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Legyen szó népe történetéről, anyanyelvéről, zenéjéről, táncairól, minden alkalmat megra-
gad, hogy megismerje azokat. Máyer Tímea a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
munkatársa.                                                                                             Portrénk a 23. 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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MEGNYÍLT
AZ ATOM-
ENERGETIKAI
MÚZEUM 8. oldal

ELVARÁZSOLTÁK
A PAKSI 
KÖZÖNSÉGET

22. oldal
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A Claudia Audiovizuális Nyelvstú-
dió 2008-ban kezdte meg műkö-
dését Pakson azzal a céllal, hogy
színvonalas, bárki számára megfi-
zethető tanfolyamokat kínáljon. Az
intézmény azóta számos olyan
eredményt ért el, amely folyamatos
fejlődését bizonyítja. A kezdeti kép-
zési kínálat kibővült, az angol nyelv
mellett német és francia nyelvet is
oktatnak, tájékoztatott Kövesdiné
Hernádi Klaudia, a nyelviskola és
az azt működtető FLK Paks Kft. ve-
zetője. Kezdetben főként felnőttek-
ből álló tanulói csoportokkal dol-
goztak, ma viszont már közép- és
általános iskolások, sőt a legkiseb-
bek, az óvodások is tanulnak a
Claudia Nyelvstúdióban. – Az
utóbbi két korosztály résztvevőit szí-
nes, játékos, változatos módszerek
alkalmazásával vezetjük be az ide-
gen nyelvek világába, ahol a zene
és a tánc is fontos szerepet kap –
tette hozzá. Az indulás óta bővített,
a legkorszerűbb technikai követel-
ményeknek megfelelő oktatási
helyszínek mellett külső helyszíne-
ken is folynak tanfolyamaik.

Kövesdiné Hernádi Klaudia
örömmel számolt be arról is,
hogy idén nyitja meg kapuját
nyári táborhelyük Fadd-Dom-
boriban, ahol a színvonalas
nyelvoktatáson kívül számos sza-
badidős és sportolási lehetőség
várja majd a fiatalokat. A tábor-
hely teljes körű felújítása a sze-
zonra fejeződik be. A létesít-
ményt, ahogyan ez a nyelvstúdió
esetében is történt, igényesen,

hangulatosan, a tanulók igényeit
figyelembe véve rendezik be.

„A tábor végére használható
nyelvtudással gazdagodhatsz,
mindezt játékos szituációs és inter-
aktív feladatok segítségével, az is-
kolai módszerektől merőben
eltérően!” – invitálja a 8-14 év kö-
zötti gyerekeket a Claudia Audiovi-
zuális Nyelvstúdió. A programok
igen vonzók, a tervek között szere-
pel kirándulás, mozi, karaoke, me-
dencés parti a saját tábori úszóme-
dencénél, bográcsozás, szalonna-
sütés, éjjeli őrjárat, sportprogra-
mok, így a tanulás mellett a szóra-
kozás és a fergeteges hangulat is
garantált.

A tábor létszáma legfeljebb 22
fő, a részvételi díj 29 900 forint,
amely magában foglalja a szállás
és napi három étkezés költségét,
az utazást, a programokat és a
nyelvórákat. Az idei nyárra három
turnust terveznek kezdők és hala-

dók számára. Ezek időpontjai:  jú-
nius 25–29., július 2–6., július 30
– augusztus 3.

A táborhely szabad időpontok-
ban nyitva áll külső szervezésű tá-
borok előtt, iskolák, cégek, baráti
társaságok is igénybe vehetik
majd, tájékoztatott Kövesdiné Her-
nádi Klaudia.

A nyelvstúdió 2010-ben akkredi-
tált intézmény lett, így 2011-től hi-
vatalos ELTE ITK ORIGÓ és TELC
nyelvvizsgahelyként működünk. Az
elmúlt héten mérethették meg el-
sőként angol nyelvtudásukat a
TELC nyelvvizsgarendszer középfo-
kú szintjét megcélzó vizsgázók,
számolt be Mittly Ágnes nyelvvizs-
gahely vezető.

Az ELTE ITK ORIGÓ nyelvvizsga-
központtal és az Akadémiai Kiadó-
val partnerségben 2012. március
28-án 15 órától workshopot tart a
Claudia nyelvstúdió. Itt az ELTE ITK
általános iskolásoknak szóló Junior
nyelvvizsgájáról, illetve az Akadé-
miai Kiadó legújabb kiadványairól
tájékozódhatnak az érdeklődők.
Szűcs Melinda, az ELTE ITK nyelv-

vizsgaközpont munkatársa és
Thimar Márta, az Akadémiai Kiadó
vezető szerkesztője tart előadást a
rendezvényen, mely ingyenes.

– Fontosnak tartjuk, hogy minél
korábban kezdjenek el idegen
nyelvet tanulni a gyerekek, vi-
szont látjuk azt is, hogy igen ma-
gas követelményeknek kell meg-
felelniük már az általános iskola
8. osztályában. Az alapfokú
nyelvvizsga letétele ezen  évfolya-
mon nem egy helyen titkon elvárt
a diákoktól. Ez azonban sokak-
nak gondot okoz, félnek a meg-
mérettetéstől, az esetleges ku-
darctól. A Junior nyelvvizsga en-
nek a korosztálynak kínál barát-
ságos, az életkori sajátosságok-

hoz illeszkedő vizsgalehetőséget.
Nincs többé félelem a vizsgától,
az esetleges bukástól, hiszen ez
az a vizsga, ahol nem lehet meg-
bukni. A gyerekek egy értékelő
tanúsítványt kapnak, amellyel
tisztán látják, hol, s milyen szinten
állnak az általuk választott idegen
nyelv területén.  Szeretnénk, ha
sokakhoz eljutna ez a lehetőség,
ezért rendezzük a workshopot –
mondja Mittly Ágnes.

– Azt hiszem, látható, hogy meg-
valósult céljaink mindig újabb kihí-
vásokat tárnak fel, melyeket to-
vábbra is igyekszünk a tanulói igé-
nyekhez mérten, a minőségi nyelv-
oktatás mércéjét szem előtt tartva
megoldani – összegezte a Claudia
Nyelvstúdió vezetője.

Claudia Audiovizuális 
Nyelvstúdió, FLK-PAKS Kft,
7030 Paks Tolnai út 26.
Tel.: 06/20-448 5305

www.claudianyelvstudio.hu
(X)

Nyelvtanulás és vizsgalehetőség 
egy helyen

Izsák Adrián, a Vak Bottyán Gimnázium végzőse azoknak hallgatók-
nak az egyike, akik a Claudia Nyelvstúdió mint hivatalos ELTE ITK ORI-
GÓ és TELC nyelvvizsgahely első ízben megrendezett TELC angol
nyelvvizsgáján részt vettek. – Nagyon élveztem az órákat, remek tanárt
és tanulótársakat kaptam. Sokat fejlődött a nyelvi tudásom, szókin-
csem. Jó volt a közösség, élvezetes a tanulás. Az pedig nyilván egysze-
rűbb és kényelmesebb, hogy helyben vizsgázhattam. Most már csak azt
remélem, hogy rövidesen megkapom az értesítést arról, hogy sikeres
vizsgát tettem.
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Folytatódik a Tolnai úti ke-
rékpárút felújítása: tavasz-
szal elkészül a Nyárfa utca
és a Kölesdi út közötti sza-
kasz is. A beruházásnak kö-
szönhetően májustól a
Pákolitz István Városi
Könyvtártól egészen a 6-os
útig juthatnak el korszerű
kerékpárúton a közlekedők. 

2010-ben a Dózsa György út
felújításakor kezdődött el a
korszerű, térkő burkolatú ke-
rékpárút kiépítése Paks belvá-
rosában, azóta több ütemben
folytatódott a munka. Elkészült

a Rákóczi utcától a Vak Boty-
tyán Gimnáziumig tartó sza-
kasz, majd a gimnázium és a
Nyárfa utca közötti, korábban
megépült kerékpárút is meg-
újult. A korszerű hálózat kiépí-
tése idén tavasszal folytatódik,
az újabb, mintegy 30 millió fo-
rintos önkormányzati beruhá-
zás megvalósításával már a
Kereszt utcától a Kölesdi út vé-
géig kerékpározhatunk bizton-
ságosan. Az újabb, 775 méter
hosszúságú, két méter széles
szakaszon a meglévő burkola-
tot felbontják, a törmeléket
visszaépítik az alapba, majd a

felületre térkő burkolat kerül. A
beruházás bő két hónap alatt,
május 10-ig valósul meg. Az
építkezés során a kivitelezéssel
megbízott, közbeszerzési eljá-
ráson kiválasztott, legalacso-

nyabb árat vállaló Magyar Asz-
falt Kft. folyamatosan biztosítja
az érintett ingatlanok megköze-
lítését. Az esetleges kényelmet-
lenségekért kérik a lakosok
megértését és türelmét.      -dal- 
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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. április 6.

Paksi Hírnök

Soros ülésén a 2012. évi költ-
ségvetést tárgyalta a városi
képviselő-testület. A képvise-
lők egybehangzó véleménye
szerint alaposan előkészített
költségvetés-tervezetről dönt-
hetett második fordulóban a
grémium, a város 2012. évi
működését megalapozó anya-
got vita nélkül fogadták el. Ha-
sonló feladatokkal és hasonló
bevételekkel számolnak idén
is, mint 2011-ben, mondta el az
előterjesztés értékelésekor Haj-
dú János. Városunk polgár-
mestere hozzátette: a költség-
vetés stabil, kötelező feladata-
inkat megfelelő szinten látjuk

el idén is, intézményeink mű-
ködtetési forrása biztos és
rendkívül magas, a főösszeg-
hez képest közel 30 százalé-
kos, 2,5 milliárd forintot meg-
haladó összegű beruházási
aránnyal számolunk. Mindezt a
pénzmaradvány terhére sikerül
megvalósítani, tudtuk meg a
testület vezetőjétől. (A témával
lapunk bővebben külön cikkben
is foglalkozik.) 

A költségvetés elfogadása
után a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjó-
léti intézmények térítési díjá-
nak megállapításáról határoz-
tak a városatyák. A jelzőrend-

szeres házi segítségnyújtás és a
támogató szolgálat esetében
minimális emelés mellett dön-
tött a testület, mely április else-
jétől lép hatályba. Tizenhat ön-
kormányzati intézmény alapító
okiratának – többnyire admi-
nisztratív jellegű – módosításá-
ról is határoztak a testület tag-
jai. Jelentősebb módosítás a
Bóbita Bölcsőde esetében tör-
tént. Az Ifjúság úti intézmény
eddig csupán Pakson élő gyer-
mekek felvételéről dönthetett.
Az alacsony – átlagosan az 50
százalékot éppen meghaladó –
kihasználtság miatt úgy hatá-
roztak a képviselők, hogy

ezentúl a kistérség települései-
nek lakossága is igénybe vehe-
ti a paksi bölcsődei szolgálta-
tást. – Az intézmény állandó
költségeit akkor is biztosítania
kell az önkormányzatnak, ha
kevesebb gyermeket látnak el,
mint amennyire engedélyük
van, a gyermekek után járó ál-
lami normatíva lényegesen
könnyít a város büdzséjén – in-
dokolta a döntést Hajdú János.
Zárt ülésen tárgyalt a testület a
2009-ben alapított Környeze-
tünkért kitüntetés adományo-
zásáról. Idén a városatyák az
Ökocsiga Egyesület munkáját
ismerték el.         Dallos Szilvia

Egyhangú döntés a költségvetésről

Kerékpárút a könyvtártól a hatos útig:
megújul az utolsó szakasz is
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Ismét szabadságharcot vív az ország
A Szent István téren tartott
városi megemlékezéssel kez-
dődött március 15-én az ün-
nepi rendezvénysorozat
Pakson. A műsort ez alka-
lommal a Bezerédj Általános
Iskola diákjai adták, ame-
lyet megelőzően Hajdú Já-
nos polgármester mondott
beszédet.  

164 évvel ezelőtt a forradal-
márok többek között szabad-
ságot, függetlenséget, szabad
sajtót, felelős magyar kor-
mányt, ahogy ma mondanánk
földreformot, szabad munka-
vállalást, nemzeti hadsereget,
nemzeti bankot követeltek –
ezzel a múltat idéző gondolat-
tal kezdte ünnepi beszédét
Hajdú János polgármester.
Beszélt arról, hogy ma is sza-
badságharcot vívunk, amikor
ismeretlen helyeken mondják
meg, ismeretlen okokból, hogy
megbízhatóak vagyunk-e. Ki-
fejtette, hogy a forint árfolya-
mának tetszés szerinti befo-
lyásolásával vívják ellenünk
ezt a harcot, és mindegy, hogy
mekkora áldozatot hozunk az
adósságtörlesztésben, adós-
ságban tartanak. Kiemelte,
hogy míg 1848-ra évszázados
elmaradást kellett pótolnia az
országnak, ma pedig talán
csak néhány évtizednyit, az
alaphelyzet változatlan: csele-

kedni kiáltóan szükséges.
Mint mondta, fájdalmasan kell
látnunk, hogy ma az Európai
Bizottságban és a Parlament-
ben szánalmas figurák felelőt-
len és méltatlan játékot játsza-
nak. Ahelyett, hogy azon el-
mélkednének, hogy vajon mi
okozta az elmúlt évek gazda-
sági és pénzügyi válságát, mi
volt ebben, vagy ennek fel
nem ismerésében a saját szere-
pük és felelősségük, Magyar-
országot leckéztetik. Azt az
országot, azt a kormányt, azt a
népet, amelyik felismerte,
hogy értéket csak munka te-
remthet, hogy a nemzet önbe-
csülésének alapvető szükség-

lete a függetlenség, és ezen
belül a lehető legszélesebb
gazdasági függetlenség. Ez a
felismerés hatalmas ellenál-
lást, ellenszenvet váltott ki a
magát szabadelvűnek hirdető
európai közegben. Rámuta-
tott, hogy akkor tesszük a leg-
jobbat, a lehető legtöbbet, ha
nem azok ellen fordulunk,
akikkel egyébként alapvetően
egyetértünk. 

Beszédének zárógondolatá-
ban azt foglalta össze a polgár-
mester, hogy mit akarunk ma:
erős államot, tiszta közéletet,
szigorú elvárások érvényesíté-
sét a közélet szereplőivel, kü-
lönösen a parlamenti képvise-

lőkkel szemben. Felelős, kö-
vetkezetes jogszabályalkotást
minden szinten. Olyan jogsza-
bályokat, amelyeket megér-
tünk. Gyors és szakszerű ügy-
intézést az államigazgatás
minden szintjén. Hatékony
bűnfelderítést, gyors bírósági
eljárást minden esetben, tekin-
tet nélkül az érintettek szemé-
lyére. A társadalmilag hasznos
munka és teljesítmény becsü-
letének visszaállítását az
ügyeskedőkkel és csalókkal
szemben. Aki visszaélt a hiva-
talával, ne viselhessen többé
hivatali beosztást. Szolidari-
tást az elesettekkel, a rászorul-
takkal, a kisebbségekkel. A
magyar függetlenség, a ma-
gyar tulajdon, a magyar ter-
mék, a magyar tudás hatékony
védelmét. A család, az erkölcs,
a jó hagyomány és a természet
tiszteletét. Az oktatás és a
használható ismeretek meg-
szerzésének gyámolítását. Az
ember méltóságának biztosítá-
sát, védelmét a destruktív ta-
nokkal, a hamis hitekkel és a
dekadens média tartalmakkal
szemben. – Csupán ennyit aka-
runk 2012 márciusában, mert
büszkék szeretnénk lenni Ma-
gyarországra, történelmére, és
azt is szeretnénk, hogy mind-
erre a következő nemzedék is
büszke lehessen – zárta gondo-
latát a polgármester. -gyöngy-

VÁROSI DELEGÁCIÓ LÁTOGATOTT az ünnepi hétvégén testvérváro-
sunkba, Kézdivásárhelyre. A küldöttség március 14-én
Nyergestetőn koszorúzott, az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc utolsó székelyföldi helyszínén. Másnap ellátogattak a
Molnár Józsiás Általános Iskolába, a paksi Deák Ferenc Általános
Iskola testvérintézményébe, majd részt vettek a városi ünnepsé-
gen, amelyet az udvarteres főtéren álló Gábor Áron szobornál tar-
tottak. Útjuk során elhelyezték az emlékezés virágait Petőfi Sán-
dor szobránál, a költő elestének feltételezett helyszínén,
Segesvárnál, illetve a kökösi hídnál álló Gábor Áron emlékműnél. 

