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21 év után átadta a stafétabotot, és leköszönt a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség elnöki tisztérõl, ám ugyanolyan vehemenciával képviseli a foci érdekeit,
mint amikor elkezdte – Szinger Ferenc.
Portrénk a 17. oldalon
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Kezdõdik a fõutca felújítása

Írásunk a 2. oldalon

NYUGDÍJAS HITEL
49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjas hitelt 75 éves korig!
Felvehetõ összeg 100 ezertõl akár 1 millió Ft-ig, futamidõ max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztõrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében
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Kezdõdik a fõutca felújítása

Az önkormányzat minden
paksi polgárt vár a nemzeti
ünnepünk 162. évfordulója
alkalmából rendezendõ megemlékezésre március 15-én
10 órakor a Szent István térre. Ünnepi beszédet mond
Hajdú János polgármester.
Ezután Valahol örökké címmel Fejes Margit, Tell Edit és
a Komjáthy zenekar elõadása
következik.
Este a mûvelõdési ház színháztermében 17 órakor átadják a Tisztes Polgár kitüntetõ
címet, majd 17.30-tól „És keressük az igazságot” címmel
az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium diákjainak
elõadását láthatják az érdeklõdõk Hefner Erika rendezésében.

Napokon belül megjelennek a munkagépek, kezdõdik a nagyberuházás a
fõutcán. Nem csupán az
útburkolat újul meg a Dózsa György út könyvtár és
körforgalom közötti szakaszán – ennél lényegesen
többrõl van szó. Lássuk,
mit takar a „faltól falig”
felújítás.

Testületi ülés
A március 10-én, 14 órakor
kezdõdõ testületi ülésen többek közt második fordulóban
tárgyalják a képviselõk a város költségvetését, és több
díj adományozásáról is döntenek. Az ülést a TelePaks
Kistérségi Televízió élõben
közvetíti.

Diákokat várnak
a víz világnapján
Nyílt napra várja az általános és középiskolásokat a
Paksi Vízmû Kft. a víz világnapja alkalmából. Március
22-én reggel 8-tól délután 3ig a Kölesdi úti víztisztító
üzemben és a szennyvíztisztító telepen (az ASE csónakház felé) érdekes elõadásokat és bemutatókat láthatnak az érdeklõdõk többek
közt az ivóvíz útjáról, a
szenyezett vizek tisztításáról
és a vízminõség vizsgálatáról. Jelentkezés és idõpontegyeztetés március 20-ig a
75/511-000 telefonszám 02es mellékén.

Induljunk el tehát a faltól: rögtön az elsõ változás, hogy térkõ
burkolatot kapnak a járdák,
aminek nem csak esztétikai, hanem praktikus indokai vannak,
hiszen ha bármi okán a késõbbiekben beavatkozásra lenne
szükség, akkor nyomtalanul
visszaállítható az eredeti állapot, s nem maradnak a mostanihoz hasonló beékelõdések. A
fák környékén zöldövezetet alakítanak ki, oldva a burkolt kõ
felületet. Az egyik legfontosabb
változás, hogy a kerékpárosoknak nem kell majd az autók között cikázniuk: külön közlekedési sávot kapnak. Ez a polgármesteri hivatal felõli oldalon fut
majd és szeretnék a beruházás
ideje alatt a körforgalomtól a
gimnáziumig is kialakítani, továbbá még az idén tervezik felújítani a kerékpárút Tolnai úti
szakaszát. Ez azt jelenti, hogy
õszre a könyvtártól egészen a 6os úti csatlakozóig összefüggõ,
jó minõségû kerékpárúton gurulhatunk végig, vázolta Hajdú
János polgármester a terveket.
Elkülönül majd az ugyancsak
burkolattal ellátott parkolósáv.
Minden lehetséges helyen parkírozókat alakítanak ki (ott is,
ahol eddig csak földes padka
volt), azonban ezzel együtt valamelyest csökken a számuk, de
nem észrevehetõen. Ám valamit
valamiért, hiszen a kerékpárutat
is el kell helyezni valahol.
Az úttest nem csak megújul,
hanem lejjebb is kerül valamelyest, hogy ne a járdára és telkekre folyjon a csapadékvíz, hanem az úton lévõ csatorna nyel-
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je el. Így igyekeznek orvosolni
az évtizedek folyamán felhalmozódott aszfaltréteg okozta
magasodást. A munkálatok során szeretnék megmenteni az
egykori makadámút kockaköveit (ami egy meglehetõsen drága
anyag), s egy archaikus felújítás
során felhasználják majd. Nem
csak a felszín változik, hanem
az alatta futó közmûvezetékek
is megújulnak, s egészen a Vörösmarty utcáig föld alá kerülnek a villamosvezetékek, megszüntetvén a kábelrengeteg látványát. S ha már a látványnál
tartunk: új lámpaoszlopok, utcabútorok teszik majd egységessé
az utcaképet. Az egész beruházás azonban nem arról szól,
hogy feltétlenül új legyen és
szebb legyen, hanem, hogy jobban használható legyen a fõutca, hangsúlyozza a polgármester. Ezt szolgálja többek között,
hogy a zebráknál várakozószigetet alakítanak ki az út közepén, így például az idõsebbek
megpihenhetnek az átkelésnél.
A beruházás költsége 481 millió, amelyhez 96 millió forint támogatást nyert a város önkormányzata a Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán, s további 40 milliós tételt vár a Közúti
Koordinációs Központtól is.
Külsõ forráshoz jutni nem volt
egyszerû, mivel belterületi utak
felújítására nem pályázhatnak a
települések (egyébként állami
tulajdonú útról van szó), ám balesetmentes közlekedés kialakítására igen. Így sikerült a legnagyobb forgalmat bonyolító fõutca megújhodásához pályázati

pénzt rendelni. Többéves elõkészítõ munka elõzte meg az indulást, s már a gimnázium és a
körforgalom közötti elsõ szakasz építésénél megfogalmazódott a folytatás gondolata. Sõt, a
tervek szerint nem áll meg a
könyvtárnál a rekonstrukció: az
elképzelések alapján néhány
éven belül folytatódna az Erzsébet szállóig.
Március 1-jén az önkormányzat átadta a kivitelezõnek a területet, ahol rövidesen megjelennek a munkagépek. Elõször
a posta felõli oldalon számíthatunk félpályás útlezárásra, s mivel az út felezõvonala keletre
tolódik majd – hiszen a kerékpársávnak is kell a hely –, a másik oldal kiépítése során már két
irányban haladhat majd a forgalom. A környéken élõk több alkalommal is lakossági fórumokon tájékozódhattak az építkezés várható folyamatáról, s a
városlakókat is folyamatosan
informálják majd a közlekedés
rendjérõl. A kivitelezés alatt az
érintett útszakaszon parkolási
tilalom lesz érvényben, így a hivatalokba igyekvõknek célszerû távolabbi parkolókat igénybe
venni, illetve tényleg csak a
szükséges esetben elõvenni az
autójukat. Valamivel több mint
öt hónap múlva, augusztusban
már a megújult fõutcán sétálhatunk végig. Igyekszünk minél
részletesebben tájékoztatni arról, hogy mikor, mire készüljenek a beruházás során, amihez
mindannyian hozzátehetjük a
magunkét: a türelmünket.
Dávid Ildikó

3

2010. március 5.

Szeméttelep: újabb állomás
Hamarosan megtelik a paksi
szeméttelep, bõvítés nélkül
nem mûködhetne tovább. A
problémát kezelendõ tavaly elkezdõdött egy új hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésének tervezése, aminek megvalósításával Paks mellett hat
környékbeli település szemételhelyezése megoldódhat. A beruházáshoz európai uniós forrásra pályázott az önkormányzat, az elsõ fordulóban sikeresen szerepelt a hét település alkotta társulás. A program
megvalósítása elkezdõdött.
Bajban lenne Paks és a környezõ települések is, ha nem történne valamilyen elõrelépés a szeméttelep bõvítése ügyében. En-

nek hiányában az a helyzet állna
elõ, hogy nem lehetne tovább a
szemetet lerakni Pakson, máshova kellene elszállítani. Ez
nem csak nehézkes, rendkívül
költséges is lenne. A problémát
az okozza, hogy bár a paksi szeméttelep megfelel a jelenlegi
elõírásoknak, hamarosan megtelik. Egy új, az Európai Unió
elvárásainak megfelelõ hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése több mint másfél milliárd
forintból valósulhat meg, amit
csak több település összefogásával lehet gazdaságosan üzemeltetni, ezért Paks hat településsel
társulva pályázott uniós támogatásra 2009-ben. A pályázat elsõ fordulójában sikeresen szerepelt a társulás, nettó 61 millió

Pályázatra fel!
Rövidesen ismét kiírják az új
európai uniós pályázatokat a
kis és középvállalkozások számára. A Paksi Ipari Park Kft.
ügyvezetõje szerint, aki pályázni akar, annak lépnie kell,
mert az idõ elõrehaladtával
egyre kevesebb uniós forinthoz juthat.
– Amikor sok van, spórolj, amikor kevés, fektess be – vallja dr.
Sztruhár Sándor, aki többször is
felhívta már a figyelmet arra:
válság idején olcsóbban lehet
megvalósítani a fejlesztéseket, és
felkészülhetnek a vállalkozások

a kilábalás idõszakára. Ha ehhez
uniós forrást is igénybe kívánnak
venni, akkor ne halogassák a
döntést, taglalja. Azon országok
tapasztalata alapján, akik már túl
vannak néhány pályázati perióduson, látszik, hogy az uniós
költségvetési ciklus utolsó éveiben már inkább az addig napvilágot látott pályázatokat követik
nyomon, s nem jelennek meg új,
érdemi kiírások. Márpedig a jelenlegi költségvetési idõszak
(amely 2007-ben kezdõdött)
2013-ban véget ér, kevés tehát az
idõ. Néhány éve eszközbeszerzés címén akár 50 százalékos
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forintot nyert a beruházás elõkészítésére.
– Megjelent a tervezõt keresõ
felhívás, készül a részletes megvalósíthatósági tanulmány, a
költség-haszon elemzés, és elkezdõdött a környezetvédelmi
engedélyek beszerzése. Munkánkat pályázat útján választott
könyvvizsgáló, közbeszerzési tanácsadó és pr tanácsadó segíti –
tájékoztatott Hum Ferenc, a mûszaki osztály vezetõje. A projektindító megbeszélésen a programban dolgozó szakemberek értékelték a pályázat jelenlegi állását
és az idõszerû feladatok is napirendre kerültek.
– Az elõttünk álló munka nagyon sokrétû és szigorúan szabályozott. A lakosság tájékoztatása is kiemelt feladatunk –
mondta el Hoffmann Zoltánné,
a mûszaki osztály munkatársa.

A tájékoztatás részeként rövidesen kérdõívek segítségével tájékozódnak a lakosok és a civil
szervezetek körében. A felmérésben arra keresik a választ,
milyen ismeretekkel és véleménnyel rendelkeznek a hét településen élõk a beruházás céljáról és menetérõl. Ha a második fordulóban is sikeresen szerepel a paksi program, kezdõdhet meg az építkezés elõkészítése. A beruházás keretében az elképzelések szerint a jelenlegi
szemétlerakó mellett egy új
épülne, valamint komposztáló,
hulladékudvar, kommunális szilárdhulladék-feldolgozó rendszer megvalósítását tervezik
vasleválasztóval, aprítóval és
bálázóval, és külön rendszer
mûködne a szelektíven gyûjtött
hulladék válogatására és hasznosítására.
-dal-

vissza nem térítendõ támogatáshoz juthattak, ma ez az arány
(ebben a térségben) 35 százalék,
s eljön az idõ, amikor már csak
kamatmentes hitelre lehet pályázni, sorolja az ügyvezetõ.
Találkozik negatív tapasztalatokkal a pályázatokat illetõen,
hiszen eleinte még mindenki tanulta ennek folyamatát: az elhúzódó bírálatok és pályázati procedúra sokaknak kedvét szegte,
de nem szabad ebbõl kiindulni
és visszariadni a feladattól,
hangsúlyozza a szakember. Kétségkívül energiát kell belefektetni, de érdemes erre szakosodott pályázatíró cégek szolgáltatását igénybe venni. Ebben az
esetben a vállalkozó fõképp
adatot szolgáltat, sikerdíjat pedig csak akkor fizet, ha nyert is
a pályázat, egyébként a megírás
költségét vállalja fel. Ha nyert
egy vállalkozás, abban az esetben sem kell kapkodnia, hiszen
jó néhány hónap, mire támogatási szerzõdést kötnek, majd ezt
követõen általában két év áll
rendelkezésére, hogy a pályázatban vállalt projektet megvalósítsa. Mindemellett a támogatási összegbõl 20-40 százalék
elõleget is kérhet, hogy nekikezdjen a beruházásnak.
Tavasszal jelennek meg az új

kiírások. A telephelybõvítéstõl
az energiatakarékos beruházásig
számos fejlesztésre jelentkezhetnek a cégek, s továbbra is pályázhatnak munkahelymegõrzésre, illetve bértámogatásra.
Dr. Sztruhár Sándor mindazok
rendelkezésére áll, akik pályázni szeretnének, de nem tudják,
merre induljanak, hogyan kezdjenek hozzá, vagy útmutatásra
van szükségük. Ha igénylik tanácsait, nem csak az ipari parkba települt vállalkozóknak áll
nyitva az ajtaja, hiszen mint
mondja: az egész városnak érdeke, hogy jól mûködõ vállalkozások tevékenykedjenek benne. Az sem elhanyagolható
szempont a pályázati pénzek
kapcsán, hogy ezek a magyar állam uniós kasszába befizetett
adóforintjait is tartalmazzák, tehát minél több visszakerül belõle, annál jobban járunk. -préTavaly három cég is sikerrel
pályázott az ipari park közremûködésével telephelybõvítésre. Egyikük már el is kezdte
a beruházást az ipari parkban,
s néhány hét múlva az újabb
építkezés is elindul majd.
dr. Sztruhár Sándor: 75/510763; paksipar@t-online.hu
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Városháza

Adócsoport

A város költségvetésének bevételi oldalán
jelennek meg a helyi adók, azaz a vállalkozókat érintõ építményadó, a munkavállalóik után fizetett kommunális adó, az
iparûzési adó, valamint a magánszemélyek ingatlanok után fizetett kommunális
adója. Ezek legmagasabb összegét a törvény meghatározza, amin belül a képviselõ-testület dönthet mértékükrõl. Bár ügyintézése az adócsoporthoz tartozik és a bevétel a városnál marad, nem helyi, hanem
központi adó a gépjármûadó, amelynek
meghatározott mértékétõl eltérni nem lehet. A Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál a március és a szeptember különösen
mozgalmas, ugyanis a magánszemélyek
éves kommunális adóját, a gépjármûadót, illetve az építményadót két részletben, ezekben a hónapokban kell fizetni, illetve márciusban idõszerû a vállalkozók kommunális, valamint iparûzési adóelõlegének elsõ
félévi megfizetése. A határozatok postázása és az adatfeldolgozás a hatfõs csoport
minden energiáját leköti. Nyilvántartásuk
szerint egyéni és társas vállalkozás körül-
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Az egész város az ügyfelünk – mondja
dr. Török Erzsébet, a Polgármesteri Hivatal adócsoportjának vezetõje. Találó a
megállapítás, hiszen a helyi adók kezelõjeként mondhatni a teljes lakossággal
kapcsolatban állnak. Ilyenkor, márciusban különösen sok a munkájuk.

