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A mi hétköznapi hősünk

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A Blikk című napilap internetes szavazást indított, amelyben többek között a „Legnagyobb civil hős” cím birtokosát keresik. Az öt jelöltet neves zsűri (Halász Judit
színművész; Bárdos András író, műsorvezető; Gerendai Károly vállalkozó, a Sziget
Fesztivál alapítója; Hankiss Elemér szociológus, filozófus; Rudolf Péter színművész), valamint a bulvárlap főszerkesztője választotta ki. Közülük kerül ki majd a
legnagyobb hétköznapi hős. A jelöltek között ott találjuk a paksi Molnár Imrénét, vagyis Ancikát, aki évek óta rendez karácsonyi szeretetvendégséget a Városi Múzeum
előtt és számos segélyakció is fűződik a nevéhez.
A szavazás először január 31-ig tartott, később meghosszabbították, lapzártánk idején még lehet voksolni a jelöltekre. De akárhogy alakuljon is az országos szavazás,
Pakson Molnárné Ancika számunkra a legnagyobb hétköznapi hős.

Bállal őrizték
elődeik sváb
hagyományait
Fotó: Molnár Gyula

Huszadik alkalommal tartott sváb bált a
paksi német nemzetiségi kisebbségi önkormányzat..
Írásunk a 11. oldalon

NYUGDÍJASHITEL
50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

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

Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni
háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!
Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2 567 Ft, 500 ezer forintnál 12 831 a havi törlesztőrészlet.
Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.
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Összekötő kapocsként továbbítják
a külső városrészek igényeit
Bejáráson, lakossági fórumokon igyekezett a lehető legjobban
megismerni a külső városrészek – beleértve Dunakömlőd – gondjait, problémáit Spiesz József és Kern József. A két önkormányzati képviselő a következő négy évben azért dolgozik, hogy a lehetőségekhez mérten orvosolja ezeket.

Fotó: Molnár Gyula

hogy önkormányzati tulajdonba került a
közösségi ház, megnyugtató. A falunapot,
ami kissé kinőtte már a kereteket, más alapokra szeretnék helyezni. Gyapán nagy
gondot jelent a belvíz, házak alagsorai állnak víz alatt, az árkok kotrását elkezdték,
de ez csak enyhített a problémán. Mindent
megtesznek, hogy véglegesen rendezzék a
kérdést, lehetőleg állami forrás bevonásával. Igényként fogalmazódott meg, hogy
az önkormányzat továbbra is segítse a
Gyapa Derbi SE működését. A csapat saját pályát szeretne, hogy ne kelljen „albérletben” játszania másutt. Cseresznyésben
örülnek az erdei iskola felújításának, amitől kényelmes közösségi színteret remélnek. Úttal és közvilágítással kapcsolatos

Fotó: Paksi Hírnök archív

– Végigjártuk a külső városrészeket, a dűlőutakat is. Volt, hogy nyakig sárban –
erősítette meg Kern József, aki a külső városrészi önkormányzat elnöki tisztét tölti
be. Mint mondta, öröm számára, hogy a
bizottság régi, jól kipróbált tagokból áll,
akiknek számíthat a munkájára. Mindenki
más habitusú, de a lakóhelyéért tenni akaró ember, tette hozzá. Csámpán – kezdte a
sort – nagyon sokan és nagyon aktívak
voltak a fórumon. Ez a településrész fejlődött az elmúlt években a leglátványosabban, igaz, volt is honnan. Vannak még
közvilágítás- és útproblémák, de a legsürgetőbb a hatos út melletti buszvárók (fotónkon jobbra) helyzete. A megállók
dizájnosak, csak éppen funkciójukat nem
töltik be. Az eső bever, az autók is sárral,
vízzel terítik be az ott várakozókat. Kern
József ezt elsők között kívánja megoldani,
amiben Spiesz József, a 8-as körzet képviselője is támogatja. Csámpa képviselője,
Feil József a közösségi ház belső rekonstrukcióját, teraszának megnövelését, az udvarában parkoló kialakítását szorgalmazza. A településrész fejlődését gátolja az
atomerőmű szomszédsága miatt érvényben lévő építési tilalom, amely a bizottsági elnök reményei szerint fél éven belül
megoldódik. Biritón különösebben nagy
igényt nem fogalmaztak meg az ott élők,
igaz, hivatalos fórum még nem volt. Az,

hiányosságok itt is vannak. – A felmerült,
többségében szerény kéréseket szeretném
teljesíteni, s elérni, hogy ne érezzék magukat másodrangú polgároknak a külterületen élők – fogalmazott a képviselő, de
mint hozzátette, a falusi létnek az előnyök
mellett vannak hátrányai, ezeken gyökeresen változtatni nem lehet, mint ahogyan

soha nem lesznek ugyanolyanok a budapesti és a paksi életkörülmények sem.
Ezt a nézetet Spiesz József is osztja. A 8as körzet képviselője Csámpán a buszmegállóhelyzet javításán túl a közösségi
házhoz az új utcaneveket tartalmazó térképet szeretne elhelyezni, Gyapán a járhatatlan utakat kell rendbe hozni és a belvízproblémát megoldani. Aláhúzta, hogy a
lakossággal együttgondolkodva szeretné a
körzete legtöbb problémáját megoldani,
de minden képviselőnek ugyanez a célja,
mindenki odaviszi elképzeléseit a költségvetés összeállításakor, s ő csak egy a nyolc
közül. Hozzáfűzte, a külső városrészeken
30-40 éves lemaradást kell behozni, hiszen eltekintve az elmúlt nyolc évtől, „a
pénzek megálltak a városhatárnál”. Öszszességében azonban jó a nagy testvér árnyékában lenni, vélekedett Spiesz József.
Mint mondta, az előző két ciklusban a lakosságszám arányában több fejlesztési
forrás jutott Dunakömlődre, mint Paksra.
A képviselő – aki egyben a dunakömlődi
részönkormányzat elnöke is – rámutatott,
hogy Dunakömlőd hegyes-völgyes fekvéséből adódóan vízelvezetési gondokkal
küzd. A tavaly esett 1100 mm csapadék,
ami az átlagosnak kétszerese volt, felhívta
a figyelmet arra, hogy elhanyagolták az
árkokat.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Új szerződés a gyors hibaelhárításért
Gyorsabb lesz a hibaelhárítás és csökken
az energiapazarlás
annak a szerződésnek köszönhetően,
amelyet a Pavill Kft.vel kötött az önkormányzat. A megállapodás szerint február
elsejétől a paksi cég
végzi a közvilágítási
lámpatestek karbantartását.
Több kifogás is felmerült az
eddigi szolgáltató munkájával
kapcsolatban. Gyakorta érkeztek bejelentések a városházára,
hogy heteken keresztül nem
működött a közvilágítás egyes
utcaszakaszokon annak ellenére, hogy a hibát az önkormányzat azonnal jelezte a szolgáltatató felé. A városvezetés nehezményezte emellett, hogy
nem egyszer előfordult, hogy a
település egyes részein nappal
is működött a közvilágítás, mivel a karbantartási feladatokat
ellátó E-On csoportos cég a javítási munkákat ilyenkor végezte, jelentős energiapazarlást
okozva. Szerződésük megszűnésekor olyan ajánlatkérési
felhívást tett közzé az önkormányzat, amelyben feltételként szerepelt az üzemszünetben végzett javítás, valamint a

gyors és hatékony reagálás
a hibabejelentésekre. Paks
közvilágítási
rendszerének
karbantartása
február elsejétől a Pavill
Kft. feladata
lett. A város
közigazgatási
területén több
mint háromezer lámpatest
van, javításukért oszloponként egy évre
2050 forintot
fizet az önkormányzat. A
szerződésben
fontossági sorrendet is rögzítettek karbantartási határidőkkel. Így a forgalmasabb
csomópontokon, utcákban és a
gyalogátkelők mellett csupán
24 óra áll a szolgáltató rendelkezésére a hiba elhárítására.
Ha a megszabott határidőre a
javítás nem fejeződik be, akár
kötbérrel is felléphetünk, tájékoztatott Hum Ferenc. A műszaki osztály vezetője hozzátette, a cél persze nem ez, hanem hogy energiatakarékosabban működjön a rendszer és,
hogy jelentősen csökkenjenek
a közvilágítással kapcsolatos
lakossági bejelentések.
Fotó: Szaffenauer Ferenc

(Folytatás a 2. oldalról)
Sürgős megoldani például a
Béke utca aszfaltozott részétől a
focipályáig tartó szakasz vízelvezetését, hiszen eső esetén 4050 centiméteres iszap hömpölyög az úton, rendre úszik a sárban a három éve készült játszótér. Mint mondta, a polgármester megcsillantotta a reményt,
hogy ez bekerül az idei költségvetésbe. A Radnóti utca, a Bartók Béla utca, a támfalak, a temető és a Lussoniumhoz vezető
út is az elsők között van azon a
listán, amelyen a teendőket
rangsorolták. Spiesz József a
présházsor (alsó képünkön) fejlesztését is fontosnak tartja, hiszen rossz az út, nincs szennyvíz, de ez nem kerülhet a fentiek
elé. Pedig a távolabbi célok közé tartozik, hogy bekapcsolódjanak a borturizmusba. Azt is elmondta, hogy Dunakömlőd,
amely 1160 fős lakosságszámával önálló falunak is tekinthető,
mint ahogyan az is volt korábban, 12 millió forintos kerettel
rendelkezik. A külső városrészek 9 millióval, de az előzőekkel ellentétben ebben nem szerepel a közösségi házak fenntartása. Ebből a külső városrészek
mindegyike másfél millió forintot fordíthat kulturális és egyéb
rendezvényekre, a többit fejlesztésre. Utóbbi célra persze a
külső városrészek ugyanúgy részesülnek a városi költségvetés
megfelelő forrásaiból, például a
közszolgáltatási vagy az út-híd
keretből. A fórumokon, bejárásokon összegyűjtött teendők
egy része közszolgáltatással
kapcsolatos, mások képviselői
vagy részönkormányzati hatáskörbe tartoznak, de olyanok is
vannak, amelyekről a képviselő-testület dönthet. Spiesz József azt mondta, minden esetben
igyekszik a lakosság és az önkormányzat között összekötő
kapocsként elősegíteni a megoldást. Az elnök hozzáfűzte, a
problémák megoldásához a lakosság segítségét kéri, szeretné,
ha ők is kivennék részüket a
munkából, ahogy azt szüleik,
nagyszüleik tették.
Vida T.
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– A Pavill Kft. új telefonos
üzenetrögzítős rendszert indított el, az ide beérkező jelzések
után azonnal elkezdődik a hiba
felmérése, majd mielőbbi megszüntetése – mondta el
Schreiner Csaba, a cég képviselője.
Paks közvilágítási rendszerének korszerűsítése az útfelújításokkal párhuzamosan már elkezdődött, de a városszéli mellékutcákban szükség lenne a
rendszer cseréjére. A felújításhoz szükséges forrásra pályázott a város, ha a támogatást
megítélik, még idén elkezdődhet a beruházás – tudtuk meg
Hum Ferenctől.
-dalA lakosok hibabejelentéseit

két helyen fogadják: a hivatal műszaki osztályán – az
önkormányzati és atomerőműves mobiltelefonokról ingyenesen hívható 830-570es számon. A Pavill Kft. hibabejelentő száma: 75/421330 és 75/510-662 (üzenetrögzítős telefon). E-mail:
pavill@t-online.hu
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Fotó: Paksi Hírnök archív
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Pakson is ellenőrizték a szórakozóhelyeket
A három halálos áldozatot követelő budapesti
diszkótragédia senkit sem
hagyott hidegen. Nem
sokkal a baleset után országszerte, mindenre kiterjedő ellenőrzési akció
kezdődött a szórakozóhelyeken. Hozzáfogtak a vonatkozó szabályrendszer
felülvizsgálatához is. Hatósági ellenőrzésre Pakson és környékén is számítani kell.

