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NYUGDÍJAS HITEL
49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

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

A ‘80-as évek óta több partfalszakaszt megerõsítettek már Pakson a központi pince- és
partfalprogram keretében, a belügyminisztérium támogatásával. Így készült el például a
Kálvária temetõ körüli támfal és a hatos út
melletti szakaszok. Az állami programot néhány évig szüneteltették, majd újraindult, de
városunk ekkor már a település lélekszámához kötõdõ elõírások miatt nem felelt meg a
kiírásnak, így központi forrást nem tudott
igénybe venni támfalépítésre. A program a
régiókhoz került, a feltételek módosultak,
így tavaly ismét pályázhatott Paks. Sikeresen szerepelt az önkormányzat a „Balatoni
és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálására” megjelent, uniós forrásból finanszírozott, 15 százalékos önrészt igénylõ pályázaton, így 290 millió forintot nyert a Deák
Ferenc utca 28-42. számú ingatlanok mögötti partfalszakasz megerõsítésére. – A
támfal hossza kb. 90 méter lesz, keresztmetszeti kialakítása változó. A partfal lábánál átlagosan 5-6 méter magas szögtámfal épül,
ezt követõen gerendarács hálózat készül,
amit talajhorgonyokkal biztosítanak – tájékoztatott az elképzelésekrõl Hum Ferenc.
Az önkormányzat mûszaki osztályának ve-
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290 millió forintot nyert támfalépítésre az
önkormányzat a Dél-Dunántúli Regionális Program pályázatán. A támogatásból a
Deák Ferenc utca 28-42. számú ingatlanok
mögötti partfalszakasz védelmét biztosítja
a város. A beruházás az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében, európai uniós
forrásból valósul meg.

zetõjétõl megtudtuk, hogy a Gárdonyi kilátó
és a Gárdonyi utca, illetve az alatta lévõ ingatlanok védelme miatt van szükség a támfalépítésre. A beruházás egyes szakaszokon
magántulajdonú ingatlanokat érint, ezért
már a pályázat beadása elõtt felkeresték a tulajdonosokat, akik hozzájárultak a megvalósításhoz. Az építkezés megkezdésének idõpontja ilyenkor még pontosan nem tudható,
hiszen a beruházás elõkészítése hosszadalmas folyamat. A támogatási szerzõdés megkötése után készülhetnek csak el a kiviteli
tervek, majd a már meglévõ jogerõs engedélyek birtokában indítható el a közbeszerzési
eljárás, amely során kiválasztják az építõ céget. A Deák Ferenc utcai szakasz mellett
még jó néhány partfalrész vár megerõsítésre
Pakson, hiszen településünk Közép-Európa
legnagyobb löszfelhalmozódásán fekszik,

felszíne erõsen tagolt. A löszvölgyek – mint
például a Hidegvölgy, a Vörösmalom vagy a
Paks és Dunakömlõd között húzódó hoszszanti völgy – sûrû hálózata szövi át a területet, az idõjárás eróziós munkája folyamatosan rombolja szerkezetüket, csakúgy, mint
az építkezések. Megerõsítésük állandó feladat, hiszen legtöbbször kiszámíthatatlan,
hogy hol omlik le az oldal. A Csárda utcában
már elkezdõdött a támfalépítés, de forrás hiányában csak késõbb folytatódhat. Egyebek
mellett a Petõfi utca 9-es számú ingatlan és
a Csonkaköz közötti partfal is védelemre
szorul csakúgy, mint a Sánchegy utcai házak
és a temetõ közötti partfal. Hum Ferenc osztályvezetõ tájékoztatása szerint minden pályázati lehetõséget kihasznál a város, hogy a
partfalveszélyt minél több helyszínen megszüntessék.
-dal-

Folytatódik az intézmények korszerûsítése
A város költségvetésének
egyik legjelentõsebb összege
a fenntartásra fordítandó 3,6
milliárd forint: ennek köszönhetõen minden igényt kielégítõ intézményhálózat biztosítja a Pakson élõk ellátását. Az állandó színvonalhoz
nem csak a mûködési költségekkel járul hozzá a képviselõ-testület,
folyamatosan
korszerûsítik az önkormányzati intézmények épületeit. A
felújításokra idén is jelentõs
összeget fordít a város.
A Napsugár óvoda Munkácsy
utcai és dunakömlõdi tagóvodá-

iban, valamint a Deák Ferenc
Általános Iskola Tolna úti épületében jelentõs felújítások történtek az elmúlt hetekben. Megújultak a vizesblokkok és a
Munkácsy utcai intézményben a
villamos hálózat is korszerûsödött. A felújításokra mintegy 47
millió forintot fordított a város.
A Deák iskolában a munkálatok
ezzel még nem fejezõdtek be,
hiszen a költségvetésben elkülönített több mint 25 millió forintból a Tolnai úti épületben még
az idén egy étkezõ-konyhát alakítanak ki és megújul az intézmény elõtti lépcsõsor, valamint
térburkolat is. A vizesblokk fel-

újítási program tovább folytatódik, mégpedig a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Az
újabb vizesblokk-korszerûsítésre 74,5 millió forint áll rendelkezésre. A Benedek Elek óvoda
Hétszínvirág tagóvodájában a
tetõszerkezet újul meg, a beruházásra közel 18 millió forintot
különítettek el.
A Paksi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósághoz is átmeneti idõre beköltöznek az
építõipari szakemberek, hiszen homlokzat-felújításról és
fûtés-korszerûsítésrõl döntött
a képviselõ-testület több mint
28 millió forintot biztosítva a

kivitelezésre. Erre a beruházásra pályázati forrást is keres
a város.
A költségvetésben további intézményi felújítások is szerepelnek, ezekre a felhalmozási
céltartalékból biztosít forrást a
város. A tervezetet elfogadta a
képviselõ-testület, a felújítások
indításáról a gazdasági bizottság dönt. A Deák Ferenc utcai
rendelõintézet épületének leromlott állaga régóta húzódó
probléma: idén a tetõszerkezet
részleges javításával várhatóan
elkezdõdik többlépcsõsre tervezett rekonstrukciója.
Folytatás a 3. oldalon
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Fõutca: továbbra is két irányban
tudják megoldani, és csak arra az idõre,
ameddig ez tart.
A felújítási munkák miatt új megállókban
kell várakozniuk az autóbusszal utazóknak, hiszen a Posta elõl a Coop (ÁFÉSZ)
Áruház elé, az OTP elõl pedig a Vörösmarty utca sarkára, a Dózsa György út 21.
elé kerültek át a buszmegállók. Változás
emellett, hogy a helyi járatok a Kereszt utca helyett a Kossuth Lajos utcán keresztül
járnak a Fehérvári út felé, biztonságos
közlekedésüket „megállni tilos” táblák garantálják. A leszûkült forgalmi sávokban a
személygépjármûveket irányítók könynyebben, míg a buszokat kormányzók ne-

Türelemre és a gépjármûforgalom lehetõség szerinti csökkentésére kérte Hajdú
János polgármester Paks lakóit abban az
idõszakban, amíg elkészül a Dózsa
György út újabb szakaszának felújítása.
A kérés meghallgatásra talált, hiszen
különösebb fennakadás nélkül megy a
forgalom a Táncsics Mihály utcai körforgalmi csomópont és a Vörösmarty
utca közötti területen. A forgalmi rend
március 22-tõl módosult. A változást
jelzõ közlekedési táblákat már korábban
kihelyezték, így a környéken élõknek is
volt idejük alkalmazkodni az új rendhez. Az építkezés megindulásával egy
idõben forgalomkorlátozás lépett életbe: az út mindkét oldalán tilos a parkolás és a megállás, emellett maximum 30
km/h sebességgel lehet csak közlekedni
és két mellékutcát, az Árok és a Hattyú
utcát lezárták. Míg a páros oldalon
munkagépek dolgoznak, addig leszûkített, sárga festékkel felfestett sávokban
haladhat a kétirányú forgalom a páratlan oldalon. A járdán idõnként az üzletek elõtt megjelenhetnek áruszállító tehergépjármûvek, de csak abban az esetben, ha az árurakodást más módon nem
Folytatás a 2. oldalról
A rendelõintézet udvarában
mûködõ hajléktalanok átmeneti
szállóján az épület akadálymentesítése mellett a nyílászárókat
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Megváltozott forgalmi rend szerint, de
továbbra is két sávon közlekedhetünk a
Dózsa György út felújítás alatt álló szakaszán. Az új rendszerhez gyorsan alkalmazkodtak a városban élõk, ha lassabban is, de problémamentesen zajlik
a forgalom Paks fõutcáján.

hezebben férnek el, nem beszélve a tehergépjármûvekrõl. Ezért már a város határa
elõtt közlekedési táblák hívják fel az áruszállítók figyelmét a megváltozott forgalmi rendre, tekintettel arra, hogy a Kereszt
utcából nem tudnak befordulni a Dózsa
György útra. Az M6-os autópálya paksi
szakaszának átadása után a tehergépjármûveket már a sztrádán elterelik a fõutcáról. A forgalomkorlátozások június 15-ig
tartanak, ekkor fejezõdik be az útfelújítás
elsõ üteme. A második szakasz ezután
kezdõdik és augusztus közepéig tart. A
megváltozott forgalmi rend mindkét ütemben türelmet kíván a város lakóitól és a
szabályok betartását, hiszen a közlekedési
rend megszegõi ellen a rendõrség közigazgatási bírságot szabhat ki.
-dallos-

is cserélik, ha zöld utat kap a beruházás. A Bóbita Bölcsõdében
is jelentõs felújítást hozhat az
idei esztendõ, hiszen a nyílászárók cseréje, a vizesblokkok fel-

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó
Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53.
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2010. április 16.

újítása és a játszóudvar európai
uniós szabványnak megfelelõ
kialakítása szerepel a tervek között. A Munkácsy utcai tagóvoda korszerûsítése sem fejezõdött
be: a nyílászárók cseréje és a fûtésrendszer felújítása is ott sorakozik a felhalmozási céltartalékból megvalósítható beruházások között csakúgy, mint a
Vörösmarty utcai tagóvoda
homlokzatának javítása, festése,
a Hétszínvirág tagóvoda udvari
épületének, valamint a Kishegyi
úti tagóvoda nyílászáróinak cseréje és a Mesevár tagóvoda világításrendszerének felújítása.
A Paksi Sportegyesület Fehérvári úti sporttelepén is további
átalakítások várhatók: ha döntenek a forrás biztosításáról, ak-

kor megtörténik az ökölvívócsarnok fûtésrendszerének korszerûsítése. A Városi Mûvelõdési Központban a színpad padlózatának cseréje és a nagyklub
parkettájának felújítása szerepel
a rekonstrukciós tervek között.
Az önkormányzati intézmények karbantartását a DC
Dunakom Kft. munkatársai végzik 2008 óta, évente megújított
közszolgáltatási szerzõdés alapján. A cég elõre elfogadott ütemezés alapján dolgozik, így a
legsürgõsebb felújítási munkák
az idei esztendõben is elsõbbséget élveznek. Puskás János részlegvezetõ tájékoztatása szerint
folytatódik az oktatási intézmények udvari játékainak javítása,
bõvítése is.
Dallos Szilvia
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Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan

tisztított szennyvíz eljut a Fekete-tengerig, ahol a párolgással
csapadékká válik, majd a földbe
jut – így kapcsolódik össze ma
már elválaszthatatlanul az a bizonyos földrészeken átívelõ tár-

szennyvíztelep is kiépült, ám a
'70-es évek óta bizony bõven elöregedett, teljes csere válna
szükségessé. Hosszabb távon
azonban olcsóbb egy új telepet
létrehozni, mint a régit toldoznifoldozni, mondja az ügyvezetõ.
Ugyan jóval nagyobb beruházás, hiszen egymilliárd forint felettire tehetõ, ám ennek mintegy
90 százalékát állja az Európai
Unió az úgynevezett felzárkóztatási alapból. Fontos tudni,

sadalmi körforgás a természetivel, és soha nem szabad figyelmen kívül hagyni: a környezetet
illetõen nincs közel vagy távol,
elõbb vagy utóbb minden elér
bennünket is…
Régen eljött az idõ, amikor
már nem lehet károsítás nélkül
visszaengedni szennyünket a
természetbe, onnantól azonban
pénzt kell áldoznunk arra, hogy
a folyamat fenntartható maradjon. Paks várossá válásával a

hogy ilyen alkalom csak egyszer adódik: a 2014-tõl kezdõdõ
új uniós költségvetési ciklusban
már nem lesz lehetõség ilyenre
pályázni. Másfelõl az unió kötelezõen elvárja, hogy innentõl
fenntartható legyen a folyamat,
azaz mire elöregszik az új
szennyvíztelep, addigra a városnak kell kigazdálkodnia a következõ létrehozását. Nem tehetjük meg, hogy feléljük a létrehozott vagyont, éppen ezért a

csatornadíjakban kell, hogy jelentkezzen ennek költsége. Ez
azt jelenti, hogy míg ma országosan az alsó harmadban helyezkedik el Paks a csatornadíjakat illetõen, addig az új
szennyvíztelep kiépülésével
várhatóan a középmezõnybe kerül majd, mi így tehetjük hozzá
a környezetvédelemhez a magunkét, taglalja Gaál Zoltán.
A Dunába jelenleg is biológiailag tisztított szennyvíz kerül,
ami összetételében olyan, amit
az élõvíz könnyedén be tud fogadni. Az új telep kiépülésével
azonban még tisztább víz kerül
majd a folyóba, ugyanis egy
további tisztítási folyamatnak
köszönhetõen még inkább
csökken majd nitrogén- és
foszfortartalma. Ez csupán egy
területe annak az újításnak,
ami a várhatóan õsszel kezdõdõ beruházás nyomán létrejövõ
modern szennyvíztisztító telepet jellemzi majd. A megvalósítására benyújtott pályázat túljutott az elsõ fordulón, jelenleg
elõkészítik a beruházást, s a
májusi végsõ fordulóra a pályázatot.
Ahogy halad elõre a világ és
minél inkább leterheltebb a
környezet, egyre szigorúbb határértékeket írnak elõ, például
a tisztított szennyvizek kapcsán. Elsõsorban azonban nem
az elõírások miatt fontos az új
szennyvíztisztító telep kiépülése: hosszú távon a környezet
válaszol majd. Azoknak, akik
ma még csak kisiskolásként látogatják a Paksi Vízmû Kft.
telephelyeit…
Dávid Ildikó

tott dr. Bodnár Imre, a Városi
Rendelõintézet igazgatója. Az
elmúlt évek tapasztalatai azt
mutatták, hogy a szakrendelésre
érkezõk kb. kétharmada nem
sürgõsségi ellátást igénylõ, háziorvosi rendelõben is ellátható
beteg. Ezt figyelembe véve a
halasztható vizsgálatok számára alakították ki úgy az elõjegyzési rendszert, hogy óránként
öt, naponta maximum 35 beteget fogad április 15-tõl dr. Elek
László szakorvos. A sürgõs eseteket – az orrvérzéssel, a felte-

hetõen gégészeti okból jelentkezõ fulladással érkezõket; ha a
légutakba idegentest kerül, ha a
betegnél fülfájás jelentkezik, ha
szájzárral járó torokfájdalom
lép fel, vagy ha a 3-4 napnál tovább tartó, nem javuló lázas állapot hátterében fül-orr-gégészeti betegség gyanúja merül
fel – az elõjegyzésre érkezõk
között látják el. Vizsgálati idõpontot a betegfelvételi recepciónál lehet kérni személyesen,
illetve telefonon, a 75/519-448as számon.
-dal-

Több száz kisdiák ismerkedett
nemrégiben a víz világnapján az
ivóvíz paksi útjával a Kölesdi
úti víztisztító üzemben és a
szennyvíztelepen – õk már ahhoz a generációhoz tartoznak
majd, akiknek életük részévé
válik a környezetre való odafigyelés. Ma már a víz társadalmi
körforgása sem elhanyagolható:
városunkban a Paksi Vízmû Kft.
az, aki „elveszi” a környezettõl
a vizet és „visszaadja” neki. Bár
a Duna mellett élünk, vízkészletünket nem a folyó biztosítja,
hanem mélyfuratú kutakból
származik. Mire azonban egy
csepp esõ leszivárog 50-100
méterre, az nagyon hosszú idõ –
a védett vízréteget sem lehet túlterhelni és kirabolni a természetet. Pakson szerencsések vagyunk, hiszen elegendõ vízkészlet áll a város rendelkezésére. A vízre azonban addig kell
vigyázni, amíg van, és használatánál a fenntarthatóságra törekedni, azaz: ne terheljük jobban
a környezetet, mint ahogyan
igénybe vesszük, hangsúlyozza
a Paksi Vízmû Kft. ügyvezetõje.
Gaál Zoltán a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”
elvre hívja fel a figyelmet. Hiszen a Pakson Dunába engedett
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Közel száz liter vizet használunk el naponta fejenként
Pakson – évszaktól függõen ez csökkenhet vagy nõhet is
akár. A mintegy kétezer köbméternyi vizet azonban nem
csak elõteremteni kell napról napra, hanem aztán „viszszafogadni” is – a város elõtt álló egyik legnagyobb fejlesztés az új szennyvíztisztító telep létrehozása.