A delegáció utazása alkalmával egyeztetett Kézdivásárhely
vezetésével az augusztusban Pakson rendezendő II. Testvérvá-
rosi Ifjúsági Találkozóról, valamint arról is, hogy a Paksi Har-
monika Együttes Kézdivásárhelyen is fellép júliusban, amikor
egy Székelyföldről érkezett meghívásnak tesz eleget. A paksi
delegációt Tell Edit alpolgármester vezette, tagjai Herczeg Jó-
zsef nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok és Kern Jó-
zsef önkormányzati képviselő voltak.
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Ötödik alkalommal adták át
a Magyarok Világszövetsége
Tolna Megyei Szervezetének
kezdeményezésére, a paksi
önkormányzat támogatásá-
val a Tisztes Polgár kitünte-
tést. A példamutató életpá-
lyák elismerésére alapított
díjat idén a Koszorús házas-
pár vehette át a március 15-i
városi ünnepi esten.

Leber Ferenc alpolgármester
ünnepi beszédében tisztelgett
azok előtt, akik egykoron
szemben az árral, az elvárá-
sokkal, egy idegen elnyomás-
sal, mertek a szabadságért har-
colni, mert nem kételkedtek
abban, hogy a magyaroknak
igenis van, lehet saját ügye,
érdeke. Rámutatott, hogy 164
esztendő múltán ismét nem ki-
sebb kérdés foglalkoztatja a
magyar társadalmat, mint
hogy minek, kinek köszönhet-
jük napjaink kavargó érték-
rendjeit, a magyar társadalom
perifériára szorulását az Euró-
pai Unión belül, és jelentős ré-
tegek perifériára szorulását a
magyar társadalmon belül.
Mint mondta, nem kell külö-
nösebb felismerés ahhoz,
hogy lássuk, hat generációnyi
idő elteltével a magyar nemzet
ismét szabadságharcot vív.
Míg sokan azon töprengenek,
mi is lenne a nyugalom ára,
addig vannak olyanok is eb-
ben az országban, akik cselek-
szenek. Kiemelte, nincs más
út, csak a kitartás, a türelem, a
munka, a tanulás, a józan belá-
tás és a csendes nemzetépítés.
Amikor értékeink és hagyo-
mányaink megőrzésére törek-
szünk, amikor eredményeink-
nek együtt tudunk örülni, ami-
kor egymást is képesek le-
szünk becsülni. Ünnepi gon-
dolatainak zárásaként emlé-
keztetett, hogy sokan ott vol-
tak a városi megemlékezésen
a Szent István téren. – Ez jele
annak, hogy büszkék vagyunk

magyarságunkra, vannak kö-
zös értékeink, bízunk abban,
hogy az összefogás ereje, az
egymás és a haza iránti tiszte-
let olyan összekötő kapocs,
amely képessé tesz bennünket
arra, hogy elérjük közös célja-
inkat, és közösen felemelhes-
sük Magyarországot – fogal-
mazott. 

Az alpolgármester beszéde
után átadták a Tisztes Polgár
kitüntetést, amelyet idén Ko-
szorús József és Koszorús
Józsefné vehetett át. Ahogy a
méltatásban elhangzott, a pe-

dagógus házaspár mögött
szép, hosszú életút áll, tele
sok örömmel, gonddal, siker-
rel, akadállyal, több mint
négy évtizednyi példaértékű
tanítással. Első tanévüket két
Vas megyei településen töl-
tötték. Ahogy mesélik, sok
kedves kolléga és gyermek
szerettette meg velük válasz-
tott hivatásukat a kezdet kez-
detén. Az egymásra találás is
itt történt. Közös útjuk elő-
ször Györkönybe, majd a hat-
vanas évek elején jelenlegi
paksi otthonukba vezetett.

Ilonka néni a Bezerédj Általá-
nos Iskolában terelgette vég-
telen türelemmel a rábízott
gyermekeket, férje a kollégá-
jaként, majd az egykori II.
Számú Általános Iskola peda-
gógusaként formálta az ifjú
tanítványokat. A két dolgos
ember arra a kérdésre, hogyan
lehet hozzájuk hasonló nyu-
galomban, értelmes csendben
megélni a nyugdíjas éveket,
egyszerű választ ad: mindenki
foglalja el magát, tegye a dol-
gát és magában keresse mind-
azt – erkölcsöt, tenni akarást,
célokat – amire szüksége van.
Ne másoktól várja a megoldá-
sokat! Ahogy mondják, ren-
geteg örömük volt gyermeki
hálás köszönetekben, ezeket
az emlékeket őrzik, ez a leg-
szebb jutalmuk. A Koszorús
házaspárt Hajdú János polgár-
mester és Leber Ferenc alpol-
gármester köszöntötte. Az est
folytatásaként a Tűzvirág
Táncegyüttes Magyar táncok
címmel adott ünnepi műsort,
majd a meghívott vendégeket
állófogadásra invitálták, ahol
dr. Blazsek Balázs címzetes
főjegyző mondott pohárkö-
szöntőt.                         

Kohl Gyöngyi

A Koszorús házaspár kapta 
a Tisztes Polgár kitüntetést
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Munkaszervező koordinálja
márciustól az önkéntes mun-
kát a városban az önkor-
mányzat megbízásából. A
szakember feladata, hogy
szervezett keretek között ta-
láljanak egymásra az önkén-
tes munkát végzők és a befo-
gadó intézmények.

Magyarországon 2005 óta mű-
ködik az önkéntesség szerve-
zett formája, a feladatot elő-
ször a Budapesti Önkéntes
Központ vállalta magára. Kez-
deményezésükre azóta minden
megyében legalább egy köz-
pont alakult, jellemzően civil
szervezetek égisze alatt. – Ha-
zánkban egyedülálló a paksi
példa, hogy az önkormányzat
támogatja az önkéntes munka
rendszerének kialakítását, és
maga is befogadó szervvé vá-
lik – fogalmaz Kökény Henri-
etta, aki márciustól az önkor-
mányzat megbízásából szerve-
zi a városban ezt a feladatot. A
szakember feladata, hogy fel-

kutassa és a megfelelő helyre
közvetítse az önkéntes munka-
vállalókat, amelyhez első kör-
ben a befogadó intézményeket
kell feltérképeznie. Ahhoz,
hogy jól hasznosuljon az ön-
kéntes munka, pontosan tudni
kell, hogy melyik intézmény
milyen típusú feladatra tud fo-
gadni embereket. Ennek érde-
kében először az önkormány-
zat intézményeit, a helyi civil
szervezeteket és a munkaügyi
központot keresi fel a munka-
szervező, és rajtuk keresztül a
lehetséges önkénteseket is.
Bárkiből lehet befogadó intéz-
mény, legyen az cég, városi in-
tézmény vagy civil szervezet,
ám eleget kell tennie a törvé-
nyi előírásnak és regisztrálnia
kell a Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztériumnál. A regisztráció
elkerülhetetlen, hiszen egy
munkaügyi ellenőrzésnél feke-
temunkaként jelenhet meg az
önkéntesen vállalt feladat, ha
elmulasztották a bejelentést.
Önkéntes ugyancsak bárkiből

válhat, aki ellenszolgáltatás
nélkül vállalja a rábízott fel-
adatot. Négy célcsoportja van
az önkénteseknek: van, aki
munka mellett, szabadidejében
vállal önkéntes munkát, másik
csoportot alkotnak a nyugdíja-
sok, akik ily módon kívánnak
a közjó érdekében munkálkod-
ni. Kiemelt célcsoport a gyere-
kek, akik tízéves kortól – fel-
nőtt felügyelete mellett – vé-
gezhetnek önkéntes munkát,
amely során a felelősségválla-
lás mellett lehetőséget kapnak
arra, hogy megismerkedjenek
különféle szakmákkal. Ez
megkönnyítheti a pályaválasz-
tást, vagy ha ez már megtör-
tént, tapasztalatot szerezhet-
nek akár külföldön is. Végül,
de nem utolsósorban a munka-
nélkülieknek is lehetőséget
nyújt az önkéntes munka arra,
hogy ismét hasznosnak érez-
hessék magukat. Az is előfor-
dulhat, hogy más szakterületet
kipróbálva pályamódosítás
mellett dönt az álláskereső. Az

önkéntes munka a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatásban
részesülők számára is lehető-
séget jelent, ugyanis az ellátás
igénybevételének egyik felté-
tele a 30 napos munkavégzés
igazolása, amely kiváltható 30
napos önkéntes munkával is.
Az önkéntes munka szervezője
az intézmények és önkéntesek
feltérképezését követően sem
hagyja magára a résztvevőket:
képzéseket, tréningeket tart,
ahol hasznos információkhoz
juthatnak mind a befogadók,
mind az önkéntesek. 

Az első önkéntes fórumra
mintegy negyven helyi cég,
szervezet képviselője érkezett
a városházára, a leendő önkén-
tesek számára szervezett moti-
vációs képzésre pedig március
utolsó hetében várják az érdek-
lődőket. Az első paksi önkén-
tes már munkába állt az idősek
otthonában – számolt be róla
Kökény Henrietta – ahol ker-
tészként segíti a munkát. 

-dallos-

Megtérül az önkéntes munka

Állampolgársági esküt tett Lukács
László, testvértelepülésünk, Kézdivá-
sárhely alpolgármestere; felesége, Judit
és két gyermekük, Nóra és Lilla Pak-
son, a Városházán. A családfő azt
mondta, úgy érzi, mintha másodszor is
megszületett volna.  

– Ez a pillanat felemelő, hiszen a magyar
nemzettest újabb tagokkal erősödik. Ugyan-
akkor szomorú is kicsit, mert áthatja az érzés,
hogy adunk is valamit, meg nem is, hiszen a
megjelentek semmi olyat nem kapnak, ami
eddig ne járt volna. Nem felejthetjük 1920-at
Erdély vonatkozásában, az 1940 és 1944 kö-
zötti időszakot, és 2004. december 5-ére is
emlékeznünk kell, amikor a nemzet fordult
saját maga ellen. A jelenlegi kormány meg-
tette, amit gyorsan és szükségszerűen meg
kellett tennie, megalkotta a kettős állampol-
gárságról szóló szabályozást, de tudjuk, hogy
az eredmény felemás, hiszen Kárpátalján és a
Felvidéken nem sokra mentek ezzel a jogi
szabályozással – ezekkel a gondolatokkal kö-
szöntötte Hajdú János polgármester Lukács

Lászlót, Kézdivásárhely alpolgármesterét és
családját, akik Pakson tették le állampolgári
esküjüket. Lukács László a 2008-as választá-
sok óta tevékenykedik a közéletben. Azóta
több alkalma volt találkozni a paksi városve-
zetéssel, de korábban is járt már településün-
kön. Vágya az volt, hogy családjával itt te-
hesse le fogadalmát. Most, hogy ez az álom
valóra vált, úgy érzi, mintha másodszor is

megszületett volna. Bár mindig magyar volt,
és meg is tett mindent azért, hogy megőrizze
magyarságát, most ez az érzés kiteljesedett,
fogalmazott. Újságírói kérdésre válaszolva
elmondta, tudomása szerint ez idáig 60-70
kézdivásárhelyi tette le az állampolgársági
esküt, és több ezren várják, hogy hozzájuk
hasonlóan átélhessék ezeket a pillanatokat.      

Kohl Gyöngyi

Pakson tettek állampolgársági esküt
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Gondnok kijelölése, a házirend szigorú
betartatása, a társbérlet és az előgondo-
zás intézményének bevezetése, az ellen-
őrzés hatékonyságának javítása – egye-
bek mellett ezek a tervek, melyek meg-
valósításával enyhülhet a város bérla-
kásrendszerének túlterheltsége. A helyi
bérlakásrendelet átdolgozása megkez-
dődött, az új, az eddiginél szigorúbb
szabályozás várhatóan még tavasszal
életbe lép. 

A paksi önkormányzat 176 bérlakást és két
szükséglakást üzemeltet, ez a hasonló mé-
retű magyar településekhez viszonyítva
jóval magasabb szám. A bérlakások közül
több mint 150 szociális bérlakás, 26 pedig
költségalapú, illetve úgynevezett elő-
takarékos bérlakás. A bérlakásra várók
száma ennek közel kétszerese, mintegy
háromszáz fő, és a kilakoltatási moratóri-
um lejártával a lista még tovább bővülhet.
Túlterhelt a város bérlakásállománya, és
ez nem csupán az igénylők számának nö-
vekedése miatt alakult így. A költségalapú
és előtakarékos bérlakásban szigorúan
csak öt évig lakhatnak a bérlők, a szociális
bérlakásnál első alkalommal öt évre kötik
meg a bérleti szerződést, amelyet évente
felülvizsgálnak, és ha a rászorultság to-
vábbra is bizonyítható, az első öt év még
egyszer öt évre meghosszabbítható. Jelen-
leg van olyan, aki több mint tizenöt éve él
szociális bérlakásban, itt nem cserélődnek
a bérlők. Egyebek mellett ezért döntött
úgy a város vezetése, hogy felülvizsgálja
és szigorítja az 1994-ben megalkotott, az
önkormányzati bérlakások kezelését sza-
bályozó, mára már a megváltozott társa-
dalmi viszonyok miatt is elavulttá vált he-
lyi rendeletét. 

A bérlakásokat a városháza igazgatási osz-
tályán kérelmezhetik az igénylők. Egy, az
osztály munkatársaiból és külsős szakembe-
rekből álló szociális bizottság pontozási

rendszer alapján dönt a jogosultságról.
Olyan alapvető kritériumoknak kell megfe-
lelnie az igénylőnek, hogy fenn tudja-e tar-
tani a bérlakást, volt-e már a nevén koráb-
ban saját ingatlan, illetve nem lehet kétmil-
lió forintnál nagyobb vagyona. A pontozási
szempontok a mai megváltozott viszonyok
között is megfelelőek, a bizottság azonban
kibővült, a gyermekjóléti szolgálat munka-
társa, a DC Dunakom Kft. lakásokért felelős
részlegvezetője és Paks alpolgármestere is
tagja lett a grémiumnak. Egy másik jelentős
változtatás is szerepel az önkormányzati ter-
vek között: a hathónapos előgondozás rend-
szerének bevezetése, amellyel egyrészt biz-
tosabban felmérhető az igénylők anyagi
helyzete, másrészt ez idő alatt 

életvezetési 

tanácsokkal segítik 

az igénylő családok beilleszkedését, hi-
szen sokan nem tudják, milyen magatartá-
si szabályok szerint kellene majd élniük a
bérlakásban, tudtuk meg Cseh Tamástól, a
DC Dunakom Kft. ingatlankezelési és vá-
rosüzemeltetési részlegének vezetőjétől. 

A város bérlakásállományát az üzemeltető
DC Dunakom Kft. folyamatosan karbantart-
ja. Eddig évente egyszer tartottak bejárást,
ahol a bérlemények állagmegóvását vizsgál-
ták. Az ellenőrzések sűrűbbé válnak, ha
szükséges, akár hetente ellenőrzik a rendel-
tetésszerű használatot, felügyelik a magatar-
tási szabályok betartását, a folyamatos láto-
gatásoknak köszönhetően hamar kiderülnek
a különböző hátralékok, közüzemi tartozá-
sok. Mindegyik területen vannak problé-
mák, a rongálásokról, csendháborítá-sokról
szóló bejelentések száma folyamatosan nő,
ezért szükséges a szigorítás, mondta el Tell
Edit alpolgármester. A lakások és környeze-
tük megóvását gondnoki rendszer bevezeté-
sével tervezik biztosítani. Gondnokok a la-

kótömbből kiválasztott, arra alkalmas sze-
mélyek lesznek, akik nem csupán a lépcső-
házak környezetét felügyelik, hanem a meg-
szigorított házirend betartatásával az ott la-
kók magatartását is. 

A lakástörvény rendelkezései szerint, ha a
bérlő két hónapig nem fizeti a lakbért, elin-
dítható az a folyamat, amelynek végén, a
hatvannapos türelmi idő letelte után a bérle-
ti szerződés felmondható, és akár kilakolta-
tás következhet. Ha nem rendeltetésszerűen
használja a bérlő a lakást vagy vét az együtt-
élés szabályai ellen, egy figyelmeztetés után
a szerződés szintén felmondható. Szociális
bérlakás esetén a maximális, kétszer ötéves
bérleti jogviszonyt túllépők az új helyi ren-
delet szerint már jogcím nélküli lakáshasz-
nálónak minősülnek majd, ezért időarányo-
san a bérleti díj többszörösét kell fizetniük,
tájékoztatott Tell Edit, aki hozzátette: nem
céljuk a hajléktalanok számának növelése,
ha kell, a rokoni szálak felkutatásával igye-
keznek megoldást találni a családok lakha-
tási nehézségeire. 