hanem az, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos működéshez szükséges feltételekre,
emelte ki dr. Kuti István, aki arról is beszámolt, hogy nem találtak ittas gépjárművezetőt és
kábítószer befolyása alatt álló
személyt sem. A Paksi Rendőrkapitányság területén hivatalosan két egység van diszkóként
nyilvántartva, másutt alkalmanként tartanak rendezvényeket,
tájékoztatott dr. Kuti István.
Hozzátette, hogy

a rendőrség nem
engedélyező és nem

A paksi strand közelében működő diszkót ellenőrizte az elmúlt
hétvégén a Paksi Rendőrkapitányság, a Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztálya, Paks Város
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága, a munkaügyi felügyelőség és a fogyasztóvédelem,
valamint a munkavédelem szakemberei. Azt vizsgálták: a hatósági előírásoknak megfelelően
üzemel-e a szórakozóhely. Mint
ismeretes, a fővárosi West Balkánban történt szerencsétlenség
nyomán a belügyminiszter elrendelte, hogy haladéktalanul
vizsgálják felül a szórakozóhelyek üzemeltetési gyakorlatát.
Ennek nyomán került sor a hétvégi közös akcióra, ami nem
példa nélküli, hiszen mint dr.
Kuti István rendőrkapitány elmondta, a Budapesten történt
sajnálatos esettől függetlenül
rendszeresen vizsgálták a szórakozóhelyeket. A mostani razzia
megállapította, hogy biztonságosan üzemel a paksi diszkó, a
megengedett létszámot az üzemeltető nem lépte túl. A vizsgálat célja nem a bírságolás volt,

is létszámszámláló,
az, hogy hányan mennek be,
mindenképpen a tulajdonos felelőssége. A budapestihez hasonló esetek megelőzése érdekében ennek – mármint a tulajdonosi felelősségnek – és az állampolgári fegyelemnek kellene
hangsúlyt kapnia, mondta.
A kapitányságvezető hozzáfűzte, hogy nemcsak hétvégén, hanem a hétköznapokon is figyelnek a fiatalokra, fokozottan ellenőrzik az iskolák, szórakozóhelyek, buszmegállók környékét,
különös figyelmet szentelve
azoknak, akik iskola mellé járnak. Hétvégén az utcai ellenőrzések a jellemzőek, nem az, hogy a
rendőrség diszkókban razziázik.
A cél, hogy megakadályozzák a
köztereken a garázdálkodását,
kiszűrjék az ittas vagy kábítószeres vezetőket, megakadályozzák,
hogy a sérelmükre bűncselekményt kövessenek el.
Szilasi Lajos, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatóhelyettese elmondta la-

punknak, hogy a rendőrség, a
tűzoltóság, a katasztrófavédelem és más szervek képviselői
szúrópróbaszerűen jelennek
meg az egyes vendéglátóhelyeken, az időpontot az üzemeltetővel a hatékonyság érdekében
nem közlik. A razziák során
vizsgálják például a befogadóképességet, a menekülési útvonalakat, a kiürítési lehetőségeket, az ajtók áteresztőképességét, a biztonsági körülményeket.
A helyszínen jegyzőkönyv készül, amelyből egy példányt az
üzemeltető is megkap. Szilasi
Lajos beszámolt róla, hogy egy
Paks környéki szórakozóhelyen
is jártak már, ott katasztrófavédelmi szempontból jelentős hiányosságot nem tapasztaltak.
Hozzátette, az alkalmi rendezvényekről hivatalosan a katasztrófavédelem nem, és a tűzoltóság
is csak esetenként kap értesítést,
ám ők tanulva a 2006-os tűzijáték idején kialakult káoszból,
amely négy áldozatot követelt,
igyekeznek információt szerezni. Ezzel az a céljuk, hogy egy
esetleges probléma esetén a
mentés, menekítés zökkenőmentes legyen. Kérdésünkre
hozzátette, hogy tűzriadót, gyakorlatot egyetlen tömegrendezvényen sem terveznek, mert
nem szeretnének megjelenésükkel fennakadást, pánikot okozni.
Éppen ezért az ellenőrzéseket
úgy hajtják végre, hogy ne zavarják az ellenőrzött hely működését, de meg tudjanak győződni arról, hogy a biztonsági és
egyéb előírásoknak eleget tesznek-e. Szilasi Lajos felvetésünkre azt mondta, hogy a megyében
nem tud kritikus helyről, ha tudna, ott már intézkedtek volna.
Azt, hogy nagyobb biztonság

legyen a szórakozóhelyeken,
jogszabály-módosítással és önkéntes jogkövetéssel lehetne elérni, mondják egybehangzóan
mind a hivatal, mind más hatóságok képviselői. Ma ugyanis
nem engedély, hanem csupán
bejelentésköteles egy új egység
megnyitása. Molnár János, a
polgármesteri hivatal igazgatási
osztályának munkatársa elmondta, hogy egy űrlapot kell
kitölteni és az ÁNTSZ-nek,
vámhivatalnak, mezőgazdasági
szakhatóságnak,
építésügyi
szakhatóságnak – ami első fokon az illetékes polgármesteri
hivatal – megküldeni. A korábbi
jogszabály szigorúbb volt, a
mostani rend szerint a bejelentést követően már megnyithatja
kapuit a szórakozóhely. Elsőfokú építésügyi hatóságként a hivatal annyit tehet, hogy a bejelentés után 21 napon belül ellenőrzi az egységet, tájékoztatott
Vassné Skerlanitz Katalin, a
műszaki osztály munkatársa. A
befogadóképesség azonban nem
tartozik a hatáskörükbe, azt
szabvány írja elő. Ennek egyébként a tervdokumentáció tűzvédelmi részében kell szerepelnie,
csakhogy ez csupán építési engedély esetén kerül a hivatal
asztalára, de például rendeltetésmód-váltásnál nem.
– Felfoghatatlan, hogy ilyen
megtörténhet – fogalmazott
Mihály Melinda, aki 2006-ban
Budapesten, a tűzijáték idején
kitört pániknál már átélt hasonlót. Mint felidézte, szörnyű
volt látni annak idején, ahogy a
vihar miatt a tűzijáték során kitört a pánik és mindenki rohant, mentette a bőrét, másokat
félrelökve.
(Folytatás az 5. oldalon)
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(Folytatás a 4. oldalról)
Tapasztalatai szerint Pakson
és környékén is előfordul, hogy
egy szórakozóhelyre sokkal
több embert engednek be, mint
lehetne. Szerinte mindenképpen kellene egy limit, s önmérséklet az üzemeltetőnek. Hozzátette, az is igaz, hogy senki
nem kényszeríti a fiatalokat arra, hogy egy dugig tömött helyre bemenjenek. – Sajnos egy
ilyen tragédiának kell történnie
ahhoz, hogy odafigyeljünk –
összegezte. Hozzátette, hogy
mivel minden csoda három napig tart, biztos benne, hogy ez a
fellángolás elmúlik és minden
marad a régiben.
Mint ismert, január közepén
három lány halt meg a budapesti West Balkán nevű szórakozóhelyen, mert pánik tört ki és a tömeg eltaposta őket. Tállai András belügyi államtitkár bejelentette, hogy kormányrendelet és

átfogó szabályozás
készül
a rendezvények biztonságosabbá tételére. A kormányrendelet
meghatározza majd a szórakozóhelyek engedélyezési eljárását. A szabályozás értelmében
a tömegrendezvények szervezői csak akkor tarthatják meg
programjaikat, ha előzőleg
minden engedélyt beszereztek
és a jegyző kiadta a működési
engedélyt. Az új szabályozás
bevezeti a negyedévente kötelező hatósági ellenőrzést, a hatóságoknak pedig olyan jogosítványt ad, hogy akár egy rutinellenőrzés során is bármikor
bezárathatják egy-egy napra a
szórakozóhelyeket. Rámutatott: a tragédia felhívta a figyelmet arra, hogy nemcsak a jogszabályokkal vannak problémák, hanem a szemlélettel is.
Meg kell változtatni azt a szórakozási kultúrát, miszerint a
18 év alatti, veszélyeztetett korosztály tagjai felnőtt felügyelete nélkül hajnalig kimaradhatnak, alkoholt, esetleg drogot
fogyaszthatnak, mindezt teljesen szabadon.
Vida Tünde

Paksi Hírnök

Fidesz: elérkeztünk a munka nehezéhez
– Hihetetlen sikeres évet zártunk, legfontosabb feladatunk megszolgálni a választók bizalmát, megvalósítani a
választási programban vállalt ígéreteket – így értékelte
a tavalyi esztendőt és foglalta
össze a közeljövő terveit
Bordács József, a Fidesz Polgári Szövetség paksi csoportjának elnöke a szervezet hagyományos
újévköszöntő
rendezvényén.
– A választási kampány választástól választásig tart,
most érkeztünk el a munka
nehezéhez, hiszen mindenkinek a saját településén és
tisztségében kell megszolgál-

nia azt a bizalmat, amit a választópolgároktól kapott országszerte és helyben is –
mondta köszöntőjében Bordács József. A Fidesz paksi
szervezetének elnöke az idei
feladatokról, tervekről szólva
kiemelte a programjukban
vállaltak megvalósítását, a
szervezet egyre bővülő és hagyományos programjainak
megrendezését. A csoport
ötödik alkalommal szervezte
meg újévköszöntő találkozóját, amelyre a választókerületi
csoportok mellett a társszervezetek képviselőit, polgármestereket és aktivistákat vártak. A kettes választókörzetben kilenc Fidesz-csoport mű-

ködik, Kölesd-Kistormáson
már szerveződik a tizedik. A
paksi is folyamatosan bővül,
januárban újabb két tag csatlakozott, így létszámuk hetven főt számlál, tudtuk meg
Bordács Józseftől. Az újévköszöntő rendezvényen meghívott vendégeik – Tóth Ferenc,
Hajdú János és Süli János –
tájékoztatót tartottak az országgyűlés és a kormányhivatalok előtt álló feladatokról,
valamint Paks és az atomerőmű jövőjéről. A találkozónak
a Prelátus kúria biztosított
helyszínt, a hivatalos program
mellett a Szaggató zenekar
előadását élvezhették a vendégek.
Dallos Szilvia

Az olvasó ír

Paksi kapcsolataink
Galánta évek óta őszinte barátságot ápol testvérvárosával,
Pakssal. Mi, a galántai Kodály
Zoltán Alapiskola pedagógusai szívesen és nagy tisztelettel
gondolunk paksi barátainkra,
akikhez már évek óta kedves
emlékek fűznek bennünket. A
kezdetek az önkormányzati
képviselők kezdeményezéséhez
köthetőek, személyesen Herczeg József mérnök úr nevéhez.
Örömmel találkozunk bármilyen rendezvényen, kulturális
összejövetelen, ahol alkalom
adódik barátkozni, tapasztalatot cserélni. A diákcsere kapcsán egy tartalmas hetet töltöttek iskolánkon a paksi gyerekek, ahol a gazdag programon
kívül máig tartó barátságok
születtek.
Mezősi Árpád lelkes szervezője a „Kisokos kisdobos” tantárgyi vetélkedőknek, mesemondó fesztiváloknak, nyári
táboroknak, a diákcserének,
melyekre mindig kapunk meghívót. A tantestület több tagja
vett már részt tanulóinkkal valamelyik fenn említett verse-

nyen, és mindig a legnagyobb
elismeréssel nyilatkoztak. Csak
néhányat említek a teljesség
igénye nélkül: Cservenka Levente Örs kétszer is sikeres volt
a mesemondó fesztiválon – a
második és a harmadik helyet
hozta el, Rovensky Dávid
2009-ben első helyezett lett, tavaly pedig harmadik, 2008ban Bugár Gergely első helyezett lett a tantárgyi vetélkedőn
matematikából. Jó tanulni egymástól, az ilyen rendezvények
hasznosak mindnyájunk számára, ettől színesebb és gazdagabb a diákélet.
A balatoni nyári táborozások, a gyöngyfűzés, a mesterségek elsajátítása, a hajókirándulás, a tábortűz mellett eltöltött vidám esték mind-mind felejthetetlen élmény marad számunkra.
A jókedvhez zene is kell, és a
mi kiváló citerazenekarunk talán nem is működhetne oly sikeresen, ha annak idején
Herczeg tanácsos úr jóvoltából nem jutunk hozzá ezekhez a
csodás népi hangszerekhez. Is-

kolánk 60. évfordulója alkalmából a tanácsos úr közbenjárásának eredményeként Tell
Edit alpolgármester asszony
újabb citerákkal ajándékozta
meg iskolánkat. Tiszta szívből
köszönjük ezt az önzetlen támogatást.
A Paksi Hírnök is rendszeresen eljut hozzánk Mezősi Árpád kezdeményezésére és mi
örömmel vesszük tudomásul,
hogy milyen gazdag, tevékeny
kulturális élet folyik Pakson.
Az elmúlt évben Oláh Hajnalka
igazgatónő nagy szeretettel fogadta Paksról érkező vendégeit: Herczeg József mérnök
urat és a Bezerédj Általános
Iskola igazgatónőjét, Árki Mariannát és helyettesét.
Mindenki számára fontos,
hogy legyenek barátai, mert a
barátság az életnek olyan színes virágcsokra, amely nem
hervad el, ha locsolják, ápolják. Mi pedig jó kertészek szeretnénk maradni továbbra is,
és köszönjük, hogy együtt ünnepelhettünk.
Brezina Katalin, tanítónő
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Atomerőmű

Rekordévet zárt az atomerőmű
Történetének legsikeresebb
évét tudhatja maga mögött a
paksi atomerőmű. Minden eddiginél több villamos energiát
termeltek, és az árbevétel is
tavaly volt a legmagasabb. Az
eredményekről a már hagyományos budapesti évértékelő
sajtótájékoztatón számoltak
be a cég vezetői. Baji Csaba,
az igazgatóság elnöke, a tulajdonos Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy tavaly is Pakson
állították elő hazánkban legolcsóbban az áramot. Az értékesítési ár egyébként 4,6 százalékkal nőtt, tavaly 11,16 forintba került 1 kWh paksi
áram. Az árbevétel – 165,2
milliárd forint – 7,2 százalékkal haladta meg az előző évit.
A paksi atomerőmű tartósan,
kiszámíthatóan, biztonságosan működik, és markáns szerepet tölt be a hazai áramtermelésben. Miután a gazdasági
válság miatt valamivel visszaesett a fogyasztás, a paksi
atomerőmű nagyobb részarányt képviselt, a hazai termelés több mint 42 százalékát
adta, a fogyasztást illetően 37
százalékot.
Hamvas István vezérigazgató
arra is kitért, hogy a blokkok
kihasználtságát tekintve is ki-

emelkedő volt 2010. A teljesítmény-kihasználási tényező,
amely a ténylegesen termelt és
elméletileg megtermelhető villamos energia arányát mutatja,
majdnem elérte a 90 százalékot. Ennek elsődleges oka az,
hogy a főjavításokra fordított
idő sokkal rövidebb volt, mint
korábban. Míg például 2005ben 213,8 napot vett igénybe a
karbantartás, addig tavaly
146,3-at. A termelési csúcs
mögött pedig elsősorban a teljesítménynövelés áll, 2010 volt
ugyanis az első év, amikor
mind a négy blokk emelt teljesítményen üzemelt. A jó eredmények a munkabékének és az
atomerőműben uralkodó jó
hangulatnak is köszönhetőek,
mondta el lapunknak Hamvas
István. Hozzátette, hogy a dolgozók motiváltak, hiszen

az üzemidőhosszabbítás mindenkinek érdeke,
így hatékonyabb a munka. A
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója aláhúzta, a jó eredményeket nem sikereket hajszolva, hanem a biztonság
szem előtt tartásával érték el. A

