
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Hamvas István az atomerõmû élén
Cikkünk a 16. oldalon

XIX. ÉVF. 18. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2010. SZEPTEMBER 24.

NYUGDÍJAS HITEL
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

Paks, Villany u. 4. Telefon: 75/511-240
Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 

A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

49 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Hajdú János Kozmann György Mezõsi Árpád

Polgármesterjelöltek – 2010

A polgármesterjelöltek vitafórumát szeptember 30-án, csütörtökön követhetik nyomon a TelePaks Kistérségi Televízió csatornáján.
A 19 órakor kezdõdõ híradó elõtt a személyes bemutatkozásokat láthatják majd, a hírmûsor után pedig kb. 19.15-tõl következik az
egy órás vitafórum, amit élõben sugároznak a városháza nagytermébõl. Aki lemarad a választási mûsorról, az felvételrõl láthatja a
polgármesterjelöltek vitafórumát október 1-jén ugyanabban az idõpontban, a híradó után.

Az önkormányzati választás napján, október 3-án 19 órától élõ közvetítésben értesülhetnek a szavazás kimenetelérõl a TelePaks
csatornáján. A stúdióban vendégek elemzik a legfrissebb eredményeket, helyszíni bejelentkezéseket láthatnak a helyi választási iro-
dából és várhatóan az este folyamán a megválasztott polgármesterrel is találkozhatnak a nézõk. 

A Paksi Hírnök választási mellékletében bemutatkoznak az önkormányzati választáson indulók a 3–13. oldalon.
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Képviselõ-testületet és pol-
gármestert választunk Pakson
október 3-án. A nemrég életbe
lépett törvénymódosítás sze-
rint 8 egyéni képviselõi szé-
kért folyik a vetélkedés,
emellett 3 képviselõi helyre
listáról lehet bejutni.

A nyolc egyéni képviselõ és
a polgármester megválasztása
egyértelmû: a legtöbb érvé-
nyes voksot szerzõ nyeri el a
mandátumot. (Szavazat-
egyenlõség esetén egyéni kör-
zetben, illetve a polgármester-
választásnál idõközi válasz-
tást írnak ki.)

A három listás mandátumot
az egyéni választókerületek-
ben szerzett töredékszavaza-
tok arányában osztják ki.
(Töredékszavazat a mandátu-
mot nem szerzõ egyéni je-
löltre leadott érvényes voks.)
Listát olyan szervezet állít-
hat,  amely a település körze-
teinek több mint felében indít
jelöltet. Pakson mind az öt
induló szervezet állított ilyet. 
Õk vezetik a listát:

Fidesz-Magyar
Polgári Szövetség

Hajdú János
Bordács József

dr. Széchenyi Attila

Jobbik Magyarországért 
Mozgalom

Gáspár Viktor
Bogáncs Tamás János

Hunyadi László

Magyar Szocialista Párt -
Városunkért Jövõnkért

Egyesület
Faller Dezsõ

Mezõsi Árpád
dr. Bencsik Lajos

Paks Városért Mozgalom
Herczeg József
Lipták János

Várszegi László

Paksi Lokálpatrióták 
Egyesülete

Kovács Sándor
Ujszászy József

Molnár József Péter

Pakson három szavazólapon
voksolhatunk. A választókerü-
leti egyéni jelölt és a polgár-
mesterjelölt mellett megyei lis-
tára is szavazhatnak a polgá-
rok. Ezen a megyei önkor-
mányzat képviselõit választjuk
meg, a megyei listán szereplõ
szervezetek a szavazatok ará-
nyában jutnak mandátumhoz. 

A választás napján reggel hat-
tól este hétig lehet az urnákhoz

járulni. A szavazatszámláló bi-
zottság kérni fogja személyazo-
nosító okmányait, ami lehet a
régi vagy új típusú személyi iga-
zolvány, kártya alapú jogosít-
vány (utóbbi kettõ lakcímkár-
tyával), illetve útlevél. Érvénye-
sen szavazni a név vagy lista
mellett elhelyezett körbe tollal x
vagy + jellel lehet. 

A mozgásukban gátoltak moz-
góurnát kérhetnek a szavazás
elõtt a helyi választási irodától
vagy a szavazás napján a szava-
zatszámláló bizottságtól, de
mindkét esetben írásban.

Október 3-án választunk

Hetven ülés, 588 napirendi
pont, 484 határozat, 130 ren-
delet – ez számokban Paks
Város Képviselõ-testületének
2006 és 2010 közötti idõszaka. 

A város képviselõ-testületének
ciklusbéli utolsó ülése ugyanab-
ban a nyugodt légkörben zajlott,
ami az elmúlt négy évben jel-
lemzõ volt. Nem voltak parázs
viták, sõt még az sem nyomta rá
a bélyegét a tanácskozásra,
hogy kampányidõszakban tar-
tották. A képviselõk tették a dol-
gukat: döntéseket hoztak, hatá-
rozatokat alkottak, foglalkoztak
apró-cseprõ városi ügyekkel,

nagy horderejû kérdésekkel.
Hajdú János polgármester elõ-
ször a költségvetés elsõ félévi
végrehajtásáról számolt be. El-
mondta, hogy a módosított fõ-
összeg meghaladja a 11 milliárd
forintot, teljesítése az ilyenkor
szokásos szinten áll. A fõösszeg
a 259 milliós pénzmaradvány-
nak és a partfalprogramban
nyert 354 milliónak köszönhe-
tõen nõtt meg. 

Ezt követõen a város 2007-13
közötti gazdasági programjának
idõarányos teljesítését tárgyal-
ták, a város polgármestere közel
harminc oldalban összegezte az
eddigi eredményeket. A képvise-

lõk egyetértettek abban, hogy je-
lentõs idõszakot zárnak, jelentõs
fejlesztésekkel. Az ellenzék sem
vitatta: az elmúlt négy év hozott
egy sor pozitív eredményt.
Mindemellett Faller Dezsõ az
MSZP-SZDSZ frakcióvezetõje
által megfogalmazott kifogás
egyik célpontja a kötvény volt,
ami, mint mondta, az árfolyam-
ingadozás miatt elõnytelen a vá-
rosra nézve. Hajdú János kifej-
tette, hogy a kamatok kompen-
zálják ezt, az összeg majdnem
száz százalékban rendelkezésre
áll és ma is úgy gondolja, hogy
jó döntés volt a kibocsátás. El-
hangzott: pályázat hiányában a

lakótelepi központi park a szán-
dékok ellenére nem újult meg, a
szennyvízprogram, a hulladék-
gazdálkodási rendszer, az inku-
bátorház, a partfal építése vi-
szont jó példa a komoly pályáza-
ti sikerekre. 

A polgármester az ülés végez-
tével azt mondta, hogy a rend-
szerváltás óta mûködõ öt testü-
let közül a legnyugodtabban
dolgozó volt a mostani. Ezek
után köszönetet mondott a kép-
viselõknek, bizottsági tagoknak
és a polgármesteri hivatal dol-
gozóinak az elmúlt négy évben
végzett munkáért. Elköszönt a
testülettõl Szinger Ferenc is, aki
46 év közéleti szolgálat után bú-
csúzik a városvezetõi munkától.

Vida Tünde
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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: október 8.

Paksi Hírnök

Utoljára üléseztek

Választási oldalak

A következõ oldalakon bemutatkoznak a választásokon induló
polgármester- és képviselõjelöltek, illetve a  kisebbségi önkor-
mányzati választások jelöltjei.

Tájékoztatom Önöket, hogy a
választókerületek és szavazó-
körök területe, a szavazóhelyi-
ségek címe megváltozott. Sza-
vazataikat a kiküldött értesítõn
szereplõ szavazóköri címeken
tudják leadni. Az új szavazó-
helyiségek címe és a hozzájuk
tartozó utcajegyzék honlapun-
kon (www.paks.hu) és a pol-
gármesteri hivatal hirdetõtáb-
láján megtalálható.

dr. Blazsek Balázs, 
Helyi Választási Iroda vezetõje
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Hajdú János
Fidesz–Magyar Polgári Szövetség –

Kereszténydemokrata Néppárt

Az elmúlt nyolc évben az önkormányzat a
közpénzekkel tisztán és hatékonyan gazdál-
kodott, a település arculata elõnyösen válto-
zott. Szeretném folytatni a megkezdett
munkát. Felépíteni a gyógyfürdõt, kialakíta-
ni az új kommunálishulladék-tárolót, meg-
építeni az új szennyvíztelepet, valamint fel-
készülni az atomerõmû bõvítésével össze-
függõ városi feladatok ellátására. A folya-
matban lévõ munkák nem látványosak, de a
városi lét alapfeltételei közé tartoznak. Tu-
dom, nemcsak a felsoroltakra van szüksé-
günk nekünk, paksiaknak. Szükség van
még jó egészségügyi és szociális ellátásra,
jó oktatásra. Színvonalas kulturális rendez-
vényekre. Sportolási lehetõségekre az ama-
tõröknek is, az élsportolóknak is. Fontos,
hogy mindig elvigyék a szemetet, hogy tisz-
ta víz folyjon a csapból, hogy tiszták legye-
nek az utcák, szépek, gondozottak a parkok,
a közterek. És arra is, hogy mindenki biz-
tonságban érezze magát. Legyen munkahe-
lye és ne törjék fel a lakását. 

Az atomerõmû jövõbeni bõvítése újabb le-
hetõségeket nyit a város, a város lakosai,
munkavállalói számára, de fejlõdési lehetõ-
séget jelent a kistérség, a volt járás számára
is, melynek Paks a központja. Négy évvel ez-
elõtt ezt írtam: A„hatalom” nem érint meg. A
„hatalom” felfogásom szerint, lehetõség a
munkára, a szolgálatra. Annak a közösség-
nek a szolgálatára, amelyben szeretek élni.
Ma sem írhatok mást. Biztos vagyok benne,
hogy a választópolgárok is ugyanígy gondol-
ják. Közös céljaink megvalósításához kérem
minden paksi polgár segítségét, együttmûkö-
dését. Legyen biztonság, nyugalom és rend.

Polgármesterjelöltek

Kozmann György
független

Kozmann György vagyok 32 éves. Pakson
nõttem fel. Nyolc éves voltam, amikor kenu-
ba térdeltem az ASE színeiben. 30 éves koro-
mig a versenysport meghatározta minden-
napjaimat. Pályafutásom 22 éve alatt 4 fel-
nõtt Európa- és 4 világbajnoki aranyérmet la-
pátoltam össze. Két olimpián, Athénban,
majd Pekingben is bronzérmet szereztem.
Profi pályafutásomat 2 éve befejeztem, azóta
két vállalkozást alapítottam. 

Sokan gondolják úgy, hogy aki hivatásos
sportoló attól a tanulás messze áll. Ma már
szerencsére sok példa mutatja, hogy ez nem
igaz. Elég, ha csak Borkai Zsoltot, Gyõr pol-
gármesterét, vagy éppen Schmitt Pál köztár-
sasági elnök urat említem. Szóval a napi két
edzés és versenyzés mellett nehéz volt a ta-
nulás, de nem lehetetlen. Jelenleg a Gábor
Dénes Fõiskolán államvizsga elõtt állok gaz-
daság-informatika szakon. E mellett egy kö-
zépfokú angol nyelvvizsgával is rendelke-
zem. 

Mostanában azt kérdezik tõlem a legtöbben
miért indultam és milyen várost szeretnék?

Indulásom oka egyszerû, szeretnék fiatalsá-
gom erényeivel és a sporttól kapott emberi
értékekkel: kitartással, alázattal, a csapatban
gondolkodás és cselekvés kultúrájával, a má-
sik ember értékeinek megbecsülésével szülõ-
városom javára dolgozni. Szeretném, ha
Paks adottságait a mainál jobban kihasználva
egy fejlõdõ, modern várossá válna, ahol van
munka és megélhetés férfiaknak és nõknek,
fiatalnak és középkorúnak egyaránt, sokszí-
nû a szellemi, sport és kulturális élet, és a
Paksiak a mainál is büszkébbek arra, hogy
ide tartoznak.

Mezõsi Árpád
Magyar Szocialista Párt –

Városunkért Jövõnkért Egyesület

Életem nagyobb része, egy híján negyven
év köt Pakshoz, 1971 óta élek itt. Nem vé-
letlen tehát a jelmondat, amelyet választot-
tam: mert Paks a legfontosabb. A város szá-
momra a természeti és az épített környeze-
tet, de legelsõsorban az itt élõ embereket je-
lenti, múltjukkal, jelenükkel és a jövõjük-
kel. Pedagógusként személyesen is kötõ-
döm a jelen középkorú generációjához, hi-
szen õket tanítottam, az idõsekhez, mert
õket tanítványaim szüleiként tisztelhetem,
és ami a legfontosabb, a most felnövekvõ
generációhoz, mert õk jelentik a jövõt. A
város jövõjét, a mi jövõnket. Elsõsorban ér-
tük, de valamennyi paksi emberért vállal-
tam a jelöltséget. Ígérem, amennyiben meg-
kapom bizalmukat, Paksnak jó polgármes-
tere, igazi jó gazdája leszek.

Emberléptékû, békés, barátságos Paksot
építünk továbbra is. Feladataink sora
hosszú, itt csupán ízelítõt adhatok belõle.
Felkészülünk az atomerõmû új blokkjainak
építésére, elõnyt biztosítunk ennek során a
paksi munkavállalóknak, vállalkozásoknak.
A helyi közéletben visszaállítjuk a demok-
ráciát, folyamatosan és még a döntések elõtt
egyeztetünk a lakossággal.  Újra nyitjuk a
Kápolna utcai bölcsõdét. Ingyenes szemét-
szállítást biztosítunk az idõs embereknek.
Megteremtjük a díjmentes internet hozzáfé-
rés lehetõségét a közterületeken, közintéz-
ményekben. Nagyobb önállóságot biztosí-
tunk a külsõ városrészeknek, újabb részön-
kormányzatot hozunk létre a meglévõk
megtartása mellett. Kérem, szavazataikkal
tegyék lehetõvé, hogy együtt mondhassuk:
mert Paks a legfontosabb! 



1. szavazókör:
Munkácsy úti óvoda

Anna utca, 
Arany János utca, 

Csonka köz,
Erkel Ferenc utca,

Gárdonyi Géza utca,
Hegyalja utca,
Jókai Mór utca,
Kálvária utca,
Kilátó utca,

Könyök utca,
Munkácsy Mihály utca,

Pákolitz István utca,
Rókus utca,

Szõlõhegy utca,
Tavasz utca,

Vas köz,
Wiedemann utca,

2. szavazókör:
Bezerédj Ált. Iskola

Bajcsy-Zsilinszky utca,
Bástya utca,

Deák Ferenc utca,
Dunaföldvári út,

Haladás utca,
Hangya köz,

Hidegvölgy utca,
Kalap utca,
Kömlõdi út,
Nyár utca,

Öreghegy utca,
Petõfi utca,

Szentháromság tér,
Üstökös utca
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Várszegi László 
Paks Városért Mozgalom

1949. április 7-én születtem Pak-
son. Iparos család lévén, termé-
szetes volt, hogy kõmûves ipari
tanuló lettem a helyi építõipari
szövetkezetben. Szakmunkás-
ként kitûnõvel végeztem, majd
technikusi végzettséggel, az Épí-
tõipari Szövetkezet mûszaki osz-
tályán dolgoztam. Ebben az idõ-

ben Jákli Péter és Herczeg József
vezetõkkel tanácstagként közéle-
ti munkát végeztem 8 évig. Je-
lenleg feleségemmel és két gyer-
mekemmel egy családi kisvállal-
kozásban dolgozunk. Paks fejlõ-
dését a helyi adottságok emelke-
dõ pályán tartják. A jövõ fejlõdé-
sének megtartásához tapasztalt
és együttgondolkodó közösségre
van szükség.

1. körzet képviselõjelöltjei

Barnabás István
Fidesz-KDNP

Három gyermekemmel 1997 óta
élünk Öreghegy utcai családi há-
zunkban. 2010-ig három válasz-
tási cikluson keresztül vettem
részt az önkormányzat munkájá-
ban. Az elmúlt négy évben – la-
kótelepi képviselõként, alpolgár-
mesterként – a panelházak felújí-
tásában jelentõs eredményeket

sikerült elérni. 2010-ben a saját
lakókörzetemben indulhatok.
Sok tennivaló van a körzetben:
gondoljunk a Szentháromság
térre, a Deák házra, a partfalakra,
vagy a Gárdonyi-kilátóra. Né-
hány utca felújítása is hátra van
még. Ezeknek a feladatoknak az
elvégzéséhez, a következõ négy
év képviselõi munkájához kérem
az Önök támogatását.

Hunyadi László 
Jobbik

Családos, 53 éves, atomerõmû
nyugdíjas vagyok. Szeretem a
várost, ezért szívesen vállal-
tam és vállalok közösségi sze-
repet mindannyiunk kelleme-
sebb hétköznapjai, jobb életér-
zés megteremtésének érdeké-
ben. A JOBBIK-kal kölcsönös
bizalmat adtunk egymásnak,

remélve a már megint túlerõ-
ben levõ kormányzat veszélyes
egyeduralmának csökkentését
városi szinten is. Megvalósí-
tom az utcaképviseleti rend-
szert, mert ez a garancia a la-
kóközösségek képviselõn ke-
resztüli érdekképviseletére és
információk oda-vissza áram-
lására. Kezdeményezem a kép-
viselõk visszahívhatóságát is.

dr. Strasszer Tamás 
MSZP–VJE

Ügyvédként dolgozom jogász,
közgazdász végzettséggel. 38
éves vagyok, nõs, egy 10 és egy
6 éves gyermek édesapja. A tes-
tületi munka nem ismeretlen szá-
momra, korábban 4 évig a városi
és a német nemzeti kisebbségi
önkormányzatban is dolgoztam.
Világról alkotott nézetem alap-

ján keresztény, konzervatív-libe-
rális vagyok. Szociálisan érzé-
keny, de munka-, teljesítmény-
párti. Ismételt indulásom annak
az ideámnak köszönhetõ, hogy
hiszem, kell, hogy minél többen
mondjuk el véleményünket kö-
zös dolgainkról. Sajnos egyre
többek fordulnak ma el a közé-
lettõl, így válik egy szûk réteg
elõjogává a politika. 

Ujszászy József 
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete

Kalocsán születtem 1953. április
16-án. 1986-ban kerültem Paks-
ra. 2005 februárjától vállalkozó-
ként az emberek egészségesebb
táplálkozás-kultúrájának elõsegí-
tésében munkálkodom, az AMC
Magyarország Kft. Tolna megyei
képviselõjeként. Nõs vagyok, két
fiam van. Húsz éve élünk csalá-

dommal Pakson. Ebben a város-
ban otthonra találtunk, az óváros,
Hidegvölgy, Malomhegy, Duna-
part különösen a szívemhez nõtt.
Munkám során nagyon sok em-
berrel találkozom, megismerem
gondjaikat, örömüket, Ezért dön-
töttem már 2006 után újra úgy,
hogy a Lokálpatrióták képviselõ-
jelöltjeként lakókörzetem képvi-
seletére vállalkozom.
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Váci Györgyné
Jobbik

Váci Györgyné vagyok, 1960-
ban születtem Pakson. 1982-ben
szereztem meg óvónõi diplomá-
mat. Két gyermekem született,
egy fiú és egy lány. 1989-ben
egyéni, majd 1991-tõl társas vál-
lalkozásba kezdünk férjemmel.
Mint paksi lakos nap mint nap
tapasztalom a város és a körzet

vállalkozóinak munkahely prob-
lémáit, a munkahelyemen szem-
besülök a parkolási gondokkal,
aktív kerékpárosként az utak mi-
nõségével. Azzal, hogy nem tesz
a város azért, hogy jöjjenek hoz-
zánk turisták, hogy ott tartunk,
hogy városunk értékeit unoká-
ink sem fogják látni, és sorolhat-
nák Önök is, amit elvárnának az
élhetõbb Atomvárostól.