belül kétezer, adózó magánszemély pedig
nyolcezer van a városban kilencezernégyszáz adótárggyal, és akkor még nem
említettük a gépjármûveket, amelyekbõl
mintegy tízezret tartanak nyilván Pakson.
Ilyenkor nagy az ügyfélforgalom a földszinti irodákban. Gyakran elõfordul, hogy
olyan ingatlanra, gépjármûre kap valaki
csekket, amelyet eladott. Ilyenkor kiderül,
hogy nem jelentette be a tulajdonos a változást, pedig azt az eladónak meg kell tennie, ingatlan esetében az adásvételi szerzõdéssel a csoportnál, gépjármûeladás
esetében pedig az okmányirodánál, függetlenül attól, hogy a vevõ eleget tett-e ennek a kötelezettségének. A mozgáskorláto-

zottság bejelentésére is figyelni kell, mert
a gépjármûadó alól mentességet jelent,
amennyiben az autó az érintett tulajdona
és nincs más bejegyezve üzembentartónak. Sok esetben megértik a hozzájuk fordulók panaszát, de az ügyfeleknek el kell
fogadniuk, hogy a törvénnyel nem vitatkozhatnak, mondja dr. Török Erzsébet. Az
adócsoport vezetõje kiemelte, hogy bármilyen helyi adóval kapcsolatos kérdésre
szívesen válaszolnak, inkább kétszer kérdezzenek az ügyfelek, mint egyszer sem,
és így kölcsönösen kellemetlen helyzetbe
kerüljenek, vagy egy lehetséges mentességtõl elessenek. Idén lesz például egy, a
vállalkozókat érintõ nagy változás, mégpedig hogy az iparûzési adóelõleget szeptemberben már az APEH-nek kell befizetni, illetve a 2010-es bevallást már oda kell
küldeni. Bár az adófizetés nem a szívünk
csücske, a paksiak fegyelmezettek e téren.
A kintlévõség az összes várható éves adóbevétel másfél százaléka körül szokott
lenni. Az adócsoportnak az is feladata,
hogy behajtsa ezeket, ilyenkor felszólítanak, és ha az adózó nem reagál, akkor inkasszálhatnak bankszámlájáról,vagy letilthatják fizetésébõl a hátralékot, gépjármû
adóhátralék esetén kitilthatják azt a forgalomból. Dr. Török Erzsébet elmondta, tudják, hogy tevékenységüknél fogva egy
népszerûségi versenyben nem állnának az
elsõ helyen. Talán éppen ezért nem sértõdnek meg, amikor a csekkek közlemény rovatában különbözõ üzenetekkel találkoznak, többek között hogy „puszi” vagy
hogy „költsék gyógyszerre”. Azért ezt ne
vegyék olvasóink biztatásnak!
-kgy-

Már készítik a 63 ezer tõ virág helyét
Bár még éppen hogy elolvadt a hó és a kora tavaszi
napsugarak elõcsalogatták
az elsõ rügyeket, idõszerû a
virágosításról beszélni. Klézl
Terézia városi fõkertész már
elkészítette a terveket, és folyamatban van a növények
beszerzése. A városhoz negyvenhat hektár zöldfelület
tartozik, ezen belül körülbelül háromezer négyzetméternyi virágágy.
A városi fõkertész feladata a
város zöldfelület-gazdálkodásának szakmai irányítása, ami
egyebek mellett a virágágyak
megtervezését is magába fog-

lalja. Ebben az idõszakban az
egynyári virágok beültetési
terve idõszerû, amely már készen áll arra, hogy a beszerzést követõen a DC Dunakom
Kft. parkfenntartási részlegének munkatársai megvalósítsák. A tervezésnél alapvetõ
szempont, hogy milyen építészeti környezetben van a virágágy. A régebbi városrészben jellemzõen magyar fajtákkal tervez, a lakótelepen
viszont már vegyesebb a kép,
mondja Klézl Terézia. A városi fõkertész hozzátette, fontos
szempont az is, hogy milyen a
növények víz-, fény- és talajigénye, és hogy a kipróbált

fajták közül melyik vált be.
Ugyanakkor az esztétikai élményre is gondot kell fordítani, a színösszeállításra, a virágok által kirajzolt mintákra. A
fehér virágok például önmagukban nem túl látványosak,
de mivel jól kiemelnek más
színeket, elválasztóként elõszeretettel alkalmazza. A tõszám a kiválasztott fajták
tenyészterületének függvényében ötvenöt és hetvenezer
között változik éves szinten.
Idén negyven fajtából összesen hatvanháromezer tõ egynyári virágot ültetnek ki májusban. A körforgónál a járdák mellett kialakított két vi-

rágágyat a fõutcát érintõ útfelújítási munkák miatt nem
ültetik be. Az ide tervezett
mintegy kilencezer tõ virág a
Tolnai út végénél lévõ delta
parkot fogja díszíteni. A présháztulajdonosok igényeit figyelembe véve a Sárgödör téren is elképzelhetõ módosítás, ez még egyeztetés alatt
van. A város forgalmasabb területein õsszel kétnyári növények kerülnek az egynyáriak
helyére, amihez a városi fõkertész külön tervet készít.
Ezek a növények õsszel és tavasszal díszítenek, jellemzõ a
tulipán és az árvácska.
-gyöngy-
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Atomerõmû

Az atomenergia felhasználása mellett érvelt tájékoztatójában Bajnai Gordon, mint
mondta, a paksi atomerõmû fontos szerepet játszik hazánk biztonságos energia ellátásában, lehetõséget teremt az olcsó villamos energia elõállítására és arra, hogy
Magyarország energiatermelése minél kevésbé szennyezze a környezetet. A minisz-

terelnök kihangsúlyozta: ma ugyanazok az
érvek szólnak a bõvítés mellett, amelyek
az építésre ösztönöztek. – Szokatlanul
egységes, széles körû konszenzus alakult
ki e kérdésben. A köztársaság elmúlt húsz
évében kevés ilyen ügy volt – tette hozzá.
A Magyar Villamos Mûvek Zrt. kihelyezett ülésén fontos döntés született az atomerõmû jövõjét illetõen, hangzott el a sajtótájékoztatón: az igazgatóság elfogadta a
bõvítésre vonatkozó koncepciót és döntött
a létesítést megindító projekttársaság
megalapításáról. Az MVM Zrt. közleménye szerint a koncepció a következõ idõszak feladatait és a követendõ alapelveket
foglalja magába.
Dallos Szilvia

Mintegy 300 mérnökévnyi munka, s az
ennek eredményeként született szakértõi
dokumentumok alapozták meg az Országgyûlés tavaly márciusi döntését, amikor a honatyák elvi hozzájárulásukat adták az új blokkok létesítésének elõkészületeihez. Mindezt alátámasztotta a növekvõ energiaigény, s hogy a hagyományos
erõmûvek közül az atomerõmûvek jelentik a legkörnyezetkímélõbb és leggazdaságosabb energiafajtát. Az elvégzett
elemzésekbõl kiderült, hogy a paksi
atomerõmû területén oldható meg legol-

csóbban az új blokkok felépítése, amely
nem igényel állami támogatást.
A parlament döntését követõen megindult a szakmai munka, s a Teller projektet felváltotta a Lévai projekt. Ennek keretében számos felvetésre kell választ adni, így például a finanszírozási és beruházási konstrukcióra, a mûszaki jellemzõk,
versenyképesség, rendszerbe illeszthetõség, környezetre kifejtett hatás vagy a
blokktípus, szállító kérdéseire. A projekt
a tenderkiírásig és kiértékelésig várhatóan 2012 végéig tart. A már eddig elvég-

A paksi atomerõmû bõvítése nemzeti,
stratégiai ügy, mondta el Bajnai Gordon miniszterelnök az atomerõmûben
tartott sajtótájékoztatóján. A kormányfõ a Magyar Villamos Mûvek Zrt. kihelyezett igazgatósági ülésére érkezett
Paksra.

Fotó: Kövi Gergõ

Miniszterelnöki látogatás

zett munka eredményeként februárra elkészült a bõvítés gyakorlati elõkészítését
célzó koncepció, amely alapvetõen nem
döntéseket tartalmaz, hanem a következõ
idõszak feladatait. A koncepció rögzíti,
hogy a projektet úgy kell megvalósítani,
hogy az új blokkok többségi állami tulajdonban maradjanak, továbbá, hogy a
megvalósítás során a hazai beszállítói,
vállalkozói kör bevonásának maximalizálására kell törekedni, áll az MVM Zrt.
és a PA Zrt. közös közleményében.
-dávid-

Partnerek lennének a bõvítésben
A különbözõ szakmák széles
körére igény lesz a városban,
ha majdan beindul az építkezés, hiszen mintegy ötezer
ember érkezik a városba,
akiket el kell látni – mondta
Kováts Balázs „Lehetõség és
partnerség, a paksi atomerõmû bõvítése” címû elõadása
alkalmával, amelyet a Paksi
Iparos és Vállalkozói Kör
meghívására tartott. Az esten
Süli János, a Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatója és
Lenkei István kapacitásbõvítési igazgató is jelen volt.
Kováts Balázs az új blokkok
építését elõkészítõ Lévai Projektben azt a munkacsoportot
vezeti, amely a társadalmi,

gazdasági kapcsolatokkal, a
bennük rejlõ lehetõségekkel
foglalkozik. Az iparos kör estjén ennek megfelelõen nem a
bõvítés mûszaki tartalma, hanem társadalmi hatásai, a vállalkozókat érintõ lehetõségek
álltak a fókuszban. Kováts Balázs elmondta: az, hogy valaki
helyi vállalkozó, önmagában
nem elég ahhoz, hogy majdan
automatikusan munkát kapjon.
Idõben fel kell készülniük a
vállalkozásoknak arra, hogy
megfeleljenek a minõségi követelményeknek, és versenyképesek legyenek. Kiemelte,
még az idén tervezik egy „nukleáris klaszter” létrehozását,
amelynek tagjai vállalkozások,
önkormányzatok, intézmények

önkéntesen, egymás elõnyére
teremthetnek együttmûködési
formákat, legyen szó szakképzésrõl, amelynek megvannak a
bázisai Pakson, vagy akár minõségbiztosításról, raktározásról, eszközök és épületek közös használatáról, kommunikációról. Ennek az együttmûködésnek nem kell kimerülnie az
atomerõmû bõvítésével, a szövetség késõbb, más piacokon
is megjelenhet. A jelenlegi elképzelés szerint a klaszter elsõsorban az atomerõmû jelenlegi beszállítói rendszerére
épülne, majd amikor kikristályosodik a blokkok építésének
háttere, a tender gyõztes fõ- és
alvállalkozói is csatlakozhatnának. Az erõmûben egyéb-

ként most is igen nagy számban jelen vannak kis és középvállalkozások. Az erõmû dolgozói létszáma 2300 fõ körül
van, még legalább ennyien
dolgoznak közvetett módon az
üzem környezetében, tette hozzá. A Kováts Balázs által vezetett munkacsoport foglalkozik
a térség munkaerõpiac, a humánerõforrás-logisztika, a közép és felsõfokú szakképzés, a
vállalkozások felmérési és
felkészítési, továbbá a térségés településfejlesztés kérdéseivel is.
Dr. Hüse István a kör elnöke
elmondta, hogy ez az est egy
folyamatos párbeszéd elsõ állomása volt az atomerõmû-bõvítésrõl, amelynek célja, hogy
minél több véleményt megismerjenek.
Kohl Gyöngyi
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Választás 2010

Kérdések és válaszok
Mit tegyen az a választópolgár, aki a választás napján
Magyarországon, de lakcímétõl távol tartózkodik?
Ha a szavazás napján – akár
az elsõ, akár a második fordulóban – a választásra jogosult
állampolgár Magyarországon,
de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat.
Igazolást személyesen vagy
meghatalmazottja útján április 9-ig kérhet a lakóhelye
szerinti helyi választási iroda
vezetõjétõl (azaz a település
jegyzõjétõl). Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy,
hogy a kérelem április 6-ig
megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
Ha mindkét fordulóra igazolást kér, a két igazolást egy
nyomtatványon fogja meg-

kapni. Ha az egyik fordulóra
már kért igazolást, és a másik
fordulóra ezt követõen szeretne igazolást kérni, az elõzõleg
megkapott igazolást vissza
kell adnia, és a két igazolást
egy új nyomtatványon fogja
megkapni.
Az igazoláson szerepel,
hogy a választópolgár melyik
településen élhet választójogával, valamint annak a szavazóhelyiségnek a címe, ahol
leadhatja szavazatát. Az igazolást a választásra jogosult
állampolgár feltétlenül vigye
magával, mert csak annak átadásával engedi szavazni a
szavazatszámláló bizottság.
Az a választópolgár, aki
Magyarországon, a lakóhelyétõl távol esõ településen,
igazolással szavaz, annak a
választókerületnek a jelöltjére

szavazhat, amelyik az adott
településhez tartozik.
Mit tegyen az a választópolgár, aki a választás napján
külföldön tartózkodik?
Ha a szavazásra jogosult választópolgár a szavazás napján – akár az elsõ, akár a második forduló napján – külföldön tartózkodik, a Magyar
Köztársaság nagykövetségén
vagy fõkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét március 19-ig kérheti
személyesen vagy meghatalmazottja útján a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetõjétõl. Ha meghatalmazott
útján nyújtja be kérelmét, a
meghatalmazást is csatolni
kell. Ajánlott levélben is be-

nyújthatja kérelmét úgy, hogy
az március 19-ig megérkezzen a helyi választási irodába.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követõen meggondolja magát, és
mégis Magyarországon szeretne szavazni, ugyancsak
március 19-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási
iroda vezetõjétõl, hogy a külképviseleti névjegyzékbõl törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.
Az igazolás és a kérelem benyújtásának megkönnyítése
érdekében
formanyomtatványt találnak a www.valasztas.hu internetes oldalon, a
Letölthetõ nyomtatványok
menüpontban.
A fenti tájékoztatás nem teljes körû, a választással kapcsolatban további információkat találnak az említett honlapon.
Tell Edit

Hatalmas lehetõséget jelent
az üzemidõ-hosszabbítás és
az atomerõmû tervezett bõvítése a körzetben élõknek
csakúgy, mint az autópálya
megépülése, hiszen több területen lehetõséget adnak a
fejlõdésre. Többek között
erre hívta fel a figyelmet
programjában
Zsarnai
Sándorné, az MDF-SZDSZ
együttmûködés országgyûlési képviselõjelöltje bemutatkozó sajtótájékoztatóján.
– Nem gondolja senki sem,
hogy a Fidesz nem nyeri meg
a választásokat és nem alakít
nagy többséggel kormányt.
Azt is érezzük, hogy ott lesz a
Fidesz mellett a parlamentben a Jobbik és az MSZP is.
Ám a Jobbikot soha nem fogja Európa elfogadni, ezért a
Fidesznek is ódzkodnia kell
tõle, az MSZP pedig a magyar társadalom nagyon nagy
része elõtt vált hiteltelenné.