Változás a rendelésben
Elõjegyzési rendszer szerint
mûködik a fül-orr-gégészeti
szakrendelés a Városi Rendelõintézetben április 15-tõl. A változtatásra az idõnként kezelhetetlen mértékû napi betegforgalom miatt volt szükség.
Elõfordult, hogy a biztonságosan ellátható napi kb. 50 fõvel
szemben 70-90 beteg érkezett
vizsgálatra. – Ez a betegszám a

korrekt ellátást szinte lehetetlenné teszi. Ilyen forgalom mellett megnõhet az esetleges tévedés valószínûsége, a nagy terhelés miatt kialakuló fáradtság
következtében csökken az ellátó személyzet konfliktustûrõ
képessége és a hosszúra nyúló
várakozási idõ alatt a betegek is
türelmetlenné válnak. Ezért
döntöttünk az elõjegyzési rendszer bevezetésérõl – tájékozta-
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Új vállalkozások települnek az ipari parkba, egy már bent mûködõ bõvít, s maga a
Paksi Ipari Park Kft. is fejlesztésre készül.
Így fest a paksi ipari park válság idején…
Ez persze nem jelenti azt, hogy érintetlenül hagyta volna a recesszió Pakson
akár a gazdasági élet szereplõit, akár a
lakosságot. Mint azt dr. Sztruhár Sándor
ügyvezetõ mondja, Paks szerencsés
helyzete e téren is visszaköszön. Ahogyan
az egy napokban tartott tanácskozáson is
elhangzott, Paks és környéke sínylette
meg legkevésbé a krízist, itt veszítették el
legkevesebben állásukat.
Az ügyvezetõ hozzáfûzte, hogy a nehéz
gazdasági helyzet ellenére két fejlesztés
folyik, egy pedig rövidesen kezdõdik a
paksi ipari parkban. A 22-es ÉPÍTÕ
Tervezõ és Szolgáltató Kft. még tavaly
kezdte el a fejlesztést, egy irodaépületet és
egy csarnokot építenek. E vállalkozás
Pakson nem ismeretlen, de az ipari parkban korábban nem volt jelen. Teljesen
„újoncnak” számít az a szekszárdi vállalkozás, amely egy autóápolási szalon
kivitelezéséhez fogott hozzá. Az alapozási

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Új beköltözõk az ipari parkban

munkák elkészültek, kiépült a közmûcsatlakozás is. Dr. Sztruhár Sándor kiemelte,
hogy véleménye szerint mindenki számára
elõnyöket hoz a bõvítés, új adófizetõje
lesz a városnak, színesedik a szolgáltatási
paletta, az új szereplõ ösztönzõen hat a
versenyre.
Dr. Sztruhár Sándor hozzáfûzte, hogy
nemcsak az új befektetõ öröm, hanem az
is, ha a régiek fejlesztenek. Erre is van
példa a paksi ipari területen: az Univer

Kft. pályázati támogatást nyert telephelyfejlesztésre a Dél-dunántúli Operatív Programban. Ennek köszönhetõen
mintegy 60 milliós beruházás keretében
bõvíti raktárkapacitását. Ezek a
fejlesztések, ha nem is komoly nagyságrendben, de új munkahelyeket is
teremtenek, fûzte hozzá az ügyvezetõ,
aki szerint biztató, ha ebben a helyzetben
is fejlõdik a park.
Az ügyvezetõ arról is beszámolt, hogy a
tulajdonos önkormányzattal egyetértésben
egy inkubátorház építését tervezik. Ez egy
490 milliós beruházás, amelyhez 200 millió támogatást remélnek pályázaton. Dr.
Sztruhár Sándor szerint már most is volna
igény ilyenre, így nem kétséges számára,
hogy lesznek-e majd bérlõk. Az inkubátorházban az induló, még nem elég tõkeerõs
vállalkozások juthatnának lehetõséghez,
illetve új erõre kaphatnak azok, akiket a
válság megtépázott.
Az ipari park harminchat hektárjából
kilenc szabad. Húsz cég mûködik a
területen mintegy négyszáz alkalmazottal.
A tavalyi árbevétel meghaladta a 13 milliárd
forintot, a helyi iparûzési adó pedig, amelyet az ipari parkban lévõ cégek fizettek, a
270 milliót.
Vida Tünde

Az Európai Unió támogatásával valósul
meg a telephely bõvítése az Univer Kft.-nél
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg
A Dél-Dunántúli Operatív
Program (DDOP) keretén
belül a „Telephelyfejlesztés” tárgyú felhíváson az
UNIVER Építõipari és Szolgáltató Kft. 24.406.198 Ft
vissza nem térítendõ támogatást nyert. A részben uniós forrásból megvalósuló
projekt keretében az UNIVER Kft. telephelyén (Paks,
Kölesdi út 104., Ipari Park)
egy új, 300 m2-es csarnok
felépítésére és egy földmunkagép (minikotró) beszerzésére kerül sor.
Az új tároló építésével lehetõség nyílik a jelenlegi és új
kivitelezéshez szükséges
gépek, eszközök állapotának hosszú távú megóvásá-

ra, valamint a munkákhoz
szükséges, már beszerzett
és még be nem épített elemek, anyagok hatékony átmeneti tárolására. A földmunkagép
beszerzését
mind a korábbi amortizálódása, mind pedig a piaci
igények teszik szükségessé. A fejlesztéssel egy idõben sor kerül a létszám 3 fõvel történõ bõvítésére is.
„Az utóbbi idõk piaci helyzete
vállalkozásunkat hatékonyabb
gazdálkodásra sarkallta. Szükség volt olyan lépések megtételére, mely tevékenységeink
hatékonyságnövelõ átszervezésével, eszköztárunk ésszerûbb kihasználását segíti elõ.
Ezért iktattuk be telephely fej-

lesztési elképzeléseinket. Fõ
stratégiánk, hogy ebben a
visszafogott piaci idõszakban
kell megerõsíteni azokat az
adottságokat, melyek a válság
elmúltával vonzóak és versenyképesek tudnak lenni.” –
mondta Schveigert József, az
Univer Kft. ügyvezetõje.
Az új raktárfelület – várhatóan több és nagyobb volume-

nû megbízás akár párhuzamos vállalásához – több eszköz, gép és több átmenetileg
tárolt beépítendõ építési
szerkezet és anyag raktározását teszi majd lehetõvé, a
jelenleg felmerülõ torlódások, nem megfelelõ tárolás
és az ebbõl eredõ nagyobb
arányú rongálódás elkerülésével.
(X)

UNIVER Építõipari és Szolgáltató Kft
Cím: 7030 Paks, Kölesdi út 104.
Telefon/fax: 75/314-479
E-mail: univer.kft@freemail.hu
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Innovációs nagydíj az atomerõmûnek

A Magyar Innovációs Szövetség 1991-ben alapította a nagydíjat, amelyet évente egy olyan
bejegyzett társaság kaphat meg,
amely a megelõzõ évben nagy
jelentõségû innovációt valósított meg és ennek révén kiemelkedõ hasznot ért el. Az értékelésnél az eredetiséget és újszerûséget, a társadalmi hasznosságot
és a többleteredményt veszik figyelembe.
A paksi fejlesztés nyomán létrejött többlet erõmûvi kapacitás
a gazdasági elõnyökön túl segíti
a klímavédelmi célok teljesítését
és hozzájárul a villamos energia
árának alacsonyan tartásához.
Szép mûszaki feladatnak egy nagyon intelligens megoldása,
amely jelentõs gazdasági ha-

Fotó: Vida Tünde

Tízévnyi munkát koronázott
meg a 2009. évi Magyar Innovációs Nagydíj, amelyet idén a
Paksi Atomerõmû Zrt.-nek
ítéltek a blokkokon végrehajtott teljesítménynövelésért. A
kitüntetést Süli János vezérigazgató vette át a parlamentben március 26-án.

Az erõmûvet képviselõ delegáció (jobbról balra): Hamvas István,
Süli János, Szõke Larissza és Elter József, Pekárik Géza (hátul).
szonnal jár, jellemezte a nagydíjas fejlesztést Szabó Gábor, a
Magyar Innovációs Szövetség
elnöke. Hozzátette: az újítás, a
feltalálás csak az elsõ lépés a sikerhez, a szövetség fiókban lévõ
találmányokat nem jutalmaz,
fontos szempont a gazdasági haszon. Varga István gazdasági miniszter elmondta: az a célkitûzés, hogy a GDP három százalékát fordítsuk kutatásra, fejlesztésre. Mint mondta: a pénz fontos, de nem minden, szükség van

készségekre, képességekre és
kreativitásra. A díjat a gazdasági
tárca vezetõje az innovációs szövetség és alapítvány vezetõi társaságában adta át Süli Jánosnak.
A paksi atomerõmû vezérigazgatója a díj átvétele után arról
beszélt, hogy nagyon kevés
olyan sikerrõl lehet beszámolni,
amit mûszaki alkotómunka révén érnek el. – Ennek a díjnak
azért van nagy jelentõsége, mert
erõsíti azt a szellemet, szándékot, hogy ebbe érdemes munkát

Szakújságírókat képeznek
Nukleáris Újságíró Akadémiát szervez az
Országos Atomenergia Hivatallal szorosan együttmûködve a Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak
Egyesülete. Célja, hogy hasznos ismeretekkel járuljon hozzá az atomenergia hazai békés felhasználásának szakmailag
megalapozott, objektív újságírói ábrázolásához. A téma iránt érdeklõdõk kétéves
képzés keretében bõvíthetik ismereteiket.
A magyar nukleáris hatóságok, intézmények, kutatóhelyek látogatása, elõadások
sora szerepel a programban. A sort februárban dr. Rónaky József, az Országos
Atomenergia Hivatal (OAH) fõigazgatójának elõadása nyitotta. Márciusban az
Országos „Frederic Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Intézetbe
látogattak az újságírók, ahol az intézmény fõigazgatójától és munkatársaitól
tanulságos, érdekes elõadásokat hallhat-

tak. Áprilisban a paksi atomerõmûvel ismerkedhetnek az akadémia hallgatói.
Komornik Ferenc, a szakújságírók egyesületének elnöke elmondta lapunknak,
hogy másodízben rendezik meg az akadémiát. Tíz éve már szerveztek egy egyéves képzést, ennek résztvevõibõl alakult
meg az egyesület nukleáris szakosztálya.
– Annyi áltudományos nézet, tévhit terjedt el az atomenergiáról és annak felhasználásáról, hogy szükségét éreztük
annak, hogy eljuttassuk az újságírókhoz
a tudományos, objektív ismereteket –
mondta Komornik Ferenc az akadémiáról. Hozzátette, az OAH azonnal felajánlotta, hogy elõadásokat biztosít, és segít
abban, hogy az általában nem látogatott
intézményekbe bejussanak az újságírók.
Ez a fajta képzés Európa-szerte példa
nélkül való, mondta el a szervezet vezetõje.
-vida-

befektetni, a fiatalok számára
pedig azt az üzenetet közvetíti,
hogy érdemes tanulni – mondta.
Süli Jánost elkísérték az országházi díjátadásra azok a szakmai
vezetõk, akik ebben az évtizedes
munkában kiemelkedõ szerepet
játszottak. Így Hamvas István
mûszaki vezérigazgató-helyettes, Pekárik Géza mûszaki igazgató, Elter József mûszaki fõosztályvezetõ és Szõke Larissza,
az üzemanyag-beszerzésért felelõs osztály vezetõje.
A nagydíj odaítélésének indoklásában kiemelték, hogy a
szükségessé vált mûszaki átalakítások megtervezésével, kivitelezésével, a teljes körû biztonsági megalapozás elkészítésével
és a komplex hatósági engedélyezési folyamat végrehajtásával vált lehetõvé, hogy nyolc
százalékkal emeljék a négy paksi reaktor teljesítményét, amelyek így elérték az 500 MW villamos teljesítményt. Ezzel öszszesen 134 MW új, szén-dioxid
kibocsátástól mentes atomerõmûvi kapacitás létesült, amivel közel annyi oxigén takarítható meg, mint amennyit az öszszes magyarországi erdõ 6 százaléka termel.
Vida Tünde

Több mint évtizedes múltja van a Légy
az egészség rabja vetélkedõnek, amelynek
ezúttal is az ESZI adott otthont. Az Energetikai Szakközépiskola a Jövõ drogok nélkül
Alapítvánnyal és a Paksi Atomerõmû Zrt.
egészségközpontjával szervezte az önkormányzat által is támogatott versenyt. A középiskolás csapatokra elméleti kérdések
mellett sportos feladatok és egyéb egészségneveléssel, drogprevencióval és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdések vártak. Idén tucatnyi gárda vett részt a tudáspróbán Paksról, Szekszárdról, Tamásiból és
Lengyelbõl. A küzdelmet a „Tavaly másodikak lettünk” elnevezésû formáció nyerte:
Menyhei Dávid, Jantner Bálint, Tumpek
Tamás és Fekete Bertold (ESZI) négyesét a
tamási Béri Balogh Ádám iskola csapata,
illetve a szekszárdi Bezerédj iskola válogatottja követte. A versenyzõk a tapasztalatokon és tudnivalókon túl ajándékokkal tértek haza a vetélkedõrõl.
-vt-
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Közelebb került Budapest
tak. Ezek egyike állítólag a
gyûrûsi völgyhidat érinti: a hírek szerint megsüllyedt az építmény, repedést találtak a hídfejben. Végül az autópálya
megkapta az ideiglenes használatbavételi engedélyt.
Az M6-os Érd és Dunaújváros közötti szakaszát már
2006-ban átadták, az M0-ás
csatlakozása pedig 2008 szeptemberére készült el. Most három újabb szakaszt fejeztek be
a kivitelezõk. A DunaújvárosPécs közötti több mint száznegyven kilométeres sztrádát
két konzorcium építette magántõkébõl.
Az autópálya használata díjköteles, az árakról az autopalya.hu oldalon lehet informá-

Szûk két esztendõ. Ez ezúttal
nem a gazdasági helyzetet jellemzi, hanem azt az idõtartamot, amely alatt elkészült az
M6-os autópálya Dunaújvárostól Pécsig tartó szakasza.
Ezzel ezer kilométerre bõvült
a hazai sztrádák hossza, és
egy órával rövidült a Budapest-Pécs út megtételéhez
szükséges idõ. Az autópályát
lapzártánk után, szerdán avatták. A fácánkerti pihenõnél
Bajnai Gordon miniszterelnök
és Hónig Péter közlekedési
miniszter vágta át a szalagot.
Egy ideig kérdéses volt, hogy
az avatás után az autósok birtokba vehetik-e a pályát, mert
sajtóértesülések szerint a hatóságok több hiányosságot talál-

lódni. Az Állami Autópálya
Kezelõ Zrt. lapunkat úgy tájékoztatta, hogy a matrica hatósági áras termék, mint ilyen,
szabott ára van. Ez az elmúlt
években nem emelkedett: a
D1-es kategóriában a 4 napos
matrica ára októbertõl április
végéig 1170 Ft, májustól szeptemberig 1530 Ft. Matricát töltõállomásokon már eddig is lehetett vásárolni. Ezen felül a
mobilszolgáltatóktól sms-ben,
illetve bankkártya segítségével,
valamint interneten is van mód
úthasználati jogosultság megváltására, ebben az esetben a
szolgáltatók kényelmi díjat számolnak fel.
Azok, akik az autópályán
szeretnének utazni, felhajthat-

nak rá a biritói csomópontnál,
amit Paks-Délnek neveznek, a
németkéri úton a gyapai csomópont érhetõ el, illetve a Tanya csárdánál az úgynevezett
Gabonás-völgyi felhajtó is
rendelkezésükre áll. Két benzinkút épült a közelben, illetve komplex pihenõ. Az M6-os
autópálya Dunaújváros –
Szekszárd szakaszát az M6
Tolna Üzemeltetõ Kft. üzemelteti. A cég székhelye a
Dunaszentgyörgy melletti autópálya mérnökségen van. Az
autópálya-rendõrség viszont
Pakson, a lakótelepen állomásozik, vezetõje Bakonyi László, a Paksi Rendõrkapitányság
volt közlekedési alosztályvezetõje.
-vt-

Új kihívást jelent az autópálya
átadása a sztráda mentén fekvõ
tûzoltóságok számára. Az erre
való felkészülést szolgálta az a
gyakorlat, amelyen az illetékes
paksi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóság mellett az atomerõmû tûzoltósága és szekszárdi, valamint dunaújvárosi lánglovagok vettek részt a gyûrûsi
völgyhídnál. Azért választották
ezt a helyszínt, mert ez a legnagyobb ilyen típusú objektum a
megyében, mondta el Árvai
Imre, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mentésszervezési osztályvezetõje.
Az idõpontot is igyekeztek körültekintõen meghatározni, közel az átadáshoz, de még a forgalom megindulása elõtt gyakorlatoztak. A híd hossza 631,
mélysége 30 méter, tájékoztatott Árvai Imre.
A feltételezett szituáció szerint egy személyautó teherkocsival ütközött az autópályán,
éppen a gyûrûsi híd közepén. A
közben érkezõ autóbusz vezetõje, hogy elkerülje az ütközést,
félrerántotta a kormányt, és a
szalagkorlátot átszakítva, utasaival együtt a mélybe zuhant.

