodába. Az
elsõ díjat Csáky Lászlónak
és Csikós Gábornak, a má-
sodikat Juráncsik Dániel-
nek ítélték. Az etetõkbe a a
Dunakömlõdi Agrár Zrt. jó-
voltából kerül madáreleség. 

A március 15-i forradalom-
hoz kapcsolódóan pályázatot
hirdet a mûvelõdési központ
és a faluház. „Az én márciu-
som” címmel 5–18 évesek
pályázhatnak tetszõleges
technikával készített alko-
tással, verssel, prózával. A
jeligével ellátott mûveket
március 5-ig várják a falu-
házba vagy a paksi ifjúsági
irodába. Eredményt a Falu-
házban hirdetnek március
14-én, az alkotásokból
ugyanitt tárlat nyílik.



Számos programot támo-
gatott tavaly a paksi Kábí-
tószerügyi Egyeztetõ Fó-
rum: a Jövõ Drogok Nélkül
Alapítvány kortárssegítõi-
nek szakmai kirándulását,
a Tegyél az egészségedért
rajz- és irodalmi pályáza-
tot, az Egészséges felnõtt
évekért egészségfejleszté-
si, drogprevenciós és
sportvetélkedõt, illetve a
Légy az egészség rabja
megyei vetélkedõt. Szintén
hozzájárultak a Vak Boty-
tyán Gimnázium egészség-
napjának költségeihez, és a
gyermekjóléti szolgálatnál
mûködõ egyesület nyári tá-
borát is segítették. Mind-
emellett a KEF-ben dolgo-
zó szakembereknek „Drog-
prevenció innovatív megkö-
zelítése” címmel csoport-
munkát szerveztek, hogy
szakmai ismereteiket bõ-
víthessék, összegezte az el-
múlt szakmai évet Markó
Tímea. 

A KEF vezetõje elmond-
ta, hogy minden évben a
szakminisztériumhoz pá-
lyázik a fórum, a pályáza-
tok kiírása és az elszámolás
ideje is júniusban van. Leg-
utóbb tízezer forint híján
kétmilliót nyertek. Úgy
gondolták, hogy ebben a
pályázati idõszakban, az
eddigi gyakorlattal szem-
ben egy nagyobb progra-
mot választanak, s azt tá-

mogatják kiemelten. Ez az
éjszakai sportklub volt,
amirõl bebizonyosodott,
hogy sok fiatalt megmozga-
tó, sikeres és kedvelt prog-
ram. Ezt idén 465 ezer fo-
rinttal támogatják, amibõl

a mûködtetés mellett esz-
közfejlesztésre is jut. Az
éjszakai klubban kétheten-
te várják a sportolni vágyó
fiatalokat a Deák iskola
tornacsarnokába. 

Újdonság, hogy a fórum a
Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálattal karöltve
a kezelés-ellátás területén
elindított egy programot,
amelynek keretében né-
hány hónapig egy képzett

kolléga közösségi, szociális
munkát végez, szenvedély-
betegekkel foglalkozik. Er-
re a programra hétszázezer
forintnyi bérköltséget külö-
nítettek el, illetve az admi-

nisztrációra is sikeresen pá-
lyáztak. A munkához szük-
séges infrastruktúrát a csa-
ládsegítõ szolgálat biztosít-
ja, ha szükséges, számíthat
a kolléga szakmai segítsé-
gükre, illetve mellettük a

RÉV Szenvedélybeteg-se-
gítõ Szolgálatéra is, mely-
nek munkatársai konzultá-
ciós lehetõséget biztosíta-
nak. Borbás László, a szol-
gálat vezetõje érdeklõdé-
sünkre elmondta, hogy a
program egyfajta igényfel-
mérés is, mind azokat az in-
tézményeket érintõen, ame-
lyek találkoznak szenve-
délybetegekkel, mind pedig
az érintetteket tekintve. A
tapasztalatokról értékelõ
tanulmányt készítenek. 

-kgy-

Minden paksi általános és középiskola
nyolcadik és tizedik évfolyama érintett ab-
ban a felmérésben, melyet a KEF megbízá-
sából végez az INDÍT Közalapítvány. A dél-
dunántúli régió nyolc településén zajlik egyi-
dejûleg a vizsgálat, melynek anyagi hátterét
a Dél-Dunántúli KEF Szociális és Munka-
ügyi Minisztériumhoz benyújtott sikeres pá-
lyázata teremtette meg, de minden érintett
város fóruma hozzájárult. A paksi KEF 150
ezer forintot fordított e célra.  Posta János
szociológus, az INDÍT Közalapítvány mun-
katársa elmondta, hogy a diákok számára ké-
szített kérdõíven ezúttal nem az õ szokásaik-
ra, érintettségükre kíváncsiak, hanem a
droggal, alkohollal, dohányzással, illetve sze-
xuális témával kapcsolatos véleményükre.
Azt firtatják, mi a vélemé-
nyük azokról, akik hetente,
naponta rágyújtanak, netán
rendszeresen dohányoznak,
legyenek azok szülõk, esetleg
pedagógusok. Szerepel a
kérdések között olyan is,
hogy megfelelõn büntetik-e,
aki droghoz nyúl, vissza le-
het-e szorítani a drogkeres-
kedelmet. Van egy kérdés-
csoport, mely arra keres vá-
laszt, van-e elegendõ ismere-
tük e témákban a diákoknak,
illetve, ha nincs, kitõl várnak
eligazítást.

Posta János szociológus rámutatott, a
rendszeresen és fõként országosan vég-
zett felmérések során esetleg arra kap-
nak választ, hogy a fiatalok hány százalé-
ka próbálta, vagy él a drogokkal, dohány-
zik, vagy iszik. A mostani felmérés osztá-
lyokra, iskolákra lebontva mutatja meg a
fiatalok véleményét, a légkört, mely ural-
kodik körülöttük. Hét dunántúli város-
ban, Pécsett, Kaposváron, Siklóson, Mo-
hácson, Komlón, Szekszárdon és Dombó-
váron már befejezõdött, a héten Pakson is
lezárul a kérdezés, áprilisra összesítik és
szakmai körökben már ismertetik az
eredményt, összegzõ tanulmány õszre
várható.

-vt-
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Nem csak a drog ellen küzdenek

Ismét tartottak Éjszakai Sport Klubot a Deák Fe-
renc Általános Iskola Liget utcai sportcsarnokában. A
szervezõgárda: Cseh Tamás, Fodorné Kövics Beáta,
Fodor Péter és Heisler Judit olyan diákok, fiatalok
számára kínált programot, akik füst- és drogmentes
kikapcsolódásra vágynak. A szokásos lehetõségek, azaz
foci, kosárlabda, ping-pong mellett csocsó bajnokság
garantálta a szórakozást február elsõ péntekén.

Fotó: Paksi Hírnök archív (fent), Gottvald Károly (lent)
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Fotó: Molnár Gyula

Megtartotta évértékelõ köz-
gyûlését a Nagycsaládosok
Paksi Egyesülete, ahol az ed-
digi évek passzivitásán túljut-
va a tagok belevetették  ma-
gukat a közös családi progra-
mok szervezésébe. Feil
Ferencné, az egyesület egyik
vezetõje lapunknak elmond-
ta, egészen idáig semmilyen
nagyobb szabású programot
nem sikerült összehozni,
megszervezni a lelkesedés hi-
ányában. Ez – mint mondta –
nem jelenti azt, hogy ne let-
tek volna programjaik, de
ezek, bár emlékezetesek vol-
tak, egyesületi berkeken be-
lül maradtak. A megújulás
szerinte az új titkárnak, a
rendkívüli jártassággal, ru-
tinnal és sok összeköttetéssel
rendelkezõ  Laczáné Magyar
Emesének köszönhetõ. Az
idei évre tervezett progra-
mok között szerepel például
reptéri, illetve parlamenti ki-
rándulás, sportnap, elkezdõ-
dött a színjátszó csoport és a
kézmûves szakkör szervezé-
se, és a hagyományos május
elsejei fõzést is megrendezik.