2. körzet képviselõjelöltjei

dr. Bencsik Lajos
MSZP–VJE

Lassan három évtizede élek Pak-
son. 59 éves vagyok, jogász. A
rendszerváltásig a Városi Ta-
nácsnál dolgoztam, majd az
Atomerõmûnél, 2005 óta önálló
ügyvédi praxist folytatok. 1994-
tõl 2002-ig önkormányzati kép-
viselõként tevékenykedtem a
közéletben. Megalakulása, 2002

óta elnöke vagyok a Városun-
kért, Jövõnkért Egyesületnek.
Kétségbevonhatatlan, hogy Paks
békés, barátságos kisváros. Elé-
gedettek azonban mégsem lehe-
tünk teljesen. A közpénzek okos
felhasználásával olyan moderni-
zációt képzelek, amely megtartja
a város emberi arculatát, hagyo-
mányait, ugyanakkor megfelel a
XXI. század kihívásainak.

Herczeg József
Paks Városért Mozgalom

Pakson születtem, itt éltek szüle-
im, nagyszüleim is. Nõs vagyok,
két felnõtt gyermekem és 5 uno-
kám van. Pályám elején a Paksi
Konzervgyárban dolgoztam, ez-
után tanácselnök-helyettesként,
majd a Tolna Megyei Zöldért
igazgatójaként. 1994-tõl 1998-ig
az Önök bizalmából Paks pol-

gármestere voltam. Késõbb az
ING biztosító üzletigazgatója-
ként tevékenykedtem. Eddig
nyolc alkalommal képviseltem a
város lakóinak érdekeit a képvi-
selõtestületben, tanácstagként,
tanácselnök-helyettesként, kép-
viselõként, polgármesterként, al-
polgármesterként, jelenleg ta-
nácsnokként a nemzetközi kap-
csolatokkal foglalkozom.

Molnár József Péter
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete

1978-ban születtem Pakson. Csa-
ládi állapotom nõtlen. Az általános
és középiskolát Pakson végeztem.
Elsõ diplomámat a szekszárdi Ta-
nítóképzõ  Fõiskolán, az egyetemi
bölcsész-történész diplomámat pe-
dig a pécsi Tudományegyetemen
szereztem. 2003-tól a Bezerédj Ál-
talános Iskolában tanítok. Alapító

elnöke vagyok a Paksi Evezõs és
Vízisport Egyesületnek. 2010-ben
tagja lettem a Paksi Lokálpatrióták
Egyesületének. Célom, hogy a
körzet lakójaként a körzetben élõ
emberek becsületes, pártpolitika
mentes képviseletét felvállaljam.
Programomat saját elképzeléseim
mellett, az Önöktõl származó in-
formációk alapján kívánom meg-
alkotni.

Ulbert Sándor
Fidesz-KDNP

Negyvennyolc éves, nõs vállal-
kozó vagyok. Huszonhat éve
élek és dolgozom Pakson. Építõ-
ipari és kertészeti vállalkozásom
telephelye a Villany utcában
van. Feleségem, Réti Katalin a
családi vállalkozásban dolgozik.
2004-ben kerültem a 2-es számú
választókerület képviselõjeként

a képviselõ-testületbe. Alaposan
megismertem körzetemet, ahol
folyamatosan környezetalakító,
környezetszépítõ akciókat kez-
deményezek. Az elmúlt négy év-
ben a Városépítõ Bizottságot ve-
zettem. A hat évvel ezelõtt meg-
kezdett munkát szeretném foly-
tatni és képviselni a 2. számú vá-
lasztókörzet lakóinak érdekeit az
új testületben.

3. szavazókör:
Városi könyvtár

Attila utca
Csónak utca
Duna part
Duna utca

Eötvös utca
Hajnal utca
Halász utca

Hegyhát utca
Ida utca

Jámbor Pál utca
Kereszt utca
Keskeny utca

Kossuth Lajos utca
Rosthy utca
Rózsa utca

Sas utca
Szent István tér
Szent János utca
Templom utca
Villany utca

Vörösmarty utca
Zrínyi utca

4. szavazókör:
Polgármesteri hivatal

Árok utca
Árvíz utca

Báthori utca
Dózsa György út

Hattyú utca
Kápolna utca
Kosár utca

Rákóczi utca
Sík sor

Táncsics Mihály utca
Váci Mihály utca
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Wolf Henrietta
Jobbik

1976-ban születtem Pakson, mint
ahogy szüleim, nagyszüleim, ük-
és dédszüleim is itt születtek. Tõ-
lük sok történetet hallottam a vá-
rosról, lakóinak életérõl. Nekik
köszönhetem a magyar föld szere-
tetét és a mezõgazdaság iránti el-
kötelezettségem is.  Jelenleg ta-
nyán élek, az állattartás mellett

minõségbiztosítással és pályázat-
írással foglalkozom.  Ismerem a
várost és környékének minden
szegletét, ugyanakkor a fõváros-
ban és külföldön is szerencsét pró-
báltam, ám az emlékeim, a csalá-
dom, és a hazám szeretete vissza-
húztak szülõvárosomba. Eltökélt
szándékom, hogy tapasztalatomat
és tudásomat az itt lakók, a város
fejlõdése érdekébe állítsam.

3. körzet képviselõjelöltjei

Bordács József
Fidesz-KDNP

1997 óta dolgozom és 2001 óta
élek családommal Pakson, a Tol-
di utcában. A városnak ez egy
csendes, kellemes, esztétikus új
utcája, nagyon jó közösséggel.
Szeretünk itt élni. A Paksi Atom-
erõmû Zrt. Építészeti Osztályán
dolgozom mûszaki ellenõrként,
2007 óta a Fidesz helyi szerveze-

tét irányítom, 2006 óta tagja va-
gyok a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlésének. Isme-
rem a város és a körzetem prob-
lémáit. A korábbi évek közéleti
munkáját szeretném folytatni a
paksi képviselõ-testület tagja-
ként. Legfontosabbnak a hiteles,
emberközeli képviselõi munkát
tartom, valamint a lakosság fo-
lyamatos tájékoztatását.

Faller Dezsõ
MSZP–VJE

A Renimpex-DC Kft. 58 éves
ügyvezetõ igazgatója vagyok.
Végzettségem mezõgazdasági gé-
pész-üzemmérnök. Elvégeztem a
Pénzügyi és Számviteli Fõiskolát,
mérnök üzemgazdász másoddip-
lomát szereztem. Családommal
1974 óta élek Pakson, a Virág ut-
cában lakom. Feleségem óvodape-

dagógus. Három felnõtt gyerme-
künk van, két unokánk 6, illetve 1
éves. 1993-tól tevékenykedem a
Paksi Sportegyesület elnökségé-
ben. 1994-tõl önkormányzati kép-
viselõ vagyok. Emberléptékû, bé-
kés, barátságos, környezetbarát
várost építõ testületben szándéko-
zom dolgozni. Tizenhat esztendõs
közéleti munkám során mindig er-
re törekedtem.

Féhr György
Paks Városért Mozgalom

Több száz évvel ezelõtt idetele-
pült „sváb” iparos és paraszt csa-
ládok leszármazottja vagyok.
1961-ben Pakson, vallásos szü-
lõk elsõ gyermekeként szület-
tem. Munkahelyem már 25 esz-
tendeje a Paksi Atomerõmû, ahol
az irányítástechnikai szakterüle-
ten dolgozom mint berendezés

felelõs. Mielõtt megnõsültem, a
3. sz. választókerületben éltem,
elõször a Péter utcában, majd
1968-tól 1983-ig a Csendes utcá-
ban. Közéleti munkámat a Né-
met Önkormányzatban kezdtem,
melynek 8 évig elnöke, az utób-
bi 4 évben városi képviselõi
munkám mellett, pedig alelnöke
voltam. A politikai függetlenség
számomra alapvetõ. 

Hornyánszki János
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete

Hornyánszki János 37 éves
gépészmérnök vagyok. 1994
óta élek és dolgozom gépész-
mérnökként Pakson. Felesé-
gem a Vak Bottyán Gimnázi-
umban tanít. Két gyermekünk
van: egy kisfiú és egy kislány.
2005 óta lakom a Kinizsi ut-
cai házunkban, ez idõ alatt

szembesültem a választókerü-
let gondjaival, problémáival.
2006 óta tagja vagyok a Paksi
Ipari Park felügyelõbizottsá-
gának. Az elkövetkezendõ
négy évben továbbra is a Pak-
si Lokálpatrióták Egyesülete
képviseletében a körzetünk-
ben élõ embereket szeretném
képviselni becsületesen, párt-
politikától mentesen.

5. szavazókör:
PSE sportpálya

Akác utca
Bem utca

Csendes utca
Damjanich utca

Fehérvári út
Imre utca

József Attila utca
Kornis utca

Laktanya utca
Május 1. utca

Mária utca
Szérûs utca
Szív utca
Virág utca

6. szavazókör:
PSE sportpálya
Dobó István utca

Dr. Novák Sándor utca
Ezredvég utca
Fecske utca
Kinizsi utca
Lánc utca

Liliom utca
Mátyás király utca

Mezõ utca
Õsz utca

Pacsirta utca
Péter utca
Retek utca
Sport utca

Széchenyi tér
Takács György utca
Toldi Miklós utca

Vásárhelyi Pál utca
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Villányi Mária Ildikó
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete

A Békés megyei Medgyes-
egyházán születtem 1964-ben.
Gyermekkorom óta Pakson
élek. A TMÖK Balassa János
Kórház Rendelõintézetét veze-
tem 2006 óta. Korábban is az
egészségügy számos területén
dolgoztam. Bár munkám Szek-
szárdhoz köt, de az otthonom

és az életem Pakson van. Ezért
döntöttem már 2006-ban úgy,
hogy a Lokálpatrióták képvise-
lõjelöltjeként lakókörzetem
képviseletére vállalkozom. Az
elmúlt négy évben az Ifjúsági
és Sportbizottságban dolgoz-
tam. Most újra úgy döntöttem,
hogy a Lokálpatrióták képvise-
lõjelöltjeként az Önök bizal-
mába ajánlom magam.

4. körzet képviselõjelöltjei

Gáspár Viktor
Jobbik

1978-ban születtem Budapesten.
Feleségemmel közösen neveljük
két kisgyermekünket. A Jobbik
Magyarországért Mozgalom pak-
si szervezetének alapító tagja és
elnöke vagyok 2009 júliusától.
Eddigi életem nagy részét a vá-
lasztókerületben töltöttem, így
közvetlenül tapasztaltam az itt élõ

lakosok problémáit, gondjait, örö-
meit. Nemzeti érzelmû gondolat-
világomból, elhivatottságomból
kifolyólag egy olyan képviseletet
kívánok megvalósítani városom-
ban és választókerületemben,
amelynek alapja az õszinteség, a
lakosokkal való közvetlen, sze-
mélyes kapcsolattartás, valamint
a magyarság által érzett feltétel
nélküli elkötelezettség.

Haáz Ádám
MSZP–VJE

Építõipari technikumot, kato-
nai, majd rendõrtiszti fõiskolát,
késõbb a Nemzetvédelmi Egye-
tem Vegyi és Környezetbizton-
sági szakát végeztem el. Angol,
orosz nyelvvizsgákkal rendel-
kezem, németül is eltársalgok.
54 éves vagyok, nõs, két felnõtt
gyermek édesapja, 2002 óta ön-

kormányzati képviselõ. Felesé-
gem pénzügyi területen dolgo-
zik, ikerfiaim jogászhallgatók.
Paks az „én városom” földrajzi
elhelyezkedésével, hangulatá-
val teljes mértékben azonosulni
tudok. Szeretem az itt élõ embe-
reket, szívesen vállalok közfela-
datot, dolgozom értük. A Ság-
vári utcában, a 4. választókerü-
letben lakom.

Kern József
Fidesz-KDNP

1957-ben születtem Pakson. Nõ-
véremmel keresztény családban
nevelkedtünk. Édesapám a Paksi
Konzervgyárban, édesanyám a
Dunamenti Termelõszövetkezet-
ben dolgozott. Huszonöt éve élek
kiegyensúlyozott házasságban.
Két gyermekem közül Nikoletta
férjhez ment, unokám másfél

éves. Fiam, József, középiskolás.
1983 óta dolgoztam a paksi atom-
erõmûben, 2009 decemberében
karbantartási csoportvezetõként
mentem nyugdíjba. 2006 októbe-
re óta a 4. számú választókörzet
képviselõjeként szolgálom a vá-
rost és lakóit. Tõsgyökeres paksi-
ként, a város jó ismerõjeként ké-
rem bizalmukat és segítségüket a
következõ négy évben.

Tell Anikó
Paks Városért Mozgalom

1965. augusztus 9-én születtem
Monoron. Három éves voltam,
amikor szüleimmel Paksra köl-
töztem. Általános iskolát Pakson
végeztem, majd Szekszárdon
szereztem cukrász szakmunkás
bizonyítványt. Ezután kezdtem el
dolgozni az Atomerõmû éttermé-
ben elõször cukrászként, majd

adminisztrátorként. Munka mel-
lett tanultam. Elõször a
Vendéglátóipari Fõiskolát végez-
tem el, majd az Egészségügyi
Fõiskolát, ahol diatetikusként vé-
geztem. Családi vállalkozásban
közétkeztetéssel foglalkozom. Is-
kolák és óvodák élelmezését lát-
juk el. Kérem, tiszteljen meg bi-
zalmával, hogy képviselhessem
érdekeit a képviselõ-testületben. 

7. szavazókör:
Vak Bottyán Gimnázium

Domb utca 9–100 
Györkönyi utca

Hársfa utca
Híd utca

Hunyadi utca
Kert utca

Kurcz György utca
Nádor utca

Pál utca
Pollack Mihály utca 1–34/B

Sárgödör tér
Temetõ utca
Völgy utca
Zöldfa utca
Zsíros köz

8. szavazókör:
Vak Bottyán Gimnázium

Bercsényi utca
Gyár utca

Katona József utca
Kisfaludy utca

Kishegyi út
Ságvári Endre utca
Zápor utca 11–79 

(páratlan házszámok)
Zápor utca 34–80 
(páros házszámok)
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Szabó Sándor
Paks Városért Mozgalom

1963-ban születtem Székesfehér-
váron. 1975 óta élek Pakson, a la-
kótelepen. 2000 óta a Mozgássé-
rültek Tolna Megyei Egyesülete
Paks és Környéke Csoportjának
választott vezetõje és 2010 máju-
sától a közel 8000 fõs Mozgássé-
rültek Tolna Megyei Egyesületé-
nek elnöke vagyok. ASzedres ut-

cában élek, ismerem az 5-ös szá-
mú választókörzet problémáit, a
megoldásukhoz a civil szerveze-
tekben szerzett tapasztalataimat
szeretném kamatoztatni. Szeret-
ném megköszönni a 2006-os vá-
lasztásokon belém vetett bizal-
mat, hogy képviselhettem és se-
gíthettem a lakókörnyezetünk él-
hetõbbé tételét az Önök panaszai
és segítségei alapján.

5. körzet képviselõjelöltjei

Csajági Sándor
Fidesz-KDNP

1961-ben születtem Pakson. A
szegedi egyetemen matematika-
fizika szakos középiskolai tanári
oklevelet szereztem, amit késõbb
informatikai végzettséggel egé-
szítettem ki. 1988 óta tanítok az
Energetikai Szakközépiskolá-
ban, 2002-tõl a szakközépiskola
igazgatóhelyettese vagyok. Éve-

kig végeztem társadalmi munkát
az Eötvös Loránd Fizikai Társu-
latban. Családommal korábban a
Pollack Mihály utcában éltünk.
A lakótelep – az önkormányzat
pénzügyi lehetõségeihez képest
– sokat szépült, de számos fela-
datot látok, melyeket – ha képvi-
selõként lehetõségem lesz rá – a
lakókkal együttmûködve szeret-
nék megoldani. 

Kiss Mária
MSZP–VJE

Kilencgyermekes, tõsgyökeres
paksi családban születtem 1961-
ben, a legkisebbként. Fiam tizen-
nyolc éves, középiskolás. 1979-
ben kaptam szakmunkás bizo-
nyítványt Szekszárdon mint élel-
miszer-eladó. Késõbb vendéglá-
tó-ipari üzletvezetõi szakvizsgát,
majd pedig felsõfokú áruforgal-

mi kereskedõ képesítést szerez-
tem. Jelenleg a Mecsek Füszért
Árnyas utcai élelmiszerüzleté-
ben vagyok üzletvezetõ. A
2002-es helyhatósági választá-
sokon egyéni mandátumot sze-
reztem a képviselõ-testületben,
az elõzõ ciklusban 2006-tól pe-
dig bizottsági tagként dolgoz-
tam. Az 5. választókerületben,
az Építõk útján lakom.

Molnár Éva
Jobbik

Pakson születtem 1976-ban. Kö-
zel 20 éve lakom a lakótelepen.
Ebben a lakóközösségben neve-
lem a gyermekemet egyedülálló
anyaként. Tanulmányaimat is itt
kezdtem meg. Iskolámnak kö-
szönhetõen komoly sporttevé-
kenységet folytattam. Pályafutá-
som 1994-ben Pakson kezdõ-

dött, és azóta is itt dolgozom.
Folyamatos tanulással és speciá-
lis tanfolyamokkal érem el,
hogy fejlesszem önmagam és
megértsem a mindennapi ember
mindennapi gondját.  Fontos
szerepet töltök be a lakosság
pénzügyi helyzetének a könnyí-
tésében, megoldásában. Így na-
ponta találkozom a felmerülõ hi-
ányosságokkal, problémákkal.

Reményi János
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete

Egerben születtem 1960. má-
jus 18-án. Budapesten érettsé-
giztem az Erõsáramú Szakkö-
zépiskola atomerõmûves sza-
kán, majd villamos energia-
ipari technikusi szakképesí-
tést szereztem. 1982-ben
megnõsültem, két lányunk
született. 1987-ben kerültem

Paksra az atomerõmûbe, ahol
a mai napig is dolgozom.
Szinte Paksra kerülésem pil-
lanatától bekapcsolódtam a
helyi tömegsport életbe. Az
aktív részvételt és sportszer-
vezést párhuzamosan végzem
a mai napig. Már több mint
húsz éve választókörzetem-
ben élek, és nyolc éve közös-
képviselõ vagyok.

9. szavazókör:
Kishegyi út óvoda

Árnyas utca
Építõk útja

Pollack Mihály utca 36–46

10. szavazókör:
Kishegyi út óvoda

Fenyves utca
Gesztenyés utca

Szedres utca
Tölgyfa utca
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Zsarnai Sándorné
MSZP–VJE

Budapesten születtem, 1954-
ben, 31 éve élek Pakson, a lakó-
telepen és dolgozom az erõmû-
ben. Kezdetben lakóhelyem, ma
már otthonom a város. Nyolc
éve dolgozom az önkormány-
zatban, kezdeményezésemre in-
dult be a panelprogram, a játszó-
terek kiépítése és szerepet vál-

laltam az utcák, parkok rendezé-
sében is. Felkérésre vállaltam el,
hogy független képviselõként a
Balközép Szövetség támogatá-
sával induljak a 6. körzetben, hi-
szen számomra mindig fontos
volt az itt élõk képviselete, prob-
lémáikat magaménak érzem, és
bár nem keresve, de felvállalva a
konfliktusokat vállalom a fel-
adatok megoldását!