Fotó: Molnár Gyula

Szimulált szerencsétlenség a völgyhídon

A „baleseti helyszín” elõkészítése sok körültekintést igényelt, hiszen az autóbusznak le
kellett kerülnie a híd alá. Ezt
egy Pécsrõl érkezett speciális
daruval oldották meg. Természetesen ez a berendezés szolgált késõbb az autóbusz kiemelésére is, de ne szaladjunk enynyire elõre. Miután a paksi tûzoltóság a területileg illetékes, a
riasztásra kiérkezõ csapat szolgálatparancsnoka vezényelte le
a gyakorlatot. A tûzoltók egy
része a két autó ütközése során
kifolyt veszélyes folyadék ártalmatlanítását szimulálta, míg
a többiek a mélybe zuhant au-

tóbusz utasaival törõdtek. Egy
feltételezett sérültet hoztak fel
alpintechnikai eszközök segítségével. A paksi és erõmûves
tûzoltóságon egyaránt ismerik,
alkalmazzák ezt a módszert. A
híd korlátján át ereszkedtek
mélybe a lánglovagok és hozták fel kötelek, karabinerek segítségével a sérültet, akit ezúttal az autópálya e szakaszát
építõ PORR Kft. munkatársa
alakított. A hordágyat Bán Ferenc, az erõmûves egység szerparancsnoka „kísérte” fel a harmincméteres mélységbõl. Mint
elmondta, nem volt egyszerû
feladat, hiszen a híd íve miatt a

pályatest alá érkeztek és úgy
kellett kiemelni a hordágyat.
Persze mindezt úgy, hogy maga
is köteleken lógott. A sérült
után a már korábban említett
hatalmas daruval a buszt is kiemelték.
Árvai Imre elmondta, hogy kiértékelik a gyakorlatot, tapasztalatait pedig beépítik a munkájukba. Hozzátette, hogy szerencsére ilyen komplikált baleseti
szituáció rendkívül ritka. Bán
Attila tûzoltóparancsnok hozzáfûzte: a gyakorlat során ritkán
alkalmazott alpintechnika mellett a másokkal való együttmûködést is alkalmuk volt tesztelni. A mentésben négy tûzoltóság
harminc tûzoltója vett részt.
Néhány nappal az átadás elõtt
valódi, igen súlyos baleset történt az M6-os autópályán. Tolnánál egy kisteherautó ütközött
frontálisan egy lánctalpast szállító trélerrel. A kisteherautó,
amelyet vezetõfülkéjén keresztül szinte felnyársalt a lánctalp,
felismerhetetlenségig összegyûrõdött. A kisteherautó sofõrje a helyszínen elhunyt,
egyik utasa könnyen sérült.
-tünde-
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A térség fejlesztésével összefüggésben az M6-os autópálya
megnyitásában és az atomerõmû bõvítésében rejlõ lehetõségekrõl, valamint az oktatásról
beszélt Horváth Zsolt, az
MSZP országgyûlési képviselõjelöltje Dunaföldváron tartott fórumán. A találkozóra a
párt paksi szervezete meghívta Varga Zoltán önkormányzati és területfejlesztési minisztert, akivel Faddra és
Nagydorogra is ellátogattak.
Varga Zoltán önkormányzati és
területfejlesztési
miniszter
(képünkön) lapunk érdeklõdésére elmondta, hogy mindenféleképpen átalakításra szorul a magyar önkormányzati rendszer. Az
önkormányzatiságot meg kell
tartani a településeken, ugyanakkor a képviselõ-testületek létszámát csökkenteni kellene, illetve
az önkormányzati hivatalok szá-

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Bevonnák a hátrányos helyzetûeket az oktatásba

mát átgondolni úgy, hogy a
rendszer hatékonyabb, ésszerûbb és gazdaságosabb legyen
– vélekedett. A nagydorogi látogatásán tapasztaltakkal kapcsolatban kiemelte, hogy ha az
elsõszámú vezetõ agilis, tevékeny képviselõ-testület és közösség veszi körül, akkor a
problémák ellenére is tud fejlõdni egy település. Horváth
Zsolt, az MSZP országgyûlési
képviselõjelöltje elmondta,

hogy az autópálya megnyitásával könnyen és gyorsan elérhetõvé válik Dél-Magyarország,
illetve Budapest mint közigazgatási, ipari központ, ami a befektetõk számára nagyon fontos szempont. Az atomerõmûrõl szólva kiemelte, hogy a bõvítés a következõ tíz évben
egészen biztosan meghatározza választókerületünket, mind
munkahelyteremtõ, mind munkahelymegtartó képességében,
ahogy az oktatás tekintetében
is, hiszen a megvalósításhoz,
illetve a késõbbi üzemeltetéshez munkaerõre lesz szükség.
Ehhez szakembereket kell képezni, amire a Pakson és környékén mûködõ középiskolák
kiválóan alkalmasak, biztosítani tudják a megfelelõ szakember-utánpótlást. Az oktatásról
szólva kifejtette, hogy azokat,
akik eddig hátrányos helyzetük
miatt kimaradtak, be kell vonni

az oktatásba. Ezek az emberek
ugyanis jelenleg csak a másodlagos munkaerõpiacon találnak
lehetõséget, például az Út a
munkához program keretében,
amelyet folytatni kell, ugyanakkor önálló boldogulásuk lehetõségét is meg kell teremteni. A szakképzésben nagyon
fontos, hogy olyan gyakorlati
helyek épüljenek ki, ahol a
gyerekek tényleges tudást szerezhetnek, szükség van az ösztöndíjprogramra, és az is kiemelendõ, hogy az iskolákban
történjenek képzések a hiányszakmákban. Meg kell tanítani
az embereket arra, hogyan kell
élethosszig tanulni, hogy mindig keresettek legyenek a munkaerõpiacon. Az MSZP következõ kampányrendezvényét
Pakson, a Duna Hotelben tartja
április 6-án 16 órától. Vendégük Oszkó Péter pénzügyminiszter lesz.
Kohl Gyöngyi

A térség vállalkozásait fel kell készíteni a az erõmûbõvítésre, hogy lehetõség szerint helyi cégek kapják a munkákat –
errõl is beszélt Horváth Zoltán, a Jobbik képviselõjelöltje
lakossági fórumokon, amelyek során a kistérség minden településére ellátogatott.
Lakossági fórumot tartott a Jobbik Magyarországért Mozgalom
március utolsó szombatján
Nagydorogon és Németkéren. A
vendégelõadó ezúttal Kovács
Béla volt (képünkön), aki 2005
óta a Jobbik Külügyi Bizottságának elnöke. – Mindenki a Jobbik
elõretörésének okait kutatja. Ez
egy valóban alulról szervezõdõ,
az emberek elégedetlenségét kifejezni kívánó mozgalom, mely
az ország második legerõsebb
nemzeti szervezetévé alakult. Ez
annak is köszönhetõ, hogy a lakossági fórumokon büszkén,
nyílt tekintettel, tiszta lelkiismerettel válaszolunk az érdeklõdõk
kérdéseire – taglalta az elõadó,
aki elmondta, több mint négy-

ezer lakossági fórumot tartottak
az országban, így megismerhették a választópolgárok a fõbb
programpontokat. Brüsszelben,
az Európai Parlamentben dr.
Morvai Krisztina, Balczó Zoltán és Szegedi Csanád politikai
tanácsadójaként dolgozó politikus az Európai Nemzeti Mozgalmak Szövetségének alelnöke
is egyben. – A szövetség tagjai
lelkesen és nagy odafigyeléssel
kísérik kampánymunkánkat.
Szurkolnak nekünk, velünk
vannak és bíznak abban, hogy
óriási sikert fog elérni a Jobbik
az áprilisi választásokon – tette
hozzá Kovács Béla.
Horváth Zoltán, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Tol-

na megyei 2. számú választókerületének országgyûlési képviselõjelöltje a kistérség minden településére ellátogatott.
Ezeken az alkalmakon megbizonyosodhatott arról, hogy a
Jobbik támogatottsága erõsödik, mely mint mondja, a hitelességnek köszönhetõ. A csaknem száz fõs nagydorogi hallgatóság elõtt Horváth Zoltán
arról is beszélt, hogy az atomerõmû bõvítésekor a térség
szerepvállalását tartja a közeljövõ legfontosabb feladatának.
– A választókerületi vállalkozásokat és munkavállalókat fel
kell készíteni az erõmûbõvítésre, hogy magyar, lehetõség
szerint helyi cégek kapják a
munkákat, ne a külföldiek,
vagy külföldi tõke által támogatott leányvállalatok – fogalmazott a képviselõjelölt. A mezõgazdasággal kapcsolatban
hozzátette: vissza kell szerezni

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Mezõgazdaság: vissza kell szerezni a hazai piacot

az elveszített hazai piacokat,
valamint az erre épülõ élelmiszer- és feldolgozóipart is erõsíteni kell.
A térségben több lakossági fórumot már nem tervez a szervezet, de igény esetén ez még változhat. Az interneten is tájékozódhatnak a választópolgárok a
Jobbik Magyarországért Mozgalom programpontjaival kapcsolatban a www.paks.jobbik.
hu honlapon.
Faller Gábor
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A Fidesznek nem csak lehetõsége, hanem kötelessége is egy
nagyon éles határvonalat húzni. Részben a múlt bûneit kimondani, feltárni, a bûnösöket felelõsségre vonni. Ez a
könnyebbik része, a nehezebb: hogy saját magával
szemben, minden közbizalmat
betöltõ állás képviselõjével
szemben azt érzékeltetni,
hogy itt egy új világ van, új
korszak, új szabályrendszer –
mondta Pakson Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke.
Mindnyájunk szívében, vágyaiban az van, hogy ott kellene
folytatni, ahol 2002-ben abbahagytuk, de ott nem lehet, nagyon messze van az az állapot.
A jelentõsen megnõtt államadósság, a lényegesen szûkebb
mozgástér ezt nem teszi lehetõvé. A Fidesznek sincs csodafegyvere, el kell telnie 2-3 év-

nek, hogy látszanak a kormány
következetes intézkedéseinek
eredményei – mondta Pokorni
Zoltán paksi látogatása alkalmával, aki a türelemre hívta fel a figyelmet. Mint mondta, nyilván
lesznek olyanok, akik már néhány hónap elteltével elégedetlenek lesznek, ám a többség
pontosan tudja, hogy egy új kormánytól mi remélhetõ ilyen rövid idõn belül. Az emberek türelméhez azonban elengedhetetlen, hogy új fejezetet nyissanak
a magyar közéletben. – Ha a politikai kultúrán nem tudunk változtatni, akkor ehhez a magyar
társadalom nem fog asszisztálni.
Zuschlagos, BKV-s, pártfinanszírozós, számonkérhetetlen,
korrupció gyanújától állandóan
körüllengett közügyekhez nem
ad idõt a magyar társadalom –
taglalta. Mint mondta, a múlt
rendbetétele lényeges feladat a
következõ kormány számára, de

ami igazán nehéz: a sajátjaival
következetesnek lenni, és ha hibát követ el, akkor kíméletlennek.
– Nem lehet turkálni a kasszában, ez mostantól nem bocsánatos bûn. Nem nézhetünk el magunk körében sem olyan dolgokat, amiket nem nézünk el a politikai riválisoknak – mondta.
Mindez nyilván nem csak a politikában van jelen, hanem átitatja a társadalom valamennyi
szegletét, ám azt kell elérni,
hogy jobban megérje tisztességesnek lenni, mint tisztességtelennek – e nélkül szétesik az ország. Mivel a politika szerepelt
le, ebben készülünk elsõként a
változtatásra, emelte ki Pokorni
Zoltán.
Az oktatási tárca egykori vezetõje saját szakterületérõl szólva
elmondta, hogy a nagyobb állami szerepvállalás elengedhetetlen. Míg 2002-ben az egy tanu-

Április 11-re tûzték ki az országgyûlési
képviselõk választását, a szavazás 6-tól 19
óráig tart. A második forduló április 25-e,
vasárnap. Paks Tolna megye 2. számú választókörébe tartozik, ahol négy jelölt közül választhat a több mint 46 ezer erre jogosult választópolgár. Hetvennél több szavazókörben lehet leadni a voksokat, ebbõl
Pakson 22 mûködik beleértve a külsõ városrészeken lévõket is.
A szükséges elõkészületeket a dr. Blazsek
Balázs fõjegyzõ által vezetett, köztisztviselõkbõl álló, nagyjából tízfõs választási iroda végzi, magának a választásnak az operatív lebonyolítását pedig a szavazatszámláló
bizottságok. Ezeknek három tagját az önkormányzatok biztosítják, egyet-egyet pedig a jelöltet állító szervezetek delegálhatnak. A tagoknak esküt kell tenniük, erre
Pakson április 7-én kerül sor.
Mozgó urnát elõre, illetve a választás napján lehet kérni akkor, ha valaki mozgásképtelen. Az igazolással szavazók csak az erre
kijelölt szavazókörökben voksolhatnak.
Ilyen minden településen, illetve kerületben
egy van. Pakson a polgármesteri hivatalt

Fotó: Molnár Gyula

Választási tudnivalók

kell ezeknek a választóknak felkeresniük,
ugyanitt veszik majd számba a külképviseleti szavazók voksait is. Húsz alatt van azok
száma, akik jelezték, élnének ezzel a lehetõséggel, mondta el a fõjegyzõ.
A választási iroda vezetõje elmondta,
hogy amennyiben valakinek a választás
rendje ellen van kifogása, bizonyítékkal
alátámasztva azonnal bejelentést tehet a vá-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Két-három év kell az eredményekhez

lóra esõ állami normatíva 185
ezer forint volt, addig ma 132
ezer forint, pedig reálértéken
320 ezernek kellene lennie.
Mindehhez költségvetési forintok kellenek, ezek gyarapodásához pedig az, hogy többen fizessenek adót, ezért elsõdlegesen a
gazdaságot kell élénkíteni, beindítani. Ám amint van pénzügyi
mozgástér, az oktatásra lényegesen nagyobb figyelmet kell
fordítani, hiszen e terület közremûködése nélkül bármilyen reform elképzelhetetlen – mondta
a politikus.
Dávid Ildikó

lasztási bizottságnál. Amennyiben az eredmény ellen szeretne valaki fellebbezni, azt
a szavazókörök bezárását követõ 24 órán
belül teheti meg a helyi választási bizottságnál, amelynek szintén vannak önkormányzat által választott és jelölõ szervezetek által delegált tagjai. Elõbbiek: az elnök
Szabó Vilmos Béla evangélikus lelkész, a
helyettes dr. Várszegi Ernõ, tag: dr. Glósz
Gábor. A pártdelegáltak: Bogáncs Tamás,
Osztermájer László és Rákosi Gusztáv.
A szavazásra mindenkinek magával kell
vinnie egy személyazonosításra alkalmas
okmányt – személyigazolványt, útlevelet,
jogosítványt – illetve a lakcímkártyát, tette
hozzá a jegyzõ.
A szavazólapok nyomdában vannak, tartalmukat jóváhagyta a választási bizottság,
jövõ héten érkeznek meg a településekre.
Mindenki kettõ lapot kap, egyiken a négy
jelölt neve szerepel ábécésorrendben, a másikban a pártoké kisorsolt sorrendben. A kijelölt körben egyértelmûen kell jelezni a választott képviselõt, illetve pártot, mert
amennyiben ez nem így történik, érvénytelen lesz a szavazat. Az viszont, ha valaki
például aláírja vagy más megjegyzést, véleményt ír rá, nem érvényteleníti, tette hozzá
a jegyzõ.
Vida Tünde
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Négy országgyûlési képviselõjelölt közül
választhatunk a paksi kistérségben április
11-én, akiket ábécé sorrendben mutatunk
be a lapban. A Paksi Hírnök lehetõséget
biztosított, hogy minden induló azonos
terjedelemben bemutatkozhasson, illetve
kiemelje az általa fontosnak ítélt programpontokat, tennivalókat, valamint hogy milyen módon képzeli mindezek megvalósítását. Az alábbiakban a képviselõjelöltek
szerkesztõségünkbe eljuttatott terveit ismerhetik meg.