Szigorral, ugyanakkor 

következetességgel 

biztosítják a legfontosabb cél elérését: a
többségi nyugalom megteremtését, tette
hozzá az alpolgármester. A tűzoltó lakta-
nya melletti egykori irodaépületben két
szükséglakást is kialakíttatott az önkor-
mányzat, erre egy háromgyermekes család
helyzete miatt volt szükség, akik jelzálog-
hitelük nemfizetése miatt azonnal utcára
kerültek volna. Azóta egy másik család is
beköltözött a komfortos épületbe, ahol hat
hónapig élhetnek. Újabb szükséglakások
kialakítását nem tervezi a város, 4-5 olyan
családról tudnak, akik hasonló helyzetbe
kerülhetnek, a problémát társbérletek ki-
alakításával szeretnék megoldani.               

Dallos Szilvia

Megreformálják a bérlakásrendszert

Az internetezés veszélyeire
hívja fel a figyelmet az az elő-
adássorozat, amely március 19.
és 30. között zajlik a paksi ön-
kormányzati iskolákban. A
Safer Internet Program az
internet és az új online techno-
lógiák használatának biztonsá-
gosabbá tételét szolgálja, külö-

nösen a gyermekek számára,
illetve a jogellenes, valamint
káros tartalom elleni küzdelem
hatékonyságát is biztosítja. Az
ezzel a céllal létrejött magyar-
országi konzorcium a gyerme-
kek, szülők, tanárok és a dön-
téshozók felvilágosítását tűzte
ki célul.

Az előadássorozat témájával
Matusek M. Zsuzsanna, az Or-
szágos Gyermekvédő Liga elnö-
ke és egyúttal a Safer Internet
Program előadója kereste fel a
paksi önkormányzatot, amely
nyitott volt a kezdeményezésre,
és biztosította a szükséges felté-
teleket. Az előadó a Deák, a

Bezerédj és a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola mellett ellátogat
a Vak Bottyán Gimnáziumba és
az I. István Szakképző Iskolába
is. A szakértő külön előadások
során foglalkozik majd a szenve-
délybetegségekkel, amely egyre
elterjedtebb probléma a fiatalok
körében.                                -md-

Előadás a biztonságosabb internetért
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Atomerőmű

Atomenergetikai Múzeum
nyitotta meg kapuit az erőmű
területén.

Azért van szükség ilyen múze-
umra, hogy tudományos meg-
alapozottsággal lehessen tájé-
koztatni az embereket az atom-
energia hasznosságáról és fon-
tosságáról, fogalmazott Pálin-
kás József az Atomenergetikai
Múzeum megnyitóján. A léte-
sítményt a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia elnöke Ham-
vas István vezérigazgató társa-
ságában avatta fel. Ezt megelő-
zően kiemelte, fontos, hogy
összegyűjtötték az atomerőmű
létesítésének és üzemeltetésé-
nek relikviáit, és emléket állí-
tanak annak a jelentős munká-
nak, ami az erőmű létrehozása
volt. Lényeges, hogy ezt szak-
mailag megalapozottan, tudo-
mányos igényességgel mutas-
sák be. Mint mondta, az ország
számára fontos, hogy Pakson a
világ legbiztonságosabbjai kö-
zé sorolt atomerőmű működik,
és rendkívül lényeges, hogy
megértse a közvélemény, a fel-
növekvő nemzedék, hogy erre
még sokáig szükség lesz.

Hamvas István az atomener-
getika történetét foglalta össze
dióhéjban. Mint mondta, igen
rövid idő telt el, amióta a nuk-
leáris iparág megjelent a vilá-
gon, amelyben röviddel azután
hazánk is érdekeltté vált.  Igen-

igen hamar megszületett a bá-
tor döntés, hogy Magyarorszá-
gon épüljön atomerőmű, fogal-
mazott a Paksi Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatója. Mint
mondta, ez olyan, mint egy
családban az utódvállalás, sen-
kire át nem ruházható, soha le
nem tehető felelősséggel jár. 

Az Atomenergetikai Múze-
umban számos primer- és sze-
kunderköri berendezés helyet
kapott, eszközök, gépek, ame-
lyeket sok esetben a MÉH-te-
lepre kerüléstől mentettek
meg. A munkában Beregnyei
Miklós üzemtörténész járt
élen, aki évtizedek óta szorgal-
mazza az iparág tárgyi emléke-
inek gyűjtését. Előbb Mittler
Istvánban, a társaság jelenlegi
kommunikációs igazgatójában,
majd Baji Csaba korábbi ve-
zérigazgatóban, az MVM je-
lenlegi elnök-vezérigazgatójá-
ban talált támogatóra. Még így
is hosszú évek kellettek, hogy
a nagyközönség elé tárják a
múzeumot, amely a Karbantar-
tó és Gyakorló Központ
(KGYK) szomszédságában ka-
pott helyet. Mint Mittler István
mondta, a látogatóközpontban
évente több mint harmincezer
látogatót fogadnak, a múzeum
megnyitásával várhatóan ez a
szám nőni fog. Lapunk kérdé-
sére azt is elmondta, hogy már
körvonalazódik egy elképzelés
arról, hogy a múzeumot és a

KGYK-t az üzemi területről le-
választanák, és a szomszédos
ökoparkkal összevonva, tanös-
vényeket kialakítva egy komp-
lex, szabadtéri kiállítási dara-
bokat is bemutató parkot hoz-
nának létre.

Tóth Ferenc országgyűlési
képviselő, kormánybiztos azt
mondta: biztos benne, hogy a
múzeum megnöveli a régióba
látogatók számát, mint aho-
gyan abban is, hogy akik meg-
nézik a múzeumot, meggyő-
ződnek arról, hogy az atomerő-
mű rendben, biztonságosan
működik. Kiemelte, hogy az
erőmű társadalmi elfogadottsá-
ga magas, bővítése pedig vál-
tozatlanul napirenden van. 

A múzeum kiállításának te-
matikus részei a paksi atom-
erőmű építkezési munkálatai-
nak és üzemeltetésének törté-
netét, illetve tárgyi emlékeit
örökítik meg az 1960-as évek-
től napjainkig. Akár a valóság-
ban, vannak primer- és sze-
kunderköri nagyberendezések,
amelyek között egy sugárka-
pun is áthaladhatnak a látoga-
tók, akiknek még arra is van
lehetőségük, hogy kipróbálják
a fűtőelemátrakást egy maket-
ten. Ezen kívül emlékplaket-
tek, az erőmű saját kiadványai,
a történetéhez kapcsolódó kép-
zőművészeti alkotások, rek-
lámtárgyak láthatók. A foga-
dótérben érintőképernyős in-
formációs pultokat „faggathat-
nak” az érdeklődök, ugyanitt
filmek vetítésére és interaktív
játékra is lehetőség nyílik.  A
múzeum az atomerőmű mellett
gyűjti olyan tudományos és
oktatási intézmények tárgyi
emlékeit is, amelyek érintettek
a nukleáris iparban. Könyvtá-
rában a szakkönyveken kívül a
kutatók rendelkezésére áll a
több mint félezer kötetes John
E. Kenton hagyaték: az 1948-
tól az 1980-as évek elejéig
megjelent igen ritka, az atom-
energia békés felhasználásá-

nak útját feldolgozó kiadvány-
ok gyűjteménye.

A megnyitó résztvevői között
ott volt Szabó Benjamin, az
atomerőmű egykori kormány-
biztosa, első vezetője. Paks az
életének fontos állomása volt,
olyan, amiért érdemes volt élni,
mondta. Azt is elárulta, hogy
otthonának nincs olyan négy-
zetmétere, ahol ne lenne valami
paksi évekhez fűződő emlék. A
múzeumban nem sikerült talál-
nia olyan relikviát, ami különö-
sen kedves vagy különleges
lenne számára. Ennek egyszerű
oka volt: nem adódott rá lehető-
sége, annyi kollégával, kedves
ismerőssel találkozott. Az első
benyomás azonban nagyon jó
volt, árulta el. 

– Ez egy csodálatosan meg-
rendezett, gazdag anyag. Ide el
kell jönnöm valamelyik uno-
kámmal, vagy mindegyikkel. A
benyomás olyan, mint mindig
Pakssal kapcsolatban.  Azt gon-
dolom, minden magyar ember
büszke a Parlament épületére,
én legalább annyira büszke va-
gyok Paksra, mert nagy tudás
és teljesítmény áll mögötte, és
annak eredménye, hogy har-
minc év óta a világ legjobbjai
között tartják számon. 

Vida Tünde

Egyedülálló ipartörténeti gyűjtemény
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Nemzetközi szakértőkből ál-
ló bizottság hitelesítette a
Pakson lezajlott stresszteszt
megállapításait. A helyszíni
szemle alapján készült jelen-
tésben a delegáció elismerte
az atomerőműben végrehaj-
tott jelentős biztonságnövelő
programok eredményeit is. 

Mittler István kommunikáci-
ós igazgató beszámolt róla,
hogy a tavaly lezajlott célzott
biztonsági felülvizsgálat kere-
tében külföldi delegáció járt
az atomerőműben, hogy a
Nemzeti Jelentésben foglalta-
kat a helyszínen is ellenőrizze.
Az összes, atomerőművet üze-
meltető európai uniós tagál-
lam, valamint Svájc és Ukraj-
na által benyújtott jelentéseket
nemzetközi felülvizsgálatnak

vetették alá, amelyben Ma-
gyarország is aktívan részt
vett. Ennek keretében – első
lépésként – a jelentéseket elő-
re meghatározott témakörön-
ként feldolgozta és értékelte
az egyes országok által dele-
gált, nemzetközileg elismert
szakértőkből álló bizottság.
Az itt felmerült kérdéseket
egy nemzetközi konferencia
keretében vitatták meg a je-
lentéseket összeállító szakem-
berekkel. A következő lépés a
célzott biztonsági felülvizsgá-
lat megállapításainak helyszí-
ni ellenőrzése, amely nemrég
zajlott Pakson. 

A felülvizsgálatot végző
szakemberek által most össze-
állított előzetes értékelés meg-
állapította, hogy a paksi atom-
erőmű biztonsági felülvizsgá-

lata megfelelően értékelte az
erőmű védettségét és ellenálló
képességét a feltételezett kül-
ső természeti veszélyekkel, a
villamosenergia-ellátás és a
végső hőelnyelő elvesztésé-
vel, valamint az esetleges sú-
lyos balesetekkel szemben. A
felülvizsgálat nem tárt fel
olyan körülményt, amely
megkérdőjelezné az erőmű
tervezési alapjának megfelelő-
ségét. A vizsgálat elismerte az
atomerőmű által korábban
végrehajtott jelentős bizton-
ságnövelési programok ered-
ményeit, közölte Mittler Ist-
ván. Hozzátette: az ellenőrzés
egyik hasznos eredménye volt
az is, hogy több olyan lehető-
séget is feltártak, amelyek
megvalósításával a későbbiek-
ben tovább fokozható a léte-

sítmény biztonsága.
Mittler István emlékeztetett

arra, hogy az Európai Tanács
felkérésének eleget téve, a
fukusimai reaktorbaleset elő-
zetes tanulságai alapján került
sor Pakson is a célzott bizton-
sági felülvizsgálatra. A részt-
vevő országok nukleáris biz-
tonsági hatóságainak tanács-
adó szervezete által egyezte-
tett tartalomnak és menetrend-
nek megfelelően a Paksi
Atomerőmű Zrt. 2011. októ-
ber 28-án nyújtotta be az Or-
szágos Atomenergia Hivatal-
nak a felülvizsgálat eredmé-
nyeit tartalmazó jelentését. Ez
képezte az alapját annak a
Nemzeti Jelentésnek, amelyet
a magyar nukleáris hatóság ál-
lított össze az Európai Bizott-
ság számára.                -vida-

Nemzetközi vizsgálat ismerte el a 
biztonságnövelő programok eredményeit

Egy évvel a Kelet-Japánt súj-
tó nagy földrengés után a Ma-
gyarországi Japán Nagykö-
vetség megemlékezést tartott
a katasztrófa áldozatainak
emlékére és megköszönte a
támogatást a nehéz helyzet-
ben segítséget nyújtó szerve-
zeteknek. Ito Tetsuo Japán
nagykövet meghívására a
paksi atomerőműben működő
szakszervezetek képviselői is
részt vettek a megemlékezé-
sen, amelynek a Kempinski
Hotel adott otthont. A rendez-
vényen Ito Tetsuo beszámolt
a Kelet-Japánt sújtó földren-
gés és cunami okozta károk-
ról és áldozatok számáról, va-
lamint a helyreállító, újjáépí-
tési munkák állapotáról és a
hazánkból érkező adomá-
nyokról. 

A paksi szakszervezetek kül-
döttségének tagja volt Bocsor
István a Padosz, Lengyel Jó-
zsef a MÉSZ, Oláh József az

Üzemi Tanács és Néber Tibor
az ADÉSZ képviseletében.
Maroknyi csapatuk Budapes-
ten Gál Rezsővel, az EVDSZ
elnökével egészült ki. Néber
Tibor lapunknak elmondta,
hogy nagyon kellemes fogad-
tatásban volt részük. Emlékez-

tetett rá, hogy a meghívást an-
nak a szolidaritási akciónak
köszönhették, amelyet két hó-
nappal azután tartottak, hogy
Japánban minden eddiginél
nagyobb földrengés és cunami
pusztított balesetsorozatot ki-
váltva a fukusimai atomerő-

műben. A négyezer lépés a
Fukusimában dolgozókért
mottójú menetet azokért szer-
vezték, akik a természeti ka-
tasztrófa áldozatául estek, il-
letve azokért, akik az atom-
erőművek helyreállításában
részt vettek. A szökőár pusztí-
tásáról nagyon megrendítő ké-
peket láttunk, árulta el Néber
Tibor, hozzátéve, hogy a fotó-
kiállítás az újjáépítés fázisait
is bemutatta.                     -vt-

Az egy évvel ezelőtti földrengés
áldozataira emlékeztek

A négyezer lépés a Fukusimában dolgozókért menete 2011-ben

A PAKSI HÍRNÖK ONLINE

hírblogon folytatásokban kö-
zöltük  egy olvasónk vissza-
emlékezését a baleset előtti
Fukusimáról. Dr. Babos Kál-
mán többször járt a fukusi-
mai létesítményekben mint a
Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség nukleáris fel-
ügyelője. Az írást a
www.paksihirnok.hu olda-
lon találják olvasóink.
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Második díjjal jutalmazták a
paksi standot az Utazás 35.
Nemzetközi Idegenforgalmi
Kiállításon, amely március ele-
jén négy napon keresztül fo-
gadta a látogatókat. A paksi
standon csütörtökön reformko-
ri kaszinó, pénteken római nap,
szombaton szórakoztató fizika-
kísérletek, vasárnap pedig
sportkülönlegességek és ener-
giabicikli várták a látogatókat.
Az önkormányzat szervezésé-
ben ötödik alkalommal jelent
meg településünk az Utazás ki-
állításon, ahol harmadik éve
saját standdal jelentkezik. Idén
a LastMinuteSzalloda.hu után
és Békéscsaba előtt Paks a má-
sodik helyen végzett az attrak-
cióversenyen tematikus napi
programjaival. A díjjal jutalom
is jár, ugyanis jövőre díjmente-
sen jut 12 négyzetméternyi
kiállítóterülethez a város. A díj
egyértelmű szakmai elismerés,
de a törekvések eredményét
jelzi az is, hogy a kiállítás so-
rán turisztikai szakemberek je-
lezték, szeretnének eljönni a
kistérségbe, számukra tanul-
mányutat szerveznek a közel-
jövőben. A szakma pozitív
visszajelzése mellett fontos
volt a közönség véleménye is,
akik ajándékcsomag ellenében
egy, a városunkkal kapcsolatos
kérdőívet is kitölthettek, ezek
kiértékelése jelenleg is zajlik,
amely további támpontot ad a

továbbiakban a turisztikai fej-
lesztésekkel kapcsolatban.