Tervbe vették emellett azt is,
hogy a környezõ települések
– Dunaszentgyörgy, Tolna –
nagycsaládjait is bevonják a
programokba.

Az új titkárnak köszönhetõ-
en azoknak, akik nem tudják
kifizetni a több ezer forintos
nyelvórákat, ingyenes nyelv-
tanulásra nyílik lehetõségük.
Egy szó, mint száz: megújult
erõvel, aktív programszerve-
zéssel és jobbnál jobb lehetõ-
ségek kiaknázásával vág neki
az egyesület az idei évnek. 

A nagycsaládosok közé
mindazok jelentkezhetnek,
akik három vagy annál több
gyermeket nevelnek vagy
neveltek. Pártoló tagok, tá-
mogatók csatlakozását is szí-
vesen várják. Az egyesület
fõ támogatója a Paksi Atom-
erõmû Zrt., amely pénzbeli
támogatással, kirándulások-
hoz autóbusz biztosításával
segített. Így jutottak el töb-
bek között Kecelre, a fegy-
vermúzeumba és Hetesre, a
regionális nagycsaládos ta-
lálkozóra.

ms

Tettre kész az egyesület
Tisztelt Paksi Hírnök!

Egy beszélgetés alkalmával
merült fel bennem az a kérdés,
hogy vajon Paks városában mi-
ért csak meghívó felmutatásával
vehetnek részt emberek megem-
lékezéseken. Jelen esetben janu-
ár 22., a magyar kultúra napja
volt számomra egy ilyen csaló-
dás, mert ha volt is olyan prog-
ram, ami nyitott volt a nagykö-
zönség számára, én és sokan
mások sem értesültek róla; a le-
hetõségét sem adva annak, hogy
mint a magyar kultúrát tisztelõk
részt vehessünk rajta. Pedig azt
gondolom, volna értelme progra-
mokat szervezni, és ha volt prog-
ram, akkor csak azt tudom mon-
dani, hogy volna értelme azt rek-
lámozni is, hogy ne csak intéz-
mények dolgozói értesüljenek je-
les napok eseményeirõl, hanem
az egyszerû civil ember is. 

Másrészt fontos dolog az élet-
ben annak felismerése is, hogy
nem csak az tesz valamit a köz
érdekében és a kultúráért, aki lát-
szólag sokat letesz az asztalra,
hanem az is, aki a háttérben
meghúzódva munkálkodik azért,
hogy a magyar kultúra nyomai
még évtizedek és, adja Isten, év-
századok után is fennmaradhas-
sanak. Elismerés jár annak az
embernek, aki az életét áldozza
erre a célra, és hivatásául is
olyan pályát választ, ahol ezért
tehet. Azonban javasolnám Paks
Város Önkormányzatának, hogy
vegye észre azt a számtalan em-
bert is itt a városban, aki munká-
ja mellett erõn felül, saját szabad-
idejét rááldozva azért dolgozik,
hogy Paks városában virágzó és
sokszínû legyen a kulturális élet,
és nem vár érte fizetést minden
hónap végén. Szerintem ez egy-
általán nem lebecsülendõ érték a
mai rohanó világban. Senkit sem
szeretnék bírálni, megítélni, de ne
hagyjuk azt, hogy fontos emberi
értékek és emberi munkák ve-
szendõbe menjenek, mert egy
kisváros egyszerû és jól bejára-
tott útjait részesítik elõnyben a
„hivatalos felsõbb körök”. 

Üdvözlettel: N. M.

Postaládánkból

A Pro Artis mûvészeti iskola kamaratermében vendé-
geskedett Móser Zoltán tanár, fotómûvész. A Pákolitz István
könyvtárral közösen szervezett elõadás a Cantus Hungaricus
címet viselte, miként Móser Zoltán könyve is, melyet vetítés-
sel együtt mutatott be. Móser Zoltán számos könyv szerzõje,
ez utóbbiban azokat a fotóit gyûjtötte össze, melyeket Kodály
mûvei ihlettek. – A kötet Kodály születésnapjára készült, tíz
évig dolgoztam rajta. A fotók elkészítésére mûvei késztettek –
mondta. Móser Zoltán az esten Kodály Fölszállott a páva címû
mûvét is a közönség figyelmébe ajánlotta.

A kulturális kapcsolatokat
szeretné erõsíteni az a szer-
vezõdés, mely a térség tele-
püléseinek e téren dolgozó
szakembereit hivatott tömö-
ríteni. A Paksi Kistérségi
Közkincs Kerekasztal egy si-
keres pályázat nyomán ala-
kult, a Paksi Többcélú Kis-
térségi Társulás 400 ezer fo-
rintot nyert létrehozására az
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztériumtól. Az igény egy
hasonló összefogásra már ko-
rábban megszületett szakmai
körökben, mondta Darócziné
Szalai Edit, a kerekasztal
munkáját koordináló Paksi
Közmûvelõdési Kht. igazga-
tója. Hozzátette: a nemrégi-
ben létrejött szervezet a pak-
si kistérség kulturális és mû-
velõdési területen érintett ci-
vil és gazdasági szervezetei-
nek, önkormányzati intézmé-
nyeinek önként szervezõdött
szakmai, információs érdek-
csoportja. 

Az alakuló ülést még a múlt
évben megtartották tizenkét
taggal. A második összejöve-
telen már 29 szervezet képvi-
selõje megjelent. Itt számolt
be a Paksi Többcélú Társulás
elnöke, Hajdú János a kistér-
ség fejlesztési elképzelései-
rõl, Kuti Imréné pedig a
Leader akciócsoport munká-
járól, s az esetleges kapcsoló-
dási lehetõségekrõl beszélt.
Darócziné Szalai Edit el-
mondta, az elsõ feladatok
egyike a kistérség humán
szférájának adatösszesítése.
Egybegyûjtik a demográfiai,
foglalkoztatási adatokat, mû-
velõdési lehetõségeket, civil
szervezetek, alkotók adatait.
Az így készült adatbázis jó
szolgálatot tesz a jövõbeni
munkában. Az ügyvezetõ ar-
ról is beszámolt, hogy idõköz-
ben megjelent a nemzeti civil
alapprogram keretében egy
olyan pályázati program,
ahol éppen az ilyen kistérségi
szakmai fórumoknak van le-
hetõsége pályázni.             -vt-

Közkincs
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Fotók: TelePaks Városi Televízió

MOLNÁRNÉ 
HAHOLT ZSUZSA
Nekem már Paks az ottho-
nom, attól függetlenül, hogy
Vas megyei lány vagyok.
Megszerettem itt, hisz ez
egy szerethetõ kisváros. Ide-
köt a munkám, a családom, a
barátaim. Szerintem Paks
ugyanolyan szép maradt,
mint volt kislány koromban.

