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Nemrég nyugdíjba vonult és az MSZP-ben is „egy lépést hátralépett” Faller 
Dezső, aki tíz éven át vezette a szocialisták városi szervezetét. Ennek kapcsán
kérdeztük tőle: Jó napot, mi újság?                                                 Portrénk a 15. oldalon

T U D  J O B B A T ?
Euró-megtakarításaira 1 hónapra évi 4,5% 

betéti kamatot (EBKM 4,5%) kínálunk egyszeri lekötésű
lakossági számlabetétekre összeghatártól függetlenül,

meglévő Ügyfeleinkek is!

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

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

51 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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NÉMETKÉR SZOMSZÉDOLT NÁLUNK
Cikkünk a 11. oldalon

TÖRÖK ISTVÁN BÍZIK BENNE,
HOGY PARTOT ÉR 

AZ ÓCEÁNON ELTŰNT KENUS
Interjú a 20. oldalon
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Szilárd burkolat kap a Toldi
utca alsó szakasza. Az útépí-
tésről szóló szerződés szerint
a munkálatok április 2-án in-
dulnak és, ha az időjárás nem
szól közbe, május 30-án befe-
jeződnek. A beruházás össz-
költsége 27,5 millió forint.

– Nemcsak a főbb közlekedési
utakra és a központi városré-
szekre fordít kiemelt figyel-
met a városvezetés, fontosnak
tartja, hogy a nagyberuházá-
sok során megújuló utak mel-
lett a kisebb, de forgalmas ut-
cák is rendben legyenek, és
hogy a város kevésbé frekven-
tált területei is korszerűsödje-
nek – mondta el Hajdú János
polgármester, a Toldi utca má-
sodik ütemének megépítéséről

szóló szerződés aláírásakor. A
kivitelezést a meghívásos pá-
lyázaton három helyi ajánlat-
tevő cég közül kiválasztott
Microcenter Paks Kft. végzi
el. Veres Zoltán ügyvezető tá-
jékoztatása szerint a szerző-
désben két hónapos határidőt
vállaltak, a beruházás alatt
315 méter hosszúságú, 5,5
méter széles út épül kétoldali
kiemelt szegéllyel a Mező és a
Pál utca között. A jelenlegi
vegyes összetételű, zúzott kö-
vet, aszfaltot és kohósalakot is
tartalmazó burkolatot újra-
hasznosítva visszaépítik az al-
építménybe, majd erre két ré-
teg aszfalt kerül. A Toldi utca
első üteme 2001-ben készült
el, a második ütem befejezési
határideje május 30.        -dal-
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Elkezdődött a Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvár Kincs-
kereső Gyermekkönyvtára
új otthonának kialakítása. A
beruházásnak köszönhetően
nemcsak új helyszínre költö-
zik, hanem korszerűsödik is
az intézmény: korosztályon-
ként elkülönülő mese-, olva-
só- és foglalkoztató sarok,
valamint megújított állo-
mány várja majd az ifjú ol-
vasókat a szeptemberi tan-
évkezdéstől. 

A Pákolitz István Városi
Könyvtárból csak a szomszéd-
ba költözik az intézmény
gyermekkönyvtára, a piactéri,
eddig jellemzően irodahelyi-
ségnek használt épületbe. Az
új otthon felújításra szorul, az
utolsó bérlők évekkel ezelőtt
kiköltöztek a házból, azóta
üresen áll a háromhelyiséges
épületrész. A gyermekkönyv-

tár átköltöztetéséről már ko-
rábban döntött a képviselő-
testület, a felújításról tavaly
szeptemberben született hatá-
rozat. Az új telephely korsze-
rűsítése mintegy 30 millió fo-
rintból valósul meg, a kivitele-
zési munkálatokra a három
paksi ajánlattevő közül kivá-
lasztott Ulbert Kft. kapott
megbízást, az átadási határidő
július 3. A Kincskereső gyer-
mekkönyvtár 144 m2 alapterü-
leten működik majd, a három
helyiséget egybenyitják, az
aljzatot újra cserélik, csakúgy,
mint a nyílászárókat. A beru-
házás keretében szigetelik és
felújítják a tetőszerkezetet,
modern vizesblokk épül, kü-
lön a mozgáskorlátozott láto-
gatók számára, az ő közleke-
désüket a bejáratnál rámpa
biztosítja, tudtuk meg az ön-
kormányzat műszaki osztályá-
nak beruházási ügyintézőjétől,

Mészáros Tamástól. Kívülről
is megszépül az épület, amely
előtt füvesített, térkő burkola-
tú teret alakítanak ki, így az új
gyermekkönyvtár szabadtéri
rendezvények lebonyolítására
is alkalmas lesz. 

Nem csupán az alapterület
nő meg a beruházásnak kö-
szönhetően, új programokkal
és szolgáltatásokkal várják
majd az ifjú olvasókat. Lesz
korosztályok szerint elkülönü-
lő olvasó- és mesesarok, ter-
vezik havonkénti állandó ren-
dezvények beindítását, így
például rendszeres könyvtári
órák, vetélkedők és író-olvasó
találkozók helyszínéül szol-
gálhat az intézmény, tájékoz-
tatott Szentgáliné Erőss Márta
igazgató. 

A gyermekkönyvtár jelenlegi
helyén június 30-ig fogadja a
látogatókat. A nyári takarítási
szünet hetei alatt költöznek át

a piactéri épületbe. Az au-
gusztusi nyitáskor már ké-
nyelmes folyóiratolvasó és
helytörténeti gyűjtemény vár-
ja az olvasókat a városi
könyvtár földszintjén. A
Kincskereső Gyermekkönyv-
tár ünnepélyes megnyitóját a
tanévkezdésre tervezik. 

-dallos-

Szeptembertől új helyen várja 
olvasóit a gyermekkönyvtár

A Toldi utca 
is megújul

F E L H Í V Á S
A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány az-
zal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy jövede-
lemadójuk 1%-ával támogassák az alapító
okiratunkban megfogalmazott célokat:
– A tudomány, az anyanyelvi kultúra, a mű-
vészetek és a sport területén kimagasló telje-
sítményt felmutató 10-24 éves fiatalok és a
velük foglalkozó felnőttek ösztönzése a továb-
bi sikerekre és eredményekre.
– A felkészülésükhöz szükséges feltételek biz-
tosításának támogatása.
– Kimagasló eredményeket elért fiatalok ré-
szére, tanulmányaik folytatásához ösztöndíj
folyósítása.
Adószámunk: 18850099-1-17
Segítségüket ezúton is köszönjük!

Az alapítvány Kuratóriuma
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A nyár elején elkészül az új
csónakház a Duna-parton, az
Árvíz utcában. Az önkor-
mányzati beruházásban 26,4
millió forintból épülő létesít-
mény üzemeltetője a LaDIK
Egyesület lesz. 

A vasút és a hatos út építésé-
vel megszűnt a közvetlen kap-
csolat a Duna és Paks között.
Ezt az itt élők nagy része azóta
nehezményezi, hiszen körül-
ményesebbé vált a folyó kínál-
ta lehetőségek kihasználása.
Az önkormányzat már 15 éve
célként fogalmazta meg a du-
nai vízi élet fellendítésének tá-
mogatását, egy ennek bázisául
szolgáló terület kialakítását a
Paks felőli oldalon. A lehető-
ségek korlátozottak, csak az
Árvíz utca bizonyult megfele-
lőnek, ezért itt kezdődött el az

ingatlanok felvásárlása. A
kezdeményezés több szem-
pontból hasznos volt: egyrészt
egy család kivételével minden

ott élő elköltözött az árvíz ál-
tal veszélyeztetett területről,
másrészt önkormányzati tulaj-
donba kerültek a telkek, lehe-
tőséget biztosítva a vízi élet
támogatására. 

– Csak apró lépésekben si-
kerül az elképzelések megva-
lósítása, de most, a csónakház
megépítésével jelentős állo-
máshoz értünk – mondta el a
kivitelezésről szóló szerződés
aláírásakor Hajdú János. Paks
polgármesterétől azt is meg-
tudtuk, hogy az új létesítmény
egy majdani rekreációs és
szabadidőközpont kialakításá-
nak első lépcsője. A csónak-
ház építésére a három paksi
cég közül a legkedvezőbb
ajánlatot adóként közbeszer-
zési eljáráson kiválasztott
BA-TU Kft. kapott megbí-
zást. A munkálatok március
19-én kezdődnek és a szerző-
dés szerint június 21-ig feje-
ződnek be. 

– A határidő elég szoros, te-
kintettel arra, hogy tavasszal az
olvadás miatt árvízi helyzet is
veszélyeztetheti az építést, de
mindenképpen szeretnénk tar-
tani – mondta el Balogh József,
a kivitelező cég ügyvezetője. A
180 négyzetméter alapterületű
épületben egy 32 hajóegység
elhelyezésére alkalmas csó-
naktároló, közel ugyanennyi

csónakmotor megőrzésére ele-
gendő motortároló, vizesblokk,
az emeleten pedig közösségi
terem szerepel a tervekben. A
ház melletti területen kerti zu-
hanyzó épül, a területet befü-
vesítik és bekerítik, tájékozta-
tott a csónakház tervezője,
Klenk Csaba építész, aki el-
mondta azt is: a terület mellett
húzódó vasút miatt rendkívül
bonyolult és hosszadalmas fo-
lyamat volt az engedélyeztetés. 

Az önkormányzati beruhá-
zásban 26,4 millió forintból
megvalósuló csónakház üze-
meltetője a LaDIK Egyesület
lesz. A környezetszépítő akci-
óiról is ismert civil szervezet
elnöke, Weisz Mátyás elmond-
ta: céljuk, hogy pezsgő vízi-
sport-élet alakuljon ki a Duna
paksi oldalán is, hiszen erre
eddig nem volt alkalmas terü-
let. A beruházáshoz kapcsoló-
dóan további fejlesztési tervek
is megfogalmazódtak már: a
jelenleg 55 taggal működő, de
bárki számára nyitott egyesü-
let egy csónakleeresztő és egy
Duna-parti lépcsősor megépí-
tését is szeretné még a közel-
jövőben megvalósítani. A ter-
vekre 750 ezer forintot nyer-
tek egy, a szociális minisztéri-
um által kiírt pályázaton, a ki-
vitelezésre még keresik a for-
rást.                    Dallos Szilvia
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Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő

Szerkesztőség: Paks, Dózsa Gy. út 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2012. március 23.

Paksi Hírnök

A szezonra elkészül a csónakház



2012. március 2.Paksi Hírnök 4

Dunakömlőd 1978-tól tartozik
Pakshoz, jelenleg nagyjából
ezeregyszáz lakója van. Spiesz
József, a dunakömlődi részön-
kormányzat elnöke megjegyzi,
hogy ennél jóval kisebb önálló
települések is vannak Magyar-
országon. A megjegyzés által
generált kérdésre azonban azt
mondja, eszük ágában sincs
ezen változtatni. – Nagyon jól
érezzük magunkat a nagytest-
vér árnyékában – fogalmaz a
képviselő. Mint felidézi, a ’90-
es években még voltak törek-
vések az elszakadásra, de mos-
tanra megtanultak az emberek
együtt élni ezzel a helyzettel.
Nincs is értelme erőltetni a
függetlenséget, annyi adóbevé-
telre nem számíthatnának, ami
a mostani körülményeket ga-
rantálhatná. Mivel a Sánc-hegy
miatt összeépíteni Pakssal nem
lehet, a falu jelleg megmaradt
és meg is marad. Spiesz József
szerint az iskola az elérhetetlen
álom kategóriájába tartozik, az
óvoda viszont jól működik. A
kömlődiek ellátásában fontos
szerepe van annak, hogy van
helyben orvos, illetve ügyfél-
szolgálat is, ahol hetente két-
szer intézhetik helyben az
ügyeket az emberek. Mivel ké-
nyelmesen be lehet utazni
Paksra, a többség ott is dolgo-
zik, a hivatalos ügyeket is ott
intézi. A képviselő azt mondja,
pár éve az volt a jellemző,
hogy fiataljaik elmentek. So-

kan a paksi lakótelepen kötöt-
tek ki, aminek Spiesz József
szerint a pénztelenség az oka.
Mostanság viszont azt tapasz-
talja, hogy egyre többen vis-
szaköltöznek. Jelenleg har-
minchárom eladó ház van,
többnyire azért üresek, mert ki-
haltak az öregek. Annak, hogy
nem kelnek el rövid idő alatt,
Spiesz József szerint egyszerű
oka van: magasak az ingatlan-
árak, vetekszenek a paksiakkal,
ami részben érthető is – derül
ki az elnök szavaiból. A közle-
kedés nagyon jó, aki Köm-
lődön él, könnyebben bejut a
városközpontba, mint aki a Pál
utcában vagy a Haladás utcá-
ban lakik, véli Spiesz József. A
helyi járat – teszi hozzá – órán-
ként jár.

A község értékeinek felsoro-
lását a faluházzal folytatja az

elnök, aki szerint jóval népe-
sebb település is büszke lehet-
ne egy ilyen intézményre. A
helybeliek igényei által életre
hívott programok mellett szá-
mos, „a hely szelleméhez” illő
városi kezdeményezésnek is
helyet ad. Hogy másról ne be-
széljünk, itt van mindjárt a szü-
reti nap, amelyben a falu ösz-
szes civil szervezetére számít-
hatnak, csakúgy, mint a faluna-
pon, amelynek mára szerves
része lett a halászléfőző ver-
seny. Utóbbira tavaly negyven-
kilencen neveztek. S ha már
szóba kerül a civil élet, érde-
mes sorra venni, az abban élen
járókat. A faluház a bázisa a
nyugdíjasklubnak, amely nem
kizárólag az idősek tartalmas
időtöltéséről igyekszik gon-
doskodni, bár ez az elsődleges
célja. A klub égisze alatt jött
létre a Dunakömlődi Félnótás
Dalkör, ami rövid idő alatt na-
gyon népszerű lett, és sok fel-
lépésen öregbítette már
Kömlőd jó hírét. Hiányt pótol a
csapat, hiszen női kórus akad
bőven, vegyes kar is csak-csak,
de a Félnótás férfikar, ami rit-
kaságszámba megy.