A tematikus programok mel-
lett idén egy különlegességgel
várták az érdeklődőket a paksi
standhoz, ugyanis kifejezetten
erre az alkalomra készült el a
várost egyedülálló módon be-
mutató interaktív paksi úti-
könyv, amit egy információs
terminálon érhettek el a látoga-
tók: virtuális túrák, kisfilmek,
speciális légi felvételek, paksi
kiadványok jelennek meg la-
pozható formátumban az inte-
raktív útikönyvben, amit az
Utazás kiállításra ellátogató
vendégek mellett már olvasó-
ink is böngészhettek a Paksi
Hírnök online oldalán. Czink
Dóra turisztikai referens el-
mondta, az oldal esztétikus ké-
pi és videóanyagban mutatja be

a város kuriózumait, természe-
ti és épített értékeit. A virtuális
útikönyvet, amelyet eredetileg
Full HD felbontásban készült,
DVD formátumban is elvihet-
nek a Paksra látogatók, a
Pazirik Kft. készítette. 

– Az útikönyv tartalma nem
teljes, hiszen arra ott vannak a
kiadványok, amelyek tartal-
mazzák a szálláshelyeket, ven-
déglátóegységeket, ennek célja,
hogy sokszínű, érdekes és
egyedi képet nyújtson a város-
ról – árulta el Czink Dóra, aki
hozzátette: ebben a formában
ilyen informatikai, turisztikai
fejlesztés, illetve interaktív
anyag birtokában egyetlen
magyar város sincsen. A jelen-
legi tartalom egyik legizgalma-
sabb része a virtuális túra, ahol
gömbpanorámás képeken ke-
resztül tekinthető meg többek
között az Erzsébet Nagy Szál-
loda, a Makovecz templom és a
Prelátus épülete, valamint kör-
nyezete. A 360 fokban körbe-
forgatható nézőpontok mellett
speciális légi felvételek is ké-
szültek egy robotrepülővel,
úgynevezett oktokopterrel,
mondta el Balogh András, a
Pazirik Kft. igazgatója. Ezen
kívül az útikönyvben elérhetők
a Paks nevezetességeiről ké-
szült kisfilmek is, például
Lussonium 3D-s rekonstrukci-
ója, továbbá a tartalmon ke-

resztül képgalériák, vendég-
könyv, érdekes játékok, kvíz,
puzzle és kirakó is megtekint-
hető, tette hozzá a fejlesztő. Az
interaktív útikönyv jelenleg a
www.paksturizmus.tmmi.hu
honlapról érhető el, informáci-
ós pultra optimalizált felbon-
tásban, de tervben van egy opti-
malizált weboldal kialakítása is
az elkészült teljes tartalomból,
mely folyamatosan bővíthető.
A paksi stand egyébként nem
először arat sikert, tavaly az
Index.hu újságírója a legrokon-
szenvesebb standnak ítélte a
paksi kiállítást. Matus D.

Az egyik legattraktívabb stand volt
a paksi az Utazás kiállításon
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Huszadik alkalommal gyűltek
össze paksi nők és asszonyok,
immár férfiakkal is kiegészül-
ve a Nők Imanapjára, amelyet
ma már Ökumenikus Világ-
imanapként emlegetnek. Az
evangélikus iskolában tartott
rendezvényen Malajziával is-
merkedtek Kochné Inotai
Gyöngyi előadásán keresztül. A
választás nem a helyi gyüleke-
zet egyébként igen aktív tagjáé,
minden évben újabb és újabb
ország kerül terítékre. A ren-
dezvényen bábáskodó Brebov-
szkyné Pintér Márta, az Evan-
gélikus Női Misszió lelkésze,
aki tiszteletét tette a jubileumi
eseményen, azt mondta: annak
idején észak-amerikai gyüleke-
zetek asszonyai indították a
mozgalmat, akik úgy érezték,
hogy megfáradt Krisztus népe,
az egyház, szükség lenne új fu-
vallatra.  – Az ébredésért kezd-
tek imádkozni, majd felismer-

ve, hogy ez önző dolog, olyan
országokért mondtak imát,
amelyek felől híreket kaptak –
idézte fel a Nők Imanapjának
megszületését. Mint mondta,
jövőre Franciaország mutatko-
zik be. Nyáron egyébként részt
vesz a világkonferencián, ahol

szorgalmazni fogja, hogy Ma-
gyarország is sorra kerüljön. 
– Ha szerencsénk van, erre öt-
hat év múlva kerülhet sor. A
mozgalomba 120 évvel ez-
előtti indulása óta több mint
kétszáz ország bekapcsoló-
dott, meglepő módon a most

bemutatkozó Malajzia előbb,
mint hazánk. Magyarországon
több mint huszonöt éve tartot-
ták az első Nők Imanapját, de
a szocializmus alatt nem ter-
jedt gyorsan. Tavaly már több
mint ezer közösségben, köz-
tük legalább négyszáz gyüle-
kezetben tartottak ilyet. Idén
csatlakoztak például börtönök
is, de még a Liszt Ferenc re-
pülőtéren is tartottak közös
imát. 

Brebovszkyné Pintér Márta
elmondta, hogy a nők soha
nem akarták kizárni a férfiakat,
inkább ők maradtak távol, de
most már részt vesznek ezeken
a közös szolgálatokon. Az vi-
szont megmaradt, hogy asszo-
nyok készülnek a szolgálatra,
az ő imádságaik vannak a litur-
gikus füzetben és az országbe-
mutatót is asszonyok, jelen
esetben maláj nők állították
össze.                             -vida-

Malajziával ismerkedtek

B. Horváth Lillának, a Világ-
gazdaság újságírójának ítélték
ebben az esztendőben a paksi
atomerőmű újságírók számára
alapított elismerését, az Urán-
toll díjat. A kitüntetést az Er-
zsébet Nagy Szállodában tar-
tott ünnepségen vehette át
Hamvas Istvántól, a Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazga-
tójától. A méltatásban elhang-
zott: „Munkája során széles
körű ismeretet, áttekintést szer-
zett a hazai energiaiparról,
amit a Világgazdaságnál már
két ízben is az év újságírója ki-
tüntetéssel jutalmaztak. Gazda-
sági napilapos munkája mellett
szerkeszti a Világgazdaság ha-
vonként megjelenő Energia
mellékletét, és gondozza a lap
online változatának Energia al-
rovatát. Hosszú ideje figyelem-
mel kíséri a paksi atomerőmű-
vel kapcsolatos eseményeket.
Írásain keresztül hitelesen, tár-

gyilagos módon közvetíti az
atomerőmű híreit, az erőműben
folyó tevékenységet. Munkájá-
val hozzájárul, hogy az orszá-
gos médián keresztül valós ké-
pet kapjon a lakosság az atom-
erőmű működéséről.”

A paksi atomerőmű a magyar
energiatermelésben, nemzet-
gazdaságban fontos szerepet
tölt be, és minden olyan eset-
ben a figyelem középpontjába
kerül, amikor általában a nuk-
leáris energiatermeléssel kap-

csolatban kérdések merülnek
fel, mondta B. Horváth Lilla.
Kiemelte, az újságírók munká-
ját megnehezíti, hogy a hozzá-
juk érkező, sokszor gazdasági,
politikai érdekektől átszőtt in-
formációkból válogatva kell
objektív tájékoztatást nyújtani-
uk az olvasóknak. Ezért is di-
cséretes, hogy a paksi atomerő-
mű minden esetben a szakma
rendelkezésére áll, és az aktuá-
lis témákban kimerítő, hiteles
tájékoztatást ad. Élmény volt
számára, amikor megnézhette
belülről a létesítményt, és a
szakemberek elmagyarázták,
mi hogyan működik, hiszen a
korrekt tájékoztatás alapvető
feltétele, hogy az újságíró tud-
ja, miről ír. Hozzátette, nagyon
megható pillanat volt a kitünte-
tés átvétele, és büszke arra,
hogy az Urántoll díjasok elit
klubjának tagja lehet.        

Kohl Gyöngyi

A Világgazdaság újságírója kapta 
az Urántoll díjat
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Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz
nem kötött, forintban igényelhető „KOMBI” hitelünket. 
Hitelösszeg: 100.000 Ft–10.000.000 Ft

Kamat mértéke: -3 havi BUBOR + 8%, 

azaz jelenleg évi 15,23%;
Lakossági bankszámlával rendelkező ügyfeleink számára:      

-3 havi BUBOR + 6%, 

azaz jelenleg évi 13,23%    

Futamidő: 1-15 év Előtörlesztési díj: 0 Ft!

* Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek. Bővebb felvilágosítá-
sért kérjük forduljon kirendeltségeinkhez és fiókjainkhoz, vagy hívja
a 75/541-510 központi telefonszámot!

Hitel előkészítési díj 1 millió Ft-ig 5000 Ft; 1 millió Ft felett 3‰, de  min. 5000 Ft. Kezelési költség

1%. Egyenlegközlő díja 300 Ft/év, zárlati díj 500 Ft/év amit a takarékszövetkezet minden év végén

egyszer számít fel, mindaddig amíg az ügyfélnek az év utolsó munkanapján tartozása áll fenn. 1 mil-

lió Ft feletti kölcsönnél ingatlanfedezet is szükséges, ehhez kapcsolódó nem a Takarékszövetke-

zet részére megfizetendő egyéb költség: adó és értékbizonyítvány, jelzálogbejegyzés. (3 millió Ft fe-

lett értékbecslést, jelzálogbejegyzést és közokiratba foglalást is előír a Takarékszövetkezet!) 

Nem várt kiadások?  
Felújítás?

Átmeneti pénzhiány?

Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Paks, Rákóczi F. utca 5-7. Tel.: 75/511-188
Paks, Táncsics M. utca 4. Tel.: 75/519-213

Hitelösszeg Futamidő Törlesztőrészlet JB+8% esetén THM %
100 000 Ft 3 év 3.500 Ft/hó 28,26
500 000 Ft 3 év 17.460 Ft/hó 19,59
1 000 000 Ft 5 év 24.040 Ft/hó 18,99

Például:

A tavasz közeledtével előkerül-
nek a garázsokból a kerékpárok
és motorok, ezzel együtt meg-
növekszik a kerékpáros- és
motorosbalesetek és szabálysér-
tések száma. Ezek oka, hogy ve-
zetőik nem elég felkészültek, és
rosszul választják meg a sebes-
séget. – Tavaly négy ilyen bal-
eset történt, amiből háromszor
kerékpáros, egyszer segédmoto-
ros kerékpáros volt az érintett,
idén pedig már négy kerékpá-
ros-baleset történt – fogalmazott
Herman Gábor, a Paksi Rendőr-
kapitányság Közlekedésrendé-
szeti Alosztályának vezetője. A
látni és látszani elvet a kétkere-
kű nyergében közlekedőnek is
be kell tartani. Kerékpárokon az
első keréken a küllők között

kadmiumsárga prizmát kell el-
helyezni, előre fehér vagy sárga,
folyamatosan világító, míg hátra
piros fényű lámpatest a kötele-
ző. Szükséges a hangjelző ké-
szülék, vagyis a csengő, és a ha-
tékony fék- és kormányberende-
zés is – sorolja a szakértő. A ke-
rékpárosoknál lakott területen
kívül a láthatósági mellény vise-
lése éjszaka vagy korlátozott lá-
tási viszonyok között kötelező,
de a motorkerékpárosoknak is
ajánlott. Herman Gábor hozzá-
tette, a tavaly nyáron életbe lé-
pett fokozott ittasság-ellenőrzési
akció tovább folytatódik, így a
két keréken közlekedőket az el-
következendő időszakban is
gyakran megállítják majd a jár-
őrök.                               -faller-

Két keréken
közlekedők
figyelmébe Közeledik a tavasz – ezt tapasz-

talják a DC Dunakom Kft. mun-
katársai is, amikor bejárásaikon
ellenőrzik a hulladékgyűjtő szi-
geteket. Egyre többször lepi el
ugyanis a konténerek környékét
is a szemét: ha nem fér az edé-
nyekbe, egyszerűen melléborít-
ják, és nem egyszer előfordul,
hogy állati eredetű hulladék kerül
a kukákba. Ennek elhelyezése a
gyűjtőszigeteken a fertőzésve-
szély miatt tilos. Az ilyen hulla-
dékot a városi szeméttelep előtti
úgynevezett dögkonténerekbe
kellene elhelyezni, ártalmatlaní-
tása az illetékes hatóság dolga. 

Gyakori probléma az is, hogy
építési törmeléket helyeznek el a
lakossági gyűjtőszigeteken. És
ezzel a szabálytalanságoknak
még nincs vége: a város hat pont-
ján működő gyűjtősziget kizáró-
lag a paksi lakosok hulladékának

elhelyezésére szolgál, vállalko-
zások és nem Pakson élő magán-
személyek nem vihetnék ide sze-
metüket. Napi rendszerességgel
fordul elő ennek ellenére, hogy
azonosíthatóan vidéki, illetve
„céges” szemetet találnak. Ilyen-
kor minden esetben felkeresik a
szabálytalankodókat, és a bírság
sem marad el. – Mindannyiunk
érdeke, hiszen a környezetet is
károsítja a szétdobált szemét,
hogy csak a konténerekbe, és ne
azok mellé borítsuk feleslegessé
vált dolgainkat. Ha a tavaszi
nagytakarítás és kertészkedés
után több hulladék gyűlik össze,
vigyük ki a városi szeméttelepre,
ahol továbbra is évi 2400 kilóig
ingyenesen elhelyezhető a lakos-
sági lom, építési- és zöldhulladék
– hívta fel a figyelmet Cseh Ta-
más, a DC Dunakom Kft. rész-
legvezetője. -dallos-

Ne a konténer
mellé!



A munka becsületére hamar
megtanította az élet Vidá-
kovics Sámuelt, a Tehetséges
Paksi Fiatalokért Alapítvány
egykori díjazottját, aki bár ha-
marabb felnőtté vált, mint kor-
társai, ennek számos pozitív
hozadékát érzi.

A 23 éves fiatalember a Deák Fe-
renc Általános Iskolában kezdte
meg tanulmányait, ahol édesany-
ja szorgos felkészítésének kö-
szönhetően első osztályos korá-
tól sikerrel szerepelt a szavaló-
versenyeken. Helyi, megyei és
országos szinten is elnyerte az el-
ismeréseket, így tehetségét De-
ák-díjjal jutalmazták. A költészet
szeretete ellenére szakmát szere-
tett volna szerezni, így tanulmá-
nyait az Energetikai Szakközép-
iskolában folytatta, ahol pénz-
ügyi-számviteli ügyintézőként
végzett. A technikusi évet már

magántanulóként folytatta,
ugyanis állást kapott a Paksi Víz-
mű Kft.-nél. Talán vita nélkül ki
lehet jelenteni, nem túl gyakori,
hogy egy 18 éves fiatalember-
nek állást ajánlanak, Sámuel
esetében azonban ez a kitartás és
céltudatosság eredményét pél-
dázza. Középiskola első osztálya
óta nyaranként folyamatosan a
cégnél dolgozott diákmunkás-
ként, így hamar beletanult az ott

végzendő feladatokba, az állás-
ajánlat mégis váratlanul érte. Bár
tisztában volt vele, hogy munka
mellett már nehezebb lesz tanul-
ni, mégis úgy vélte, a kínálkozó
lehetőséget nem szabad elfecsé-
relni. – A nyugalmas diákéveket
megszakítva hamarabb felnőtté
válik az ember, de úgy gondol-
tam, hasznos lesz a munkával né-
mi egzisztenciát teremteni és
megalapozni a továbbtanulási le-
hetőségeket – mondta Sámuel.
Jelenleg utolsó évét végzi a dip-
loma előtt a Dunaújvárosi Főis-
kolán gazdálkodás és menedzs-
ment szakon. Lassan öt éve dol-
gozik a Paksi Vízmű Kft.-nél
ügyfélszolgálati munkatársként,
méghozzá nem kis sikerrel: ta-
valy a IX. Országos Ügyfélszol-
gálati Versenyen egyéniben el-
nyerte a legkiválóbb személyes
ügyfélkiszolgálásért járó díjat.
Úgy véli, a szakmai kihívások-

hoz, a panaszos ügyek kezelésé-
hez nagyszerű muníciót ad jó
kommunikációs képessége. – A
türelem mellett rá kell éreznie az
embernek, kit hogyan kell kezel-
ni, a konfliktusok mögött milyen
gondok rejlenek, hogyan lehet
segíteni egy anyagi gondokkal
küzdő ügyfélnek – fejti ki Sámu-
el. Amellett, hogy jó kommuni-
kációs képességét nap mint nap
hasznosíthatja munkája során,
máig számtalan felkérést kap
versmondóként kiállításokon,
városi rendezvényeken, esküvő-
kön, könyvbemutatókon. Azt
vallja, az elismerések mindig
többre sarkallják és arról biztosít-
ják, hogy jó irányba halad. Mint
mondta, náluk a szorgalom csa-
ládi vonás, ma sem unatkozik
egy percet sem, ha nem dolgozik,
akkor sportol, de gyermekkorá-
ban is mindig tudta, mi a dolga:
már kicsiként is mindent gyűjtö-
getett és később első fizetését is
félrerakta. Bár nem kapott zseb-
pénzt, ha elvégzett valamit, azt
jutalmazták, így nevelték rá a
munka becsületére.  Matus Dóra
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Díjaztuk őket