Persze modernizálódott, csi-
nosodott, de az óváros zegzu-
gos utcácskái nem változtak,
a lakótelep is élhetõen zöld
és tágas. Védõnõi munkám
során sokat látogattam a
családokat, így alaposan
megismerhettem minden ut-
cáját. Kezdetben persze
mindig eltévedtem, ha visz-
szaemlékszem, mindig meg-
mosolygom. Ma már felcse-
peredtek azok a gyerekek,
akiket egykoron látogattam.
Ismerõsként köszönnek
rám, s ezek a kapcsolatok
még szorosabbá fûzik a kötõ-
désemet a városhoz. Itt kis
helyen minden elérhetõ. A
kirándulási, a sportolási, a
kulturális kínálat rendkívül
sokrétû. Szinte minden meg-
kapható. Talán csak egy sé-
tálóutca kávéházakkal… az
kéne még.

PÓNYA JÓZSEF
Harmincnégy éve élek itt, de
csak 17 éve, nyugdíjas korom
óta ismerem a várost. Addig
ingajáratban közlekedtem az
erõmû és az otthonom között.
Mikor idekerültem – féléves
hezitálás után – kissé elszo-
morodtam. A mai lakótelep
helyén szõlõk voltak, s elgon-
doltam, hogy az elkövetkezõ

másfél évtizedet gumicsiz-
mában kell töltenem. Aztán,
hipp-hopp felépült a lakóte-
lep rengeteg zölddel, parko-
lóval, iskolával, óvodával.
Kezdetben még mérgelõd-
tem is, minek ennyi aszfaltot
pazarolni a parkolókra, de az
élet a tervezõket igazolta.
Ma már látom, hogy Paks na-
gyon aranyos kisváros. Tisz-
ta és rendezett, minden meg-
van benne, ami a kényelem-
hez kell. Tényleg jó itt élni.
Egy baja van csupán. Nincs
egy központja, sétálóutcája,
ahol az emberek összejön-
nek, egy kávéházba beülhet-
nek. Ezt meg kellene tervez-
ni és apránként, mondjuk tíz
év alatt megépíteni. Pénzünk
lenne rá, hisz nincs is olyan
város az országban, amely
legalább 80 évig elõre láthat-
ja biztos jövõjét.              dínó

Az én városom

Az elsõ paksi nyomda mûkö-
désérõl a Tolna Megyei Köz-
löny 1873/24. számában
adott hírt, eszerint Freund
Gyula és Rosner Dávid Pak-
son nyomdát alapítottak. Ez
volt az a vállalkozás, mely tíz
évvel késõbb, már Rosen-
baum Ignác tulajdonában,
több évtizedes fennállása
alatt oly fontos szerepet ját-
szott Tolna vármegye és
Paks kulturális életében. 
Rosenbaum Ignác 1856-ban
született, 26 éves koráig Po-
zsonyban élt és tanult. Há-
zasságkötése  után, 1882-ben
telepedett le városunkban és
vette át a nyomda irányítá-
sát. 1889-ben Szekszárdon is
alapított nyomdát, de ezt egy
év múlva eladta. A paksi
nyomda sikeres mûködteté-
sével írta be az õ és család-
tagjai nevét városunk mûve-
lõdéstörténetébe.

Eleinte fõként a héber nyel-
vû, ortodox zsidó vallási iro-
dalom könyveit nyomtatták,
késõbb ez kiegészült a ma-
gyar nyelvû kiadványokkal.
Rosenbaum Ignác unokája,
Rosenbaum Nándor vissza-
emlékezése szerint 1944-ig, a
nyomda fennállásáig mintegy
165 könyvet nyomtattak, me-
lyek közül a paksi olvasók
számára a legfontosabbakat a
Paksról szóló monográfia cím
szerint is felsorolja. Ezek so-
rát hadd egészítsem ki egy
különleges kiadvány megem-
lítésével: 1890-ben Pakson, a
Rosenbaum nyomdában ké-
szült a magyar ciganológia
egyik alapmunkája, Sztojka
Ferenc Magyar–cigány gyök-
szótára (Románé álévá). Itt
készült számos, a XIX. század
végén megjelenõ paksi újság
mellett a Szekszárd Vidéke c.
hetilap is, és a paksi járás te-

lepülései számára a sokféle
aprónyomtatvány: plakátok,
a Tumpek mester fotóiból ké-
szített képeslapok, ismeret-
terjesztõ, közigazgatási és
statisztikai kiadványok, cég-
jelzéses csomagolóanyagok, a
paksi polgári iskola évköny-
veinek sorozata, melyek mára
mind nélkülözhetetlen forrá-
sai a helytörténeti kutató-
munkának. 

Az elsõ világháború után
fia, Rosenbaum Miksa Márk
(Moshe) egy második, kor-
szerû gépekkel felszerelt
nyomdát nyitott, alkalmazot-
tainak száma 8-10 között vál-
tozott, s már csak közigazga-
tási nyomtatványokat készí-
tett. A család papír- és író-
szerboltot, könyvkötõ mû-
helyt és könyvkereskedést is
mûködtetett.

Könyvesboltjukról, Bene-
dek Marcell is írt Naplómat
olvasom c. memoárjában:
„Híre járt, hogy a legkü-
lönb vidéki könyvnapot
Pakson rendezi egy lelkes
könyvkereskedõ, különbözõ

társadalmi szervek bevoná-
sával, Rosenbaum a neve.”
A polgári iskolát könyvju-
talmak felajánlásával rend-
szeresen támogatók között
is megtalálhatjuk Rosen-
baumék nevét.

A Pakson köztiszteletnek
örvendõ család tagjai sem
kerülhették el sorsukat, Ro-
senbaum Ignác és fia Ausch-
witzból már nem térhettek
vissza. Leszármazottaik ma
Izraelben élnek.

Forrás: Dr. Németh Im-
re–Somogyi György–Dr.
Koch József: Paks nagyköz-
ség monográfiája, Szilágyi-
Schweitzer: A Tolna megyei
zsidók története 1886-tól
1944-ig, in.: Tolna Megyei
Levéltári Füzetek, 2.k. Szek-
szárd, 1991. Benedek Mar-
cell: Naplómat olvasom,
Szépirodalmi Könyvkiadó,
1965. Bp. 508. o., Paksi Tü-
kör, 1994./2. sz. 14-18. o., Tol-
na megye sajtóbibliográfiá-
ja, Szekszárd, Megyei
Könyvtár, 1980.

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Rosenbaum Ignác



Pakson született, csak itt élt
egész eddigi életében. Köz-
gazdasági technikumot vég-
zett, elsõ munkahelye az
OTP volt, innen vonult be
katonának, majd a járási
pártbizottság következett. Õ
tartotta a kapcsolatot a
Népboltokkal, szövetkeze-
tekkel, gazdasági jellegû in-
formációkat, adatokat szol-
gáltatott a különbözõ válasz-
tott testületek számára. Tíz
év után úgy jött el onnan,
hogy egyetlen haragosa sem
volt, büszke arra, hogy min-
denkivel sikerült megtalálni
a közös hangot. A Ruhaipari
Szövetkezet ajánlata nagy
kihívást jelentett, ezért gon-
dolkodási idõt kért ugyan,
de végül nem utasította visz-
sza. A Triumph-fal kötött
szerzõdést még elõdje készí-
tette elõ, de már õ írta alá.