Említésre érdemes a néptánc-
csoport is, amelynek szintén a
faluház a bölcsője, húzza alá a
részönkormányzat elnöke. Ar-
ról is beszámol, hogy a római
katolikus egyházközség is
rendkívül aktív. Fitt Szabolcs
plébániaigazgató az egyházi je-

les napok, események méltó
megünneplése mellett kiállítá-
sokat, előadásokat is szervez.
Az adventi udvar pedig évek
óta ékes példája az egész falu
összefogásának. Mint Spiesz
József mondja, náluk nem csak
egy maroknyi csapatra lehet
számítani, legalább negyven-
ötvenen vannak, akik élen jár-
nak a közösségi életben. Ők
mozgósítják barátaikat, család-
jukat, ha tennivaló akad. Ilyen
a borbarát kör is – folytatja a
sort a képviselő. Szorosan vett
szakterületük, a borkultúra őr-
zése mellett állandó sikeres
szereplői a Gastroblues Feszti-
válnak, sőt most már évek óta
járnak Galántára, Paks felvidé-
ki testvérvárosába is főzni. Új-
raéledt a sportkör is, amelyet
az új vezetőség egy évvel ez-
előtt romjaiból emelt fel. A fér-
fi focicsapat mellett női fut-
ballcsapat is van, amelynek
tagjai hetente edzenek.

Spiesz József, aki tagként
több ciklusban, elnökként a
mostani periódusban vesz részt
a részönkormányzat munkájá-
ban, választási ígéretében a la-
kosság komfortérzetét javító
beruházásokra helyezte a hang-
súlyt: – Az utak, járdák, közvi-
lágítás, temetők állapotának ja-
vítása volt a célom – mondja.
Azt is elárulta, hogy a részön-
kormányzat mögé állt, maxi-
málisan támogatja, és már van-
nak is eredmények. Járdákat,
buszmegállókat újítottak fel,
fákat cseréltek, parkolót alakí-
tottak ki a részönkormányzati
keretből. Az orvosi rendelő
előtt a második világháborús
emlékpark készült el – igaz, ez
már a képviselői keret terhére.
A visszajelzések jók, összegzi,
mondván, hogy vannak javító
szándékú kritikai észrevételek
is. Mint mondta, idén nagy be-
ruházást nem terveznek, foly-
tatni szeretnék a komfortérzet
javító beavatkozásokat, illetve
a présházsoron szeretnék kiépí-
teni a szennyvízhálózatot.          

Vida Tünde

Mi újság a külső városrészeken?

Dunakömlőd faluházára akár jóval népesebb település 
is büszke lehetne.

A szüreti nap lebonyolításában Dunakömlőd összes civil 
szervezetére számíthatnak a szervezők.
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Rendkívüli ülésen tárgyalta a paksi kép-
viselő-testület a Local Agenda 21 fenn-
tarthatósági tervet. Az önkormányzat az
uniós támogatással megvalósuló erdei is-
kola projekt keretében vállalt kötelezett-
séget arra, hogy elkészíti a tervet, amely-
nek megléte több európai uniós pályázat-
ban plusz pontot jelent, egyes esetekben
kötelező.  

A fenntartható fejlődés lényege, hogy a
szükségleteink kielégítésére csak olyan mér-
tékig használjuk természetes környezetünk
erőforrásait, amíg nem sértjük annak meg-
újulási lehetőségét, azaz eltartóképességét.
A fenntartható fejlődés az önkéntes, gondos

és megelőző magatartás megvalósításával, a
természeti környezet fejlesztésével össz-
hangban tervezi valamennyi társadalmi,
gazdasági és környezeti terület jövőorientált
alakítását. A Local Agenda 21 ennek a helyi
programja. A terv, amelyet egy pécsi cég
dolgozott ki szoros együttműködésben az
önkormányzattal és helyi civil szervezetek-
kel, három fejezetből áll. Az első a helyzet-
elemzés, amely vizsgálja a környezetet, il-
letve elemzi a társadalmi és gazdasági folya-
matokat, kapcsolatokat. A második a fenn-
tartható fejlődés három alappillérét, a társa-
dalmat, gazdaságot és környezetet elemző
SWOT-analízis. Ennek alapján rajzolódik ki
a stratégia, amely magában foglalja a fő cé-
lokat, meghatározza a megvalósítást szolgá-
ló programokat, projekteket és a szükséges
eszközöket. A Local Agenda 21 programot
a képviselő-testület elfogadta. További fel-
adat a benne megfogalmazottak részletes ki-
dolgozása, a megvalósítás sorrendjének
meghatározása és a megvalósítás.       -kgy-

Helyi szinten
a fenntartható fejlődésről

Reformkori kaszinó, római
nap, szórakoztató fizikakí-
sérletek és sportkülönleges-
ségek. Mindezzel Paks várja
a vendégeket az ország legna-
gyobb turisztikai seregszem-
léjén, az Utazás Nemzetközi
Idegenforgalmi Kiállításon,
amelynek kapuit lapzártánk
után, csütörtökön nyitották
meg Budapesten, a Vásár-
központban. 

A március 4-ig tartó Utazás kiál-
lítás minden napjára más és más
érdekességgel készült Paks. A
nyitónapon az Erzsébet Nagy
Szálloda szervezésében reform-
kori kaszinó hangulatát idézték,
pénteken pedig a Városi Múze-
um munkatársai invitálták a láto-
gatókat a következő felkiáltással:
„Öltözz be római kori nőnek, fér-
finak, lefényképezünk, a képet
pedig hazaviheted emlékül, hogy
mielőbb ellátogass Lussoni-
umba, a római kori katonai tábor-
ba!”. Emellett megtekinthették a

vendégek azokat a felvételeket,
amelyeket robotrepülőgéppel ké-
szítettek a táborról. Hasonlóan
izgalmas és érdekes a folytatás,
így akinek van kedve és ideje,

mindenképpen látogasson el az
A pavilon 312/D standjára!
Szombaton energianapot tarta-
nak, ahol az Energetikai Szakkö-
zépiskola  diákjai és tanárai mu-

tatnak be szórakoztató fizikai
kísérleteket, és a látogatók te-
kerhetnek az Ökocsiga Játszó-
ház készítette energiabiciklin.
Utóbbit vasárnap is megtehetik,
illetve a világos-sötét bábuk ti-
tokzatos világában is kalandoz-
hatnak az Atomerőmű Sport-
egyesület sakk szakosztályának
jóvoltából. Az idei Utazás kiál-
lítás az olimpia jegyében zajlik,
így a sport kiemelt szerepet kap.
Az Olimpiai Pavilon nagyszín-
padán vasárnap 11 és 12 óra kö-
zött bemutatkoznak paksi sport-
kiválóságaink, és levetítik váro-
sunk imázsfilmjét is. A sok ér-
dekesség mellett érdemes lesz
egy pillantást vetni az interaktív
paksi útikönyvre is, amelyben
virtuális túrák, kisfilmek, paksi
kiadványok jelennek meg. To-
vábbi különlegesség, hogy idén
először kikiáltók járják a vásár-
várost és hívják fel a közönség
figyelmét a paksi standra és a
paksi órára az Olimpiai Pavi-
lonban. Kohl Gyöngyi

Sportos oldalát is bemutatja a város

Tavaly a legrokonszenvesebb standnak ítélte a paksit 
az index.hu újságírója.

Paks Város Önkormányzata az oktató-ne-
velő munkát végző pedagógusoknak és
pedagógiai szakszolgálati tevékenységet
ellátóknak a gyermekek harmonikus sze-
mélyiségformálásában huzamosan vég-
zett munkájuk elismeréseként „Gyerme-
keinkért” kitüntetést alapított. 

A kitüntetés adományozására javasla-
tot tehet minden paksi lakos, paksi szék-
hellyel rendelkező jogi személy, vala-
mint jogi személyiséggel nem rendelke-
ző szervezet. Az ajánlásnak tartalmaznia
kell a jelölt azon teljesítményét, ami
méltóvá teszi a kitüntetésre. A javasla-
tokat írásban, április 2-ig lehet benyúj-
tani dr. Blazsek Balázs címzetes főjegy-
zőhöz. 

A kitüntetést – amelyben évente ketten
részesülhetnek – a pedagógusnap alkal-
mából rendezett városi ünnepségen adják
át. Tavaly Hanol Ferencné és Czethoffer
Gyuláné részesült az elismerésben. 

Gyermekeinkért
díjra várnak
jelöléseket
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Fórumra hívta a város roma la-
kosságát a nemzetiségi önkor-
mányzat nevében Berki Attila
elnök. Ám hiába hirdették meg
a paksi cigányság számára ké-
szült lapban, A mi utunkban, és
hiába juttatták el a meghívót az
érintett családokhoz, bizony az
előadók, szervezők majdnem
többen voltak, mint az érintet-
tek. Pedig, aki ott volt a város-
háza tanácstermében, sok hasz-
nos ismerettel gyarapodhatott,
olyan zsebre menőkkel is, mint
a közfoglalkoztatás és szociális
támogatás. A sort az utóbbiról
szóló tájékoztatóval a munka-
ügyi központ paksi kirendeltsé-
gének vezetője nyitotta. Feilné
Szombat Csilla azt mondta, az
önkormányzat mellett néhány
helybeli cég is fogad közmun-
kásokat, így nagyjából kétszáz-

ötvenen juthatnak munkához,
jövedelemhez.  

Ahhoz, hogy az önkormány-
zat segítő kezet nyújtson, az
érintettektől együttműködést
várnak, derült ki Tell Edit al-
polgármester szavaiból, aki azt
mondta, hogy az eredeti, 2010-
ben meghatározott tervek men-
tén fognak haladni. 

– Kiemelkedően fontosnak
tartjuk a hátrányos helyzetű és
roma állampolgárokról való
személyes gondoskodást, ami
nem az anyagi támogatást je-
lenti elsősorban. Lehetősége-
inkhez mérten mindent meg
fogunk tenni annak érdekében,
hogy visszavezessük a romá-
kat a munka világába a köz-
munka és az önkéntes munka
keretein belül, az öngondosko-
dás felelősségének, a gyerme-

kek nevelésének fontosságát
hangsúlyozva. Amennyiben
azt tapasztaljuk, hogy a roma
nemzetiségűek magatartása
nem szolgálja a közérdeket, ér-
tem ez alatt a saját érdeket és a
városi érdeket, változtatni fo-
gunk a munkamódszereinken
és a támogatáspolitikánkon –
hangsúlyozta. Mint mondta,
amennyiben a meghirdetett fó-
rumok nem népszerűek, nem
látogatják azok, akikért életre
hívják a szakemberek, a hiva-
tal osztályvezetői és a roma
nemzetiségi önkormányzat,
úgy munkatársaival ők men-
nek az adott lakókörnyezetbe,
és életvezetési tanácsokkal lát-
ják el a lakosságot. 

– Ezzel egyidejűleg szigorít-
juk a támogatás rendjét,
amennyiben nem tapasztalunk

rövid időn belül pozitív válto-
zást az életmódban, magatar-
tásban, az adott ingatlan körül
ellátandó kötelező feladatok el-
látásában – húzta alá, hozzá-
fűzve: – Tisztában vagyok az-
zal, hogy nagy munkaerő-be-
fektetés mellett apró eredmé-
nyek várhatók, nem vagyok
idealista. Tisztában vagyok az-
zal is, hogy évtizedes problé-
mákat, beidegződéseket nem
lehet egyik napról a másikra
megváltoztatni, és azzal is,
hogy eredményeinket hosszú
távon nehéz lesz mérni és meg-
tartani. De hála Istennek van-
nak teljes szívvel, szorgalom-
mal és kitartással megáldott
emberek, akikre számíthatok,
akik a munkaidejükön túl is se-
gítik ezt a városi, országos kül-
detést. Vida Tünde

Vissza a munka világába

Közel háromszáz munkanélküli két hó-
napos foglalkoztatását biztosíthatja a
2012-es közfoglalkoztatási program
Pakson. A bérköltségek 70 százalékát az
állam fedezi, 20 millió forintot juttat er-
re a célra városunkba a munkaügyi köz-
ponton keresztül. A foglalkoztatás meg-
szervezése a DC Dunakom Kft. feladata. 

Február 15-én indult az idei közfoglalkoz-
tatási program Pakson. 2012-ben nem az
önkormányzat, hanem a tulajdonában lévő
DC Dunakom Kft. szervezi az ún. foglal-
koztatást  helyettesítő támogatásban része-
sülők munkába állítását. 

Az ellátásra meghatározott jövedelmi és
vagyoni viszonyok esetén azok az álláske-
resők jogosultak, akik legalább egy éve
együttműködnek a munkaügyi központtal
vagy már kimerítették a munkanélküli ellá-
tást. Szigorú feltétel emellett, hogy évente
legalább 30 napos munkavégzést kell iga-
zolniuk a támogatásban részesülőknek, és
lehetőség szerint el kell vállalniuk a DC
Dunakom Kft. által felajánlott munkát. Ez
utóbbi kötelezettség alól orvosi alkalmat-
lanság lehet átmeneti felmentő ok. Az idei
első kiközvetítésnél a munkaügyi központ-
tól kapott listáról 34 személyt vártak meg-

beszélésre, közülük 16-an el sem vállalták a
felkínált munkát vagy egészségügyileg vol-
tak alkalmatlanok, így 18 álláskereső ma-
radt, ők két hónapos szerződéssel ténylege-
sen munkába álltak. A kft. kommunális
szolgáltató, így a foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatásban részesülőket kézi úttisztí-

tóként vagy a közparkok gondozásakor, a
kertészeti csoportban tudják alkalmazni. 