Ahol a szorgalom családi vonás

Egész márciusban látogatható Hunyadi Rita
egyedi textilalkotásainak kiállítása a
Csengey Dénes Kulturális Központban. A fi-
atal kézműves neve már sokak számára is-
mert lehet, ugyanis egyedi, kézi készítésű
táskái iránt Európa-szerte érdeklődnek. Rita,
akinek gyönyörű csellójátéka a városi ren-
dezvényekről szintén ismerős a paksi zene-
kedvelő hallgatóság számára, a Vak Bottyán
Gimnázium tanulójaként végzett Pakson,
majd a Pécsi Tudományegyetemen tanult to-
vább védőnőként. Mint mondta, világ életé-
ben az anyaságra készült, ezért világos cél
volt számára, hogy a nők életének legszebb
szakaszában foglalkozhasson velük. Diplo-
mája kézhezvétele után a szakmájában he-
lyezkedett el, mára mégis jelentős kitérőt
vett az élete. Az államvizsga nyomasztó idő-
szaka után, a szabadulni vágyásban született
meg az az ötlet, hogy alkotással ereszthetné
ki a felgyülemlett feszültséget, ilyen körül-
mények között készítette el élete első tíz, sa-
ját kézzel varrt táskáját, számol be a kezde-
tekről.  Azóta 700 táska talált gazdára, főként
internetes kézműves oldalakon keresztül.
Az egyedi készítésű alkotásokra külföldön
nagy igazán a kereslet, így nem csoda, hogy

immár Lengyelországból, Angliából, Er-
délyből, Svájcból és Németországból is
megkeresték a vásárlók. Táskái sikeréről
szólva úgy fogalmaz, a kézzel készített ter-
mékeknek máig nagyobb az értéke a tucat-
áruval szemben, hiszen abba a tervező bele-
teszi önmagát. Hozzátette, pontosan ez, az
alkotói szabadság megőrzése nehezíti olykor
a munkát, a fejlődést, hiszen a megrendelő-

ket is ki kell elégíteni, mégsem kezdhet futó-
szalagszerűen gyártani, hiszen a lényeg ép-
pen az egyediségben rejlik. Rita elárulta,
nemrég kereste meg egy angliai divatcégnél
dolgozó magyar azzal a kéréssel, készítene-e
a vállalat számára is táskákat, de egyelőre di-
lemmát okoz számára a minőség és mennyi-
ség közötti egyensúly fenntartása.  Munkáit
már itthon is számos helyszínen bemutatta: a
kapolcsi Művészetek Völgyében, Pakson a
Hagyományőrző Magyarok Napján, az ad-
venti vásáron és a városi kézműves rendez-
vényeken is. Rita elárulta: alkotás nélkül
nem tudná elképzelni az életét, bár felnőtt
fejjel, autodidakta módon tanulta a szabás-
varrást, gyerekkora óta mindig bíbelődik va-
lamivel, még a tévénézés sem telhet el anél-
kül, hogy ne lenne egy hímzés vagy gyöngy-
fűzés a kezében. Úgy véli, felszabadító érzés
alkotni, és hogy az egyszerű ötletekből új do-
log születik. Elárulta, kreativitását szüleitől
örökölte, akik arra nevelték, ha szüksége van
valamire, önállóan oldja meg, ne rögtön a
boltba rohanjon érte. A kulturális központ
időszaki kiállításán textilből készült kitűzőit,
hajpántjait,  gyermekjátékait tekinthetik meg
az érdeklődők.                                     -md-

Nem tudna alkotás nélkül élni
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A képviselő-testület minden
évben március 15-ig fogadja
el a város éves költségvetés-
ét. 2012-ben városfejlesztés-
re közel hárommilliárd fo-
rintot fordít az önkormány-
zat.

Évről évre marad felújításra
váró utca, fejlesztésre váró
lakóterület. Az önkormány-
zat nem tud minden jogos
igényt kielégíteni, de egyet-
len év sem telik el beruházá-
sok nélkül. 

A városvezetés a tervezett
fejlesztéseket fontosságuk sze-
rint igyekszik rangsorolni.

Idén a hulladéklerakó bővíté-
se a legfontosabb feladat.

Az önkormányzat minden pá-
lyázati lehetőséget megragad,
ami a városlakók érdekeit szol-
gálja. És vannak a város életét
meghatározó szellemi-anyagi
befektetések, melyek haszna
nem közvetlenül mérhető,
mégis hosszú távon a város
szellemi életét gazdagítják.

Az alábbiakban a 2012-re
tervezett, részben folyamat-

ban lévő vagy előkészület
alatt álló beruházásokról szá-
molunk be.

Több milliárd forintnyi uniós
forrás járul hozzá Pakson a
jelenlegi önkormányzati be-
ruházásokhoz, amelyek szá-
mos területet ölelnek fel a
közüzemi szolgáltatásoktól
az oktatásig. 

Látványos munka zajlik a Gár-
donyi kilátó alatt, a Deák Fe-
renc utcában. Ezen a szakaszon
az ingatlanok közvetlenül csat-
lakoznak az omlékony partol-
dalhoz. A mozgásveszélyes
partfalat több mint 150 méter
hosszúságban megerősítik,
hogy megvédjék az ingatlano-
kat, az építményeket. A kettő és
öt méter magasságú szögtámfal
felett lévő rézsűt gerendarács-
hálózattal erősítik meg, amit ta-
lajhorgonyokkal rögzítenek. A
beruházás bekerülési költsége
342 millió forint, melyhez 290
milliót pályázaton nyert az ön-
kormányzat. A munkálatok áp-
rilisra fejeződnek be. 

Félmilliárdos beruházás folyik
az Ipari Parkban: inkubátorhá-
zat építenek kezdő vállalkozá-
sok számára. A 2500 m2-es
épületben irodák és csarnokok,
tárgyaló és konferenciaterem,
közösségi helyiségek állnak a
betelepülők rendelkezésére.

Az inkubátorház 8-10 mikro-
vállalkozás betelepülésére ad
lehetőséget. A projekt az Euró-
pai Unió támogatásával valósul
meg, összköltsége 450 millió
forint, a pályázaton elnyert tá-
mogatás 200 millió. Az önkor-
mányzat a 250 millió forint ön-
részhez 40 millió forintot a
Paksi Atomerőmű Zrt. Duna-
Mecsek Területfejlesztési Ala-
pítványának pályázatán nyert.

A város egyik legnagyobb fo-
lyamatban lévő alapinfrastruk-
turális fejlesztése az új
szennyvíztisztító telep  kialakí-
tása, amivel lehetővé válik a
jelenlegi, mára elöregedett – a
70-es évek óta működő – telep
kiváltása, és egy korszerű
rendszer létrehozása. 

Az új szennyvíztisztító telep
megfelel a legújabb környe-

zetvédelmi előírásoknak. A
beruházást többévnyi előké-
szítő munka előzte meg. A
kétfordulós pályázaton a mint-
egy 1,1 milliárd forintos beru-
házáshoz közel 800 millió fo-
rint uniós támogatást nyert a
város. A Dunába jelenleg bio-
lógiailag tisztított szennyvíz
kerül. Az új telepen egy to-
vábbi tisztítási folyamatot ve-
zetnek be, aminek köszönhe-
tően tisztább víz jut a folyóba.
A beruházás a tervek szerint
idén kezdődik. Jelenleg a köz-
beszerzési eljárásokat készítik
elő a polgármesteri hivatal
műszaki osztályának munka-
társai. Ezzel egy időben folyik
az uniós pályázatoknál kötele-
zően előírt régészeti feltárás.

Közel kétmilliárd forintba ke-
rül az új hulladékgazdálkodási
rendszer kiépítése. A  DC Duna-
kom Kft. hétről hétre elszállítja
a háztartásokban keletkező sze-
metet. Az önkormányzatoknak
– Paksnak és hat környékbeli te-
lepülésnek, akik együtt pályáz-
tak az új rendszer kiépítésére – a
gyűjtésre és az ártalmatlanításra
vonatkozó új törvényi előírások-
nak kell megfelelniük. 

(Folytatás a 15. oldalon)

Költségvetés 2012
Új év, új költségvetés. Ahogy megszoktuk: biztonságos, a fejlődést
szolgálja, takarékos és átlátható. Az alábbiakban a több mint 10
milliárdos költségvetés fejlesztési fejezetéből adunk tájékoztatást a
tisztelt Olvasónak.
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(Folytatás a 14. oldalról)
A rendszerterv kialakításának
fontos szempontja volt, hogy
minél kevesebb szemét kerüljön
lerakásra: növekedjen a szelek-
tíven gyűjtött hulladékok meny-
nyisége, és a komposztálható
szerves anyagok elkülönítésre
kerüljenek.

A költségek 72 százalékát az
önkormányzatok uniós pályá-
zaton nyerték. A települések
önrészéhez a Paksi Atomerő-
mű Zrt. Jövőnk Energiája Tér-
ségfejlesztési Alapítványa 97
millió forinttal járult hozzá. Je-

lenleg a rendkívül bonyolult
közbeszerzési eljárás van fo-
lyamatban, amelynek során a
kivitelezők és a beszállítók ke-
rülnek kiválasztásra.

Ebben az évben közel 1600
lámpatestet cserélnek ki Pak-
son és a külső városrészeken.

Az energiamegtakarítást cél-
zó pályázaton nyert 96,2 millió
forint a költségek 50%-át fede-
zi. A jelentős energiamegtaka-
rítást eredményező beruházás
során a karbantartási költségek
is csökkennek. 

Megkezdődött a Cseresz-
nyéskert Erdei Iskola kivitele-
zése. Az önkormányzat célja a
környezettudatos szemlélet ki-
alakítása, formálása, a telepü-
lés épített és természeti kör-
nyezetének, múltjának megis-
mertetése. A beruházásnak kö-
szönhetően 2013-tól lehetőség
nyílik arra, hogy az erdei isko-

la egész évben fogadjon láto-
gatókat. Az épület teljes körű
korszerűsítése mellett új helyi-
ségeket alakítanak ki, lesz
madárles, udvari foglalkoztató.
A projekt keretében taneszkö-
zöket szereznek be, oktatási
segédanyagokat dolgoznak ki,
és az erdei iskola működtetésé-
hez szükséges szakemberek
képzése is megvalósul. Mind-
ehhez közel 77 millió forintot
nyert a város, a Környezet és
Energia Operatív Program tá-
mogatásának köszönhetően. A
több mint 152 millió forintból
megvalósuló beruházás kivite-
lezése március közepén indult,
a munkálatok befejezésének
határideje december eleje. 

Rövidesen kerékpárral is el-
érhető lesz a városból az atom-
erőmű. Két nyertes pályázat-
nak köszönhetően az év máso-
dik felében megkezdődik a

Paksot Csámpával összekötő
kerékpárút kivitelezése. A ter-
vezett kerékpárút nyomvonala
a 6-os út mellett halad. Csatla-
kozik a jelenleg is meglévő vá-
rosi kerékpárút-hálózathoz. A
belterületi szakasz hossza 1,5
kilométer, külterületen pedig 3
kilométer. Előbbire a Dél-Du-
nántúli Operatív Program kere-
tében 56 millió forintot nyert a
paksi önkormányzat, amit tíz
százalék önrésszel egészít ki,
míg a külterületi szakaszra a
Közlekedés Operatív Program
nyújtott százszázalékos támo-
gatást, 154 millió forintot.

Az ivóvízbázisok védelme is
az önkormányzat, a település
érdeke. Ennek a diagnosztikai

vizsgálatára pályázott Paks és
102 millió forint támogatást
nyert. 

A vizsgálatok célja az ivóvíz-
bázist veszélyeztető tényezők
feltárása és a jó minőségi ivó-
víz biztosítása a településen.

A vizsgálatot teljes egészé-
ben támogatja az unió. 

A kivitelezések másik nagy
csoportja a kizárólag saját
forrásból finanszírozott be-
ruházások. 

Folytatódik a Tolnai úti ke-
rékpárút felújítása. Tavaszra
elkészül a Nyárfa utca és a
Kölesdi út közötti 775 méter
hosszú, 2 méter széles szakasz
is. Ennek köszönhetően a váro-
si könyvtártól a 6-os útig lehet
kerékpáron közlekedni. Fel-
bontják a régi kerékpárutat,
ami ezután új térkő burkolatot
kap, a feltört betont újrahasz-
nosítják. 

A felújítási terv tartalmazza a
kapubejárók és a zöld felületek
megfelelő kialakítását is.

A beruházás 30,2 millió forint-
ból valósul meg május elejére. 

Az elmúlt évek során a Barát-
ság úttól az Újtemplom utcáig
két tömbbelső újult meg a la-
kótelepen. Az önkormányzat
az Újtemplom utca és a Kodály
Zoltán utca közötti terület fel-
újításával folytatja a megkez-
dett munkát: kicserélik a köz-
művezetékeket, új járdák épül-
nek, korszerűsödik a közvilá-
gítás, új utcabútorokat és játé-
kokat helyeznek el. 

(Folytatás a 16. oldalon)
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(Folytatás a 15. oldalról)
Akadálymentesítik a közleke-
dést, támfalakat építenek. 

A 100%-ban önkormányzati
finanszírozású beruházás nem
csak esztétikai élményt nyújt,
kellemesebb lakókörnyezetet
biztosít, az ott lévő ingatlanok
értékét is növeli.

Ez a beruházás 200 millió fo-
rintba kerül.

Az országos panelprogram-
hoz csatlakozva a panelházak
felújítását is támogatja az ön-
kormányzat. 

A korábbi években az ener-
giamegtakarítást eredménye-
ző felújításokhoz az önkor-
mányzat 30-35%-os kiegészí-
tő támogatást biztosított.

Ennek következtében Pak-
son a legalacsonyabbak a fű-
tésszámlák és ezzel együtt
megszépültek a panelházak is.

Idén 100 millió forintot kü-
lönített el az önkormányzat
erre a célra. 

Az önkormányzat támogatja
a hagyományos szerkezetű
épületek energetikai korsze-
rűsítését is. A helyben kiírt –
és tartalmát tekintve az álla-
minál lényegesen egyszerűbb
– pályázat keretében társashá-
zak, családi házak pályázhat-
tak utólagos hőszigetelésre,
nyílászárócserére, illetve fű-
téskorszerűsítésre. 2012-ben
ismét 30 millió forintos keret
áll a pályázók rendelkezésére. 

A költségvetésben – ebben
az évben – félmilliárd forint
szerepel a több mint egymilli-
árd forintba kerülő gyó-
gyászati központ kivitelezésé-
re. Az épületben a gyógyfür-
dő mellett többféle szakellá-
tás kap helyet: a tervek szerint
itt működik majd a reumato-
lógiai és ortopédiai szakren-
delés, a gyógytornát és a fi-
zioterápiás kezelést is itt ve-
hetik igénybe a gyógyulni vá-
gyók. A városban eddig szét-
szórtan működő szakellátások
egy helyen vehetők igénybe.
A paksi gyógyvíz a 82 próba-
fürdetésben résztvevő közre-
működésével végzett vizsgá-
lat során jó hatásúnak bizo-
nyult a mozgásszervi, nő-

gyógyászati, urológiai beteg-
ségek tekintetében. A gyógy-
kezeléseket 2013 nyarától ve-
hetik igénybe a paksiak és
Paks környékiek.

A Városi Rendelőintézetben
januárban új tüdőszűrő beren-
dezést helyeztek üzembe, és
idén egy korszerű ultrahang-
készülék is az ellátórendszer-
be kerül, amelynek értéke 25
millió forint.

Megkezdődött az új gyermek-
könyvtár kialakítása, amely
nyáron a könyvtárral szomszé-
dos épületbe, az egykori Frast-
házba költözik. A 30 millió fo-
rintos beruházást követően a
gyermekkönyvtár 144 négyzet-
méteren várja majd az ifjú ol-
vasókat. A Pákolitz István Vá-

rosi Könyvár Kincskereső
Gyermekkönyvtárának ünne-
pélyes átadását a tanévkezdésre
tervezik. 