Adomány díj
az erőműnek
A Paksi Atomerőmű Zrt. képviseletében
Mittler István kommunikációs igazgató
vette át Szarvason az Adomány díjat,
melyre a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar támogatásáért terjesztették fel a céget. Az elismerést Farkas Zoltán, a Békés
Megyei Közgyűlés elnöke Somogyi-Tóth
Dániel videóajánlásával adta át Mittler Istvánnak a magyar kultúra napján rendezett
megyei ünnepségen. Az esten fellépett
többek között a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar vonósnégyese is.

biztonsági mutatók tekintetében szintén kiváló eredmények
születtek, a nukleáris eseményskálára egyetlen eset sem került fel, és

az eddigi legjobb
eredmény született a
munkabaleseti mutatót illetően is.
Ez a szám a 200 ezer ledolgozott munkaórára eső legalább
egynapos munkabalesetek számát jelzi. Ez a mutató az elmúlt
két évben kiemelkedően jó volt.
A stratégiai projektek jelenlegi állásáról is beszámoltak az
erőmű vezetői. Elmondták,
hogy márciusra elkészül az a
dokumentáció, amelyet a hatóságnak kell benyújtani az
üzemidő-hosszabbításhoz (üh)
szükséges engedélyek megszerzése érdekében. Idén rendkívül sok műszaki beavatkozásra kerül sor az üh-program
keretében, éppen ezért a karbantartásra több időt fordítanak majd, így 2011-ben már
nem számítanak újabb termelési rekordra. A bővítés előkészítése a Lévai-projekt keretében
szintén halad a maga útján, de-

rült ki a sajtótájékoztatón. Baji
Csaba azt hangsúlyozta, hogy
az MVM a kormány szándékának megfelelően hajtja végre a
bővítést. Az előkészületek –
például a leendő projekttársaságé, a szállítói tenderé és az
engedélyeké – folynak. A szállítói tender ez év végére, esetleg 2012 elejére elkészül, döntés 2013 elejére várható.
A múlt év krónikájához tartozik az is, hogy tovább nőtt az
atomerőmű társadalmi elfogadottsága. A megkérdezettek 78
százaléka mondta azt, hogy
egyetért a paksi atomerőmű
működésével. Közvéleménykutatást 1991 óta végeznek, az
utóbbi tíz évben folyamatosan
meghaladta ez az érték a 70
százalékot. Ez nemzetközi
szinten is magas, csak Szlovákiában, Csehországban és a
skandináv államokban mérnek
hasonlót, közölte Mittler István. A kommunikációs igazgató azt is elmondta, hogy a tájékoztató kamion járja az ország
útjait a meglévő blokkokról, a
jövő terveiről szóló információkkal. Az utazó kiállításnak
eddig hatvanezer látogatója
volt. A jövőben az ország minden olyan településére eljut,
amelynek több mint ötezer lakosa van.
Vida Tünde

2013-ban dönthetnek a bővítésről
A paksi atomerőmű tervezett bővítésére
várhatóan 2012 elején írják ki a versenytárgyalást, ennek kiértékelésére pedig
2013 első felében kerül sor. Ez alapján
születhet döntés a kivitelezésről. Fellegi
Tamás nemzeti fejlesztési miniszter egy
Parlamentben feltett kérdésre reagálva kiemelte, „a kidolgozás fázisában esedékes
és a kritikus utat meghatározó engedélyek
előkészítése és megszerzése idei munkaindítással számolva 2013 végéig tervezhető”.
A Magyar Villamos Művek Zrt. igazgatósága 2010 februárjában hagyta jóvá a
Lévai-projekt koncepcióját, melyben az új

blokk(ok) üzembe helyezését 2020 és
2025 közötti időszakra ütemezték. Eddig
alapvetően a hatósági eljárások előkészítése, dokumentációkezelés, valamint a pályázat- és tenderkiírás történt meg. Fellegi
Tamás tájékoztatása szerint a beruházás
előkészítése minimum öt-hat év, a létesítés pedig további öt évet vehet igénybe, tehát a projekt teljes időigénye mintegy 11
év. Mint azt a fejlesztési miniszter is kiemelte, a más országokban folyó építési
tapasztalatok azt igazolják, hogy egy
atomerőmű-projekt rendkívül alapos előkészítést igényel, így annak kárára nem lehet időt megtakarítani.
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Működésének első évét értékelte, idei terveit taglalta és a
tervezett csónakház építésével
foglalkozott tegnapi közgyűlésén a LADIK, azaz a Legyen A
Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület.
Weisz Mátyás elnök és
Appelshoffer Regina titkár beszámolt arról, hogy tavaly pályázati támogatással családi
napot rendeztek és terepszemlét is tartottak a Duna-parton
az ASE csónakházától a gesztenyesorig, hogy felmérjék, mi
a teendő. A problémák megoldásából készek maguk is kivenni részüket. Nemcsak javaslatokat gyűjtöttek, felajánlásokat is megfogalmaztak.
Ahhoz, hogy ebben a témában
pályázatokon is indulhassanak,
az alapszabály módosításával
bővítették tevékenységi körüket.
A legfontosabb kérdés az
egyesület vezetői szerint a tervezett csónakház. Weisz Mátyás elmondta, már biztosnak

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az Árvíz utcába terveznek csónakházat

A tervek szerint itt épülne meg az új csónakház.
látszik, hogy nem a vízi rendészet mellett épül meg, hanem
az Árvíz utcában. A szervezet
ígéretet kapott arra, hogy az
idén elkészül a létesítmény.
Klenk Csaba építész ennek
vázlatait is bemutatta. Mint elmondta, az egyesület igényei
alapján 32 vízi jármű és ugyanennyi motor és egyéb tartozék
befogadására alkalmas csónakház készülhet akár már erre a

szezonra. Könnyűszerkezetes
épületről van szó, amely elsősorban tárolásra szolgál, de közösségi funkciókra is alkalmas
lesz.
Az egyesület bízik benne,
hogy a szezonra elkészül a csónakház. Azt is elmondták,
hogy folyamatosan bővül a létszám, immár ötvenen tagjai a
LADIK-nak.
-vida-

Három év után először cigányfórum
Legutóbb 2007 novemberében
volt olyan közös fórum, melyen a Paksi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Paks Város Önkormányzatának elöljárói tartottak tájékoztatót a
közfoglalkoztatásról, az oktatásról, a szociális ellátásokról,
egészségügyről és a bűnügyi
helyzetről. A paksi CKÖ-t
2010 őszétől Berki Attila vezeti, aki újra felvette a kapcsolatot a hivatallal és ismét rávilágított a gondokra, hiszen
megválasztása óta többen keresték már különböző problémákkal.
– A romák látják az átalakulást, a megváltozott felépítést
a kisebbségi önkormányzatnál, és egyre többen keresnek
fel gondjaikkal. Nagyon jó,
hogy sikerült megszerveznünk ezt a fórumot, a jövőben
még többször kell találkoz-

nunk a településvezetőkkel és
a roma lakossággal – mondta
el a CKÖ elnöke. Az öngondoskodás fontossága mellett
a lakókörnyezet tisztántartásának fontosságát és a városi
rendhez való alkalmazkodást
hangsúlyozta a fórumon Tell
Edit alpolgármester, aki egy
tanoda létrehozásának lehetőségéről és az oktatás jelentőségéről beszélt a megjelenteknek.
– A legfontosabb feladat a
gyermekek megszólítása, természetesen a szülőkön keresztül. A mai helyzetben már
két generáció látja a munkanélküliséget, és nincs modellértékű szülő mellette. Meg
kell értetni a családokkal és
elsősorban a fiatalokkal, hogy
a jövő az, ha tanulnak és iskolába járnak – folytatta a városvezető. Feilné Szombat Csilla,

a munkaügyi központ paksi
kirendeltségének vezetője a
közfoglalkoztatásban történt
változásokról, Badics Istvánné, a hivatal szociális osztályának vezetője a szociális
ellátás területének aktualitásairól beszélt. Az eseményen
részt vett Molnárné Haholt
Zsuzsanna kistérségi vezető
védőnő is, aki a szexualitásról
és a nem kívánt terhesség
megelőzéséről tartott beszámolót.
A fórumot követően a Cigány Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatást tartott,
melyen minden felmerülő kérdésre válaszoltak a hivatal és
a CKÖ elöljárói. A városvezetés negyedévente tervez hasonló összejövetelt, melyen
előtérbe kerülhetnek az aktuális problémák.
Faller Gábor

Képviselői
fogadóórák
Februártól kezdődően minden
hónap utolsó hétfőjén 16 és 17
óra között várják fogadóórára a
paksiakat a körzetek képviselői.
– Barnabás István, a Bezerédj Általános Iskolában;
– Ulbert Sándor, az Ulbert
Kft. Villany utcai irodájában;
– Bordács József a PSE
sportpálya klubházában;
– Kern József a Városházán;
– Csajági Sándor, dr. Nagy
Tibor és Leber Ferenc pedig a
művelődési ház kisklubjában
várja a paksi polgárokat.
A 8-as körzetben nem hirdetnek külön fogadóórát, Spiesz
József a helyszínekhez igazodva fogadja az ott élők megkereséseit.
Az első fogadóórákat február
28-án tartják, ahol várják a
lakosok észrevételeit, felvetéseit.

Ki legyen
a díjazott?
Várják a javaslatokat az önkormányzat által alapított
„Paks város Közbiztonságért”
kitüntetésre, amit először
2006-ban adtak át. A díj olyan
személynek adományozható,
aki a rendőrség állományának,
a tűzoltóságnak, a polgárvédelmi kirendeltségnek tagja,
illetve a mezőőri szolgálat
vagy a helyi polgárőr egyesület munkatársa. A díjat elnyerheti, aki munkáját lelkiismeretesen és magas színvonalon
végzi.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehet minden
helyi lakos és paksi székhelyű
szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a jelöltnek azon
teljesítményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. A javaslatokat március 4-ig írásban kell
benyújtani dr. Blazsek Balázs
címzetes főjegyzőhöz (Polgármesteri Hivatal 7030 Paks,
Dózsa György út 55-61.).
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Az önkéntesekben rejlik a civilek ereje

A rendezvény havonta, különböző témában jelentkezik.
Bodó Katalin kistérségi kulturális referens elmondta, a program kiváló lehetőséget teremt a
civil szervezetek számára közös konzultációra, tapasztalatcserére, valamint a professzionális ismeretek elsajátítására.
Január 24-én, a rendezvénysorozat harmadik részeként Pap
András az önkéntes munka
előnyeit ismertette a művelődési központban. A Civil
Számadó Szolgálat munkatársa

Fotó: Kövi Gergő

Tavaly októberben a paksi
művelődési központ a Civil
Számadó Szolgálattal közös
programsorozatba kezdett,
melynek célja, hogy a nonprofit szervezetek számára
segítséget nyújtson az intézményi élet hatékonyabb működtetésére.

Civilek takarítják a Duna-partot.
elmondta, előadásának központi tárgyát az Európai Unió
kezdeményezése hívta életre,
mely minden évben felkarol
egy témát, így 2011-ben az önkéntesség ügyét. Mint mondta,
a társadalmi munka a civil
szervezetek egyik legfonto-

sabb erőforrásbázisa, azonban
az önkéntesek alkalmazásának
törvényi feltételeivel érdemes
tisztában lenni. Az előadó
hangsúlyozta, az önkéntes
munkaerő törvényi kereteken
belüli alkalmazása nem kötelezettség, hanem egy olyan lehe-

tőség, mellyel érdemes élni.
Ugyanis azok a szervezetek,
melyek emellett döntenek,
számtalan kedvezményben részesülnek, például az önkéntes
munkavállaló
fáradozásait
adómentes juttatásokkal tudják
honorálni. Ugyanakkor azt is
hangsúlyozta, az önkéntes törvény alkalmazása kötelezettségeket is ró a közhasznú szervezetekre, akiknek egy központi
akkreditáció után, folyamatos
nyilvántartást kell vezetniük
munkavállalóikról. Pap András
elmondta, a nyilvántartás vezetése egy pályázat során még
előnyös is lehet, hiszen az önkéntes munkaóra forintosítás
után, önerőként is elszámolható. Az előadó zárszóként anynyit mondott, reméli, hogy az
önzetlen társadalmi munka
egyre nagyobb teret nyer a jövőben.
Matus Dóra

Mint minden évben, az intézmény vezetése pályaválasztási
tanácsadást szervezett, melyen
az iskolában zajló munkáról,
képzési lehetőségekről tájékozódhattak a diákok és szüleik.
Czethoffer Gyuláné igazgató
elmondta, a Paks-Biritón található I. István Szakképző Iskolában jelenleg összesen 460-an
tanulnak.
– A következő tanévben 910. osztályra iskolázunk be,
ahol szakmacsoportos oktatás
folyik pályaorientációs képzéssel. Itt a heti óratervben
műhelygyakorlatok vannak,
melyből 40-50% a szakmai, a
fennmaradó időben pedig
közismereti tantárgyakat tanulnak a gyerekek – mondta
el Czethoffer Gyuláné, az I.
István Szakképző Iskola igazgatója. 2010 óta alternatív
szakképzés is szerepel a kínálatban, ebben a formában
konkrét szakmákra iskolázhatják be a tanulókat. 2011
őszén is indul a népszerű

Fotó: Paksi Hírnök archív

Nyílt napra várta a diákokat az I. István

szakközépiskolai oktatás, mely
során kétféle orientáció közül
választhatnak, valamint az intézményben négyféle érettségi utáni esti képzés is kezdődik. Aradi Tamás, az I. István
Szakképző Iskola gyakorlati
oktatásvezetője hozzátette, az
utóbbi években változások
történtek a gyakorlati oktatás
terén.