6. körzet képviselõjelöltjei

Bana János
Paks Városért Mozgalom

1961-ben születtem Pécsett, há-
rom gyermekem van. A Zalka
Máté Katonai Mûszaki Fõiskola
Légvédelmi és Tüzér szakán sze-
reztem mérnöki végzettséget.
1992-ben az atomerõmû polgári
védelméhez kerültem, 1999 óta
az erõmû veszélyhelyzet-kezelé-
sért felelõs szervezeti egységét

vezetem. Az eltelt évek alatt kör-
nyezetvédelmi szakmérnöki,
majd védelmi igazgatási mene-
dzser diplomát szereztem. Több-
ször vettem részt a világ külön-
bözõ részein bekövetkezett sú-
lyos katasztrófáknál nyújtott hu-
manitárius küldetésekben. Elsõ-
sorban várospolitikát kell foly-
tatni, ezért mondtam igent a Paks
Városért Mozgalom felkérésére.

Bogáncs Tamás János
Jobbik

Családos, 38 éves informati-
kus mérnök vagyok. 1990 óta
dolgozom a Paksi Atomerõ-
mûben, mûszaki területen.
Szüleimmel és öcsémmel már
ifjú gyermekkoromat is a la-
kótelepen töltöttem, itt jártam
általános iskolába, és a kö-
zépiskolai tanulmányaim is

Pakshoz kötnek. Családalapí-
tást követõen feleségemmel
és leánygyermekemmel a
Szabó Erzsébet utcába köl-
töztünk és azóta is itt, egy pa-
nellakásban élünk. Az elmúlt
30 év személyes tapasztalatai
alapján, úgy gondolom, hogy
jól ismerem a lakótelepen
élõk problémáit, gondjait és
elvárásait.

dr. Nagy Tibor
Fidesz-KDNP

A Budapesti Mûszaki Egyetem
Gépészmérnöki Kar gépgyártás-
technológia szakán kaptam meg
elsõ diplomámat. 1981-ben gaz-
dasági másoddiplomát, majd
1984-ben egyetemi doktori címet
szereztem. 1985 óta a paksi
atomerõmûben, különbözõ mû-
szaki területeken tevékenyke-

dem. Hét éve karbantartási terü-
leten dolgozom, jelenleg a Szer-
viz Fõosztály vezetõje vagyok.
Családommal Pakson, a Toldi
Miklós utcában lakunk. Az elkö-
vetkezõ idõszakban azért szeret-
nék dolgozni, hogy az atomerõ-
mû még hosszú ideig biztonságo-
san és gazdaságosan mûködjön, a
Paksiak élet és munkalehetõségei
a lehetõ legjobbak legyenek. 

Szabó Péter
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete

Egerben születtem 1974-ben.
Gyermekkorom óta a paksi la-
kótelepen élek. Itt végeztem az
általános iskolát, majd a Vak
Bottyán Gimnáziumban érettsé-
giztem. A Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Karán
1998-ban szereztem történész –
muzeológus diplomát, azóta a

Vak Bottyán Gimnázium törté-
nelemtanára vagyok. 2004-ben
megnõsültem, két gyermekünk
van. Városom iránt érzett elkö-
telezõdésem miatt döntöttem
már 2002-ben úgy, hogy a Lo-
kálpatrióták képviselõjelöltje-
ként lakókörzetem képviseleté-
re vállalkozom. 2006-ban pedig
a Lokálpatrióták listájáról beju-
tottam a képviselõ-testületbe.

11. szavazókör:
Mûvelõdési központ

Alpári Gyula utca
Barátság útja
Gagarin utca

Rajk László utca
Szabó Erzsébet utca

Újtemplom utca 17–31

12. szavazókör:
Mûvelõdési központ
Babits Mihály utca

Ifjúság útja
Kurcsatov utca
Teller Ede utca
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7. körzet képviselõjelöltjei

Jantnerné Oláh Ilona
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete

Pakson születtem 1961-ben. 30
éve vagyok óvodapedagógus.
1988-tól dolgozom a Hétszín-
virág (Tolnai úti) Óvodában,
melynek 2008-tól  tagóvoda ve-
zetõje vagyok. 1994-1998 között
az önkormányzat Oktatási Bizott-
ságában, majd 2006-2010-között
a Lokálpatrióták listájáról a Kör-

nyezetvédelmi Bizottság tagja-
ként dolgoztam. 1988 óta vezetõ-
je, kuratóriumi elnöke vagyok az
ÖKO Munkacsoport Alapítvány-
nak. Az itt szerzett tapasztalataim,
és a körzetben élõ emberek sze-
mélyes bátorításának köszönhe-
tõen döntöttem úgy, hogy termé-
szetesen a Lokálpatrióták képvi-
selõjelöltjeként újra az Önök bi-
zalmába ajánlom magam.

Leber Ferenc
Fidesz-KDNP

1963-ban születtem Pakson.
Gyermekkoromban az Alvégen,
a Kosár utcában laktunk, csalá-
dommal jelenleg a Tolnai úton
élünk.  22 éve dolgozom a paksi
atomerõmûben – üzemviteli terü-
leten. Több éve  a Reaktor Osz-
tályt vezetem. A Paksi Sárgödör
Téri Présháztulajdonosok Egye-

sületének elnökeként igyekszem
gazdagítani a Sárgödör tér és na-
gyobb közösségünk, Paks életét.
Többgenerációs paksiként, a
paksi élet jó ismerõjeként aján-
lom Önöknek munkámat. Bizal-
muk révén, az újvárosi körzet
képviseletében szeretném az itt
lakók érdekeit érvényesíteni,
egyesületi munkámban szerzett
tapasztalataimat hasznosítani.

Mezõsi Árpád
MSZP–VJE

Budapesten születtem, ahonnan
néhány év után szüleimmel
együtt vidékre költöztem. Isko-
láimat Németkéren, Bonyhádon
és Kaposváron végeztem. 1971
óta élek Pakson, ahol eddigi éle-
tem nagyobb részét töltöttem.
1975-tõl tanítok elsõ és eddigi
egyetlen munkahelyemen, a De-

ák Ferenc Általános Iskolában.
Párommal, Szekeres Judittal,
aki szintén tanító, három gyer-
mekünket neveljük. Árpád és
Judit egyetemisták, Ráhel gim-
náziumba jár. 2002 óta vagyok
önkormányzati képviselõ. A 7.
választókerületre az önkor-
mányzatiság 20 éve alatt kevés
fejlesztés jutott, el akarom érni,
hogy ez megváltozzon.

Wahl János
Paks Városért Mozgalom

1968. május 27-én születtem Pak-
son. Általános iskolát Német-
kéren végeztem, majd Szekszár-
don folytattam tanulmányaimat.
Szakmám megszerzése után Pak-
son dolgoztam. 1995-ben egyéni
vállalkozó lettem, azóta is ezt a te-
vékenységet folytatom. Nõs va-
gyok, két gyermekem van. Sza-

badidõmet a családommal töltöm,
olvasok, focizni járok. APaks Vá-
rosért Mozgalom megkeresése ar-
ra ösztönzött, hogy a 7. sz. válasz-
tókörzetben tevékenykedjek. Az
itt lakók gondjait ismerem, prob-
lémáikkal együtt élek. Képviselõ-
ként szeretnék bizalmat kapni, és
terveimet megvalósítani. Kérem,
tiszteljen meg bizalmával, hogy
képviselhessem érdekeit.

13. szavazókör:
Deák F. Ált. Iskola

(Tolnai út 19.)
Ady Endre utca
Alkotmány utca

Alkotók útja
Bocskai utca

Domb utca 1–8
Hõsök tere

Jedlik Ányos utca
Kandó Kálmán utca
Kodály Zoltán utca

Liget utca
Neumann János utca

Nyárfa utca
Puskás Tivadar utca

Újtemplom utca 1–16
Vadász utca

Vak Bottyán utca
Zápor utca 1–9 (páratlan

házszámok)
Zápor utca 2–32 (páros

házszámok)

14. szavazókör:
Deák F. Ált. Iskola

(Tolnai út 19.)
Április 4. utca

Dankó Pista utca
Gábor Áron utca

Gátõrház
Klapka György utca

Kölcsey utca
Kölesdi út
Síp utca
Tolnai út
Újtelep

Vásár utca
Vasút utca

Zalka Máté utca
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15. szavazókör:
Dunakömlõd, 

Ügyfélszolgálati Iroda, 
Béke u. 3.
Árpád utca

Bartók Béla utca
Béke utca

Csárda utca
Csokonai utca

Hegy utca
Õrház

Radnóti Miklós utca
Sánchegy utca
Szabadság utca

16. szavazókör:
Biritó

I. István Szakképzõ Iskola,
Iskola u. 7.

Csámpapuszta
Cseresznyéspuszta

Erdõ sor
Faluhely puszta
Hegyes puszta

Iskola utca
Magyaripuszta

Orgona utca

17. szavazókör:
Gyapa, GYAFIX Kft., 

Központi Iroda
Cecei utca

Kanacsi utca
Rét utca

2010. szeptember 24. 11 Paksi Hírnök

Spiesz József
Fidesz-KDNP

1956-ban születtem Pakson. Itt
éltem 1982-ig, majd feleségem-
mel Dunakömlõdre költöztünk.
Két felnõtt fiam van. Nyolc éve
vagyok tagja a dunakömlõdi
részönkormányzatnak. 2006-óta
a várost vezetõ Polgári Összefo-
gás Választási Szövetség döntés-
elõkészítõ munkájában képvise-

lem a külsõ városrészek érdekeit.
Tagja vagyok a paksi önkor-
mányzat Mezõgazdasági és Kör-
nyezetvédelmi Bizottságának.
Közalkalmazottként Paks város
mezõõri szolgálatát vezetem. Az
elmúlt évek során, a külsõ tele-
pülésrészeken élõk érdekeit szor-
galommal, kitartóan képvisel-
tem. Az Önök segítségével sze-
retném folytatni a munkát.

8. körzet képviselõjelöltjei

Forster József
MSZP–VJE

Független képviselõjelöltként
indulok a Balközép Szövetség
támogatásával. Dunakömlõdön
születtem, idén leszek 60 éves.
Nõs vagyok. Két felnõtt gyer-
mekem identitás tudattal, tettre-
készséggel közösségi életre ne-
veltem.  Magam is közösségi
embernek tartom. Nyugdíjas

vállalkozóként szeretnék még
többet tenni a lakosságért, min-
den ember boldogságáért. Bebi-
zonyítani, hogy életcélom a
Dunakömlõd, Gyapa, Csámpa,
Biritó, Cseresznyés településré-
szen élõ lakosság képviselete a
várossal szoros együttmûködés-
ben. A meglévõ két részönkor-
mányzat megtartásával újabbak
létrehozását tervezem. 

Horváth Zoltán
Jobbik

Baján születtem 1969-ben, Bács-
bokodon töltöttem gyermekko-
romat. Baján 1989-ben kezdtem
rendõri pályafutásomat, majd
1992-ben a paksi atomerõmû õr-
zésében vállaltam szerepet a
rendõrség különleges egységé-
nek tagjaként, 2003-as nyugdíja-
zásomig. Jelenleg vállalkozó-

ként tevékenykedem. 1999-tõl
tagja vagyok a Duna-Sió Turisz-
tikai Egyesületnek, melyben az
ellenõrzõbizottság elnökeként
tevékenykedem. 2003-tól veszek
részt a képviselõ-testület munká-
jában Cseresznyés polgárainak
bizalmából, így rálátok a válasz-
tókörzetemhez tartozó települé-
seken felmerülõ hiányosságokra,
problémákra.

Kovács Sándor
Paksi Lokálpatrióták Egyesülete

Pakson születtem 1962-ben.
Nõs vagyok, két fiam van.
Alapítója és elnöke vagyok a
Paksi Lokálpatrióták Egye-
sületének. 2002 óta tagja va-
gyok Paks Város Képviselõ-
testületének. Az elmúlt tizen-
öt évben számos, a külsõ vá-
rosrészeket érintõ kezdemé-

nyezés ötletadója és támoga-
tója voltam. 

Bár családi kötelékeim
Dunakömlõdhöz kötnek,
képviselõi munkám által az
elmúlt nyolc évben betekin-
tést nyertem a külsõ telepü-
lésrészek napi életébe, ezért
értem és átérzem az itt élõ
emberek gondjait, vágyait és
örömeit.

Lipták János
Paks Városért Mozgalom

1952-ben születtem Garán, 1953-
ban költöztünk szüleimmel
Dunakömlõdre, azóta itt élek. Na-
gyon szeretem ezt a kis falut. Két
lányom van, Edina és Judit és egy
unokám, Boglárka. Legmaga-
sabb végzettségem magasépítõ
ipari mûvezetõ. Munkahelyem az
Országos Villamos Távvezeték

Zrt. Meg kell találnunk azt a lehe-
tõséget, hogy gyermekeink itthon
maradhassanak, megélhetésüket
helyben kell megoldani. Azt val-
lom, hogy a város vezetését, aho-
va mi is tartozunk, ne a politika
irányítsa, ezért a Paks Városért
Mozgalom támogatásával indu-
lok az önkormányzati választá-
son, hogy a személyi értékek és
tettek bizonyítsanak.
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Kisebbségi önkormányzati képviselõjelöltek

Tisztelt Választópolgárok!
Bemutatkoznak a paksi Né-
met Nemzetiségi Kisebbségi
Önkormányzat képviselõje-
löltjei, valamennyien a Tolna
Megyei Német Önkormány-
zatok Szövetségének jelölt-
jei.

Az Önkormányzat legfonto-
sabb feladatai:

– A paksi németség érdek-
képviselete

– A paksi németség identitás
tudatának erõsítése, a már fele-
désbe merült népszokások,
rendezvények felelevenítésé-
vel

(Nemzetiségi napok, Svábbá-
lok, Sörpartik, Szüreti hangoló
stb.)

– Az iskolákban, óvodákban
folyó nemzetiségi képzés tá-
mogatása

(Nemzetiségi-, nyelvi- és ol-
vasótáborok, néptáncoktatás,
játszó és kézmûves foglalkozá-
sok, jutalomutazások stb.)

– Hagyományõrzõ- és kultúr-
csoportok támogatása

(Utazási és mûködési költsé-
gek támogatása)

– Paks és a környék német
nemzetiségi történelmi és kul-
turális értékeinek megismer-
tetése

(Közremûködésünkkel és tá-
mogatásunkkal megjelentetett
könyveket segédanyagként
használják iskoláink a nemzeti-
ségi oktatásban)

– Lehetõséget biztosítottunk

a város polgárai számára a né-
met nyelv tanulására, gyakor-
lására

(Nyelvtanfolyamok, nyelv-
vizsgák szervezése, könyvtár és
németklub mûködtetése)

– Részt vállaltunk a testvér-
városi kapcsolatok alakításá-
ban, ápolásában.

A következõ négy évben is a

fent említetteket tartjuk legfon-
tosabb feladatainknak.

Szavazni a bemutatott jelöl-
tek közül 4 fõre lehet!

Kérjük, vegyenek részt a Pol-
gármesteri Hivatal szavazó he-
lyiségében október 3-án tartan-
dó kisebbségi önkormányzati
választáson!

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége

Hátsó sor: Féhr György, Hetzmann Albert, Hirt József, Koczka Tibor
Elsõ sor: Pápista László, Racskó Stefi, Strasszer Tamás

Az Országgyûlés 1993-ban al-
kotta meg a nemzeti etnikai ki-
sebbségekrõl szóló törvényt,
az ezt követõ választásokon
már lehetõség nyílt arra, hogy
kisebbségi választásokat tart-
sanak helyi, megyei és orszá-
gos szinten, mondta el dr.
Blazsek Balázs címzetes fõ-
jegyzõ. Pakson történelmileg
két kisebbség van jelen és ala-
kít önkormányzatot: a cigány
és a német. Létszámcsökkenés
itt is lesz, öt helyett négy kép-
viselõt lehet választani. Csak
azok voksolhatnak, akik az
elõírt határidõig felvetették
magukat a névjegyzékbe. Dr.
Blazsek Balázs szavai szerint a
Pakson élõ két kisebbség lé-
lekaránya nem változott, azoké
viszont igen, akik élni kíván-

nak állampolgári jogukkal, és
részt szeretnének venni a ki-
sebbségi választásokon. 2006-
ban a cigány kisebbséghez tar-
tozók közül 153-an regisztrál-
tak, idén 218 fõt vettek nyil-
vántartásba. A német kisebb-
séghez tartozók közül négy
éve 252-en vétették magukat
nyilvántartásba, most 133-an.
(Az Országos Választási Iroda
nyilvántartása szerint idén a
paksi választói névjegyzékben
egy ruszin nemzetiségû válasz-
tópolgár is szerepel. A ruszin
egyike annak a 13 magyaror-
szági kisebbségeknek, amely a
törvény szerint létrehozhat ön-
kormányzatot. Négy éve nem
volt Tolna megye egyetlen te-
lepülésén sem ruszin kisebbsé-
gi önkormányzat, Pakshoz leg-

közelebb Dunaújvárosban jött
létre. A ruszinok egyébként jel-
lemzõen Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében élnek.)

Pakson egy szavazókörben, a
polgármesteri hivatal nagyter-
mében lehet majd voksolni a
kisebbségi jelöltekre október
3-án. A szavazatszámláló bi-
zottság elõször megállapítja a
szavazni kívánó személyazo-
nosságát és azt, hogy szerepel-
e a kisebbségi választói jegy-
zékben. Érvényesen szavazni
egy vagy több, de legfeljebb
négy jelöltre lehet, a jelölt ne-
ve mellett elhelyezett körbe
tollal írt x vagy + jellel. 

A települési kisebbségi ön-
kormányzati választáson olyan
társadalmi szervezetek indul-
hatnak, amelynek alapszabá-

lyában legalább 3 éve rögzített
célja az adott nemzeti vagy et-
nikai kisebbség képviselete. A
német kisebbségi választáson
induló hét jelölt mindegyike a
Tolna Megyei Német Kisebb-
ségi Önkormányzatok Szövet-
sége színeiben indul. A cigány
kisebbség 16 jelölt közül vá-
laszthat. Közös jelölteket állí-
tott a Roma Polgári Tömörülés
Roma Polgárjogi Mozgalom
B.-A.-Z. Megyei Szervezete és
a Cigány Szervezetek Orszá-
gos Szövetsége, állított jelölte-
ket a Demokratikus Roma Ve-
zetõk Szövetsége, a Lungo
Drom Országos Cigány Érdek-
védelmi és Polgári Szövetség,
illetve az MCF a Magyarorszá-
gi Cigányok Országos Fóru-
ma. 