Ha nem kerül be a parlamentbe egy olyan párt, amelyik hiteles programjával józan emberi szándékokat képes megmozgatni, akkor nagyon egysíkúvá válik a magyar parlament munkája és a magyar
demokrácia. Ez magyarázza
azt, hogy az MDF olyan személyeket hív maga közé, akik
megbízhatóan tudják képviselni az elmondottakat – fogalmazta meg az MDF és az
SZDSZ közös célját dr. Say
István, az MDF Tolna megyei
szervezetének alelnöke a paksi sajtótájékoztatón, aki hozzátette: a két nagy rendszerváltó párt felelõsséggel tartozik a demokratikus Magyarországért. Megállapodást kötött az MDF és az SZDSZ,
ennek eredményeként közös
jelöltekkel indulnak az országgyûlési választásokon.
Pártlistát az MDF állít, miniszterelnök-jelöltjük Bokros
Lajos.

– A két párt közötti egyezség elsõsorban Bokros Lajos
személyének és programjának köszönhetõ, a kampány is
alapvetõen a politikushoz kötõdik. A mi dolgunk, hogy a
programot helyivé tegyük és
megjelenítsük a 2. számú választókerületben – mondta el
Járfás Tamás helyi kampányfõnök.
A térség jelöltje, aki nyolc
éve a paksi önkormányzat
tagja, bemutatkozó sajtótájékoztatóján a jövõ feladataira
hívta fel a figyelmet. – Fantasztikus lehetõség elõtt áll
térségünk, hiszen zöld utat
kapott az atomerõmû bõvítése, erre a településeknek fel
kell készülnie. Fontos feladat
a szakemberek kinevelése,
hiszen a beruházás és az ezt
követõ üzemeltetés biztos
munkahelyeket teremt. Hatalmas lehetõségek nyílnak meg
az M6-os átadásával is. Már
megvalósult sztrádaberuházá-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Józan programmal kampányolnak

sok tapasztalatai alapján látszik, hogy az autópálya-építés olyan lehetõséget hozott,
amely nyomán a vállalkozók
odatelepültek és megerõsödött a gazdasági környezet. A
vállalkozások mobilitásához
és megtelepedéséhez azonban
az is kell, hogy olyan programja legyen az országnak,
hogy csökkenteni lehessen az
adókat, járulékokat és a bürokráciát – emelte ki programjából Zsarnai Sándorné.
-dal-
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Sem a politika, sem pedig a
politikusok nem érnek anynyit, hogy barátságok, családi
kapcsolatok menjenek tönkre
a véleménykülönbségek miatt
– mondta Mesterházy Attila a
jobboldali és baloldali határvonalak kapcsán, paksi látogatása alkalmával.
Olyan szinten megosztott a társadalom ma Magyarországon,
ami nem teljesen normális. Európa más térségében is megvan ez
a véleménykülönbség, ám úgy
élik meg, hogy ez egy demokratikus kötelesség, az élet mindennapi része, hogy ki miben hisz,
de ettõl nem jobb, nem rosszabb
az illetõ, hanem egyszerûen más,
taglalta az MSZP miniszterelnök-jelöltje, aki, mint mondja,
olyan politikai kultúrában hisz,
ami ezen változtat, s ebben különösen a fiatal politikusoknak van
hatalmas felelõssége. – Tisztelet-

ben tartom, ha valaki másképp
látja a világot. A két oldal között
az a helyes, ha konkrét tartalomról vitatkoznak, s a különbözõ
értékrendek alapján jutnak el a
megoldáshoz – hívta fel a figyelmet a párbeszéd fontosságára.
Mindezt úgy lehet megvalósítani, ha több létfontosságú területrõl megállapodnak (foglalkoztatás, szegénység elleni küzdelem,
szélsõségekkel szembeni fellépés), amivel mindenki egyetért, s
ami mögé mindenki odaáll. Ilyen
volt egyébként az atomerõmûbõvítés kérdése. – Kell, hogy
mutassuk az embereknek: nem
jó, ha mindig mindenre nemet
mondunk, kormányból az ellenzéki elképzelésekre és fordítva –
hangsúlyozta.
– Határvonalat kell húzni, de
nem csak szavakban, tettekben is
– vázolta az elmúlt húsz év botrányai által generált, az egész politikai rendszerrel szemben meg-

jelenõ bizalomvesztés kapcsán.
– Akkor lehet a közbizalmat
visszaállítani, ha õszintén beszélünk ezekrõl a problémákról és
utána konkrétan cselekszünk is –
mondta. A politikai válság miatt
is tudtak megerõsödni a szélsõségek Magyarországon, s mivel
õk eddig nem voltak részei ennek a politikai rendszernek,
könnyebben el tudják hitetni magukról, hogy valami egészen
mást akarnak. A gyûlöletkeltés
azonban sehova nem vezet, s
olyan dolgokat ígérnek az embereknek, ami megvalósíthatatlan,
s veszélyezteti a demokráciát.
A következõ kormánynak nagyobb lesz a mozgástere – ezt
már a válságkezeléssel kapcsolatban taglalta Mesterházy Attila,
aki szerint annak a sok áldozatvállalásnak, amit az embereknek
meg kellett hozniuk, már látszik
az eredménye, s a gazdasági válság okozta traumának is vége. Az

Magyar kézben tartanák a földeket

Fotó: Molnár Gyula

Támogatni kell a kis és középvállalkozásokat, mert a hazánkat ma legjobban sújtó munkanélküliség csökkentésében
õk lehetnek a legfontosabb
partnerek, mondta Varga Mihály Pakson. Nem arra van
szükség, hogy az állam mindent támogasson kritika és elvárások nélkül, tette hozzá a
Fidesz alelnöke, aki a Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-

ge paksi szervezete meghívására lakossági fórumon vett
részt. Szavai szerint a magyar
gazdaság már akkor válságban
volt, amikor a világgazdasági
válság el sem kezdõdött. Nem
jelentkezett a gazdaság teljesítményében az a pénz, ami az
elmúlt hat évben az Európai
Unióból érkezett. Ezeket a
pénzeket kell koncentrálni
más területekre a ’98-2002
közötti idõszakhoz hasonlóan.
A Széchenyi-terv – emlékeztetett – három-négy olyan területet jelölt ki: otthonteremtés, energiaracionalizálás, idegenforgalmi fejlesztések, ahova koncentrálta az állami forrásokat. Ezzel több munkahely teremtõdött, a vállalkozások meg tudtak erõsödni.
A Fidesz gazdaságpolitikájának fontos eleme a hitelesség
és bizalom visszanyerése.
Rendbe kell hozni a szétzilált
államháztartást, ki kell jelölni
az euró bevezetésének dátumát

és versenyképesség-javító intézkedéseket kell foganatosítani. Az adócsökkentés elengedhetetlen, hiszen „gúzsba kötve
nehéz táncolni”, fogalmazott.
A legfontosabb, hogy változás
legyen az országban, a politikában, a gazdaságban, összegezte a politikus.
Dr. Turi-Kovács Béla a Fidesz és a Madocsai Kisgazda
Egyesület közös rendezvényén
arról beszélt, hogy az elmúlt
nyolc év példátlan rombolásokat hozott az országban, különösen a magyar agráriumban.
A parlament környezetvédelmi
bizottságának alelnöke kihangsúlyozta: a legfontosabb feladat megteremteni a feltételeket ahhoz, hogy az emberek ismét dolgozni tudjanak, ennek
lehetõsége a hatmillió hektárnyi magyar földben van. Kiemelte, a változáshoz az országnak arra is szüksége van,
hogy olyan meghatározó objektumok, mint a paksi atom-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Új politikai kultúrát honosítana meg

MSZP programjának fedezetét
pedig az biztosítja, hogy a következõ évtõl a gazdasági növekedés elérheti a 3,5-4%-ot, s ez a
fejlõdés folyamatosan fenntartható. A 2007-2013 közötti idõszakban 8 ezer milliárd forint
uniós és hazai forrásból megvalósuló fejlesztés épül be a
mindennapokba. Ha jól készítik elõ az ezt követõ uniós költségvetési idõszak elképzeléseit, akkor a további fejlesztéseket is meg lehet valósítani,
emelte ki.
Dávid Ildikó
erõmû, erõsek maradjanak, fejlõdjenek, meg tudják teremteni
azt az anyagi hátteret, amely
nélkül nincs megoldás a mezõgazdaság számára sem. A rendezvényen Tóth Ferenc egyebek mellett arról beszélt, hogy
meg kell erõsíteni a családi
gazdaságokat. Ezzel új munkahelyeket lehet teremteni, és
visszakaphatják a reményt a
mezõgazdaságban dolgozók. –
Ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, ha hosszú ideig nem
kerülhet külföldi kézbe a magyar föld – tette hozzá az országgyûlési képviselõjelölt.
-vida-dallosSzociális bolt nyílt Faddon.
Az üzlet egy már mûködõ vegyesbolt folytatásaként várja
a vásárlókat. A nyitás körüli
szervezõmunka nagy részét a
faddi Fidesz csoport elnöke
vállalta fel. A szociálisbolthálózat újabb tagja is a magyar termékek forgalmazásával támogatja a magyar gazdák munkáját.
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Fotó: Molnár Gyula

Ösztöndíjjal teszik vonzóbbá a szakmunkás pályát

2010. január elsején elindult a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj program,
amellyel a szakiskolák nappali tagozatán hiányszakmát tanuló diákoknak
nyújtanak támogatást. A paksi I. István
Szakképzõ Iskolában jelenleg huszonegyen jogosultak az ösztöndíjra. Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanulmányi eredmény alapján.
Az elsõ félévben, azaz februártól nyár végéig egységesen havi tízezer forint ösztöndíjat kapnak azok a diákok, akiknek
tanulmányi átlageredménye legalább 2,5
és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjprogramról szóló rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek is megfelelnek. A
2010/2011-es tanévtõl kezdve a tanulmányi eredmény alapján differenciált az ösztöndíj mértéke, tíz és harmincezer forint
között változik. Ha a diák tanulószerzõdéssel is rendelkezik, akkor a gyakorlati
helytõl a minimálbér minimum bruttó

húsz, legfeljebb ötven százalékát kapja,
így ha mondjuk jeles tanuló, akkor akár
hatvanhatezer forintot is kaphat. Nem jár
az ösztöndíj, ha például a diák igazolatlan
óráinak száma meghaladja a tizet, vagy ha
az adott tanévben évet ismétel, összegzett
Czetthoffer Gyuláné, az I. István Szakképzõ Iskola igazgatója. Hozzátette, hogy
az ösztöndíjprogramnak egy felzárkóztató
része is van. Ennek lényege, hogy azok a
tanulók, akiknek tanulmányi eredménye
2,5 alatt van, négyfõs csoportokban heti
két felzárkóztató órát kapnak, ezzel pedig
lehetõséget arra, hogy javuljanak eredményeik, és idõvel ösztöndíjban részesülhessenek. Azt, hogy melyek a hiányszakmák,
a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok határozzák meg. A Dél-Dunántúlon jelen állás szerint hiányszakma a
hegesztõ, kõmûves, gépi forgácsoló, gazda, szerszámkészítõ, ács-állványozó, burkoló, karosszérialakatos, villanyszerelõ
és az elektronikai mûszerész. Ezek közül
a paksi szakiskola a következõ tanévre
meghirdeti a hegesztõ, kõmûves, gépi forgácsoló, szerszámkészítõ, ács-állványozó
és burkoló szakmákat, amelyek eddig sem
hiányoztak kínálatukból. Az iskola elsõ
félévi adatai szerint most huszonegy diákjuk jogosult az ösztöndíjra, közülük tizennégyen hegesztõnek, a többiek kõmûvesnek tanulnak. A programot azért hívták
életre, hogy vonzóvá váljon a szakmunkás pálya, megnövekedjen a képzés
presztízse, illetve, hogy olyan szakmát
válasszanak a fiatalok, amely iránt kereslet van a munkaerõpiacon. Ezzel kapcsolatban Czetthoffer Gyuláné elmondta,
hogy valószínûleg népszerûbbek lesznek
az ösztöndíjjal támogatott szakmák, a
gyerekek tanulására ösztönzõleg fog hatni a program, és talán a hiányzás is kevesebb lesz. Arra viszont még nem lehet válaszolni, hogy a végzõsök majdan tanult
szakmájukban helyezkednek-e el.

Hegesztõ
mestervizsgát
tartottak a közelmúltban
Szekszárdon
három jelentkezõvel, a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara
szervezésében, a rendszerváltás óta
elõször az országban. A vizsgabizottság tagja volt Góczán Zoltán, a DC
Gépszer Kft. mûszaki igazgatója, aki
elmondta: a kezdeményezés a szakma
presztízsének visszaállítását szolgálta.
A mestervizsga jelzi, hogy birtokosa
szakmájában kiemelkedõ tudással rendelkezik. A vizsgát megelõzõ tanfolyamon gazdasági és humán ismeretekre is
szert tesznek a jelöltek, így mesterként
irányítani, szervezni tudják a munkát,
vagy akár saját vállalkozást vezethetnek. – Jó szakemberekre nagy szükség
van – húzta alá Góczán Zoltán hozzátéve, hogy a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj program remélhetõleg érdekeltté
teszi majd a fiatalokat a szakmatanulásban. Az ipar már régóta érzi a megfelelõen képzett szakemberek hiányát,
ezért több paksi vállalkozás is biztosít
szakmai gyakorlati helyet a szakmunkástanulóknak. Az iskolákból megfelelõ létszámban, a gazdaság igényeinek
megfelelõ szakmákban jól képzett
szakemberek kerülnek ki a munkaerõ
piacra, lesz elég hegesztõ, csõszerelõ,
vasbetonszerelõ… Ez a szakmai felkészülés az atomerõmû bõvítésének is elengedhetetlen feltétele.
Kohl Gyöngyi