Földesi-Szabó László
(Magyarok Egymásért Szövetség)

Földesi-Szabó László a Magyarok Egymásért Szövetsége
elnöke vagyok, Budapesten,
1957. július 22-én születtem.
A békéscsabai Rózsa Ferenc
gimnáziumban érettségiztem.
1983 szeptemberében saját
kérésemre felvételt nyertem a
Budapesti Rendõr-fõkapitányság Bûnüldözési Osztályára, nyomozónak. 1990-ben
államvizsgáztam a Rendõrtiszti Fõiskola Bûnügyi Szakán. Ezután az Országos
R e n d õ r- f õ k a p i t á n y s á g o n
megalakuló Szervezett Bûnözés Elleni Szolgálat csoportvezetõje lettem, majd a jogutód Központi Bûnüldözési
Igazgatóság osztályvezetõ helyettese, késõbb az ORFK
Bûnügyi Fõigazgatóság egyik

osztályvezetõje, egyben fõosztályvezetõ-helyettese voltam. 2000. szeptember 31-én,
saját kérésemre nyugállományba vonultam.
1993-ban egy fiú gyermekem, majd 2007-ben egy leány
gyermekem született.
2006 februárjában megalapítottuk a Magyarok Egymásért
Szövetsége pártot, melynek
azóta is az elnöke vagyok.
A Magyarok Egymásért
Szövetsége (MESZ) megalakulását követõen a hazai közállapotok szinte minden területen elengedhetetlen változtatását hirdette meg. A Magyarok Egymásért Szövetsége
programja ennek jegyében kínál gyökeresen új (társadalmi, gazdasági és jogi viszonyokat eredményezõ) szerzõdést Magyarország, illetve a
magyar társadalom egésze
számára.
A MESZ a hazai politikai
erõk között egyedülálló módon társadalmi programja
centrumába az évtizedek óta
felélt hazai humántényezõ általános szintjének emelését,
vagyis az ember létezésének
teljesebbé tételét, egyensúlyának megteremtését helyezte.

Horváth Zoltán
(Jobbik Magyarországért Mozgalom)

Horváth Zoltán, 40 éves állattenyésztõ mérnök vagyok, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Tolna megyei 2. számú választókerület országgyûlési képviselõjelöltje. Rendõri pályafutásomat Baján kezdtem, majd a
paksi atomerõmû õrzésében
vállaltam szerepet a rendõrség
különleges egységének (Neutron kommandó) tagjaként, egészen 2003-as nyugdíjazásomig.
Jelenleg mezõgazdasági vállalkozásból és vagyonvédelmi
szolgáltatásból biztosítom feleségem és öt gyermekem megélhetését.
Az ország, a nemzet és a választókerület problémáit csak a
jelenlegi politikai és gazdasági
oligarchiától teljesen független,
a nemzeti tudaton és erkölcsön
alapuló politikai erõ képes megoldani.
A Jobbik „Radikális Változás”
címet viselõ programja minden
értelmes, tisztességes és igazságszeretõ magyar ember programja. A programban foglalt elemek
közül én a következõ legfontosabb pontokat emelem ki, amelyeket minden eszközzel, helyi
és országos szinten is képviselni
fogok, amennyiben a választópolgárok bizalmából az országgyûlésbe jutok:
Az elmúlt 20 év politikai és
gazdasági rombolásában résztvevõ minden politikai párt teljes
elszámoltatása, a politikusbûnö-

zõk pártállásától függetlenül. A
privatizáció során ellopott és elherdált nemzeti vagyon visszaszerzése. Az országot behálózó
korrupció, és a közpénzek eltüntetésének felszámolása.
A képviselõi visszahívhatóság
intézményének bevezetése, a
mentelmi jog eltörlése, valamint
a politikusok által elkövetett
bûncselekmények esetében a
kétszeres büntetési tétel alkalmazása.
Az ország termõföldjeinek és
természeti kincseinek fokozott
védelme, mert ezek nem adhatók
külföldi tulajdonba. A mezõgazdasági nagybirtokrendszer helyett a családi gazdaságok támogatása és megerõsítése.
A családi adózás és fõállású
anyaság bevezetésével kell elõsegíteni a családok gyarapodását és minél több gyermek tisztességes felnevelését.
Az államadósság mértékének
és ütemezésének újratárgyalása,
a multinacionális cégek és a
bankok profitjának kemény
megadóztatása.
A közbiztonság megteremtése
és a cigánybûnözés visszaszorítása érdekében vidéken fel kell
állítani a csendõrséget. A segélybõl élõket törvényi erõvel
rá kell kényszeríteni a munkára.
Választókerületemben kiemelkedõ jelentõségûnek tekintem a
helyi és környékbeli kis- és középvállalkozások felkészítését,
megerõsítését, hogy beszállító
és kiszolgáló tevékenységükkel
be tudjanak kapcsolódni az
atomerõmû bõvítésébe.
Rendkívül fontosnak tartom,
hogy mindenkiben tudatosuljon, ez nem „csak egy választás”, hanem ezen a választáson
népítélet születhet az elmúlt 20
év politikájáról és politikusairól
is. Most fog eldõlni, hogy Magyarország a magyaroké lesz-e,
vagy véglegesen elveszik!
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Horváth Zsolt

Tóth Ferenc

(Magyar Szocialista Párt)

(FIDESZ – KDNP)

donban maradjon. A beruházás,
majd az üzemelés során a beszállítók 30-40 százalékának a
hazai vállalkozások körébõl kell
kikerülnie.
Másfelõl a gazdaságban az
egyelõre képzetleneknek, a
szegényeknek és alacsony
iskolázottságúaknak új eszközökkel is munkahelyet kell biztosítani a gazdasági növekedéshez. Erõforrásként a hazai tõkét – a munkaerõt, a földet –
nagyobb arányban felhasználni. A vidék megtartó ereje, a vidéki életminõség javulása a
mainál versenyképesebb mezõgazdaságon, a közlekedésen, a
nagyvárossal lépést tartó iskolán, az erõs kis- és középvállalati szektoron alapul. Annak érdekében, hogy a vidék több
munkahelyet nyújtson, növeljük az élelmiszerellátásban a
hazai jó minõségû, versenyképes árú, biztonságos élelmiszerek arányát. Kihasználhatjuk
versenyelõnyünket: a kiváló
adottságokkal rendelkezõ mezõgazdaságot, ha képessé teszszük nagy tömegû és megbízható minõségû élelmiszer elõállítására. Paks, Dunaföldvár és
a környezõ települések földterületei, hagyományai különösen alkalmasak erre. Ösztönözzük a konzervipar újraélesztését a térségben.
Elsõ teendõmnek a közbiztonság erõsítését tartom. Minden törvényes eszközt felhasználva visszaszorítjuk a bûnözést, ahol kell, akikkel szemben kell, határozott és azonnali rendõri fellépéssel. A társadalomba beilleszkedni akaró,
normális magatartást tanúsító
cigány emberekkel, közösségekkel viszont a sok évtizedes
helyi hagyományoknak megfelelõen együtt kell élni, közösen
kell tenni a közbiztonság érdekében.

közbiztonságban éppen úgy,
mint a pénzhiány miatt éppen
vegetáló egészségügyünkben, vagy a források híján
mindinkább romló önkormányzati utakban.
Aki alapos változást szeretne, az nem kísérletezik, nem
a hangerõ, a jól hangzó, de
gyakran teljesíthetetlen ígéretek alapján dönt, hanem
amellett teszi le voksát, aki
már bizonyította elkötelezettségét.
Aki ismeri választókerületét, osztozik a paksiak örömeiben, együtt ünnepel velük, de osztozik gondjaikban
is, hiszen a polgárok bármikor megkereshettek ügyesbajos dolgaikkal. A választópolgár tisztában van azzal,
amit eddig közös munkával
elértünk.
Válságos helyzetünkbõl a
kilábalás egyetlen útja a
munkahelyteremtés. Ebben
komoly szerepe lesz a kis és
közepes vállalkozók és a
gazdák helyzetének megerõsítésén túl a választókerület
egyik legnagyobb munkaadójánál, a paksi atomerõmûnél tervezett beruházásoknak is. Elõzetes becslések
szerint ezen a beruházáson 56000 munkavállaló fog dolgozni, reményeink szerint
nagy számban a környezõ településekrõl.
Tisztelt Paksi Polgárok!
Amikor leadják szavazatukat, akkor leendõ képviselõjükön keresztül arról is döntenek, kit kívánnak a következõ négy esztendõben Magyarország miniszterelnökeként látni. Arra kérem Önöket, hogy mindezeket gondolják végig, szavazzanak a
Fidesz-KDNP listájára és
tüntessék ki személyemet bizalmukkal.

Horváth Zsolt vagyok, 47 éves,
nõs, két gyermek édesapja. A
Kilián György Repülõ-Mûszaki
Fõiskola vadászrepülõgép-vezetõ szakán folytattam tanulmányaimat, ahol 1984-ben avattak
hivatásos tisztté. 1985-ben
orosz nyelv és irodalom tanári
diplomát is szereztem. 1985–
1996 között a Magyar Honvédségnél vadászrepülõgép-vezetõként teljesítettem szolgálatot.
1996 szeptemberétõl mérnöktanárként a dunaföldvári Magyar László Gimnázium és
Szakiskolában dolgozom. 1998ban, 2002-ben és 2006-ban
Dunaföldváron a helyhatósági
választásokon önkormányzati
képviselõnek választottak. Választott megyei önkormányzati
képviselõként a gazdasági és a
mezõgazdasági bizottságokban
tevékenykedem.
A magyar gazdaság csak akkor fejlõdhet, ha a munkahelyteremtés érdekében kettõs súlypontja lesz. Egyfelõl a legmodernebb iparágak, az innováció,
a tudásipar középpontjává kell
tennünk az országot, amely idevonzza a külföldi tõkét, jó munkahelyeket teremt. Paks és térsége számára ez a lehetõség
adott. Elvi döntés született az
atomerõmû bõvítésérõl, amely
összességében mintegy 2.200
milliárd forintos beruházást jelent. Biztosítjuk, hogy a paksi
atomerõmû tartós állami tulaj-

Winston Churchill egyszer
úgy fogalmazott, Amerika a
helyes politikát követi, ha
már minden más lehetõséget
kipróbált. Nos, már Magyarországról is elmondható,
hogy nem maradt más esélyünk, minthogy a helyes
irányba induljunk el, hiszen
az utóbbi nyolc esztendõben
minden zsákutcát kipróbáltattak velünk.
Hazánk válságos helyzete
egyúttal ékesen mutatja,
hogy a választók és a választások igenis alapvetõen befolyásolják az ország sorsának
alakulását. 2002-ben Magyarország a térség éllovasának számított, az országnak a
kormányváltással elkezdõdött hanyatlására nincs más
ésszerû magyarázat, mint a
szocialista-liberális kabinetek csapnivaló kormányzása.
Elég ma megnézni egy felvidéki kistelepülést, hogy lássuk, hol tarthatnánk ma, ha
2002-ben és 2006-ban nem
csak sokan vagyunk, hanem
elegen is a gyõzelemhez.
A rossz kormányzás nemcsak elvont számokban és
százalékokban érhetõ tetten,
hanem ott van a mind reménytelenebb álláskeresõk
problémáiban, a nagy nehézségek közepette kifizetett
számlákban, az immár szinte
elviselhetetlenné
romlott
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Városháza

Gyámhivatal

A Városi Gyámhivatal önálló szakmai
egységként mûködik a polgármesteri hivatalon belül, munkáltatójuk a jegyzõ, a
szakmai felettes szerv viszont a Tolna Megyei Államigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatala. A gyermekek védelme érdekében feladatuk többek között dönteni a
tartós vagy átmeneti nevelésbe vételrõl,
annak megszüntetésérõl, örökbefogadással kapcsolatban az örökbefogadók alkalmasságáról, az örökbefogadás engedélyezésérõl. Idén eddig 22 gyermeket kellett
kiemelni családjából a hozzájuk tartozó
településeken, tizenkettõ esetében még
nem dõlt el, hogy intézeti nevelt lesz-e,
vagy van olyan hozzátartozója, aki megfelel nevelésére és vállalja azt, esetleg bírósági pert kell indítani elhelyezésére. Utóbbit a gyámhivatal megteheti a gyermek elhelyezése mellett szülõi felügyelet visszaállítása, megszüntetése, örökbefogadás
felbontása, gondnokság alá helyezés és
annak megszüntetése ügyében. Dönt szülõi felügyeleti joggal, gyermektartásdíjjal,
valamint gyámsággal és gondnoksággal

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Hetente egyszer összeülnek és áttekintik
az aktuális ügyeket, együtt is keresve a
legjobb megoldást, hiszen emberi sorsokról döntenek, ami óriási felelõsség. A
Paksi Városi Gyámhivatalnál, amelyhez
13 település tartozik, három ügyintézõ
dolgozik, vezetõjük dr. Kissné Bujdosó
Klára, aki ügyintézéssel is foglalkozik.

kapcsolatban, a pénzbeli támogatásoknál
gyermektartásdíj megelõlegezésérõl, az
átmeneti és tartós nevelésbõl kikerülõk
esetében otthonteremtési támogatásról.
Feljelentést tesz gyermek veszélyeztetése,
tartás elmulasztása, illetve gyermek sérelmére elkövetett bûncselekmény miatt,
foglalta össze hatáskörüket dr. Kissné Bujdosó Klára. A gyámhivatal vezetõje hozzátette: ezzel a felsorolás még korántsem
teljes. Munkájuk során számos jogszabályt kell alkalmazniuk és így naprakészen ismerniük, többek között a gyermekvédelmi törvényt, a családjogi törvényt, a
polgári törvénykönyvet, a családi pótlékot
folyósító szervek jogszabályait, de például
a gondnokoltak ügyeiben a befektetési lehetõségek, életbiztosítások, ingatlan

ügyek, hitelkonstrukciók terén is járatosnak kell lenniük, hiszen készpénz- illetve
ingatlanvagyonukat kezelniük kell, minden ezekkel kapcsolatos ügyben határozatot hozniuk. Ezen a területen van talán a
legtöbb munkájuk.
A gondnokoltak között lehetnek pszichiátriai problémával, vagy idõskori demenciával élõk, értelmi sérülés miatt cselekvõképességükben, döntéshozó képességükben részben vagy teljesen korlátozott
emberek. A pálfai és andráspusztai szakosított intézményben 300 körül mozog a
gondnokoltak száma, és akkor még nem
beszéltünk az otthonukban segítettekrõl.
A gyámhivatal munkatársai törvényességi
szempontból eddig mindig jó döntést hoztak, amirõl tanúskodik, hogy tavaly összesen 5086 ügyiratuk volt, ebbõl 1500 határozat, amelybõl hat fellebbezés érkezett
az ügyfelektõl, ám a megyén mindegyik
döntésüket helyben hagyták. A számok
azonban nem mutatják meg, hogy lelkileg
milyen megterhelõ a munkájuk, amelynek
során többségében nehéz sorsú embereknek, gyerekeknek próbálnak segíteni.
Csupán egy történet példaként erre: az
óvodában észrevették, hogy a gyermeken
harapásnyomok vannak. Elvitték az orvoshoz, értesítették a rendõrséget. Még
aznap kiemelték a családból és csecsemõotthonba került. Az egyik szülõ lemondott
felügyeleti jogáról a gyámhivatal elõtt, a
másikat nem sikerült nyilatkoztatni, tõle
bírósági úton vonták meg szülõi felügyeleti jogát. A gyermeket azóta örökbe fogadták, és a visszagondozás tanúsága szerint szép élete van.
-gyöngy-