„Lungo Drom” Országos 
Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
A legfontosabb feladatunknak
a munkahelyteremtést tekint-
jük. Pályázatokon kívánunk
indulni ennek érdekében, de
szükség van a város együtt-
mûködésére is: szorosabb
kapcsolatot szorgalmaznánk
Paks város önkormányzatával
ez ügyben. Önállóan kívá-
nunk dönteni a Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat költ-
ségvetésének felhasználásá-
ról. A Paksi Rendõrkapitány-

sággal meglévõ együttmûkö-
dési megállapodást megújít-

juk, a kölcsönös párbeszéd
elõsegítése érdekében. Még

inkább támogatni kívánjuk az
iskolásokat: a jelenleg is meg-
lévõ füzetcsomag juttatáson
túl igyekszünk a más telepü-
lésen tanulók utaztatását segí-
teni, a tanulók iskolai teljesít-
ményét pedig azzal ösztönöz-
nénk, hogy a legjobb ered-
ményt elérõket táborozással
jutalmazzuk. Régi álmunk
egy közösségi ház létrehozá-
sa, amely minden korosztály
elõtt nyitva áll. 
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Kisebbségi önkormányzati képviselõjelöltek

Fõ célkitûzésünk a Pakson
élõ romák gazdasági – társa-
dalmi helyzetének javítása.
Oktatás terén programunk-
ban szerepel az integrált ok-
tatás kiterjesztése, a romák
képzettségi szintjének eme-
lése. A hátrányos helyzetû
roma gyerekek, illetve fiata-
lok iskolai és iskolán kívüli
sportolási lehetõségének fej-
lesztése, támogatása. Ösz-
tönzõ rendszer kialakítása

szakmai és pénzügyi támo-
gatók segítségével. Foglal-

koztatás terén kiemelt fela-
dat a romák képzése, átkép-

zéssel egybekötött munka-
erõ-piaci integrációjának
elõsegítése, valamint a fog-
lalkoztatás szintjének emelé-
se. Szeretnénk megismertet-
ni a roma kultúrát, a hagyo-
mányokat, szokásokat, érté-
keket a társadalom széles kö-
rével. Csapatunk fiatalos,
lendületes, dinamikus, a ro-
mák felemelkedését szolgál-
juk. A múltat felejtsük el –
építsük együtt a jövõt!  

Demokratikus Roma Vezetõk Szövetsége

Gertner Ferencné (Puli), Gertner Ferenc (Vagány)
Solt Pál, Farkas Árpád (Gera)

Sárközi Attila, Rafael Gyula,
Gomán István, Farkas Attila

Az elmúlt években nem vet-
tük észre, hogy lennének ro-
ma vezetõink, akik kellõen
képviselnének minket. Nem
csak mi nem vettük észre, ha-
nem azok a családok sem,
akik hozzánk fordultak segít-
ségért. Elképzeléseink között
szerepel, hogy segítünk a fia-
tal tanulók továbbképzésében
és pályakezdésében, valamint
a középkorúak munkához ju-
tásában. Roma céget alakí-

tunk a város munkáiban való
részvételre. Az idõseket tüze-

lõanyaggal és lehetõség sze-
rint utalványokkal támogat-

juk. Terveinkben szerepel egy
közösségi ház, roma kistérsé-
gi jogsegélyszolgálat létreho-
zása és ügyvédi szolgálat ki-
alakítása. Sportnapokat, ki-
rándulásokat szervezünk.
Fontosnak tartjuk, hogy meg-
ismertessük a roma hagyomá-
nyokat a fiatalokkal. Minden
döntésben részt fog venni
minden roma társunk, hogy
tudják: mi értük vagyunk.  El-
jött a cselekvés ideje! 

Gomán Tibor (Busa), Gomán János (Jáger), 
ifj. Berki Elemér (Dagi), Berki Attila

Az MCF, a Magyarországi Cigányok Országos Fóruma képviseletében indulók nem kívántak élni a bemutatkozás lehetõségével.

Roma Polgári Tömörülés, Roma Polgári Mozgalom B.-A.-Z.
Megyei Szervezete, Cigány Szervezetek Országos Szövetsége



Kozmann György, a Paksi
Lokálpatrióták Egyesülete
által támogatott független
polgármesterjelölt több fó-
rumon ismertette a fiatalo-
kat, vállalkozókat is érintõ
elképzeléseit. 

Minden városvezetés számára
fontos kell, hogy legyen, hogy
a településen élõ lányokból
egészséges anyák és boldog
feleségek váljanak – mondta
el Kozmann György azon a
sajtótájékoztatón, ahol a méh-
nyakrák kialakulását is okozó
HPV vírus elleni oltás ingye-
nes bevezetésével kapcsolatos
terveit ismertette. A független
polgármesterjelölt elképzelé-
sei szerint a támogatás nélkül
kb. 90 ezer forintért megvásá-

rolható védõoltást ingyen biz-
tosítanák minden évben a 13
éves paksi lányok számára,
beadatásáról az érintett csalá-
dok dönthetnének. Programjá-
ban a környezetvédelem és az
energiatakarékosság jegyében
támogatni kívánja az Európai
Unióban már nem gyártható
100 és a 75 W-os hagyomá-
nyos izzók energiatakarékosra
történõ cseréjét a paksi nagy-
családosok, a fogyatékkal
élõk és a nyugdíjasok háztar-
tásában. 

A vállalkozóknak szervezett
találkozón a polgármesterje-
lölt hangsúlyozta: a városnak
minden eszközzel segítenie
kell a munkahelyteremtést.
Ehhez szükséges az ipari park
további fejlesztése és az,

hogy a helyi vállalkozók, cé-
gek minél nagyobb szerepet
vállalhassanak a paksi beru-
házások lebonyolításában. A
fórumon arról is tájékoztatták
a megjelenteket, hogy egy
olyan adatbázis létrehozását
tervezi a Paksi Lokálpatrióták
Egyesülete, amelyben nyo-
mon követhetõk a munkák, a
munkáltatók és a rendelkezés-
re álló munkaerõ is. Így növe-
kedne a foglalkoztatás, ennek
köszönhetõen a helyi cégek
bevételei és a város kasszájá-
ba befolyó iparûzési adó mér-
téke is. 

A fiatalokkal a Sárgödör té-
ren beszélgetett Kozmann
György. Elképzeléseirõl szól-
va elmondta, a fiatalok elván-
dorlását a városból önkor-

mányzati eszközökkel, mun-
kahelyteremtéssel, ösztöndíj-
rendszerrel és a lakáshoz jutás
támogatásával kell megakadá-
lyozni és meg kell teremteni
Pakson az igényes szórakozás
és kikapcsolódás feltételeit is,
például a mûvelõdési központ
felújítása után kialakított, a
kor színvonalának megfelelõ
mozival és színházteremmel
vagy egy szabadtéri kulturális
központtal. A tömegsporttal
kapcsolatos tervei között sze-
repel a városi kispályás labda-
rúgó bajnokság újraindítása és
a tömegsport infrastrukturális
hátterének fejlesztése: egy
mûanyag borítású futópálya és
a város lakossága számára
épülõ mûfüves, világítással
rendelkezõ kisméretû focipá-
lya, valamint korszerû kézi-
labda- és kosárlabdapálya épí-
tésével.                              -d-
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A közpénzek felhasználásá-
nak ellenõrzése, az elszámol-
tatás, valamint valódi képvi-
selet megvalósítása – ezeket a
programpontokat emelte ki
Gáspár Viktor, a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom
paksi szervezetének vezetõje
választási programjukból,
jelöltbemutató sajtótájékoz-
tatójukon. A szervezet hét
körzetben indít képviselõje-
löltet az önkormányzati vá-
lasztáson.  

A legmegfelelõbb embereket
igyekeztünk megtalálni, akik
ismerik körzetük problémáit,
és azokra megoldási javaslatot
tudnak kínálni – így fogalmaz-
ta meg a képviselõjelöltek ki-
választásának legfõbb szem-

pontját a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom paksi szer-
vezetének vezetõje. Gáspár
Viktor elmondta, hogy a nyolc
paksi választókerületbõl hét-
ben indítanak jelöltet, köztük
olyan személyeket, akik tagjai
a helyi szervezetnek, illetve
vannak a jelöltek között szim-
patizánsok, akik vállalták,
hogy a Jobbik támogatásával
méretik meg magukat október
3-án. Polgármesterjelöltjük vi-
szont nincs és nem is hajlandó-
ak senkit támogatni. A Jobbik
Magyarországért Mozgalom
paksi szervezete az önkor-
mányzati választásokat lehetõ-
ségnek tekinti. Egyrészt lehe-
tõségnek a maguk számára,
hogy elképzeléseiket, ötletei-
ket, javaslataikat megfogal-

mazzák a kampányban és kép-
viseljék a testületben, ugyan-
akkor lehetõségnek a választó-
polgárok számára, hogy új erõ-
re, új arcokra szavazhassanak,
olyan hithû és elkötelezett em-
berekre, akik valós koncepci-
ókkal állnak ki eléjük. Válasz-
tási programjukról szólva Gás-
pár Viktor elmondta, hogy el-
képzeléseik elsõ és legfonto-
sabb eleme a közpénzek fel-
használásának ellenõrzése, az
elszámoltatás. A képviselõ-tes-
tületbe jutva meg kívánnak
vizsgálni minden folyamatban
lévõ és elõkészített beruházást.
Arra fognak törekedni, hogy a
közpénzeket a lehetõ legjob-
ban használják fel. Választási
programjuk másik fontos ele-
me a valódi képviselet megva-

lósítása, ami azt jelenti, hogy
nem csak a kampány idején ke-
resik majd a kapcsolatot a la-
kossággal, hanem a teljes cik-
lus alatt, nagy hangsúlyt fek-
tetve az emberek igényeire, va-
lamint a tájékoztatásra. A szer-
vezet központi programját va-
lamint a képviselõjelöltek kör-
zetükre vonatkozó elképzelé-
seit a helyi médián keresztül,
valamint lakossági fórumokon
ismerheti meg a lakosság. A
Jobbik Magyarországért Moz-
galom paksi szervezetének
képviselõjelöltje az egyes vá-
lasztókerületben Hunyadi
László, a kettesben Váci
Györgyné, a hármasban Wolf
Henrietta, a négyesben Gáspár
Viktor, az ötösben Molnár Éva,
a hatosban Bogáncs Tamás Já-
nos, a nyolcas külsõ városrészi
körzetben pedig Horváth Zol-
tán.                  Kohl Gyöngyi

Elszámoltatást ígérnek

Adatbázis a foglalkoztatásért
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A civil szervezetek életébe a
városnak nem kell direkt mó-
don beavatkozni, nekünk a le-
hetõséget kell biztosítanunk,
az ösztönzést és biztatást kell
megadni mûködésükhöz –
mondta Hajdú János a paksi
nagycsaládosok hagyomány-
õrzõ napján, amelyre a civil
szervezet meghívására látoga-
tott el. A polgármester az el-
múlt napokban a Paksi Váro-
si Nyugdíjas Klubnak is ven-
dége volt.    

Az önkormányzat oktatási és
kulturális bizottságának pályá-
zatán nyert támogatást a Paksi
Nagycsaládosok Egyesülete ha-
gyományõrzõ napjának meg-
rendezéséhez, amelynek kereté-
ben a megújult Dózsa György

út avatóünnepségének napján
kézmûves foglakozásokat tar-
tottak a Polgármesteri Hivatal
elõtt, és vendégül látták a
Kajdacsi Néptánccsoportot.
Ezen a napon ebédre invitálták
Hajdú Jánost. A polgármester
elmondta, hogy pár évtized alatt
közel egymillióval csökkent az
országban a lakosság száma,
aminek már gazdasági hátránya
is megmutatkozik. El kell gon-
dolkodni azon, hogy ki fogja to-
vább mûködtetni a gazdaságot,
megtermelni a nyugdíjakat és
átörökíteni a hagyományt. Eb-
ben a nagycsaládosoknak fon-
tos szerepe van, áldozatvállalá-
suk tiszteletet és köszönetet ér-
demel. A civil szervezetekrõl
szólva Hajdú János elmondta,
sok csatornán, így a költségve-

tésben, pályázati úton és a pol-
gármesteri keretbõl is támoga-
tást tud nyújtani számukra az
önkormányzat. De nem csak
pénzbeli támogatásokból áll a
város odafigyelése, hanem pél-
dául a nagycsaládosok esetében
egy átmenetileg üresen álló
épületet a rendelkezésükre bo-
csátottak. 

Ahogy a Paksi Nagycsaládo-
sok Egyesülete, úgy a Paksi Vá-
rosi Nyugdíjas Klub is élvezi az
önkormányzat támogatását, ám
ahogy azt a náluk tett látogatása
alkalmával Hajdú János ki-
emelte, élettel, tartalommal ne-
kik kell megtölteniük mûködé-
süket. A polgármester több al-
kalommal volt már meghívott
vendég a klub népfõiskolai so-
rozatában vagy egyéb alkal-

makkor. Most a születés-, illet-
ve névnapjukat ünneplõk, vala-
mint azok köszöntésére érke-
zett, akik immáron húsz eszten-
deje tagjai a klubnak. Mint el-
mondta, szívesen megy hozzá-
juk, hiszen olyan nemzedékrõl
van szó, akik már letették név-
jegyüket a városban, családjuk-
ban, akiket meg kell hallgatni,
hiszen amit mondanak, az egy
élet tapasztalatainak összefog-
lalása. A város gondoskodása
tetten érhetõ a számukra elérhe-
tõ széles körû támogatási lehe-
tõségekben, mint például a
gyógyszertámogatás, a karácso-
nyi szeretetcsomag vagy a het-
ven éven felülieknek biztosított,
szociális rászorultságon alapuló
szemétszállítási díjmentesség.
Ezeket a lehetõségeket az ön-
kormányzatnak meg kell tarta-
nia a jövõben is, hangsúlyozta a
polgármester.               -gyöngy-

A város gondoskodása tetten érhetõ

A lakossági véleményeket,
kéréseket figyelembe véve
alakították ki programjukat
a Paks Városért Mozgalom
képviselõjelöltjei, akik sajtó-
tájékoztatón ismertették a
körzetekre vonatkozó elkép-
zeléseiket. 

– Az atomerõmû bõvítésére
való felkészülés és a feltárt
gyógyvíz hasznosítása mellett
a közeljövõ problémáinak
megoldásai is szerepelnek a
szervezet elképzeléseit tartal-
mazó ismertetõben – tájékoz-
tatott Herczeg József. A Paks
Városért Mozgalom 2-es kör-
zetben induló jelölje azt is el-
mondta, hogy az óvárosi kör-
zetben annak ellenére, hogy az
elmúlt nyolc évben 33 utcából

nyolc megújult, vannak meg-
oldásra váró feladatok, például
az utak, járdák állapotának to-
vábbi javítása, hiszen tíz utca-
rész megrongálódott burkolata
a felújítást sürgetõvé teszi. A
közlekedésbiztonságon táblák
kihelyezésével és fekvõrend-
õrök beépítésével javítana,
emellett a Templom tér burko-
latán is változtatni szeretne
Herczeg József, aki a Táncsics
park és a piactér fejlesztését
szintén célul tûzte ki. 

Az 1-es körzetben kiemelten
kezelendõ feladat a záporféke-
zõk megépítése és a löszpart-
fal védelme, hangsúlyozta
Várszegi László. A képviselõ-
jelölt programjában egy Duna-
parti, a kompkikötõtõl a ka-
vicsbányáig tartó sétányút ki-

építését és egy Dunakömlõdöt
Pakssal a Sánchegyen keresz-
tül összekötõ út megvalósítá-
sát is megfogalmazta. 

A közlekedési terek, utak,
járdák, csapadékvíz elvezetõk
nagy része valamennyi körzet-
ben felújításra vár, mondta el
Féhr György, a 3-as körzet je-
löltje, aki szerint egy jelölt fe-
lelõsségteljesen annyit ígérhet
a választóknak, hogy a lehetõ
legtöbb forrást próbálja a kör-
zetébe vinni. Féhr György ter-
vei szerint a PSE sporttelepén
lévõ ökölvívó csarnok felújítá-
sával a létesítmény Paks méltó
nyugati kapujává válna. 

A 4-es körzetben nincsen
olyan játszó-, közösségi tér,
ahol az ott élõk megpihenhet-
nének. Ezen szeretne változ-

tatni Tell Anikó. A képviselõ-
jelölt a parkot a Rákóczi-
Péter-Pál utcák találkozásában
alakítaná ki, emellett vélemé-
nye szerint több szelektív hul-
ladékgyûjtõ szigetet kellene
kihelyezni, és folytatni kell a
lakóházak energiatakarékos
felújítását segítõ pályázati
programot. 

A lakótelep nyugati részén is
sorra újulnak meg a panelépü-
letek, de környezetük rendbe-
tétele még várat magára,
mondta el Szabó Sándor, aki
az 5-ös körzetben kéri a vá-
lasztók bizalmát. Az utak, jár-
dák akadálymentesítésének
folytatását, a Gesztenyés úti
parkoló felújítását és a Pollack
Mihály utcai játszótér bekerí-
tését emelte ki programjából a
sajtótájékoztatón, ahol minden
körzet tennivalóit sorra vették. 

Dallos Szilvia

Duna-parti sétány a tervek között
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Négy út felújítási munkái kezdõdtek el
szeptember közepén Pakson és Cseresz-
nyésben. A felújítások összértéke 201 mil-
lió forint, ezekkel a munkákkal idén 2
milliárd forint értékben valósulnak meg
beruházások a városban.

A legelõnyösebb vállalási ár, referenciák,
jól teljesítési garancia – csupán néhány
szempont, melyeket figyelembe vesz az
önkormányzat a kivitelezõi pályázatok el-
bírálásánál. Nem volt ez másként annak a
négy beruházásnak az esetében sem, ame-
lyek kivitelezési szerzõdését szeptember
14-én írta alá a Városházán Hajdú János
polgármester, valamint a nyertes pályázók
képviselõi. A Teerag-Asdag Építõipari és
Kereskedelmi Kft. szakemberei az Öreg-
hegy utcában végeznek út- és köz-
mûépítési munkákat. A szerzõdés tartal-
mazza közel 1500 négyzetméter aszfalt
burkolatú út, térkõ burkolatú kapubejárók,
illetve járda építését, gáz-, illetve ivóvíz-
gerincvezeték, szennyvízcsatorna és csa-
padékcsatorna-gerinc építését, közvilágí-
tás kiépítését tizenkét kandeláber és lám-
patest elhelyezésével, valamint a zöldfelü-
let rendezését. Ezzel a munkával párhuza-

mosan a cég végzi a Tolnai úti kerékpárút
rehabilitációjának elsõ ütemében a Vak
Bottyán Gimnázium és a Nyárfa utca kö-
zötti szakasz felújítását. A munkálatoknak
része a betonburkolat bontása, majd térkõ
burkolat építése, valamint a szegélyek ki-
alakítása. Elõbbi beruházás közel 68,4
millió, utóbbi 17,5 millió forintból valósul
meg, mindkét kivitelezés határideje no-
vember eleje. 

A Pakson már megszokott faltól falig fel-
újítás kezdõdött a Kornis utcában, a kivite-
lezõ a Soltút Kft. A közel 85 millió forint ér-
tékû beruházásban aszfalt burkolatú utat,
térkõ burkolatú járdát és kapubehajtókat,
ivóvíz-, illetve gáz gerincvezetéket építe-
nek, és hatvannégy darab ivóvíz házi bekö-
tés építése is megtörténik, a munkálatokat a
zöldfelület rendezésével zárják november
24-én. 

Folytatódik a cseresznyési út felújítása is,
amelynek egyharmada tavaly már elkészült.
A nyertes ajánlattevõ a közbeszerzési eljá-
rásban a Baranya Aszfalt és Betonelem-
gyártó Kft. volt. A szerzõdésben közel 4600
négyzetméternyi betonút megerõsítése sze-
repel aszfalt burkolattal, valamint süllyesz-
tett szegélyek építése, nemesített padka és
sárrázó kialakítása. A vállalási ár közel 31
millió forint, a munkálatok befejezésének
határideje november 12. A tervek szerint a

felújítás jövõre folytatódik: akkor az M6-os
autópálya átjárótól a paksi Györkönyi utcá-
ig vezetõ szakasz újul meg. A kivitelezési
szerzõdések aláírásakor Hajdú János pol-
gármester elmondta, hogy ezekkel a mun-
kákkal idén kétmilliárd forint összértékben
valósultak meg beruházások a városban. Az
elõkészítés minden esetben nagy munkát je-
lent, a tervezéstõl a kivitelezési szerzõdés
aláírásáig rengeteg egyeztetést kíván a ható-
ságokkal, sok esetben évek telnek el, mire
egy néhány hónapos munka elkezdõdhet.      