Kátyúk: sok munkát adott a tél
A téli hónapok változékony
idõjárása, a sok csapadék, a
fagy és olvadás nyomot hagyott a város úthálózatán. Számos kátyú keletkezett, különösen a Zsíros közben, a Pollack
Mihály, Táncsics Mihály és Pál
utcákban. A szakemberek már
dolgoznak a kisebb-nagyobb

gödrök kijavításán, amelyhez
hûvös, csapadékos idõjárási viszonyok között is alkalmazható speciális hidegaszfaltot
használnak, tájékozatott Szalontai János. A mûszaki osztály
munkatársa hozzátette, a javított kátyúkat tavasszal felülvizsgálják, és amelyiket szük-

séges, melegaszfalttal is javítják. A kátyúzás egyébként folyamatos feladatot jelent,
amelyre kivitelezõt mindig a
költségvetés elfogadása után,
közbeszerzési eljáráson választ
az önkormányzat egy évre. Tavaly a Kronológ Kft. volt a pályázat nyertese, így õk végez-

ték a kátyúzási, illetve az idetartozó egyéb járda-, illetve útépítési munkákat, amelyre a
2009-es költségvetésben 44
millió forintot biztosított a város. Az említett tavaszi, melegaszfaltos javítás már az új közbeszerzési pályázat nyertesének feladata lesz.
-kgy-
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Tavaszra visszatérhet a víz a kutakba
Ezeket a telektulajdonosok a
szõlõtelepítés idején – nagyjából 40-50 évvel ezelõtt – ásták
egymással összefogva. A képviselõ szerint ezeknek az embereknek nincs jogalapjuk, így lehetõségük sem arra, hogy jogorvoslatot kérjenek szemben
azokkal, akik megfelelõ engedélyek birtokában saját kutat fúrattak vagy ásattak. Az okokat
illetõen Szinger Ferenc azt feltételezi, hogy az M6-os kivitelezése során vághattak el valamilyen vízeret, ezért tûnt el a víz.
Miután az átadási határidõ közeledik, nem szabad késlekedni, mert, ha levonulnak a vállalkozások a munkaterületrõl,
sokkal nehezebb lesz érvényesíteni a jogos kárigényt, véli a
képviselõ.
Egy pécsi vízügyi szakember
elmondta, hogy a talajvízkutak
felszíni vizekbõl kapnak utánpótlást, így az autópálya-építés-

hez vajmi kevés köze lehet a víz
eltûnésének. Úgy tûnik, hogy a
paksi mezõõri szolgálat vezetõje, Spiesz József tapasztalatai is
ezt támasztják alá. Újságírókkal
helyszíni bejárása során kiapadt
kutat nem talált, olyat viszont
igen, amelynek csak mutatóban
volt víz a fenekén. Ez azonban
nem csak az M6-os nyomvonala közelében tapasztalható, a város határában több helyen is
megfigyelhetõ, számolt be lapunknak.
Vácikával kapcsolatban elmondta, hogy a homokos felsõ
talaj nagyon jól magába issza a
csapadékot, ez alatt kb. 3-4
méter mélyen kezdõdik egy
agyagréteg, amely megakadályozza a talajba szivárgott víz
eltûnését, ezt használták ki a
gazdák, amikor megásták a kutakat annak idején. A tavalyi
nagy szárazság, esetleg a hatos
út építéséhez kapcsolódó alap-

Fotó: Molnár Gyula

A képviselõ-testület februári
ülésén lakossági panaszt tolmácsolva hívta fel a figyelmet
Szinger Ferenc képviselõ arra,
hogy feltehetõen az autópályaépítés miatt kiapadtak a kutak
Vácikában. Hozzáfûzte, hogy a
nyolc méternél nem mélyebb
kutakról van szó. Ezek tekintetében sem végzett teljes körû
vizsgálatot, mondta, de feltételezése szerint tíz-tizenkét ilyen
esetrõl lehet szó.
Szinger Ferenc arra számít,
hogy a telektulajdonosok tavasszal nagy számban jelennek
meg majd a hivatalban, ha kiderül, hogy nincs víz a tavaszi
munkákhoz. A képviselõ azt javasolta, kérjen fel az önkormányzat szakértõt annak felderítésére, hogy miért tûnt el a víz
a vácikai Páskum-dülõbõl.
Azokról a kutakról van szó,
amelyek közterületen vagy éppen telekhatárokon vannak.

Nem mindegy, hova kerül
A közterületi konténerekben a
lakosságnál keletkezõ háztartási kommunális, lomb, illetve
zöldhulladék helyezhetõ el.
Elhullott állatok tetemét tilos
és veszélyes a szemétgyûjtõkbe tenni. Az állati hullák ártalmatlanításáról tulajdonosuk
köteles gondoskodni.
Az elmúlt hetekben a Fehérvári
úti és az Ürgemezõn elhelyezett
közterületi konténerben is találtak elhullott állattetemet. Tilos
és büntethetõ cselekmény az elhullott állatok nyilvános szemétgyûjtõbe helyezése, egy-

részt mivel közegészségügyi veszélyt jelent, másrészt a helyi állattartásról szóló rendelet elõírását is megsértik így. A szabályozás egyértelmûen rögzíti, hogy
az állati hulla ártalmatlanításáról tulajdonosának kell saját
költségén gondoskodnia. Ez az
elõírás a lakosságra és a vállalkozásokra egyaránt érvényes. –

Az 50 kilogramm alatti állati tetemet, ha nem fertõzõ betegségben hullott el az állat, akár a kert
végében eláshatja tulajdonosa.
Nagyobb testû vagy beteg állat
esetén, vagy ha nem megoldható az elföldelése, eltemetése, az
ATEV Zrt.-t kell értesíteni, õk
gondoskodnak az elhullott állat
elszállításáról – tájékoztatott

Aki regisztrált állattartó és száma szerepel az egyedi nyilvántartási azonosító rendszerben, az regisztrációs számával az
ATEV Zrt.-n keresztül állami támogatást igényelhet az állati tetemek ártalmatlanítására. Így jelentõsen csökkenthetõk az elhullott állatok elszállítási költségei.

csövezés miatt valóban kevesebb a víz, de az utóbbi hónapok bõséges csapadéka várhatóan pótolja a készleteket.
Az autópálya-építés esetleges
környezeti hatásai kapcsán tett
közzé egy felhívást korábban
Pokorni József környezetvédelmi szakértõ. A földtulajdonosoknak, földbérlõknek, természetvédõknek, és – ahogy fogalmazta – minden jó érzésû embernek abban igyekezett segítségére lenni, hogy tudják, mi a
teendõ, ha a sztrádaberuházással
kapcsolatba hozható szennyezésre bukkannak. Erre, mint elmondta, tapasztalatai szerint
már volt példa. Ha a hulladék
eredetét nem lehet kideríteni, a
földtulajdonosnak kell az ártalmatlanításért felelni. Ennek elkerülése érdekében fontos figyelemmel kísérni az ilyen
nagyberuházásokat. Elõfordult,
hogy egy Dunaújváros környéki
kisnyugdíjast 26 millió forintra
bírságoltak, mert telkén veszélyes hulladékot találtak. A dolog
pikantériája, hogy egy örökölt
földrõl volt szó, amit még csak
nem is használtak.
A felhívás nyomán néhány, az
elõzõ példánál kisebb jelentõségû esetrõl szerzett tudomást
Pokorni József. A helyzetet dokumentálták és a szakértõ az
érintetteket a megfelelõ hatósághoz irányította.
Vida Tünde
Veiczi Veronika, a DC Dunakom Kft környezetvédelmi referense. Az állatihulladék-feldolgozó vállalat legközelebbi telephelye Solton mûködik, a
78/586-600-as telefonszámon
érhetõ el.
A paksi önkormányzat is
fenntart egy döggyûjtõ konténert a régi szeméttelep mellett,
de ez csupán meghatározott
esetekben használható: a közterületen elhullott állatok elhelyezésére szolgál. Ha ilyennel
találkoznak, értesíthetik a
gyepmestert a 06-20/9787192-es telefonszámon, ez
esetben õ gondoskodik az állati tetem ártalmatlanításáról.
Dallos Szilvia
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sek – sõt többek állítása szerint
az említett cég többet kért az áramért, mint, amennyiért kapta –
korábban már voltak törekvések
a SAD kihagyására. Azt szerették volna elérni, s szeretnék most
is, hogy közvetlenül kapjanak ellátást az E.ON-tól. A szolgáltató
meg is kezdte egy másik állomás
telepítésének elõkészítését, de a
kábel lefektetéséhez szükséges
tulajdonosi hozzájárulás megszerzése nagyon lassan halad.
A függetlenedés nem példa nélkül való, az Atomcenter üzemeltetõi már korábban elérték, hogy
közvetlenül az E.ON adja nekik
az áramot, erõsítette meg az
egyik tulajdonos. Azt is elmondta, hogy korábban õk is kapcsolatban, illetve vitában álltak az
említett céggel, amelynek képviselõje mindent megtett, hogy
akadályozza az áramhoz jutást.
Lacza Mária, az Emberekért
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõje elmondta, hogy náluk
kétszáz ember maradna munka
nélkül áram híján. Amennyiben
ez megtörténik, természetesen
kártérítési igénnyel élnek. Hajdú

Orvhalászok akadtak horogra

kihelyezett hálókat, varsákat. A
társadalmi halõrök jogosultak arra, hogy ellenõrizzék a fogott
halmennyiséget, illetve azt, hogy
van-e a horgásznak engedélye.
Amennyiben visszásságot tapasztalnak, értesítik a vízi
rendészetet. A kapcsolat a paksi
õrssel nagyon jó, sok közös akciót folytattak már. Példa erre a
februári eset, mondja Kovács
Gábor. A halõrök lakossági bejelentés nyomán figyeltek fel a két
férfira, akik tiltott módszerrel,
gereblyézéssel horgásztak. Az általuk értesített rendõrök a több

mázsányi zsákmánnyal csípték
el a két férfit, és harmadik társukat, akinek (ugyan csak sofõrként vett részt a tiltott cselekményben), szintén felelnie kell
tettéért. A gereblyézés állatkínzás, így minõsített esetrõl van
szó. Az eset „pikantériája”, hogy
a két tettest január végén már elítélték ugyanilyen cselekmény
miatt, akkor felfüggesztett büntetést kaptak. Kovács Gábor hozzátette: a társadalmi halõrök várják a lakossági bejelentéseket, a
csoport 24 órában elérhetõ a
20/249-9288-as számon.
-vt-

Huszonnégy órán át biztonsági
õr vigyáz egy transzformátorállomásra a volt konzervgyár területén. Nem mintha attól kellene
tartani, hogy valaki el akarja lopni, az áramszolgáltatótól óvja a
terület tulajdonosa és az önkormányzat megbízásából. Arra hivatott, hogy megakadályozza az
áram kikapcsolását. Annak ellenére, hogy erre az E.ON Hungária Zrt.-nek minden jogalapja
megvan, ismeri el Hajdú János
polgármester. Hogy mégis ilyen
lépésre szánták el magukat, annak az az oka, hogy körülbelül
húsz vállalkozás és a Paksi Képtár áramellátása mellett egy
szennyvízátemelõ szivattyú mûködése is kétségessé vált, hiszen
az is innen kapja az áramot. A város polgármestere elmondta,
hogy a Paksi Képtárnak küldött
tájékoztató levélbõl szereztek tudomást arról, hogy napokon belül kikapcsolják az áramot a felhalmozott díjtartozás miatt. Az
önkormányzat, illetve az érintett
vállalkozások nem közvetlenül
az áramszolgáltatóval állnak
kapcsolatban, hanem a SAD
Kft.-vel. Az értesítés is tõlük érkezett. E vállalkozás arra hivatkozott, hogy azért nem teljesítette a kötelezettségét a szolgáltató
felé, mert több vállalkozás nem
fizetett neki. Ilyen vállalkozásokról sem Hajdú János, sem az általunk megkeresett vállalkozások képviselõi nem tudnak, õk –
mint elmondták – rendszeresen

Állatkínzó orvhalászok elfogásában mûködtek közre a
társadalmi halõrök a közelmúltban.
Kovács Gábor, Paksi Horgászegyesület titkára számolt be
munkájukról. Mint mondta, kezdeményezésükre megyei szinten
szervezték meg néhány éve a társadalmi halõr tanfolyamot. Az itt
végzettek közül kilencen végzik
ma is ezt az önkéntes munkát sa-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

fizettek a SAD-nak. A pénz
azonban nem jutott el az áramszolgáltatóhoz, a tartozás több
mint tízmillió forintra duzzadt,
az E.ON ezért döntött a mellett,
hogy leköti a transzformátorállomást. Hajdú János azt mondta,
nem vitatják e döntés jogosságát,
de ha nem lesz áram, nem tudják
folytatni a cégek a tevékenységüket, több száz ember munka
nélkül marad, a telepet elönti a
szennyvíz. Hogy ez utóbbit megakadályozzák, a Paksi Vízmû
Kft. birtokvédelmet kért. – Paks
város jegyzõje ennek tesz eleget,
amikor átmenetileg védeti egy
õrzõ-védõ kft.-vel az állomást –
mutatott rá a polgármester. Azt is
hozzátette, hogy ebben partnere
az a vállalkozó is, aki a közelmúltban megvásárolta azt a területet, ahol a trafó áll. Ez ugyanis
már nincs a SAD Kft. birtokában, amely ettõl függetlenül változatlanul „áramkereskedõként”
lépett fel. Sem a városvezetést,
sem az érintetteket nem érte
meglepetésként a hír, a huzavona
régre nyúlik vissza. Éppen azért,
mert mindig voltak vitás kérdé-

János elmondta, hogy a jegyzõ
büntetõ feljelentést tesz.
Kerestük Nagy Balázst, aki a
konzervgyár területén dolgozó
vállalkozók, illetve a városvezetõk tájékoztatása szerint a SAD
Kft. képviselõje, de nem jártunk
sikerrel. Lapzártánk után kaptuk
a tájékoztatást az E.ON-tól, hogy
a SAD Kft.-vel, amely többhavi
tartozást halmozott fel, február
utolsó napjával felmondták a
szerzõdést. A cég a tartozás rendezésére megkötött részletfizetési megállapodást nem teljesítette,
együttmûködési szándékot nem
mutatott. Áramszolgáltatásból
való kizárására elõzetes értesítést
követõen március 12-én kerül
sor. Az áramszolgáltató annak ellenére, hogy még nem áll szerzõdésben a telepen mûködõ vállalkozásokkal, keresett egy olyan
megoldást, ami lehetõvé teszi,
hogy az õ villamosenergia-ellátásukban ne okozzon fennakadást a SAD Kft. kikapcsolása. E
vállalkozások részére a villamos
energia ellátását a társaság egy
ideiglenes mûszaki megoldással,
egy másik csatlakozási pontról
fogja biztosítani, közölte az
E.ON kommunikációs munkatársa, Varga Ivett. Vida Tünde

ját felszereléssel. Tavaly az önkormányzat hozzájárult az
üzemanyagköltségekhez. Ennek
folytatásában, illetve pályázati
sikerekben bíznak, hiszen a hatékony munkához jó felszerelésekre van szükség.
A Duna Halászati Szövetkezet
megbízásából a Dunaföldvártól
Gerjenig tartó 44 km-es szakaszon végzik munkájukat. Rendszeresen járják a vizeket, figyelik
az orvhalászokat, az illegálisan
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Tûz martalékává lett az étterem