Bõvülõ kapcsolatok Galántával
Paksi küldöttség járt a közelmúltban Galántán, a
képviselõ-testület néhány
tagja, illetve önkormányzati cégek képviselõi. A delegáció a már hagyományos
labdarúgó tornán képviselte a várost, de más küldetésük is volt.
A paksi küldöttséggel tizenketten látogattak el Galántára, hogy õrizve a sok éves
hagyományt ismét összemérjék a többi csapattal erejüket,
fürgeségüket a focipályán.
Idén a paksi, valamint a
galántai önkormányzat, helyi

vállalkozók, illetve a térség
polgármestereinek együttese
küzdött az elsõségért. A mieink úgy indultak útnak, hogy
felülmúlják tavalyi második
helyezésüket, ami sikerült.
Igaz, csak ha hátulról nézzük
a sorrendet. De tréfát félretéve, nem keseredett el a társaság, mert egyrészt a lényeg a
találkozás volt, másrészt további küldetéseikben sikerrel
jártak. Az egyik az volt, hogy
eleget téve a kedves invitálásnak elvigyék paksi diákok
szobrait, festményeit, rajzait
a
Galántai
Biennáléra.
Herczeg József tanácsnok el-

mondta, az önkormányzat azt
tervezi, hogy a fiatalok felkészítõ tanárait kiutaztatja az
áprilisi kiállítás-megnyitóra.
A másik feladat az volt, hogy
tájékoztassák Galánta egyetlen magyar tannyelvû általánosa, a Kodály Zoltán Alapiskola igazgatóját arról, hogy
a Bezerédj Általános Iskola
örömmel fogadná, ha együttmûködési megállapodást kötnének. A hírt Oláh Hajnalka,
az intézmény igazgatója
örömmel fogadta. Herczeg
József arról számolt be, hogy
ha a partnerség megvalósul,
akkor mindhárom paksi ön-

kormányzati iskolának lesz
ilyen kapcsolata. A Deák iskolának ugyanis Kézdivásárhelyen és Visken, míg a II.
Rákóczi Ferenc iskolának
Reichertshofenben van partneriskolája. Mindezek mellett egyeztették a felek a további találkozásokat. Testvérvárosunk a Galántai Vásárra invitálja a paksiakat, õk
pedig már nagyon várják az
idei Gastroblues Fesztivált,
ahova terveik szerint elhoznak egy ezerhétszáz adag étel
elkészítésére alkalmas látványkonyhát.
Kohl Gyöngyi
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szülõ oda írathatta gyermekét,
ahova szerette volna – tájékoztatott Péterné Iker Ivett, az
önkormányzat oktatási és kulturális csoportjának vezetõje.
A felvételrõl írásban kapnak
értesítést a szülõk az érintett
iskoláktól. A várólistákról az
intézmények igazgatói döntöttek.
A Bezerédj Általános Iskola
és Diákotthon gyógypedagógiai tagozata sajátos helyzetû
a beíratás szempontjából,
mert a Kossuth Lajos utcai in-

tézménybe csak szakvéleménnyel rendelkezõ gyermekek vehetõk fel. A szakvélemények és a felülvizsgálatok
folyamatosan készülnek, ezért
a beíratás is folyamatos, csak
szeptemberben válik véglegessé, hogy hány elsõ osztályos gyermek kezdi meg tanulmányait a tagozaton.
A nem önkormányzati fenntartású Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és
Nyolcosztályos Gimnáziumban is két napon keresztül,
március 11-én és 12-én zajlott
a beíratás. Az iskolában két
elsõ osztály indul szeptemberben, 51 kisgyermekkel –
tudtuk meg Stallenbergerné
Madarász Veronikától, az intézmény igazgatójától.
Az általános iskolai beíratással egy idõben várták a leendõ óvodások szüleit is a város óvodáiban. Pakson két
székhellyel hét tagóvoda mûködik, az intézmények közül
szabadon választhattak a szülõk. Összesen 174-en jelezték
azt, hogy a következõ hónapokban hároméves korú gyermekük megkezdi az ismerkedést az óvodai élettel. A Napsugár Óvodában 59-en, míg a
Benedek Elek Óvodában 115en regisztráltatták kisfiukat
vagy kislányukat.
-dal-

tója a nyolcosztályos képzés
elõnyei között említette szintén a korai tehetséggondozást,
azt hogy erõs osztályközösségek alakulnak ki, valamint,
hogy így az alsó tagozat elvégzése után van váltás, nem
kell középiskolába felvételizni. Az iskola gimnáziumi tagozatán kiemelt az idegen
nyelv tanulása, törekvésük,
hogy az érettségire legalább
egy nyelvbõl középfokú
nyelvvizsgája legyen tanulóiknak. A hat- és nyolcévfolyamos képzésre jelentkezõk a hatodik, illetve negyedik osztály után köszönnek el
általános iskolájuktól, ahol

természetesen szeretnék, ha
maradnának. Errõl megkérdeztük az egyik általános iskola vezetõjét. Árki Marianna,
a Bezerédj iskola igazgatója
elmondta, hogy ebben az idõszakban még csak hallomásból tudják, melyik gyermek
készül váltásra. A szülõk talán
azért nem szólnak, mert tartanak tõle, hogy a tanév hátralevõ részében valamilyen hátrány éri gyermeküket, vagy
nem mehet a sóstói nyári táborba. Az igazgatónõ hangsúlyozta, hogy errõl szó sincs.
Természetesen szeretnék, ha
minden diák maradna, de a
családoknak joguk van dönteni. Ezt éppen a közelmúltban
a szülõi munkaközösség ülésén is megerõsítette.
-kgy-

Beíratás: minden igényt figyelembe vettek

Fotó: Molnár Gyula

184 kisgyermek kezdi
meg általános iskolai tanulmányait szeptemberben Pakson. A várakozásoknak megfelelõen 8 elsõ osztály indul a
városban.
Március 16-án és 17-én várták az önkormányzati általános iskolákban azokat a szülõket, akik úgy döntöttek,
hogy a következõ tanévtõl elsõ osztályba íratják gyermekeiket. Problémamentesen
zajlott az általános iskolákban
a beíratás, összesen 133 kisgyermek szülei döntöttek úgy,
hogy szeptemberben önkormányzati iskolában kezdi
meg tanulmányait csemetéjük. A várakozásoknak megfelelõen alakult a városi fenntartású iskolákban induló elsõ
osztályok száma: a Bezerédj
Általános Iskola és Diákotthon székhelyén kettõ indul 46
tanulóval, a Deák Ferenc Általános Iskolában egy osztályban 22 diák tanul majd, míg a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában 65 kisgyermeket
vettek fel, õk három elsõ osztályban kezdik meg elsajátíta-

ni a betûvetés tudományát.
Minden esetben az oktatási és
kulturális bizottság által meghatározott körzetek szerinti
általános iskolát kellett elõször felkeresniük a szülõknek, ott regisztrálták a jelentkezõ kisgyermekeket. Idén is
lehetõség volt arra, hogy ne a
körzet szerinti iskolát válaszszák a szülõk, ez esetben várólistára került a gyermek.
– Megnyugtató, hogy minden
várólistás igényt teljesíteni
tudtak az iskolák, minden

Fiatal gimnazisták
A nyolcadikos általános iskolások felvétele mellett a hatilletve nyolcévfolyamos gimnáziumi jelentkezésekrõl is
ebben az idõszakban születik
döntés. Pakson elõbbi formát
a Vak Bottyán Gimnáziumban, utóbbit pedig a Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban kínálják. Az ideiglenes felvételi
jegyzéket mindkét intézményben kifüggesztették.
A hatosztályos gimnáziumi
képzés elõnyeirõl C. Szabóné
Kocsiczki Ilona igazgatónõ elmondta, hogy míg az általános
iskola egy lezárt képzés, ame-

lyet követõen a középiskolában elölrõl kezdik tanulni magasabb szinten az ismereteket
a diákok, addig a hatosztályos
gimnáziumban a tananyag eloszlik, nem ismétlõdik, ami
alaposabb felkészülést tesz lehetõvé az érettségire. Hozzátette: tévedés, hogy ez a képzési forma szegregációt eredményez, itt tehetséggondozásról van szó, a tanulókat képességeik alapján választják ki
felvételre. Diákjaik emelt óraszámban tanulhatnak angol
nyelvet vagy matematikát, sõt
akár mindkettõt. Stallenbergerné Madarász Veronika,
a Balogh Antal iskola igazga-

Paksi Hírnök

14

Paksi Hírnök

2010. április 2.

Gyógyító állatok
Állatasszisztált terápiát végez Puppné
Oláh Szilvia, a Paks Térségi Pedagógiai
Szolgáltató Központ gyógypedagógusa
és kutyusa, Dorcsa a Bóbita Bölcsõdében. A foglalkozássorozat a Dél-Dunántúli Aranykapu Program keretében,
uniós támogatással valósulhat meg. A
cél a sajátos nevelési igényû gyermekek
segítése.
Tolna megyében elsõként alkalmazta az
állatasszisztált, közkeletûbb nevén kutyás
terápiát a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ. Puppné Oláh Szilvia, a
Mancsos Segítõtársaink Terápiás és Oktatási Alapítvány segítségével jutott el odáig, hogy két esztendõvel ezelõtt sikeres
vizsgát tettek kutyájával, Dorcsával. Jelenleg a központban a korai fejlesztésben
dolgoznak, illetve a pályázatnak köszönhetõen havonta egyszer a paksi Bóbita
Bölcsõdében négy, valamint a györkönyi
általános iskolában egy sajátos nevelési
igényû kisgyermekkel foglalkoznak. A
módszert szívesen fogadták az intézményekben, a szülõk is örülnek a lehetõségnek, az pedig, hogy a gyerekek hogyan reagálnak a kutyás foglalkozásokra, jól látszik abból, hogy amikor Szilviék megérkeznek, elõször mindig Dorcsát rajongják
körül. Természetesen akad olyan kisgyer-

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

mek, aki fél a kutyától, ezért van egy speciális módszerük az elfogadásra. Emellett
van egy bevezetõ is, ami arról szól, hogyan kell bánni a kutyussal, ezt gyorsan
megtanulják, és be is tartják a gyerekek.
Dorcsa nagyon jól bírja a „gyûrõdést”
amiben a gazdinak óriási szerepe van. A
négylábú „kolléga” még kölyökként került
Szilvihez, aki mindenképpen golden
retrieverre vágyott. Ahogy elõször vette
kézbe a nyüszögõ szõrcsomót, máris megkezdte nevelését. Amint a terápiások
mondják, az alfa hímbõl omegává kellett

A lány nemtörõdöm, hanyag
volt; a virágok sem maradtak
volna meg a szobájában, ha
édesanyja nem locsolta volna
õket. Nem szeretett kertészkedni
sem, és nem voltak kisállatai,
akiket szeretgethetett volna, és
akik meghálálták volna a gondoskodást.
Magával foglalkozott a legtöbbet.
Võlegénye szomorúan gondolt a jövõre, hisz a lánnyal
képzelte el az életét, és többször
eszébe jutott: vajon hogyan törõdik majd a gyerekeikkel, ha
ennyire nem érdekli semmi?
Aztán, húsvét közeledtével
gondolt egyet: meglepi kedvesét egy nyúllal. Hátha a kis állat, aki akár szerelmük záloga
is lehet, törõdésre ösztönzi a
lányt. Be is szerezte a fehér
bundás, piros szemût az egyik

válnia a kutyusnak, azaz meg kellett tanulnia, hogy utolsó a sorban. Ez nagyon fontos, mert nyugodtnak, fegyelmezettnek
kell lennie, eltûrni sok apró kéz simogatását, s ha véletlenül rálépnek a farkára, lábára akkor sincs helye morgásnak, mert
ezzel egy pillanat alatt kárba mehet az addig végzett munka. Éppen ezért az is rendkívül fontos, hogy a kutyus megbízzon a
gazdiban, tudja, hogy ahova viszi, ott biztonságban van. Mivel gyerekekkel foglalkoznak, különösen nagy gondot kell fordítani Dorcsa egészségi állapotára, ápolására, valamint kondíciójára, ugyanis a terápiás munka fárasztó. Az állatasszisztált
foglalkozást úgy kell elképzelni, mint egy
hagyományosat azzal a különbséggel,
hogy itt a kutya egyfajta „katalizátor” szerepét tölti be, aminek eredményeként jobb
a gyerekek feladattudata, feladattartása és
így hatékonyabb a munka. A foglalkozást
általában egy másik gyógypedagógus vezeti, Szilvi pedig ilyenkor kutyás felvezetõ, de egyedül is végez terápiás munkát.
Pályázat keretében szeretnének megvalósítani egy pedagógusoknak szóló „érzékenyítõ napot”, aminek lényege, hogy a fogyatékossággal együtt élõ emberek helyzetét érzékelteti. Itt Dorcsa is aktív szerepet kap, mondta el Puppné Oláh Szilvia.
Hozzátette, hogy bár jól lehet dolgozni
ezen a területen más állatokkal is, õ marad
szíve csücskénél, a kutyánál.
Kohl Gyöngyi

nyúltenyésztõtõl. Húsvét reggelén fûvel bélelt kosárkába tette,
úgy vitte a lánynak, aki tapsolt
örömében, mikor a fedél alá
kukkantott. Lelkendezve el is
keresztelte rögtön Sanyinak. Az
udvar hátsó részében a võlegény kis ketrecet fabrikált az
állatnak, kényelmes fészket

Sanyi
alakítottak ki neki. A fiú mosolygott magában: talán megtört az átok és a lány gondos
gazdája lesz a nyuszinak.
Nézegette, simogatta, etetgette is – talán két napig. Aztán
fontosabb dolga támadt: barátnõzni, moziba, fodrászhoz, kozmetikushoz menni… A võlegénye vette át Sanyi gondozását,
az „Eddig tartott?” szomorú

kérdésével. Aztán õ is egyre kevesebbszer ért rá, reggeltõl estig dolgoznia kellett. A lány szülei etetgették egy ideig a nyulat,
aki közben kinõtte a kis ketrecet, és senki sem akadt, aki nagyobba költöztette volna, mert
a võlegény közben levette jegygyûrûjét – úgy érezte, jobb, ha
búcsút mond az önzõ teremtésnek, ahelyett, hogy egy életre
elkötelezné magát mellette.
A szülõk, látva Sanyi magára
maradottságát, és kínlódását a
szûk ketrecben, egyik reggel
úgy döntöttek: pörkölt lesz az
ebéd. A lány anyja könnyes
szemmel kevergette a húst a lábasban.
Megterítettek szépen, de valahogy nem volt kedvük az ételhez
nyúlni, csak pislogtak laposan
jóízûen falatozó lányukra.
Sólya Emma
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egymás énekét, táncait. A programnak fontos eleme, hogy az
intézményekben dolgozó szakemberek ellátogatnak egymáshoz. Az utolsó elõtti találkozón
a paksi fél volt a vendéglátó.
A házigazdák arra törekedtek,
hogy tagóvodáik minél nagyobb merítést adjanak tevékenységükbõl, így a néptánc,
kézmûves foglalkozás, kertészkedés, úszásoktatás egyaránt szerepelt a palettán. A
vendégek a játék szerepét
emelték ki a magyar óvodai
nevelésbõl. Elnyerte tetszésüket, hogy nálunk ezen keresztül szerzik ismereteiket, ta-

pasztalataikat a gyerekek, akik
talán éppen ezért felszabadultak és nyugodtak. Náluk már
egészen kicsi korban olvasni,
számolni tanulnak, mindennapjaik sokkal kötöttebbek,
összegzett Mattern Edit projekt
koordinátor. A négynapos látogatás programjába magyarországi kirándulást is beiktattak,
voltak a Balatonnál, Pécsen és
Szekszárdon. Jártak az atomerõmûben, és mivel a partnerintézmények között iskola is
van, ellátogattak az Energetikai
Szakközépiskolába.
Mindemellett kipróbálták a
magyar ízeket a Paksi Halászcsárdában, ahova az önkormányzat hívta vacsorára a
vendégeket. A közös munkát
május közepén zárják, a találkozót Walesben rendezik. A
Benedek Elek Óvoda már benyújtotta következõ pályázatát a Comenius nemzetközi iskolai együttmûködések programban, amelynek eredményét nyárra várják. Amennyiben sikeresen szerepelnek a
pályázaton, úgy ciprusi, svéd,
lengyel és német óvodákkal
fognak együtt dolgozni egy
újabb projekten, amelynek
központi témája a matematika.
-gyöngy-

val pedig úgy érzi, alapvetõen
boldogulni tudna.
Sokfelé irányuló érdeklõdését
jelzi, hogy az évente megrendezett ürgemezei hagyományõrzõ
napok szervezõgárdájának tagja. A hagyományõrzés jelentõségérõl azt vallja: fontos, hogy
ne felejtsük el, honnan jöttünk
és lássuk, merre tartunk. A magyaroknak nagyon szép és sok-

rétû hagyományaik vannak,
amiket jó lenne talán nem csak
egy-egy napra újra felidézni.
Arról kérdezem, hogy milyen
fiatalnak lenni manapság: kis
töprengés után kifejti, hogy szerinte a fiatalok nagy része nem
tud felkészülni igazán az életre,
nagyon sok a buktató, sok a teher és könnyû ezek alatt félresiklani. – A szellemi közállapotok
szintje elképesztõen alacsony, a
népbutítás általános. Emellett
rossz nézni, hogy nem egyenlõ
esélyekkel indulunk neki a
nagybetûs életnek, van, akinek
adott minden lehetõség, másoknak pedig keményen meg kell
küzdeniük mindenért. De lehetetlen nincs, leginkább rajtunk
múlik, hogy elérjük-e azt, amit
igazán akarunk – vallja. -ms-

Végéhez közeledik az a kétéves
program, amit külföldi partnerekkel karöltve valósít meg a
paksi Benedek Elek Óvoda. A
felek még 2007-ben találkoztak
a Tempus Közalapítvány partnerkeresõ szemináriumán. A
következõ esztendõben sikeresen szerepeltek a nemzetközi iskolai együttmûködések pályázatán, az itt elnyert 12 ezer
eurós forrásból valósítják meg
terveiket. Céljuk, hogy az óvodapedagógusok megismerjék a
résztvevõ országok nevelési
gyakorlatát, a környezeti nevelésben alkalmazott módszereiket, eredményeiket, ugyanak-

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Nemzetközi vendégsereg az óvodában
Francia, görög, ír, walesi
és angol gyermekintézményekbõl jártak vendégek Pakson a Benedek
Elek Óvodában egy
program részeként, amelyet együtt valósítanak
meg egy sikeres pályázat
keretében. A közös munka központi témája a
környezeti nevelés, a
munkanyelv az angol.

kor ízelítõt kapjanak kultúrájukból, hagyományaikból. Ennek érdekében különbözõ programokat valósítottak meg intézményükben a gyermekek bevonásával. Ilyen például a veteményes kert, amelyhez magvakat, virághagymákat küldtek
egymásnak, a receptgyûjtemény elkészítése, valamint a
környezetükben élõ állatok
megfigyelése, tapasztalataik
megjelenítése közös weblapjukon. Európa-napokat is tartottak, foglalkoztak a hulladék újrahasznosításával, sõt videokonferencián, webkamerán keresztül láthatták a gyerekek