Kohl Gyöngyi

Õszi útfelújítások

A Magyar Villamos Mûveknél
történt személycserék után a
holdinghoz tartozó vállalatoknál
is vezetõváltásra került sor. A
paksi atomerõmûben ez a kérdés
a szeptember 13-ára összehívott
rendkívüli közgyûlésen került
napirendre. A közgyûlés Ham-
vas István korábbi mûszaki ve-
zérigazgató-helyettest nevezte ki
a Paksi Atomerõmû Zrt. elsõ
számú vezetõjévé. (Ezt megelõ-
zõen, július 30-án Hamvas Ist-

vánt az MVM Zrt. Igazgatóságá-
nak is tagjává választották.) A
Paksi Atomerõmû Zrt. Igazgató-
ságának tagja lett Hamvas István
mellett Baji Csaba, az MVM je-
lenlegi vezérigazgatója (akit az-
óta az igazgatóság elnökének
választottak), dr. Vámos Gábor,
Nagy Sándor, Kollár Károly At-
tila és dr. Murányi Ernõ. A köz-
gyûlés a PA Zrt. Felügyelõ-
bizottságába választotta dr.
Bánfi Lászlót, dr. Kevés Tibort,
illetve Kovács Pált, aki koráb-
ban az atomerõmû munkatársa
volt, jelenleg viszont a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium energe-
tikáért felelõs helyettes államtit-
kára, valamint Paks város pol-
gármesterét, Hajdú Jánost. A
munkavállalói oldal delegált-
jai: Berkes Sándor és Lõrincz
László.

Hamvas István kinevezése
után az atomerõmû elõtt álló fe-
ladatokról beszélt. Mint mondta,

az a legfontosabb, hogy bizton-
ságosan és gazdaságosan üze-
meltessék a paksi blokkokat. Ez
teremti meg a feltételét az üzem-
idõ meghosszabbításának, az
erõmû bõvítésének és ez a zálo-
ga nemcsak az erõmûben dolgo-
zók, hanem a régió megélhetésé-
nek. Emlékeztetett rá, hogy vé-
géhez ért a teljesítménynövelés,
tavaly rekordmennyiségû villa-
mos energiát termelt az atom-
erõmû. Beszámolt róla, hogy az
üzemidõ-hosszabbítási enge-
délykérelem benyújtása elõtti
munka utolsó fázisához értek.
Az új blokk, blokkok építéséhez
szükséges elvi jóváhagyást is
megkapták a parlamenttõl, de –
miként kiemelte – legnagyobb
eredménynek õ maga azt tartja,
hogy a biztonsági mutatók az el-
múlt években tendenciózusan ja-
vultak. Beszélt arról, hogy terve-
zik egy új gazdasági hatékony-
ságnövelõ program elkészítését.

Hiszen – mint rámutatott – jelen-
leg a paksi atomerõmûben ter-
melt energia a legolcsóbb Ma-
gyarországon, de tenni kell
azért, hogy ez így is maradjon és
a paksi áram ára ne növekedjen
az inflációt meghaladó mérték-
ben.

Hamvas István elmondta, hogy
elõdje, Süli János a jövõben az
erõmû második embereként
folytatja a munkát. 

Szeptember 20-i hatállyal a
gazdasági vezérigazgató-helyet-
tesi posztról felmentették Sós
Lajost, helyére Csanádi Andrást
nevezték ki. Az eddig betöltetlen
humán igazgatói poszton immár
Bognár Péter József dolgozik.

A szintén MVM-hez tartozó és
Pakson is foglalkoztató OVIT
Zrt.-nél egy nappal a paksi után
tartottak közgyûlést. A társaság
új vezérigazgatója, aki Horváth
Miklóst követi ezen a poszton,
Gopcsa Péter lett.     Vida Tünde

Hamvas István az atomerõmû élén
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Ahogy az idõjárás engedte,
már megjelentek a munkagé-
pek a Dózsa György úton.
Márciustól gõzerõvel zajlott a
bontás és építés, a forgalom,
ha lassabban is, de folyamato-
san biztosítva volt a fõutcán. A
kivitelezõre nem egyszerû fe-
ladat várt, hiszen faltól falig
kellett újjáépítenie a Táncsics
és Kereszt utca közötti utat
úgy, hogy nem csak újraaszfal-
tozza a szakaszt, hanem visz-
szabontja a többszörös felújí-
tás során egymásra rétegzõdött
burkolatot, így a pályatest ala-
csonyabbra került. A tavaszi és
nyár eleji szokatlanul intenzív
esõzés napokra leállította az
építkezést, kéthetes csúszást
okozva a kivitelezõknek. Ezt
az idõt már majdnem sikerült
ledolgozniuk az építõknek,
amikor újabb problémával kel-
lett szembenézniük: nem az
van a föld alatt, ami a terveken
szerepel. Ez a legtöbb alka-
lommal orvosolható kérdés
volt, hiszen módosítottak a ter-
veken és az új elképzelés sze-
rint kerültek újra felszín alá a
közmûvek és légvezetékek, al-
kalmazkodva az új körülmé-
nyekhez és a kor elvárásaihoz.
Azonban amikor a Rosthy utca
felé közeledett a bontás, kide-
rült, hogy annyira megrongá-

lódott a burkolat alatti csapa-
dékvíz-elvezetõ, hogy cserélni
kell: ez újabb egyeztetést,
tervmódosítást és új anyagbe-
szerzést követelt, ekkor már
veszélybe került a szerzõdés
szerinti határidõ, egyhónapos
csúszást kértek és kaptak a ki-
vitelezõk. A beruházás mûsza-
ki átadása szeptember 14-én
kezdõdött el   Ekkorra elké-
szült a mû: 5500 négyzetméter
aszfaltburkolatú út, 1100
négyzetméter kerékpárút és
3500 négyzetméter járda épült.
Utóbbiak térkõ burkolattal ké-
szültek, megszépítve és ké-
nyelmes sétálóövezetté alakít-
va a város fõ közlekedési útjá-
nak ezen szakaszát. Hiszen ré-
gi vágy Pakson egy belvárosi
sétálóutca, ami így részben el-
készülhetett, padokkal, utca-

bútorokkal, modern lámpates-
tekkel és zöldfelületekkel téve
hangulatossá a paksi fõutcát.
Az út keskenyebb lett és több
helyen közlekedési szigeteket
építettek be, nem véletlenül: a
forgalom így lassabban halad-
hat és ezáltal biztonságosab-
ban is. A Dózsa György út
nem az önkormányzat tulajdo-
na, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. feladata állagának megõr-
zése és üzemeltetése. Felújítá-
sáról a városvezetés döntött,
elhatározásuk nyomán meg-
szépülhetett a belváros egy ré-
sze, és 95 millió forint pályá-
zati pénzt is sikerült bevonni a
beruházásba, ami végül 526
millió forintból készült el. 

A mûszaki átadáson a terv
szerinti megvalósítást és a mi-
nõséget vizsgálták a közüze-

meltetõk, a szakhatóság és az
önkormányzat munkatársai.
Guttyán József építésvezetõ tá-
jékoztatása szerint kisebb, ja-
vítható hibákat észrevételeztek
a szakemberek, változtatniuk
kell például egy-két közleke-
dési tábla magasságán és né-
hány buszmegálló hosszán. A
módosításokra tíz napot kapott
a kivitelezõ Teerag Asdag Kft.,
így szeptember 24-ére lezárul a
beruházás mûszaki átadás-át-
vétele.               Dallos Szilvia

Birtokba vették a megújult fõutcát

Közlekedõk
figyelmébe
A megújult Dózsa György
úton a forgalmi rend is meg-
változott. A legszembetûnõbb
változás a páratlan oldalon ta-
lálható, itt a Kereszt utcától a
Rákóczi utcáig osztott kerék-
pár- és gyalogutat alakítottak
ki. – Fontos, hogy a kerékpár-
utat a gyalogosok hagyják sza-
badon! – hívja fel a közleke-
dõk figyelmét Heisler Judit, a
Paksi Rendõrkapitányság saj-
tóreferense. – A gyalogos- és
kerékpárútnak a Keskeny és a

Rosthy utcánál, valamint a
Duna Hotelnél is van egy átve-
zetése, itt a jármûvezetõknek
mindkét irányból elsõbbséget
kell biztosítaniuk a kerékpá-
rosoknak, gyalogosoknak. A
kerékpárút véget ér a Rákóczi
utcánál, ezért innen a kereke-
zõkre ugyanaz a szabály vo-
natkozik, mint minden gyalog-
átkelõhelynél a városban: a
kerékpárról le kell szállniuk,
és a zebrán át kell tolniuk. 

A gyalogosok úttesten törté-
nõ áthaladását több új átkelõ-
hely könnyíti. Így a Dózsa
György úton a városi könyv-
tárnál és a Kereszt utcánál, a
Rosthy utcánál, valamint a

polgármesteri hivatal és a
rendõrkapitányság között. 

A gépjármûvel közlekedõk is
változásokkal találkozhatnak a
belvárosban. A Kereszt utca és
Villany utca keresztezõdésé-
ben az Erzsébet Szálló felõl
érkezõknek nincs lehetõségük
balra – a piac felé – kanyarod-
ni. A Báthory utca a Hattyú ut-
cától a Villany utcáig egyirá-
nyú maradt, az Árok utcából
már nem lehet a Dózsa
György utcára kikanyarodni.
Az Árok utca felsõ, a Báthory
utca és a fõutca közti szakasza
zsákutca lett. 

A Dózsa György út felújított
szakaszán az úttest mindkét

oldalán parkolókat alakítottak
ki, ezért az úttest is keske-
nyebb lett. 

– A parkolóból kihajtók gyõ-
zõdjenek meg, hogy biztonság-
gal elindulhatnak-e – kéri
Heisler Judit – Akik leparkolt
jármûvükbõl szállnak ki, szin-
tén gyõzõdjenek meg arról,
hogy biztonságos akár az útra,
akár a kerékpárútra lépni – tet-
te hozzá a rendõr százados. A
balesetmentes közlekedés érde-
kében tehát a megfelelõ sebes-
ség megválasztása mellett fon-
tos, hogy ne megszokásból
közlekedjünk a Dózsa György
út felújított szakaszán.

Faller Gábor
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Európai uniós pályázaton 75,5 mil-
lió Ft támogatást nyert az önkor-
mányzat belvízmentesítõ szivattyúál-
lások kialakítására 2008-ban.
A beruházás a város két legérintet-
tebb területén: az Árok utcai és a
Páli zsilipnél valósult meg. A kivitele-
zést a közbeszerzési eljárás nyertese,
az Alisca Bau Építõipari Zrt. végezte.
A kivitelezési munkák 2010. január-
ban lezárultak. Ezt követõen meg-
kezdõdött az engedélyezési eljárás
folyamata, mely a napokban lezá-
rult. Eredményeként a Paksi Vízmû
Kft. jogerõs vízjogi üzemeltetési en-
gedélyt kapott arra, hogy a közcélú,
Árok utcai és Páli zsilipet és belvíz-
mentesítõ szivattyúállásokat fenn-
tartsa és üzemeltesse.
A pályázat mûszaki teendõi ezzel vé-
get értek. A következõ feladat a
pénzügyi elszámolás és a pályázat
teljes lezárása.



Korszerû mentéstechnikai
eszközöket adott át a Paks és
Környéke Mentéséért Köz-
alapítvány az Országos Men-
tõszolgálat Dél-Dunántúli
Régiójának azzal a kéréssel,
hogy felajánlásuk a városban
és a környezõ településeken
élõ emberek ellátásának javí-
tását szolgálják. A közalapít-
vány immáron tizenegy esz-
tendeje nyújt hasonló segít-
séget a mentõszervezetnek.   

Légúti leszívó pumpákat, elsõ-
segélynyújtó ollókat (amelyek-
kel szinte bármilyen anyagot
pillantok alatt el lehet vágni),
továbbá égési kötszereket, a
gyermekek ellátását segítõ
speciális szalagokat és a men-
téstechnikai eszközök szállítá-
sára kiválóan alkalmas sürgõs-
ségi táskákat adott át a mentõ-
szervezetnek a Paks és Kör-
nyéke Mentéséért Közalapít-
vány másfél millió forint ér-

tékben. Az új eszközök is hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy a helyi
mentõállomás autóinak felsze-
reltsége régiós szinten kiemel-
kedõ. A beszerzésekhez szük-
séges összeget hagyományo-
san az önkormányzat egész-
ségügyi és szociális bizottsá-
gának pályázatán elnyert for-
rásból, az atomerõmû támoga-
tásából és az 1%-os adófel-
ajánlásokból biztosítja a köz-
alapítvány. A támogatók mellé
félmillió forintos felajánlással
idén az Unicredit Bank paksi
fiókja is felsorakozott. Feil Jó-
zsef, a kuratórium elnöke, egy-
ben a paksi állomás men-
tõtisztje elmondta: a közalapít-
vány célja az eszközpark fej-
lesztése, a munkatársak szak-
mai továbbképzése, valamint
az informatikai háttér fejlesz-
tése annak érdekében, hogy ja-
vítsák a Pakson és környékén
élõ emberek ellátását. 

Kohl Gyöngyi
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Adomány a mentõsöknek

Hálózaton belül ingyen hívható
Olcsóbb és átláthatóbb adatforgalmazást,
kommunikációt tesz lehetõvé az az új kom-
munikációs rendszer, amelyet az önkor-
mányzati intézményekben építenek ki. A
fejlesztés 2009 elején indult, alapjául az
atomerõmû által 2008-ban kiépített optikai
hálózat szolgált. Ez nyújtott lehetõséget ar-
ra, hogy a polgármesteri hivatalt és intéz-
ményeit magába foglaló integrált kommu-
nikációs rendszert hozzanak létre.

Zuschlag János rendszergazda szerint va-
lószínûleg nagyon kevés település valósí-
tott meg hasonló fejlesztést. Egyrészt az
optikai kábel nem mindenütt adott, más-
részt ez egy rendkívül bonyolult munka
volt, amit jelez, hogy több mint másfél éve
tart. Nem a technológia, hanem a szervezés,
dokumentálás, publikálás igényel sok idõt. 

Egy-két intézmény – például a biritói I.
István Szakképzõ Iskola – az optikai kábe-
len nem érhetõ el. A többi intézmény, így az
iskolák, egészségügyi intézmények, könyv-
tár, mûvelõdési központ, idõsek otthona,
családsegítõ, sõt az önkormányzat cégei,
azaz a DC Dunakom és a Paksi Vízmû Kft.
is csatlakozott a hálózathoz. A rendszer
szolgáltatófüggetlen, a város üzemelteti és

olyan adatforgalmat bonyolít rajta, amilyet
akar. A telefonálás IP-technológián alap-
szik, ami olcsóbb és rugalmasabb, bármely
eszköz, vonal bármikor áthelyezhetõ, átte-
lepíthetõ. Minden intézmény minden mel-
lékérõl ingyen hívható a hálózathoz tartozó
összes állomás, ez mintegy négyszáz tele-
fonkészüléket jelent. A nagyszabású fej-
lesztés eredményeként nemcsak olcsóbbá
válik a kapcsolattartás, hanem egységessé

is, hiszen a szolgáltatót az önkormányzat
központilag választja ki, így egy partner,
egy szerzõdés van. Igaz ez az internetre és
a telefonra is, emelte ki Zuschlag János.
Hozzátette, hogy egy mobilszolgáltatóval
is szerzõdött az önkormányzat, így a mellé-
kek mobiltelefonról is hívhatóak. Mivel a
polgármesteri hivatal ügyfélkörét sikerült
összekapcsolni a paksi atomerõmûével,
ezeket a vonalakat az annak ügyfélkörébe
tartozók is ingyen hívhatják, így nemcsak
az önkormányzat, hanem a lakosság is spó-
rolhat. Ma ugyanis már sokan nem vonalas
telefont használnak, hanem „partos” mo-
bilt, így most, ha arról hívják, az iskolát,
óvodát, rendelõt vagy éppen a hivatal vala-
melyik ügyintézõjét, nem ketyeg a számla.
A beruházás költsége Zuschlag János sze-
rint rövid idõn belül, mintegy két év alatt
megtérül, de az informatikai fejlesztésnek
nem ez, hanem az átláthatóság és egységes-
ség a legnagyobb elõnye. Ez a külsõ meg-
jelenésben is megtestesül, minden önkor-
mányzati dolgozó paks.hu-végzõdésû e-
mail címet kap és a telefonszámok is azo-
nosan kezdõdnek, így már abból is kitûnik,
hogy a hívó paksi.                    Vida Tünde

Az új telefonkönyvet a www.portal.
paks.hu oldalon lehet böngészni.    
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Tudja Ön, hogy

születésekor minden paksi gyermek
életkezdési támogatást kap?
Szülei késõbb bölcsõdébe vihetik,
ahol minden igényt kielégítõ ellá-
tásban részesül. 
Világos, tiszta óvoda várja, lakó-
helyéhez közeli iskola. 
Ha utaznia kell az iskolába, ingyen
bérlet jár neki, a nagyszünetben in-
gyen tej. A kötelezõ tanórai felada-
tok mellett megtanítják úszni. 
Hangszeres zenét, táncot tanulhat,
számtalan sportolási lehetõséget ki-
próbálhat, magas szinten ûzhet,
középiskolát is helyben választhat. 
Mire felnõ, a tiszta, rendezett kör-
nyezet lesz számára a természetes,
rácsodálkozik, hogy sok hasonló
nagyságú magyar településen egé-
szen mást tapasztal. 
Az elhanyagolt közterületek és par-
kok látványa helyett – esetleg – a
gyakori fûnyírás zaja zavarja, vagy
az útépítések okozta átmeneti köz-
lekedési nehézségek.

Egy paksi gyermekre – mire
elvégzi iskoláit – a város
hétmillió forintot költ azon
felül, ami a szülõ pénztár-
cáját terheli, illetve amit az
állam biztosít számára.

És tudja Ön, hogy 

Pakson az országos átlag felé-
be kerül a távfûtés, felújított la-
kótelepi lakás esetén annak

harminc százalékába? A lakó-
telepen lakók számíthatnak arra,
hogy lakásuk energiatakarékos
felújítását az önkormányzat közel
félmillió forinttal támogatja. 
Az óvárosban lakókról sem fe-
ledkezik meg az önkormányzat,
hiszen az állami támogatással
együtt átlagosan 514 ezer forint-
tal került kevesebbe annak az
541 db lakásnak a felújítása,
melynek tulajdonosa pályázatát
a városházán leadta. 
A leginkább rászorultak (2009-
ben 486 háztartás) fûtési költsé-
geihez támogatást nyújt a város.

Az elmúlt évben Szekszár-
don 19%-kal, Bonyhádon
26%-kal, Pécsett pedig
43%-kal került többe az
ivóvíz szolgáltatás és a
szennyvízelvezetés, mint
Pakson. 
Szekszárdon kétszeres,
Pécsett háromszoros díjért
vitték el a 110 literes ku-
kát, mint nálunk.