Február 22-ére virradóra tûz
martalékává lett az Építõk
útja–Kishegyi utca sarkán álló
üzletház. A leégett 3-400 négyzetméteres épületben korábban
halüzlet, cipõbolt és pizzéria
mûködött. Az utóbbi évtizedek
legnagyobb tûzesete becslések
szerint 60-80 millió forintos
kárt okozott. Az esettel kapcsolatban hamar elkezdõdtek a
találgatások, sokakban felmerült a szándékosság gyanúja. A
tûzoltóság és rendõrség a nagy
kárérték miatt hivatalból indított eljárást, hogy az okokra

fény derüljön. A tûzoltóság
szakértõk bevonásával kezdte
meg a vizsgálatot, miközben
az életveszélyessé vált épületet
körbekerítették. Arról, hogy le
kell-e bontani, még nem született döntés, mint ahogyan hivatalos állásfoglalás sincs azzal
kapcsolatban, hogy mi okozta
a tüzet. Egy országosan elismert szaktekintély is bekapcsolódott a vizsgálatba, mondta el Kern Zoltán, a Ciao
Pizzéria üzletvezetõje. Hozzátette, hogy dr. Kováts László
Dezsõ azt állapította meg,

Rendõrökre támadtak
Február végén olyan esemény
történt a városban, mely eddig
Paksra nem volt jellemzõ: az intézkedõ rendõrökre romák támadtak. A kedélyek egyelõre
nem csillapodnak. A történet egy
helyi kocsmából indult, a háromtagú társaság együtt szórakozott, italozásukat egyikük házában akarták folytatni. A rövid
séta során ketten leütötték és
bántalmazták ivócimborájukat,
majd elvették értékeit és az útszélén hagyták. A megvert férfit
egy arra járó megtalálta és értesítette a rendõrséget. A bejelentést követõen a paksi járõrök a
helyszínre siettek.
– Kollégáim a beazonosított elkövetõt megkísérelték elõállítani
a lakásáról a szabályoknak megfelelõen, de õ a többszöri felszó-

lításnak sem tett eleget. A járõrök bementek a kerítés nélküli
udvarba és ott megbilincselték a
gyanúsítottat. Ennek során többen elõjöttek a házból és megtámadták a két kollégát – foglalta
össze a történteket röviden dr.
Kuti István, Paks rendõrkapitánya. Az intézkedés láttán háborodtak fel a paksi romák. Egyik
vezetõjük, Solt Pál, valamint
családja is érintett az ügyben.
– Elõször is elnézést kértem a
sértett családjától és a sértettõl
is, valamint a bántalmazott rendõröktõl. Ez sajnos, úgy tûnik,
nem elég. Az a drasztikus viselkedés, az a rasszista hozzáállás,
melyet egy-két rendõr akkor tanúsított, nem megengedhetõ a
rendõrség részérõl sem. Mióta
az eszemet tudom, beálltunk a

hogy a kapcsolószekrényben
keletkezett elektromos zárlat
miatt ütött ki a tûz.
A Kern család szeretné újjáépíteni az éttermet, ez azonban
rengeteg idõ és munka, mondja az üzletvezetõ. Most a romok eltakarítása és az étterem
újraindítása veszi el az összes
energiájukat. Kern Zoltán elmondta, nem akartak késlekedni, hiszen nyolc család megélhetését biztosítja a pizzéria, és

a vendégeiket sem akarják
cserbenhagyni. Sikerült egyezségre jutniuk a volt Topáz étterem tulajdonosával és átmeneti
megoldásként a Kossuth Lajos
utcában újranyitották az éttermet, megrendezik meghirdetett
programjaikat. Ezzel párhuzamosan igyekeznek talpra állni,
ami Zoli szavai szerint nem
egyszerû, hiszen nemcsak az
épület ment tönkre, hanem
odaveszett az összes gép, berendezés, a több milliós árukészlet és a vállalkozás összes
dokumentációja.
-vida-

A tûzvizsgálati eljárás
lefolytatása összetett és magas
szakmai felkészültséget igénylõ feladat. A kötelezõ adatgyûjtést és a helyszín áttanulmányozását a tûzoltó egységek
már az oltás során elkezdik.
Ha a jogszabály alapján vizsgálat is szükséges, a közigazgatási eljárási törvénynek
megfelelõ bizonyítási eljárást
kell lefolytatni, mely során
helyszíni szemlét tartanak,
meghallgatják az ügyfeleket és
tanúkat. Az égésnyomok vizsgálatával igyekeznek felderíteni a legmélyebb szenesedési

helyeket. Ez alapján, valamint
az épületszerkezeteken, berendezési tárgyakon az égési nyomok egyenletességébõl lehetséges a tûzeset keletkezési helyét az épület, helyiség egy
adott környezetére szûkíteni.
A további vizsgálat arra összpontosít, hogy ezen a helyen
milyen gyújtóforrás lehetett,
illetve milyen éghetõ anyag
játszhatott szerepet a tûz továbbterjedésében. Az esetek
többségében a felmerülõ kérdésekre a tûz martalékává vált
maradványokból kell választ
találniuk a szakembereknek.

sorba, viselkedtünk, munkából
próbálunk megélni. Ennek ellenére olyan dolgok történtek,
amit eddig soha sem tapasztaltam Pakson – mondta el Solt Pál.
Az ügyrõl kifejtette véleményét a paksi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat vezetõje is.
– Azért választottak meg minket Pakson, hogy a helyi romákért helyt álljunk és megvédjük
õket. Jó lenne, ha a közeljövõben a paksi kapitányság illetékesei és a roma vezetõk összeülnének, és a felmerült problémákat
megtárgyalnák. Tudomásom
szerint együttmûködési megállapodás van a felek közt. Sajnos
vannak olyan rendõrei a paksi
kapitányságnak, akik bizonyos
ügyekben nem úgy járnak el,
ahogy kellene – tette hozzá
Gertner Ferenc.
A parancsnoki vizsgálat megállapította, a kiérkezõ rendõrök

törvényszerûen, jogszerûen és
kellõ arányossággal intézkedtek. Dr. Kuti István elmondta,
az illetékességi területen a tavalyi évben többször is elõfordult hasonló eset, mely során
gyakran fiatalkorúak léptek fel
erõszakosan a törvényt betartandókkal szemben.
A rablás miatt õrizetbe vett
személyek jelenleg Szekszárdon, elõzetes letartóztatásban
vannak, a vagyon elleni bûncselekmény miatt 2-8 évig tartó szabadságvesztéssel sújthatók. Az
ügyben további négy személy
ellen is eljárás folyik, a vád hivatalos személy elleni erõszak,
melyben a megyei nyomozóhivatal is vizsgálatot folytat. A történet zárásaként mindkét fél elmondta, a közös egyeztetés, a
megbeszélés lehet a megoldás
záloga, és keresni fogják egymást az érintettek. Faller Gábor
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Tizenhét éve építette ki Pakson az elsõ alternatív fûtési rendszert Klippel Ferenc. A megújuló energia felhasználása egyre szélesebb
körben terjed, mert lassan ráébrednek az emberek, hogy nem misztikum, nem varázslat,
hanem fizikai folyamatok összessége,
mondja a szakember, akinek tapasztalatai
szerint korábban sok volt a kíváncsi érdeklõdõ, ma viszont már egyre többen használják.
Ezt az egyre több oldalról érkezõ információ, illetve a beruházáshoz elnyerhetõ anyagi támogatás is elõsegítette. Tény, hogy nem
olcsó beruházás egy alternatív fûtési rendszer kiépítése, de egyre elérhetõbbé válik.
A házak melegítéséhez használható víz, levegõ, talajhõ, de minden más, aminek van
hõtartalma, mondja a szakember. Klippel
Ferenc az elsõ idõszakban vizes rendszereket épített, most már a levegõt használják.
Ez utóbbi elõnye az elõzõvel szemben, hogy
nincs szükség komoly talajmunkákra, vízjogi engedélyekre, így a beruházási költsége
sokkal kisebb. Mûködtetéséhez csak segéd
villamos energiára van szükség, így használata a hagyományos fûtési módokkal összehasonlítva harmad, negyed költséggel jár.
A kiépítés elõtt meg kell vizsgálni az épület hõtechnikai tulajdonságait, a hõszivattyús
rendszernek ugyanis vannak korlátai, extrém
magas hõmérsékletet nem lehet vele elõállítani, ezért megesik, hogy le kell mondani róla, ha nincs hõszigetelés, vékonyak a falak
vagy rosszak a nyílászárók. Ezek után ki kell
választani a leghatékonyabb hõforrást, ami
manapság az esetek többségében a levegõ.
Ha már kész fûtési rendszer van, az többnyire maradhat, csak a hõtermelõ egységet, azaz a kazánt kell lecserélni, de azzal párhuzamosan is kiépíthetõ. Fontos tény, hogy ezek
a rendszerek nemcsak fûtésre alkalmasak,
hanem hûtésre és használati melegvíz elõállítására is. A beruházás költségei valóban
magasabbak, mint például a gáz esetében, a
hõszivattyú ára többszöröse a kazánénak,
nagyjából 1,3-1,5 millió forint, de az energiatakarékos rendszerek kiépítéséhez lehet
A hõszivattyú olyan berendezés, melynek segítségével a
környezet hõjét elvonjuk s azt
fûtésre, vízmelegítésre vagy
akár hûtésre használjuk. A
környezeti hõt a föld, a levegõ,
a napsütés, a szennyvíz vagy
bármilyen más hõforrás szolgáltathatja. A hõszivattyú egy
alapvetõ fizikai jelenségen
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Nem hókuszpókusz

Reneszánszukat élik a fatüzelésû cserépkályhák is, melyek akár a központi fûtésre is ráköthetõk.
önkormányzati és állami támogatást igényelni. Ez a legoptimálisabb esetben akár
50-60%-ot is elérhet. Az új fûtési rendszer a
szakember szerint legalább 50%-os megtakarítást eredményez, de – mint aláhúzta –
nemcsak ez szól mellette, hanem az is, hogy
ez környezetkímélõ, függetlenséget tesz lehetõvé, és nem fogyasztja az egyébként is
fogytán lévõ készleteket.
Bana János és családja nem teljesen tudatosan választotta ezt a fûtési rendszert. Nem
volt gáz, és ez tûnt a leggyorsabb, legjobb
megoldásnak, meséli, de – teszi hozzá – nem
bánták meg. A berendezést be lehetett helyettesíteni, nem igényelt átalakítást a házban. Nagyon kényelmes, egy évben egy karbantartást igényel, ezt mindig a fûtési szezon
elõtt végeztetik el. Vizes hõszivattyút telepí-

alapul. Az elpárolgó anyag hõt
vesz fel a környezetbõl, miközben kitágul. Az összesûrített anyag folyamatosan hõt ad
le a környezetébe. Ennek a fizikai törvényszerûségnek legjobb demonstrációja a szódásszifon.
A hõszivattyú legjobb szemléltetõ eszköze a hûtõszek-

tettek, így a kútfúrás és annak engedélyeztetése megdrágította a beruházást, amelynek
megtérülését körülbelül tíz évre teszi Bana
János. Rétegvizet használnak, a bejövõ 14
fokos, az ugyanabba a vízadó rétegbe visszabocsátott pedig 10 fokos. Ha nagyon erõs hideg van, a fogyasztása 800 kW havonta,
egyébként körülbelül 600-700. A tapasztalatok jók, bármilyen hideg volt, kifûtötte a lakást.
Kovács Antal ugyancsak alternatív fûtési
módot használ, de nem csak élvezõje, hanem elkötelezettje is. Mint elmondta, parasztcsaládból származik, így élénken emlékszik, hogy soha nem volt otthon szemét,
azt mindig hasznosították. Ezt az élményt
megerõsítette az egyre inkább eluralkodó
szemlélet, ami elõtérbe helyezi a megújuló
energiák használatát. Az alternatív fûtési
rendszerrel való elsõ találkozása az unokabátyjánál történt, másfél évtizede hõszivatytyús rendszert telepítettek nála. Anti, amint
adottak voltak pályázati feltételek, és összejött a pénze, maga is alternatív megoldásra
tért át.
Mint mondja, a széndioxid kvóta eladásából származó bevételre alapozva hoztak létre az országban egy pályázati keretet, amelybõl vissza nem térítendõ támogatást lehet
igényelni. A fennmaradó költséget kedvezõ
hitelbõl lehet fedezni, amelynek törlesztõrészleteit a havi energiaszámlák megtakarítása majdnem fedezi, így hamar megtérül a beruházás. Különösen, ha – mint náluk is – erre a napkollektorok is rásegítenek.
A használat során szerzett tapasztalatok náluk is kedvezõek, maga a berendezés nem
nagy, nem csúfítja el a házat, amit „nem kellett szétverni és a kertet sem felásni”, amikor
kiépítették. Nagy elõny, hogy nyáron hûtésre is használható, de sokkal kellemesebb,
mint a többi légkondicionáló berendezés.
Hatásfoka jó, a fenntartási költsége alacsony,
sorolja az elõnyöket Kovács Antal, akinek a
döntésében még az is fontos szerepet játszott, hogy szeretne a lehetõségekhez mérten önellátó lenni, és hozzájárulni ahhoz,
hogy csökkenjen hazánkban és a világban a
károsanyag-kibocsátás.
Vida Tünde

rény. A speciális folyadék hõt
vesz fel a hûtõszekrény belsejében, a keringetõ motor nyomáskülönbséget hoz létre és
szállítja a hõt, majd a hûtõszekrény hátulján a rácsnál
leadja a felvett hõt. Ezzel
mintegy fûti a helyiséget,
ahol a hûtõszekrény van. Tehát a hõszivattyú kívül hõt

vesz fel, a fûtendõ helyiségben hõt ad le. Kizárólag a hõ
szállításához van szükség
energiára, ez egy hõcserélõ
rendszer. A fûtõ folyadék
megfordítható, tehát nyáron a
fûtõrendszer mûködhet hûtõszekrényként, a helyiségben
veszi fel a hõt, és a lakáson
kívül adja azt le.
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Ezek a mai fiatalok
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Paczolai Kinga

A Vak Bottyán Gimnázium
végzõs tanulója reálosztályos
lévén inkább a matematikához
és a fizikához „ért”, a humán
tantárgyak tanulása több hajlandóságot igényel nála. Így a
negyedik év végén – tekintettel
a bizonyítványi jegyekre – próbál az érettségi tantárgyaiból a
legjobban teljesíteni, angol
nyelvbõl pedig emelt szintû
vizsgára készül. Kinga hozzáteszi, hogy reál beállítottsága
mellett szereti a mûvészeteket,
csak nem tantárgyként: szabadidejében legtöbbször fest vagy
rajzol. A gitározáshoz is konyít,

azt leginkább autodidakta utakon járva tanulta meg. A matekos agy és a mûvészi beállítottság tehát nem összeférhetetlen.
Kinga a hétvégék nagy részét
Pécsett tölti az elõkészítõ kurzusokat látogatva. A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály
Mûszaki Karának több szakjára
is beadta jelentkezését: építészetet szeretne tanulni. Kérdésemre, hogy miért pont az építészet,
azt mondja: „Azért, mert az alkot maradandót. A többi embernek tervezzük meg az életük
helyszíneit, ami különös kapcsolódási viszony. És azt hiszem én az építészetben tudnám
kifejezni magam.”
Kedvenc épülete nincsen, de
jó néhányat megemlít, amelyek
megnyerték a tetszését: „A szecessziós építészet egyik kiemelkedõ alkotása például a
budapesti Iparmûvészeti Múzeum, mely kívülrõl is rendkívül
látványos, de belülrõl talán
még szebb. Aztán az eklektika
jegyében számomra a legkedvesebb épület a londoni Parla-