Az említett szerzõdés évtize-
dekre meghatározta a cég
fejlõdését, s a dolgozók eg-
zisztenciáját. Az adott politi-
kai viszonyok közt érthetõ,
hogy eleinte sokan támad-
ták a „kapitalistákkal” való
együttmûködés miatt. Ké-
sõbb, a sikereket látva in-
kább már példaként emle-
gették Anti bácsit és a
„szövit”, ahogy õ mondja.
Évrõl évre sikerült elõbbre
lépni valamennyit. A dolgo-
zói létszám negyvenrõl foko-
zatosan körülbelül ötszázra
bõvült, új üzemcsarnokok
épültek. Most is büszke ar-
ra, hogy a vezetése alatt a
dolgozók jövedelme mindvé-
gig az iparági bérek felsõ
harmadába tartozott. A cég-
nek soha nem volt likviditási
problémája, sõt akkor is jól
prosperált, mikor az ágazat

már haldoklott. Jutott a fej-
lesztésekre, mindig volt egy
kis tartalék, s a dolgozók
prémiumot kaptak az év vé-
gén. Az elért sikereket nem
sajátítja ki, tisztában van az-
zal, hogy minden csapat-
munka eredménye volt. Sa-
ját erényének legfeljebb azt
tartja, hogy soha nem félt az
okos emberektõl, s igyeke-
zett jó szakemberekkel kö-
rülvenni magát. Talán ma is
dolgozna még, ha egy ko-
moly betegség nem szól köz-
be. Nyugdíjasként egyéb-
ként is nehezen találta meg

a helyét, úgy érezte, rá nincs
már szükség, nincs dolga a
világban. Azóta a betegség

elleni harcot szeren-
csére megnyerte, és
sikerült megtalálni a
lelki békéjét is. Két
fia van, három unoká-
ja, akiktõl rendkívül
sok szeretetet kap.
Ugyan „csak” egy kis
Suzukival jár, amely
minden igényét kielé-
gíti, de ma is imádja a
nagy autókat. Elsõ
szerelme egy 520-as
BMW volt, melyet
szolgálati autóként
használt, majd egy
Mercedest vásárolt,
de késõbb eladta.
Asztala tele van kata-
lógusokkal, s az új tu-

lajdonos engedélyével néha-
napján beleülhet a régi
Mercibe, mely ma is fut még
a paksi utcákon. Másik hob-
bija a horgászat volt, az elért
sportsikerekrõl számtalan
emlékérem tanúskodik. So-
káig volt a Paksi Horgász-
egyesület elnöke, ami majd-
nem akkora feladat volt,
mint egy céget vezetni.
2002-ben abban a megtisz-
teltetésben volt része, hogy
a város fejlõdése érdekében
végzett munkája elismeré-
seképp „Pro Urbe” emlékér-
met vehetett át. Manapság
lényegesen szerényebb tár-
sadalmi életet él, de minden-
rõl természetesen nem haj-
landó lemondani. Kedvenc
szórakozóhelye a Bongó,
ahol hetente többször is
megfordul. Üldögél, meg-
iszik egy pohár italt, és per-
sze beszélget kicsit. Sõt,
nem ritkán az is elõfordul,
hogy kártyaasztalhoz ül, rá-
adásul nála jóval fiatalabb
barátokkal. A világ dolgai-
ban ma is tájékozott, rendkí-
vül elegáns, és a humorát is
megõrizte. Különös tervei
nincsenek, a boldogsághoz –
mint mondja – csupán
egészségre, nyugalomra és
szeretetre van szüksége.

-gyuri-

Remek közösségi ember,
meghatározó egyéniség, a
csapat lelke, kedves, mindig
vidám. Így jellemezte
Hefner Erika drámapedagó-
gus a Bezerédj Általános Is-
kola hetedik osztályosát, a
kitûnõ tanuló Tóth Lucát.
Kedvenc tantárgya az iroda-
lom, és nagyon szeret verset
mondani, a magyar kultúra
napja alkalmából rendezett
városi szavalóversenyen a 7-
8. osztályosok között elsõ he-
lyezést ért el Tóth Árpád:

Láng címû versével. A ver-
set drámatanára választotta
számára, Luca ugyanis a Pro
Artis Mûvészeti Iskola drá-
maszakának tagja. A felké-
szülésben irodalomtanára,

Fallerné Krasznavölgyi Esz-
ter is sokat segített. A színé-
szi pályára készülõ kislány
már óvodás kora óta baletto-
zik a mûvészeti iskolában.
Félévi vizsgaelõadás kereté-
ben õ is színpadra lépett az
iskola balettestjén. A spor-
tok közül két éve a floorballt
választotta. Elmondta, a
sport, a mozgás szeretetét
édesapjától örökölhette,
édesanyjának köszönheti
vonzódását az irodalomhoz.
A tanulás, az edzések, a kü-
lönórák után szívesen tölti
idejét olvasással, zenehallga-
tással, de legjobban csapat-
ban érzi magát.              bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Tóth Luca
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Fotók: Molnár Gyula

Nyugdíjasként, közel a hetvenhez épp olyan jól öltö-
zött, mint fiatal korában. Több mint harminc évig volt
a Tolna Megyei Ruhaipari Szövetkezet elnöke, az öl-
töny és a nyakkendõ nála hétköznapi viseletnek szá-
mított. Kiváló megjelenésén túl szellemi frissessége,
humora és tájékozottsága a fiatalabb korosztályt is el-
bûvöli.  Szeret horgászni, imádja a jó kocsikat, a kö-
zösség érdekében végzett munkáját „Pro Urbe” emlék-
éremmel jutalmazták. 

Jó napot, mi újság?

Frast Antal
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Fotó: Paksi Hírnök archív

Székesfehérváron játszotta
tizenötödik bajnoki mérkõ-
zését az ASE férfi kosárlab-
dacsapata. A gyõzelem biz-
tos helyet jelentett volna az
élbolyban… A házigazda
Albacomp sem remekel a
bajnokságban, több kelle-
metlen fiaskó is összejött ne-
kik ebben az idényben. A
Paks számára jól indult a
mérkõzés, a harmadik perc-
ben 9-4-re vezetett az Atom-
erõmû, de az Alba gyorsan
rendezte sorait, pillanatok
alatt ledolgozta hátrányát,
és Bradford vezérletével fo-
kozatosan növelte elõnyét.
Paksi részrõl sok volt az el-
adott labda és a kihagyott
büntetõ. Kilencpontos hazai
vezetéssel zárult az elsõ ne-
gyed. A folytatásban Gulyás
Robi vezérletével megkezdte
a felzárkózást az ASE, és a
félidõre négy pontra csök-
kentette a különbséget. A
harmadik negyedben mind-
két csapat keményen véde-
kezett, aminek eredménye-

ként kevés találat született.
A harmincadik perc végére
fordított a Paks, és egy pont-
tal átvette a vezetést. Az
utolsó negyed elején vissza-
vette a vezetést a Székesfe-
hérvár, de jelentõs elõnyre
nem tudott szert tenni. A 32.
percben kipontozódott
Csaplár-Nagy Ervin, pedig a
védekezésben nagy szükség
lett volna rá. Izgalmasan ala-
kult a hajrá, egy perccel a
vége elõtt mindössze három
pont volt a vendéglátók elõ-
nye. A hazaiak a szerencsé-
vel sem álltak hadilábon,
több paksi dobás is a fizika
törvényeit meghazudtolva
szédült ki a gyûrûbõl. Har-
minc másodperccel a vége
elõtt Bencze két pontos talá-
lata biztosította be a hazai
gyõzelmet. A rangadót nagy
küzdelemben vesztette el az
ASE, kár érte. Albacomp –
ASE 72-67 (24-15, 20-25, 12-
17, 16-10). A legeredménye-
sebb játékos Gulyás Róbert
volt 29/6 ponttal, Murry

14/3, Mészáros 8/3, Horváth
8, Toroman 7/3, Csaplár-
Nagy E. 1 pontot szerzett. A
próbajátékon lévõ Johnson
teljesítménye kritikán aluli
volt, azóta már távozott
Paksról.