Az uszoda, a strand, a jégpálya,
a teniszcsarnok, az NB-I-es kosár
és futballmeccsek, a változatos
városi programok az átlagosnál
alacsonyabb belépõdíjért kínál-
nak szórakozási lehetõséget a
Paksiaknak. 
500 család ingyen jut hozzá a
kábel TV alapcsomaghoz. 
Egyházak, sport-, közmûvelõdé-
si- és egyéb civil szervezetek kap-
nak önkormányzati támogatást,

köztük a Tûzvirág Táncegyüttes,
a Gastroblues Fesztivál, vagy a
Városi Nyugdíjas Klub.

Mindannyian 

tudjuk, hogy

a beteg ember a legkiszolgálta-
tottabb. 
Nagy könnyebbség, ha nem kell
a megyeszékhelyre utazni, ami-
kor szakorvosra van szükség,
vagy ha egy kisebb mûtétet kell
elvégezni. Mindez idõ is, pénz is.
Idõskorban legfontosabb a törõ-
dés. A közétkeztetést igénybe ve-
võk közül 150 rászorultnak ház-
hoz szállítják az ebédet – ala-
csony térítési díj mellett. 
Hat gondozónõ az elesetteknek
nyújt otthoni segítséget. 
Nappali elfoglaltságként sokan
az Idõsek Klubját választják és
60 lakásból hívható segítség a
nap 24 órájában a jelzõrendsze-
ren keresztül. Bõvítése óta lénye-
gesen lerövidült a várakozási idõ
a 86 férõhelyes Idõsek Otthoná-
ban. 

Az állami juttatás kétsze-
resével, 20 millió forinttal
járul hozzá a város a csa-
ládok magas gyógyszer-
költségeihez. 300 háztar-
tásból ingyen viszik el a
szemetet, 550 nyugdíjas
korú személyhez juttat el

az önkormányzat kará-
csonyi ajándékcsomagot
jelezve, hogy gondolnak
azokra is, akiknek nem,
vagy csak jelképes aján-
dék jut a szeretet ünne-
pén.

Mindezek mellett érdemes el-
gondolkodni egyéb, a helyi kö-
tõdést még jobban elõsegítõ
kedvezményeken is. Technikai
megoldásként alkalmazható
például városi kártya. A nagy-
városokban erre már van pél-
da. Minden hasznos kezdemé-
nyezésre nyitottak vagyunk. Ám
ennek értelmes bevezetésére
csak a kampány rövid idején
és kockázatos rögtönzésein
túlmutató megalapozott szak-
mai felmérés és elemzés adhat
választ.

A városi rend, a közös fe-
lelõsségvállalás mindany-
nyiunk érdeke. Az ered-
ményes munkára készülni
kell, menet közben tanulni
kockázatos. Paks jelenleg
dobogós helyen áll az or-
szágban. Tapasztalt irá-
nyítás nélkül könnyen el-
veszítheti elõkelõ helyét.
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Tisztelt Választópolgár!

Kampányzáró rendez-
vényre várnak minden
érdeklõdõt a Fidesz–
KDNP jelöltjei szeptem-
ber 27-én 18 órára a Du-
na Hotelbe. Az est vendé-
ge Jókai Anna író.

www.hajdujanos.hu
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Telt ház van az I. István Szak-
képzõ Iskolában, amely az Ala-
pítványi Iskolák Dél-dunántúli
Regionális Szakképzés Szerve-
zési Társulás (AIDD SZA-
SZET) tagja. Összesen 460-an
tanulnak az iskolában, többsé-
gük – 403 diák – nappali kép-
zésben. Összesen öt épületben
tanulnak, plusz az uszoda, tor-
naterem, így hát igen összehan-
golt munkára, nagyon átgondolt
órarendre van szükség. Idén ezt
még tovább nehezítette, hogy
változott egyes szakmáknál az
elmélet-gyakorlat aránya, néhol
50-50, másutt 30-70 százalék. 

Az iskola tehát nem küzd beis-
kolázási gondokkal, évrõl évre
magas a létszám a szakmai év-
folyamon, azaz 11. osztályban.
Czethoffer Gyuláné igazgató el-
mondta, hogy megfelelõ elõ-
képzettség esetén ebbe az évfo-
lyamba nemcsak a helyben ta-
nulók jelentkezhetnek, más in-
tézményekbõl is be lehet irat-
kozni. Ez nemcsak lehetõség,
gyakorlat is, általában más szak-
iskolából – Tamásiból, Szek-
szárdról – érkeznek. 

Az igazgatónõ arra számít,
hogy jövõre még hatékonyabb
lesz a beiskolázás, amit az is se-
gít, hogy a környéken vannak
olyan erõs vállalkozások, ame-
lyek szívesen fogadnak gyakor-
latra fiatalokat. E tekintetben a
térség nem küzd azzal az egyéb-
ként jellemzõ problémával,
hogy nincs gyakorlatot biztosító
vállalkozás. Sok céggel kapcso-
latban állnak, a legtöbb tanulót a
Bau Paks Kft.-nél, a Partner
Kft.-nél, a Tailor Tanodánál, az
ÁFÉSZ és egyéb üzletekben, és
ettõl az évtõl az OVIT-nál alkal-
mazzák.

Az iskolában öt szakma: he-
gesztõ, központifûtés-szerelõ,
festõ, kõmûves és eladó választ-
ható.

Az indítható képzéseket, fel-
vehetõ létszámot a Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottság
határozza meg, mint ahogyan a
hiányszakmákat is. Az iskola
szerint jól mûködik a rendszer, a

bizottságnak vannak paksi tag-
jai, felmérik az iskola igényeit
és a szakmakínálat folyamatos
párbeszéd eredményeként ala-
kul ki.

Kiemelt terület Pakson az
építõipar és a fémipar, hiány-
szakmának minõsül a kõmûves
és a hegesztõ, amelyet Biritón
is oktatnak. Akik ezt tanulják,
megfelelõ tanulmányi ered-
mény esetén, illetve, ha nincs
igazolatlan hiányzásuk, ösz-
töndíjat kapnak. Ez kezdetben
tízezer forint, de elérheti a 30
ezret, amihez még hozzájön a
gyakorlati helyen minimum a
minimálbér 20 százaléka, ami
szintén lehet magasabb a mun-
kától, tanulmányi eredménytõl
függõen.

Az iskola az oktatás feltétele-
inek javítása érdekében folya-

matosan pályázik. Egy sikeres
TÁMOP pályázat keretében
szeptember 1-tõl két pedagó-
gus vesz részt továbbképzésen.
Egy másik projekt a szakkép-
zési struktúra tartalmi korsze-
rûsítését, a szakképzés presztí-
zsének visszaszerzését céloz-
za. A „Korszerû, keresletvezé-
relt szakképzés megvalósítása
a Dél-dunántúli Régió felemel-
kedéséért” elnevezésû kétéves
programra az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretében az
AIDD SZASZET 200 millió
forintot nyert. Ebben minden
tagintézmény, így az I. István
Szakképzõ Iskola és az Ener-
getikai Szakközépiskola is sze-
repet vállal. Biritón a közel-
múltban tréninget tartottak az
új OKJ felépítésével és a vizs-
gáztatás új rendszerével kap-
csolatosan. Az intézmény két
tréning szervezésén kívül kive-
szi részét a tananyag fejlesztésé-
ben is, amelyet felosztottak ma-
guk között a tagintézmények.
Az I. István az építõipart vállal-
ta. A központilag kiadott tan-
anyagot elektronikus formában
dolgozzák át, kérdõívekkel, el-
lenõrzõ módszerekkel interak-
tívvá, könnyebben elsajátítha-
tóvá teszik. Az Energetikai
Szakközépiskola a gépészet
szakterületén végzi a tan-
anyagfejlesztést, illetve több
képzésnek ad majd helyet. 

Vida Tünde

Hiányszakmákat is oktatnak
Szakmatúra 
harmadszor
Az eddigi tapasztalatokra építve
négynapos szakmatúrát szervez
október 25-e és 28-a között Dél-
dunántúli Regionális Munka-
ügyi Központ paksi kirendeltsé-
ge. Feilné Szombat Csilla, a ki-
rendeltség vezetõje elmondta,
hogy idén több pályaválasztás-
ban egymás mellett dolgozó
szervezettel, így például a szak-
képzõ intézményekkel, kamará-
val és a Pedagógiai Szakszolgá-

lattal fognak össze annak érde-
kében, hogy segítsék a pályavá-
lasztás elõtt állók döntését.

Az elsõ évben 15, a követke-
zõben 20 vállalkozás tárta ki
kapuit, hogy idén mennyi lesz,
nem tudni, még zajlik a regiszt-
ráció. A kistérség iskoláiból a 7-
8. évfolyamon tanulókat viszik
el elõzetes egyeztetés után,
szervezetten a munkahelyekre,
hogy ne csak filmen lássanak,
ne csak szóbeszédbõl ismerje-
nek egy-egy szakmát. Miután a
szakma és a gyerekek, szülõk
között a pedagógusok teremt-

hetnek hidat, nekik külön prog-
ramokkal készülnek. Szervezés
alatt van és magas költsége mi-
att merész álomnak tûnik, hogy
a szakmatúra idején a szombat-
helyi színház vendégszerepel-
jen Pakson a Szakmák Színhá-
zával. Jordán Tamás ötletébõl
és rendezésében a kétkezi szak-
mák népszerûsítése áll a
Weöres Sándor Színház rend-
hagyó elõadásának középpont-
jában.

Tavaly 1200 diák vett részt a
programban, idén legalább
ennyire számítanak.

Változás elõtt 
a szakképzés
A kormányprogram szakkép-
zési reformja szerint az elõre-
hozott szakképzés és a német
típusú, duális képzés bevezeté-
sét tervezik. A terv az, hogy fo-
kozatosan bevezetik a három-
éves szakmai képzést, erõsítik
a duális képzést, amely alapve-
tõen a vállalatoknál zajló gya-
korlati képzésre épül, ezt egé-
szíti ki az iskolákban folyó el-

méleti oktatás. Ehhez hatékony
gazdaságra, elhivatott meste-
rekre van szükség, és az isko-
lákban tanmûhelyekre, mert a
munkaadók szívesebben köt-
nek tanulószerzõdést olyan fia-
talokkal, akik már szereztek
alapképzést. Kulcskérdés a
hátrányos helyzetû, hiányosan
szocializált fiatalok helyzete, a
tapasztalatok szerint õket nem
szívesen fogadják a munka-
adók, így az õ szakképzésük
továbbra is a képzõintézmé-
nyekre hárulhat. 
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Mindenki számára fontos,
hogy megismerje szûkebb és
tágabb környezete kulturális
értékeit, mert ez ösztönöz ar-
ra, hogy azokat fenntartsuk és
megõrizzük. Ez a vezérelve a
„Kultúrházak éjjel-nappal”
elnevezésû országos prog-
ramnak. Ehhez csatlakozva a
paksi mûvelõdési központ
minden évben lehetõséget
biztosít arra, hogy az érdeklõ-
dõk bepillantsanak a kulisz-
szák mögé. Rausch Ildikó
kulturális szervezõ elmondta,
hogy egy ilyen látogatás so-
rán a látogatók valóban olyan
helyeken is megfordulhatnak,
ahol egyébkor nem. Például
megnézhetik a régi mozigép-
termet, bemehetnek a színházi
vezérlõbe, ahonnan a fény- és
hangtechnikát irányítják. Ám
hiába a vonzó lehetõségek, a
kulisszák mögötti titkok ezút-
tal nem keltettek nagy érdek-
lõdést, a rendezvény kereté-
ben megtartott Pink Floyd
emlékest viszont igen. Mind

A fal címû film, mind az em-
lékkoncert sok érdeklõdõt
vonzott.

Ugyanez igaz a Kistérségi
Kul-Túra programra, amelyet
a Paksi Közmûvelõdési Non-
profit Kft. a Paksi Kistérségi
Közkincs Kerekasztallal kö-
zösen szervezett. A kirándulá-
son Madocsa, Bölcske, Duna-
földvár és Dunakömlõd érté-
keit látogatták sorra.

Darócziné Szalai Edittõl, a kft.
ügyvezetõjétõl néhány figye-
lemre méltó adatot sikerült
megtudnunk az intézmény éle-
térõl. Az elmúlt évben 5.834 né-
zõ vett jegyet a 123 filmvetítés-
re, 22 kiállítást rendeztek, 60
színházi, zenei, irodalmi progra-
mot szerveztek, amelyen össze-
sen 19.338 látogató vett részt. A
hét bérletsorozatra összesen
2.047-en váltottak bérletet.

2009-ben a gyermekelõadások
látogatóinak összlétszáma 9.060
fõ volt, a regisztrált könyvtár-
használóké 537, a kölcsönzött
dokumentumok száma 8.192
volt. Az Ifjúsági és Információs
Iroda szolgáltatásait igénybe ve-
võk száma jelentõsen nõtt: 5480
ízben nyújtottak valamilyen in-
formációt vagy szolgáltatást,
2490 alkalommal adtak el busz-
bérletet. Civil szervezetek, ma-
gánszemélyek 2.135 alkalom-
mal igényeltek helyet a házban.

Az intézményhez tartozik a
Dunakömlõdi Faluház is, ahol
folytatódott az egészségvédõ is-
meretterjesztõ sorozat, négy
internet-használati tanfolyamot
indítottak, számos településré-
szi rendezvényt, táborokat tar-
tottak. Ugyancsak a közmûve-
lõdési kft. az üzemeltetõje a
cseresznyési és sóstói tábornak.
Sóstón kilenc turnusban 811 fõ
táborozott, megnõtt az érdeklõ-
dés a családi nyaralás iránt is. A
cseresznyési táborban 12 turnus
alatt 645 fõt fogadtak. A Csalá-
di Iroda tavaly 56 esküvõt, 2
névadót és 1 állampolgári esküt
bonyolított le.                     -vt-

Nem annyira képesség, in-
kább valamiféle sajátos sze-
mélyiség, belsõ hajtóerõ, kí-
váncsiság, mindent megra-
gadni akarás, érdeklõdés a vi-
lág dolgai iránt, ami nincs
meg mindenkiben – mondta a
tehetségrõl dr. Gyarmathy
Éva, a Magyar Tudományos
Akadémia Pszichológiai Inté-
zetének tudományos fõmun-
katársa a Paks Térségi Peda-
gógiai Szolgáltató Központ
„Találd fel magad-tehetség-
mûhely” címmel szervezett
szakmai napján.

Pályázaton nyert hatszázezer fo-
rint támogatást a Paks Térségi
Pedagógiai Szolgáltató Központ
egy több alkalomból álló, elõ-
adásokat és gyakorlati útmutatót
tartalmazó továbbképzés meg-
valósítására. A kistérségben
meghirdetett sorozat egyetlen

témára koncentrál: a tehetség-
gondozásra. Az elsõ találkozás
alkalmával egyebek mellett a te-
hetség és a beilleszkedési zavar
összefüggéseirõl hallhattak a
paksi kistérség nevelési-oktatási
intézményeiben dolgozó óvoda-
pedagógusok, pedagógusok, te-
hetséggondozással foglalkozó
szakemberek. A tehetséggondo-
zás Magyarországon a nyolcva-
nas évektõl erõteljesen felfutott
és jók az eredmények, a „szabá-
lyos” tehetségeket már köny-
nyen felfedezik. Ám az úgyne-
vezett szabálytalan tehetségek
felfedezésérõl is beszélni kell,
akiknek ismérve nem elsõsor-
ban a fegyelmezettség és kitûnõ
bizonyítvány, inkább a nyitott-
ság és kreativitás. Ezek a gyere-
kek mint különleges személyi-
ségek gyakran problémát okoz-
nak, ugyanis érdeklõdésük miatt
akár órákkal a tananyag elõtt

járhatnak, emiatt unatkoznak a
padban, nem tudnak kellõkép-
pen koncentrálni, ami viszont
már magatartási problémaként
jelentkezhet, beilleszkedési za-
varhoz vezethet. A magatartási
problémák és a tehetséges gyer-
mekek beilleszkedési zavara kö-
zötti különbség meghatározása
komoly problémát jelenthet a
pedagógusok számára a tehet-
ségazonosítás során. Ma még
inkább a tesztekben bíznak az
emberek, de minthogy a tehet-
ség különleges személyiség és
nem annyira képesség, a tesztek
nehezen tudják azonosítani. 

A legjobb módszernek a meg-
figyelés és a helyzetteremtés
mutatkozik, amire pedig figyel-
ni kell: az érdeklõdés. Ezeknek
a gyerekeknek különleges kér-
déseik vannak, másképpen kö-
zelítik meg a dolgokat, minden-
nek tudni akarják a mûködését,
és itt nem csak szerkezetekrõl
beszélünk, hanem folyamatok-
ról; valamint megfigyelhetõ ná-

luk egy bizonyos fajta öntörvé-
nyûség. Ezek a gyerekek általá-
ban olyan különleges gondolko-
dásmóddal, információfeldolgo-
zással bírnak, ami lehetõvé teszi
számukra a dolgokat máskép-
pen látni, foglalta össze az is-
mérveket a képzés elõadója, dr.
Gyarmathy Éva, az MTA Pszi-
chológiai Intézetének tudomá-
nyos fõmunkatársa. 

A továbbképzési sorozatban
még két találkozót tartanak,
tájékoztatott Vájer-Nagy Ma-
riann, a pszichológus munka-
csoport tagja. Hozzátette,
hogy a képzés lezárultával is
napirenden kívánják tartani a
témát, ezért egy tehetségpont
létrehozását tervezik, amely
lehetõséget biztosítana a te-
hetséggondozással kapcsola-
tos információszerzésre, pél-
dául a különbözõ tehetséggon-
dozó programokról, verse-
nyekrõl, szakkörökrõl, akkre-
ditált képzésekrõl.                   

Kohl Gyöngyi

A kulisszák mögött

2010. szeptember 24. 21 Paksi Hírnök

Rosszcsont vagy tehetség?
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Mintha a múlt egy kis szelete lenne,
olyan hangulatot áraszt Éberling
Zoltánné kereskedése. A bejárati ajtón
tábla hirdeti: Eladó. Nem, a vállalkozás
nem szûnik meg, csak új helyre költözik.
Hogy a régi cégtábla hova kerül és az új-
ra milyen felirat kerül, Emike még nem
tudja. Egy biztos, ha nem is az lesz a táb-
lán, hogy Schmalcz butik, édesapja szel-
lemisége ott lesz, mert az élete végéig el-
kíséri.

Néhol csak a táblák, többségében az üzle-
tek is kicserélõdtek már a Bazársoron. Rö-
videsen az utolsó „bástyaként” meglévõ
Schmalcz butikot is hiába keressük, az üz-
lethelyiség eladó. Emike, a tulajdonos úgy
érzi, eljött az ideje a változásnak, vállalko-
zását továbbviszi, de más üzlethelyiségben
várja majd vevõit. Vele és édesanyjával en-
nek kapcsán kirándultunk kicsit a múltba.
A bazársori üzletet 1978-ban nyitotta
Schmalcz János és felesége. Azt megelõzõ-
en a Kossuth és a Dózsa György út sarkán
volt vegyeskereskedésük, de azt kisajátí-
tották. Korábban 16 évig jártak vásárba,
búcsúba, piacra. Emma néni 1957 júniusá-
ban érettségizett, egy hónappal késõbb há-
zasodtak, attól kezdve szinte mindig együtt
voltak otthon is, munkában is. Nagyon ne-
héz volt abban az idõben maszeknak lenni.
Schmalcz János egyébként nem is kereske-
dõnek készült, gyapjúfonó volt, de meg-
rokkant egy üzemi balesetben. Tulajdon-
képpen ennek köszönhetõen sikerült – ha
nagy nehezen is – megszerezni a szükséges
engedélyeket. Kemény idõk voltak, mond-
ja Emma néni, de talán éppen ezeknek kö-
szönhetõen tanulták meg, hogy kitartás, tü-
relem nélkül nincs eredmény sem. 