– A nehéz fizikai segédmunka, úgy tűnik,
nem túl népszerű – tájékoztatott Cseh Ta-
más, a DC Dunakom Kft. részlegvezetője.
Hozzátette, az idei közfoglalkoztatási
program november 30-ig tart, a cél, hogy
minél több embert visszavezessenek a
munka világába, ehhez azonban bizonyos
kompromisszumokra is szükség volt. Ilyen
például, hogy csak hatórás foglalkoztatást
biztosítanak mindenkinek, és ha valaki be
is válik egy munkahelyen, akkor is csak
két hónapig maradhat. – Csak így van reá-
lis lehetőség arra, hogy a listán szereplő
mind a 272 embert meg tudjuk szólítani –
fogalmazott Cseh Tamás.

A közfoglalkoztatási programra 2012-
ben a paksi kistérség 14 településén 72
millió forint támogatást biztosít az állam a
munkaügyi központon keresztül, ebből
Paksra 20 millió forint jut. Az összeg a fel-
merülő költségek 70 százalékát fedezheti,
a másik 30 százalékot az önkormányzat-
nak kell hozzáadnia. A foglalkoztatottak
bére is központilag szabályozott: a min-
denkori szakképzetlen minimálbért vehe-
tik át munkájukért, hat órára megállapítva,
heti fizetésként.                    Dallos Szilvia

Ismét indul 
a közfoglalkoztatási program
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Még nincs kidolgozott kamarai
terv arra vonatkozóan, hogy
aki elmulasztotta a kötelező
kamarai regisztrációt március
elsejéig, kaphat-e bármilyen
haladékot ennek pótlására. Je-
len állás szerint az adóhatóság
feladata lesz behajtani az öt-
ezer forintos regisztrációs dí-
jat, a jelenlegi szabályok miatt
azonban egyelőre nem teheti
meg, mert az összeg önmagá-
ban túl alacsony az eljárás elin-
dításához.

A kötelező kamarai regiszt-
ráció ez év januárjában lépett
életbe. A cégeknek március
elsejéig kötelezően regisztrál-
niuk kellett magukat a területi
kamaránál. A Tolna Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara
honlapján elérhető adatlap
szerint a cégeknek meg kellett
adniuk többek közt a cégmé-
ret kategóriájukat, a tevé-
kenységi körüket, a székhe-
lyük adatait és elérhetőségei-
ket. Emellett eldönthették,
hogy megadják-e a statisztikai
létszámot és az árbevételükre,
valamint a külkereskedelmi
tevékenységükre vonatkozó
adataikat.  Ezekből a kamara
nyilvántartást készít a célból,
hogy javítsa az üzleti forga-
lom biztonságát, valamint a
vállalkozások és a kormány-
zat számára is könnyen hasz-
nosítható adatbázist hozzon
létre.

A regisztráció ugyanakkor
nem volt ingyenes, minden
vállalkozásnak 5000 forintot
kell befizetnie évente, amit,
amennyiben március elsejéig
elmulasztott megtenni, az
adóhatóság feladata lesz be-
hajtani. Sajtóértesülések sze-
rint ennek ellenére nem kell
rettegniük a cégeknek, hogy
kopogtatna az adóhivatal,
ugyanis a NAV nem indíthat
tízezer forintnál alacsonyabb
összegért behajtást. A jelenle-
gi szabályok szerint két év
nemfizetés után indulhat meg
az eljárás, ám nem kizárt,
hogy ezzel kapcsolatban jog-
szabály-módosítás születik a
közeljövőben.

Bár a vállalkozások nyilván-
tartásba vételükkel nem válnak
kamarai taggá, a regisztráció
fejében ingyenes kamarai szol-
gáltatás is jár, mondta el la-
punknak Gubien-Dubai Erika,
a Tolna Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara munkatársa.
Ezek közé tartozik a gazdasági,
pénzügyi, adózási és hitelkére-
lemmel kapcsolatos tanács-
adás, az üzleti partnerkeresés
és a pályázatfigyelés is.
Gubien-Dubai Erika hozzátet-
te, a vállalkozásokkal kapcso-
latos kamarai nyilvántartás leg-
később június 1-jéig elkészül
és az interneten, a területi ka-
mara honlapjáról szabadon el-
érhető lesz.           Matus Dóra

Szolgáltatás is jár a díjért

A kivitelezési, előkészítési,
gyártási és irodai tevékenység-
nek is helyet biztosító 550 m2

alapterületű új csarnok épült a
Paksi Ipari Parkban. A beruhá-
zó, a Pakett Építőipari Kft. jel-
lemzően ipari beruházásokhoz
kapcsolódó építőmesteri mun-
kákat végez generálkivitelező-
ként. A pályázati támogatással
megvalósított fejlesztés során a
cég eszközállománya is bővült:
egy öttonnás híddaru, valamint
öt hegesztőgép vásárlása is a
projekt része volt. A telephely-

fejlesztő beruházás eredmé-
nyeként tovább bővülhet a cég
tevékenységi köre, így lehető-
vé válik, hogy a vállalkozás a
meglévő munkahelyet meg-
őrizze, emellett négy új mun-
kahelyet is teremtett. Az új
csarnok a tavasszal befejező-
dött területrendezés utáni első
betelepülő az ipari parkban, a
paksi vállalkozást hamarosan
újabbak követik, tájékoztatott
dr. Sztruhár Sándor a Paksi
Ipari Park Kft. ügyvezető igaz-
gatója.                              -dal-

Új betelepülő
az ipari parkban
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Atomerőmű

A paksi vállalkozások – sport-
nyelven szólva – hozzák a for-
májukat, így stabilak a város be-
vételei, fogalmazott Hajdú János
polgármester. A város vezetője
azon a találkozón beszélt erről,
amelyre többéves hagyományt
követve a legnagyobb összegű
adót fizető vállalkozások képvi-
selői kaptak meghívást. Hozzá-
vetőleg harminc-harmincöten
ülték körül az asztalt a Prelátus-
ban, ahol Hajdú János polgár-
mester és Tell Edit alpolgármes-
ter arról számoltak be, hogy a
város mire fordítja az adóbevéte-
leket és milyen környezetet biz-
tosít a gazdálkodó szervezetek-
nek, a Pakson élőknek. 

Hajdú János azt mondta, a be-
fizetett adó a múlt évben is
emelkedett valamelyest, ami
alapvetően a legnagyobb adózó
második legjobb évének kö-
szönhető, de a többi nagyadózó
fizetési hajlandósága is jó. A vá-
ros helyi adóbevétele a tervek
szerint a múlt évihez hasonlóan
alakul, azaz 4,7 milliárd forint
körül lesz 2012-ben.

A 2012-es év nem érinti ne-
gatívan Paksot. Sőt, közel
százmillió forinttal kevesebbet
von el az állam adóerőképes-
ség kiegyenlítés címen, így az
állami elvonás hatszázmillió
alatt lesz. A polgármester ki-
emelte, a takarékos városüze-
meltetés és intézményfenntar-
tás mellett jelentős összeg jut
beruházásra. Ritkaságszámba
megy, hogy 2,6 milliárd forin-
tos fejlesztést tartalmazó költ-
ségvetési előterjesztést nyújt-

hat be. Az, hogy a főösszeg 25
százalékát meghaladó mértékű
beruházás valósulhat meg, jó
lehetőséget ad a forrás- és
megrendeléshiánnyal küszkö-
dő vállalkozásoknak. 

Hajdú János azt mondta, azok
a vállalkozások, amelyek szá-
mára a helyi rendelet ezt lehető-
vé teszi, általában civil szerve-
zeteknek juttatják adójuk egy
részét. A legnagyobb adófizető
paksi atomerőmű pedig évek óta
olyan célokra rendeli, amelyek

az egész város érdekeit szolgál-
ják. Tavaly a rendelőintézet
röntgengépének cseréjét segítet-
ték ezzel, idén a digitális archí-
vumra esett a választás. 

Hamvas István, a paksi atom-
erőmű vezérigazgatója azt
emelte ki: azáltal, hogy az
atomerőmű – azon túl, hogy
biztos adófizetője a városnak –
munkavállalói és beszállítói
számára biztos jövedelmet biz-
tosít, elősegíti azt, hogy fizető-
képes kereslet legyen Pakson,
ami azoknak a vállalkozások-
nak is a javát szolgálja, ame-
lyek nincsenek közvetlen kap-
csolatban az atomerőművel.
Mint mondta, nemcsak a város,
hanem az egész régió fejlődé-
sét elő kívánják mozdítani. Er-
re szolgál a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítvány,
amelyet tavaly hoztak létre az-
zal a céllal, hogy pályázati
úton forrásokhoz segítsék az
erőmű közvetlen környezetét,
azaz a paksi, kalocsai és szek-
szárdi kistérség negyvenegy te-
lepülését.                        -vida-

Az egész régió fejlődését segítik

Harmadízben veti teljes körű
WANO-partnervizsgálat alá
magát a paksi atomerőmű. Az
Atomerőműveket Üzemeltetők

Világszövetsége különböző
nemzetiségű szakemberekből
álló vizsgálócsoportja egy hete
kezdte meg a munkát Pakson.

Összesen tíz területet, köztük a
karbantartást, tűzvédelmet, ok-
tatást vizsgálják helyszíni bejá-
rások, ellenőrzések és szemé-
lyes interjúk útján. A szakértői
csoportnak orosz, örmény, uk-
rán, bolgár, finn, szlovák és
amerikai tagjai is vannak. Veze-
tője a cseh Zbynek Grunda, he-
lyettese a szintén cseh Jaroslav
Vlcek.

Mittler István, a PA Zrt. kom-
munikációs igazgatója úgy tá-
jékoztatott, hogy a felülvizsgá-
latot az MVM Csoporthoz tar-
tozó paksi atomerőmű kezde-
ményezte, hogy összehasonlít-
hassa tevékenységét a legjobb
nemzetközi tapasztalatokkal. A
külső, független szakemberek
által végzett alapos és objektív
WANO-vizsgálat ugyanis azt

szolgálja, hogy a tagerőművek
saját gyakorlatukat összevessék
a nemzetközivel. 

A huszonegy fős csoport hét-
főn kezdte meg munkáját a
paksi atomerőműben. A vizsgá-
lat március 2-ig tart. Ezt más-
fél-két év múlva egy utóvizsgá-
lat követi majd, ami arra szol-
gál, hogy a vizsgálók a helyszí-
nen győződjenek meg az erede-
ti vizsgálatuk tapasztalatainak
hasznosításáról, eredményessé-
géről. 

A világszövetség – megalaku-
lását követően – az első part-
nervizsgálatát a paksi atomerő-
műben folytatta le 1992 febru-
árjában. Tizenhárom évvel ké-
sőbb, 2005-ben került sor a má-
sodik ellenőrzésre Pakson. 

Vida Tünde

Elkezdődött a WANO-partnervizsgálat 

Fotónkon a WANO ellenőrei éppen egy amerikai egyesült
államokbeli atomerőművet ellenőriznek.
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Március elsejétől bárki bejelöl-
heti egy térképen, hogy autó-
vezetőként, gyalogosként vagy
kerékpárosként milyen, általa
veszélyesnek tartott útszaka-
szon változtatna. Az új, gyalo-
gosok védelmére indított kam-
pány interaktív módon biztosít
lehetőséget a veszélyes útsza-
kaszok és átkelők feltérképezé-
sére. Lapunk megjelenésekor
már Pakssal kapcsolatban is ér-
keztek észrevételek.

A tavasz első napjával Minden-
ki gyalogosnak születik címen or-
szágos közlekedésbiztonsági
kampány indult a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium
kezdeményezésére. A kampány
központi fóruma a www.min-
denkigyalogos.hu oldal, ahol
várják az állampolgárok bejelen-
téseit az általuk veszélyesnek tar-
tott közlekedési helyszínekről,
csomópontokról. A honlapon
egy térkép segítségével bárki be-
jelölheti, hogy autóvezetőként,
gyalogosként vagy kerékpáros-
ként milyen, általa veszélyesnek
tartott útszakaszon tartana szük-
ségesnek változást, majd ezeket

az észrevételeket ellenőrzik és
szükség esetén be is építik a fej-
lesztési tervekbe. A kampányt
egy játék is kíséri márciustól,
amelyben a „Mindenki gyalo-
gos” matricát kiragasztók a face-
book közösségi oldalon közzéte-
hetik, hova ragasztották azt, és a
legtöbb lájkot kapott fotó nyer. A
matricás, fényképbeküldős játé-
kon keresztül jelezheti bárki,
hogy fontos számára a közleke-
dés résztvevői közötti partnerség
és a fokozott odafigyelés. A
kampány célja az, hogy felkeltse
a figyelmet a gyalogosok védte-

lenségére és a forgalomban részt-
vevők kölcsönös kiszolgáltatott-
ságára. 