Ezek a mai fiatalok

vizsgák alól és így a tanév is
elõbb véget érhet számára. A tanulással tehát nincsenek gondok, 4-5-ös átlaggal teljesít az iskolában.
Ebben a szakmában szeretne
majd dolgozni, azt mondja,
szereti ezt csinálni, bár „fizikai munka és sok fáradsággal
jár.” A közeljövõt illetõen
azon gondolkozik, hogy munka mellett elkezdje-e a szakközépiskola gépészeti képzését,
hogy két szakmában is jártas
legyen, vagy esetleg kimenjen
külföldre dolgozni. A kinti álláskereséshez egy kapcsolata
már van, német nyelvtudásá-

Fotó: Molnár Gyula

Varjas Ferenc
Feri 21 éves, Pakson él testvérével, édesapjával és nagymamájával. Az I. István Szakképzõ Iskola végzõs tanulója, szobafestõ-mázoló, tapétázó szakmát tanul. Az érettségin már túljutott a
szekszárdi
vendéglátó-ipari
szakközépiskolában. Az ottani
technikus képzés kínálta szakmák nem álltak hozzá közel, így
döntött a paksi iskola mellett. Jelenleg nagy erõkkel készül a
Szakma Kiváló Tanulója Verseny április végén esedékes országos fordulójára, ami Budapesten lesz. A verseny pozitívumaként Feri kiemeli, hogy ha jól
teljesít, mentesülhet az iskolai
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Tárgy/Történet

Fotó: Kövi Gergõ

Sokan csodálkozhatnak, miért kerülhettek be
ezek a szódásüvegek a néprajzi gyûjteménybe, hiszen néhány-tíz évvel ezelõtt még használatban lehettek, elsõ pillantásra nem köthetjük õket a hagyományos kultúrához.
Az egyik pont, amin keresztül a néprajzhoz kapcsolódnak, a kisiparosság története. Errõl a területrõl viszonylag sok adattal
rendelkezünk, hiszen a jól dokumentált országos változások hatásait láthatjuk megjelenni Pakson is.
Jedlik Ányos 1841-ben mutatta be a „mesterséges savanyúvizet” és készítési módját,
õ fejlesztette a szódavízgyártás technológiáját a gyakorlatban könnyen alkalmazhatóvá.
A szikvízgyártás mint kisipari mesterség hamar virágzásnak indult, de legnagyobb térhódítása a két világháború közé tehetõ. Ekkor jelentek meg a szép külsejû, jó alapanyagból készült üvegek krómozott szifonfejjel. A szifonfejen a gyártó védjegyét, a
palackon a szikvízgyártó nevét fel kellett
tüntetni. A múzeumban található üvegekrõl
két paksi iparos, Kern János és Vizváry
Sándorné nevét ismerhetjük meg.
A másik kapcsolódási terület a szódavíz
beépülése az egyik legismertebb húsvéti
szokásba. A húsvéti locsolás õsi, termékenységvarázsló jellegû népszokás, keresz-
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tényiesített formája az egész ország területén ismert. A húsvéthétfõ vízbevetõhétfõ elnevezése utal a szokás eredeti jellegére. A
lányokat ugyanis nem kölnivel, „szagos vízzel” locsolták, hanem a patakban fürdették
meg, vagy vödörszám hordták rájuk a vizet,
esetleg vízipuskával öntözték õket. Ebbe a
sorba kapcsolódik be a szódával való locsolkodás is. A szóda e célra való használatának népszerûsége a könnyû szállíthatóság
mellett (gyorsabban lehetett vele futni, mint
egy vödör vízzel és kutat sem kellett keresni a közelben) bizonyára azért is volt általános, mert a szódavíz ára, miután 1951-ben
alapvetõ élelmiszernek nyilvánították, 26
évig nem változott: 1,10 Ft volt literenként.
Pakson még az 1980-as években is elõfordult, hogy a templomból a lányok szódavíztõl csöpögõ ruhában érkeztek haza. A húsvéti szokások napjainkra jelentésüket, gyökereiket elveszítették, lehetséges, hogy
elõbb-utóbb el is tûnnek. Változásaik dokumentálása fontos feladat. A paksi szódakészítés múltjával kapcsolatban is sok újat
tudhatunk meg Önök által. Kérjük, történeteiket írják meg a muzeum.paks@
gmail.com e-mail címre, vagy a Városi Múzeum, 7030 Paks, Deák F. u. 2. címre.
Kövi-Ónodi Gyöngyi

Nem
szeretn
é, ha életébõl
kimarad
nának a hangok?
Tegye meg az elsõ lépést:
Szabaduljon meg hallásproblémáitól!

JELENTKEZZEN
INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLATRA!

Városi Rendelõintézet, I. emelet Audiológia
Paks, Táncsics u. 13. Tel.: 75/519-425, 30/213-37-17
Bejelentkezés rendelési idõben: H, K 8–12-ig
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„Épült 1979-ben, a Nemzetközi Gyermekévben” – ez a mondat olvasható az egykori II.
Számú, ma II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola bejárati ajtaja
mellett.
…A történészek a 70-es éveket szürkének nevezik, mert az
50-es, 60-as évek feketeségéhez képest javult a helyzet,
ugyanakkor valódi megoldást
nem hozott ez az évtized sem a
szocialista rendszerben kialakult problémákra. Az ólomszürke évtizednek máig ható
következményei vannak: ekkor
indult meg a területi differenciálódás, és ekkor került bele hazánk a máig tartó demográfiai
csapdába. 1970-ben 151.819
gyermek született, ma csupán
alig több 90 ezernél… Pakson
ennek a szürke évtizednek a
végére, a helyi demográfiai
helyzet figyelembevételével
megépült az akkoriban modern, kiváló oktatási és tanulási feltételekkel rendelkezõ általános iskola.
Az iskolaépítést az erõmû-beruházás indokolta: nyitáskor a
paksi iskolák magas létszámú
osztályaiból, az országból ideiglenesen vagy véglegesen
Paksra költözõ családok gyermekeibõl alakultak az elsõ osztályok, már az elsõ évben minden évfolyamon. A ma is az is-
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II. Számú
Általános Iskola

kolában tanító pedagógusok
közül néhányan 1979-ben itt
kezdték pályájukat.
A tanítás 1979. szeptember 1jén kezdõdött, de a fiatal, lendületes pedagóguscsapat már
augusztusban segített az iskola
takarításánál. Az ország különbözõ részeibõl érkezõ tanítók
és tanárok éppen úgy ismerkedtek egymással, mint az iskolával vagy a gyerekekkel.
Az elsõ hónapokban együtt fedezték fel az iskolai szárnyakat, tornaterem hiányában a
közeli kiserdõt – a hét hat napján, hiszen akkoriban szomba-

ton is volt tanítás, utána pedig
napközi… Oláh Mihály igazgatásával gyorsan közösség
formálódott a pedagógusokból.
Megalakultak a kisdobos õrsök, a 973. számú Marie Curie
úttörõcsapat. Az iskolai programokat seregszemlék tarkították, nyaralás Sóstón, ahol még
sátorban laktak a gyerekek,
vándortáborok, tanárok és önkéntes szülõk vezetésével.
Külön termet kaptak a városban ideiglenesen tartózkodó
orosz családok gyermekei,
akik a magyar gyerekek legnagyobb csodálatára egyenruhá-

Fotó: Kövi Gergõ

Új elnök a kömlõdi nyugdíjasok élén

Hat kirándulás – elõre pontosan meghatározott idõpontban
–, hagyományos, zenés összejövetelek, találkozók más
nyugdíjas csoportokkal – effé-

le bejegyzések kerültek a
Dunakömlõdi Nyugdíjasok Érdekszövetsége idei naptárába.
A „történelemkönyvébe” viszont az, hogy új elnök áll az
élén. Tóth Zoltán lemondott
tisztjérõl, s õ, valamint a korábbi vezetõ is Ulbert Sándort
„agitálta” a feladatra. Az új jelölt némi gondolkodás után azzal a feltétellel mondott igent,
ha elõdje is tagja marad a vezetõségnek. Ez – mint mondja –
azért fontos, mert jól mûködik
a csoport, érdemes annak értékeit továbbvinni. A gondolkodási idõre pedig azért volt
szükség, mert tisztában volt
azzal, hogy egy közösség elsõ

számú vezetõjének nagy a felelõssége.
Ulbert Sándor tizenhét éve
ment nyugdíjba a helyi termelõszövetkezetbõl, késõbb feleségével közösen vendéglátóegységet mûködtettek. Miután
ezt feladták, a család és a ház
körül, kertben adódó munkák
mellett a nyugdíjasklubé a fõszerep. A klub, új elnöke szerint egy igazán jó csapat. Minden hétfõn összejönnek, együtt
múlatják az idõt. Ilyenkor
többnyire a szûkebb mag gyûlik össze, alkalmanként húszharminc fõ. Egyébként kilencvenheten vannak, folyamatosan szervezik, hogy csatlakoz-
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ban jártak iskolába – csak úgy
röpködtek a „nagymasnis”, fegyelmezett copfok a zsibongóban…
A kilencvenes évek elején a
rendszerváltás a nyolcvanas
évek közösségeinek felbomlását eredményezte – a pedagógusok legnagyobb sajnálatára.
Az úttörõmozgalom megszûnt,
a korábbi közösségek felbomlottak és helyettük a hirtelen
jött szabadság eufóriájában, az
akkorra átértékelõdõ családpedagógus viszony kialakulásának következményeként nem
sikerült új, a korábbihoz hasonló csoportokat kialakítani.
A korábban a mûvelõdési házban mûködõ néptánccsoport,
rajz- és bábszakkör nyújtotta
lehetõségek számtalan más
szabadidõs tevékenységgel
egészültek ki a városban…
Az elmúlt évtizedben aztán
gyökeres változást hozott a
gyermekszületések alacsony
száma: az iskola a paksi kistérség két iskolájából fogadja a
felsõ tagozatos gyerekeket,
akik számára sok esetben pontosan akkora élményt jelent a
paksi lehetõségek között tanulni, sportolni, kulturális programokon részt venni, mint jelentett a kezdõ évfolyamoknak
1979-ben új iskolában tanévet
kezdeni.
Tell Edit
zanak azok a nyugdíjasok, akik
ezt még nem tették meg. Sõt a
mûködési szabályzat arra is lehetõséget biztosít, hogy családtagok, tehát gyerekek, unokák csatlakozzanak. Ilyen is
van már körülbelül féltucatnyi.
Az idei programok között van
a már említett hat kirándulás,
megtartják a hagyományos bálokat, sõt új is lesz közöttük, az
Anna-bál. A paksiakkal kialakult kapcsolatot szeretnék továbbápolni, mert remekül érzik magukat együtt. És természetesen, ahogyan eddig is, ott
lesznek és aktívan szerepet
vállalnak a dunakömlõdi rendezvényeken akár a faluház
szervezi, akár a plébániahivatal vagy más civil szervezet.
Vida Tünde
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Paksiak a nagyvilágban
Móri Csaba harmincéves korára sok országban megfordult már: járt Izraelben, Dél-Afrikában, Angliában, Németországban és
legutóbb az Arab Emírségekben. A fiatal
szakmunkás, bármikor, ha a Forma 1-es futamot Dubaiból közvetítik, büszkén dõlhet
hátra a televízió elõtt, mondván: ott voltam
én is… A pálya acélszerkezeteinek szerelési
munkálataiban vett részt egy éven át.
– Erõs a paksi kötõdésem; kétéves korom
óta élek itt, édesapám az atomerõmûben
dolgozott, a szakmunkásképzõ elvégzése
után pedig én is. Késõbb adódott a dél-afrikai munkalehetõség, ki akartam próbálni,
milyen idegen országban dolgozni, milyen
emberek élnek ott, és persze a pénz is motivált. További idegenbeli munkavállalásaim
során már nagy elõnyt jelentettek a korábbi
kapcsolatok. Most éppen itthon vagyok,
nem tudom, Dubaiba visszamegyünk-e
még, hisz a válság ott is érezteti a hatását, és
a nyugati szakember nem olcsó munkaerõ
náluk.
Nagyon kedvesek az arabok, szakembernek tekintenek, hisz látják is már az elsõ
mozdulatból, hogy értünk ahhoz, amit csinálunk. Legnagyobb élményeim a Dubai-

ban élõk erõs vallásosságához kötõdnek.
Amikor dugó volt az autópályán, akkor is
kiszálltak az autójukból, leterítették a szõnyegüket és imádkoztak. Megesett, hogy a
daru éppen emelt nekünk egy anyagot, és
menet közben megállt, a vezetõje kiszállt a
hatalmas monstrumból és imádkozni kezdett. Mi pedig megszakítottuk a munkánkat,
és vártunk…
Jó körülmények között éltünk: céges autóval jártunk, szállást kaptunk. Nehézséget maga az építkezés jelentett, hiszen hihetetlen forróságban, nyáron 60 fokban
dolgoztunk. Szerencsénk volt, hogy októberben mentünk ki, akkor ott tél van, 30
fok… volt idõnk megszokni a klímát, rá
tudtunk állni, s napi 12 liter folyadékot ittunk. Ugyanazt a tempót próbáltuk tartani,
ami itt normális Magyarországon, s az év
365 napjából 320-at végigdolgoztunk. Nehéz volt az õslakosokra odafigyelni, hisz
õk másképp állnak a munkához: egyszerûen. Nem csinálják annyira szívvel,
lélekkel… A pálya hatalmas területen fekszik, s a tavalyi Forma-1-es futam utolsó
versenye volt, amire elkészült – most futottak rajta elõször az autók.

Egyik – egyelõre még nagyon képlékeny –
tervem az, hogy Új-Zélandra eljussak és ott
is maradjak. Nagyon tetszik az ország, a
kollegáim már dolgoztak ott, mesélték,
hogy gyönyörû, az emberek is nyugodtak,
szeretik a természetet…
Csaba a kecsegtetõ kilátások ellenére sem
hagyná itt könnyû szívvel Paksot. Itt nõtt fel,
ide kötik az emlékei, itt él párja és hároméves kisfia – Új-Zélandra már õket is magával vinné.
Sólya Emma

Lakberendezési stúdió lesz a Firhangból
Húsz éve gondoltak egy nagyot
és egy számukra teljesen ismeretlen terepen családi vállalkozást alapítottak. Az élet bebizonyította: jó döntést hoztak, hiszen a cég meghatározóvá vált
a lakástextíliák világában, s nem
csak Pakson cseng ismerõsen
a Firhang név.
Szeretem a szépet – tárja fel az indulás
hátterét Fazekasné Pinthoffer Irén, s
egyúttal azt is, mi okoz örömet a mai
napig munkájában. 1990. április 1-jén
nyitotta meg kapuit a Firhang Kft. Az ötletet a külföldön élõ rokonoknál tett látogatás adta, ahol egy egészen más lakáskultúrával találkozott, s a Svédországból hozott magazinok nyomán álmodta meg ennek itteni meghonosítását. Házuk alagsorában alakították ki
férjével együtt az üzletet, ahol hatalmas
sikere volt az addig sehol nem látott
módon kivitelezett függönyöknek, a
színben hozzá illõ elkötõk és székpárnák egy egészen más világot hoztak az
egyforma háztartások életébe. Ám

nem csak ötlet és fantázia kellett a folytatáshoz, hanem anyag is, ami akkoriban meglehetõsen nagy kihívás elé állította a házaspárt – nem lévén túl nagy
választék a KGST piac Magyarországán. Gondoltak egy merészet: kölcsönpénzbõl és Zsigulival irány a frankfurti
lakástextil-világkiállítás… Hát így indult
útjára a vállalkozás, aminek fogásait az
életben sajátították el. 1992-ben már
jelen voltak a Budapesti Nemzetközi
Vásáron, néhány év múlva kiépítették

országos viszonteladói hálózatukat, s
olyan referenciamunkákat tudhatnak
maguk mögött, mint a parádi kastélyszálló vagy a margitszigeti termál hotel,
2002 óta pedig már õk szervezik a fõvárosban a lakástextil szakma számára
szóló kiállítást.
Nagy szerencse kellett mindehhez,
de bátorság is, hiszen nem elegendõ a
szobában ülve várni a szerencsét –
vallja az üzletvezetõ. Állandóan változni kell és újdonsággal elõállni, vála-

Áprilisban 20% engedmény a készleten lévõ textíliákra

szolja arra a kérdésre, hogyan lehet a
piacon maradni. Mostanság néhány
négyzetméteren nagyobb választék
található, mint régen a hatalmas áruházban. Ez annak köszönhetõ, hogy
ma már nem sokméternyi kelme sorjázik az üzletben, hanem stílusonként
úgynevezett mintasálak, amelyeken
egyszerre több tíz anyagból választhatnak, s amely a rendeléstõl számított egy héten belül megérkezik a vevõhöz. További újdonság, hogy májustól a Firhang Tolnai úti üzlete lakberendezési stúdióvá alakul át: belsõépítész és lakberendezõ segíti majd tanácsaival az otthonukat berendezõket. A
burkolóanyagtól a fal színén át a lakástextilig „felöltöztetik” a házat, a
megrendelõ egyéniségének megfelelõen – ez utóbbi ugyanis elengedhetetlen. Hiszen a legnagyobb sikerélmény egy munka végeztével azt az
örömöt látni, amit az elkészült lakás
látványa okoz…
(X)
www.firhang.hu
Tel.: 75/ 313-133
Nyitvatartás: hétfõ–péntek: 9–17
szombat: 9–12.
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Jó napot, mi újság?