Ezt Emike is megerõsíti, miközben fel-
idézi saját vállalkozásának indulását.
1988-ban indította önálló vállalkozását, a

Bizsu-Tékát szülei üzletében. Egy fedél
alatt, de önállóan. Annak idején a KISOSZ
titkára is azt mondta, hogy ez lehetetlen,
különösen egy ilyen kis helyen. Ám õ sze-
rette volna kipróbálni saját magát. Mint
mondja, a kereskedelem csínját-bínját a
szüleitõl nem volt nehéz eltanulni, az szin-
te a levegõben volt náluk. Elõször ugyan a
pedagógus pálya felé kacsintgatott, majd a
közgazdaságit végezte el, végül mégis ke-
reskedõ lett. Ma már õ is tudja és vallja,
hogy emberség, megbecsülés, tisztelet és
nagyon sok kitartás, türelem kell a talpon
maradáshoz.

Nem sokkal késõbb, hogy lánya is e pá-
lyára lépett, Schmalcz bácsi – mert, hogy
mindenki így ismerte Pakson – beteges-
kedni kezdett, de még akkor is az üzlet volt
a mindene, nem volt olyan nap, hogy be ne
ment volna. Nemcsak a vevõkkel volt
rendkívül jó kapcsolata, a Bazársor is
olyan volt, mint egy nagy család. Együtt
ünnepeltek, figyeltek egymásra, még arra
is, hogy – például – ne rendeljenek nap-
szemüveget, ha a szomszéd üzlet profiljá-
ba az beletartozik. Emma néni azt mondja,
hihetetlen, hogy a férje és a vásárlók között
milyen erõs volt a tisztelet és megbecsülés.
Ez nemcsak a pénzrõl, a megélhetésrõl
szólt. Emi lánya is érezte, sõt még ma is ér-
zi az édesapja iránti tiszteletet, pedig na-
gyon sokat változott a világ. Ebben az üz-
letben azonban mintha kissé megállt volna
az idõ. A profilon többször alakítottak, de
homlokzatán évtizedek óta ugyanaz a táb-
la, bent a régi bútorok, a régi kedvesség,
tisztelet és kellõ alázat. A vásárlók többsé-
gét Emike ismeri, nevén szólítja. Nem rit-
ka, hogy bemennek hozzá – nem vesznek
semmit –, de örömüket, bánatukat meg-
osztják vele. Azt a képességét, hogy meg-
találja velük a hangot, megint csak a szülõi
házból hozta. Sok a visszajáró, évtizedek
óta hûséges vásárló, de vannak újak is, fia-
talok is. Meg olyanok is, akik ma már kül-
földön élnek, de nyáron, ha hazatérnek,
nem mennek el az üzlet elõtt anélkül, hogy
betérnének…

Harminckét év után a Schmalcz butik
mégis bezár. Emike úgy érzi eljött a pilla-
nat, váltani kell. Az üzletet folytatja, de
másutt. Még nem döntött arról, hogy pon-
tosan hol, miként arról sem, hogy megvál-
toztatja-e a nevet. Abban viszont biztos,
hogy a szüleitõl tanultakat, édesapja szelle-
miségét magával viszi. – Fájó, de jó volt
nosztalgiázni – mondja beszélgetésünk vé-
gén, és máris õszinte mosollyal köszönti a
közben érkezõ vevõt.

Vida Tünde

Nem esik messze az alma…

Itt forgatott a Menetrend 
Pakson járt a Menetrend, az RTL Klub utazási magazinja, a stáb az
erõmû látogatóközpontjában, Lussoniumban, a Makovecz-temp-
lomnál és a Sárgödör téren is forgatott. Horváth Éva mûsora októ-
ber 1-jén 24.00 órakor kerül adásba. Ezen felül kétperces kisfilmek
is készültek a városról, ezeket öt napon keresztül, napi 3 alkalom-
mal sugározza majd a kereskedelmi televízió: délelõtt 10 és 11 kö-
zött, 13:23-kor és 16–16.16:05 között. Az adás a www.rtlklub.hu
honlapra is felkerül – tudtuk meg Czink Dórától, a Paksi Turiszti-
kai Információs Iroda vezetõjétõl.
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Belgiumi élete 1999-ben kezdõdött Téren
Zoltánnak: akkor nyert el egy Erasmus-
ösztöndíjat, minek keretében az országban
végezhette fõiskolai szakmai gyakorlatát.
Ez alatt ismerte meg barátnõjét, akihez két
évvel késõbb ki is költözött, majd feleségül
vette õt.

– Jelenleg laboratórium-technológusként
dolgozok az Organic Waste Systems nevû
belga cégnél, ahol többcélú biogázkutatá-
sokat végzünk. (Például: a cég által terve-
zett biogázüzemek optimalizációja, illetve

különbözõ szerves és szervetlen anyagok
vizsgálata abból a szempontból, hogy érde-
mes-e ezeket biogáztermelésre felhasznál-
ni). Ez érdekes munka sok lehetõséggel.
Másodállásban hitelesített fordítóként és
tolmácsként tevékenykedek. Hogy elfogad-
tak-e a munkatársaim? Azt hiszem, mindent
elkövettem, hogy jól beilleszkedjek, és ha
az itteni emberekben is van némi nyi-
tottság… A tudás, a szerénység és a kölcsö-
nös tisztelet, ami fontos.

Amikor fiatalon – „megdönthetetlen” el-
vekkel, hõlégballonnyi illúziókkal – kijöt-
tem, úgy gondoltam, nincsenek nagy igé-
nyeim: kiegyensúlyozott párkapcsolat és
családi élet, jó munka, ne legyenek megél-
hetési gondjaink... Azonban semmi sincs in-
gyen, ezt mindenki tudja, se Magyarorszá-
gon, sem pedig külföldön. Azonban egy ide-
gennek külhonban „rá kell tenni még egy la-
páttal”, hogy elérje ugyanazt az eredményt,
megkapja azt az elismerést, mint a helyiek.
Az évek múlásával az elvek megdõlnek, a
hõlégballon kipukkan, de azt hiszem, nem
panaszkodhatom.

Zoltán és családja nem tervezi még a haza-
költözést. Amíg gyermekeik (Lisa 7, Laura
4, Dános pedig 2 éves) önállóak nem lesz-
nek, addig Belgiumban kívánnak maradni,
és, mint mondja, nem tartják kizártnak,
hogy „öreg napjaikra” visszatérnek Ma-
gyarországra.

Pakson 3 éves kora óta élt, itt töltötte gyer-
mekkorát, és úgy érzi: ide mindig hazajön.
A technika mai vívmányainak köszönhetõ-
en az itthoniakkal történõ kapcsolattartás
sem okoz gondot. A legmeghatározóbb él-
ményei Téren Zoltánnak azonban Belgium-
hoz kötõdnek: az elsõ munkahely, az eskü-
võ, apaság, saját autó, házvásárlás… Itt lett
igazán önálló.

Mikor a két ország közötti különbségekrõl
faggatom, Zoltán így válaszol:

– Több a különbség, mint a hasonlóság, er-
rõl akár egy önálló cikket is lehetne írni. 

Belgium alkotmányos királyság, ahol há-
rom népcsoport él egy országhatáron belül,
a többségben lévõ flamandok, a vallonok és
egy kis létszámú német közösség. Ez három
hivatalos nyelvet is jelent. Továbbá a be-
szélhetünk szövetségi kormányról, a közös-
ségi kormányokról. Mindezzel együtt: Bel-
gium Magyarország területének az egyhar-
mada…

Sólya Emma
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Paksiak a nagyvilágban

Kutatóként Belgiumban

A hagyományos kultúrában az
õsz volt a mulatságok idejének
a kezdete. A betakarításhoz
kapcsolódó alkalmak közül a
szürethez fûzõdõek máig ismer-
tek. A 17-18. században a szüret
egésze nagyszabású ünnepség
volt: a szedés szüneteiben és es-
ténként is táncoltak, nótáztak,
még a törvénykezést is beszün-
tették. A 19. század elejére a
szokások fokozatosan eltûntek,
ekkor egy miniszteri rendelet
hatására országszerte egységes,
sablonos formában felújították
azokat. A hangsúly a munka be-
fejezését szentesítõ felvonulás-
ra és az azt követõ mulatságra
került. 

Pakson a szokások felújított
formája még meglévõ alapokra
épült. A 19. század közepéig va-
lódi munkaszokásként élõ ha-
gyományokat késõbb a hegy-
község éltette, majd az új, a
szüreti felvonulást és bált köz-
pontba helyezõ alkalmakat
1884-tõl a különbözõ egyletek

bonyolították. E színjátékszerû
alkalom állandó szereplõi a kis-
bíró, a bíró, a bíróné, a csõszök
és csõszlányok, a csikóslegé-
nyek, a maskurák. A felvonulás
része az elõzõ év eseményeinek
tréfás kidobolása és a délutáni
bálba hívogatás. A szereplõk ré-
gebben népviseletbe öltöztek,
késõbb a bíró és a bíróné polgá-
rias ruhát, a csõszök pedig ún.
„magyar ruhát” öltöttek. A fe-
hér vászon alapú öltözetet nem-
zeti színû szalagok díszítették,
flitterrel és zsinórral kivarrt pi-

ros selyemmellény és a lányok-
nak ehhez illõ kötény egészítet-
te ki. A legények ruházatának
elmaradhatatlan része volt az
árvalányhajjal díszített kalap és
csizmájukon a sarkantyú.

A csõszlegények sarkantyúja
különbözött a lovasok hasonló
szerszámától, hiszen az a tánc-
ban hegyével és élével könnyen
kárt okozott volna a táncosok
között. A csizma kérgére erõsít-
ve zörgõs sarkantyút viseltek,
ami egy vagy két pergõbõl állt.

A fotón is látható táncsarkan-

tyú eredete a verbuválás idejéig
vezethetõ vissza, a lovas katona
elmaradhatatlan kellékére utal,
valamint ezzel adták meg a ver-
bunkban a tánc ütemét. A lovas
egységek hadkiegészítõ terüle-
teinek számító vidékeken álta-
lában a sarkantyú beépült a nép-
viseletbe. A lányok ünnepna-
pokon megismerhették a kedve-
süket járásáról, vagyis a sarkan-
tyú pergésérõl. A 19. században
az egységesülõ, felújított szoká-
sokban a sarkantyú még olyan
vidékeken is a magyar ruha tar-
tozéka lett, ahol egyébként nem
volt a hagyományos viselet ré-
sze. 

Ha Önök is ismernek olyan
szürethez kapcsolódó szokást,
viselethez, tánchoz kapcsolódó
részleteket, amelyek Paksra és
környékére jellemzõek, kérjük
írják meg a muzeum.paks
@gmail.com e-mail címre,
vagy a Városi Múzeum, 7030
Paks, Deák F. u. 2. címre.

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Tárgy/Történet
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Sport

Madridban rendezik épp lapunk meg-
jelenésével egy idõben a XV. Nuclear
Maraton futóversenyt, ahol kilenc pak-
si sportoló is rajthoz áll. 

A Paksi Amatõr Futó Fiatalok (PAFF)
versenyzõi közül ketten, Jobbágy Gyula
és Lippai Zoltán az úgynevezett oktoma-
ratonon indul, ami azt jelenti, hogy nyolc
napon keresztül napi egy maratoni távot
(42195 m) teljesítenek. A többiek: Ador-
ján József, Buránszky István, C. Szabó
István, Dobi Krisztina, Hermann Zoltán,
Maracsik Kálmán és Nagy Tibor a tri-
maratonon vesznek részt, ami három na-
pon keresztül délelõtt és délután 20-20
km lefutását jelenti. A zárónapon még 10
km várja a futókat, egy nyílt utcai verse-
nyen.

A paksi küldöttségben Dobi Krisztina
(képünkön) képviseli a „gyengébbik” ne-
met.

– Mikor kezdtél el futni? 
– Középiskolás koromban gát- és rövid-

távfutó voltam, diákolimpiákon indultam.
Alapító tagja vagyok a PAFF-nak, amely
1994-ben alakult (jelenleg mintegy 30 fõs
a létszám), azóta a klubtagokkal együtt
edzek és versenyzek. 

– Évente hány versenyetek van? 
– Minden év elején a közgyûlés határoz-

za meg, ez általában 4-5 közös versenyt
jelent. A Pécs-Harkány országúti futóver-
senyen már alakulás óta minden évben
részt veszünk, de ott vagyunk az Ország-
ház körüli maraton váltón, és a Budapest

félmaratonon.  Leggyakrabban 20-25 km-
es versenyeken indulunk, ezekre megy a
klub tagsága a legszívesebben. Ez legyõz-
hetõ távolság. A klasszikus maratonra már
jóval kevesebben vállalkoznak, az idei
Budapest maratonon négyen indulnak, ha
minden igaz.

– Mennyit kell ehhez edzeni? 
– Hetente háromszor van közös edzé-

sünk, de ha van közben versenyem, akkor
plusz futónapokat iktatok be. Egy átlagos
héten 50-60 km-t futok, ami napi szinten
másfél-két órát jelent. Megvannak a be-

vált útvonalaink, forgalomban nem fu-
tunk. Van egy olyan köröm, ami abszolút
állat- és kutyamentes, sõt még szürke
marha sem legel ott. Fél évi rendszeres
edzéssel így fel lehet készülni a 20-25
km-re, a maratoni táv teljesítéséhez már
egy év komoly munka vagy sokéves futó-
múlt kell.

– Mire kell még figyelni, hogy bírja a
szervezet az igénybevételt?

– Többek között a táplálkozásra. Fehér-
jéket és sok zöldséget fogyasztok, ver-
seny elõtt egy héttel pedig párnapos szén-
hidrátmentes diétát tartok. A rajt elõtt 1-2
nappal aztán kenyeret és tésztát eszem,
minden mennyiségben. Fontos még na-
gyon a cipõ, általában 1000 km-ig bírják.
Az összes maraton betonon van, ezért a
cipõbe sarokemelõ is kell. 

– Ilyen hosszú távot hogy lehet bírni? 
– Egy maraton alatt egy-két kilót is le-

adok, de rögtön vissza is szedem folya-
dékból még azon a napon. Verseny köz-
ben is eszem és iszom, öt kilométerenként
vannak frissítõ állomások, ahol gyümöl-
csöt, szõlõcukrot, energiaitalokat adnak.
Rengeteg sérülés van, ha nem is izületi,
vagy izom, de hajszálvérzések igen.

– Milyen terveid vannak a közeljövõre? 
– 2004 óta „gyûjtöm” a maratonokat.

Eddig nyolcszor futottam le, mindegyiket
más városban, és most a kilencedikre ké-
szülök. A madridi nem az igazi, mivel
nem egyhuzamban kell lefutni a távot. Jö-
võre a kilencediket és a tizediket akarom
teljesíteni.                        Kovács József

Egymás után futják a maratonokat

A paksi ASE Bulldog Kyokusin Karate
Szakcsoport is meghívást kapott arra a
24 órás, „Az elszántság próbája” elneve-
zésû rendezvényre, amit szeptember 11-
12-én rendeztek Budapesten. 

Ez a speciális megmérettetés – amin 160-an
vettek részt – a kyokushin karate mûvelõi-
nek nyújtott felkészülési és továbbképzési
lehetõséget, képzett bírók irányításával. Az
Atomerõmû SE karatékái közül ifj. Kozák
Sándor (képünkön) vállalkozott arra, hogy
a 24 óra alatt – a küzdelmek másfél perces
váltásokban folytak – több mint 300 forma-

gyakorlattal veszi ki részét a próbatételbõl.
Kitartó munkája eredményeként 310-et tel-
jesített, amit elismerõ oklevéllel és jutalom-
mal is díjazott az értõ közönség. 

A paksiak közül Simon Péter 150, Bara
Annamária 140, Elm Gábor 125,
Dervadelin Zoltán 115 ellenféllel küzdött
meg. A kihíváson különbözõ harcmûvésze-
ti stílusok harcosai vettek részt, akik mind
elfogadták, hogy a kyokushin nem túl kí-
méletes szabályai szerint mérkõznek meg.
Az ASE sportolói mindannyian benne vol-
tak abban az ötven fõben, akik a teljes 24
órát végigharcolták.                              röné

Nonstop karate
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Két felkészülé-
si tornán vett
idáig részt az
A t o m e r õ m û
SE NB I-es fér-
fi kosárlabda-

csapata. Kaposváron a harma-
dik, Zalaegerszegen a hatodik
helyen végzett Horváth Imre le-
génysége. Három héttel a bajno-
ki rajt elõtt egy gyors értékelés-
re kértük a vezetõedzõt.

– Alakul az új csapat? 
– A felkészülési mérkõzések-

nek az a célja, hogy az addig el-
végzett munkából viszontlás-
sunk valamit. Ami nekem lejött
az eddig lejátszott hat mérkõzés
után, az hogy még nagyon sokat
kell dolgozni. Átalakuló csapa-
tunk van sok fiatallal, ami lát-
szott a mérkõzéseken is. 

– A bajnoki rajtig mit akarnak
elérni? 

– Célunk, hogy minél gyor-
sabban betanuljunk egy alap
taktikát támadásban és védeke-
zésben, és természetesen folya-
matosan dolgozunk majd rajta.
Ismerkedünk egymással, a játé-
kosok úgyszintén, hiszen keve-
sen játszottak együtt. Különbö-
zõ szinten vannak taktikai felké-
szültség szempontjából is, mire
egy szintre hozzuk õket, az sok
idõvel jár és mint tudjuk, sok
idõnk meg nincsen. A tavaly
hátrébb végzett csapatok ellen
kezdünk – ami nem jelent sem-
mit, mert lehet, hogy mostanra
megerõsödtek –, nem az élme-
zõnnyel, ez ad további idõt,
hogy a nagyobb feladatokra fel-
készüljünk. 

– A légiósok hogy teljesítettek
idáig? 

– Ian Johnson a Göcsej Ku-
pán nem vett részt, mert haza-

utazott nõsülni. Azt a szintet,
amit a magyar bajnokságban
nyújtott az elmúlt két évben,
úgy tûnik, most is tudja hozni.
Reménykedünk, hogy talán
jobb is lesz. Winters és Sales
hullámzó teljesítményt nyúj-
tott idáig. A légiósokra úgy
számítunk, hogy a csapat hú-
zóemberei legyenek. Ez egye-
lõre még nincs teljesen így,
szeretném ha sokkal egyenlete-
sebb lenne a teljesítményük.

– A magyar játékosokkal elé-
gedett? 

– Morgen Ferdinek Zalaeger-
szegen volt két extra meccse és
két közepes. Õ még fiatal, és vi-
szonylag tapasztalatlan ebben a
mezõnyben. Horti Bálint az alatt
a néhány perc alatt, amíg pályán
van, hozzá tud tenni a játékhoz.
Pavlik tûnik az egyik olyan játé-
kosnak, aki a legjobb állapotban

van, mind erõnlétben, mind
mentálisan. Mészárosnak to-
vábbra is az az erõssége, hogy
összefogja a csapatot. Kovács
Ákos most keresi a helyét, a
csapat irányítójáként nagyobb
feladatai lesznek, mint eddig,
nála is látszik elõrelépés.
Körtélyesi sérülés után tért visz-
sza, még nem dõlt el, hogy 3-as
vagy 4-es, vagy mindkét posz-
ton játszik-e majd. A Göcsej
Kupán már volt olyan mérkõzé-
se, amikor azt játszotta, amit vá-
rok tõle. Tóth Péter is keresi a
helyét a csapatban, Kecskemé-
ten nagyrészt irányított, nálunk
inkább 2-es vagy 3-as poszton
kell játszania.