A múzeumokba kerülõ néprajzi tárgyak egyik fõ értékét a hozzájuk kapcsolódó adatok, történetek adják. Sorozatunkban a paksi Városi Múzeumban
õrzött darabok közül szeretnénk néhányat bemutatni, s az általuk felidézett
történeteket összegyûjteni.

ment, rendkívüli monumentalitásával és részletgazdagságával. De idetartozik a magyar
Országház és az Eiffel-torony
is. A modern építészetbõl pedig
a Taliesin West és a Guggenheim Múzeum tetszik a legjobban.”
A világról kérdezem õt,
mondja el, egy magafajta tizenéves szerint mik a kilátások,
mit, hogy érdemes és jó tenni.
Kinga úgy érzi, hogy „az emberek nem elég nyitottak, nem
igazán empatikusak egymás
iránt. „Sokkal érdeklõdõbbnek
kellene lennünk. Persze mindenkinek a saját életében is nagyon sok megpróbáltatást kell
kiállnia, emellett sok lehetõsége adódik, amiket lehet, hogy
észre sem vesz. Az emberek
egyre idegesebbek és elfoglaltabbak, nagyon nehéz boldogulni manapság. Ezért kell
mindent megmozgatni, minden
szálat megragadni talán végtelennek tûnõ kitartással.”
Tovább kérdezném, mert a
szûkszavú lány olyan mondatokat ejt el, amikrõl sokat lehetne
beszélni. De azt hiszem, jó ez
így, mert megismeréséhez sokkal több idõ kellene egy interjúharminc percénél.
-ms-

Tárgy/Történet
irattal. Azért is igyekeztek a legények minél szebbet alkotni, mert a lakodalmak
elõtti, szintén csigacsinálónak nevezett alkalmakon, amelyen közösen készítették el
a vendéglátáshoz szükséges nagy menynyiségû csigát, munkájuk közszemlére
került.
Ami miatt mégis ez a kis eszköz lett e
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A tárgy, amit ma bemutatunk, egy „csigacsináló”, vagyis a csigatészta megsodrására szolgáló kis kézi eszköz, mely karcolt díszítése alapján 1848. február 26-án
készült Bíró Julisnak.
Érdekessége nem megformálásában található, hiszen a fából faragott változatok
közt csipkézett, áttört szélû, igen díszes és
különlegesen kidolgozott változatok is
elõfordulnak. A felirat és az évszám sem
meglepõ, mivel a lányok, asszonyok
gyakran kapták szerelmi ajándékként a
csigacsinálót, évszámmal (a legkorábbi
ismert évszámos cifra példány 1782-ben
készült), monogrammal, kedveskedõ fel-

Paksi Hírnök

Csigacsináló tábla
(16,4 cm x 5,2 cm x 1,8 cm)

Mit ajánl
olvasóinak
a városi könyvtár?
Antonia Arslan könyve, melyet
elolvasásra ajánlok, 2008-ban
jelent meg. Aki elolvassa, olyan
világba nyer betekintést, amit
kevesen ismernek. Franz Werfel
Musza Dagh 40 napja címû regényén kívül alig van szépirodalmi megjelenítése annak a
szenvedéstörténetnek, amit a törökországi örmények voltak
kénytelenek elszenvedni a XX.
század elsõ negyedében. A szerzõ személyes, családi sorsokat
tár elénk. Olyan történeteket,
amelyekrõl azt gondolhatták akkor: soha többé nem fognak
megismétlõdni. Tudjuk, azóta
többször is megesett velünk
ugyanez. Csak talán nem mindegyikrõl tudunk eleget. Ebben a
fájdalmasan szép emberi történetben a szereplõk sorsán keresztül közelebb juthatunk nemcsak eddig kevéssé ismert történelmi tényekhez, hanem örök
érvényû kérdések megválaszolásához is: lehet-e embernek maradni az embertelenségben,
megbocsáthat-e az ártatlan áldozat kínzójának.
Antonia Arslan: Pacsirtavár

heti kiválasztottunk, az ezen a vidéken
való ritkasága. Környékünkön ugyanis a
lakodalmi levesbe általában cérnametéltet
– „laskát” – fõztek, éppen a csigatészta elkészítésének idõigényessége és drága mivolta miatt. (Ugyanis a csigacsináló aszszonyok egy hét alatt sok bort megittak.)
Vajon hogy kerülhetett mégis Paksra? Lehet, hogy korábban itt is csigát készítettek
a lakodalmakra? Vagy esetleg egy Alföldrõl származó legény készíthette kedvesének a hazai szokások alapján?
Ezekre a kérdésekre természetesen nem
várunk választ, hiszen túl sok idõ telt már el
ahhoz, hogy hiteles történetet találjunk. Viszont az önök által ismert lakodalmi, étkezési szokások, szerelmi ajándékokkal kapcsolatos történetek gyarapíthatják múltunkról
alkotott ismereteinket. Köszönjük eddigi
visszajelzéseiket, leveleiket továbbra is a
muzeum.paks@gmail.com e-mail címre,
vagy a Városi Múzeum, 7030 Paks, Deák F.
u. 2. címre várjuk. Kövi-Ónodi Gyöngyi
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Országos döntõben bizonyíthat
lapunk megjelenésével egy
idõben az Energetikai Szakközépiskola öt diákja. Schütz
Helga, Vidók Kinga, Nagy Kitti, Erdélyi Nikolett és Bartha
Krisztina Adó-zoók elnevezésû
csapata egyike volt annak a hét
ESZI-s gárdának, amely nevezett az APEH másodízben
megtartott RangAdó elnevezésû versenyére, amelyre az országban négyszáznál több csapat jelentkezett. A regionális
döntõbe három internetes fordulón át vitt az út. Ezek megoldásához sokrétû tudásra volt
szükség, de elengedhetetlen
volt a kreativitás, leleményesség, sõt még a szerencse is.
Már az meglepetés volt, hogy
sikerült a regionális döntõbe
jutás. Azt, hogy ott elsõk lesznek, Schütz Helga szavai szerint „álmukban sem gondolták
volna”. Tanárnõjüket, Spiesz
Juditot is sikerült megörven-

Fotó: Molnár Gyula

Vidáman adóztak

deztetni, mert – ahogy elárulta
– csupán annyi volt a lányokkal szemben az elvárás, hogy
ne legyenek utolsók.
Izgalmas volt, állítja egybehangzóan Helga, Kinga, Kitti,
Niki és Krisztina. Azon kívül,
hogy az adózásról és azzal
kapcsolatos
törvényekrõl,
adatokról mindent tudni kellett, sok múlt a már említett
kreativitáson. Az utolsó három feladat borzalmasan ne-

héz volt, fogalmaznak a lányok. Itt – mint mondják –
például eléjük tettek egy kördiagramot, amelyet hasonlóan
a vaktérképekhez, ki kellett
tölteni. Csakhogy nem egy országot kellett felismerni körvonalai alapján, hanem azt,
hogy melyik körcikk milyen
adófajtát jelent. Az szinte pihenés volt, amikor az Activity
szabályai szerint kellett Helgának elmutogatnia a vállal-

kozói igazolványt. Társai
húsz
másodperc
alatt
kitalálták…
Végig figyelemmel kísérhették az eredmény alakulását, de
azt, hogy gyõztesen kerültek
ki, csak az utolsó pillanatban
tudták meg. Hogy a hírt miként
fogadták? Sírva, vágták rá kórusban. Az örömkönnyekre és
egyebekre nem sok idejük maradt, azonnal elkezdték az országos döntõre való felkészülést, aminek több „házi feladat” is része. Ebben megint
csak nagy szerep jut az alkotókészségnek, többek között kisfilmet, plakátot, paródiát kell
készíteniük. Ebben sokak segítségére számíthatnak az
ESZI-ben, sõt annak falain kívül is. És annak ellenére, hogy
már bõven túlteljesítették az
elvárásokat, most már – ahogyan mondani szokták – vérszemet kaptak: szeretnének az
elsõ fordulón túl jutva döntõbe
kerülni, amit a Magyar Televízió is közvetít.
Vida Tünde

TENSI - öt éve az utazni vágyók szolgálatában

25 éve kezdte meg tevékenységét a TENSI utazási iroda Budapesten. A magyar tulajdonú cég
jelenleg hét településen várja
ügyfeleit, a paksi irodájában öt
éve. Helyi sikeres mûködésüket
mi sem bizonyítja jobban, minthogy a második évben már
egyensúlyba került a kiadás és a
bevétel, a harmadik esztendõ
óta pedig nyereséget könyvelhet

el az iroda. Megnyitásuk óta közel négyezer ügyfél utazott a
paksi képviselettel. Kínálatuk folyamatosan alkalmazkodik az
igényekhez. Eleinte a legnépszerûbb utazási célpont Tunézia
volt, az autóbuszos utak közül
Görögországot, míg személygépkocsival Olaszországot keresték a legtöbben. – Az elmúlt
idõszakban a luxusutazások kö-

zül is egyre többet értékesítünk.
Újdonságként a hajós körutakra,
valamint az egzotikus utakra is
érkeznek jelentkezõk, ma már
nem csak télen keresik ezeket,
hanem nyáron is. Bali például
egész évben közkedvelt üdülõhely a paksi utasok körében is –
tudtuk meg Czink Dórától. Az
irodavezetõ tájékoztatása szerint
belföldi útjaikból is sokan vá-

Fotó: Kövi Gergõ

– Egy öt kontinenst érintõ világkörüli út volt a legdrágább, a legbonyolultabb pedig egy itthon élõben közvetített, Balin tartott esküvõ
megszervezése volt – derült ki
azon a Prelátusban tartott
összejövetelen, amelyre a
születésnapját ünneplõ TENSI
iroda hívta törzsutasait és az
önkormányzat, valamint a város intézményeinek képviselõit. Az utazási cég öt évvel
ezelõtt nyitotta meg irodáját
Pakson.

lasztanak. Vendégeik a cég által
kínált családi és a néhány napos
kikapcsolódást biztosító hazai
pihenési lehetõségeket veszik
leginkább igénybe. Az irodával
utazók közül sokan visszatérõ
partnereik lettek, Paks és környéke mellett jelentõs számú vidéki ügyfelük van. A TENSI paksi kirendeltsége három éve Turisztikai Információs Irodaként is
mûködik az Építõk úti üzletsoron, így városunk népszerûsítését is fontos feladatuknak tekintik. A gondozásukban megjelent
új Paksi Kalauz mellett a várostérképet tartalmazó leporelló,
képeslapok és rövidesen Paksot
ábrázoló ajándéktárgyak hívják
fel a turisták figyelmét a helyi
nevezetességekre és programokra. Az utaslétszám növelése, az igényekhez igazodó kínálat további bõvítése a jövõbeni
célja az irodának. Erre megbízhatóságuk az igazi garancia.
(X)
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Doktor úr
Nagyváradon, a múlt század
harmincas-negyvenes éveinek
fordulóján élt egy család: édesapa, édesanya, két apró fiúgyermek. Az édesapa mészáros volt,
kis mészárszékének bevételébõl
szerényen, tisztességesen ellátta
családját. A fiúk nem nélkülöztek, a feleség takaros háztartást
vezetett, nevelte a gyerekeket.
Egy napon a családfõt a II. világháború s a parancs a frontra
szólította, az édesanya egyedül
maradt a két fiúval. Hosszú idõ
elteltével az édesapa szabadságot kapott és amikor hazatért,
nagyváradi ismerõsei biztatták:
egy bárány áráért, megvesztegetve néhány elöljárót, megmenekülhet a katonaságtól, nem
kell visszautaznia a frontra. A
férfi hajthatatlan volt: esküt tett
a haza védelmére, csalni nem
hajlandó, visszamegy a bajtársaihoz. A Don-kanyarban elesett fiatal katonát ekkor látták
utoljára Nagyváradon…
Dr. Serdült Tibor, a ma már
nyugdíjas fül-orr-gégész szakorvos volt a kisebbik fiú. Õt,
négy évvel idõsebb testvérét és a
házimunkában segítõ nagymamát a munkába álló hadiözvegy
édesanya tartotta el. A nagymama, aki a háború alatt Budapesten, a Dreher Sörgyárban dolgozott, s akinek minden „papírja” odaveszett, amikor a gyár
porig égett, vallásos asszony
volt. Egy éjszaka, amikor az angolszászok bombázni kezdték
Nagyváradot, álmot látott: látta, ahogy a pályaudvar mellett
álló házukat bombázzák… Reggel, amikor az édesanya munkába indult, vonatra szállt a két
unokával és Nagyszalontára
utazott, a testvéréhez. Estére
hûlt helye volt a háznak, hatalmas kráter tátongott a helyén…
A kisebbik fiú a helyi általános
iskolába járt. Olyan volt, mint a
többiek: jól tanuló, nyughatatlan, sokszor verekedõs, de szorgalmas legényke.

A gyerek
Egyszer – a háború után történt,
a jegyrendszer idején – amikor
hazaértem az iskolából, valamit
le szerettem volna venni a konyhakredencrõl, s ahogy felálltam
a székre s nyújtózkodtam felfelé, lerántottam a szekrény felsõ
részét, amibõl aztán kihullott
minden a konyha közepére.
Többek között az élelmiszer- és
egyéb jegyek, melyeket édesanyám féltve õrzött a kredencben. Én, látva tettemet, a nagy
rendetlenséget, gondoltam a
konyha közepére húzom a kipotyogott papírokat, holmikat s
meggyújtom, ne maradjon nyoma. Mielõtt ezt megtettem, lerajzoltam magam egy papírra,
ahogy rám esnek az apró tárgyak s én keservesen sírok alattuk. Amikor felszámoltam a
rendetlenséget (elégettem a kredenc tartalmát), a rajzomat az
asztalra tettem és elbújtam a fás
ládába. Édesanyám, aki egyébként szigorú asszony volt, látva
a rajzomat s azon a kétségbeesésemet, ez alkalommal nem vert
meg, pedig a kár jelentõs volt…

Nagyvárad, Marosvásárhelyi évek
Hatévesen kerültem az általános
iskolába, majd középiskolai tanulmányaimat a váradi Klasszikus Líceumban végeztem. Ógörögül és latinul is tanultunk, kiváló tanárok útmutatásával, akik
közül 1956 után ketten álltak bíróság elé s kerültek hosszú idõre
börtönbe, mert az órák szüneteiben beszámoltak nekünk a magyarországi eseményekrõl… A
tizedik iskolai év után, tizenhat
évesen érettségiztem, amire „az
én idõmben” néhány évig lehetõség volt, majd az akkor már az
orvosi egyetemen tanuló bátyám
biztatására, én is Marosvásárhelyen, orvostanhallgatóként foly-

tattam tanulmányaimat. Az egyetemen a kosárlabda volt a szenvedélyem, de kézilabdáztam,
pingpongoztam is. Abban az idõben én voltam a legkisebb kosaras Romániában. Az akkori helyzet elég rossz volt, de nem vettem figyelembe. Jó volt a társaság, a közösség. Ma is életre szóló barátságban vagyok néhány
csoporttársammal. A marosvásárhelyi képzés emberközpontú
volt: minket nem arra neveltek,
hogy medicinával pénzt lehet keresni, hanem arra, hogy a beteget
meg kell gyógyítani. A feleségemmel egyetemista koromban
ismerkedtem meg. Vonattal utaztam a tengerre a barátaimmal.
Nagyon éhesek voltunk, bekopogtunk egy fülkébe, ahol Éva
ült a nõvérével, s ennivalót
kértünk… kaptam is tõle néhány
falatot és azóta is õ fõz nekem.