– A szakmák általában 2+1
éves képzésre épülnek. Ez azt
jelenti, hogy az első éves előképzést követően két év szakmai tanulás következik, és ezután kaphat szakmunkás bizonyítványt a diák. Iskolánk specifikuma még, hogy nem rendelkezik önálló tanműhellyel,
hanem külső gyakorlati helyeken képezzük a tanulókat. Je-

lenleg 17 paksi és Paks környéki céggel állunk kapcsolatban – fogalmazott Aradi Tamás. A választást könnyítendő
az intézmény leendő diákjai
korábban már bepillantást
nyerhettek a Paksi Munkaügyi
Kirendeltség és a Foglalkoztatási Paktum helyi alfórumának
szervezésében a különböző
szakmák gyakorlati képzésébe.
A nyílt napon bemutató órákat
is látogathattak az érdeklődők.
Faller Gábor

A paksi I. István
Szakképző Iskola
fémipari szakmák
oktatására
szakoktatót keres.
Érdeklődni lehet:
75/311-278
vagy önéletrajzokat várnak a
titkarsag@paszi.hu
e-mail címre.
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Interneten követhetik a diákok jegyeit

Hosszas előkészítő munka és a
más településeken már működő
e-naplók tanulmányozása után
2009-ben döntött úgy a város
vezetése, hogy egy saját fejlesztésű, a paksi igényeknek
megfelelő elektronikusnaplóprogram induljon az önkormányzati iskolákban. A testre
szabott rendszer tesztelése a
2009/2010-es tanév második
félévében történt meg. A próbaüzem alatt a pedagógusok
párhuzamosan vezették az enaplót és a papír alapú dokumentációt, a felmerülő hibákat
a fejlesztők kiküszöbölték, az
észrevételeket, javaslatokat,
igényeket, beépítették. A
2010/2011-es tanév elejétől

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Napi frissítésű lett az elektronikus napló az önkormányzati fenntartású általános és
középiskolákban. A szeptemberi tanévkezdés óta működő
rendszert a paksi igényekhez
igazodva fejlesztették ki.

aránya. Péterné Iker Ivett, az
önkormányzat oktatási és kulturális csoportvezetőjének tájékoztatása szerint eddig több
mint negyvenezer látogatója
volt az oldalnak, a szülők rendszeresen használják a rendszert, hogy információt szerezzenek gyerekük iskolai életéről. Több megkérdezett szülő

már élesben működik a rendszer, amely lehetőséget biztosít
a tanórák nyilvántartásának vezetésére, itt történik a tanulók
hiányzásainak dokumentálása,
és ebben a rendszerben rögzítik
az érdemjegyeket is. Ezekhez a
szülőknek hozzáférése van:
százalékosan is követhető a diák teljesítménye és hiányzási

egybehangzó véleménye szerint jól működik a program,
egyszerűen és biztosan nyomon követhető a diákok teljesítménye. Volt, aki azt emelte
ki, hogy így jobb az információáramlás az iskola és a család
között, mivel az e-napló folyamatos használatával az intézmények honlapjain keresztül
minden hír rövidebb idő alatt
jut el a szülőkhöz. A három általános iskolában és két középiskolában működő városi
e-napló párhuzamosan két
szerverre menti az adatokat, információkat, így amellett, hogy
minden jogszabályi előírásnak
megfelel, biztonságos is. Újdonság, hogy február elsejétől
már este ellenőrizhetik a szülők
gyermekeik aznapi teljesítményét, hiszen napi frissítésű lett
a rendszer, így folyamatosabb
és gyorsabb tájékoztatást nyújt
az iskolák honlapján keresztül
az egyéni azonosítóval belépők
számára.
-dal-

Testnevelés minden nap

Tavaly januárban döntött a
képviselő-testület a mindennapos testnevelés rendszerének
bevezetéséről. Az intézkedés
célja a mozgásszegény életmód okozta civilizációs népbetegségek megelőzésén túl a diákok egészségének megőrzése
és magas szinten tartása, a
mozgás megszerettetése a gyerekekkel. Mindezt úgy, hogy a
hagyományos sportágak mellett egyéb mozgásformák, így
például a tollaslabda vagy az
asztalitenisz is beépüljön az

óratervekbe. A döntés előtti
felmérésből kiderült, hogy a
Bezerédj, a Deák Ferenc és a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában is adottak a személyi
feltételek, azaz megfelelő számú és végzettségű pedagógus
dolgozik, és megfelelőek a napi testnevelés-oktatáshoz szükséges tornatermek is. A testület
határozatát követően az intézmények módosították pedagógiai és egészségnevelési programjukat, elkészültek az új
óratervek és a testnevelés tantárgy helyi tantervei. Ez utóbbi
dokumentum alapján nyújtották be az önkormányzathoz
sporteszköz-igényüket az iskolák. A beszerzésre intézményenként közel ötszázezer forintot fordított az önkormányzat. Így szeptemberben, a tanévkezdéskor már teljesen felszerelt szertárakkal és megújított tornatermekkel várták a di-

ákokat. A mindennapos testnevelés-oktatás keretében az 1-6.
évfolyamon heti 5 órára, a 7-8.
évfolyamon pedig heti három
órára emelkedett a testnevelés
órák száma, ezen felül tanórán
kívüli és tömegsport-foglalkozások szervezésével biztosítják
a napi testedzés lehetőségét a
diákok számára.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Közel másfél millió forintot
költött új sporteszközök vásárlására a város, a beszerzéssel biztosítva az önkormányzati fenntartású általános iskolákban a mindennapos testnevelés eszközfeltételeit. Az
emelt óraszámú testnevelésoktatás szeptember óta épült
be a gyerekek órarendjébe.

A „célközönség”, a gyerekek
elmesélték, örömmel fogadták
és szeretik a plusz tesiket, hiszen számukra kikapcsolódás a
mozgás, és nem elhanyagolható tényként említették azt is,
hogy csökkent az iskolapadban
töltött idejük úgy, hogy nincsenek hosszabb ideig iskolában.
Dallos Szilvia
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Egy éve lépett hatályba az időkorlátos várakozásra vonatkozó
parkolási rendelet.
Egy mozgalmas pénteki piacnapon elkísértük a két városgondnokot, hogy megtudjuk, hatékonyan
működik-e a rendszer, és azt is, gyakoriak-e a kihágások városunkban.
A rendelet értelmében hét időkorlátos övezetben csak kilencven percig lehet várakozni.
A parkolás kezdetét parkolótárcsán vagy egyszerű papírlapon is fel lehet tüntetni, és azt
a gépjármű első szélvédőjén
elhelyezni. Amennyiben városgondnokaink, akik a hét
minden munkanapján bejárják
az érintett körzeteket, nem találják a parkolás megkezdésének idejét, figyelmeztető cédulát hagynak. Az az autótulajdonos, aki a figyelmeztetést követően sem használja parkolótárcsáját, illetve autóját a megengedett időt túllépve továbbra
is egyazon helyen hagyja, a
helyszín és a fontos adatok
rögzítése után feljelentést kap.
A szabálysértést később már a
rendőrség állapítja meg és 10
Árki Attila
elárulta, régebben
mindenki
napokig a
parkolóban
hagyta
gépjárművét, egész nap
ugyanaz az autó foglalta el a
helyet, így nem lehetett ügyet
intézni, azóta viszont többször
talál üres helyet.

ezertől 30 ezer forintig terjedő
büntetést szabhat ki. Ugyanakkor a két városgondnok elárulta, ritkán kerül sor erre, mivel
az emberek többsége betartja a
szabályokat. A rendelet bevezetését követően több hónap
türelmi idő állt rendelkezésre
annak érdekében, hogy a lakosok hozzászokjanak az új rendszerhez. Eleinte sok furcsa
megoldást észleltek: volt, aki
ébresztőórát rakott ki a műszerfalára, de a legtöbben még
elfelejtették használni a bevezetett jelzőeszközt. Munkájuk
során soha nem került sor komolyabb konfliktusra. Sétánk
közben az is kiderült, a városban a leggyakoribb problémák
egyike a szabálytalan parkolás
vagy a mozgáskorlátozott igazolvány hiánya, mely feljogosítaná tulajdonosát, hogy korlátlan ideig várakozzon a parkolási zónákban.
A személyes tapasztalatok
után a hivatal illetékesét kér-

Fotók: Babai István

Nehéz volt megszokni, de már
hasznosnak tartják a parkolási rendeletet

Bírságot ritkán, jobbára csak
figyelmeztetést találnak a figyelmetlen autósok.
deztük a rendelet meghozatalának hátteréről. Hoffmann
Zoltánné, az önkormányzat
műszaki osztályának illetékese elmondta: már egy 2001-es

A DC Dunakom Kft. két munkatársa, Zsigó Richárd és Árki Gábor városgondnokként ellenőrzi a helyi parkolási rendelet
betartását. A városgondnok titulus egyébként sokrétű feladatot
takar: fordultak már hozzájuk ebtartással kapcsolatos problémával, közterületen hagyott építési törmelék ügyével, intézkednek kóbor kutya vagy megrongálódott járdaelem kapcsán,
de érkezett már hozzájuk hívás a családsegítő munkatársaitól
is. Saját megfogalmazásuk szerint „jogkövető szorgos polgárok, akik próbálnak rendet tartani”. Természetesen a köztisztaság és közterület-használat felügyelete mellett elsődleges feladatuk az önkormányzati rendelet betartatása.

Sáfrány
Gyula szerint
az
időkorlát
valóban
megteremtette a
lehetőséget, hogy az autók természetesen cserélődjenek, így
valóban könnyebb lett az ügyintézés és a bevásárláshoz sem
kell kilométerekre megállni.

Péri Csilla véleménye
szerint a
bevásárláshoz és
a hivatali
ügyekhez elég a másfél óra,
azonban a gyermekorvosnál
már kevésnek bizonyul, így az
orvosi rendelők parkolójában
módosítást javasolna.

tanulmány készítői jelezték,
hogy a forgalom növekedése
miatt parkolási problémák
adódhatnak, és az időkorlátos
parkolás eszközét nevezték
meg a területek tehermentesítésének lehetséges alternatívájaként. A potenciális helyszínek és az időkorlát kijelölése
előtt a hivatal hatástanulmányt végeztetett. A vásárlási
szokások felmérése, valamint
a háziorvosi szolgálattal történt egyeztetés alapján határozták meg a 90 perces várakozási időtartamot. Eleinte a
lakosok és a bolttulajdonosok
is tartottak az új rendszertől,
de azóta kedvező a visszhang.
A bolti eladók például több ízben is jelezték, növekedett a
forgalmuk, mióta a parkolókban megindult az autók természetes körforgása és nem
hagyják ott azokat naphosszat
a tulajdonosok. Hoffmann
Zoltánné azt is elmondta, a
tapasztalatok alapján, illetve
lakossági kérésre azóta több
módosítás is történt, többek
között az OTP és a Duna utcai
társasház mellett is állítottak
vissza zónamentes parkolóhelyet. Az, hogy a jövőben további korlátozott várakozási
övezetet jelöl-e ki az önkormányzat vagy sem, az a jelenleg felülvizsgálat alatt álló
Közlekedési Intézkedési Terv
megállapításainak függvénye.
Az Energetikai Szakközépiskola előtti parkoló használatának korlátozására, mely lakossági igényre merült fel, az önkormányzatnak nincs lehetősége, mivel az állami közút, az
önkormányzat pedig forgalomszabályozást csak a saját
útjainál hajthat végre. Ugyanakkor az állami közutakat
érintő kezdeményezések kapcsán az önkormányzat már
felvette a kapcsolatot a közútkezelő szervezettel.
Matus Dóra
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Az enyhe klíma hatására olvadásnak induló
hótömegnek, valamint az elmúlt hetek csapadékos időjárása miatt egyre jelentősebb
területeket áraszt el a belvíz és egyre nagyobb szakaszokon válik szükségessé az árvízvédelmi készültség elrendelése. Tolna
megyében 6100 hektár áll víz alatt, 8000
hektár pedig károsan átnedvesedett, számolt
be Tóth Ferenc Tolna megyei kormányhivatalnok hivatalos tájékoztatóján. A Duna vízgyűjtő területein a belvízhelyzet mellett az
árvízvédelem is fokozott beavatkozást igényel. Január 18-án városunknál a januári
szokatlan magas vízállás miatt a Paksi Vízmű Kft. szakemberei ismét készenléti ügyeletben voltak, a vízügyi igazgatóság illetékesei pedig a folyó tetőzésére készülve lezárták a zsilipeket. Az előrejelzéseknél alacsonyabb, 676 centiméter magas maradt a
Duna vízállása, így az árvíz nem okozott
gondot. A csapadék is viszonylag kevés
volt, ennek köszönhetően sem homokzsákos, sem szivattyús beavatkozásra nem volt
szükség a városban.
Mint ismeretes, árvízvédelmi készültség
idején az esővíz mennyiségének megemelkedésével több paksi utcában is gondot
okoz a felgyülemlő víz átemelése a Dunába.
Ritter András, a Paksi Vízmű Kft. üzemvezetője elmondta, a készenlétet rendszerint
egy ügyeleti vezető és öt munkatárs látja el.
A kiemelten veszélyeztetett helyszíneken,
többek között a Táncsics utcában és a Páli
ároknál pedig automata belvízmentesítő szi-