– Mi a teendõ a továbbiak-
ban? 

– Összességében a jelenlegi
felkészültségi szintünkhöz ké-
pest sokkal több kell, hogy az
elmúlt években elért eredmé-
nyekhez hûen jól szerepeljünk.

(joko)

Még nagyon sokat kell dolgozni

Az országszerte tíz állomásból álló
Adidas Streetball Fesztivál 9. helyszí-
néül Paksot választották. A mérkõzé-
sek a megújult fõutca avatóünnepsé-
gének keretében zajlottak. 

Magyarországon különbözõ helyszíne-
ken 1993 óta folyamatosan, az Atomvá-
rosban hatodik alkalommal gyûlhettek
össze az utcai kosárlabdázók. 

– Különbözõ okok miatt az elmúlt
években megszakadt egy folyamat,
ezért újra fel kell építeni ezt a rendez-
vényt városunkban. Szerencsére a visz-
szajelzések pozitívak, a jövõben ez a
szeptember eleji idõpont megfelelhet
nekünk – fogalmazott Kovács Gábor
szervezõ. 

– A város kosárlabda identitása adott,
bár még több fiatal jöhetne. Érdemes is-
mét hosszú távra tervezni Pakson – érté-
kelt röviden Kucsera József, az Adidas
Streetball fõszervezõje. 

A felújított Dózsa György úton impo-
záns környezetben pattogtathattak a ko-
sárlabda szerelmesei. Hat pályán a kü-
lönbözõ korosztályok és formációk se-
lejtezõit rendezték, egy küzdõtéren a do-

bóversenyek résztvevõi mérkõztek, míg
a fõpályán a VIP vendégek kosaraztak és
tartottak bemutatókat. A nap folyamán a
Morgen-Kovács-Horti trió barátságos
mérkõzésen az Antóni-Kovács-Juhász
alkotta senior csapattal játszott. 

– A legnagyobb különbség a borítás.
Az aszfalton nehezebb elindulni és ve-
szélyesebb is. A kisebb terület miatt a
mozdulatgyorsaságnak rendkívüli szere-
pe van. Korábban játszottam már street-
ballon Pakson, Szekszárdon és Székes-
fehérváron is – mondta el Morgen Ferdi-
nánd, az Atomerõmû SE kosarasa. – Sok
csapat van, jó a hangulat. Mindig a so-
ron következõ meccset kell megnyerni,
az energiákat a döntõig kell tartogatni –
bölcselkedett a rendezvényen Szegi Mi-
hály, az Atomic Boys szurkolói csoport-
jának vezetõje. A paksi betonon pattog-
tatott a ma már egyetemi ösztöndíjjal az
angliai Leedsben kosárlabdázó Pólya
György is, aki egykor az ASE-ban ját-
szott. – Örülök, hogy itt lehetek, és an-
nak is, hogy megnyertük elsõ meccsün-
ket – lelkendezett az ex-paksi kosaras,
aki családi csapatával a nap folyamán si-
kert sikerre halmozott és megnyerte ka-
tegóriáját. A rendezvény végén mind a
12 kategóriában gyõztest hirdettek, to-
vábbá a hét dobóverseny egyéni szerep-
lõit is díjazták. A zsákolóversenyt a pak-
si C. Szabó Bence nyerte. 

Faller Gábor

Visszatért Paksra a streetball fesztivál
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Minden évben épül-szépül a
Paksi FC Fehérvári úton talál-
ható stadionja, a legnagyobb
probléma azonban, úgy fest, a
játéktérrel akad. Tavasszal a ha-
vazást követõ olvadás miatt,
szeptember közepén pedig a
csapadékos idõjárás miatt válto-
zott mocsárrá a centerpálya,
ezért elmaradt a 6. fordulóra ter-
vezett Paksi FC–Lombard Pápa
élvonalbeli labdarúgó mérkõ-
zés. Kisebb felújítások tavaly és
ez év nyarán is történtek. 

– A pályarekonstrukcióra leg-
utóbb 4 millió forintot költöt-
tünk, akkor függõleges csöveket
fúrattunk a talajba, éppen a vízel-
vezetés miatt, amit különbözõ
méretû kavicsokkal és homokkal
töltettünk fel. Ezen felül lyugga-
tást, homokszórást, gyeptéglá-
zást és felülvetést is végeztettünk
– mondta el Balog Judit, a PSE
ügyvezetõje. A kötött talaj azon-
ban az extrém mennyiségû csa-
padékot még mindig nem képes
elvezetni. Több 10 millió forint-
ra lenne szükség ahhoz, hogy

egy minden igényt kielégítõ fõ
pálya létesüljön a régi helyén, er-
re azonban jelenleg nincs keret.
Teljes talajcsere kellene kb. 60-
80 centiméteres mélységben és
ezután gyeptéglázni. A probléma
az, hogy a nyáron erre kevés az
idõ, télen pedig az idõjárás nem
kedvezõ – folytatta az ügyveze-
tõ. 

A gárda azonban ennek ellené-
re a gyõzelmi ösvényre lépett: az
ötödik fordulóban a Haladás,
míg a hetedikben a Kaposvár ott-
honában diadalmaskodott 2:1-re
a PFC, így jelenleg 2 gyõzelem-
mel és ugyanennyi döntetlennel,
valamint vereséggel, 8 ponttal az
NB I 11. helyén áll a zöld-fehér
egylet. A következõ fordulóban
szeptember 25-én 18 órától
Kecskeméten meccsel a Paksi
FC, majd egy héttel késõbb szin-
tén 18 órától a Budapest Honvéd
együttesét fogadja. 

A Paksi FC–Lombard Pápa ta-
lálkozót október 9-én 18 órakor
pótolják a felek a Fehérvári úti
stadionban.                         efgé

Vízben állt a pálya

Tök jó híre van a Paksi Kertbarátok Egye-
sületének, hamarosan ismét tök jó napot tar-
tanak! Az elõkészületek részeként a tök be-
takarítása, a kompozíciók megtervezése és
elkészítése vár rájuk, de gondoskodniuk
kell a virágárusok, kézmûvesek, kertészek
meghívásáról, valamint meg kell tervezniük
a lovas kocsis hívogató útvonalát. Nem csu-
pán õk maguk készítenek azonban a színes
kavalkádra különbözõ szemet gyönyörköd-
tetõ tök kompozíciókat, töklámpásokat, má-
sokat is erre buzdítanak. Idén is meghirdetik
hagyományos pályázatukat gyermek, fel-
nõtt és csoportos kategóriákban. Ha valaki
azt hinné, hogy mindezt már nem lehet fo-
kozni, újabb színekkel megtölteni a progra-
mot, téved. Az idei tök jó napra ugyanis két
újdonsággal rukkolnak elõ a kertbarátok. Az
egyik, hogy a kiállított tök kompozíciókat
tombolán kisorsolják, a másik pedig, hogy a
„Paks legnagyobb tök termése kerestetik”
versenyt is meghirdetik. Tök jó lenne, ha
minél többen ellátogatnának október 8-án a
Városháza elõtti térre, indulnának a civil
szervezet pályázatain, este pedig, a töklám-

pások fényénél együtt fogyasztanák el a zsí-
ros kenyeret és forró teát. A részletekrõl a
www.paks.hu honlapon olvashatnak. 

Kohl Gyöngyi

Készülnek a tökfesztiválra

13 csapat nevezett az elsõ
Villamos Iparági Sárkányha-
jó versenyre, amit szakadó
esõben a Fadd-Dombori Du-
na-holtágban rendeztek. A
vízi jármûvekben ülõket az
égi áldás cseppet sem zavar-
ta, õk elõbb-utóbb úgyis vi-
zesek lettek volna, az érdek-
lõdõk száma azonban így
kevesebb volt a vártnál. A jó
hangulatra azonban így sem
lehetett panasz, a hajókban
és a parton folyamatosan
ugratták egymást a verseny-
zõk, a vízben azonban nem
ismertek tréfát. – Korábban
gyakoroltunk közösen, de ez
mára mit sem ér, annyit vál-
tozott a mostani összetétel.
Az új felállásban csak két-
szer ültünk egy hajóban, de
cél így is a végsõ gyõzelem
– mondta el Viktor Endre, az
Üzemvitel csapatának kapi-
tánya, aki a kevés közös
gyakorlás ellenére elégedett

volt az elõfutamokon elért
eredményekkel. Hasonló
problémákkal érkezett az
Aranysárkányok elnevezé-
sû, szintén atomerõmûves
formáció is a versenyre. – A
gyakorlás lehetõsége min-
denki számára adott, mivel a
PA Zrt. hajóival edzhetünk.
A sûrû versenynaptár miatt
azonban a többség más-más
csapatban evezett, közös
tréning mindössze egy volt
– vázolta a felkészülés ne-
hézségeit Lõrincz Zoltán
csapatvezetõ. A döntõben az
említett két csapat küzdelme
emelkedett ki a mezõnybõl,
melyen végül az Üzemvite-
lesek sárkányfaroknyival
elõbb értek a célba, mint az
Aranysárkányok. Harmadik-
ként a szegedi EDSZ-
Démász egylete végzett. Az
évad ezzel a versennyel le-
zárult, folytatás jövõ tavasz-
szal.                             röné

Paksiak az élen

Az „Együtt a parlagfû ellen” Alapítvány
kedvezményes virágvásárt rendez
október 5-én 8 és 17 óra között az
alapítvány székhelyén, a Gesztenyés
utca 24. szám alatt (telefon: 75/510-
414). Vásárolhatnak árvácskát 60 forin-
tért, krizantémot, metélõhagymát,
metélõpetrezselymet, díszkáposztát 250
forinttól, de az örökzöld erikát is meg-
találják. 

Még várják a parlagfûvel szennyezett
gyomos területek bejelentését a 06 (80)
200 537-es zöld számon! 

Az alapítvány jubileumi kiállítását
szeptember 30-ig láthatják a VMK
nagykiállítójában. Csoportok elõzetesen
az alapítványnál jelentkezhetnek be. 

Kedvezményes
virágvásár
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Paksi Hirdetõiroda
Tel.: 06-75-510-623; 

06-20-949-2467
E-mail: paksi-hirdeto@externet.hu

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

KIADÓ 
INGATLANOK

Paks fõutcáján, iroda-
házban (Tolnai u. 2.) 
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékeny-
ségre irodák kiadók.

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

30/9372-668,75/511-252.

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

szeptember 24. (péntek) 19 óra
SALT ÜGYNÖK
amerikai akciófilm

Szeptember 26. (vas.19 óra
VARÁZSLÓTANONC

amerikai fantasy

Szeptember 29. (szerda) 19 óra
RAGADOZÓK

amerikai akciófilm

Október 1. (péntek) 19 óra
AZ UTOLSÓ

LÉGHAJLÍTÓ
amerikai kalandfilm

Október 3. (vasárnap) 17 óra
KUTYÁK ÉS MACSKÁK –

A RUSNYA MACSKA
BOSSZÚJA

amerikai animációs vígjáték

Mozimûsor

Szabadegyetem

A TÖRÖK KOR 
HARCMÛVÉSZETE
Dr. Hidán Csaba László elõadása
2010. október 4-én 13:00–15:15-ig 

a Városi Múzeumban.
bemutatóval 

és kreatív feladatokkal.

Jelentkezés és további információk:
Konkoly Lilla, múzeumpedagógus

75/510-448, 20/883-0374
A részvétel ingyenes.

A rendezvény a TÁMOP 3.2.8/10/B „Múzeumok Mindenkinek”
Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erõsítése címû

projekt keretein belül valósul meg.

MEGHÍVÓ

„keressétek Isten

országát 

és az Ő igazságát”

Művelődési Ház

klubterem

MINDEN VASÁRNAP

1700 órakor

Angol, 
spanyol, 
francia 

és orosz nyelv
tanítása 

Paks, Óváros
30/911-58-45 

ill. 20/25-13-339

Eladó, bérelhetõ 
ingatlanok

A Kossuth L. utcában 4 szobás, össz-
komfortos, gázfûtéses nagykertes
családi ház eladó.
Irányár: 21,3 M Ft

Pakson, a Haladás utcában 2 szobás,
gázfûtéses családi ház eladó. 
Irányár: 8,2 M Ft

A Kossuth Lajos utcában 3 szobás,
földszinti, felújított lakás, garázzsal,
kerttel eladó.
Irányár: 16,8 M Ft

Pakson, a Kossuth L. utcában 1 szobás
összkomfortos lakás kerttel, tárolóval
eladó.

Pakson, a lakótelepen a Tölgyfa utcában
IV. emeleti, 2,5 szobás lakás eladó, hõ-
szigetelt nyílászárók, igényes belsõ ki-
alakítás.

Paks, Óváros központjában 5 szobás, össz-
komfortos, garázsos családi ház eladó.

Pakson a városközpontban a Váci M.
utcában felújított téglaépületben, ren-
dezett parkosított területen, 2 és fél
szobás, erkélyes, 62 m2-es elsõ eme-
leti lakás eladó.
Irányár: 14.100.000 Ft

Részletes felvilágosítás: Fonyó Lajos
ingatlan értékbecslõ, közvetítõ

Tel: 70/310-8374
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

A szüreti sütemények mellett
idén szüreti ételekkel is nevez-
hettek a kömlõdiek a XIII. Szü-
reti Nap alkalmából meghirde-
tett versengésekre és ismét ta-
núbizonyságot tehettek kreati-
vitásukról a madárijesztõ-ké-
szítõk is. A település hagyomá-
nyos programját nagy érdeklõ-
dés kísérte, a szüreti felvonulá-
son három helyszínen táncol-
tak a Sióagárdi Néptánc-
együttes, a Dunakömlõdi Nép-

tánccsoport és a Decsi Hagyo-
mányõrzõ Együttes tagjai. A
faluház elõtt felállított színpa-
don egymást követték a fellé-
põk: mûsorral szórakoztatta a
közönséget a Kutyakölykök
Tánccsoport és a Tûzvirág
Táncegyüttes is.  A program
bállal zárult, ahol megválasz-
tották a szüret szépét. A közön-
ség döntésének értelmében a
címet egy éven keresztül
Rompos Mónika viselheti.  dsz

Szüreti nap Kömlõdön
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Van esélyünk az agyvérzés-
sel szemben? – a kérdésre
választ kaphatnak prof. dr.
Csiba László agykutatótól, a
Magyar Stroke Társaság el-
nökétõl október 6-án, 18 óra-
kor az ESZI fõiskolai épüle-
tének nagyelõadójában. Min-
den érdeklõdõt vár a szerve-
zõ, a Dr. Magyar Imre
Egészségügyi Alapítvány.

A stroke-ról

Ahogy arról elõzõ lapszá-
munkban részletesen olvas-
hattak: Bor és Hal Ünnepre
várnak minden érdeklõdõt a
Sárgödör térre. Megjelené-
sünkkel egy idõben már zaj-
lanak a programok, és a hal-
ételek fõzõversenyén is túl
vannak már, de ha kedvük tá-
mad, látogassanak ki szep-
tember 25-én, szombaton dél-
után a Sárgödör térre, ahol
gyerekprogramokkal várják a
családosokat. A 16 órakor
kezdõdõ halfõzõ verseny
eredményhirdetése után, fél
öttõl a Vetõvirág mûsorát lát-
hatják, 17.30-tól a S.U.C.K
stand up comedy szórakoztat-
ja a nagyérdemût, este héttõl
pedig a Bogyiszlói és a Tön-
köly Zenekarok közremûkö-
désével táncház várja az oda-
látogatókat, no és persze a
nyitott présházak. 

A bor és 
hal ünnepén



KERET+LENCSE

Az ár tartalmazza:
Szemüvegkeret

Mûanyag lencse
Tükrözõdésmentesítõ réteg

Karcvédõ réteg
Munkadíj

Szemvizsgálat

A fenti ajánlat BIFOKÁLIS VÁLTOZATBAN
14.900 Ft

7030 Paks, Dózsa György utca 20.
Telefon: 75/511-246

A részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben.
Az akció 2010. szeptember 10-tõl október 31-ig tart.
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TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

6 hónapra évi 6,5% betéti kamatot (EBKM: 6,50%) 

Euro megtakarításaira 
3 hónapra évi 3% betéti kamatot (EBKM: 3,00%)

vállalkozói forint betéteire 
2 hónapra évi 5,75% kamatot (EBKM: 5,75%)

kínálunk egyszeri lekötésû számlabetétekre összeg-
határtól függetlenül, meglévõ Ügyfeleinknek is.

Szekszárd, Garay tér 14-16. 74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Paks, Villany u. 4. 75/511-240

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, So-
mogy és Zala megyei fiókjainkban, hívását
pedig a 06/40-200-900 telefonszámon.

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termék-

szabályzatok tartalmazzák.

Helyszín: mûvelõdési központ

SZEPTEMBER 27. (HÉTFÕ)
900–1230 LABORSZÛRÉS 
(10 perces elõjegyzéssel)
– Choleszterin
– Triglicerid, 
– vércukormérés 

Testzsírmérés, táplálkozási ta-
nácsadás, vérnyomásmérés
Mediterrán étkezési kultúra és
diéta – ételkóstolóval a Dolce
Vita Étterem közremûködésé-
vel.

SZEPTEMBER 28. (KEDD)
900-1430 CSONTRITKULÁS MÉ-
RÉS (15 perces elõjegyzéssel)
1000-1430 (óránként 20-25 elõ-
jegyzéssel)
Fájdalommentes szemnyomás
mérés (Non-contact tonométer)
zöldhályog betegség szûrés
1430 Idõskori szembetegségek
– elõadás és tanácsadás

(szürkehályog, zöldhályog, szem-
fenéki meszesedés.) Dr. Kõvári
Márta szemész szakorvos
1530 RÉGI IDÕK ISKOLÁJA –
MÚLTIDÉZÕ KIÁLLÍTÁS
Megnyitja: Renkecz József, az
uzdi Iskolamúzeum vezetõje

SZEPTEMBER 29. (SZERDA)
900-1230 LABORSZÛRÉS 
(10 perces elõjegyzéssel)
– Choleszterin 
– Triglicerid, 
– vércukormérés 

Testzsír mérése, táplálkozási
tanácsadás, vérnyomásmérés.
Mediterrán étkezési kultúra és
diéta – ételkóstolóval a Dolce
Vita Étterem közremûködésé-
vel.
900-1330 Neuropathia szûrõvizs-
gálat – csak cukorbetegeknek!
(20 perces elõjegyzéssel)
1430 Cukorbetegség idõs kor-
ban – dr. Nyirati Csaba belgyó-
gyász szakorvos elõadása
1500 Cukorbeteg lettem, ho-
gyan tovább? – elõadás és ta-

nácsadás – Visontainé Balla
Ágnes diabetológiai educátor
1600 FILMVETÍTÉS
Csapd le csacsi –Tímár Péter
filmje

SZEPTEMBER 30. 
(CSÜTÖRTÖK)

900-1430 Csontritkulás mérés
(15 perces elõjegyzéssel)
1400 Szépkorúak mozgásszervi
betegségei, frissítõ gyógytor-
nával – elõadás és bemutató
Dr. Palotás Kinga reumatoló-
gus szakorvos, Tóthné Bakai
Veronika gyógytornász

OKTÓBER 1. (PÉNTEK)
IDÕSEK VILÁGNAPJA

1600 A TÛZVIRÁG 
TÁNCEGYÜTTES MÛSORA
Köszöntõt mond: Hajdú János,
polgármester. 
A mûsor után Paks város ön-
kormányzata vendégül látja a
megjelenteket.

Szépkorúak hete szeptember 27-tõl október 1-ig
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