Szatmár és
Máramarossziget
Az egyetem után Szatmáron végeztem a gyakorlati éveket, közben megnõsültem. Szakorvosként Máramarosszigeten dolgoztam, majd Nagyszalontára
kerültem. Máramarosszigeten a
kórházban laktam, amihez teniszpálya is tartozott. Kosárlabdacsapat hiányában, mivel a lehetõség adott volt, megtanultam
teniszezni…

Magyarország
A hetvenes évek közepén kértük
elõször az engedélyt a magyarországi áttelepüléshez, melynek
következményeként a feleségemet elbocsájtották az állásából.
Az engedélyre négy évet kellett
várnunk. 1978 decemberében
hivatalos értesítést kaptunk: áttelepülhetünk Magyarországra.
Így 1979 februárjában feleségemmel és akkor tízéves fiúnkkal Bonyhádra költöztünk.
Csendes, dolgos évek következtek. A szabadidõmben teniszeztem, kosárlabdáztam, bridzseztem. 1988-ban költöztünk Paks-

Fotó: Molnár Gyula

Jó napot, mi újság?

ra, ahol pontosan így folytattam.
Nyugdíjazásom óta persze több
idõt töltök a bridzsasztal mellett,
már virtuálisan, a számítógép
segítségével. Ma is teniszezek,
sõt versenyekre járok, és minden héten játszom az öregfiúk
kosárlabdacsapatában. Évente
legalább egyszer elmegyünk Erdélybe, ahol már nem élnek családtagjaink, de a barátainkat
rendszeresen látogatjuk, és minden év õszén egy hetet töltünk
az Adrián.

Ahogy a felesége látja
Nyugodt, higgadt ember. Legnagyobb erénye, hogy az állásfoglalásaiban objektív marad.
Nem ragadják el az érzelmei, indulatai. Mértéktartó, ezért kiszámítható.
A Nagyváradról bevonult, Donkanyarnál elesett édesapa tábori
képeslapjait féltve õrzi a család.
Melléjük kerültek azok a lapok,
amelyeket doktor úr édesanyja
írt a férjének és a bajtársak hoztak haza a frontról s amelyeken
beszámol a fiúk fejlõdésérõl: többek között arról, mikor kezdett a
kisebbik fiú járni, melyik szavakat tanulta meg elõször s egyáltalán, mivel töltötte a mindennapjait. Az édesapa válaszaiban
tervezi a család közös életét, a
gyerekek nevelését…
A képeslapok sorba rendezése
újabb gyermekkori emlékeket írhat a Serdült család történelméhez.
Tell Edit
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Küzdeni tudásból jeles
A vésztartalék
Az átigazolási idõszak lejárta elõtt az Atomerõmû SE kiváltotta Charles Gosa – a tavalyi bajnokcsapat tagja – játékengedélyét. Tóth János
szakosztályelnök elmondta:
a játékengedély kiváltása azt
jelenti, hogy ha kell, még ebben a bajnokságban pályára
léphet az ASE színeiben.

Végszükség esetén Gosa a
csapat rendelkezésére állhat,
ha a légiósok közül valaki
megsérülne. Szerzõdést csak
akkor kötnek vele, ha játékára az elõbbiek miatt sor kerül. A játékos nem a csapattal, hanem egyénileg edz.
Charles Gosa sérült volt,
megmûtötték, azért nem lett
tagja a 2009/2010-es bajnoki
szezon játékos keretének.

tüntettek ellenük a szurkolók,
akik az idegenlégiósok harmatos
teljesítményét
is
rosszul tûrték. Késõbb Panta
István és Körtélyesi Gergely
is játéklehetõséget kapott, így
volt, amikor egyszerre öt magyar játékos volt pályán az
ASE színeiben. Ûzte-hajtotta
ellenfelét a Paks, de a negyedik negyed közepéig nem sikerült faragni a hátrányból, a
vendégek mindig válaszoltak
az ASE találataira. Másfél
perccel a vége elõtt aztán
Panta elsüllyesztett egy hárompontost, amivel 71-74
lett az állás, és kézzelfogható
közelségbe került az egyenlítés. Az utolsó perc hatalmas

izgalmakat hozott. Mészáros
Zalán tíz másodperccel a vége elõtt egy hárompontossal
egalizált, majd egy labdaszerzés után 1,02 másodperccel a vége elõtt egy újabb hárompontossal 77-74-re a
Paks javára fordította az
eredményt. Sztojan Ivkovics,
a kecskeméti vezetõedzõ
még idõt kért, de a már nem
tudott egyenlíteni a KKSE.
A huszadik fordulóban a
hûség városába utazott a paksi legénység. A házigazda
Soproni KC eddig kétszer
szenvedett vereséget hazai
pályán, csak a Szolnok és a
ZTE tudott nyerni Meszlényi
Róbert tanítványai ellen.

Horváth Imre ezen a mérkõzésen sem számíthatott Gulyás Róbertre, a center a padon ülve, „civilben” szurkolt
a társaknak. Az elsõ negyed
és az elsõ félidõ is kiegyenlített játékot hozott, felváltva
estek a kosarak, egyik fél
sem tudott nagyobb elõnyt
szerezni. A nagyszünetben
egyenlõ, 39-39 volt az állás.
A fordulás után a paksi csapat akarata érvényesült, feljavult védekezéssel és jó támadásbefejezéssel sikerült a
harmadik negyed végére tízpontos elõnyre szert tenni. A
végjáték majdnem izgalmasra sikeredett, a házigazda
nagy erõket mozgósítva ledolgozta hátrányát, sõt egy
támadás erejéig a vezetést is
visszavette (77-76). Az ASE
Horváth Ákos triplája révén
azonnal visszavette a vezetést, sõt növelni tudta az elõnyét. Az utolsó percben Mészáros biztos kézzel értékesítette büntetõit, így az ASE a
feljavult idegenlégiósoknak
is köszönhetõen megérdemelten nyerte a Sopron elleni
rangadót. Soproni KC –ASE
79-83.
Kovács József

Tamás az év játékvezetõje

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A Kecskemét ellen mutatkozott be hazai pályán az ASE
új vezetõedzõje, Horváth Imre. Munkáját nehezítette,
hogy ismét kidõlt a sorból
Gulyás Róbert, így vérbeli
center nélkül kellett pályára
küldeni csapatát. Nagyon
fontos mérkõzés volt ez a
paksi együttes számára, mivel vendég gyõzelem esetén
már a táblázaton elfoglalt negyedik hely is veszélybe került volna. Az elsõ negyed
nem úgy alakult Mészárosék
számára, ahogy azt a szurkolók várták. Öt percig fej fej
mellett haladtak a csapatok,
ezután azonban hosszú gólcsend következett a paksi oldalon. A vendégek ezzel
szemben szorgalmasan dobálták a kosarakat, és 13 pontos elõnnyel zárták az elsõ tíz
percet. A második negyedben
már javult a védekezés és a
dobószázalék is, hat pontra
csökkentette a KKSE elõnyét
az Atomerõmû. A nagyszünet
után felváltva estek a kosarak, a harmadik etapot döntetlenre hozta az ASE. A bírói ítéletek többször borzolták a kedélyeket, hangosan

A Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség
február 19-i közgyûlésén jutalmazták az
elmúlt esztendõ játékvezetõit, s a legjobbnak járó kitüntetést Rákosi Tamás
paksi sípmester érdemelte ki. A 34 éves
sportember 1988-tól a Paksi SE utánpótlás és felnõtt labdarúgócsapataiban játszott, majd Dunakömlõdön is futballozott. 1998-ban végezte el a játékvezetõi
tanfolyamot, többek közt Rácz Zoltánnal,
Száraz Ferenccel és Bajor Gáborral
együtt. Külföldi munkája miatt, ahogy a
szaknyelv fogalmaz, 2002-tõl mûködik.
– Édesapám (Rákosi Gusztáv – a szerk.)
nyomdokain járva ragadtam sípot, így
nem szakadtam el az aktív játékot követõen sem szeretett sportágamtól, a labdarúgástól. A Németkér–Fadd összecsapást

dirigáltam életemben elõször, NB-s osztályban játékvezetõ-asszisztensként 6
éve, játékvezetõként 2007-tõl ténykedem. Eddig 25 NB III-as mérkõzést vezettem, a Magyar Kupában a Szentlõrinc–Barcs találkozó volt az eddigi
csúcs. A fiatalítási hullám miatt magasabb osztályban nem vezethetek, így az
NB III-ban próbálok folyamatosan jól teljesíteni. A 2009-es évem valóban jól sikerült – fogalmazott a megye legjobb játékvezetõje. Fia, Balázs jelenleg az Atomerõmû SE utánpótláscsapatában játszik,
és lehet, hogy egyszer majd folytatja a
„családi hagyományokat”. Rákosi Tamás
Bíró Roland és a szintén paksi Sörös Julianna elõtt állhatott fel a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára.
efgé
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A paksi grundon kezdõdött minden, valamikor a 40-es, 50-es években, amikor délutánonként a Kápolna és a Rákóczi utca találkozásánál rúgta a gumilabda elõdjét, a
spangyát, s amikor minden gyerek úgy tudta a válogatott nevét, mint az egyszeregyet.
Aztán folytatódott a Paksi Kinizsiben, a
gimnázium helyén lévõ konzervgyári pályán, amikor az átöltözést egy közeli magánháznál oldották meg, ahol az udvaron szétszórt alumíniumlavórokban fürödtek. Önmagáért szerették a focit. Egy sérülés a játékvezetõi pályára terelte, s 24 évesen,
1964-ben nem csak felesége mellett kötelezte el magát végleg, hanem a futball mellett
is, elvégezvén a játékvezetõi tanfolyamot.
Õ még ahhoz a generációhoz tartozik, aki
emlékszik arra, milyen volt a táskarádiót
hallgatva könnyes szemmel Aranycsapatként ünnepelni az ezüstérem ellenére, a világ akkori legjobbját, a magyar válogatottat. Akinek a foci iránti tisztelete nem kopott az évtizedek folyamán, bár legendányi
messzeségbe kerültünk az Aranycsapattól.
Aki értetlenül szemléli a focipályák környékén felhalmozódott indulatokat, az egyre nagyobb védõkerítéseket, s amikor egy
tízéves gyerek teli torokból szidja a játékvezetõ felmenõit. Aki továbbra is szentül
hisz abban, hogy egyszer újra helyére kerülhet a magyar foci, s nem csak az U20-as
válogatott szereplése tölt el bennünket
büszkeséggel.
21 év után átadta a stafétabotot, és leköszönt a Tolna Megyei Labdarúgó Szövetség
elnöki tisztérõl (ahol maradt örökös tiszteletbeli elnök), ám ugyanolyan vehemenciával képviseli a foci érdekeit, mint amikor elkezdte. Akár a sportágról, akár a városról
van szó, ahol él, ma sem tagadhatná le ifjúkori becenevét: Lelkes. Õ Szinger Ferenc.

Ha végigvennénk pályafutásának állomásait és elismeréseit, hamar megtelne az oldal. A teljesség igénye nélkül: tevékenykedett a városi tanács sportosztály vezetõjeként, egy évtizeden át volt a PSE ügyvezetõje, állami kitüntetések mellett 2005-ben
Pro Urbe díjjal ismerte el munkáját az önkormányzat. A megyébõl elsõként került az
országos játékvezetõk sorába, egészen az
NB I-ig jutott, ahol partjelzõként lengette a
zászlót. 1989-ben tette le a sípot 1420 mecscsel a háta mögött. – Nem kell, hogy szeressenek, elég, ha tisztelnek, becsülnek – vallja és tanítja a bírói funkció kapcsán, a szabályok adta utat járva. A gyõztes békén
hagy, a vesztes tábor szurkolói pedig nem a
csapatban keresik a hibát. Ezt csak egy
megszállott csinálja, mondja. Ezt alátámasztja az is: annak idején, mire elért egyegy távolabbi városba, a Moszkvics nem
csak az utazási térítést nyelte be, hanem a
játékvezetõi díjat is – maradt a lelkesedés,
és ha gratuláltak a meccs levezetéséhez.
S, hogy miért optimista a foci jövõjét illetõen? Úgy véli, az U20-as vb bronzérme bizonyíték arra, hogy lassan beérik az a képzési rendszer, ami gyökeresen átformálhatja
a magyar focit. Követve más országok bevált példáját, az ezredforduló óta Magyarországon is már 6 éves kortól tanítják a válogatott tehetségeknek a labdarúgást, így mire
felnõttkorba érnek, már 12 éves képzés áll
mögöttük. Mint mondja, pénzben nem tudunk rivalizálni nagy külföldi klubokkal,
ám tehetségben igen. S az sem baj, ha kiviszik a fiatalokat, akik tovább gyarapítják tudásukat, ám magyarok maradnak, s majdan
a nemzeti válogatott mezét felöltve nekünk
szerzik a dicsõséget.
– Hiszek abban, hogy megérem, amikor
a felnõtt csapat újra kijut világ- vagy Eu-

PFC–ZTE: elhalasztva
Úgy terveztük, a Paksi FC Soproni Ligában
szereplõ labdarúgócsapatának tavaszi, Zalaegerszeg elleni nyitómérkõzésérõl írunk, de
az idõjárás közbeszólt. A Fehérvári úti stadion gyepszõnyege a február végi rengeteg
csapadék miatt az összecsapás idõpontja
elõtt annyira felázott, hogy játékra alkalmatlanná vált. A PFC vezetése mindent megtett
azért, hogy megrendezhessék a találkozót,
ám a paksi tûzoltók segítségével (akik a
meccs napjának délelõttjén szivattyúzták a
vizet a pályáról) sem sikerült rendbe tenni a
küzdõteret.