Hamarosan indul a Toldi utcai
útépítés második üteme, amely-
nek során megépítik a Mező ut-
cától a Pál utcáig tartó szakaszt.
315 méter hosszú, öt és fél mé-
ter széles, új aszfaltburkolatú
utat építenek kiemelt szegéllyel,
kapubejárókkal. Mindez 27 mil-
lió forintba kerül. 

Folytatódik a Paks és Cse-
resznyéspuszta közötti útre-
konstrukció. 2012-ben, az út-
felújítás harmadik ütemében,
felújítják az útszakasz lakott
területtől az autópálya-felül-
járóig terjedő szakaszát.

Erre 40 millió forintot szánnak.
A Rákóczi utca és a Pál utca

eddig fel nem újított részének
felújítására idén elkészülnek a
tervek.

Két gyalogátkelőhely létesül
a város forgalmas helyein, 3
millió forint költséggel: a
Kishegyi út Újtemplom utcai
torkolatánál és az Ifjúság
úton, a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola bejáratánál. 

A Hétszínvirág Óvoda és a
Nyárfa utca között idén meg-
oldódik a csapadékvíz-elve-
zetés. Erre 16 millió forintot
különítettek el. Ez az összeg
csapadékcsatorna-építés mel-
lett a tereprendezés, járdaépí-
tés, kapubejáró építésének
költségeit is tartalmazza. 

(Folytatás a 17. oldalon)Fo
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(Folytatás a 16. oldalról)
A nagy esőzések okozta
problémák felszámolását cé-
lozza az a záportározó, ami a
Haladás utca végén épül, 45
millió forintból. A záportáro-
zó összegyűjti a szántóföldek
felől jövő vizeket, biztosítja
annak késleltetett és szabá-
lyozott levezetését, megaka-
dályozva azt, hogy a lezúduló
csapadékvíz időnként járha-
tatlanná tegye a Haladás ut-
cát. A Kömlődi út végén ki-
alakítandó záportározó terve-
zése is szerepel az idei költ-
ségvetésben. 

Jelenleg nyolc helyszínen,
12 kamera figyeli a város be-
vezető útjait. A térfigyelő
rendszer ebben az évben bő-
vül: 2012-ben újabb forgal-
mas csomópontokra telepíte-
nek kamerákat, az ASE csar-
noktól a buszpályaudvaron át
a Deák házig, amelyre 29 mil-
lió forintot különítettek el. A
rendszer a paksi rendőrkapi-
tányság szakmai véleménye
alapján valósul meg, központ-
ja a kapitányság ügyeletén
van. A felvételeket öt napig

tárolják, s ha szükséges, visz-
sza tudják keresni az adato-
kat. A közelmúltban arra is

volt példa, hogy lakásbetörés
felderítése során hasznos in-
formációkat szolgáltattak a
kamerák által rögzített képek. 

Csónakház épül az Árvíz ut-
cában. A kétszintes épületben
kap helyet a csónak- és mo-
tortároló, és közösségi tér is
kialakításra kerül. A 26,4 mil-
lió forintból megvalósuló csó-
nakház üzemeltetője a LaDIK
Egyesület lesz. A Duna-parti
létesítményt júniusban vehe-
tik birtokba a vízi sport ked-
velői. 

A strandtól északra található
területen extrém sporttelep lé-
tesítését tervezik. Az ehhez
szükséges ingatlanok megvá-
sárlása megtörtént. A sportte-
lep létrejöttével a gördeszká-
sok és a bringások megfelelő
körülmények között sportol-
hatnak. 

A Paksi Digitális Archívum
létrehozása során a múzeum
gyűjteményét, a helyi médiu-
mok több évtized alatt össze-
gyűlt írott, képi és hanganya-
gát, az atomerőmű helytörté-
neti jelentőségű anyagait, va-
lamint a paksiak történeti ér-

tékeit digitális módon rögzí-
tik, rendszerezik. A digitális
archívum anyaga a hazai, il-
letve nemzetközi kutatók és
érdeklődők számára is elérhe-
tővé válik. Ebben az évben az
archívum létrehozására 20
millió forintot fordítanak. 

Az egészségügyi, szociális,
oktatási és kulturális intézmé-
nyek épületeinek és egyéb vá-
rosi tulajdonban lévő épületek
tervszerű felújítására 380 mil-
lió forintot irányoztak elő a
költségvetés készítésekor.
Többek között a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában a
konyhát és az ebédlőt építik
át, a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központban a színpad pa-
dozatát, a nagyklubban a par-
kettát cserélik, a Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtár főutcai
homlokzatát újítják fel. 

A Paksi Hírnök következő
számában a költségvetés ter-
vezési elveiről, a bevételi és
kiadási oldalakról, a város-
üzemeltetési feladatokról és a
szociális kiadásokról tájéko-
zódhatnak az Olvasók.
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Az elmúlt hetekben bejárta
az országos sajtót az egykor
dicső napokat is látott, Szőke
Tisza névre keresztelt hajó
tragédiája, amely a legújabb
hírek szerint a mentési mun-
kálatok megkezdése ellenére
is menthetetlen. Arról talán
kevesebben hallottak, hogy
városunknak is volt hasonló
büszkesége, mégpedig nem is
egy, hanem rögtön három.

Számos régi hajó van Magyar-
országon, amely megőrzésre
érdemes, de jelenleg a pusztu-
lás fenyegeti, vagy valahol fél-
reállítva várja leendő gazdáját,
esetleg külföldi tulajdonba ke-
rült. A magyar hajógyártás
egykori remekei közül három
olyan hajót ismerhetnek meg,
amelyek mindegyike városunk
nevét viseli. Településünkre is
lehozták bemutatni azt az ak-
kor még vadonatúj, Paks nevű
vontatóhajót, amelyet 1960-
ban építettek a Balatonfüredi
Hajógyárban. Az egész város,
az iskolák diákjai is csodájára
jártak a két-három napig itt állo-
másozó vontatónak, amelynek
még személyzete is paksi volt,
Bányai József kapitány és
Schmidt Ferenc üzemes. Az

1200 lóerős Paks maga után
húzta az uszályokat, amire az
akkori aldunai hajózásnál azért
volt szükség, mert a Vaskapu-
nál nagyon beszűkült a folyó és
ezáltal csak vontatni tudták a
hajókat, azt is csak egyesével.
Majd 1970-ben a MAHART
Hajójavító Üzemigazgatóság
újpesti üzemében kiszélesítet-
ték, és a majd’ 50 méter hosz-
szúságú hajótestet átépítették
tolóhajóvá. Ezután már maga
előtt tolta a bárkákat, akár né-
gyet, hatot is, ugyanis kétezer
lóerős lett. Akkor már nem a
teljes személyzete volt paksi,
aldunai kormányosa Zerza Fe-
renc lett. Bár 1970-ben jelentős
beruházással megerősítették a
hajót, azóta is rejtelmes okok-
ból még az 1970-es években
leszerelték, szétbontották. A
következő időkben erősödött
meg az a vitatható szemlélet,
hogy nem gazdaságos a hajó-
zás, ekkor született az a döntés,
hogy önjárósítani kell az áru-
szállítás e változatát, hogy az
egybefüggő hajótestre a rako-
mány is ráférjen és önmagát is
képes legyen továbbítani, ma-
gyarázta Kiszl Károly, a
Charon Hajózási Kft. igazgató-
ja. Így a MAHART vett egy

önjáró hajót Németországból,
ennek eredeti neve Stadt
Erlangen volt, majd a 100 mé-
ter hosszú hajó megvételekor
megkapta a Paks nevet. Úgy
volt, ezt is bemutatják Pakson,
de a hajózási felügyelet vala-
milyen okból nem adott enge-
délyt az üzemeltetésére, em-
lékszik vissza a történtekre
Kiszl Károly. Utána mégis dol-
gozni kezdett a hajó, és egé-
szen két évvel ezelőttig szelte a
Duna habjait, most viszont el-
adó. Az önjáró hajók egyéb-
ként roppant jól felszereltek,
mivel a legénység több hetet
vagy hónapot is eltölt a fedél-
zetükön: a teherjárműveken
egy komplett, komfortos kis la-
kás található, fürdővel, háló-
szobával, konyhával, étkezővel
és nappalival. A hosszú úton
bejárják a Duna teljes hosszát,
a Fekete-tengertől felmennek
Regensburgig, onnan a Duna-
Majna csatornán át a Majnára
és a Rajnára, onnan tovább
Hollandiába. A mai teherhajók
1200 tonna rakományt, azaz
40-50 kamionnyi árut is képe-
sek elszállítani, ráadásul akár
húsz nap alatt Pakstól Hollan-
diáig. További előnyük, hogy
folyamatos karbantartással

akár száz évig is üzemelhet-
nek. Időtállóságuk mindig is
jellemző volt, így nem csoda,
hogy már az Első Pest-Fiumei
Hajógyár Rt-ben, 1869-ben
épített Paks nevű hajó is jó pár
évtizedig szolgált. Az oldalke-
rekes vontatóhajó 1874-ben
Bécs tulajdonába került, majd
az 1990-es években Romániá-
ba, 1936-ban pedig végleg le-
selejtezték. Régen minden Du-
na-menti településről neveztek
el hajót, így Paks mellett töb-
bek között Dunaföldvár, Kalo-
csa, Harta és Érsekcsanád nevű
hajó is járta a magyar vizeket,
utóbbi ma Regensburgban mú-
zeumhajóként funkcionál. Saj-
nálatos, hogy  Magyarországon
a hajógyártás mára csak emlék
maradt, még hajójavító üze-
mek sincsenek, külföldre kell
vinni őket karbantartásra. Ezért
a legtöbb hajó napjainkra az
enyészeté lett, vagy valahol ar-
ra vár, hogy sorsa megnyugtató
módon rendeződjön. A magyar
hajózás leépítését követően né-
hány külföldi tulajdonba ke-
rült, de a legtöbbet összevág-
ták, illetve szétbontották,
ahogy a városunk nevét viselő
hajók közül is kettőt.

Matus Dóra

Mert hajózni kell
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Rövidesen elkészül a Telepaks
Kft. két munkatársa, Babai Ist-
ván és Kövi Gergő legújabb
filmje. Az alkotópáros és isme-
rősökből, kollégákból verbuvá-
lódott, szinte már állandó stábja
az elmúlt napokban vette fel a
jeleneteket, az utómunkálatokat
pedig most végzik. A dolog sür-
gető, hiszen március 31. a neve-
zési határideje a Youtube
videómegosztó által hirdetett
nemzetközi fesztiválnak, ahol
indulni kívánnak a kisfilmmel.
A fesztivál miatt a magyar mel-
lett egy angol nyelvű verzió is
készül. Nem csak ez, hanem
számos más dolog is újdonságot
jelentett a munka során. Ezek
közé tartozik a műfaj is, hiszen
első ízben készítenek horrort,
mégpedig lélektani horrort, eh-
hez különleges maszkokra és
különleges helyszínre volt szük-
ség. Míg a hollywoodi produk-
ciókban dollármilliókból építik
a posztapokaliptikus, világvége-
hangulatot árasztó díszletet, ad-
dig a paksi filmesek a jelenetek
többségét a valaha jobb napokat
látott téglagyárban, illetve egy
szintén használaton kívüli pin-
cehelyiségben vették fel, ahol
bizony elég mostoha körülmé-
nyek uralkodtak. Ennek ellenére

kiváló hangulatban telt a három-
napos forgatás.

A szereplők között régi isme-
rősként bukkant fel Réti Barna-
bás. A számos nemzetközi pro-
dukciót is megjárt színész – aki
legutóbb Brad Pitt filmjében
orosz kommandóst alakított –
harmadszor dolgozott együtt a
paksi fiúkkal, s mint azt elárulta,
ezúttal is remekül érezte magát.
Azt mondta, kiváló forgató-
könyv és profi munka fogadta
Pakson. Hozzátette, véleménye
szerint a paksi filmeseknek min-
den esélyük megvan arra, hogy
sikerrel szerepeljenek a fesztivá-
lon. Azt, hogy ez az interneten
zajlik, pozitívumnak látja, úgy
gondolja, hogy itt a tehetséges
emberek meg tudják mutatni
magukat. Barnabás ajánlására
kapta meg a női főszerepet –
Barnabás feleségéét – egy ma-
rosvásárhelyi egyetemen vég-
zett, budapesti alternatív színhá-
zakban játszó színésznő, Fekete
Réka Thália, aki profizmusával
és elhivatottságával lenyűgözte
a stábot. Ő, ahogy mondta, re-
mekül érezte magát Pakson és a
munka során is, a végeredményt
illetően sincsenek kétségei, biz-
tos benne, hogy sok szép sikert
hoz alkotóinak. Hozzáfűzte, pél-

damutatónak tartja, ahogyan ké-
szül a film. Pár ember összefog-
va, önzetlenül, hittel, szeretettel
dolgozik együtt. – Kevés helyen
látja ezt az ember – jegyezte
meg.

Bár életében először vett részt
forgatáson, szintén professzio-
nális munkát végzett Nikl Ka-
milla Maja, aki elárulta lapunk-
nak, hogy nem dédelget színészi
álmokat, inkább pedagógus len-

ne, de nagyon jól érezte magát
mindvégig, és ha lesz alkalma,
szívesen vállalkozik újra film-
szerepre. 

Kövi Gergő forgatókönyvíró-
ként, rendezőként jegyzi a fil-
met, míg Babai István mindezek
mellett operatőrként is. A kame-
rák mögött esetenként Polgár
Tamás és Hodován Viktor is fel-
tűnt, míg Tóth András fotós-
ként, Hatvani Szabolcs hang-
mérnökként és zeneszerzőként
erősítette a stábot, amelynek ré-
gi tagja Fellinger József és Sza-
bados Ferenc is. Meg kell emlí-
tenünk az ebben a produkcióban
debütált maszkmestert, Halász-
Tisza Veronikát is, akinek keze
munkája nagy szerepet játszik
majd a nézők borzongatásában.
Veronika arcfestéssel tizennégy
éve foglalkozik, a maszkkészí-
tés viszont új kihívást jelentett
számára. Körülbelül tucatnyi
próba során jutottak el az első
zselatinból főzött sebhelytől a
félelmetes zombi maszkokig. A
végeredményt rövidesen a kö-
zönség is megláthatja a
Youtube-on, de a szerzők min-
den egyéb csatornát kihasznál-
nak majd, hogy népszerűsítsék
új filmjüket, amelyre a közön-
ség is szavazhat majd.      -vida-

Filmesek lepték el a téglagyárat

A Sorstalanság című film egy jelenetét is ezen a helyszínen vették fel 2005-ben.

Fo
tó

k:
 to

tip
ho

to
rg

ra
ph

y



2012. március 23.Paksi Hírnök 20

Üdvözlet Paksról

A március első hetében Buda-
pesten megrendezett utazási ki-
állításon sikerrel szerepelt Paks
város standja is, amiről a
TelePaks képriportja is részle-
tesen beszámolt. Régi olvasó-
im persze sejtik, hogy a híradás
kapcsán az alábbiakban egy
hasonló jellegű, a város múltjá-
hoz kapcsolódó eseményt kívá-
nok felidézni. Nos, valóban ez
a szándékom.

Paks említése, a település pár-
mondatos leírása már a XVI. szá-
zadi török kori utazók (diplomá-
ciai küldöttségek tagjai, katonai
szakértők, hírszerzők, kereske-
dők) beszámolóiban is megtalál-
hatók, hiszen a Duna, s a mellette
húzódó szárazföldi út már az
ókorban is a legfontosabb keres-
kedelmi-hadi útvonal volt, ami
Nyugat-Európát összekötötte a
Kárpát-medence, a Balkán-fél-
sziget és Kis-Ázsia országaival.
A turisztikai céllal utazók számá-
ra Paks leírása a XIX. század ele-
jétől szerepelt a Duna-völgy ter-
mészeti szépségeit, a kisebb-na-
gyobb folyóparti települések be-
mutatását célzó útikönyvben. 