Fotó: Molnár Gyula

A közeljövőben nem, de tavasszal
rekordméretű árhullám várható

A január közepén levonuló árhullám végül elmaradt az előrejelzettől, a Duna
676 centiméteren tetőzött.
vattyú védi az épületek és kertek épségét.
Kérdésünkre Ritter András elmondta, a heti
előrejelzések szerint a közeljövőben nem
várható jelentősebb vízszintemelkedés,
azonban a szervezet számára eljuttatott tájékoztató szerint tavasszal az évtized legnagyobb árhulláma, 800 centiméternél magasabb folyóállás várható. Paksnál a Duna korábban 847 centiméteren érte el rekordját. A

szakértő elmondta, 600 centiméternél még
csupán elsőfokú árvízvédelmi készültség elrendelése szükséges, a tavaszi jóslat azonban már harmadfokú készültséget venne
igénybe.
Beke Zsolt, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnökségének vezetője lapunknak elmondta, a különböző árvízvédelmi készültségi szinteket a vízállás kapcsán határozzák meg. Első fokú készültség
esetén (600 és 700 centiméter között) figyelő-jelentő szolgálat ellátása indul meg
12 órás ügyeletben, őrjárásonként egy műszaki irányítóval. 700 centimétert meghaladó vízállás esetén már 24 órás ügyeletben,
a létszámot kibővítve, a segédőrök folyamatosan figyelik a változó jelenségeket és
ellenőrzik a töltések, felszerelések állapotát. Harmadfokú készültség esetén a folyó
vízállása már meghaladhatja a 800 centimétert is, ekkor a védvonalak mentén fokozódik a segédőri bejárás és megkezdődik a
megfelelő kárelhárítási tevékenység. Beke
Zsolt megerősítette, január 18-án a paksi
szakasznál semmilyen beavatkozásra nem
volt szükség, a Duna árhulláma három nap
alatt problémamentesen levonult. A szakaszvezető kihangsúlyozta, a 15 napos előrejelzés szerint apadó vízállás várható,
azonban a ciklonok változása és a csapadék
növekedése esetén nem lehet kizárni újabb
árhullám kialakulását.
-matus-

Őrzik a sváb hagyományokat
Huszadik alkalommal tartott
sváb bált a paksi Német Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat január végén.
A sváb bált kezdetben a Roger
Schilling Német Nemzetiségi
Egyesület szervezte, majd ezt
a feladatot a Roger Schilling
Fúvószenekar látta el egészen
az első kisebbségi önkormányzat 1998-as megalakulásáig.
– Legyen szó vendégekről,
szervezőkről vagy fellépőkről,
változatlanul olyan emberekből áll a társaság, akik őrizni
kívánják sváb gyökereiket, és

ezért mindent megtesznek –
összegezte a rendezvény történetét Féhr György. A német
önkormányzat elnöke a 2010es választások után megalakult
grémium elképzeléseiről elmondta, hogy megtartják a
már hagyományos programjaikat, többek között a német
nemzetiségi napot, a gyerekeknek szóló húsvéti, karácsonyi kézműves foglalkozást, illetve a Mondd németül! vetélkedőt. Emellett a Roger Schilling Fúvószenekar húszéves
születésnapjának megünneplésére is készülnek, amellyel

csatlakoznak az idei bor- és
halünnephez szeptemberben.
A rövid távú tervek mellett
hosszú távú elképzeléseket is
megfogalmaztak, ilyen például
a svábság történetének írásos
megörökítése, amire valószínűleg pályázatot fognak kiírni, de
a megvalósítás módja még formálódik. Féhr György hozzátette, hogy az előttünk álló népszámlálás szintén fontos állomás. Nem mindegy, hányan
vallják majd magukat a német
nemzetiséghez tartozónak, hiszen várhatóan 2013-tól ezen
adatok alapján fogja kapni a ki-

sebbségi önkormányzat az állami támogatást, amely éves költségvetésük egyik szelete. A legnagyobb összeget jelenleg a
paksi önkormányzat biztosítja, a
harmadik rész pedig a támogatóktól befolyó bevétel. Kiemelte, tevékenységüket mindenkor
a svábság megszólítása, hagyományaik megőrzése érdekében
végzik. Ez folyamatos munkát
igényel, és a leghatékonyabb
eszköz ebben rendezvényeik sora. A huszadik sváb bálon a német hagyományok a zenében,
illetve a helyi általános iskolák
nemzetiségi németet tanuló diákjainak táncában is megmutatkozott.
Kohl Gyöngyi

Egy hétvégi beszélgetés alkalmával került szóba a bajusz és
viselésének nemzetiségre is jellemző mivolta, a magyar bajusz
és a német bajusz formája. Szó
esett még a bajuszkötőről,
melynek a katonaságnál való
kötelezővé tétele sok bajusz végét jelentette, ugyanis a bakák
inkább levágatták a bajszukat,
minthogy bajuszkötőben aludjanak.
A múzeum gyűjteményében
bajuszkötő ugyan nincs, de található néhány fémdobozka
„Gründl-féle Duna-menti bajuszpedrő Paks” felirattal, ami
jelzi, hogy a bajusz viselete Pakson divat lehetett, hiszen másképp nem lett volna érdemes saját terméket előállítani. Gründl
Tivadar okleveles gyógyszerész
egyébként 1901-től az első világháborúig működtette Paks
akkori egyetlen patikáját.
A bajuszpedrő eredetileg magyar kozmetikai készítmény,
készítésének sok egyéni variációja alakult ki gyógyszerészek, borbélyok saját fejlesztései révén. Az úgynevezett magyar bajuszpedrő úgy készült,
hogy viaszt, „gummi-” és
szappanport vízzel enyhén
megmelegítettek, majd kihűlésig folytonosan kevergették,
hogy a viasz igen apró cseppekre oszoljon szét. Fehér,
barna és fekete színre megfestve, illóolajokkal szagosítva
árusították. A korabeli reklámokból kiderül, mire is jó a
bajuszpedrő: a bajusz szálait
szaporítja és növeszti, szép állásban tartja, nem töri és nem
tépi ki, a legkisebbet is rövid
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idő alatt naggyá lehet vele növeszteni.
Az 1900-as évek elején a kolerajárvány terjedéséért a borbélyüzletekben használt közös
bajuszpedrőket is okolták, közegészségügyi szempontból azt
javasolták, tartson minden borbélyhoz járó úr külön hajkefét
és bajuszszerszámot magának.
A bajusz divatja Európában a
16-18. században töretlenül hódított, formája, mérete, szakállal vagy a nélkül való viselete a
férfiasság, a vonzó férfiarc jelképe is volt. A 18. században a
felvilágosultnak számító körökben vált először általánossá az
arc teljes borotválása. A bajusz
a magyar nép sajátságos megkülönbözető jele is lett, ahogy a
Pallas Nagy Lexikonában olvashatjuk: „A magyart erős növésű bajusz jellemezte, melyhez annál szívesebben ragaszkodott, minél inkább fenyegetve látta a nyugati szokás által.”

A németesítő törekvések közt
szerepelt a borotvált arc bevezetése a katonaságnál, a bajusz
azonban olyannyira eggyé vált
a „magyar” és a „magyar katona” fogalmával, hogy a magyar
tisztek nem akarták levágatni,
ami miatt sok büntetést kellett
elszenvedniük. A polgári életben törvényekkel próbálták
visszaszorítani viseletét, de
csak időlegesen sikerült.
A 19-20. század fordulóján
készült korai néprajzi leírások
legtöbbjében olvashatunk a magyar bajuszról és jellemzőiről.
Hermann Ottó így ír: „…midőn
a magyar arcz meghatározásának nehéz feladatához teljesen
tárgyi alapon és tárgyilagos
formában átmennék, az előzőkből már most is tudnunk kell,
hogy a megoldásnál sok esetben nélkülöznünk kell az egyik
lényeges alapelemet, t.i. a száj
alakulásának tiszta képét, azért
mert a magyarság nemcsak ba-

juszos, hanem bajuszára büszke, ebben tisztességének és tekintélyének egyik nélkülözhetetlen elemét ismeri föl.”
A magyarok bajuszkultuszát
jelzi szólásokban, közmondásokban való gyakori előfordulása: „Se bajusza, se pénze”,
„Összeakasztja a bajszát”,
„Előbb nő a bajusz, aztán érik
az ész”, „Még bajszos legény
korodban is megemlegeted!”,
„Mindennek a bajuszát ő akarja
pödörni”. Csakúgy az álombeli
jelentéseinek változatossága is:
bajuszt látni – pirongatás, kunkorodó bajusz – szerencse a
szerelemben, bajuszos asszony
– rémület, iszonyat, bajuszpedrő – hiszékenység.
A bajuszviselet elterjedtségét
mutatja az is, hányféle jelzővel
illették. Lehetett nyalka, pörge,
csákó, kicsapott, kajla, fennálló
vagy villás, pödrött vagy sodrott, kacskaringós, harcsa,
csurgóra álló, sugár, macskabajusz, szájba lógó, tulipános,
cifra, kusza, hegyes, tüskés,
peczkes, kackiás, csuti, csutak,
susnya, pusnya, liskadt, huszáros, betyáros, seprű, cudar, bozontos, gordon, gangos, helyes,
takaros, legényes…
Ha Önök is ismernek sajátos
elnevezéseket, a bajusszal kapcsolatos anekdotákat vagy a
paksi bajuszpedrőhöz, a régi
patikai készítményekhez kapcsolódó történeteket, kérjük,
osszák meg velünk! Írjanak a
muzeum.paks@gmail.com email címre, vagy a Városi Múzeum, 7030 Paks, Deák F. u. 2.
címre.
Kövi-Ónodi Gyöngyi

Irodalmárokat várnak Paksra
„Háy János nevű személy nem
létezik.” – ezzel a mondattal
kezdődik a Gyalog megyek
hozzád a sétálóúton című
könyv, Háy János 1989-ben
megjelent első kötete. Hogy
mennyire nem igaz ez a mondat, azt a Vak Bottyán Gimnázium diákjai szerdán délután
maguk is megtapasztalhatták.

A szerző nevéhez verseskötetek, novellák, regények, drámák sora fűződik, de megjelennek rajzai, festményei is.
Az író-költő, zenész, képzőművész – aki könyveit például
maga illusztrálja – a Pákolitz
István Városi Könyvtár sikeres
pályázata révén vendégeskedett Pakson.

A könyvtár egy TÁMOPpályázat keretében több hasonló találkozót is rendez.
Február 23-án 13.30-kor szintén a Vak Bottyán Gimnáziumban Tóth Krisztina költő
vesz részt rendhagyó irodalomórán. Március 21-én 18
órakor a városi könyvtárban
találkozót tartanak a Trianoni

Szemle szerkesztőségével.
Raffay Ernő Szabadkőművesek Trianon előtt című könyve a helyszínen megvásárolható lesz. Március 30-án az
ESZI nagyelőadójába várják a
középiskolásokat és az érdeklődő felnőtteket, akik Bogár
Lászlóval találkozhatnak.
Vida Tünde
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Díjazott kerestetik

E-hulladékot gyűjtenek

A Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítvány 1988 óta jutalmazza
a helyi diákok kiemelkedő teljesítményét, tehetségét. Immár 23
éve adta át a kuratórium elnöke
első díjait Paks fiataljainak, az
évtizedek során pedig közel
1400 elismerést adományoztak.
Azonban a hiányos feljegyzések
következtében igen foghíjas a
díjak, díjazottak dokumentáció-

A DC Dunakom Kft. a háztartásban feleslegessé váló elektronikai hulladékokat minden hónap második szerdáján elszállítja, a selejtes berendezésekért hívásra ingyen házhoz megy. A
következő gyűjtés február 9-én
esedékes. A hulladékszállítás
igényét a cég ügyfélszolgálatán
munkaidőben a 75/310-411-es
számon lehet jelezni. A név,

ja. Ennek pótlására indította el
az alapítvány honlapját (tehetsegespaks.fw.hu),
melyen
1988-tól napjainkig örökítik
meg Paks büszkeségeinek névsorát. A hiányos bejegyzések
pótlásának érdekében a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány a honlapon várja az egykori díjazottak jelentkezését, segítségét.
-md-

lakcím, valamint a hulladék fajtájának megadása után pedig a
jelzett időpontban a ház elől a
kft. elszállítja. Elektronikai hulladék lehet: tévé, rádió, mosógép, hajszárító, számítógép,
monitor, porszívó, hűtőgép,
barkácsgép, tűzhely, mikrohullámú sütő, telefon, lámpatestek,
CD lejátszó, kamera, fényképezőgép, fénymásoló, fax stb.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot hirdet a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ vezetői állásának betöltésére.

A Paksi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot hirdet a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ gazdasági vezetői állásának betöltésére

Az intézmény alaptevékenysége: szociális és gyermekjóléti alapellátások.