– Elsõdlegesen a játékosok testi épségét
kímélendõ döntöttem úgy, hogy elmarad a
találkozó. Az is a halasztás mellett szólt,
hogy erõs szél fújt – nyilatkozta Iványi Zoltán játékvezetõ. Természetesen mindkét
szakvezetõ sajnálattal vette tudomásul,
hogy elmarad a meccs, mert az együttesek
felkészültek a tavaszi rajtra. Pótlás március
31-én 16 órakor, Pakson.
Ha már meccs nem volt, mutassuk be azokat a játékosokat, akik télen érkeztek. Bartha
László 1987-es születésû támadó, az NB IIes Kozármislenytõl érkezett, négy évre írta

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Sosem múló lelkesedés

rópa-bajnokságra – mondja. Úgy véli,
technikai tudásban utol fogjuk érni a többi
nemzetet, a többi a klubszereteten és a
nemzeti elkötelezettségen múlik, hogy a
piros-fehér-zöld mez olyan plusz erõt adjon, ami a küzdeni tudáshoz nélkülözhetetlen.
S ami máris büszkeséggel tölti el: a megye egyetlen élvonalbeli paksi csapata,
amely az országban egyedüliként csak hazai játékosokkal lép pályára és négy saját
nevelésû futballistát tud felmutatni. – Jöjjön ki egy Ferencváros meccsre, vagy
érezze át, hogy milyen az Újpestet legyõzni – invitál a Fehérvári útra, az ország legjobb 16 csapatának küzdelmeire.
A csuda tudja, milyen erõvel bír a foci,
ami embereket összeköt és szétválaszt, ami
lehet jó vagy lehet rossz, de ami mégis megkerülhetetlenül fontos sokak számára.
Szinger Ferenc, úgy vélem, tudja a titkot…
Préházi Ildikó
alá szerzõdését. B. Tóth Balázs 23 éves, korábban a Vasas játékosa volt, védõ-középpályás, három és fél évre költözött Paksra.
Vayer Gábor paksi születésû labdarúgó 33
éves támadó, Lengyelországból igazolt egy
plusz másfél évre a Paksi FC-hez. Völgyi
Dániel szintén 1987-es születésû védõ, a
Gyõri ETO FC-tõl fél évre kerül kölcsön az
Atomvárosba. Ifjabb Blatt Pál az Atomerõmû SE nevelése 20 éves középpályás, a megyei elsõ osztályú Bölcske csapatától szerzõdtette a PFC. Õk tehát az új zöld-fehér játékosok, reméljük, sokat segítenek majd a célok elérésében, mely nem változott: a szezon
végén az elsõ 10-ben kell végeznie Gellei
Imre csapatának.
Faller Gábor
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PLACC-partik
Hogy mi is az a PLACC? Leginkább egy közösségi hely fiataloknak, ahol mindenki feltalálhatja magát. A Kicsi Placc és
a Nagy Placc (mert hogy két
részbõl áll) a mûvelõdési központ alsó részében kapott helyet. A betérõket rögtön egy informáló és kedvcsináló faliújság fogadja a következõkkel:
„Találd meg – minden, ami
kellhet” (álláshirdetések, mentálhigiénés probléma megoldási
lehetõségek, egyetemek, fõiskolák képzései); „Érd el, ha van
egy álmod” (pályázatok, tehetségkutatók felhívásai), viccek,
idézetek, hirdetõfal, házirend és
természetesen a programok.
A Kicsi Placcon az internetezési lehetõségtõl a tanulósarkon, a társasjátékon, az önismereti tréningeken át az anonim tanácsadásokig számos elfoglaltságot találhat magának
az érdeklõdõ. A Nagy Placc
februártól aerobikkal, önvédelmi edzéssel, modern táncokkal,
capoeirával, break dance-szel,
ismeretterjesztõ elõadásokkal,
csocsó és karaoke bajnoksággal, valamint minden második
hét péntekén éjszakai sporttal
várja az ifjúságot, melyet Cseh
Tamás vezet. Márciustól a francia, angol, német nyelvi-kommunikációs klub és „kötelezõ
olvasmány klub” összejöveteleire várják az ifjakat, áprilistól
pedig filmklub indul majd.
Cselenkó Erika és Rausch Ildikó, a programot gondozó ifjúsági iroda munkatársai szerint nem az a cél, hogy hétvégenként a szórakozóhelyekkel
versengjenek, csupán alternatívákat kínálnak azoknak, akik
amúgy sem annyira járnak
ezekre a helyekre. Alapvetõ
szándék a közösségteremtés, a
jó hangulat, a szabadidõ minél
építõbb és kreatívabb eltöltése.
Eddig az általános iskolásoktól
a középiskolásokig terjedõ
korosztályból látogatják a
Placcot, az észrevételek szerint
egyre többen. Reméljük, ez így
is marad.
-ms-
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Fuss, ússz, kerékpározz!
A programsorozatot évekkel ezelõtt hívta életre a Paksi Sportegyesület Szabadidõsport Szakosztálya azzal a szándékkal,
hogy megmozgassák az óvodás
és általános iskoláskorú gyermekeket és szüleiket. – Ez a három
sportág az, melyet a nagy többség ismer, és a távokat is teljesíteni tudja. Természetesen minden segítséget megadunk ahhoz,
hogy a próbák végrehajtása sikeres legyen és mindenki jól
érezze magát. Nem az idõeredmény számít, kifejezetten a távok teljesítése a cél – mondta el
Horváthné Szeip Ildikó fõszervezõ. Február utolsó szombatján
az úszással kezdõdött a sorozat.
Idén is öt intézmény nevezett:
két óvoda és három általános iskola. Elsõként a Hétszínvirág
óvodásai teljesítették a penzumot, majd a Mesevár óvoda következett. A délelõtt zárásaként a
Deák Ferenc és a Bezerédj Álta-

ELADÓ
INGATLANOK
A Kossuth Lajos utcában 4
szobás, összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 21,3 M Ft
A Kossuth Lajos utcában 3
szobás, földszinti, felújított
lakás, garázzsal, kerttel eladó.
Irányár: 16,8 M Ft
Dunakömlõdön a Sánchegy
utcában 2,5 szobás, összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 11,5 M Ft
Szekszárdon, a Szüret utcában panorámás, 5 szobás sorházi családi ház sok extrával
eladó. Irányár: 29 M Ft
Dunaszentgyörgyön a Malom
utcában összkomfortos, gázfûtéses családi ház eladó.
Irányár: 15,8 M Ft

lános Iskola, valamint a Balogh
Antal Katolikus Iskola és Gimnázium képviselõi úsztak. – Második alkalommal csatlakoztunk
a programsorozathoz. Nagy
hangsúlyt fektettünk a hírverésre, a felnõtteket néha nehezebb
meggyõzni, mint az ifjoncokat –
fogalmazott Schmidt Ádámné, a
Hétszínvirág óvodapedagógusa.
Idén is külön kategóriában versenyeznek az óvodák és általános iskolák. A sportszervásárlási
utalványokat az összes résztvevõ száma alapján osztják szét a
sorozat végén a szervezõk. A
Városi Tanuszodában az elsõ
próbát 393-an teljesítették, a
képzeletbeli dobogó legfelsõ fokán a Mesevár és a Deák Ferenc
Általános Iskola áll. Március 20án a mindig népszerû futás következik, melynek helyszíne
Pakson az Ürgemezõ. Gyülekezõ 9.45-kor a Faháznál, rajt 10
órakor.
efgé

Kiadó Pakson, a Fenyves utcai üzletsoron egy 25 m2-es
üzlethelyiség.
Pakson az óváros központjában a Bástya utcában öt szobás
összkomfortos, garázsos családi ház igényes belsõ kialakítással eladó. Irányár: 33 M Ft.
Pakson jól mûködõ gyógyszertár családi házzal együtt
eladó. Irányár: 60 M Ft.
Pakson a Kurcsatov utcában
földszinti másfél szobás lakás
8 M Ft-ért eladó.
Ingatlanok eladása,
vétele elõtti
értékbecslés,
épületdiagnosztikai
vizsgálat.
Részletes felvilágosítás:
Fonyó Lajos
ingatlan értékbecslõ, közvetítõ.
Tel: 30/557-3645.
e-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Cselgáncshírek
Budapesten, a Megyeri úti UTE
dzsúdóteremben rendezték az
ifjúsági judo ob-t. Az Atomerõmû SE sportolói közül többen
pár hónappal ezelõtt még a serdülõk között versenyeztek, és
most egy korosztállyal feljebb
az ifjúságiak között majdnem
sikerült megismételni a tavalyi
kiváló serdülõ ob szereplést.
Ezúttal aranyérem nem született, viszont Pupp Réka (40 kg)
és Szõke Attila (45 kg) ezüstöt,
Horváth Jennifer (48 kg),
Skállát Katalin (52 kg) és Kiss
Vivien (57 kg) pedig bronzérmet szereztek.
A Budapesten rendezett Magyar Köztársaság Kupa versenyen a Diák „A” (1998-as születésû fiúk, lányok) korosztályban Sárosi Sára (56 kg) ezüstérmet nyert, Bagi Levente (41 kg)
és Kövér Bence (50 kg) az ötödik helyen végzett. A Diák „B”
(1999-es születésû fiúk, lányok)
korosztályban Haaz Anita (33
kg), Lacza Erik (55 kg) és
Schveigert József (60 kg) a dobogó harmadik fokára állhatott
fel, Dobai Dominik (45 kg) az
ötödik helyen zárta a versenyt.
(joko)

Hétköznapi
maceráink
A fenti címmel indul elõadássorozat a Pákolitz István Városi könyvtárban március 16-án
17 órakor. Az elsõ este
Mittlerné Kövér Éva – egyebek mellett – a korszerû pénzkezelésrõl, a biztonságos
bankkártya-használatról,
a
családi megtakarításokról és a
hitelfelvételekrõl beszél; Nagy
Éva a tegezõdés, magázódás, a
vendéglátás és a mindennapi
kommunikáció szabályairól
tart bevezetõ elõadásokat.
Jelentkezni és érdeklõdni március 12-ig személyesen a könyvtárban, telefonon a 75/421-499es számon, vagy a gutai@
vkpaks.hu címen lehet.

19

2010. március 5.

Paksi Hírnök

Mozimûsor

Felhívás

Meghívó

március 7. (vasárnap) 19 óra
HOVA LETTEK
MORGANÉK?
amerikai krimi-vígjáték

Az „Együtt a parlagfû ellen”
Alapítvány idén is meghirdeti lakossági virágosítási
versenyét két fordulóban, tavaszi és nyári zsûrizéssel az
alábbi kategóriákban: legszebb virágos kertes ház;
legszebb virágos lépcsõház;
legszebb virágos utca. A
zsûri a következõ szempontokat veszi figyelembe az értékelésnél: közterületrõl belátható, tiszta, virágos,
gyommentes kert legyen. A
zsûri nem veszi figyelembe,
hogy kertész által vagy önállóan tervezett és gondozott a
terület.
A versenyzõk helyezéstõl
függõen virágpalántában részesülnek a következõ év tavaszán. Jelentkezni lehet a
polgármesteri hivatalban és
az alapítványnál elhelyezett
jelentkezési lapokon március
26-ig.

A dunakömlõdi Római Katolikus Egyházközség tisztelettel hív minden érdeklõdõt
március 7-én, 11 órakor a
dunakömlõdi Szent Imre
templomba hálaadó szentmisére.
A szentmisét celebrálja
Mayer Mihály pécsi megyéspüspök.

március 10. (szerda) 19 óra
VÉN CSONTOK
feliratos családi vígjáték
március 12. (péntek) 19 óra
A DOBOZ
feliratos amerikai thriller
március 14. (vasárnap) 19 óra
KILENC
feliratos amerikai musical
március 17. (szerda) 19 óra
A SZÁLLÍTMÁNY
feliratos amerikai
thriller
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Új ruhát szeretne? Nézzen be a SzaTex-be!

A SzaTex Bt. PIROSKA
MÉTERÁRU BOLT AJÁNLATA:
KEDVEZMÉNYES TAVASZI SZEZONNYITÓ
TAVALYI
kosztüm szövetek

ÁRUKÉSZLET KIÁRUSÍTÁSA

Tavaszi, nyári
selymek, taftok egyes pamut ruhaanyagok
30-50%-os engedménnyel

elasztikus csipkék

Valamint gombok, cipzárak és egyéb termékek széles választékát kínáljuk!

Ha most megveszi és megvarrja, húsvétkor már hordhatja!
PAKS, Gagarin u. 3. (MONTÁZS)

TEMPÓ
Autósiskola
Tanfolyam indul: „B” személygépkocsi
kategóriában 2010. március 22-én 15.00-kor.

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

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

Nyitva: H-P 9-12, 13-18, Szo 9-12 * Tel: 20/579-0278

Nyitva tartás:
H-V 05-19-ig
Telefon:
75/315-983
20/9450-992

HOMLOKZATI
HÕSZIGETELÉS
minõségi munka
minõségi anyagokkal
7 cm-es komplett rendszerrel 3700 Ft/m2
10 cm-es komplett rendszerrel 4100 Ft/m2

Tel.: 30/411-2661

A Gyermekeinkért,
Jövõnkért Alapítvány
kuratóriuma ezúton is köszönetet
mond minden felajánlónak, aki a
2008 évi személyi jövedelemadója 1%-ával tanulóinkat támogatta.
Az 520 652 Ft-ot, az alapító okiratunkban megfogalmazott célokra
fordítjuk: tanulóink jutalmazása,
kirándulások, versenyeken való
részvétel támogatása. Kérjük,
hogy a következõ évben is támogassák alapítványunkat!
Gyermekeinkért, Jövõnkért Alapítvány
Kuratóriuma

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

Az akció visszavonásig érvényes,
részleteirõl érdeklõdjön fiókjainkban!

Paks, Villany u. 4.
Tel.: 75/511-240
NINCS VARRÓGÉPE? NEM TUD VARRNI?
TUD, DE NEM SZERET? NINCS RÁ IDEJE?
Keresse fel lakóhelyéhez legközelebbi átvevõhelyet, ha van
a ruhatárában olyan, ami felvarrásra, javításra, átalakításra,
felújításra, méretre igazításra, cipzár vagy bélés cserére vár!

HA ÁPRILIS VÉGÉIG EGYSZERRE MEGRENDEL
ÖT JAVÍTÁST, AZ ÖTÖDIK INGYEN VAN.
Óvárosban:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
(Molnárék)
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
Nyitva: H-P 8-12 és 13-17; SZO. 8-12

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

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

RUHATÁRBAN PROBLÉMA? A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!

Paksi Hírnök
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AKCIÓ!!!
VESZETTSÉG
elleni védõoltás,
mely minden évben
kötelezõ az ebek számára
2.200 Ft/eb vagy cica
március, április
hónapokban

a Paksi Kisállatrendelõben!
(Pollack Mihály utca–Kurcz György utca sarok)
Rendelési idõ:
hétfõtõl péntekig 9.00–10.00, 16.00–19.00
Szombaton: 9.00 –11.00
Telefon: 06-30/9-472-400
Féregtelenítés: 100 Ft/10kg

dr. Plachy Gábor szakállatorvos
www.paksikisallatrendelo.hu

JIM
SANDERS
ÖRÖMHÍRT hirdet és
imádkozik a betegekért
2010. március 7-én
1500 órakor (vasárnap)
Paks, Művelődési Ház,
színházterem

A RÉSZVÉTEL INGYENES

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