Az ASE következõ mérkõ-
zésére Szegeden került sor,
ahol a Magyar Kupa legjobb
nyolc csapata közé jutás volt
a tét. A házigazda SZTE-
Szedeák az NB I/B-ben a ti-
zedik helyen szerénykedik,
így csak az lehetett a kérdés,
milyen arányban nyer a pak-
si csapat. Az elsõ negyed ki-
lencedik percében sikerült
betalálni elõször a szegedi-
eknek az ASE kosarába, de
addigra már huszonkét pon-
tot termeltek Kiss Zsolték.
A keret összes játékosa sze-
repelt a mérkõzésen, ki több,
ki kevesebb ideig. Gulyás
Robi csak hat percet töltött a
pályán, õt pihentette Sabáli
Balázs vezetõedzõ. A tovább-
jutást jelentõ egyetlen mér-
kõzést könnyedén nyerte az

ASE, jó edzõmérkõzés volt a
Szombathely és a Körmend
elleni rangadók elõtt. SZTE-
Szedeák – ASE 51-76 (5-26,
9-23, 19-10, 18-27). Az ösz-
szes pályára lépõ paksi játé-
kos szerzett pontot, Kiss Zs.
17/15, Toroman 14/6, és Hor-
váth 12, jutott tíz pont fölé.

– Az volt a cél, hogy rögtön
az elején eldöntsük a mérkõ-
zést és egyben a továbbju-
tást is. Azután már minden-
kinek tudtam játéklehetõsé-
get adni – összegezte a mér-
kõzést Sabáli Balázs vezetõ-
edzõ.

A Magyar Kupában a leg-
jobb nyolc közé jutott: Dom-
bóvár, Kecskemét, Kör-
mend, Nyíregyháza, Paks,
Pécs, Székesfehérvár, Szom-
bathely. A negyeddöntõk
sorsolására a következõ hé-
ten kerül sor. Lapzártakor
érkezett: ASE–Falco : 75–82
A következõ, ASE–Körmend
bajnoki mérkõzésre február
9-én kerül sor.

joko

Kosárlabda: nyolc között a kupában

Hagyományosan a Prelátus-
ban rendezte évértékelõ köz-
gyûlését a Paksi Atomerõmû
Horgászegyesület. Antal La-
jos elnök számolt be az ered-
ményekrõl, feladatokról. El-
mondta, a tavalyi évet ismét
sikertörténetként könyvelhe-
tik el. A telepítési eredmé-
nyek minden eddigit felül-
múltak. A tavalyi négy telepí-
tés alkalmával jó kondíciójú,

egészséges egyedek kerültek
a nevelõgazdaságból a tavak-
ba, összsúlyuk 475 mázsa
volt. A telepítéseknek kö-
szönhetõen tovább javultak a
fogási eredmények, az egy fõ-
re jutó éves átlag 59,69 kg-ra
nõtt. 

Sikerült megvalósítani a
tervezett beruházások nagy
részét. Ezek közül a legfonto-
sabb a nevelõgazdasági hal-
ágy iszaptalanítása és a part-
védelmi munkák elvégzése
volt.

A legnagyobb gondot a ta-
vasztól fokozatosan emelke-
dõ takarmányárak jelentet-
ték. – Az elõállított halak ön-
költsége megnõtt, így csak a
költségvetés folyamatos át-
csoportosításával tudtuk biz-
tosítani a takarmányszükség-
letet – mondta az elnök.  En-

nek ellenére a halak helyben
nevelését fontosnak tartják,
mert biztonságot nyújt a hal-
betegségekkel és a piaci vi-
szonyokkal szemben. 

Mivel ezeket a terheket nem
akarják áthárítani a tagságra,
a vendéghorgászok számát
növelnék. Hogy a tavakat
vonzóvá tegyék, gondoskod-
nak arról, hogy azok gazda-
gok legyenek halban, illetve
igyekeznek egyedi, valamint
kapitális példányokat nevelni
annak érdekében, hogy feled-
hetetlen horgászélmények-
hez juttassák az egyesület
tagjait és vendégeiket is.

Az egyesület elkészítette
négyéves programját, mely-
nek az eredmények és gazda-
sági nehézségek ismeretében
„A stabilitás megõrzése mel-
lett, a versenyképesség foko-
zása” címet adta. 

Vida Tünde

Vendéghorgászokra várva Az Atomerõmû SE csel-
gáncsozói Budapesten, az
Ifjúsági Magyar Köztársa-
ság Kupán léptek tatamira,
ahol két arany, egy ezüst és
három bronzérmet szerez-
tek. Hangyási László, és
Kanczler István tanítványai
közül aranyérmet nyert
Haaz Levente a 60 kg-os, és
Gombár Szabolcs a +90 kg-
os súlycsoportban. A dobo-
gó második fokára állhatott
Hamvas Tamás a 90 kg-
osok mezõnyében. Bronzér-
mes lett Õri Felicián az 50
kg-os, Kovács Botond a 60
kg-os, és Tolnai Márk a +90
kg-os súlycsoportban. Az
55 kg-os Vájer István az
ötödik helyen végzett. A
Magyar Köztársaság Ku-
pát az összetett pontver-
senyben az Atomerõmû SE
csapata nyerte.              joko
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A Zalaegerszegi TE ellen
február 23-án kezdi a Sopro-
ni Liga 2007/2008-as bajnok-
ságának tavaszi szezonját a
Paksi FC élvonalbeli labda-
rúgócsapata. A villanyvilágí-
tás hiánya miatt azonban
nem a Fehérvári úton, hanem
Pécsett harsanhat fel a kezdõ
sípszó. A Magyar Labdarúgó
Szövetség licencadó bizottsá-
ga 2007 nyarán azzal a kikö-
téssel adta ki a klubok ver-
senyengedélyét, hogy az
érintett pályákon legkésõbb
december 31-ig elkészül a vil-
lanyvilágítás. Ez a döntés a
Paksi FC mellett a REAC-ot
és a Tatabányát is érinti. A
PFC vezetése a többi klubbal
együtt már korábban kérte
az idõpont módosítását,
melyre az MLSZ-ben rábó-
lintottak. Az új határidõ 2008.
február vége lett. A kivitele-
zési munkálatok február ele-
jén elkezdõdtek, de az már
bizonyos, hogy a hónap végi
határidõ sem tartható. – Az
engedélyeztetési eljárások
elhúzódtak és a kivitelezõ cég
kiléte sem volt tisztázott, ez
okozta az eddigi csúszást. Bí-
zom benne, hogy ha február
végéig nem is, de március vé-
gére elkészül a világítás a Fe-
hérvári úton – mondta el Ha-
raszti Zsolt, a PFC ügyveze-