Naponta történnek gázolásos
balesetek, a gyalogosok sokszor
a zebrán sincsenek biztonságban,
pedig egyetlen rossz mozdulat
elég egy halálos balesethez. Az
Európai Közlekedésbiztonsági
Tanács mérései szerint, ha egy
32 km/órával haladó autó elüt
egy gyalogost, a baleset halálos
kimenetelének esélye öt száza-
lék, míg abban az esetben, ha a
jármű 64 kilométer/órás sebes-
séggel halad az ütközés pillanatá-

ban, 85 százalék az esélye annak,
hogy a gyalogos életét veszti.
2010-ben, a legutóbbi összesítés
évében 2768 gyalogost ütöttek el
Magyarországon. Tragikus vég-
kimenetelű baleset Paks határá-
ban is történt rögtön év elején.
Január 19-én egy személyautó
gázolt halálra egy kerékpárját to-
ló férfit a 6-os főúton Paks hatá-
rában, a férfi a helyszínen életét
vesztette. Az eset kapcsán
Herman Gábor, a Paksi Rendőr-
kapitányság közlekedésrendé-
szeti osztályvezetője  megje-
gyezte, a gyalogosok, kerékpá-
rosok a legsérülékenyebbek, így
a közutak, gyorsforgalmi utak
mentén az ilyen balesetek végki-
menetele a legtöbb esetben na-
gyon súlyos vagy halálos. Éppen
ezért olyan fontos, hogy a gyalo-
gosok viseljenek láthatósági mel-
lényt és szemben a forgalommal,
tehát az út bal oldalán közleked-
jenek. A városban, ha van járda,
útpadka, kerékpárút, azt használ-
ják közlekedésre, ha pedig át
akarnak kelni az úttesten, zebrán
tegyék. Az osztályvezető hozzá-
tette, a gyalogosok odafigyelése
kevés, az autósoknak is olyan se-
bességgel kell megközelíteniük a
zebrákat – ahol a legtöbb baleset
történik –, hogy meg is tudjanak
állni. Matus Dóra

Kölcsönös odafigyeléssel 
elkerülhető a tragédia

Mivel közeleg az adóbevallási
határidő, a munkáltatóknak már
ki kellett adniuk az szja-bevallás
kitöltéséhez szükséges igazolást,
és sokak postaládájában meg is
jelentek az adóbevallási iratcso-
magok. Idén is többféle szja-
bevallási lehetőség közül lehet
választani azoknak, akik helyett
munkaadójuk nem végzi el ezt a
feladatot. A normál szja-bevallás
mellett összefoglaltuk azokat a
lehetőségeket, amelyekkel időt
és energiát spórolhat meg a kitöl-
tés során, bár ezek választását
több kritérium is korlátozza.

2012 igazi újdonsága a söralátét
néven elhíresült adónyilatkozat:
a mindössze A/4-es oldalnyi ira-
ton csupán néhány sor szerepel,
az azonosító adatokon kívül

mindössze három számot kell
feltüntetni: az éves keresetet, a
16 százalékos kulcs alapján ki-
számított adót, s azt, hogy a mun-
káltató előleg címén mennyit
fizetett korábban az államkasz-
szának. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) tájékoztatása
szerint ezt a lehetőséget idén akár
több százezren is választhatják,
bevallási postacsomagban közel
egymillióan kapták kézhez.
2012-ben is lehet élni a söralátét-
nél kicsit nagyobb, egyszerűsített
bevallás lehetőségével, amely-
nek nagy előnye, hogy az elszá-
molást gyakorlatilag az adóható-
ság tölti ki, az adózónak csak el-
lenőriznie kell azt, mondta el la-
punknak Orbán Zsanett, az adó-
hatóság Tolna megyei adóigaz-

gatóságának munkatársa. Az
egyszerűsített adóbevallásra feb-
ruár 15-ig lehetett jelentkezni, a
NAV ezt követően elkészítteti a
dokumentumot, és április 30-ig
elküldi az adózónak, akinek az
adatokat össze kell hasonlítania a
saját igazolásain szereplőkkel.
Ha nem talál eltérést, akkor alá-
írásával hitelesíti a bevallást és
visszaküldi május 21-ig. Tolna
megyében a hétfőig feldolgozott
adatok szerint 6234 magánsze-
mély nyújtotta be igényét az egy-
szerűsített bevallásra vonatkozó-
an, tájékoztatott Orbán Zsanett. 

További lehetőséget jelent a
csökkentett adattartalmú szja-
bevallás, amivel jelentősen
csökkenthető a kitöltésre fordí-
tott idő, mivel nem tartalmazza

az adózók által ritkán kitöltött
sorokat, oldalakat. A környezet-
védők figyelmébe ajánljuk,
hogy az internetes kitöltőprog-
ram felajánlja a kivonatolt
nyomtatás opciót, amire azért
érdemes klikkelni, mert így csak
a kitöltött oldalakat nyomtatja,
nem az egészet. Az adózók egy
része már túl is van a szokásos
procedúrán, ugyanis február 27-
ig kellett bevallást benyújtaniuk
az eva-alanyok többségének, az
egyéni vállalkozóknak és a be-
vételi nyilvántartást vezető beté-
ti és közkereseti társaságoknak.
Miután tavaly is ez volt az el-
járás, Pakson már nem hat az
újdonság erejével, hogy elekt-
ronikusan kell majd kitölteni a
helyi iparűzési adót. Az e-
nyomtatványokat az ügyfelek
tavasz derekától találják meg a
www.paks.hu honlapon. MD

Könnyebben vallhatjuk be
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Másodízben rendezi meg a Pro
Artis Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény összművészeti
fesztiválját, amely – mint Simon
Péter igazgató ígéri – gazdagabb
lesz programokban, mint a tava-
lyi. A rendezvényre, amelyet a
Csengey Dénes Kulturális Köz-
ponttal partnerségben, s az ön-
kormányzat támogatásával ren-
deznek, gőzerővel készülnek. A
március 19-én kezdődő, egy hé-
ten át tartó fesztivál műsorrend-
je már teljes, lesznek szakmai és
populáris elemei is. Az előbbiek
közé tartozik a drámatanári to-
vábbképzés, utóbbiak közé több
nagyszabású koncert és előadás.
A részletekről Simon Péter el-
mondta, hogy hétfőn nyitják
meg a képzőművész tagozatos
tanítványaik kiállítását. Ugyan-
ezen a napon olyan családok
lépnek színpadra, ahol szülők is,
gyerekek is muzsikálnak, mű-
vészkednek. Március 20-án,
kedden lesz a drámakurzus, il-

letve nyílt nap az iskolában. A
következő nap az ütősöké, ezért
kapta a Dobszerda nevet. Ekkor
tartanak egy regionális ütőstalál-
kozót, este pedig egy szintén
ütős hangversenyt, illetve erre a
napra várják a pécsi művészeti
gimnázium balettkarát, amely
egy klasszikus balettelőadással
örvendezteti meg a közönséget.
S ha már volt Dobszerda, lesz
Szerelemcsütörtök és Szita-szita
péntek is. Előbbinek a kulturális
központ nagyklubja lesz a szín-
tere, szervezője Tell Edit alpol-
gármester és Hefner Erika, a
kulturális központ igazgatója.
Hogy a paksi iskolák magyarta-
nárait vagy a felnőtt színjátszó-
kat vonják-e be, az még előttem
is titok, árulta el Simon Péter,
aki arról is beszámolt, hogy pén-
teken a képzőművészeti tagoza-
tosok szitáznak a Paksi Képtár-
ban, illetve egy regionális vonós
kamarazenei találkozó kezdő-
dik. Ennek részeként az Erzsé-

bet Szálló dísztermében Földesi
Lajos három különleges tehetsé-
gű tanítványával ad hangver-
senyt. Szombaton a Csengey
Dénes Kulturális Központ elő-
csarnokában fergeteges jazz-
koncerttel zárul a tavaszi

összművészeti fesztivál. Ide vár-
ják Borbély Tamást egy zenész-
társával, valamint a Sárik Péter
Triót. Az önkormányzat támo-
gatásának köszönhetően minden
program ingyenes, fűzte hozzá
az igazgató.                    -tünde-

Szita, szita péntek, 
szerelem csütörtök, dob szerda

Lemezt ad ki a pedagóguskórus
Nagyra törő álmokat dédelget
és ehhez mérten nagy léptek-
ben halad a Paksi Pedagógus
Kórus. Bár az énekkar még
kétéves sincs, máris lemezt
készít. Simon Péter karnagy
elmondta, hogy olyan minősé-
gi kórusmunkát szeretnének
végezni, amire még nem volt
példa Pakson. Saját eszköze-
ikkel szeretnék Paks hírét vin-
ni és bíznak abban, hogy a vá-
ros kulturális értékként tekint
rájuk.

Simon Péter arról is beszá-
molt, hogy a helyi értékek ápo-
lására, felkarolására – ami ese-
tükben a lemezfelvételt jelenti
– az önkormányzat humánpo-
litikai bizottságánál pályáztak
sikerrel. A most készülő CD
finanszírozására elnyert 350
ezer forint a felvétel költségeit
fedezi is, de az majd a „végel-
számolásnál” derül ki, hogy

sokszorosítani hány példány-
ban tudják. A terv 400-500 da-
rab, ami kereskedelmi forga-
lomba nem kerül, a kórus mű-
ködésének hátterét adó egye-
sület és a város tulajdona lesz.
Későbbiekben persze lesz mód
a további sokszorosításra. Az,
hogy elkészül a lemez, mér-

földkő a kórus életében, árulta
el a karnagy. A kórus – mint
mondta – egy hétvégét töltött a
felvétellel, amelynek a Pro
Artis művészeti iskola adott
otthont. A korongra került mű-
vek között kortársak és klasz-
szikusok egyaránt vannak. És
van paksi szerző is, ugyanis

Károly János szinte teljes
Paksi miséje és Ave mariája
ott van a felénekelt darabok
között. Mint ahogyan ott van
Ligeti György Magány című
darabja, két Mozart-feldolgo-
zás és Farkas Ferenc pataki di-
ákdalai közül néhány.  Simon
Péter kiemelte, annak ellenére,
hogy hálásabb a klasszikusok
közül választani, neki határo-
zott célja, hogy minél több
kortárs magyar és lehetőség
szerint paksi szerző művét ta-
nulják meg és énekeljék. 

A Paksi Pedagógus Kórus
vezetője azt is elárulta, hogy
még sok-sok munka vár rá és a
hangmérnökre addig, amíg
végleges formát ölt a hang-
anyag, az azonban már biztos,
hogy tavasszal tartanak egy
lemezbemutató hangversenyt,
ám ennek pontos időpontját
még nem tűzték ki.         -vida-

A tavalyi fesztivált Bánky József zongoraművész bemutató-
tanítása és koncertje nyitotta meg.
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Némi irigységgel tűzdelt elis-
meréssel hallgathatták a kívül-
állók a németkérieket, amikor –
a Csengey Dénes Kulturális
Központ vendégeként – eléne-
kelték himnuszukat. Mint ké-
sőbb kiderült, saját, humoros
elemekkel tűzdelt, dicsérő éne-
ke mellett sok másra is méltán
lehet büszke a település, amely
elsőként mutatkozott be a paksi
intézmény új sorozatában, a
Szomszédolóban. Ahogy Hor-
váthné Gál Erika polgármester
mondta, a falu apraja-nagyja
azonnal mozdult a hívó szóra.
Be is lepték a művelődési ház
minden zegét-zugát, hol tánco-
sok ropták, hol kézművesek se-
rénykedtek. Németkér amatőr
alkotói elhozták Paksra porté-
káikat, némelyikük – például
Ambach Erika keramikus – azt
is vállalta, hogy néhány fortély-
ra megtanítja az érdeklődőket.
A táncosokat sem ölbe tett kéz-
zel kellett nézni, aki akart, ma-
ga is táncra perdülhetett. A leg-
nagyobb tolongás azonban a
büfé előtt volt. És nem csak
azért, mert ott hűsítették magu-
kat a vendégek, hanem azért,
mert ott sereglettek össze a
németkéri asszonyok, hogy
megmutassák, hogyan nyújtják
a rétest. A rétesnyújtó villám-
tanfolyam eredményét, a te-
mérdek, finomnál finomabb ré-

test persze nem vitték haza, azt
mind a vendégek ehették meg. 

A Szomszédoló, amelyet a
Paksi Kistérségi Közkincs
Kerekasztal egy találkozóján
felmerült ötlet alapján indítot-
tak útjára, csak egyike volt
azoknak a programoknak,
amellyel a Csengey Dénes Kul-

turális Központ Kultúrházak éj-
jel-nappal keretében várta az
érdeklődőket. A sorban az in-
tézmény szakmai igazgatója,
Hefner Erika – mint a paksi
mozi alapítója – által megnyi-
tott moziplakát-kiállítás volt az
első február 17-én, pénteken. A
Panoráma kiállítóba látogatók

nem csak a mozi hőskorában
kalandozhatnak, lehetőségük
van arra is, hogy bepillantsanak
a filmforgatás kulisszatitkaiba.
Ebben az a Kultúrházak éjjel-
nappal keretében megnyílt fo-
tókiállítás volt segítségükre,
amelyen Kövi Gergő és Babai
István legújabb két filmjének
születéséről láthatnak úgyneve-
zett werkfotókat az érdeklődők.
Természetesen magukat a fil-
meket is bemutatták. A Kons-
tans címűt, amely 2010-ben ké-
szült, már több mint ötvenezren
látták az interneten, az index.hu
filmmegosztó oldalán. Az Állo-
más most debütált, de hasonló
sorsra szánják, mint elődjét: az
index.hu-n a közönség elé tár-
ják, s különféle filmszemlékre
nevezik. A két szerző, Kövi
Gergő és Babai István, a fil-
mekben közreműködő Tóth
Andrással és Hatvani Sza-
bolccsal az oldalán elárulta,
már megszületett a következő
kisfilm koncepciója, sőt az elő-
készületeket is megkezdték. 