A század első felére az arisz-
tokrácia és az őket szokásaikban,
életmódjukban követő, meggaz-
dagodott polgárság körében egy-
re népszerűbbé váltak a hossz-
abb-rövidebb időtartamú roman-
tikus utazások. Adolph Kunike,
a Schwartzenberg hercegek ud-
vari rajztanára, akinek nevéhez a

XIX. század elejének legismer-
tebb Duna-albumának kiadása
fűződik, nem elsősorban jelentős
festőművész, sokkal inkább ki-
váló üzletember volt. Felismerte,
ha a századfordulóra elterjedt új
nyomdatechnikai sokszorosítási
eljárást, a litográfiát összekap-
csolja az útikönyvek, rajzos al-
bumok megjelentetésével, az
biztos nyereséges üzletet ered-
ményez. Rajzolójának megnyer-
te a tehetséges, de megrendelé-
sekben szűkölködő Jacob Alt
festőművészt, aki örült a hosszú
távú és jövedelmező megbíza-
tást jelentő lehetőségnek. Szer-
ződést kötöttek a Fekete-erdőtől
a Fekete-tengerig terjedő hajóút-
ra, és az út során megörökítendő
táj- és városképek megrajzolásá-
ra. Kunike pedig hozzálátott,
hogy megszervezze az imponáló
terjedelmű képes album megje-
lentetését. Sajnos azonban Jacob
Alt hamar megbánta a hosszú és
keserves utazással járó megbízás
vállalását. Bécsig még érdekelte
és lenyűgözte a táj szépsége, a
feladat újszerűsége, ám főként
Pesttől délre, az egymást követő
Duna-parti kistelepülések sivár-
sága, szegényessége elkeserítet-
te, megörökítésük cseppet sem
tartotta ébren művészi ambícióit.
Becsületből még Belgrádig elha-
józott, megrajzolta az útba eső
települések látképét, ezután fel-
mondta a szerződését, és 1822-
ben visszautazott Bécsbe a csa-

ládjához. Kunike veje, a litográ-
fus Ludwig Erminy személyé-
ben talált egy rajzolót, aki aztán
befejezte a sorozatot, ami egyéb-
ként hatalmas sikert aratott és
számos kiadást ért meg. A Duna
teljes hossza mentén készített
264 városkép (négyesével cso-
portosítva) 1821-től 1826-ig ha-
vonta jelent meg. Kunike az úti-
rajzok megjelentetésének szo-
kásrendje szerint az egyes raj-
zokhoz magyarázó szöveget is
közölt, melyet Rumy Károly
György, az irodalom, történelem
és filozófia professzora írt (né-
metül). Ismertetőjében Paksról
ezt olvashatjuk: „Paks mezővá-
ros, Marsigli térképén pontatla-
nul Paxo, a Dunántúlon, Alsó-
Magyarországon, Tolna megyé-
ben fekszik, a dunaföldvári já-
rásban, a Duna jobb partján,
Földvár és Tolna között. Rendel-
kezik római katolikus és refor-
mátus templommal, zsinagógá-
val, postakocsi váltóállomással
és révátkelőhellyel Dunaszent-
benedekre. Találtak itt római ko-
ri régiségeket, mivel hajdan
Pakstól kissé északra feküdt a
római Cussonium (s. Mannerts
„Pannonien” S. 665.) Vélemé-
nyünk szerint lenyűgöző a két to-
rony képe és jobbra a festői fa-
csoportok, s a csónakos, aki épp
ellöki ladikját a Dunán.”
Rumynak ez a zárójeles meg-
jegyzése Mannert Pannonia c.
munkájára vonatkozik.

Sajnos a nagy tudású Rumy
professzor életében nem járt Pak-
son, földrajzi-történelmi leírá-
sokból tájékozódott városunkról,
különben nem a két torony, ha-
nem a település és a templomok
ábrázolásának pontatlansága
nyűgözte volna le. A városké-
peknek az albumban megjelente-
tett rajzai a helyszíni vázlatok
alapján később készültek el,
gyakran emlékezetből kiegészít-
ve nyerték el végleges, sokszoro-
sított formájukat. Jacob Alt ked-
vetlensége a hosszúra nyúlt út
miatt, számunkra a paksi látkép

hibáin mutatkozik meg legin-
kább. A Paks-litográfia elna-
gyolt, pontatlan, sebtében fel-
skiccelt vázlat alapján készült.
Hitelesnek fogadható el a litográ-
fia hátteréül szolgáló természeti
kép: a Malomhegy a lábánál hú-
zódó házsorral, a régi Duna-me-
der kanyarulata, a Sánchegy és
az imsósi erdő részlete, a vízen
egy magányos csónakossal (ré-
vésszel?). De sosem álltak sem
egymás mellett, sem a folyópar-
ton a templomok, teljesen hiány-
zik a település déli részének áb-
rázolása. Hol vannak a hajómal-
mok? Az 1820-as években szá-
muk már a negyvenhez közelí-
tett. A kép címe: Paksi piac
(Markt Paks in Ungarn), de piaci
sokadalmat, árusokat, vásárlókat
nem látunk, csak a kép jobb sar-
kában a folyó túloldalán (a szi-
getben?) egy csónakost és mel-
lette egy pórt, üres kosarát lóbál-
va. Az album bevezetésében ol-
vashatjuk: a városok látképein a
hitelesség szempontja megelőzi a
művészi színvonalat. Szomorúan
konstatáljuk, ez a megállapítás
Paks látképére nem vonatkozik.

Egy évszázad múltán, az
1930-as évek végén jelent meg
az a 16 oldalas, fényképes rek-
lámfüzet, ami Paksra hívta
azokat a nyaralókat, akik „kel-
lemesen, egészségesen és ol-
csón” szeretnének nyaralni a
Duna partján. A kiadvány fel-
sorolta a város megközelítésé-
nek módozatait, az autóbusz-,
vasút-, komp- és hajóközleke-
dés lehetőségeit, mindehhez a
szemléletesség érdekében tér-
képvázlatot is mellékelve. A
tájékoztató szöveg a lehetősé-
gek bemutatásában kiemelten
említette a „gyönyörű, árnyas
Duna parti sétányt, a parti sé-
tány előtti uszodát”, a túlparti
föveny bársonyos homok-
strandját, a szigetek közti fo-
lyóágak sporthorgász-lehetősé-
geit, a romantikus vízi kirándu-
lások, csónaktúrák felfedező
izgalmát, melyek szervezésé-
hez motoros kompot vagy csó-
nakokat lehet bérelni. 

(Folytatás a 21. oldalon)

Utazzon Paksra!
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(Folytatás a 20. oldalról)
A füzetben a táj és a felsorolt

látnivalók szépségét Tumpek
Mihály tájfotói bizonyították, a
sétány, az uszoda, a strand, a
vízpart legszebb részleteinek
megörökítésével.

Természetesen a kiadvány
részletesen ismertette a paksi
szállás- és étkezési lehetősé-
geket is, a szállodától a ma-
gánszobákig (esetleg konyha
használattal), az éttermektől a
kocsmákig és a halászcsárdá-

ig. Tartalmazta a nyaralók
igényeit kiszolgáló különféle
vállalkozások felsorolását:
személyautó- és motorcsónak-
fuvarozók, úri és női fodrászat
és manicure, úri és női szabó-
ság, cipészet, kelmefestő- és
vegytisztító, divat-, fürdő- és
illatszeráru üzletek, a sör- és
bortermelő nagykereskedés,
szikvíz- és üdítőital-töltő állo-
más, a csónaképítő műhely,
számos kis- és nagykereske-
dés, csemegeüzlet és vegyes-
bolt, de még egy rádióköl-
csönző(!) címét is megtalál-
hatjuk benne. A kulturális ki-
kapcsolódást Rosenbaumék
800 kötetes kölcsönkönyvtára,
könyvesboltja és a mozi szol-
gáltatta. Egyébként pedig
„felvilágosítással, levélbeni,

vagy személyes érdeklődésre
a »Fürdőbizottság Paks
községháza« a legkészsége-
sebben szolgál” – zárult az is-
mertető szívélyes invitálása.

Forrás: Adolph Kunike:
Zwey hundert vier und sechzig
Donau Ansichten … Begleitet
mit einer topographisch-his-
torisch-etnographisch pit-
toresken Beschreibung von Dr.
Georg Carl B. Rumy. Wien,
1826. OSzK jelzet: Dm 1576;
Paks Tolna vármegye Duna-
menti fürdő-, kiránduló és szó-
rakozóhely. Reklámfüzet, évsz.
kiadó nélkül; Kaján Imre: Pol-
gári képek a birodalmi Duná-
ról, avagy egy művészeti ág
születése. Limes, 10. évf.
1./1997. 21-30. o.

Kernné Magda Irén

Védetté nyilvánították a
Dunaszentgyörgyi láperdőt.
Az intézkedés célja a Duna-
völgy eltűnőben lévő lápréti,
láperdei, ligeterdei tájképi
értékeinek, a terület termé-
szetes és természetközeli álla-
potú növénytársulásainak,
valamint a hozzájuk kapcso-
lódó állatközösségek megőr-
zése, áll a Vidékfejlesztési
Minisztérium 2012 február-
jában kelt rendeletében. A
terület a Natura 2000 és a
Duna-menti zöldfolyosó há-
lózatnak is része.

A Dunaszentgyörgy és Paks
közigazgatási területén fekvő,
állami tulajdonban lévő
Dunaszentgyörgyi láperdő vé-
detté nyilvánítását természet-
védelmi kezelője, a Duna-Drá-
va Nemzeti Park Igazgatóság
kezdeményezte 2006-ban. A
folyószabályozást megelőzően
az év nagy részében igazi mo-
csári, vízi világ volt a terüle-
ten, amelyet két jelentősebb
csatorna határol, a Csámpai-
patak és a Dunaszentgyörgyi-
mellékcsatorna, ezek szabá-
lyozzák a vidék vízháztartását.
A Dunamenti-síkság Sárköz
kistájához tartozó láperdő a

valamikori Duna-meder mára
jelentősen feltöltődött holtágá-
nak 332 hektár kiterjedésű
megmaradt foltja. Jelentősége
abban rejlik, hogy megőrizte
az egykori ártérre jellemző
élőhelytípusokat, azok nö-
vény- és állatvilágát, míg a ha-
sonló élőhelyek legtöbbje nap-
jainkra eltűnt, a még meglevők

pedig egyre inkább elszigete-
lődnek. A területet láperdők,
puhafaliget-erdők, láprétek,
mocsárrétek, vizes kaszálók,
nádasok mozaikjai alkotják,
botoló füzesekkel, tudtuk meg
Kováts Lászlótól. A Duna-
Dráva Nemzeti Park tolnai táj-
egységének vezetője kiemelte,
hogy nagyon sok védett állat-

és növényfaj élőhelye a láper-
dő. 1999 óta 17 védett növény-
fajt regisztráltak: békaliliomot,
tőzegpáfrányt, nyári tőzikét,
kisfészkű aszatot, valamint 14
kiemelt figyelmet érdemlő faj-
ra is bukkantak. Jelentős a te-
rület rovarvilága, kétéltűek
(többek között dunai tarajos
gőte, barna ásóbéka, mocsári
béka, és zöld varangy), vala-
mint hüllők (rézsikló, mocsári
teknős, fürge gyík, zöld gyík)
élőhelye a terület. Fokozottan
védett kerecsensólyom költ a
területen, tavaly pedig megje-
lent az első feketególya pár. A
területen erdő-, legelő- és vad-
gazdálkodás folyik, kizárólag
a természeti értékek megőrzé-
sét szolgáló módon. A vadállo-
mánnyal vadásztársaság gaz-
dálkodik, az erdőgazdálkodást
a nemzeti park irányítja, a le-
gelőgazdálkodás pedig bérlők-
nek van kiadva. A Duna-
szentgyörgyi láperdő termé-
szetvédelmi területként to-
vábbra is szabadon látogatha-
tó, de a földutakról gépkocsi-
val, motorral, lóval letérni nem
lehet. A láperdő a hatodik terü-
let Tolna megyében, amelyet
védetté nyilvánítottak. 

Kohl Gyöngyi

A megye hatodik védett területe
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Helyben, téglából készült az a
sparhelt, amely a sváb hagyomá-
nyokat bemutató időszaki kiállí-
tás részeként látható a Városi
Múzeumban. Az intézmény leg-
újabb tárlata nagy érdeklődés
mellett március 9-én nyílt meg
Jöjj kedves barátom és ülj le
nálunk – Egy sváb család min-
dennapjai címmel. Nem ez az el-
ső alkalom, hogy a paksi svábság
kiállítás keretében mutatja be ha-
gyományait az érdeklődő közön-
ségnek, pár évvel ezelőtt egy la-
kodalom, most pedig egykori
háztartások érdekességeit tárták a
nyilvánosság elé. A tárlat három
különböző részben mutat be jel-
lemző berendezési tárgyakat, il-
letve az állattartáshoz, fejéshez
szükséges eszközöket, valamint

rövid történelmi áttekintést nyújt
a nemzetiség életéről. A svábok
berendezési tárgyai nem funkcio-
nálisan, hanem kialakításukban
térnek el a megszokott magyar
bútoroktól, például a kiállításon
látható sublót, azaz fiókos szek-
rény, illetve láda is sajátos motí-
vumokkal díszített, árulta el Féhr
György, a paksi Német Nemzeti-
ségi Kisebbségi Önkormányzat
elnöke. Hozzátette, a sváb hasz-
nálati tárgyakat egyszerű színek
jellemzik, sokszor egészen feke-
ték, kevésbé cifrák, mint a ma-
gyar, de rendszerint szerepel raj-
tuk a tulajdonos neve és a készí-
tés dátuma, így gyakran ismerhe-
tő eredetük. A sváb hagyomá-
nyokat bemutató időszaki kiállí-
tás május 28-ig látogatható. -md-

Komm lieber Freund und setz dich nieder

Exkluzív előadást szervezett
nőnapra a Csengey Dénes Kul-
turális Központ, ugyanis a
Csernozjomocska elnevezésű
orosz néptánc- és dalegyüttes
adott telt házas műsort március
8-án a ház színháztermében.
Az országos turnéja során
Paksra is ellátogató, 1964-ben
alakult táncegyüttes Voro-
nyezs és környéke népi hagyo-
mányait mutatta be táncban és
dalban a helyi közönségnek. A
Voronyezsi Állami Agrártudo-
mányi Egyetem jelenlegi és
volt diákjaiból álló, nagy törté-

nelmi múlttal rendelkező, száz-
fős orosz tánctársulat régi ba-
rátságot ápol a Paksi Orosz
Klubbal, ennek nyomán láto-
gattak el városunkba harmadik
magyarországi turnéjuk alkal-
mával, mondta el lapunknak az
együttes vezetője, Szalamahina
Júlia Boriszovna. A vezető el-
árulta, kétórás, színes műso-
rukkal nem csupán ők örven-
deztették meg a helyi nézőket,
látogatásuk során ők is felejt-
hetetlen élménnyel gazdagod-
tak. Fellépésük napján ugyanis
ellátogattak a paksi atomerő-

műbe, megtekintették a létesít-
mény közelében található hor-
gásztavakat és első látogató-
ként léphettek be az újonnan
megnyílt Atomenergetikai Mú-
zeumba. Többnapos turnéjuk
során nem csupán városunkat,
a pápai termálfürdőt és a ka-
posvári egyetemet is megláto-
gatták. Kern Tatyjána, a Paksi
Orosz Klub elnöke elmondta, a
voronyezsi egyetemmel több
mint tízéves kapcsolatot ápol-
nak, és több ízben jártak már
egymásnál vendégségben.
Hozzátette, viszontlátogatásai
során a paksi csoport a látniva-
lók mellett soha nem mulasztja
el meglátogatni a Don-kanyar-
ban elesettek emlékhelyét. 

Az orosz folklórtársulat Ma-
gyarországon kívül már több
európai országban is sikerrel
szerepelt, egyebek mellett Bul-
gáriában, Cipruson, Ausztriá-
ban, Franciaországban, Német-
országban és Görögországban
is bemutatkoztak, munkájukat
pedig több rangos elismeréssel
is díjazták. 

Matus Dóra

Paksot is meghódította 
a Csernozjomocska

Borversenyt szervez március
31-én 15 órától a Paksi
Sárgödörtéri Présháztulajdo-
nosok Egyesülete. Mint azt
Kovács Mihálytól megtud-
tuk: a megméretésre fehér-
bor, vörösbor, rozé, illetve
sillerbor és óbor kategóriá-
ban lehet nevezni, minden
mintából három palackot kell
leadni. Ezeket Polgár Zoltán
felső présházába várják már-
cius 27-től 29-ig 15 és 18 óra
között. A mintákhoz üvege-
ket és dugókat ugyanitt lehet
felvenni. 

A borverseny nevezési díja
300 forint mintánként, amely
már tartalmazza a vacsora
árát. A hidegtálas vacsora és
a borkóstolás nem nevező ta-
goknak 1000, ugyanez a nem
nevező betérőknek 1500 fo-
rint. További információ Ko-
vács Mihálytól (20/316-42-
21), valamint Polgár Zoltán-
tól (20/910-86-01) kérhető.     