tõje. A paksi klub vezetése
mindenesetre újabb kér-
vénnyel fordult az MLSZ el-
nökségéhez, melyben újabb
idõpont-módosítás szerepel.
Ezúttal március 31-ig ígérik,
hogy kiépül a világítás. A már
korábban említett két klub
viszont jelezte a döntéshozó
testületnek, hogy forráshi-
ány miatt el sem kezdik a be-
ruházást. – Pénzügyi kérdé-
sekbe nem szeretnék bele-
menni. Az országos sportna-
pilapban megjelent, mely
szerint körülbelül 150 millió
forint lesz ez a beruházás, de
hogy honnan ez az adat, nem
tudni, lehet több és kevesebb
is. Természetesen felkészül-
tünk arra, hogy elutasítják
újabb kérvényünket, ezért
megegyeztünk a pécsiekkel,
hogy abban az esetben Bara-
nyában játszuk a hazai
meccseinket  – tette hozzá
Haraszti. Az MLSZ februári
ülésén tehát minden eldõl, de
a döntés nem csak a labdarú-
gócsapat játékosait, hanem
szurkolóit is érinti. Haraszti
Zsolt ügyvezetõ elmondta,
pécsi mérkõzések esetén
mindenképp gondoskodnak
arról, hogy a klub szimpati-
zánsai eljussanak a Paksi FC
mérkõzéseire.

efgé

Albérletbe készül a PFC
Gõzerõvel készül a Paksi FC
NB I-es labdarúgócsapata a
tavaszi Ligakupa, valamint a
bajnoki mérkõzésekre, az
együttes jelenleg az alapo-
zás közepén tart. A januári
balatonfüredi edzõtáboro-
zást követõen egy hétig ha-
zai környezetben készült a
Paks. A délelõtti edzéseket
az Atomerõmû sportcsarno-
kában tartották, míg délután
már a Fehérvári úton ké-
szültek a zöld-fehér játéko-
sok. A teremfoglalkozásokat
Simon Balla István erõnléti
edzõ vezényelte. – Mivel
Pakson még újdonságnak
számít a labda nélküli koor-
dinációs tréning, a játékosok
is nehezebben bírták az elsõ
néhány edzést. Most már
tudnak mosolyogni, de ke-
ményen megdolgoztattam
õket – fogalmazott az edzõ.
A téli alapozás elsõ felében
az igen komoly erõnléti
edzések mellett edzõmeccse-
ket is játszott a PFC. A
Veszprém és a Felcsút ellen
gyõztek Tököliék, míg a So-
roksár, a Budaörs és a
Kozármisleny elleni mecs-
csek döntetlennel zárultak.
A találkozókat a felkészülés
részeként kezeli Gellei Imre
vezetõedzõ, ezért az itt elért
eredmények nem igazán szá-

mítanak. – Az eddigi felké-
szülést jónak értékelem, a
formába hozás idõszaka csak
eztán következik. 4-5 órás
kimerítõ edzéseken vettek
részt játékosaim. Az edzõ-
meccs egyelõre nem cél, ha-
nem eszköz, persze mindig
jobb nyerni, mint veszíteni,
de most nem ez a legfonto-
sabb – fogalmazott a PFC
vezetõedzõje. A labdás edzé-
seket Péter Norbert tartja,
aki edzõkollégájához hason-
lóan nem bánik kesztyûs
kézzel a játékosokkal. 

Éger László, a PFC csa-
patkapitánya elmondta, a
csapaton belül nagyon jó a
hangulat, részt vett már
több téli felkészülésen is pá-
lyafutása során, de ehhez ha-
sonló nehézségû edzésterv-
vel és elvégzett munkával
nem találkozott. – Alig vá-
rom már az igazi tétmeccse-
ket, de itt nem elsõsorban a
Ligakupára gondolok, én in-
kább a bajnokságra kon-
centrálok – tette hozzá a já-
tékos. A Paksi FC február 4-
én a horvátországi Porecsbe
utazott és ott készül tovább.
Az edzések mellett termé-
szetesen edzõmeccsek is
lesznek. A Gellei legénység-
re elsõ- és másodosztályú el-
lenfelek várnak.             efgé

Kemény edzésmunka

A 2008. évi Paks Városi Te-
remlabdarúgó bajnokság 5.
és 6. játéknapján az „A”
csoportban a felsõházi rá-
játszást érõ helyek már el-
dõltek, mivel az elsõ három
csapat elõnye tetemes az
üldözõkkel szemben. Jelen-
leg a Kreszpark-Beanett
vezet, megelõzve a Ferr-
Kert és a City csapatait. A
„B” csoportban korántsem
ennyire egyértelmû a hely-
zet. Az elsõ két helyen a

Söni-Vill Betérõ és a Gono-
szok együttesei állnak, me-
lyeknek biztos helyük van a
felsõházban. A harmadik
befutó helyre még három
csapat pályázik. A Hetve-
nesek, a Tar és Tar
Security, valamint a Diófa
gárdái közül megjósolha-
tatlan, ki kerül a legjobbak
közé. Az alapszakasz utolsó
két játéknapját követõen,
melyet február 9-én és 10-
én rendeznek, tisztább lesz

a kép. A Hetvenesek a
Rosszfiúkkal játszanak,
míg a legélesebb mérkõzés
minden bizonnyal a
Diófa–Tar és Tar Security
összecsapás lesz. A góllövõ-
listát hat forduló után Wolf
Attila, a Kreszpark-Bea-
nett játékosa 14 találattal
vezeti. A sportszerûségi
versenyben a Hetvenesek
állnak az élen. A rájátszás
február 17-én veszi kezde-
tét.                              röné

A „B” csoport még hozhat meglepetést 1%
Tisztelt Hölgyem, Uram! Ameny-
nyiben a Tûzvirág Táncegyüttes
további színvonalas tevékenysé-
gét támogatni kívánja, úgy kérjük,
hogy személyi jövedelemadó be-
vallásakor nyilatkozzon úgy,
hogy adója 1%-át egyesületünk-
nek ajánlja fel. A nyilatkozaton
Önnek fel kell tüntetni a Tûzvirág
Táncegyesület Paks elnevezést és
az egyesület adószámát:
18850594-1-17. Köszönjük tá-
mogatását! Tûzvirág Táncegyesü-
let Vezetõsége
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Fotó: wikipedia.org (balra), Molnár Gyula (jobbra)

A Városi Mûvelõdési Köz-
pont könyvtár galériájában
Ódryné Horváth Krisztina
faddi képzõmûvész „Lám-
pák” c. kiállítását (képünkön)
február végéig láthatják. 

A nagykiállítóban február
12-én (kedden) 18 órakor
Ritter János paksi képzõ-

mûvész nyitja meg Oláh
Zoltán paksi író, költõ, kép-
zõmûvész kiállítását. Közre-
mûködik: Vidákovics Sámu-
el (vers) és Gugolya Anna-
mária (gitár). 

A Faluházban Agócs Jánosné
„Söprû-babák” c. munkáit
láthatják február 18-tól.