Az intézmény alaptevékenysége: szociális és gyermekjóléti alapellátások.

Az állás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1)
bek alapján magasabb vezető állásnak minősül, így feltétele, hogy a közalkalmazott a kinevezése szerinti munkaköre (mely szakdolgozói kinevezés)
mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait.

Az állás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (1)
bek. valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bek. c)
pontja alapján vezető állásnak minősül. Feltétele, hogy a közalkalmazott a
kinevezése szerinti munkaköre (mely szakdolgozói kinevezés) mellett látja el
a vezetői beosztásból eredő feladatait.

Betöltendő munkakör: Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ vezető
Munkáltató: Paksi Többcélú Kistérségi Társulás

Betöltendő munkakör:: Paks Kist. Alapszolgáltatási K. gazdasági vezető
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, családsegítés, házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek nappali ellátása szervezése, irányítása.
A vezetői megbízás feltétele:
– Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében és a 15/1998. (IV.
30.) NM. rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú szociális
alapvégzettség.
– A 257/2000.(XII. 26.) Korm. sz. rendelet 3.§. (3) alapján:
– legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat és
– Az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés illetőleg a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés.
– Szociális szakvizsga megléte.
– Megbízás esetén vagyonnyilatkozatot kell tenni.
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
– a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
– a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
A vezetői megbízás időtartama: 2011. április 15.–2016. április 14.
A pályázat KSZK honlapján történő közzététel ideje: 2010. december 6.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint
az e törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
alapján történik.
A pályázatokat 2011. február 28-án 12.00-ig kell benyújtani zárt borítékban Paks Kistérségi Társulás címére (Polgármesteri Hivatal, Paks, Dózsa Gy.
u. 55-61.) A borítékon kérjük feltüntetni: „Paks Kistérségi Alapszolgáltatási
Központ vezető”.
A pályázatot a társulási tanács 2011. április 15-ig bírálja el.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a 75/500-592 telefonszámon
Vargáné Lengyel Csillától (a Kistérségi Osztály vezetője) kérhető.

Munkáltató: Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ vezetője
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői hálózat, családsegítés, házi segítségnyújtás,
étkeztetés, idősek nappali ellátása gazdasági szervezése, irányítása.
A vezetői megbízás feltétele:
– felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel és mérlegképes
könyvelői végzettséggel rendelkezik vagy
– a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkezik, továbbá
– szerepel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó
feladatok ellátására jogosító engedéllyel, vagy legalább 5 éves gazdaságvezetői gyakorlattal rendelkezik és a megfelelő végzettség vagy képesítés
megszerzéséhez a tanulmányait már megkezdte
– Az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés illetőleg a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés.
– Megbízás esetén vagyonnyilatkozatot kell tenni.
Előnyt jelent:
– költségvetési gazdálkodásban szerzett gyakorlat
A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
– a végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát
– az intézmény gazdasági vezetésére vonatkozó gazdasági elképzelést
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
– a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
A vezetői megbízás időtartama: határozatlan (a közalkalmazotti kinevezésben próbaidő 3 hónap)
A pályázat KSZK honlapján történő közzététel ideje: 2010. december 6.
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. valamint
az e törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
alapján történik. A pályázatokat 2011. február 28-án 12.00-ig kell benyújtani zárt borítékban Paks Kistérségi Társulás címére (Polgármesteri Hivatal
Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.) A borítékon kérjük feltüntetni: „Paks Kistérségi
Alapszolgáltatási Központ gazdasági vezető”.
A pályázatot a társulási tanács: 2011. április 15-ig bírálja el.
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a 75/500-592 telefonszámon
Vargáné Lengyel Csillától (a Kistérségi Osztály vezetője) kérhető.
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Unokája eljegyzésére készült,
de saját gyémántlakodalmában találta magát Szabó István
és felesége, Szabó Istvánné
Kovács Mária egy januári
szombaton. Az idős házaspár
már nem szívesen mozdul ki,
egészségük sem a régi, családjuk ezért jobb híján ezzel a kegyes hazugsággal csalta el a
mamát-papát a nagy eseményre, amelyet a csámpai faluházban tartottak. Gyerekeik, unokáik és a család többi tagja
nagy odaadással készült, sütöttek, főztek, előkeresték a
régi képeket, egyik, a legrégebbi közös fotó még az ünnepi tortára is felkerült. Amikor
Pista bácsiék megérkeztek és
rájöttek, hogy az ő ünneplésükre gyűltek össze, hol sír-

Fotók: Vida Tünde

Hatvan szép esztendő

tak, hol nevettek. Lapunk
munkatársának elárulták, mit
sem sejtettek arról, hogy az ő
hatvanadik házassági évfordulójukat ünneplik. Mindketten
1932-ben születtek, az eskü-

Talált tárgyak

Disznóvágáson
idézték fel az óévet

Fotó: Babai István

Ezüst karkötő, étkezési jegy és
játékbaba is várja gazdáját a
polgármesteri hivatal igazgatósági osztályán, azonban senki
sem jelentkezik értük. – Gyakran van ez így – árulta el nekünk
Périné Pámer Erzsébet, aki többek között a talált tárgyak kezeléséről is gondoskodik. Amikor
bevisznek hozzá valamit, a becsületes megtalálóval felveszi a
jegyzőkönyvet, majd a nyilvántartásba vétel után gondosan elzárja egy páncélszekrénybe a
tárgyat. Amennyiben a tulajdonosa nem jelentkezik érte, három hónap után a megtaláló
használatba, majd egy év után
tulajdonba is veheti. Tavaly 14
alkalommal vittek be talált tárgyat, ebből csupán három esetben jelentkezett a gazda, két alkalommal pedig igényt tartott rá
a megtaláló. A tulajdonos valódiságát úgy ellenőrzik, hogy rákérdeznek a talált tárgy ismertetőjegyeire. Vittek már be mobiltelefont, készpénzt, kulcscsomót, biciklit, sőt még motort is.
A tárgyak általában a rendőrségről, illetve a helyi bevásárlóközpontokból kerülnek a pol-

vőt pedig 1951-ben tartották.
Négy gyerekük született, kettő
fiú, kettő lány, de egyiküket
sajnos már eltemették. Nyolc
unokának, hat dédunokának
örvendhet a házaspár. Pista

bácsi és Mari néni, bár egészségük már megromlott, nem
szorulnak gondoskodásra. A
napot többnyire tévézgetéssel,
beszélgetéssel töltik, de a ház
körüli munkát maguk végzik.
A munka nem idegen számukra, paraszti életüknek mindig
is szerves része volt, műveltek
földet, tartottak állatokat, néhány csirke még most is kapirgál az udvarukon. – Megvagyunk, öregesen – mondták
szűkszavúan magukról. Pista
bácsi két lánytestvére kissé
bőbeszédűbbnek mutatkozott,
ők mondták el, hogy szép élete volt a házaspárnak, Pista
bácsi mindig jó kedélyű volt.
Azt is elárulták, hogy nagy
szerelem volt az övék. Nagy –
erősítette meg fivérük. – Nagyobb, mint az atomerőmű –
tette hozzá nevetve.
Vida Tünde

gármesteri hivatalba, amiket jelentkezés hiányában idővel leselejteznek. Nagyobb értékű
tárgynál az igazgatási osztály a
helyi rádióban is hirdet, ennek
ellenére előfordult, hogy valaki
még a kulcscsomóért sem jött
be, emelte ki Périné Pámer Erzsébet. Ennek oka az is lehet,
hogy többségünk úgy véli, nem
lelheti meg elveszett értékeit, de
az is előfordulhat, hogy nem
tudja, hol jelentkezhet érte. Cikkünk után reméljük, több elveszett tárgy talál gazdára.
Matus Dóra

Egy kiránduláson merült fel
még 2006 őszén a turista
disznóvágás ötlete. A következő év januárjában megtartották az elsőt, idén pedig
már az ötödikre gyülekeztek
a Demeter Egyesület és az
ASE Természetjáró Szakosztályának tagjai a biritói közösségi házban. Az évek során kialakult, hogy kinek mi
a feladata, így olajozottan
ment a munka. Természetesen a finom falatok nem maradtak el, reggelire hagymás
sült vér, délben sült pecsenye
és máj, este pedig orjaleves,
sült hurka és kolbász, valamint töltött káposzta került
az asztalra. A társaság tartalékolt fazékba valót a farsangi mulatságra, ami pedig
megmaradt, kótyavetyén talált gazdára. A kisült zsírja
sem vész kárba, az egyesület
szervezésében zajló Bakancsos Atomkupán, amely hagyományosan az országos tájékozódási bajnokság első ál-

lomása közel négyszáz résztvevővel, a kenyeret fogja
ízesíteni.
Az évindító találkozón természetesen most is szó esett
az elmúlt évről. Az egyesület
és a szakosztály élete mára
egybeforrt, aminek megfelelően közös éves programot
adnak ki. Tavaly összesen
harminchét találkozót tartottak, egynapos túráik helyszíne a szekszárdi dombság, a
Mecsek és a Bakony volt,
többnapos túrán Szeged környékén jártak, a nyári nagy
túrájuk pedig Szlovéniában
volt. Gyerektáborukat a Bakonyban tartották, a nyári
kerékpártúra résztvevői pedig Jász-Nagykun-Szolnok
megyében kerekeztek. A két
szervezet tagsága 100-120
főre tehető, többségüket
mindkét társaságnál jegyzik.
Ennél is többen vesznek
részt programjaikon, amelyek továbbra is nyitottak.
-gyöngy-
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Jó napot, mi újság?

A 2006-ban megjelent írásunkból kiderült, hogy Gábor egy
genetikai betegség miatt a normális látás alig harmadát birtokolja, mivel látóidege nem
közvetíti a jeleket rendesen az
agyába. Ennek ellenére egy átlagos fiatal hétköznapjait éli,
nagyon szeret kerékpározni, és
élete fontos része a zene, aminek a Böllér Blues Band gitárosaként hódol az érettségire
készülő fiatalember. Öt esztendővel későbbi találkozásunkkor itt vettük fel Gábor élete
fonalát és tudtuk meg, hogy
mindez nem változott, csupán
a zenekar van pihenőn. Egy négyestől eltekintve mindenből
jelesre érettségizett és két
nyelvvizsgát is birtokolt, így
bízott benne, hogy felvételt
nyer a veszprémi egyetem
nemzetközi tanulmányok szakára EU-s szakiránnyal, azonban erről egyetlen ponttal lemaradt. A székesfehérvári
Kodolányi János Főiskolán
kezdte felsőfokú tanulmányait hasonló területen, azzal a
veszprémi ígérettel, hogy a
következő évben átveszik. Így
is történt, úgyhogy az egyetemi diplomáját éppen egy héttel ezelőtt, immáron okleveles
nemzetközi kapcsolatok szakértőként vette át ott. Ám a tanulásnak számára ezzel még
nincsen vége.

A diplomaosztó után
visszautazott
Németországba,
ugyanis az Európai Unió
Erasmus-programjában korábban egy féléves ösztöndíjat
nyert el, ami lehetőséget ad számára, hogy egy másik európai
országban szerezzen oktatási,
idegen nyelvi és kulturális tapasztalatokat. Gábor napközben, jó fényviszonyok mellett

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Örülni annak, ami természetes

Jókedvű, kedélyes fiatal srác. Gondolkodását, stílusát megirigyelhetné bármely
kortársa – írtuk egykor Feil Gáborról,
akit öt év múltán felkerestünk, hogy megkérdezzük: mi újság? A legfontosabb,
hogy az egykor leírt gondolatok ma is
megfogalmazódhatnak vele kapcsolatban, és hogy sorstársai számára is példa
lehet a gyengén látó, immáron diplomás
fiatalember.
gond nélkül tájékozódik, aki
nem ismeri, annak fel sem tűnik, hogy nem lát jól, ám gyengébb fénynél már kissé bizonytalanabbul mozog. Féltésük ellenére önállóságra nevelték
szülei, amiért hálás, hiszen tudja, hogyha úgy kellett volna kilépnie a nagybetűs életbe, hogy
előtte burokban tartották, sokkal nehezebb lett volna, talán
össze is roppan. Az egyetemi
évek alatt azt is megtanulta,
hogy ne várja meg, amíg mások
észreveszik, hogy gyengén látó,
hanem nyíltan beszéljen róla,
amire itthon nem volt szüksége,
hiszen családja, barátai szavak
nélkül is tudták, hogy mikor és
mihez igényel segítséget. Olvasóprogrammal tanult, amihez
csoporttársai gépre vitték a
jegyzeteket, a vizsgákon pedig,
ha írásbeli volt, szükség szerint

több időt kapott vagy kiválthatta szóbelivel.
Mindezek ismeretében azt
gondolhatnánk, hogy a tanulás
volt számára a legnehezebb, de
nem így van. Arról van szó,
mint bármely kortársa esetében:
és ez nem más, mint a csajozás,
valamint abbéli bizonytalansága, hogy szóba állnak-e a lányok egy látássérült fiúval. Aztán az egyetemen ez is végérvényesen megváltozott, amikor
rátalált az első igazi nagy szerelem. Úgy fogalmaz, hogy élete
eddigi legszebb története,
ahogy Angélával egymásra találtak, mert huszonéves létükre
olyanok voltak, mint a tinédzserek. Lépésről lépésre bontakozott ki három és fél évig tartó
szerelmük, amelynek tavaly decemberben lett vége. Gábornak
akkor tetszik egy lány, ha bele-