Mozi után humor, aztán
megint film került terítékre a
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont pénteki palettáján. A So-
sem Ugyanaz Comedy Klub ed-
digi legjobb jeleneteiből váloga-
tott, majd egy Woody Allen-fil-
met vetítettek a színházterem-
ben. Mindeközben már egy tol-
nai együttes, a Másképp hangolt
a ház előterében. Pilisi István és
Pilisi Szabolcs bő egy órányi ze-
nei csemegét szolgáltattak,
ahogy a nevük is jelzi a megszo-
kottól eltérően, kicsit másképp.
Néhány sláger erejéig trióvá bő-
vült a duó, egy paksi énekes,
Lőrincz Tibor társult a zenekar-
hoz. Az akusztikus formáció be-
mutatkozása után Pilisi Sza-
bolcs immár egy funkys-bluesos
zenét játszó zenekar, a Dirr-
Durr élén nyűgözte le közönsé-
gét. Ha csak rövid időre is, de
ebben az együttesben is feltűnt
egy paksi zenész, Weisz Gábor
személyében.         Vida Tünde

Németkér szomszédolt 
a kulturális központban
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Összesen 151 diák, közöttük
15 középiskolás nevezett a Zrí-
nyi Ilona Matematikaverseny,
illetve a Gordius Matematika
Tesztverseny paksi területi for-
dulójára, amelyek házigazdája
évek óta a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola. A Matemati-
kában Tehetséges Gyermeke-
kért Alapítvány matekversenye
igen népszerű az egész ország-
ban, tavaly 65 ezren oldották
meg a feladatlapot. Az általá-
nos iskolák 3-8. osztályosainak
kiírt tudáspróba folytatásaként
hívták életre a Gordiuszt,
amely már a középiskolák 9-
12. osztályosainak szól. Mind-
két megméretés területi és or-
szágos fordulóból áll. A paksi
területire a város négy iskolája

mellett Dunaszentgyörgyről,
Németkérről és Nagydorogról
érkeztek fiatalok. A verseny
mindkét korosztály esetében a
logikus gondolkodásra épít. A
feladatsorral azt tesztelik, hogy
a megtanult matematikai tartal-
makat miként tudja a diák más
környezetben alkalmazni, ép-
pen ezért hangsúlyos a verse-
nyen a szövegértés és a kon-
centráció. A kecskeméti szer-
vezésű megméretés megyei
fordulónak számító paksi terü-
leti versenyéről a tíz legered-
ményesebb diákot hívják be a
március 9-i eredményhirdetés-
re. A következő lépcső már az
országos döntő lesz, ahol a me-
gyei első helyezettek tesztelhe-
tik ismét tudásukat.           -kgy-

Télűző népszokást idéztek fel
a Napsugár Óvodában. Két
tagintézményben kiszebábot
úsztattak, egyben pedig bá-
buégetéssel igyekeztek elker-
getni a telet és előcsalogatni a
tavaszt. A farsang időszaka
már véget ért, megkezdődött
a Húsvétot megelőző negy-
vennapos böjt.  

A farsang vízkereszttől hamva-
zószerdáig, a nagyböjt kezde-
téig tart. Ebben az időszakban
hagyományosan nagy lakomá-
kat, bálokat, népünnepélyeket
rendeznek. A farsang csúcs-
pontja a karnevál, magyar ne-
vén „a farsang farka”, ami a
farsangvasárnaptól húshagyó-
keddig tartó három nap, télbú-
csúztató is egyben. Számos vá-
rosban ekkor rendezik meg a
híres karneválokat, Magyaror-
szágon pedig a farsang legne-
vezetesebb eseményét, a mo-
hácsi busójárást, amely a télbú-
csúztató, tavaszköszöntő, oltal-

mazó, termékenységet varázsló
ünnepek családjába tartozik. A
busójáráshoz hasonlóan nép-
szerű télűző szokás a kiszézés.
Ilyenkor egy, a telet, hideget
jelképező, szépen felöltöztetett
szalmabábot végighordoznak
az utcákon, majd a folyóba
dobják. Ezt a szokást elevení-
tették fel a Napsugár Óvoda
három tagintézményében. A
telet jelképező bábukat közö-
sen készítették el a gyerekek-
kel, majd a Vörösmarty és a
Munkácsy utcai tagóvoda ki-
csinyei a Dunához mentek,
ahol versekkel, zajkeltő eszkö-
zökkel kísérve útjára engedték
a bábut a folyón. A dunaköm-
lődi óvodások a télkergetés egy
másik módját választották, el-
égették az elkészített bábut. A
Napsugár Óvodában fontosnak
tartják, hogy a gyerekek meg-
ismerjék a népszokásokat, a tö-
rekvés végigkíséri a nevelési
éveket. 

-gyöngy- 

Elűzték a telet
a Napsugár
Óvodában

A logikus gondolkodásra építenek
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A rutinosabb álláskeresők va-
lószínűleg szembesültek már
azzal a problémával, hogy né-
ha egy-egy álláshirdetésben a
leírtak részben vagy egyáltalán
nem fedik a valóságot, illetve
azzal, hogy a meghirdetett
poszt valójában nem létezik.
Cikkünkben egy olyan fiatal
álláskereső szólal meg, aki az
elmúlt egy év során egy tucat
fals állásajánlatba szaladt bele,
és egy szakértő hívja fel a fi-
gyelmet arra, hogyan ismerjük
fel és miként kerüljük el a ha-
mis álláshirdetéseket.

A hirdetési újságokban és az
interneten is egyre nagyobb
számban hemzsegnek hamis
állásajánlatok, esetleg kamu
távmunkaígéretek, amelyeket a
napi több száz hirdetés közül
lehetetlennek tűnhet kiszűrni.
Azonban néhány dolog mégis
közös bennük, például az, hogy
az első telefonhívást vagy e-
mailt követően valamilyen cí-
men pénzt kérnek a jelentkező-
től. Szintén 

gyanús ismertető-

jegy lehet, 

ha a feladó semmilyen konk-
rét munkát nem fogalmaz
meg, csupán azt kéri, írjunk
további információért. A ho-
mályos megfogalmazású hir-
detések csábítóak lehetnek,
ám akár többszázezres jöve-
delmet ajánlanak, akár töme-
gesen meggazdagodó embe-
rekről vagy külföldön már be-
vált módszerről szólnak, álta-
lában semmi nincs mögöttük.
Józan ésszel belátható, hogy
nincs az a cég, amelyik több
százezret fizetne havonta bo-
rítékolásért vagy e-mailek
küldözgetéséért, azonban több
hónapnyi kétségbeesett állás-
keresés után talán el is akar-
juk hinni, hogy ilyen létezhet.
Ugyanakkor a legnehezebben
elcsíphető csalások azok a

vállalkozások, amelyek reális
ígérettel és profillal, bank-
számlaszámmal rendelkez-
nek, miután azonban a mun-
kához szükséges továbbkép-
zésért fizettünk nekik, eltűn-
nek, mint a kámfor.

K. K. diplomája átvétele után
azzal a reménnyel indult el a
munkaerőpiacon, hogy sikerül
a szakmájában elhelyezkednie,
azonban gyorsan rá kellett jön-
nie, hogy nem csak ott, de más-
hol sem lesz egyszerű.  – Szá-
mos negatív tapasztalattal gaz-
dagodtam az álláskereséssel
töltött egy év alatt, miután el-
végeztem a főiskolát. Ezek 

80%-ban kamu 

állások voltak: 

előfordult, hogy meghirdettek
egy állást, ami kapcsán be is
hívták a pályázókat interjúra,
csupán később derült ki, szín-

játék volt az egész, a pozíciót
már jóval azelőtt betöltötték –
részletezi a pórul járt fiatal.
K. K. azonban hozzáteszi, a
leggyakoribb mégis az, hogy
a klasszikus ügynöki, házalós
tevékenységeket csomagolják
dekoratívabb köntösbe. „Ad-
minisztrációs munkakörbe
munkatársakat keresek” – idé-
zi a hirdetés szövegét interjú-
alanyom, amire ő rögvest je-
lentkezett is. E-mailen keresz-
tül hamar választ is kapott,
majd be is hívták egy szemé-
lyes beszélgetésre, ahol a
megszokott állásinterjú he-
lyett többedmagával kísérték
be egy terembe kiokítani a je-
lentkezőket a házalás rejtel-
meiről. Ekkor már felismerte
a szituációt, de a következő
hónapban ismét ugyanebbe a
cégbe szaladt bele, ugyanis
több néven, telefonszámmal
és e-mail címen hirdeti magát
hónapról hónapra. 

Kellemetlen szembesülni az-
zal, amikor a klasszikus ügy-
nöki vagy ún. MLM jellegű
pozíciókat adják el assziszten-
si, irodai vagy egyéb, az állás-
keresők körében népszerű ál-
lásajánlatként. Van, aki visz-
szaél a pályázók kiszolgálta-
tott helyzetével és trükköket
vet be, hogy betöltse ezeket
az egyébként nem alaptalanul
népszerűtlen munkaköröket,
mondta el lapunknak Sziller
Viktória HR-szakértő, az
egyik vezető álláshirdetési
portál tanácsadója. A szakértő
hozzátette, van néhány intő
jel, ami alapján gyanakodni
kell: ha az álláshirdetésben
nem szerepelnek a főbb fel-
adatok vagy homályos, kétér-
telmű a megfogalmazás, és
többet csak személyes talál-
kozó alkalmával tudhatunk
meg; nem találunk semmilyen
információt az adott cégről;
magas jövedelmet ígérnek
gyakran semmiféle képzettsé-
get nem igénylő munka elvég-
zéséért, illetve ha a hirdetés-
ben megadott telefonszám
emelt díjas. És hogy mit tehe-
tünk, ha átvertek? A jogi pro-
cedúra gyakran költséges,
hosszadalmas és valószínűleg
eredménytelen lenne, de ha
időnk engedi, megszerzett ne-
gatív élményeinket 

osszuk meg 

internetes fórumok

segítségével, 

hogy minél kevesebben esse-
nek bele ugyanabba a csapdába
vagy tegyünk panaszt a mun-
kaügyi felügyeletnél, tanácsol-
ja Sziller Viktória.  A tény az,
hogy kicsi az esély elkerülni az
ilyen típusú buktatókat, talán
ez az álláskeresési szakasz ta-
nulópénze, amin a legtöbb je-
lentkezőnek át kell esnie. 

Matus Dóra

Kamu hirdetések nehezítik 
az álláskeresést
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Mindig nyitott szemmel jár és
észrevesz olyan dolgokat, pil-
lanatokat, amelyek mellett
mások elmennek. Az életnek
ezeket az észrevétlenül mara-
dó finomságait örökíti és mu-
tatja meg fotóival Regényi
Gábor, akinek kiállítását a
Csengey Dénes Kulturális
Központ nagykiállítójában
még ezen a hétvégén láthatja
a közönség. A tárlatot márci-
us 8-án Csát Olga helyi alkotó
kiállítása váltja.

A fényképezéstechnika keltette
fel először Regényi Gábor ér-
deklődését még egyetemi évei
alatt, majd a képek tartalma is
foglalkoztatni kezdte. A három-
gyermekes édesapa a család és
a munka mellett sokáig nem-
igen hódolhatott hobbijának,
ám nyugállományba vonulása
óta több időt szentelhet a fotó-
művészetnek. A Kalocsán élő
okleveles gépészmérnök a
Dunatáj Fotókör alapító tagja és
elnöke. A kör tagjai kiemelt cél-
juknak tartják a technikailag és
tartalmilag egyaránt minőségi
fotózás népszerűsítését, amiben
saját példával járnak elől. Veze-
tőjük tavaly a Magyar Fotómű-
vészeti Alkotó Csoportok Or-
szágos Szövetségétől fotómű-
vészeti diplomát vehetett át,

rendszeresen sikerrel szerepel
különböző pályázatokon és szá-
mos kiállításon bemutatkozott
már itthon és határainkon túl,
Szerbiában, Horvátországban,
Szlovákiában és Romániában.
A paksi tárlaton bemutatott ké-
peit az köti össze, hogy önma-
gukban is gyönyörködtetnek,
ugyanakkor mindegyikben fel-
fedezhető valamilyen gondolat.
Ahogy az alkotó fogalmazott,
szereti a világot saját szemüve-
gén keresztül nézni, és reméli,
hogy ez a nézőben is gondolato-
kat ébreszt. 

Regényi Gábor kiállítását egy
helyi alkotó, Csát Olga 
A nő című olajfestmény-tárlata
váltja. Ahogy a kiállító honlap-
ján olvasható, a Pécsi Művésze-
ti Szakközépiskola után fényké-
pésznek tanult, majd egy ideig
fényképészként dolgozott, illet-
ve a Varga Rajzfilm Stúdióban
Mr. Beant rajzolta. A pillanat
megragadása, a fény és az ár-
nyék játéka festményein vissza-
térő motívum. Képei témája fő-
ként a nő, a test és a mögötte lé-
vő érzelem, a forma, a szín, az
erős kontraszt. Jellemzően
nagyméretű képeket fest, erőtel-
jes színekkel dolgozik. Csát Ol-
ga tárlatát a nemzetközi nőna-
pon délután 17 órakor nyitja
meg Péger József.        -gyöngy-

Fotókiállítás után
középpontban a nő

Diafilmklub indult a Kincske-
reső Gyermekkönyvtárban, a
havonkénti összejöveteleken a
vetítést beszélgetés és színezés
követi. A következő összejö-
vetelre március 29-én 10 óra-
kor várják az érdeklődő gyer-
meket és szülőket. 