Tovább folytatódtak az elmúlt hétvé-
géken az utánpótlás teremlabdarúgó
tornák Pakson. Az U12-es korosztály
hat csapata az Azzurro kupáért mér-
kõzött egymással, melyet a Tatabá-
nya nyert, a Kalocsa, a Kaposvár, az
ASE, a Tolna és a PSE elõtt. Az U16-
os gárdák idén is az ISO-SZER serle-
gért versenyeztek. Itt a Paksi SE
gyõzött, megelõzve a Dunaújváros, az
FC Fehérvár, a Szekszárd, a Kapos-
vár és az ASE csapatait. A V+V
Vasker kupát az U14-es együttesek-
nek írták ki. Az ötcsapatos torna vég-
eredménye: 1. Pécsi MFC, 2. Szek-
szárd, 3. PSE, 4. ASE, 5. Kozár-
misleny. A legvégére maradtak, de
talán a leglátványosabb meccseket az
U6-os korosztály csapatai játszották
egymással az ASE szervezte téli te-
remtornákon. Az óvodásokra épülõ
együtteseknél a PSE gyõzött, az
ASE, a Dunaszentgyörgy és a
Dunaföldvár elõtt. Az U9-es gárdák

korábban már megmérkõztek egy-
mással, most a PSE szervezésében
újra összecsaptak. Ezúttal a Dunaúj-
város gyõzött, a Szekszárd lett a má-
sodik, míg a dobogó legalsó fokára a
Pécs állhatott. A további sorrend:
PSE, ASE. A téli teremlabdarúgó
tornáknak még nincs vége, többek
közt az U6-os korosztály focista pa-
lántái is újra pályára lépnek. Abban
minden paksi edzõ egyetértett, hogy
különösebb tétje nincs ezeknek a ku-
páknak, de nagyon örülnek annak,
hogy a teremben is megmérettethe-
tik magukat. Azt, hogy sok tehetsé-
ges labdarúgó bontogatja szárnyait a
két paksi utánpótlás egyesület vala-
melyikében, mi sem bizonyítja job-
ban, hogy szinte kivétel nélkül min-
den tornán akad olyan játékos, aki
különdíjban részesül, legyen az gólki-
rály, legjobb kapus vagy legjobb me-
zõnyjátékos kategória. 

röné

Labdarúgó reménységek
Harmadik alkalommal rendezte meg téli
ifjúsági amatõr teniszversenyét a Paksi
Sportegyesület. A háromnapos esemé-
nyen közel hatvan gyermek hét csoport-
ban mérkõzött egymással. – Azoknak az
indulóknak, akik elõször ragadtak tenisz-
ütõt, adogatóversenyt rendeztük. Õk
még csak most ismerkednek a játéksza-
bályokkal, a különbözõ számításokkal,
így nekik is nagy élményt jelentett ez a
torna – mondta el Kacsó Tibor a PSE
utánpótlás edzõje. Természetesen a szer-
vezõk a csoportok, kategóriák kialakítá-
sánál figyelembe vették az indulók fej-
lettségi szintjét és korát is, így mindenki-
nek lehetett sikerélménye. – Örvendetes,
hogy a teniszcsarnok megépülte óta har-
minc százalékkal több fiatal kezdett el te-
niszezni, mint a korábbi években. Pozití-
vum továbbá az is, hogy egyre több fiú je-
lentkezik, mert nálunk e téren eddig
nagy hiány volt – tette hozzá a paksi tré-
ner. A verseny egyben felkészülés volt a
megyei bajnokságra is, melyen a Paksi
SE versenyzõi hagyományosan jól szere-
pelnek.                                                röné

A sikerélmény a lényeg

Nagy dobásra készül a Paksi
Képtár, hamarosan kiállítás
nyílik Victor Vasarely (Vá-
sárhelyi Gyõzõ) alkotásaiból.
Mûvészettörténeti jelentõ-
ségét illetõen az 1908-ban
született Vasarely az op art,
az optikai festészet kiemel-
kedõ alakja volt, de egyéb
mûvészeti ágakban, így pél-
dául a szobrászatban is ki-

próbálta magát. Kísérletezõ
tehetségét külföldön kama-
toztatta, hazánkban ugyanis
az akkori politikai viszonyok
ezt nem tették lehetõvé.
Victor Vasarely 1997-ben
hunyt el idegen földön, Pá-
rizsban. Életmûvének fõ
gondozói a pécsi, illetve a bu-
dapesti Vasarely Múzeum.

A paksi kiállítás életre hí-
vója Prosek Zoltán, a képtár
vezetõje. Az alkotásokat a
Szépmûvészeti Múzeum, il-
letve a Vasarely múzeumok
bocsátották a képtár rendel-
kezésére. Harmincöt fest-
mény, grafika, szõnyeg és
hét szobor fogadja majd a
nagyérdemût. A kiállítást
Fabényi Júlia, a Baranya
Megyei Múzeumok igazga-
tónõje nyitja meg február
21-én, délután 17 órakor. A
látogatók fotókat és tanul-
mányokat tartalmazó két-
nyelvû katalógust kapnak
belépéskor.                        ms

Vasarely-tárlat Pakson Kiállítások



Nincs olyan étel, amelyet, ha
asztalra kerül, ne fogyasztana
szívesen Nyiratiné Nász Ró-
zsa nagy családja. Rózsának
négy gyermeke van, Gábor és
Balázs már nem Pakson él,
ikerlányai: Éva és Tímea
azonban még mindig szívesen
tüsténkednek édesanyjukkal
a konyhában. A lányok kisko-
ruk óta segítenek a fõzés kö-
rüli munkálatokban. Mostaná-
ban leginkább saját készítésû
pizzával lepik meg a családot,
de nagy kedvenc az az étel is,
amelynek elkészítésével Ró-
zsa megismerteti a Paksi Hír-
nök olvasóit. Rózsa pálfai szü-
letésû, édesanyjától tanulta el
azt a receptet, amit pálfai ka-
csaként emlegetnek a Nyirati
családban. 

Elkészítése: A sültet min-
denképpen tömött kacsából
érdemes elkészíteni. Rózsa,
tekintettel „nagycsaládjára”,
minden alkalommal kacsahá-
jat is süt hozzá. Ez utóbbi gaz-
dagabbá, kiadósabbá teszi az
ételt, finom töpörtyû lesz a vé-

gén belõle. A kacsát elõzõ este
daraboljuk fel, és besózva te-
gyük be a hûtõszekrénybe,
csakúgy, mint a kockára vá-
gott kacsahájat. Másnap egy
nagy edényben elõször kevés
vízen megpároljuk a kacsa-
húst, majd kis tejjel zsírjára
sütjük. Amikor a hús megpiro-
sodik, akkor tegyük hozzá a
májat is. Az egészet rózsaszí-
nûre kell sütni. Fontos, hogy
közepes lángon tegyük ezt, így
elkerülhetjük, hogy a hús a
hirtelen sütéstõl nyers marad-
jon vagy szétessen. Az elké-
szült sültet kivesszük, a zsírt
egy dobozba öntjük, csak egy
keveset hagyunk az edény al-
ján. Ebbe törjük bele a megfõ-
zött burgonyát. A sülthöz pá-
rolt káposztát is tálaljunk, hi-
szen a kacsasült úgy az igazi.
A párolt káposztát úgy készít-
jük el, hogy az apróra vágott
hagymát megpirítjuk, rátesz-
szük az összeszeletelt káposz-
tát, ízlés szerint ecettel és cu-
korral ízesítjük, pároljuk. 