való és okos, akivel szellemi
csatákat lehet vívni, és aki mindennap új kihívás számára. Viccesen azt szokta mondani, hogy
az a lány vonzó neki, akinek
fiútestvére van, vagy sportol.
Gábor ifjú kora ellenére komolyan a családalapítás felé kacsintgat. Úgy gondolkodik,
hogyha ez hamarosan valóra
válik, akkor a harmincas éveikre, még fiatalon túl lesznek az
egzisztenciateremtésen,
és
olyan korú gyermekeik lesznek,
akikkel, vagy akik mellett lesz
lehetőségük szabadidős programokra. Hozzátette, hogy egyébként sem akar járókerettel a ballagásukra menni. Még nem tudja, hogy hol fog dolgozni, de
abban biztos, hogy szeretne hazajönni, Pakson letelepedni.
Abban a városban, ahol a gyermekkorát töltötte, és ahova, bár
Veszprémben is nagyon jól
érezte magát,

a hétvégeken úgy
jött vissza, mint akit
puskából lőttek ki.
Mint mondja, talán az a kettősség vonzza, hogy mint faluhelyen, itt mindenki mindenkit
ismer, ugyanakkor olyan infrastruktúrával rendelkezik, ami a
nagyvárosok jellemzője.
– Csak a paksi Hársfa utcai közösséghez hasonlóan nagyszerűt nem lesz könnyű találni szűkebb pátriánkban – tette hozzá.
Bárhogy alakuljon is az élete,
Gábor megtanulta, hogy soha ne
adja fel az álmait, mert ha keményen dolgozik nincs lehetetlen, hogy az apró dolgoknak is
lehet örülni, a természetesnek
tűnőket pedig meg kell becsülni.
Azt például, hogy vannak igaz
barátai, akikkel persze a buli
sem marad ki az életéből. De ez
így van rendjén, hiszen most
igazán fiatal.
Kohl Gyöngyi
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óra láberősítés speciális lábhajlító géppel,
uszoda, gyógytorna, jogging, este gyógytorna, aztán jegelés, végül indulás haza
Pécsre. Ahogy haladnak a napok, egyre
többet tudok elvégezni.
– Azt mondják, észrevenni a hiányodat.
– Amikor kikapunk, akkor azt mondják,
hiányoztam, ha nyerünk, akkor nem hiányoztam. Ezen kár filozofálni. Kacsa (Ko-

Kettős győzelemmel Sakkrangadó
a nyolc között
Kéthetes szünet volt a férfi kosárlabda NB
I-ben. Ez idő alatt a 14 első ligás csapat két
alsóbb osztályú gárdával, a Bonyháddal és
az Egerrel kiegészülve a nyolc közé jutásért játszott a Magyar Kupában. Az ASE a
Debrecen elleni kettős győzelemmel lépett
tovább. Az idegenbeli mérkőzésen nem játszott Brooks Sales, Horváth Imre pihentette az amerikai játékost az Albacomp elleni
rangadóra. A székesfehérvári derbin a második negyedben 15 pontos előnyre tett
szert a hazai csapat, és a nagyszünet után
már biztosan őrizte előnyét. Az ASE-ből
csak Sales és Brooks játéka dicsérhető.
Albacomp-Atomerőmű SE: 92-74.
Lapunk megjelenése után, február 5-én
újabb rangadó vár Pavlikékra, a harmadik
helyen álló paksi csapat a negyedik helyen tanyázó Körmendhez látogat. (joko)

Rangadó volt a javából az Atomerőmű SE
Decs elleni hazai mérkőzése, melyet az Erzsébet Nagy Szállodában rendeztek. A megyei riválissal mindig kiélezett partikat játszottak a piros-kék klub sakkozói, külön pikantéria ezúttal az volt, hogy a második
helyen álló atomosok a forduló előtt harmadik pozícióban lévő Deccsel csaptak össze.
– Az Atomerőmű SE játékosai a Decs elleni partik végeztével ezúttal fejet hajtottak a
megyei ellenfél előtt. Fodor Tamás, Csom
István, Györkös Lajos és Balázs Gábor
ugyan győzött, Szabó Krisztián, Lizák Péter
és Dudás Eszter döntetlenezett, de a többiek
mind vereséget szenvedtek, így szoros küzdelemben 6,5-5,5-re alulmaradtak. Búslakodásra azonban nincs ok, hiszen az együttes
továbbra is az előkelő második helyen szerepel. – Február közepén az immár hagyományos egyhetes balatonfüredi edzőtáborba vonulunk közel harminc fővel. A fizikai és lelki felkészülés mellett értékeljük az elmúlt

évet is – folytatta a csapatvezető. A következő játéknapon, február 20-án Kazinbarcikán
vendégszerepel a Gosztola István vezette
gárda. Hazai környezetben legközelebb március 27-én játszik az ASE, akkor a Zalaegerszeg elleni rangadót rendezik.
röné

Fotó: Molnár Gyula

December 18-án, a Szolnok elleni bajnoki
mérkőzésen szenvedett súlyos sérülést
Mészáros Zalán, az ASE NB I-es férfi kosárlabdacsapatának kapitánya. Azóta már
átesett egy műtéten, autót vezet és pécsi
otthonából Paksra jár rehabilitálódni.
– Lesz még sebészeti beavatkozás?
– Már nem, a műtét tökéletesen sikerült.
A szalagok rendesen tartanak, szerintem
az izmok három hónap alatt fel fognak
épülni. Egyetlen kérdés, hogy a saját combomból kivett szalag, amit a térdembe beültettek elülső keresztszalagnak, milyen
hamar épül be. Ez elvileg hat hónap, de
vannak olyan technikai újítások, amelyekkel ezt le lehet rövidíteni. Hogy ez pontosan hány hetes rövidülést jelent majd a
gyógyulásban, azt nem lehet előre megmondani.
– Bor Barna hasonló sérüléssel kihagyott hat hónapot.
– Barna sokkal fiatalabb nálam, neki
még volt értelme kivárni a fél évet, nekem
37 évesen már nincs annyi időm.
– Miből áll a rehabilitáció?
– Amíg nem tudtam eljönni Paksra, addig otthon végeztük a gyakorlatokat a
gyógytornásszal. Most már tudok vezetni,
így a gyakorlatokat itt végzem, napi három alkalommal. Egy óra gyógytorna, fél

Fotó: Molnár Gyula

Az élet majd eldönti

vács Ákos – a szerk.) már eddig is mutogatta az oroszlánkörmeit, egyre többet játszik, és egyre stabilabb tud lenni. Nekem
nagyon tetszik Tóth Peti játéka is, hasonlít
a stílusa az enyémhez, inkább a kinti leosztásokat keresi. Nagyon okos, nagyon jó
passzokat ad, alapvetően jó döntéseket
hoz. A Kecskemét ellen gyakorlatilag
nyolc választásából nyolc jó volt.
– A bajnoki rajt előtt a nyolcadik hely
környékére tartottad jónak a csapatot.
Most hogy látod?
– Most szerintem a hatban is ott lehetünk,
ha a ZTE-t itthon megverjük. Sőt, a mostani állás szerint akár a negyedik hely is meglehet, ami azért lenne jó, mert itthon kezdhetnénk a rájátszást. Azért azt még nem jelentené, hogy az első négyben végeznénk a
bajnokságban. Ezt a realitás mondatja velem. Időnként jól is játszottunk, nagy győzelmeket értünk el, de szerencsénk is volt,
nyertünk egy-két meccset a végjátékban.
Nagyon fontos, hogy olyan csapatok ellen
tudtunk nyerni idegenben, amelyekkel elszámolásban lehetünk az alapszakasz végén. Ezek duplán jól jöhetnek.
– Játszani akarsz még ebben a szezonban?
– Nem mindenképpen, de az a tervem,
hogy ebben a bajnoki idényben a rájátszásban még pályára lépek. Az élet majd
eldönti, hogy tudok-e vagy sem. Nekem ez
a célom.
Kovács József
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Hosszú az út Londonig

Az Atomerőmű SE versenyzői
közül négyen harcolnak az
olimpiai részvételért. Négyük
közül talán a kajakos Boros
Gergely van a legnehezebb
helyzetben, óriási hazai konku-

renciával kell megküzdenie,
hogy bekerüljön a londoni olimpián induló K-4-es hajóba.
– Nagyon nehéz utolérni, merre jártál mostanában?
– Novemberben Törökországban voltunk három hétig, decemberben két hétig Dunavarsányban, januárban Ausztriában sífutottunk két hetet, most
jelenleg itthon készülünk.
– Meddig?
– Február 18-án kimegyünk
Törökországba, háromhetes vizes edzőtáborba. Márciusban
hazajövünk egy hétre, majd
irány Sevilla. Ott két hétig le-

A paksi Deák Ferenc Általános
Iskola diákjaira épül a budapesti
Ares Hokiklub felnőtt egyesületének utánpótlása, így Ares-Paks
néven szerepel a Poór József felkészítette egylet a Magyar
Floorball Szövetség U11-es és
U13-15-ös bajnokságában. A
nyitó fordulót a Deák iskola tornatermében rendezték.
– A többi játéknap Budapesten lesz. Ügyes játékosaink
vannak, májusban Plzenben
szerepelünk a világjátékokon,
ezért is fontos, hogy erős csapatok ellen készüljünk – mondta el Poór József, az Ares-Paks
edzője. Az első U11-es mérkőzésen a paksiak 10:0-ra verték
ellenfelüket. Adorján Blanka a
csapat húzóembere volt.
– Testvérem ajánlotta a
floorballt, két éve játszom. Az
edzéseken a passzolásokat, különböző mozgásokat gyakoroljuk. A csapat nagyon egységes, a pályán kívül is barátok
vagyunk – fogalmazott az
U11-es játékos. A nyitó fordulóban mindkét korosztályban
jól szerepeltek a paksi egyesületek. Az U11 két győzelemmel és egy vereséggel zárta az
első kört, míg az U13-15 mérlege három győzelem és egy
vereség.
röné

Fotó: Molnár Gyula

Ifjú
floorballosok

szünk. Áprilistól pedig Szolnok
és Szeged között ingázunk.
– Mikor versenyeztek először
élesben?
– Májusban lesz egy rangsoroló, ahol csak egyesben és párosban indulunk 200 és 1000
méteren, tehát olimpiai számokban. Az eredmények alapján
fogja Storcz Botond szövetségi
kapitány összeállítani azt a két
K-4-es hajót, amelyik a világkupán indul.
– Melyek lesznek az év fő versenyei?
– Belgrádban lesz az Európabajnokság, ahol ha nem úgy si-

Télen is készül a PFC II.
Az őszi szezont követően a téli
felkészülést az első helyről várhatta a Paksi FC II. NB III. Dráva csoportjában szereplő labdarúgócsapata. A tréner Lengyel
Ferenc közel tíz edzőmeccset
tervezett, az elsőt mindjárt a jó
erőkből álló megyei rivális
Bonyhád ellen.
– A felkészülésünk nem tér el a
megszokottól, főleg az elején,
amikor az alap állóképesség fejlesztésén van a hangsúly. Az
őszi szereplésünkkel nagyon elégedettek voltunk, úgy gondolom, így van ezzel a vezetőség is.
Azonban ez csak egy állomás
volt, nagy terveink vannak, ezért
tudomásul kell venni, hogy még
több munkára és még nagyobb
alázatra van szükség – fogalmazott a vezetőedző. A fiatalok a
téli szünetben pihenéssel, kocogással és teremtornákon múlat-

ták az időt, a felkészülés január
közepén kezdődött. Az eddig látottakkal, a hozzáállással elégedett Lengyel mester. Mondovics
Dávid, az együttes egyik húzóembere két gólt szerzett az első
felkészülési meccsen. – Edzőnk
már a záró vacsorán említette,
hogy az NB II-re készít minket.
Napi két edzés van, hétfőnként
sajnos labdát nem nagyon látunk. Teremtréningekre Madocsára járunk heti háromszor, a
többi gyakorlás a műfüvön zajlik
– tette hozzá a középpályás. A
Paksi FC II.–Bonyhád mérkőzés
végeredménye 7:2 lett, Mondovics góljai mellett Papp háromszor, valamint Dobra és Dudás egyszer-egyszer volt eredményes. A bajnokság a tervek
szerint március első hétvégéjén
kezdődik, a Fehérvári úti egylet
akkor Balatonlellére látogat. efgé

kerül a szereplés a négyesnek,
ahogy elvárják, akkor újabb válogató lesz a szegedi vb-re, ami
kiemelten fontos, mivel kvalifikációs verseny az olimpiára.
– Mikor dől el, hogy ki indulhat Londonban?
– 2012 júniusában. Az olimpiai kvóta nem névre, hanem
az adott távon szereplő egyes,
páros és négyes hajóra szól.
Sok függ attól, hogy az idén
hány hajó szerez kvótát Londonra.
– Csak négyes hajóban gondolkodsz?
– Nem, lehet hogy párosban is
rajthoz állok. Jövőre pedig mindenképpen indulok a K-1 200
métrees válogatón.
Kovács

Az őszi szezon
fair play-díjasa
a Paksi FC
A Bonyhád, a Videoton II. és a
Tatabánya elleni győztes
edzőmeccseit követően már
Törökországban készül a Paksi
FC Monicomp Ligában szereplő
labdarúgócsapata. Belekben
lapzártánkig két felkészülési
mérkőzést játszott a zöld-fehér
klub, a macedón éllovas FK
Skendiját (gólszerzők: Gévay,
Böde) és a Dortmund II.-t (gólszerző: ifj. Haraszti, Kiss T.) is
egyaránt 2:1-re verte a PFC. A
hátralévő összecsapásokon a
román Unirea Urziceni, és a
kazah Kairat Almaty a két legnagyobb név. Az együttes
február közepén már Magyar
Kupa-meccset
játszik
a
Kaposvárral, majd megkezdi a
Ligakupa küzdelmeket is, végül
a tervek szerint 26-án bajnoki
találkozón Debrecenbe látogat.
Ami a játékosmozgást illeti, a
távozók, így B. Tóth, Dudás és
Lisztes helyére az egyesület visszarendelte korábban kölcsönadott futballistáit, tehát Tamási
Gábor, Kiss Máté és Palásthy
Norbert is a Fehérvári úti egylettel készül. Örömteli hír, hogy az
őszi fair play-listán első helyen
végzett a Paksi FC a Videoton és
a Debrecen előtt. Faller Gábor

18

Paksi Hírnök

2011. február 4.