A népszerű Sünizene-sorozat
lezárulta után olyan program in-
dításáról döntött a Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtár Kincske-
reső Gyermekkönyvtára, me-
lyen a legkisebbeknek kínálnak
rendszeres kikapcsolódási lehe-
tőséget. A diafilm egyre nép-
szerűbb, egyre többen kölcsö-

nöznek filmeket az intézmény
2200 darabos gyűjteményéből,
így esett a választás egy dia-
filmklub indítására, mesélte
Lázár Ágnes gyermek-
könyvtáros. A találkozókat havi
rendszerességgel, minden hó-
nap utolsó csütörtökének dél-
előttjére tervezik, de igény ese-
tén sűrűsödhet a klubalkalmak
száma. A diákat mindig az aktu-
ális ünnepnapokhoz kapcsoló-
dóan választják ki, így legköze-
lebb a húsvéthoz kapcsolódnak
a filmek, a vetítés után beszél-
getnek a történetekről, majd a
programot színezés, rajzolás
zárja.                                  -dal- 

Diafilmklub indult
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Telt ház előtt tartott Pakson elő-
adást diákoknak Varázsgombá-
tól a kémiai terrorizmusig cím-
mel a drogfogyasztásról az or-
szágszerte ismert toxikológus,
dr. Zacher Gábor. Amint a cím
is sejteti, igazán rendhagyó mó-
don: az önmagát munkaalko-
holistaként aposztrofáló szak-
ember nem mindennapi humor-
ral fordult kamaszkori közönsé-
ge felé; saját bevallása szerint
szenvedély nélkül lehet élni,
csak nem érdemes, ám tudni
kell megkülönböztetni a szen-
vedélyszerű viselkedést a szen-
vedélybetegségtől. Előadásá-
ban, bár a drogfogyasztás kapta

a főszerepet, szó esett az inter-
net- és facebook-függőségről is,
valamint a most divatos dizájner-
drogokról, amelyek fő kereske-
delmi felülete szintén az online
világ. Főállású apaként azt vall-
ja, fontos, hogy a szülők sokat
beszélgessenek gyerekükkel,
átlássák a napjait, teendőit, tud-
ják, mi foglalkoztatja, ugyanis
egyedül így lehet időben észre-
venni, ha valami nem stimmel,
probléma van. A Péterfy Sándor
utcai Kórház klinikai toxikoló-
giai osztályának vezetője el-
mondta, az állandóan változó
világgal, az újabb és újabb füg-
gőségekkel, módosított szerek-
kel a hatóságok is nehezen tar-
tanak lépést:  a drogfogyasztás
és -kereskedelem a rendszervál-
tás után nyert mind nagyobb te-
ret Magyarországon, a ‘90-es
években már volt olyan szer,
amit Európából hazánkban ész-
leltek  először. A közismert
addiktológus elárulta, azért va-
lamitől neki is függenie kell,
egyrészt munka- és családmáni-
ás, másrészt mogyorós csokolá-
dé nélkül el sem indulhat a nap-
ja, és a pipájától sem szabadul-
na meg semmi pénzért.       MD 

Munkaalkoholista
a szenvedélyekről
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Jó napot, mi újság?

Harmincnyolc év telt el azóta, hogy fele-
ségével az oldalán, aki akkor még csak
menyasszonya volt, Faller Dezső leszállt
a távolsági buszról, és a konzervgyártól –
más közlekedési eszköz nem lévén – ki-
ballagott Biritóra, a Paksi Állami Gazda-
ság központjába. A fiatal mezőgazdasági
gépészmérnök bizalmat és állást kapott.
Közös életüket Gyapán, munkásszállón
kezdték, egy szobában. Első este, amikor
úgy gondolták, tesznek egy sétát új ottho-
nukban, kis híján sírva fakadtak, hiszen
még közvilágítás sem volt. 

Nagy utat tett meg azóta Faller Dezső, aki-
vel nyugdíjas évei első napjaiban Virág ut-
cai otthonának hangulatos, PSE-pályára né-
ző teraszán beszélgetünk. Bugyuta kérdé-
semre, onnan nézi-e a meccseket, meg-
nyugtat, hogy nem. Ami nem is csoda, a
futball fontos szereplő az életében: ma is
tagja a PSE elnökségének és ötvenéves ko-
ráig maga is focizott. Ahelyett, hogy ezzel
az örökzöld témával folytatnánk, Faller De-
zső elárulja, hogy Vámosmikolán, egy Pest
megyei, Ipoly-parti faluban nőtt fel. Szülei
elváltak, édesanyjának, aki a gyógyszertár-
ban takarított, nagyanyja segített a gyer-
meknevelésben. – Szerencsém volt, min-
dent megtettek, hogy tanulhassak – mondja
Dezső, aki élt is a lehetőséggel: négy diplo-
mát szerzett, kettő szakmait és kettő politi-
kait. Az első a Debreceni Agrártudományi
Egyetem gépészmérnöki kara volt, ahol sok
más sorsfordító is történt vele. Itt ismerke-
dett meg – március 4-én negyven éve – ne-
jével, és itt lépett be a Magyar Szocialista
Munkáspártba 1974-ben. Ugyanebben az
évben állt meg a főiskola hirdetőtáblája
előtt, amely tele volt álláslehetőségekkel, itt
látta meg a paksi ajánlatot…

Az egyszobás, lavóros romantikának ha-
mar búcsút mondhattak, mert a fiatal mér-
nököt egy hónap múlva műhelyfőnöknek
nevezték ki, és kaptak egy háromszobás la-
kást. Ide érkeztek sorban a gyerekek: Me-
linda, Péter és Gábor, és itt laktak addig,
amíg kislányuk elérte az iskolás kort. 

A Paksra költözés munkahelyváltással is
járt: Faller Dezső elszegődött a paksi atom-
erőműbe, ahol azonban csupán hét hónapot
töltött, annak ellenére, hogy nagyon meg
voltak vele elégedve. Ekkor ugyanis az
MSZMP-be hívták dolgozni. Korábban is
volt már erre példa, hiszen mindig ott volt a
sűrűjében, hol úttörőként, hol KISZ-titkár-

ként, hol alapszervezeti titkárként, de egé-
szen addig elhárította a felkérést, mondván,
meg akarja tanulni a szakmáját. Az egész
család összeült, hogy megvitassák, merre
tovább. Végül a pártmozgalomra esett a vá-
lasztás. Ennek eredményeként előbb a poli-
tikai főiskolán oroszt tanult, majd immár
oroszul elvégezte Moszkvában a Szovjet
Kommunista Párt társadalomtudományi
akadémiáját. Ekkor 1988-at írtunk. Nem
sokkal később jött az újabb jelentős fordu-
lat: megszűnt a párt. 

– Én voltam a város utolsó első titkára. Én
zártam 1989. december 31-én a pártszékhá-
zat – mondja és hozzáteszi: neki kellett tíz
ember kezébe adni a munkakönyvet is. Az-
tán pedig új életet kellett kezdeni. A költ-
ségvetési üzemhez került, ahol a gépészet-
szállítás részleg vezetésével bízták meg. A
cég akkor igen jelentős volt majd’ ezer dol-
gozójával, milliárdos árbevételével. Neki
kilencvenhat ember került a keze alá, köz-
ben vissza kellett tanulnia a szakmájába, és
ki kellett érdemelnie az emberek megbe-
csülését, miközben kétsége sem volt afelől,
hogy az esztergályosműhelyre festett ejtő-
ernyő neki szól. – Rövid idő múlva elfogad-
tak, megszűnt az ellenérzés, ami a pártkáde-
rekkel szemben, valljuk be, sokszor jogo-
san megvolt – összegzi. Rövidesen új fel-
adat talált rá, az akkor még ötvenszázalékos
önkormányzati tulajdonnal megalakuló
Renimpex DC Kft. ügyvezetője lett. Ennek
éppen húsz esztendeje. Azonnal iskolapad-
ba ült, elvégezte a Pénzügyi és Számviteli
Főiskolát, mert érezte, hogy közgazdasági
ismeretek nélkül cégvezetőként nem boldo-
gulhat. A cégnek fénykorában 51 alkalma-

zottja volt, az önkormányzati részesedés lé-
pésről lépésre dolgozói tulajdonba került,
végül ő lett a többségi tulajdonos. Így volt
ez az elmúlt év végéig, amikor – élve a so-
ha vissza nem térő lehetőséggel – nyugdíja-
zását kérte. Ezzel együtt eladta üzletrészét is,
mert a 2008 óta tartó gazdasági válság egyre
inkább begyűrűzött hozzájuk, megjelent a fi-
zetésképtelenség. Elkezdődtek a körbetarto-
zások, embereket kellett elküldeni. Ez a feje-
zet január 19-én zárult le életében, az volt az
utolsó munkanapja. Ezzel együtt az MSZP-
ben, amelynek tíz éve vezette a városi szer-
vezetét, „egy lépést hátralépett”, nem jelöl-
tette magát a városi elnöki posztra. Úgy gon-
dolja, az új feladatok új szemléletet, lendüle-
tet kívánnak, amit nem szeretne fékezni
„esetleges beidegződéseivel”. 

A munka és a politika mellett számos
egyéb is belefért Faller Dezső életébe, ami –
hangsúlyozta – egyrészt a támogató családi
háttérnek, elsősorban nejének köszönhető,
illetve annak, hogy a Renimpexnél is jó csa-
pat vette körül. 1992-től tagja a PSE elnök-
ségének, 1994 óta az önkormányzatnak,
2002 és 2010 között a Paksi Atomerőmű
Zrt. igazgatósága, illetve felügyelőbizottsá-
ga tagja volt. Az önkormányzati munkáról
azt mondja, leginkább az elején volt élveze-
tes, pedig bizony nem volt ritka, hogy hajna-
lig ott ültek az ülésteremben. Sokszínű volt
a testület, de jól kijöttek. Nagy viták voltak
ugyan, de építő jellegűek, nem pedig szemé-
lyeskedők. Magáról azt mondja, soha nem
volt konfliktusa, amiért párttitkár volt, min-
denkivel szót értett, és ugyanolyan tisztele-
tet kapott, mint amit ő adott.

Most egy más kihívásnak igyekszik meg-
felelni: megpróbál nyugdíjasként beillesz-
kedni. Unatkozni nem fog, gyakran hódol
majd szenvedélyének, a főzésnek, sütésnek;
ha megjön a jó idő, a kertet rendezi.  Mint
mondja, voltak sikerek és kudarcok az életé-
ben, de összességében jól mentek a dolgok
és a szegény vámosmikolai fiúnak sikerült
egy viszonylag jó egzisztenciájú családot
„felépítenie”. Most is kiegyensúlyozottnak
látja a világot, és ő maga is jól érzi magát
benne. 

– Szerencsések vagyunk, a gyerekeink
egyenesben vannak, itt vannak körülöttünk.
Más mehet Londonba vagy Münchenbe, ne-
künk csak néhány utcányit kell, hogy együtt
legyünk. Tudunk egymásra támaszkodni,
összetartó család vagyunk – jegyzi meg.       

Vida Tünde

Nyugdíjas éveire készül
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A Körmend elleni nagyarányú
győzelem után, a Magyar Ku-
pában kellett bizonyítani a
paksi piros-kék csapatnak, a
bajnokság éllovasa, a szom-
bathelyi Falco érkezett a
Gesztenyés útra. A rossz idő
ellenére – köszönhetően az új
edzőnek és a Körmend
legyőzésének – sokan látogat-
tak ki a hétközi összecsapás-
ra. A meccs úgy indult a hazai
szurkolók számára, mint egy
álom, tíz perc után 38-22-es
vezetés, ráadásul tíz kísérlet-
ből nyolc darab hárompontos
találat esett a vendéggyűrűbe.
A második negyedben össze-
sen három találatig jutó ven-
dégek egyszerűen nem tudtak
mit kezdeni az ASE rendkívül
gyors játékával, és szigorú vé-
dekezésével. Fél óra elteltével
már 40 ponttal ment a hazai
csapat, amely ezen az estén
szétzilálta és nagyon megver-
te ellenfelét. ASE–Falco-
Szova KC Szombathely 107-
64. Nem pihenhettek a babér-
jaikon a játékosok, idegenbeli
fellépés várt rájuk. Jászbe-
rényben nem könnyű vendég-

nek lenni, az NB I újonca
megkeseríti az odalátogató
csapatok életét. A lendület
azonban tovább tartott, és a
harmadik negyedbeli kisebb

hullámvölgytől eltekintve a
mérkőzés az ASE részéről
magabiztos játékot és győzel-
met hozott. Jászberényi
KSE–Atomerőmű SE 78-94.

Nem tudni, minek köszön-
hető, de ebben a szezonban
nem egy, nem kettő olyan
mérkőzést játszottak a kosár-
labda NB I-ben, amikor látvá-
nyos nagyarányú győzelmek
és vereségek követik egy-

mást, több csapat háza táján
is. Sajnos az ASE az utóbbiba
szaladt bele a Magyar Kupa-
visszavágón Szombathelyen,
egy botrányos végű összecsa-

páson. A paksi csapatnak 43
pontos előnyét sikerült majd-
nem elherdálni, de az utolsó
percekben hideg fejjel értéke-
sített büntetőknek köszönhe-
tően mégis Williamsék örül-
hettek. A mérkőzés króniká-
jához hozzátartozik, hogy az
utolsó percben a hazaiak kö-
zül Pantelic ököllel ütött Tóth
Ádám felé, szerencsére az
ütés nem sokkal ugyan, de

célt tévesztett. A magáról
megfeledkező, súlyosan
sportszerűtlen játékost kiállí-
tották. Falco-Szova KC
Szombathely–Atomerőmű
SE 101-66. Összesítésben az
Atomerőmű SE 173-165-ös
kosáraránnyal jutott a legjobb
négy közé. A kínos vereség-
nek áldozatul esett Hernold
Gardener is, a mérkőzések
óta mélyen tudása alatt telje-
sítő centertől elköszönt az
ASE szakosztályvezetése. 

A hétközi vereség után adva
volt a lehetőség a javításra, a
legjobbjait nélkülöző Kapos-
várt fogadták Morgenék a
Gesztenyés úton. Az előzetes
várakozásoknak megfelelően
különösebb erőlködés nélkül
győzött az ASE, a záró ne-
gyed előtt már 26 pont volt a
hazai csapat előnye.
Gutierrez edző az utolsó há-
rom percben már a fiatalokat
játszatta, de a komplett KKK
még így sem tudta jelentősen
csökkenteni hátrányát. Atom-
erőmű SE–Kaposvári KK
86-62.              