Gábor jelenleg Londonban,
Balázs pedig Budapesten dol-
gozik. Mindketten szívesen
veszik, ha hazaérkezésükkor
édesanyjuk a pálfai kacsával
várja õket.                         -dal-

A Fortuna
rádió to-
vábbra is
várja az

éterben közéleti és beszélge-
tõs mûsoraira a hallgatókat a
következõ idõpontokban:
Hétfõ 19 órától Cosa Nostra –
fõszerkesztõk fóruma. 
Kedd 19 órától Értékadó –
könnyed beszélgetés az érté-
kek tükrében.
Szerda 19 órától Mindentu-

dás egyeteme – válogatás a
nagy sikerû elõadás-sorozat-
ból.
Csütörtök 19 órától Téradó –
csak hazai elõadókkal, hírek-
kel és interjúkkal.
Vasárnap 09 órától Fortuna
unikum – kiemelkedõ közéleti
eseményekkel, portrékkal.
Kapcsolódjon be Ön is a be-
szélgetésbe a mûsorok ideje
alatt! Telefon: 75/411-111,
Sms: 20/9411-001 
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Fotók: Paksi Hírnök archív (fent), Vida Tünde (lent)

Mozi

Február 10. (vas.) 19 óra
ANYA, LÁNYA, 

UNOKÁJA
Feliratos amerikai vígjáték

Február 15. (péntek) 19 óra
GOLYÓZÁPOR

Felir. am. akció-vígjáték

Február 17. (vas.) 19 óra
PLASZTIK SZERELEM
Feliratos amerikai vígjáték

Február 20. (szerda) 17 óra
FRANKLIN, A TEKNÕS
Magyarul beszélõ francia

animációs film

Február 22. (péntek) 19 óra
ANYÁD LEHETNÉK

Feliratos amerikai vígjáték

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Mit süt-fõz ma?

Nyiratiné Nász Rózsa

Hozzávalók: egy tömött ka-
csa, kacsaháj, só, burgonya.
A párolt káposztához: lila
káposzta, egy fej lila hagy-
ma, ecet és cukor.

Programok

A dunakömlõdi Faluházban
a népfõiskolai foglalkozás
keretében február 11-én 17
órakor „Egészségmegõrzés
a természet erejével - wel-
ness technológiák” címmel
Balogh Zoltánné welness-
tanácsadó tart elõadást. 

Február 15-én 15 óráról tél-
ûzõ népszokások feleleveníté-
sére várnak mindenkit a Fa-
luházban, ahol lesz maszk- és
kiszebábkészítés, fánksütés,
és télûzõ zajos felvonulás.

A Paksi Kertbarát Egyesület
szervezésében február 12-
én, a polgármesteri hivatal-
ban 17 órakor dr. Gerzson
László egyetemi docens, a
Virágos Európa verseny zsû-
ritagja diavetítéssel egybe-
kötött elõadást tart. 

A városi mûvelõdési köz-
pontban február 13-án 18
órától a Filmbarátok klub-
jában Jiri Menzel: Õfelsége
pincére voltam címû filmjét
S. Benke Éva ajánlja.

Az Összhang klub legköze-
lebbi összejövetele február
18-án hétfõn 18 órakor lesz
a VMK kisklubjában, ahol
Keszthelyi Tibor hajgyó-
gyász lesz a vendég.

Másodszor szerepelnek
Wollner Pál fényképei a Nem-
zet Naptárán. A kiadványt a
New-York-i Magyar Intézet
jelentette meg. Elõször a for-
radalom 50. évfordulója alkal-
mából hirdették meg a Ma-
gyar Trikolór címû pályázatot,
s adták ki a legjobb fotókat
tartalmazó naptár. A nagy si-
kerre tekintettel megismétel-
ték mindezt. Wollner Pál, a
Paksi Fotósok Baráti Körének
vezetõje elõször három, most
pedig két képpel szerepel a ki-
adványban.

Az Év újságíróját keresi a
Tolna Megyei Önkormány-
zat. Az elismerést a nyomta-
tott és az elektronikus sajtó
egy-egy munkatársa veheti
át minden évben a sajtóna-
pon. Jelölni február 28-ig le-
het. Bõvebb információ a
www.tolnamegye.hu honla-
pon, illetve emailen: azev-
ujsagiroja@tolnamegye.hu
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Fotók: Vida Tünde (fent), Fodor Melinda (lent)

Üzletünkben február
1–29-ig tartó akciónk:

INGYENES 
SZEMVIZSGÁLAT

Jelentkezzen szemvizsgálatra 
vizitdíj és várakozási idõ nélkül!

Nyitva tartás:
hétfõ–péntek: 9.00–17.00
szombat-vasárnap: zárva

Új címünk:

7030 Paks, 
Dózsa Gy. u. 20.

(a városi
könyvtár mellett)

Tel.: 75/511 246

Megújult környezetben, továbbra is színvonalas kiszolgálással
várjuk  kedves régi és új megrendelõinket!

ELKÖLTÖZTÜNK!

A Védõháló-Paks Szociális
Foglalkoztató Nonprofit Kft.
a Humánerõforrás-fejlesztési
Operatív Program keretén
belül valósította meg „Meg-
változott munkaképességû
dolgozók kompetencia-fej-
lesztése a Védõháló-Paks
Kft.-ben” címû projektet. A
program az Európai Unió
társfinanszírozásával, a
Nemzeti Fejlesztési Terv kere-
tében került megvalósításra.
A megítélt képzési támoga-
tás és a rendelkezésre álló
önerõ a következõ célrend-
szer szerint került felhaszná-
lásra:

A Védõháló-Paks Kft. pro-
jektjének hosszú távú célja a
megváltozott munkaképessé-
gû személyek vonatkozásá-
ban az egész életen át tartó
tanulás igényének és képes-
ségének növeléséhez való

hozzájárulás. Ennek érdeké-
ben a Kft. a következõ képzé-
si programmal segítette mun-
kavállalóit: 

1. Számítógépes alapisme-
retek képzés: 48 órás tanfo-
lyam, 23 fõ részére.

2. Számítógépes ismeretek
„haladóknak” képzés: 166
órás tanfolyam, képzett sze-
mélyek száma: 16 fõ.

3. ECDL vizsgára felkészítés
és ECDL vizsga: képzettséget
szerzett személyek száma: 14
fõ.

4. Vezetõi készségfejlesztés:
2x24 órás képzés, képzett sze-
mélyek száma: 3 fõ.

5. Kommunikációs képzé-
sek: 15 képzési napon, há-
rom tréningen (kommunikáci-

ós készségfejlesztõ tréning,
ügyfélorientált kommunikáci-
ós tréning és konfliktus és
stresszkezelési tréning), kép-
zett személyek száma: 16 fõ.

6. Európai Uniós képzések:
2 napos képzés, képzett sze-
mélyek száma: 38 fõ.

7. Munkahelyi egészség és
biztonság: 2,5 napos képzés,
képzett személyek száma: 50
fõ.

Fentiek nyomán növekedik
a munkavállalók munkahelyi
készsége, kompetenciája,
amely lehetõvé teszi, hogy a

meglévõ piaci igényekhez
jobban alkalmazkodó, ma-
gasabb készségeket igénylõ
tevékenységeket is elláthas-
sanak.
A projekt célja a szélesebb

körû képességek, készségek,
ismeretek elsajátítására, ez-
zel lehetõvé téve piacképe-
sebb feladatok ellátására
való alkalmassá tételüket. A
projekt hozzájárult a munka-
vállalók munkaerõ-piaci mo-
bilitásának növeléséhez,
egyszersmind növelve a
Kft.–nek a piaci igényekhez
történõ rugalmasabb alkal-
mazkodását.

(X)

A Védõháló-Paks Szociális Foglalkoztató Nonprofit 
Kft.-ben megvalósuló HEFOP képzések bemutatása