Egy neves debreceni gimnáziumba felvételizett, de elkeveredett a papírja és
nem kapta meg az értesítést. Ugyan
felvették volna, ám megmakacsolta
magát: õ bizony olyan helyre nem
megy, ahol így zajlanak a dolgok, és elment a helyi gimnáziumba beiratkozni. – Matek-fizika szakos osztály van,
jó lesz? – kérdezték, s ezzel eldõlt a
sorsa. A történet így indult Nyírbátorból, s egykori fizikatanárának is köszönhetõen egyenes út vezetett a fizikusi pályáig. Az egyetemen végzõsként
több lehetõség állt elõtte, ám sem tanársegédnek, sem pedig kutatónak
nem szegõdött el, ugyanis ha valamit
csinál, annak látni szeretné az eredményét – így választotta a paksi feladatot
Hamvas István.
Egészen 2003-ig beosztástól függetlenül
– akár fõosztályvezetõként is – fizikusként dolgozott az atomerõmûben, amely
tevékenységrõl azt vallja: egyben a hobbija is. Egyike volt azoknak, akik figyelték, hogyan ég ki az urán, vagy pedig miképp kell átrakni az üzemanyagot a kellõ
hatásfok eléréséhez – hogy csak egy példát ragadjunk ki a fizikusok teendõibõl.
Egy-egy megoldandó mûszaki feladat
kapcsán sok olyan munka született, ami
felért egy doktori disszertációval, avat be
a pálya szépségeibe. Hogy miért vált
„pályaelhagyóvá”? Mint meséli, többször is megkeresték, lépjen feljebb, ám õ
nemet mondott. Aztán azon kapta magát,
hogy rangidõs lett és a többiekkel a háta
mögött tolmácsolta a fizikusok konkrét
és határozott véleményét bizonyos helyzetekben, ha úgy hozta az élet. Jött a mûszaki vezérigazgató-helyettesi felkérés
és önmagának nem tudott volna a szemébe nézni, ha nem vállalja, hiszen onnantól joggal kapta volna meg: csak a szája
jár, miért nem csinálja, ha jobban tudja.
Egyébként már hét éve tölti be a posztot.
A 2-es blokki üzemzavart követõ vizsgálat mutatott rá annak hiányosságaira,
hogy a sok vezetõváltás okán nem tud kialakulni egy azonos elvárásoknak megfelelõ társaság, tárja fel az egy helyben
maradás egyik hátterét. Mert másik is
van: sok döntést fel kellett vállalni az elmúlt évek feladatainak teljesítése érdekében. Vannak látványos tennivalók: tel-

Fotó: Bodajki Ákos

Észrõl és szívrõl

jesítménynövelés, üzemidõ-hosszabbítás, erõmûbõvítés. És vannak a láthatatlanok. Nem könnyû idõszakban vállalta
a vezetéssel járó felelõsséget. Nagy feszültség volt a cégnél, bár nehéz szavakkal leírni az akkori hangulatot. Az üzemzavar azokat terhelte meg érzelmileg a
legjobban, akik szívükön viselték az erõmû sorsát. Egy olyan munkahelyi légkört
kellett teremteni, ahol újra az alkotásé a
fõszerep. Kinevezését követõen összehívott egy olyan értekezletet, amelynek az
volt a témája, hogyan tudják újraindítani
a 2-es blokkot. Az jött, aki akart, de tele
volt a terem. Nem csak emberrel, feszültséggel is. Nem volt könnyû levezetni
sem az értekezletet, sem az indulatokat –
mégis elindulhatott egy együtt gondolkodás. Úgy álltak fel, hogy nem tudták, miképp indul majd újra a blokk – de egy hét
múlva már igen… Hát ez is egy feladat,
a nem látványosak – de az annál fontosabbak közül. Egyébként van egy pont a
vezetõ életében – hiába veszik körül tanácsadók, kollégák, szakemberek –, amikor egyedül marad a döntéseivel, melynek felelõssége az övé. Ott áll egy aláírás, amivel õ szentesíti, mi történjen
avagy mi ne történjen meg – sorozatban
jönnek olyan helyzetek, amelyeket meg
kell oldani, s a több járható út közül a
legjobbat kiválasztani. Mégpedig úgy,
hogy ne húzza az idõt feleslegesen. Mikor odakerül hozzá egy akta aláírásra,
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akkor nem lehet napokat várni vele,
mondja a rá váró feladatok kapcsán. Ez
elvi kérdés nála, hogy „ne õ legyen a kerékkötõ”, taglalja, mivel is telnek napjai.
Nem lehet mondani, hogy nem viszi haza a munkát, ugyanis a postát mindig otthon tanulmányozza (kezével egy viszonylag vaskos köteget mutat), mivel
jobb „vízszintesben” olvasgatni mintegy
két órát. Hát ennyit a hét közbeni szabadidõrõl, amirõl a szintén az erõmûben
dolgozó felesége azt mondaná, hogy
csak az ebédnél találkoznak, meg a vacsoránál. – Ha elvállaltam, ez van – zárja rövidre a témát beszélgetõpartnerem,
aki nem rejti véka alá, hogy kiegyensúlyozott és megértõ családi háttér nélkül
bizony nem tudna maradéktalanul helytállni. Azt azonban nem lehet rá mondani,
hogy minden alkalmat megragad, hogy
távol legyen – ezt már e sorok írója teszi
hozzá. A napi beosztás felõl érdeklõdvén
kiderül: jelenleg Genfben kéne lennie, de
várna rá még egy párizsi út, meg Vietnám (a csodálkozó tekintetre kiderül: itt
is atomerõmûvet építenének), ám ezek,
mint kiderül, protokoll utak, így elhagyhatók.
Hamvas István nemrégiben a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetését vehette át több évtizedes eredményes mûszaki és tudományos tevékenysége elismeréseként. Gratulációmat csendesen fogadja. Mint
megtudom: ilyen helyzetben mindig érez
valamiféle olyat, amikor egy „kötelezõ”
visszajelzésrõl van szó. Ez számára inkább olyan, mint a köszönés, hiszen az is
egy bevett udvariassági formula. A sikerélményt jelentheti számára egy elismerõ
pillantás egy kollégája részérõl, egy másik embernek elmondott mondat – egy
õszinte visszaigazolás arról, hogy jó,
amit csinál. A kitüntetés kapcsán azt reméli, hogy akik elfogadták a rá vonatkozó javaslatot, nem azok miatt tették, akik
ajánlották õt, hanem mert valóban látják
az erõmûves szakemberek és közte az õ
eredményeit is.
Búcsúzóul a gyerekkorról, az indulásról
faggatom: mit kapott útravalóul. Szülei
kétkezi munkások voltak, s olyan emberek között nõtt fel, akik egyszerû, józan,
becsületes gondolkodással közeledtek a
világhoz. Ha valamit el akar érni, és valakit meg kell arra nyerni, hogy egy
munkába ne csak az eszét, de a szívét is
beletegye, akkor sokat segít a gyerekkorban elsajátított viszonyulás, tudom meg
a titkot.
Dávid Ildikó
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Sport

A Tolna Megyei Labdarúgó
Szövetség legutóbbi küldöttgyûlésén egyhangú szavazással Süli Jánost, a Paksi Atomerõmû Zrt. vezérigazgatóját választotta a
szervezet elnökévé.
A régió futball apparátusát
ezt megelõzõen 21 évig
Szinger Ferenc irányította.
Az új elnök öt évre, vagyis
2015-ig kapott bizalmat a
Tolna Megyei Labdarúgó
Szövetség (TMLSZ) élén. Az
atomerõmû elsõ embere korábban az ASE elnöke is volt,
jelenleg a PSE Labdarúgó
Szakosztályának vezetõje és
az egyesület elnökségi tagja.
Célja a megyei szövetség
élén, hogy a sok labdarúgásért dolgozó önkéntest összefogja, hiszen az azonos gondolkodásból, ahogy fogalmaz „csak jó dolgok sülhetnek ki”. – Elsõsorban az
utánpótlás-nevelésre és a pályák állapotának javítására
szeretnénk a legfõbb hangsúlyt fektetni. A megyei labdarúgás helyzete ezáltal erõsödhet, egyre több fiatal
sportolhat és mindezt megfelelõ feltételek, körülmények
között tehetik. Paks nem fogja tudni ezt száz százalékosan átformálni, közösen kell
megvalósítani az elképzeléseket – tette hozzá Süli János. A szekszárdi vármegyeházán megtartott ülésen az új
elnököt másodmagával a
Magyar Labdarúgó Szövetség megyei küldöttének is
megválasztották. A TMLSZ
nyolctagú elnöksége már a
februári ülésen megalakult,
benne két paksival, Karszt
Józseffel és Sóthy Andrással.
Faller Gábor

Díjazták az ifjú tehetséget
A Ferencváros elleni bajnoki mérkõzés kezdete elõtt adták át a Lazók Albert-díjat, melyet minden évben a legjobb paksi utánpótlás
labdarúgó kap. 2009-ben nyújtott teljesítménye alapján ifj. Haraszti Zsolt érdemelte ki
ezt a megtisztelõ címet, melyet az egykori
PSE sportvezetõ fiától, Lazók Norberttõl, valamint unokájától, Patriktól vehetett át.

PFC-nél, mert édesapám az ügyvezetõ, hanem
mert a teljesítményem megfelel a szakvezetés elvárásainak – fogalmazott a futballista. 2009
Lazók Albert-díjasát legközelebb április közepén,
a Nagykanizsa elleni NB III-as mérkõzésen láthatják Pakson játszani.
efgé

Az ifjú tehetség – Haraszti Zsolt, a Paksi FC
ügyvezetõjének fia – ötévesen kezdett futballozni a zöld-fehér klubban. Idõközben az MTK-nál
is felfigyeltek rá, így fél évet az agárdi Sándor
Károly Labdarúgó Akadémián töltött. Sajnálatos sérülés miatt nem folytatódhatott a kék-fehér
karrier, így visszatért a PSE-hez. Pályafutásában az igazi áttörés 2009 nyarán következett be,
amikor a Paksi FC élvonalbeli keretéhez csatlakozhatott, azóta az NB III-as csapatban játszik.
– A Lazók Albert-díj ösztönzõleg hat, szeretnék
állandó szerepet kapni a második számú gárdában, késõbb bemutatkozni az NB I-ben – mondta
el ifj. Haraszti Zsolt. A 18. évében járó játékos a
tanulmányokra is odafigyel, jelenleg a paksi Vak
Bottyán Gimnázium harmadik évfolyamos tanulója. Tervei közt fõiskola és diploma is szerepel.
– Nem tervezem, hogy eligazoljak Paksról, minden ideköt, itt nõttem fel. Szeretném mindenki
számára bebizonyítani, hogy nem azért vagyok

Fotó: Molnár Gyula

Süli János
a megyei
szövetség élén

A bajnok otthonába megy a Paksi FC
Tovább várat magára a Paksi FC Soproni Ligában szereplõ labdarúgócsapatának
elsõ tavaszi gyõzelme. A legutóbbi két fordulóban vereség és döntetlen a mérleg.
A Ferencváros ellen a Fehérvári úti stadionban 2:1-re kapott ki a csapat, majd Kaposváron 1:1-et játszott a zöldfehér egylet. A Fradi ellen
Vayer, az idegenbeli meccsen
Tököli lõtte a paksi gólt.
Utóbbi találkozót követõen a
március 29-én 60. születésnapját ünneplõ vezetõedzõ
kritikusan nyilatkozott. – Egy
harcos, ütõs, kemény felfogásban játszó Kaposvár volt
az ellenfelünk. Több akciót
kellett volna vezetnünk, de
pontatlanabbak voltunk a szo-

kásosnál. Két olyan csapat találkozott, amelyek keresik
önmagukat. Mi négy mérkõzésen vagyunk túl a tavaszi
bajnoki szezonban, és több
pontot szerettünk volna szerezni az eddigi háromnál – értékelt Gellei Imre. Hasonlóan
bosszús volt a mérkõzést követõen Gévay Zsolt is, aki a
védelem közepén Éger László
mellett szerepelt a kezdõ tizenegyben. – Mindenképp
nyerni szerettünk volna. Azzal a céllal mentünk Kaposvárra, hogy megszerezzük az
elsõ idegenbeli gyõzelmünket. Esélyünk is volt rá, hiszen mi szereztük meg a vezetést, nekik pedig a tizenegyesig egy helyzetük volt,
amit Kovács bravúrral védett.
Nyugodtabban kellett volna

játszanunk, megtartani a labdát, még úgy is, hogy erõs
nyomás alá helyeztek bennünket. Igyekeztünk gól nélkül lehozni a meccset, de ez
sajnos nem sikerült. Nem vagyok elégedett ezzel a döntetlennel – nyilatkozott a játékos.
A Paksi FC 19 mérkõzést követõen 10. helyen áll a Soproni
Ligában. Legközelebb április
3-án 15 órakor hazai pályán
játszik, az ellenfél az MTK
lesz, majd ezt követõen 10-én
a bajnok Debrecen otthonába
látogat a paksi egylet, a találkozót a tervek szerint a Sport
Televízió élõben közvetíti.
A Zalaegerszeg elleni elmaradt mérkõzést lapzártánk után
pótolta a PFC Pakson, végeredmény: 1–2.
röné
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Utoljára február 13-án, Körmenden kapott ki bajnoki
mérkõzésen az ASE NB I-es
férfi kosárlabdacsapata. Azóta csak gyõzelmeknek örülhettek a paksi szurkolók, hat
mérkõzés óta veretlenek Mészáros Zalánék. Legutóbb
Szombathelyen, 104-72-re
nyert fölényesen az Atom, s
most két mérkõzéssel az
alapszakasz vége elõtt minden esély adott, hogy jó pozícióból vágjon neki a rájátszásnak a társaság. A csapatot február 11-e óta irányító
Horváth Imre vezetõedzõt az
eltelt idõszakról kérdeztük.
A Körmend elleni vesztes mecscsen, és még utána is egy ideig
ismerkedtem a csapattal, hozzáteszem, a mai napig sem sikerült
száz százalékig megismernem
mindent és mindenkit, kezdi a
vezetõedzõ. Sokféle mérkõzésünk volt, voltak szerencsések,
nyertünk másodpercekkel a vé-

Fotó: Molnár Gyula

A cél: megnyerni a hátralévõ két mérkõzést

ge elõtt. Volt magabiztos, volt,
amit a sírból hoztunk vissza, de
megteremtettük magunknak a
lehetõséget és megdolgoztunk a
szerencséért. Nagyon sok gondunk van, rengeteg a sérülés, a
betegség, jó, ha két meccs között
az idõ felében együtt tudunk készülni. A Falco ellen mind támadásban, mind védekezésben ki-

Éremesõ
Egymást érik a versenyek itthon és külföldön, beindult a versenyszezon a judós fiataloknál. Tavaszi Kupa, Solt: 5 arany, 3 ezüst,
2 bronz. Nemzetközi Judo Verseny,
Pezinok: 2 arany, 3 ezüst, 2 bronz. A cselgáncs Junior Országos Bajnokságról egy
ezüst- és három bronzéremmel tértek haza,
és egy arany-, egy bronzérmet szereztek az
ASE ifjúsági versenyzõi Miskolcon, az EBMEX Kupa nemzetközi versenyen.
– Jól dolgoznak a fiatalok, hozzák az eredményeket a versenyekrõl. Sajnos összejött
néhány sérülés az utánpótlásnál és a felnõtteknél is. Kiss Norbi már gyógytornázik és
kondizik, Bor Barna pedig kontrollra megy
április elején, derékbántalmak hátráltatták a
felkészülését. A szerbiai Kikindán április
10-én a Dragan Ciganovics-emlékversenyen lép tatamira legközelebb
Csoknyai Laci és Bor Barna. Az Európabajnokságra Bécsben kerül sor április 2223-án, ahol Barna induló, Laci tartalék. Az
elsõ kvalifikációs verseny május hetedikén,
Tunéziában lesz, azután már nem lesz megállás – mondta el Hangyási László, az ASE
judo szakosztályának vezetõedzõje. (joko)

tûnõen játszottunk. Nagyon jó
volt a dobószázalék, kontrolláltuk a játékot, mint Sopronban, és
a cserék is hozzá tudtak tenni. Jó
lenne, ha így lenne végig, de
nyilvánvalóan lehetnek hullámvölgyek. Nagyon sok tartalékot
érzek a csapatban. A Sopron és a
Falco meccs volt az, ahol mindenki jól játszott, a szorosabb

meccseken ez csak három-négy
emberre volt igaz. A többieknek
nem ment vagy fault problémával ült valaki a padon. Amennyiben mindenki elfogadja a helyét
és szerepét – amivel én úgy érzem, nagyjából nincsen gond –,
és legalább 4-5 ember jól játszik,
akkor partiban tudunk lenni bárkivel. Azt, hogy milyen erõs a
csapatunk, az is bizonyítja, hogy
tudtunk hozni olyan meccseket
is, amikor csak ketten-hárman
játszottak jól.
Jelen állás szerint a másodikötödik hely valamelyikén zárhatunk az alapszakaszban, a ZTE
kivételével még nagyon képlékeny az elsõ nyolcban lévõ és
még oda igyekvõ csapatok helyzete. Célunk megnyerni a hátralévõ két alapszakasz mérkõzésünket itthon és Pécsett. Elképzelhetõ, hogy a Zalaegerszeget
az alapszakasz elsõ helye megnyugtatta, minket ez nem érdekel, a szombati találkozó a mi
számunkra fontosabb! Kovács