(joko)

A négyes döntőben az Atomerőmű SE

Megérkezett az ASE kosárlabda-
csapatának új centere, Timothy
Michael Frost (született 1980-
ban, 208 cm, 107 kg), aki már
dolgozott együtt Enrique
Gutierrez Garcia vezetőedzővel.
A játékos az USA egyetemi baj-
noksága után Európában játszott
a német Bundesliga 1-ben és 2-
ben, a spanyol másodosztályban
és Finnországban. A tengerentú-
lon Argentínában és Uruguay-
ban is szerepelt.

Az alapszakaszt követően már
a rájátszás zajlik a városi te-
remlabdarúgó-bajnokságban.
Az A csoportban, vagyis a fel-
sőházban a Kreszpark Rangers
toronymagasan lett első a nyitó
kört követően, míg a B osztály-
ban a Tar és Tar Security
mondhatja el magáról ugyan-
ezt. A rájátszásban a Kreszpark
győzelemmel kezdett, előnye
szinte behozhatatlan a riváli-
sokkal szemben, így az idei so-
rozat első számú aranyesélye-
sévé lépett elő. A második he-

lyért azonban nagy lesz a küz-
delem, az ezüstéremért a Dió-
fa, a Ferr-Kert, a Trend Bútor
és az Ovit SE harcol egymás-
sal. Az A csoport alsóházában
korábbi győztesek is találha-
tók, így a Fefe-Paks Beanett
vagy a City. A B osztályból az
első két helyezett juthat fel jö-
vőre a legjobbak közé, itt a Tar
és Tar Security mögött a Juice
Ibiza, az S.T.L. Kft., a Budai-
Hanol brg. és az Arany-Ászok
verseng. A bajnokság március
17-én zárul.                           efgé 

A Kreszpark
Rangers esélyes 
az aranyéremre

Hatvanegy versenyző raga-
dott ütőt a PSE Teniszcsarno-
kában és mérettette meg ma-
gát az idei fedett pályás után-
pótlás-bajnokságon, a 38 fiú
és 23 lány összesen tizenegy
csoportban küzdött az érme-
kért. A paksi fiatalok a trénin-
gekről már jól ismerik egy-
mást, éppen ezért komoly
presztízsharc volt egy-egy
összecsapáson. – A verseny
mindig más, mint az edzés,
hiszen tétre játszanak az indu-
lók. A kisebbek közül páran
elkeserednek, néha el is pi-
tyergik magukat, de ez így
van rendjén. Annak viszont

nagyon örülök, hogy minden
korosztály szépen fejlődik,
ami meglátszik a teljesítmé-
nyükön – mondta el Kacsó Ti-
bor versenyigazgató. A höl-
gyek mezőnyében Barta Kitti,
Papp Dominika, Moró Vivien,
Sziklási Kata és Szilágyi Han-
na diadalmaskodott, míg a fi-
úknál Izsák Adrián, Simon
Bence, Kertész Milán, Debre-
czeni Zalán, Szarvas Bence és
Ivádi István vehetett át arany-
érmet. Az utánpótláskorúak
legközelebb már a szabad ég
alatt, salakos pályákon, ta-
vasszal mérik össze tudásu-
kat.                                 röné

Tenisz utánpótlás-
bajnokság
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A cselgáncsozók olimpiai
kvalifikációs Világkupa-soro-
zatának prágai viadalán
bronzérmet nyert az ASE 81
kg-os versenyzője, Csoknyai
László. A paksi dzsúdós né-

met, román és örmény ellen-
felek legyőzésével a legjobb
nyolc közé jutott, ahol veresé-
get szenvedett a grúz
Gviniasvilitől. Tovább tudott
azonban küzdeni a vigasz-
ágon, ahol először ipponnal
diadalmaskodott a moldovai
Bocan ellen, majd a bronz-
mérkőzésen hat másodperccel
a vége előtt szerzett jukóval
intézte el a grúz Ciklaurit, és
felállhatott a dobogó harma-
dik fokára. Csoknyainak a
bronzérem ellenére az utolsó
pontszerző viadalon, az áprili-
si cseljabinszki Eb-n is rajt-
hoz kell állnia, hogy kiharcol-
ja a londoni olimpián való in-
dulás jogát.                   (joko)

Bronz Prágából
Rangos eseménynek szolgált
otthonául a Deák Ferenc Álta-
lános Iskola tornaterme, itt ren-
dezték ugyanis a megye leg-
jobb röplabdacsapatainak ve-
télkedését. A diákolimpián a 4.
korcsoportban az általános is-
kolák 7-8. osztályos fiú és lány
egyletei mérkőztek egymással,
körmérkőzéses rendszerben. 
– A fiúknál bárki bárkit le-
győzhet, a csapatok felváltva
nyerik a szetteket. A húszpon-
tos meccseken tízpontos előny
semmit sem számít, hihetetlen
mélységekből képesek a gár-
dák győzni és komoly vezetést
is el tudnak adni – latolgatta az
erőviszonyokat Poór József, a
diákport-bizottság elnöke. Míg

a fiúk mezőnyében kusza volt a
helyzet, a lányoknál a papírfor-
ma alapján a paksi Balogh An-
tal Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium kiemelkedett tu-
dásban a többi egylet közül.
Kalász Miklós lányai heti két
edzésen vesznek részt, vala-
mint többen játszanak a városi
röplabdabajnokságban is. A lá-
nyoknál végül a favorit csapat,
vagyis a Balogh Antal Katoli-
kus Általános Iskola és Gimná-
zium diadalmaskodott, míg a
fiúknál a Bonyhád végzett az
első helyen. A győztesek az or-
szágos elődöntőbe jutottak,
melyet a tervek szerint május-
ban, szintén Pakson rendeznek.  

efgé

Röplabdatorna
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Hétévesen a Goldball FC-nél
ismerkedett meg a futballal,

majd az MTK fiókcsapatánál, a
MAC–Népstadionban nevelke-
dett Eppel Márton, az MVM
Paks OTP Bank Ligában sze-
replő labdarúgócsapatának leg-
frissebb szerzeménye. A húsz-
éves játékos tagja az U21-es
válogatottnak. – 2009-ben
Nyíregyházán léptem először
pályára az élvonalban, majd a
Zalaegerszegnek lőttem első
gólomat. Tavaly nyáron Fran-
ciaországban figyelt fel rám a
Nijmegen együttese, le is iga-
zoltak, így az őszt Hollandiá-
ban töltöttem. Mivel sérülten
kerültem külföldre, nem sok

játéklehetőséget kaptam. A té-
len szerződést bontottunk,
majd az MTK-val készültem.
Február közepén keresett meg
az MVM Paks, a megállapo-
dást követően a törökországi
edzőtáborba már új társaimmal
utazhattam – mondta el Eppel
Márton. Kis Károly vezető-
edző belsővédőként számít rá,
ami nem teljesen új poszt szá-
mára. Eppel csatárként kezdte
karrierjét, ám Garami József a
fővárosi klubnál védőként is
szerepeltette. Pakson Éger
Lászó, Fiola Attila, Gévay
Zsolt és Szabó János is a véde-

lem tengelyében játszik. – Tu-
dom, hogy a csapatba kerülé-
sért keményen meg kell dol-
goznom, de bízom magamban,
szeretem a kihívásokat. Azért
igazoltam ide, hogy futballoz-
zak és sikereket érjek el a zöld-
fehérekkel, de továbbra sem
mondok le arról, hogy egyszer
még külföldön szerepeljek –
fogalmazott az MVM Paks lab-
darúgója. Eppel Márton a
DVSC–Teva elleni 1:0-ra elve-
szített paksi Ligakupa-találko-
zón a második félidőben kapott
lehetőséget.

Faller Gábor

Eppel Mártonnal bővült a keret

SPITZMÜLLER GÓLJÁVAL 1:0-
ra győzött a DVSC-Teva az
MVM Paks ellen a Ligakupa
negyeddöntőjének első, paksi
találkozóján, ahol a játékosok-
nak a hózáporral is meg kellett
küzdeniük. A mérkőzés első
félidejében hiába irányított Kis
Károly egylete, a folytatásban a
vendégek megszerezték a ve-
zetést, amit a lefújásig meg is
őriztek, így Kondás Elemér
gárdája várhatja kedvezőbb po-
zícióból a visszavágót. 

– Az első félidőben három-négy
óriási helyzetet hibáztunk el. El-
dönthettük volna, ha nem is a to-
vábbjutást, de a mérkőzést min-
denképpen. A második félidő-
ben a Debrecen jóval zártabb
volt, nem tudtuk őket feltörni.
Nem adjuk fel, de ahhoz, hogy
továbbjussunk, bravúrra lesz
szükség – nyilatkozta Kis Ká-
roly, az MVM Paks vezetőedző-
je. A kupacsata második felvo-
nását március 7-én, Debrecen-
ben rendezik.                   -röné-
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Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Tervezői gyakorlattal 
rendelkező gépészmérnökök 

jelentkezését várjuk 
paksi munkahelyre. 

Feltétel: Solid Edge ismerete. 
Jelentkezés: 

robolution@robolution.eu

A TEIT 
kalocsai látogatóközpont 
(Szent István király út 35.)

nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

A Tolna Megyei Sportszövet-
ségek Szövetsége megválasz-
totta 2011 legjobb sportolóit. A
férfi kosárlabdázók között
Körtélyesi Gergelyt, az ASE
játékosát választották az elmúlt
év legjobbjának. A soproni
születésű, 28 éves, 203 cm ma-
gas játékos 2009 őszén költö-
zött Paksra. Az Atomerőmű
csapatával egy bajnoki ezüst,
egy bajnoki negyedik és egy
Magyar Kupa negyedik helye-
zés az eddigi eredménye. A
magyar válogatottban húsz al-
kalommal lépett pályára.

– Minek köszönheted szerin-
ted ezt a kitüntető címet?

– Talán a játékomnak, az aka-
raterőmnek, a pályán tanúsított
hozzáállásomnak. Felnőtt játé-
kosként ez az első ilyen elisme-
résem, még otthon ifiként és ju-
niorként voltam Győr-Moson-
Sopron megye legjobbja.

– Voltál válogatott is, mosta-
nában nem hívtak a nemzeti
csapatba?

– Voltam ifi, junior és felnőtt
válogatott is, utoljára még sop-

roni játékosként a Mészáros
Lajos, Braniszlav Dzunics,
Sabáli Balázs vezette csapat-
ban húztam címeres mezt. Ta-
valy és az idén is visszamond-
tam a felkérést. A 2009/2010-
es idény vége felé műtötték a
bal térdemet. Szerencsére a
műtét sikerült, de az
időjárásváltozást, az extrém
terhelést megérzem, ezért vi-
gyázok rá. Lehet, hogy sokan
nem értenek meg, de ez az én
életem, az én karrierem – így
döntöttem. Rátgéber László
szövetségi kapitány is tisztelet-
ben tartja ezt.

– Pakson a negyedik edző ke-
ze alatt dolgozol. Milyen emlé-
keid vannak velük kapcsolat-
ban?

– Edzőváltáskor elvben min-
den játékos tiszta lappal indul,
viszont mindenkinek újra meg
kell mutatnia, mit tud. Bra-
niszlav Dzunicstól sokat tanul-
tam a kosárlabdáról, viszont az
edzésmunka, amit végeztetett,
nem volt való a lábaimnak.
Horváth Imrénél először még
négy légiós volt, és elég nehéz
volt bekerülni, de a szezon vé-
gére egész jó lett a kapcsola-
tunk, a második év végére pedig
szinte barátivá vált a viszo-
nyunk. Völgyi Péter az alapozás
alatt kinyilvánította, hogy nem
vagyok 15-20 perces játékos, én
ezt nem akartam elfogadni.
Ahogy csordogált a bajnokság,
olyan csapatoktól is kikaptunk,
akiktől nem lett volna szabad.

Most itt van Gutierrez edző, aki
a 3-as poszton számít rám.

– Idáig 4-es poszton játszot-
tál, nem furcsa az új felállás?

– A spanyol mester keze alatt
a Körmend ellen nagyjából tíz
percet játszottam a 4-es poszton,
azóta Ferdit és Kámit játszatja
ott. A junior csapat óta nem ját-
szottam a 3-as poszton, pedig
nagyon szerettem. Most itt a le-
hetőség, hogy bizonyítsak.

– Paksi pályafutásod során
sok játékossal játszottál együtt.

– Akire felnézek, a magas-
sága miatt is, az Gulyás Robi.
Kicsit tartottam tőle, amikor
idekerültem, de kellemes
meglepetés volt. Nagyon sok
mindenben segített és segít a
mai napig is, jó barátok va-
gyunk. Sok mindent tanultam
tőle, nagyon szerettem vele
játszani. Ha neki passzoltam a
labdát, az kosár lett vagy lefa-
ultolták, vagy úgy kipasszol-
ta, hogy csak dobni kellett.
Nem játszottam még soha
ilyen intelligens és jó kezű
centerrel, mint Robi. Medve
Máté, aki most Jászberényben
játszik, nagyon tehetséges, de
Pakson kevés lehetőséget ka-
pott. Igaz, ott volt előtte Hor-
váth Ákos, Kiss Zsolt, Zalán.
Aztán Mike English, Nick
Williams, hasonló kaliberű já-
tékosok – angolul kissé fool-
ish –, ezenkívül Zo Williams,
Kacsa és Ferdi, akiket kiemel-
nék. Mészáros Zalán nagyon
hatékony volt csapatkapitány-

ként, mindig tudta, mit kell
mondani, mivel tud hatni a
csapatra.