Paksi csillagok
a Moulin
Rouge-ban

Ausztriában ismerkedtek
a síléccel a deákosok

Január végén Budapesten, a
Moulin Rouge-ban rendezték a
Megye Szépe & Miss Alpok
Adria szépségverseny országos
döntőjét, melyen 16 lány vehetett részt. Tolna megye szépeként a paksi Páskuly Bianka mérethette meg magát. A paksi
Csillag Show-Tánc Egyesület a
sztárvendég Vastag Csaba és
Mázs, azaz Mészáros Árpád
Zsolt előadása során önálló koreográfiával léphetett fel a Bangkok című számra. Dr. Czárné
Nagy Ildikó, a csoport művészeti vezetője a Miss Alpok Adria
döntősei számára kialakított
színpadi koreográfia betanítására is felkérést kapott. A rendezvényen mind a táncos nyitószám, mind a 16 fiatal lánynak
betanított palotás nagy sikert
aratott, melyet magyar díszruhában adtak elő a versenyzők. A
verseny királynője a JászNagykun-Szolnok megyei Barta
Zsanett lett.
-md-

Idén is Ausztriában tartotta tizennégy éves múltra visszatekintő sítáborát a Deák Ferenc
Általános Iskola. Az intézmény négy éve ugyanarra a
helyre jár vissza, amelyet már
az aktuális út végén lefoglalnak, majd a jelentkezés ideje a
következő tanév szeptembere,
így a családoknak lehetősége
van a részletfizetésre. Elsősorban a felső tagozatos diákokat

viszik a táborba, de ha vannak
alsós testvérek, illetve szülők,
ők is csatlakozhatnak a csoporthoz. – A közel egyhetes táborban minden kezdő szépen
megtanult síelni, emellett,
ahogy máskor, úgy most is lehetősége volt a diákoknak a
német nyelv gyakorlására, és a
hangulat is remek volt – értékelt Iker László szervező.
Kohl Gyöngyi

Játszóház
Nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott háttér biztosítása a gyermekek önfeledt játékához, mindennapi tevékenységéhez – ezt tekintik elsődleges feladatuknak a
Tündérkert Alapítvány által működtetett Mikka-Makka Családi
Napközi és Játszóház szakképzett pedagógusai. Az intézmény
kis létszámmal működik, így
sokkal ritkábban alakulnak ki
betegségek, illetve egy-egy
gyermek fejlesztésére, tehetségének kibontakoztatására jóval
több idő jut. A napközi életéről,
programjairól bővebb információt találhatnak a www.mikkamakkajatszo.hu weboldalon.

Korira fel!
A Korifarsang után Valentin-napi buli várja a korcsolyázás szerelmeseit február 12-én 16 órától
a Gesztenyés úti pályán. Lesz ingyen korikölcsönzés, arcfestés,
tréfás ügyességi verseny és
koribörze, aki pedig elég angyalinak vagy ördöginek bizonyul,
ajándékkal is gazdagodik.

Erősítik az erőműről alkotott pozitív képet
gászegyesület által gondozott terület évről
évre szebb. Tavaly például a Kondor-tó
környékén javítottak a közlekedési körülményeken, s a főzőhely környékén térköveztek. Ez utóbbi kulturált lehetőséget

Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Irigylésre méltóan szép, rendezett a környezet az Atomerőmű Horgászegyesület
háza táján. A tavak halban gazdagok, a fogási eredmények kimagaslóak. Abban,
hogy mindezt elérte a város legnépesebb
civil szervezete, a támogatóknak – elsősorban a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek – kiemelt szerep jut. Nekik mondott köszönetet pénteken este az egyesület vezetősége
egy e célból rendezett összejövetel keretében. Antal Lajos elnök elmondta, hogy ez
volt a tizennegyedik alkalom, hogy ily
módon köszönték meg azt a támogatást,
ami elősegítette a fejlődést az egyesületnél. Ugyancsak azóta, amióta a mostani
vezetőség áll a szervezet élén, igyekeznek
tevékenységüket az atomerőmű környezetpolitikája szerves részeként kifejteni. A
kapcsolat – mint kiemelte – töretlen, abból
mindkét fél profitál. A vendéghorgászok,
látogatók maguk is megtapasztalják az
atomerőmű környezetkímélő mivoltát, és
messzire viszik nemcsak a vízterület, hanem az atomerőmű és Paks jó hírét. A hor-

biztosít időjárástól függetlenül arra, hogy
baráti, családi környezetben el is költsék a
kifogott halat. Antal Lajos kiemelte, hogy
a rendszeres telepítéseknek köszönhetően,
mindenkinek része lehet a fogási élményben. A Prelátusban összesereglett vendégekkel saját friss élményeit is megosztotta
az elnök. A Paksi Atomerőmű Zrt.-t képviselő üzemviteli igazgató, Cziczer János
ilyennel nem szolgálhatott, mert – mint elárulta – a múlt évben még csak kapása
sem volt. Azt is hozzátette: igaz, a tavakhoz is csak egyszer jutott ki, amit idén
mindenképpen szeretne felülmúlni. Az
egyesület munkájáról, a tórendszerről elismerően szólt, s megerősítette, valóban
nagy szerepe van abban, hogy az atomerőműről pozitív kép alakuljon ki.
Antal Lajostól azt is megtudtuk, hogy az
egyesület előtt álló legnagyobb kihívás
idén az iparági horgászverseny megszervezése lesz. A rendezvény, amelyre legalább százötven versenyzőt várnak, június
17-19.-e között lesz.
-vt-

19

2011. február 4.

Paksi Hírnök

Eladó ingatlanok
és hirdetési
lehetőségek
Pakson, a Haladás utcában 2 szobás, gázfűtéses családi ház eladó. Irányár: 8,2 M Ft.

Fotó: Molnár Gyula

Pakson, Kossuth Lajos utcában 3 szobás,
földszinti, felújított lakás, garázzsal, kerttel
eladó. Irányár: 16,8 M Ft.
Pakson, a Kossuth Lajos utcában 1 szobás,
összkomfortos lakás kerttel, tárolóval eladó.
Irányár: 7,8 M Ft.
Három új kiállítás is látogatható februárban a művelődési házban. A
könyvtárgalérián Balog Gábor tárlata nyílik 7-én 17 órakor. Az alkotásokat (fotónkon egy a festmények közül) Bencze Barnabás méltatja.
Lapunk munkatársa, Kövi Gergő fotóiból nyílik kiállítás február
14-én 17 órakor a nagykiállítóban. A rendezvény a Kövi
Gergő–Babai István alkotópáros Konstans című rövidfilmjének vetítésével veszi kezdetét, majd beszédet mond a Paksi Hírnök korábbi főszerkesztője, Dávid Ildikó önkormányzati sajtóreferens.
Vízer Júlia és Hunyady Gábor festőművészek kiállítását Tell Edit
alpolgármester nyitja meg február 16-án 17 órakor a kiskiállítóban.

Moziműsor
Február 6. (vasárnap) 19 óra
PARANORMAL ACTIVITY 2.

feliratos amerikai horror

Paks Ifjúság útján, 2. emeleti,
40,2 m2 alapterületű,
1 lakószobás, étkezős, részben
felújított lakás eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft.
Érdeklődni lehet:
06/20 530-2877, 06/20 466-0769.

Február 13. (vasárnap) 19 óra
ÖRDÖG

feliratos am. thriller

Nyitva tartás:

Február 16. (szerda) 17 óra

H-V 05-20-ig

MEGAAGY

Tel.: 75/315-983

amerikai animációs film

20/9450-992

Pakson, a Szent István téren, az Erzsébet Szálló
szomszédságában 55 m2-es, irodának, üzletnek
alkalmas ingatlan kiadó. Bérleti díj: 70 ezer Ft/ hó.
Pakson, a történelmi városközpontban 5 szobás, összkomfortos, garázsos családi ház eladó.
Pakson a városközpontban a Váci Mihály utcában felújított téglaépületben, 2 és fél szobás, erkélyes, 62 m2-es első emeleti lakás eladó. Irányár: 14,1 M Ft.

KIADÓ
INGATLANOK
Paks főutcáján, irodaházban (Tolnai u. 2.)
adminisztrációs vagy
szolgáltató tevékenységre irodák kiadók.
(15 m2-80 m2).
Érdeklődni:
30/9372-668,75/511-252.

Pakson, az Óváros központjában, a Duna
mellett tetőtérbeépítéses, panorámás, 4 szoba összkomfortos családi ház nagy terasszal,
szép kerttel eladó. Irányár: 28 M Ft.
Dunakömlődön, a Béke utcában kétszintes,
szuterénos, téglaépítésű, 3 és félszobás, 210
m2-es összkomfortos családi ház, két külön
bejárattal eladó. Téglaépítésű, társasházi, 2
szobás lakást, második emeletig beszámítok.
Irányár: 17,9 M Ft.
Németkéren átépített 2 szobás családi ház,
nagy telekkel a Pozsonyi utcában eladó.
Irányár: 3 000 000 Ft.

Ingatlanok értékbecslése,
eladás, vétel, hirdetés
Részletes felvilágosítás:

Fonyó Ingatlan
és Média Iroda
Tel: 06-30/557-3645
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu
Fax: 06-75/311-058
Hirdetések és PR anyagok megjelentetése a Paksi
Hírnökben, a megyei és az országos napilapokban,
(Magyar Nemzet, Népszabadság, Heti Válasz),
szakmai lapokban jelentős árkedvezménnyel

Angol általános,
műszaki és üzleti
nyelv oktatása
Spanyol, francia
általános és üzleti
nyelv.
Alkalmanként
társalgási klub
anyanyelvi beszélővel.
30/911 58 45
20/25 13 339

Február 18. (péntek) 17 óra
ARTHUR 3 – A VILÁGOK HARCA

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

Paksi Hirdetőiroda
Paks, Deák F. u. 3.
Tel.: 06-75-510-623;
06-20-949-2467
E-mail:
paksi-hirdeto@externet.hu

SZABADEGYETEM
A PAKSI KÉPTÁRBAN

Gondolt már arra, hogy elhunyt szeretteinek
síremléket készíttetne, vagy a régit felújíttatná?

Dóró Sándor képzőművész,
a Drezdai Képzőművészeti Akadémia oktatójának előadása:

Tegye meg az áremelkedés előtt!

Művészet és anatómia

Amennyiben 2011. február 20-ig megrendeli,
még a tavalyi árakon az év bármely szakában elkészítjük.

Az európai művészeti anatómia történetének bemutatása
és anatómiai rajzok készítése.
2011. február 24. (csüt.) 15.00-17.00
Paksi Képtár (Tolnai út 2.)
A programon való részvétel ingyenes!
További információk és jelentkezés:
Göttinger Eszter múzeumpedagógus
gottinger@paksikeptar.hu, 06-20/88-30-284
www.paksikeptar.hu
A programok a TÁMOP 3.2.8/10/B „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok
oktatási-képzési szerepének erősítése című
projekt keretein belül valósulnak meg.

Paksírkő Kft.
Paks, Fehérvári út (Katolikus temető mellett)
Süveges Zoltán
06-30-322-1510
Mi gondoltunk Önre,
gondoljon Ön is szeretteire!
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STEFÁN ÉTELBÁR
PAKSON!
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REPÜLJÖN INGYEN
ÚJ HOYA NAPSZEMÜVEGÉBEN!
Minden pár HOYALUX ID multifokális lencséhez
ajándék MALÉV-repülőjegy,
vagy választhatja a HOYALUX ID
multifokális szemüveglencsét
30%-os kedvezménnyel,

csak 4 hétig
FINOMAT – OLCSÓN –
GYORSAN – BŐSÉGESEN
– ez jellemzi megnyíló éttermünket
Pakson, a lakótelep központjában,
a Művelődési Központtal szemben várjuk Önöket

Használja ki a lehetőséget!
Az akció 2011. február 1-jétől 28-ig tart.

2011. február 7-én megnyíló
melegkonyhás, önkiszolgáló éttermünkbe.
Naponta változó kínálattal, levesekkel, tésztákkal, frissensültekkel, főzelékekkel, készételekkel, köretekkel.
Nincs kötelező menü, szabadon választhatnak ételeink közül.
Gyors, kulturált kiszolgálás, harmonikus környezet.

Optika

Szekszárd, Széchenyi u. 21. I. em.
Telefon: 74/311-262
Paks, Dózsa György utca 20.
Telefon: 75/511-246

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 lekötésű számlabetétekre összeghatártól
függetlenül, meglévő 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, Somogy
és Zala megyei fiókjainkban, hívását pedig a 06/40200-900 telefonszámon.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek.
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák.