Véget ért a teremtorna
Új név került az immár hagyományos
amatõr kispályás teremlabdarúgó bajnokság dicsõséglistájára. A FEFE Paks
Trinity olyan patinás együtteseket utasított maga mögé, mint a Kreszpark
Rangers, a Diófa, a Gonoszok vagy a City.
A siker azonban nem meglepõ. A Paksi
Rendõrkapitányságon dolgozó fiatalokra
épülõ egylet évek óta külföldi futsaltornákon szerepel kiváló teljesítménynyel. A gerinc mellé ugyancsak fiatal, az
atomerõmûben dolgozó csapattagok érkeztek, így remek az elegy. Ez a formáció
2009-ben alakult. – Jó volt, kemény volt a
torna. Tavaly a felsõházba kerülést céloztuk meg, mely sikerült, idén már éremszerzésben reménykedtünk. Ekkora sikerre mi
sem számítottunk – értékelt a döntõt követõen Feil Péter, a FEFE Paks Trinity csapatvezetõje, akik a döntõben a Diófát verték. A korábban többszörös gyõztes csapat
a fináléig kiválóan teljesített, ott azonban
rendkívül fáradtan mozogtak, így 2010-

ben ezüstérem kerül a játékosok vitrinjébe.
– A torna legjobb hat csapata közé mindenképp szerettünk volna bekerülni. A további
eredmény attól is függött, hogy igazolt játékosaink mennyi meccsre, milyen állapotban tudnak jönni. Tavaly harmadikként,
idén második helyen zártunk. Elégedett
vagyok a csapat teljesítményével – fogalmazott Bregovics József, a Diófa csapatvezetõje. A bronzérem a hosszabbításban a
Kreszpark Rangerst legyõzõ Gonoszok
nyakába került.
Az idei tornán minden eddiginél népesebb mezõny gyûlt össze. A 22 csapat
mindegyike oklevelet, az elsõ három serleget is átvehetett. Különdíjak is gazdára
találtak, így a legsportszerûbb csapat díját
a Duna Autósiskola kapta, a legjobb játékos Lacza Zsolt, a legjobb kapus Tóth Ferenc (egyaránt a FEFE Paks Trinity játékosai) lettek, míg a gólkirály, vagyis a
legpontosabban célzó Osztermájer Gábor,
a Kreszpark Rangers futballistája volt
idén.
röné

22

Paksi Hírnök

Készülnek a szabadba
Ranglista 2010 néven rendeztek
amatõr teniszversenyt a PSE teniszcsarnokában, ahol 22-en ragadtak teniszütõt. – A nagy
nemzetközi tornákhoz hasonlóan ranglistát vezetünk, melyen
évek óta az egyéni versenyek
helyezettjeit értékeljük. A jó
versenyzõk a B csoportban, míg
a jobbak az A-ban szerepelnek –
mondta el Gulyás Zoltán, a PSE
Tenisz Szakosztályának Szabadidõsport felelõse. A szezonzáró amatõr ranglistaversenyt,
küzdelmes, látványos összecsapások után a jók mezõnyében
Gracza Tibor, míg a jobbaknál
Szilágyi István nyerte. A következõ megmérettetést, ha az idõjárás is engedi, immár a szabadban, salakon rendezik.
Az amatõr versenyen nem indulhattak azok a játékosok, akik
az NB II-es bajnokságban sze-

repelnek. Barta Attila, a csapat
kapitánya azonban kilátogatott
az impozáns csarnokba, akit a
2010-es másodosztályú bajnokságról kérdeztük.
– Készülünk a salakpályákat
rendbe tenni, ugyanis azok minden télen felfagynak. Jelenleg a
salakot várjuk, melyet leteríthetünk, a feladatok nagy részét
társadalmi munkában végezzük.
Az eszközeink rendben vannak,
így legkésõbb április közepéig
elkészülhetnek a játékterek –
sorolta Barta Attila, a PSE teniszcsapatának kapitánya.
A bajnokság tavaszi fordulói
május 9-én kezdõdnek, a cél a
biztos bennmaradás. A játékosok ugyan még a teremben, de
már javában készülnek. Április
végén edzõtáborba vonulnak és
Balatonfüreden alapozzák meg
idei terveiket.
efgé

Fuss, ússz, kerékpározz
A futás volt a Paksi Sportegyesület immár hagyományos
„Fuss, ússz, kerékpározz a
gyermekedért” programjának
második állomása, amelyen ismét több százan vettek részt.
A találkozó az Ürgemezõn
volt, ahol így szólt az utasítás:
A rajt a Faháznál lesz, majd a
piros szalagokat követve az
ASE csarnokig fut a társaság,
ott balra fordul a strand irányába, elfut a domb mögött, majd
kettéválik a mezõny. A rövidebb távot választók az indulási ponthoz kocognak, míg a
többiek a Cseresznyési útig
szaladnak és térnek vissza a
Faházhoz, ahol mindenkinek
regisztrálnia kell. Az útvonalat
az autópálya-építkezés miatt
módosítani kellett, így kicsit
ugyan rövidebb volt a teljesítendõ táv, de ez nem szegte
kedvét senkinek, több százan
álltak rajthoz. Volt, aki lassan
kocogva tette meg az elõírt távot, és volt, aki gyorsan végigszaladt.

Egy jó helyezést elérni természetesen jó érzés és tiszteletreméltó, de az óvodák és iskolák
közötti vetélkedéssorozat végeredményét tekintve nincs jelentõsége, itt ugyanis az a gyõztes
intézmény, amelytõl a legtöbben
vesznek részt a próbákon. A harmadik és egyben az utolsó megméretés a kerékpározás lesz.
– Felvettem a rendõrséggel a
kapcsolatot, akik csakúgy,
mint eddig, a város széléig
fogják kísérni a csoportot. Az
úti cél sem változott: Cseresznyés felé vesszük az irányt, bár
az M6-os autópálya miatt a felüljárót is igénybe kell majd
vennünk
–
fogalmazott
Horváthné Szeip Ildikó, a Paksi Sportegyesület Szabadidõ
Szakosztályának vezetõje. A
kerékpározáshoz tehát várhatóan minden feltétel adott lesz,
már csak olyan kellemes idõjárásra van szükség, mint amilyen a futáson volt. A következõ próbát a tervek szerint április 17-én rendezik.
Faller Gábor

2010. április 2.

Eddig jók az eredmények
A Paksi SE ökölvívói a tavaszi
idényben eddig két tornán vettek részt. Nagyberkiben a
Nemzetközi Szalacska Kupán
19 klub 101 férfi és 42 nõi versenyzõje lépett kötelek közé.
Innét két aranyat, két ezüstöt
és két bronzot hoztak haza.
Nagykanizsán a Pláza Kupán
102 versenyzõ mérlegelt. Itt a
PSE színeiben négy arany- és
két ezüstérem született.
– Idáig jók az eredmények,
úgy látszik, jól sikerült az alapozás, az új versenyzõink is jól

mutatkoztak be. A Szalacska
és a Pláza Kupa is erõs volt,
elég kevés a verseny, ezért aki
tud, indul. Mi 15-20 ember közül választjuk ki azt a 6-7 versenyzõt, akiket egy-egy versenyen indítunk. A hétvégén Pécsett lesz a diákolimpia, ahol
négy serdülõ és két junior
ökölvívó képviseli a Paksi SEt, sok függ attól, hogy milyen
sorsolást kapnak a gyerekek –
tudtuk meg Szakály Sándor
edzõtõl.
(joko)

Eboltás
A veszettség elleni oltás minden 3 hónapnál idõsebb eb részére kötelezõ. Ennek elmulasztása 60.000 Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható. 2010. január 1-je után minden oltási könyvet ki kell cserélni központilag sorszámozott új
„Kisállat egészségügyi könyvre”. Ennek költsége 200 Ft, a
kötelezõ féregtelenítés 100 Ft/10 kg élõsúly után, mely öszszegeket az oltással egy idõben kell megfizetni. A veszettség elleni oltás ára: 2200 Ft. Idõpontok:
Április 6:
Április 7:

Sportpálya 8-12, 14-17-ig
Hõsök tere 8-12, 14-17-ig

Pótoltás
Április 12:

Sportpálya 14-17-ig

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

Ingatlanközvetítõi,
de nem ügynöki munka.
Fix+jutalék
Tel.: 30/520-45-12
KIADÓ
INGATLANOK
Paks fõutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni:
30/9372-668,75/511-252.
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Mozimûsor

Kiállítás

Koncert

április 4. (vasárnap) 19 óra
FARKASEMBER
színes, feliratos,
angol-amerikai, horrorfilm

IGÉZÕ: Hartmann Klára keresztszemes hímzései – címmel
nyílik kiállítás április 6-án, 17
órakor a mûvelõdési ház
könyvtár-galériáján. Megnyitót
mond és citerán játszik Fekete
Krisztián.

Április 8-án 18 órakor Rákász
Gergely jótékonysági koncertjét hallhatják a Jézus Szíve katolikus templomban. A befolyt
összeget a paksi református
templom orgonájának felújítására fordítják.

Új kiállítás nyílik a Paksi Képtárban. Giovanni Battista
Piranesi tárlatát április 8-án 18
órakor nyitja meg dr. Kõnig Frigyes festõmûvész, a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem rektora.

Április 9-én és 10-én ismét a
harmonika fõvárosa lesz Paks.
Az V. Paksi Harmonika Fesztivál sztárvendégei Rácz Tibor
(Pozsony), Weszely Ernõ és
Alexander Poeluev (Oroszország). A rendezvény pénteken
9-kor a mûvészeti iskola kamaratermében veszi kezdetét,
18 órakor Poeluev ad koncertet a Jézus Szíve templomban.
Másnap
16
órakor
a
Dunakömlõdi Faluházban gálával zárul a fesztivál.

április 7. (szerda) 19 óra
BÁTHORY
cseh, angol, történelmi thriller
április 11. (vasárnap) 19 óra
ÉLI KÖNYVE
feliratos, amerikai
misztikus akciófilm
április 14. (szerda) 19 óra
VILLÁMTOLVAJ –
PERCY JACKSON
ÉS AZ OLIMPOSZIAK
amerikai-kanadai kalandfilm
Április 18. (vasárnap) 19 óra
MINDENKI
MEGVAN
feliratos, amerikai dráma

Felhívások

Nógrádi Katalin ART-díjas festõ- és grafikusmûvész kiállítása
nyílik meg április 8-án 18 órakor a mûvelõdési ház nagykiállótájában az emberszeretet világnapja alkalmából.

Idõutazás

A DC Dunakom Kft. értesíti
a tisztelt lakosságot, hogy
április 5-én (húsvét hétfõn) a
szeméttelep és a hulladékudvar zárva tart, nincs hulladékgyûjtés. Az ünnepnapra
esõ lakossági kukák és konténerek ürítését április 6-án,
kedden végzik. Kérik, a kukák kihelyezésérõl gondoskodni szíveskedjenek.
A Gemenc Volán Zrt. értesíti, és egyúttal felhívja a Tisztelt Utazóközönség figyelmét, hogy április 1-tõl menetrend-változások lépnek
életbe a megyében több útvonalon,
például
a
Szekszárd-Paks-Dunaföldvár szakaszon is. Bõvebb tájékoztatást kaphatnak a
74/505-020 telefonszámon,
valamint a www.gemencvolan.hu oldalon is.
PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2.
Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Mit ajánl
olvasóinak
a VMK könyvtára?
Méltatlanul elfeledett írónõ regényét ajánlom a Paksi Hírnök
olvasóinak. Berde Mária az Erdélyi Helikon egyik alapítója
volt. Nagyenyeden és Marosvásárhelyen tanított. A két világháború közötti erdélyi magyar irodalom jeles alakjának
családregénye 1931-ben jelent
meg utoljára. Egy birtokát
vesztett erdélyi magyar nemesi
família széthullásának krónikája ez a regény. Az adott félmúlt
és az adott akkori jelen valódi
problémáinak realista rajza.
,,Vagyok a mesék bánatos lánya. A lelkem csoda! Dús erû,
titkos, aranyos bánya. Kincse
de várt rád, ó, hogyha látnád –
Gyújts föl szíved, a lobogó fáklyát: Szállj le oda.” – írja egyik
versében és ezekkel a sorokkal
buzdítom az olvasót: merüljön
bele a lendületes és olvasmányos regény hullámaiba!
Berde Mária: Földindulás.
Pomáz: Kráter Mûhely Egyesület, 2010.

Véradás
Véradókat várnak április 13án és 14-én 9-tõl 16 óráig a
mûvelõdési házban. Ne feledje: egy véradással három betegen segíthet. A váradás egyben
szûrõvizsgálat is.

1%

A Babits Mihály utcai tízemeletesek között gyerekek élvezik a
napsütést valamikor a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek
elején. A lakótelep még épülõben. A fák azóta megnõttek, s az
akkor idetelepülõk otthonra leltek.
(A Városi Helytörténeti Bizottság fotóját a Városi Múzeum
gyûjteményében õrzik sok más pillanatfelvétellel együtt.)

Érdekli Önt az egészsége?
Akar-e segíteni abban, hogy
a paksi rendelõintézet a felszereléseit modernizálja,
személyzetét tovább képezze?
Ha a fentieket igenli, akkor
segíthet az adója 1%-ával az
intézet alapítványának.
A dr. Magyar Imre Egészségügyi Alapítvány adószáma: 18852015-1-17
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Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Paks Város Képviselõ-testületének Ifjúsági-, Sport- és
Esélyegyenlõségi Bizottsága

Paks Város Képviselõ-testületének
Ifjúsági-, Sport- és Esélyegyenlõségi
Bizottsága
pályázatot hirdet Pakson mûködõ,
bejegyzett alapítványok, egyesületek,
és társadalmi szervezetek számára.
A pályázat célja:
1.) Pénzbeli támogatás nyújtása azon bejegyzett alapítványok, egyesületek, és társadalmi
szervezetek részére, amelyek diák- és szabadidõsport programok megszervezésére
vállalkoznak.
2.) Hátrányos helyzetûek és/vagy fogyatékosok aktív részvételével lebonyolításra
kerülõ közösségi, szabadidõs programok
támogatása.
3.) Gyermekek és fiatalok aktív részvételével
zajló rendezvények támogatása.
4.) Amatõr kategóriájú sportolók felkészülési
támogatása, akik 2008. január 1-je után EBn, VB-n vagy olimpián pontszerzõ helyen
végeztek.
A pályázatoknak 2010. április 30. 12.00 óráig
kell beérkezniük, postán 2010. április 30-ai
postabélyegzõ.
Részletes pályázati kiírás
a www.paksihirnok.hu honlapon

Paks Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének Oktatási és Kulturális Bizottsága

Paks Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének
Városépítõ bizottsága

pályázatot hirdet a városban mûködõ civil
szervezetek, egyesületek,
bejegyzett alapítványok,
közalapítványok számára.

pályázatot hirdet a védett
épületek felújítási, korszerûsítési, építési munkáinak
támogatása céljából.

pályázatot hirdet
fiatal szakképzett
pályakezdõk Pakson
történõ letelepedésének
támogatására.
A pályázat célja: egyszeri –
pénzintézet útján felhasználható – vissza nem térítendõ
helyi támogatás nyújtása lakás, családi ház vásárlására
vagy építésére.
A pályázat benyújtásának
határideje:
személyesen
2010. május 31-én 12 óra,
postán 2010. május 31-i postabélyegzõ.
Részletes pályázati kiírás
a www.paksihirnok.hu
honlapon.

A pályázat célja: pénzbeli támogatás nyújtása azon szervezetek, csoportok részére,
amelyek
– kulturális alkotások, események létrehozására,
– a város kulturális értékeinek, hagyományainak megõrzésére, ápolására, illetve fejlesztésére vállalkoznak.
A pályázatoknak 2010. május 7én 12.00 óráig kell beérkezniük.
Részletes pályázati kiírás
a www.paksihirnok.hu
honlapon.

Pályázni lehet Paks város közigazgatási területén található
mûemléki védelem, helyi
egyedi védelem alatt álló épületek, valamint a védett környezetben álló épület teljes felújítási, korszerûsítési, külsõ és
az ezzel összefüggõ belsõ
helyreállítási munkáival.
A benyújtás végsõ határideje
2010. május 31.
Részletes pályázati kiírás
a www.paksihirnok.hu
honlapon.

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

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