– Élő szerződésed van a
2012/2013-as bajnokság végé-
ig, látod már a jövőt?

– Az még messze van, de
azért vannak hosszú távú terve-
im. Akadnak más dolgok az
életemben a kosárlabdán kívül
is: van családom, menyasszo-
nyom, lassan babát szeretnénk.
Majd kiderül, hogy Tóth Jáno-
sék mit gondolnak velem kap-
csolatban, de ez még a jövő
zenéje. Magyarországon csak
két helyen tudom elképzelni a
játékot: Pakson vagy Sopron-
ban. Sehol máshol.

– Eléggé különböző városok,
hogy érzed magad a Duna
partján?

– Eleinte furcsa volt, ez az el-
ső csapat a Sopronon kívül,
ahol játszom. A barátaim és a
testvérem otthon vannak, ők
nagyon hiányoznak. De már
megszoktam itt, és a paksi éle-
tem nem lehetne jobb: megvan
mindenem, azt csinálom, amit
igazán szeretek, és a lakásom is
úgy néz ki, mint egy otthon,
köszönhetően az asszonyká-
nak. Az emberekkel, szurko-
lókkal nagyon jó a viszonyom.
Van egy kutyám, az Ürgeme-
zőre járunk sétálni, nagyon sok
őzet látni. Ami még jobb: sok a
horgászlehetőség, rengeteg víz
van a környéken. Már nagyon
várom a jó időt, és megyek
horgászni.                      (joko)

Körtélyesi: paksi életem nem lehetne jobb

Elhelyezkedésnél nem mindegy, 
hogy hol végzi a tanfolyamot!

VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS KIKÉPZŐ

KÖZPONT

BIZTONSÁGI ŐR
intenzív, OKJ-s szakmunkás képzést indít a szakmai

szakszervezetek és az ORFK-RSZKK ajánlásával!
Március 10-én és 17-én PAKSON.
+36-30-981-19-83 Hétvégén is hívható!

Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdők jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu 

Könnyű és gyors elhelyezkedés! Fegyvervizsga 1 nap alatt! 
NE HIGGY az átverőknek, 

ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010

Magas keresettel
munkatársakat 
keresek, nem 

ügynöki munkára.
Fix+jutalékért. 

30/520-4512

Paksi Hírnök online
a twitteren

Kövesse Ön is okostelefonján 
a Paksi Hírnököt, és kapja meg 

azonnal a város legfrissebb híreit! 
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2. 

Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok 
és koszorúk rendelése

2010 után 2011-ben is Lénárt
Dánielt, a Paksi Sportegyesület
versenyzőjét választották Tolna
megye legjobb férfi tájékozódási
futójának. A sportoló, aki az
Energetikai Szakközépiskola
harmadéves környezettechnikus

tanulója, 2009-ben fogott először
tájolót és térképet a kezébe, a rö-
vid idő alatt azonban már számos
sikert aratott a megyei és a régiós
megmérettetéseken. Az országos
bajnokságon ötödikként zárt,
míg az olaszországi Velencében

rendezett nemzetközi versenyen
200 indulóból huszadikként ha-
ladt át a célvonalon. – Testvé-
rem, Viktória már a PSE tájfutó-
ja volt, amikor én is kipróbáltam
ezt a sportot. Húgom sokat me-
sélt a jó közösségről, a versenyek

remek hangulatáról. Korábban
capoeiráztam és kenuztam, de rá-
jöttem, ez az én közegem. Futni
mindig is szerettem, ami a termé-
szetben sokkal nehezebb, de ép-
pen ez a kihívás. A tévhittel el-
lentétben nemcsak a lábakat kell
gyorsan szedni, hanem tájéko-
zódni is pontosan kell, mert az
erdőben könnyen el lehet tévedni
– mondta el a Paksi SE verseny-
zője. Hiába a sok érem, a renge-
teg élmény, a zöld-fehérek kivá-
lósága a tanulmányokat továbbra
is a sport elé helyezi. Dániel je-
lenlegi szakirányával egyező fő-
iskolára készül, így az érettségit
követően Pécsre vagy Vesz-
prémbe költözik, de a tájékozó-
dási futás marad kedvenc sza-
badidős tevékenységei között.   

Faller G. 

Lénárt Dániel az év tájfutója
Szekszárdi, bogyiszlói, bölcskei és paksi indulók részvételével ren-
dezték a városi tájfutóbajnokság újabb fordulóját. A nyolc verseny-
nap ötödik állomása a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornater-
mében volt, a teremfutáson 62 sportoló állt rajthoz. A szezon első
versenyén zömében a bogyiszlói versenyzők végeztek a kategóriák
élén, de az 5-6. osztályosok között Weisz Pál révén egy aranyérem
a paksiaknak is jutott. 2012-ben a tervek szerint további harminc,
különböző nehézségű verseny szerepel a PSE szakosztály nap-
tárában. A megmérettetésekre edzőtáborral készülnek a paksiak,
aminek március első hétvégéjén Gánt térsége ad otthont. 
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Drága volt a javítás vagy alig használt 
abroncsa helyett újat kellett vennie?

Ismerje meg és élvezze ingyenes 
Teljes Garancia® szolgáltatásunkat!

Csak vásároljon egy garnitúra (4 db) Barum,
Semperit vagy Continental személyautó-

gumiabroncsot szervizünkben és mindössze 
1000 Ft-ért 2 évig biztonságban autózhat!

Mennyibe kerül ez Önnek?
Sérülés esetén az abroncs javítása minden esetben 
ingyenes. Az abroncs cseréje esetén Ön csak annyit fizet az új ab-
roncsból, amennyi a sérült abroncs használata során elkopott.
Önnek mindössze a szerelési díjat kell megfizetnie.

A pontos feltételekről, részletekről érdeklődjön szervizünkben:

AMBACH-HAAZ KFT. 
Paks, Dózsa György u. 31.
Telefon:
06 20 9 309 374
06 20 9 309 408

ELADÓ 
INGATLANOK
Pakson, a Kossuth L. utcában egy-
szobás, összkomfortos lakás kerttel,
tárolóval eladó. Irányár: 7,8 M Ft.

Pakson, a lakótelepen, a Kishegyi
úton, a Posta mögött, hőszigetelt
téglaépületben, első emeleti 54 m2-
es 2 szobás lakás eladó. Energeti-
kai besorolása E kategória. Irányár:
12 M Ft.

Pakson, a lakótelepen, a Kishegyi
úton 54 m2-es hőszigetelt tégla la-
kás eladó. Teljesen felújított. Irány-
ár: 12,4 M Ft.

Pakson, a Gesztenyés utcában hő-
szigetelt, fűtés-felújításos, 48 m2-es
2 szobás, IV. emeleti lakás eladó.
Irányár: 8,9 M Ft.

Pakson, az Óváros központjában
a Duna mellett tetőtérbeépítéses,
panorámás, 4 szoba összkomfor-
tos családi ház nagy terasszal,
szép kerttel eladó. Irányár: 28 M Ft

Pakson, a Mező utcában 4 szobás
családi ház garázzsal, pincével,
melléképületekkel eladó. Irányár:
19,5 M Ft.

Pakson, a Kinizsi utcában 443 m2-es
telken 4 szoba összkomfortos, gázfű-
téses, 132 m2-es, tetőtérbeépítéses
családi ház, egy különálló 1 szoba
összkomfortos, kis házzal eladó. 3
szobás erkélyes vagy 2 szobás erké-
lyes (mindkettőt is) lakást a vételárba
beszámítok. Irányár: 26,8 M Ft.

Pakson a Május 1 utcában 700
m2-es telek eladó. Ár: 4,7 M Ft.

Arthur Apartmanok! Az Adriai tenger-
parton apartman tulajdonos lehet,
már 21 000 euróért Starigrád-
Paklenica, Vír sziget 28 900 eurótól.
Részletekről tájékozódhat a
www.arthur-apartments.com-on
vagy telefonáljon irodánknak.

Részletes felvilágosítás: 
Fonyó Ingatlan és Média Iroda

Tel: 06-30/557-3645. 
E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Ingatlanok értékbecslése, 
adásvétel lebonyolítása.
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Február hatodikán adott utoljá-
ra jelet magáról az a fiatal ke-
nus, aki nekivágott, hogy egye-
dül evezze át az Atlanti-óceánt.
Rakonczay Gábor 2011. de-
cember 21-én hagyta el a por-
tugáliai Lagos kikötőjét, tizen-
hat nappal később kötött ki a
kanári-szigeteki Las Palmas-
ban, ahonnan január 25-én in-
dult el, hogy 5200 kilométert
tegyen meg három hónap alatt. 

A híradások szerint ő az első
a világon, aki arra vállalkozott,
hogy egy kenuval teljesen
egyedül átevezzen az Atlanti-
óceánon. Mi, paksiak még em-
lékszünk, hogy volt más is, aki
ilyen merész kalandra készült.
Török István, akinek a nevét az
egész ország megismerte, ami-
kor 1989-ben fél térden egé-
szen Írországig ment, hasonló
álmokat dédelgetett…  A kenu,
amivel az Atlanti-óceánt át
akarta szelni, egészen az el-
múlt nyárig csámpai birtoku-
kon pihent. Akkor jött érte épí-
tője, Fa Nándor, hogy egy ex-
pedíció miatt elvigye. István
nem kérdezte, kinek, ő nem
mondta. A 7,5 méteres kenut a
híradóban látta viszont Vitéz
névre keresztelve, új köntösbe
öltöztetve. A kenu és kapitánya
sorsa mostanáig ismeretlen.

– Őrülten rossz volt, hiszen
hosszú hónapokig az otthonom
volt, és máig tartotta bennem
azt a hitet, hogy egyszer elin-

dulok – mesélte Török István a
napról, amikor a hajót elvitték.
Manapság, mint kiderült, nem
sűrűn vesz evezőt a kezébe.
Most is csak azért tette, hogy
segítségével megmutassa, mi-
lyen az, amikor az ember nap
nap után reggeltől estig evez.
Mint mondja, ha Rakonczay
Gábor indulás előtt eljött volna
hozzá, az első között azt java-
solta volna, szíjazza a karjára
az evezőt, különben nem bírják
az ujjai. Valójában sok minden
mást is elmondott volna, ha lett
volna rá lehetősége. István, ha
nagy álma, az Atlanti-óceán át-
szelése nem is valósult meg,
igen tapasztalt kenus. Hosszú
éveken át tartó nemzetközi
szintű versenykenuzás után
fordult a hosszú távú teljesít-
ménykenuzás felé. 1989 nya-
rán 101 nap alatt 3500 kilomé-
tert tett meg, végigevezett fél
térden Európán, át a La
Manche csatornán, Anglia csa-
tornarendszerén föl északnyu-
gatnak, az Ír-tengeren át
Limerickbe. Az Atlanti-expe-
díciónak 1996-ban vágott neki,
de 50-60 km megtétele után
mindent mérlegelve úgy dön-
tött, visszafordul. Álmait nem
adta fel, két évvel később Por-

tugáliáig evezett, hogy onnan
induljon útnak, de egészségi
állapota és a szponzorok hiá-
nya miatt megint feladni kény-
szerült tervét. 

Mint mondja, amikor azt hal-
lotta, hogy kenus készül a
nagy útra, úgy gondolta: kenus
nem lehet, mert az eljött volna,
hogy a tapasztalatairól kérdez-
ze őt. Ha erre valóban sor ke-
rült volna, minden bizonnyal
más kiindulópontot javasolt
volna. 1996-ban ugyanis –
amikor István Dakarból akart
útnak indulni – hajója iker-
testvérével Volucsuk András
a Kanári-szigetektől indult
el, ahogy most Rakonczay
Gábor is. 

– A Kanári-szigetekről elin-
dulni a legnagyobb esztelen-
ség. A szigetek között kürtő-
szerűen befordul a 100-120
km/órás passzátszél, és fúj kö-
rülbelül 150 km-es szakaszon
keresztül. András is sokat bo-
rult – meséli. Mint mondja,
szinte mindent másképp kel-
lett volna csinálni, már
amennyiben az interneten köz-
zétettek a valóságot tükrözik.
– Számomra érthetetlen, ho-
gyan történhetett meg, hogy
nem vitt mentőszigetet, nagy

teljesítményű kézi vízpumpát.
Miért nem vitt viharhorgonyt?
– sorolja. Mint mondja, nála
például volt egy havaria-cso-
mag napelemmel, kézi rádió-
val, fáklyákkal, hogy tudjon
életjelet adni, ha felborul a ha-
jó. Vízen lenni heteken át nem
könnyű dolog, a fizikai fáradt-
ságon túl sok minden próbára
teszi a hajóst, hiszen szűk az
élettere, folyamatosan minden
eshetőségre felkészülten kell
hajóznia. István annak idején
napi 20-25 km-t evezett kö-
vekkel megrakott indiánkenu-
jával a Dunán, napi 10 km-t
futott, és nap mint nap tanme-
dencézett. Nem beszélve arról
a több százezer kilométerről,
amit leevezett. Rakonczay Gá-
bor a hírek szerint ezeket el-
mulasztotta. István mégis úgy
gondolja: nagyon kemény
helyzetbe került ugyan, de ta-
pasztalata és életösztöne segít
abban, hogy partot érjen. 

Mint mondja, a hozzátartozók
nem tehetnek mást, mint reme-
gő lélekkel várnak. 

– Nem szabad feladni! Én
úgy érzem, hogy meg fog ér-
kezni, nagyon hiszem, hogy ez
így is lesz – húzza alá.

Vida Tünde

Török István bízik benne, 
hogy partot ér az óceánon eltűnt kenus 

Török István 1996 áprilisában a Paksi Hírnök fényképén.
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