-matus-

Borversenyt
szerveznek a
Sárgödör téri
gazdák
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Jó napot, mi újság?

Ha végigtekintünk eddigi éle-
tének röpke huszonöt eszten-
dején, legszembetűnőbb a ha-
gyományaik iránti elkötele-
zettsége, és hogy mennyire
büszke gyökereire. Legyen szó
történetükről, anyanyelvük-
ről, zenéjükről, táncukról,
minden alkalmat megragad,
hogy megismerje azokat.
Máyer Tímea a Paksi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
munkatársa.  

Magyarországon a roma csopor-
tok közül legnagyobb létszám-
ban magyarcigányok, oláhci-
gányok és beások élnek. Utób-
binak három fő csoportja van, az
árgyelánok, a muncsánok és a
ticsánok. A magyarországi ci-
gány anyanyelvűek túlnyomó
többsége a cigány nyelv lovári
dialektusát használja, míg a beás
cigányok a beást beszélik, ami a
román nyelv archaikus változa-
ta, meséli népéről Máyer Tímea.
Az apai ágon magyar, anyai
ágon pedig beás cigány szárma-
zású lány, édesanyja legszebb
karácsonyi ajándékaként, két és
fél évtizeddel ezelőtt, december
26-án látta meg a napvilágot.
Németkéren járt általános isko-
lába, és itt lett egy kiváló hagyo-
mányőrző közösség tagja, a Ta-
vaszi Virágok Táncegyüttesé.
Édesanyja mindig arra biztatta,
hogy tanuljon, és a tánccsoport
vezetője is erre ösztönözte.
Amikor elérkezett a pályavá-
lasztás ideje, tanára, Pongó Ani-
ta nyomdokaiba lépve a pécsi
Gandhi Közalapítványi Gimná-
zium és Kollégiumban tanult to-
vább, ahol kiemelt szerepet kap
a hazai cigányság hagyománya-
inak, szokásainak megőrzése és
átadása a felnövekvő nemze-
déknek, aminek érdekében beás
és lovári nyelvet, valamint ci-
gány népismeretet tanulhatnak a
diákok. Tímea hálás szívvel em-
lékszik vissza középiskolájára,
mert tanulmányainak támogatá-
sa mellett felkészítették a sike-

res továbbtanulásra. Pécsen
folytatta tanulmányait, a tudo-
mányegyetem bölcsészettudo-
mányi karán szerzett diplomát
romológia szakon. Emellett az
utolsó két évben minor szakként
pedagógiát hallgatott, ami a fő-
szak mellett abban segít, hogy
lehetővé tegye, illetve meg-
könnyítse a felvételit mester-
szakra.

Tímea nem véletlenül indult
ebbe az irányba: nagy álma az
volt, hogy gyerekeket tanítson.
Mint mondja, ha építkezik az
ember, nem a tetővel kezdi a
munkát, hanem egy szilárd alap-
pal. Ez pedig az ifjúság. Nagyon
fontosnak tartja, hogy a cigány
származású gyerekek megis-
merjék elődeik hagyományait,
képesek legyenek megtartani sa-
ját értékeiket, hiszen a cigány la-
kosság soraiból sokan a többségi
társadalomba való beolvadás
következtében elhagyták a ha-
gyományos roma életformát,
egyre kevesebben ismerik és be-
szélik őseik nyelvét. Az élet úgy
hozta, hogy a tanítás egy még
meg nem valósult álom legyen
Tímea számára, ugyanis anyagi

lehetőségeik nem engedték,
hogy végigmenjen ezen az úton,
és újabb diplomát szerezzen. Az
iskola után az volt számára a
legfontosabb, hogy munkát ta-
láljon. Ez egyáltalán nem volt
könnyű, de végül jól alakultak a
dolgok: a Paksi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzatnál kapott ál-
lást. Az adminisztrációs felada-
tokon túl ő a híd a négytagú kép-
viselő-testület, valamint a város
oktatási és szociális intézményei
között, a kapcsolattartás szinte
mindennapos feladat számára.
Abban a munkában is oroszlán-
részt vállal, hogy az önkormány-
zat támogatásával megnyitott
közösségi házat szakkörök, be-
mutatók, előadások szervezésé-
vel, tartalommal töltsék meg. A
város által nyújtott éves költség-
vetésből néhány nagyobb ren-
dezvényt és kirándulást is szer-
veznek, a legfrissebb kezdemé-
nyezés pedig A mi utunk című
újság elindítása volt, aminek
szerkesztéséért Tímea felel.
Mint mondja, Pakson erős a szo-
ciális háló, és a városvezetés
minden eszközzel igyekszik se-
gíteni a cigányságnak, ám ah-

hoz, hogy könnyebb legyen a
helyzetük, partnernek kell lenni-
ük a romáknak ezekben a törek-
vésekben. Komolyabb ügyek-
kel, problémákkal nem keresik,
inkább a mindennapi ügyek in-
tézésében kérnek alkalmanként
segítséget az érintettek, például
nyomtatványok kitöltéséhez,
vagy információt arról, hogy
egyes esetekben kihez tudnak
fordulni. Tímea a munka végez-
tével Németkér felé veszi az
irányt, ma is ott él anyukájával
és immáron négy esztendeje
párjával. Amikor ideje engedi, a
legszívesebben a cigányság tör-
ténetét, hagyományait kutatja.
Gyakorta faggatja édesanyja
testvérét, Száraz Istvánnét, aki-
től mindenben nagyon sok tá-
mogatást és ösztönzést kapott.
És táncol, amit a Tavaszi Virá-
gok Tánccsoportban eltöltött
évek után sem hagyott abba,
minden lehetőséget megragadott
a cigány tánchagyományok
megismerésére. Ha alkalma van
rá, szívesen továbbadja tudását:
tavaly a II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskolában indítottak cso-
portot, ahol hetente egy alka-
lommal tartanak foglalkozást, és
nagyon szeretné, ha az önkor-
mányzat égisze alatt létrejönne
egy hagyományőrző tánccso-
port. Ami a jövőt és ezen belül a
családot illeti, Tímea elárulta,
hogy egyelőre nem terveznek
párjával esküvőt és gyerekeket,
mert úgy érzik, hogy előbb meg
kell hozzá teremteniük a biztos
hátteret. Ahogy Tímea fogal-
maz, a munkában látja a boldo-
gulás útját, ha van az embernek
munkahelye, van megélhetése.
Éppen ezért sokszor elgondol-
kodik azon, mihez fog kezdeni,
ha a nemzetiségi önkormányzat-
nál esetleg megszűnik a munka-
helye. Ilyenkor nem túl bizako-
dó, inkább kilátástalannak látja a
jövőt, aztán megrázza magát és
megy tovább a saját maga szá-
mára kijelölt úton, mert nem ad-
ja fel.                           -gyöngy-

A hagyományok elkötelezettje
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Sport

A 2011/2012-es bajnoki idény során az
ASE kosárlabdacsapatának egyik sebez-
hető pontja a centerposzt volt. A pontva-
dászat kezdete óta Tóth Ádám mellett
Lee Nailon, Donald Cole és Hernold
Gardener után Timothy Michael Frost a
negyedik magas ember, akivel a szakve-
zetés reményei szerint végre megoldód-
nak a csapat palánk alatti problémái. Az
új játékos a február végén lezárult átiga-
zolási szezon utolsó napjaiban érkezett
Paksra. Az amerikai Tim Frost 31 éves,
208 centiméter magas. Betegség miatt
Nyíregyházán még nem tudott játszani,
így a bemutatkozásra hazai parketten, a
Pécs ellen került sor. A debütálás jól si-
került: 18 perc alatt 10 pontig jutott, és 9
lepattanót szedett. A játékost eddigi pá-
lyafutásáról kérdeztük.

– Az egyetem befejezését követően,
2004-ben kezdtem profi karrieremet.
Természetesen fiatalon én is vágytam az
NBA-be, de azt tudni kell, hogy az egye-
temeken nagyon sok a jó játékos, akik-
nek hasonló a céljuk. Több bajnokság-
ban is játszottam, leghosszabb ideig
Spanyolországban szerepeltem, de meg-

fordultam már Dél-Amerikában, Finnor-
szágban és most Magyarországon. Az
amerikai és az európai kosárlabda több
szempontból is eltér egymástól. Itt nem
ritka, hogy 8-9 hónapig is eltart egy
idény, míg a tengerentúlon rövidebb ide-
ig zajlanak a bajnokságok. Míg Ameri-
kában nagyon fontos a fizikai felkészült-
ség, addig itt ez nem olyan lényeges. Jól
érzem magam Európában, most már az
életem is ideköt. Szeretek itt játszani,
erősek a bajnokságok, elégedett vagyok
a pályafutásommal. Paks előtt azért
mentem Uruguayba, mert a csapat elnö-
ke személyesen invitált, mivel korábban
már játszottam náluk is. Ott nyitott szer-
ződésem volt, ezért átigazolhattam Ve-
nezuelába, ahol együttesemmel a Dél-
Amerikai Bajnokságban a legjobb négy-
be jutottunk. Mire visszatértem Európá-
ba, a legtöbb ligában már befejeződött
az átigazolási szezon. Két lehetőség kö-
zül választhattam, és a magyar ajánlatot
fogadtam el a törökkel szemben. Ma-
gyarország nagyon szimpatikus szá-
momra, kedvesek, barátságosak az em-
berek, Paks pedig kifejezetten tetszik.

Már itt van velem a családom is, a klub
rendkívül profi, így minden adott ahhoz,
hogy csak a kosárlabdára kelljen kon-
centrálnom. Szerencsére a betegségem
már a múlté, sajnálom, hogy a Nyíregy-
háza elleni meccset ki kellett hagynom.
A karrierem során ez volt a második ösz-
szecsapás, amelyen ilyen okból nem lép-
hettem pályára. Amúgy kemény, pörgős
edzéseink vannak, a vezetőedző, senor
Gutierrez nagyon felkészült, és remek a
közösség. Amikor ideigazoltam, nem is
gondoltam, hogy ennyire jó társasághoz
kerülök. Bár az élcsapatokat még nem
ismerem, úgy gondolom, jó szezont zár-
hatunk. Azt tudom, hogy a Magyar Kupa
megnyerése fontos a klubnak, hiszen ko-
rábban már négyszer megnyerte ezt a so-
rozatot. A bajnoki rájátszás teljesen más
műfaj lesz, mint az alapszakasz, heti két-
három mérkőzéssel, de bízom magam-
ban és társaimban, hogy lehet esélyünk a
végelszámolásnál. Szerződésem a baj-
nokság végéig szól, a folytatás a muta-
tott játékomon és az eredményeken is
múlik. Remélem, minden jól alakul, szí-
vesen maradnék a piros-kékeknél.” joko

Az új center: Tim Frost

Nem várt a konkurenciára
Tóth János az ASE kosárlab-
da szakosztályának elnöke,
már február végén szerződés-
hosszabbítást ajánlott a csapat
két válogatott játékosának,
Tóth Ádámnak és Vojvoda
Dávidnak. A bajnokság végén
lejáró szerződésüket két évvel
meghosszabbító, a csapat
alapembereinek számító spor-
tolókat döntésük hátteréről
kérdeztük.

Vojvoda Dávid: A mene-
dzserem is egyetértett vele,
hogy a legjobb döntés, ha
maradok. Lassan egy éve,
hogy itt vagyok, és nagyon
jól érzem magam Pakson.

Úgy tudom, minden magyar
játékosnak élő szerződése
van a következő évre is, így a
magyar mag adott a jó sze-
repléshez.

Tóth Ádám: Jól érzem ma-
gam Pakson, jó a csapatlég-
kör, sokan vagyunk fiatalok.
A fejlődésem szempontjából
is a legjobb helyen vagyok.
Az ASE-nál nem csak az a
cél, hogy bejussunk az első
nyolcba, hanem mindig van-
nak komolyabb elvárások,
amihez a lehetőségek is adot-
tak. Úgy érzem, bíznak ben-
nem, így ennél jobbat nem
kívánhatok magamnak Ma-
gyarországon.            -kovács-

Tóth és Vojvoda 
még két évig 
az ASE-ban

Új időpontban 
a Magyar Kupa-
döntő 
A férfi kosárlabda Magyar Ku-
pa négyes döntőjét idén is
Szolnokon rendezik. A mérkő-
zésekre új időpontban, húsvét-
kor, 2012. április 8-9-én kerül
sor a Tiszaligeti sportcsarnok-

ban. A kezdési időpontokról
később adnak tájékoztatást a
szervezők. A döntőbe kerülé-
sért az Atomerőmű SE az
Albacomppal, a Szolnok pedig
a Körmenddel csap össze.

Pupp Réka, az Atomerőmű SE
versenyzője a 44 kg-os súly-
csoportban aranyérmet szerzett
Zágrábban, az ifjúsági csel-
gáncs Európa-kupán. Meggyő-
ző versenyzéssel jutott olasz,

ukrán és német ellenfelén ke-
resztül a döntőbe, ahol francia
riválisa sem tudta megállítani.
Ezzel nagy lépést tett az ifjúsá-
gi Európa-bajnokságon való
induláshoz.

Pupp Réka Európa-
kupa győzelme
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A nyolcadik helyen kezdte és a tavasszal lejátszott újabb há-
rom bajnoki fordulót követően továbbra is ugyanitt áll az
MVM Paks labdarúgócsapata az OTP Bank Ligában. Az
említett játéknapokon Kis Károly együttese a tabellán hát-
rébb található alakulatokkal csapott össze. A mérleg két ide-
genbeli vereség – Pápa 1:0, Siófok 2:0 – és egy hazai 2:0-s
győzelem az Újpest ellen. A 21. fordulóban Győrbe látogat
majd a zöld-fehér klub, az összecsapást az M1 élőben köz-
vetíti március 25-én 16 órától. Az MVM Paks ezután márci-
us 31-én 18 órakor a Fehérvári úton a Kaposvári Rákóczival
meccsel.                                                                   efgé

Közel kétszáz diák szurkolt a
Fehérvári úti stadionban az
MVM Paks csapatának az Új-
pest FC ellen megnyert 2:0-s
mérkőzésen. A tanulók a
zöld-fehér klub invitálására
érkeztek a komplexumba. A
futballcsapat vezetése 26 he-
lyi és környékbeli általános
iskolába küldte el a Szurkol-
junk együtt! verseny felhívá-
sát. – A tapasztalat az első al-
kalom után pozitív. Jó volt az
idő, remek ellenfél látogatott
Paksra, és a győzelem is hoz-
zájárult a hangulathoz –
mondta el Balog Judit, az
MVM Paks ügyvezetője. A
2011-2012-es szezonból még
öt bajnoki mérkőzés lesz a Fe-
hérvári úton, amit a diákok és
a kísérő pedagógusok ingyen
tekinthetnek meg, a klub ve-
zetése számukra külön szek-
tort biztosít. A klubvezetés

célja a labdarúgás megszeret-
tetése a fiatalokkal. – A válo-
gatott mérkőzéseken már van
hasonló kezdeményezés, de
ott az ifjú futballistákat lehet
a nemzeti meccsekre vinni.
Két klubról tudunk, amely
hozzánk hasonlóan az iskolá-
kon keresztül népszerűsítené
a focit – tette hozzá a klubve-
zető. A további tervek közt
szerepel az is, hogy a zöld-fe-
hér fanatikusok, vagyis az
Atomic Strike szurkolói cso-
port egy-két buzdító rigmust is
megtanít a tanulóknak, így kö-
zösen még hangosabban szur-
kolhatnak kedvenceiknek. A
legtöbb diákot megmozgató in-
tézmények jutalma sportszer-
vásárlási utalvány lesz. Nevez-
ni a helyszínen lehet a mérkő-
zések napján, bővebb informá-
ció a paksifc.hu honlapon talál-
ható.    Faller G.

Szurkoljunk együtt!

A Kreszpark Rangers nyerte a
városi teremlabdarúgó bajnoksá-
got, melyet idén tizenkét csapa-
tos A osztállyal és nyolc csapa-
tos B osztállyal rendeztek az
ESZI Sportcsarnokban. A torna
januárban kezdődött, az alapsza-
kaszban körmérkőzéses rend-
szerben. Ezt követően az első
osztály két csoportra oszlott, a
másodosztályban pedig újabb
kör következett. Az A csoport
alsóházába olyan patinás csapa-
tok kerültek, mint a City vagy a
Fefe-Paks Beanett, utóbbi ki is
esett a legjobbak közül. – A ta-
valyi két feljutó, a Ferr-Kert és
az Atom Boys üde színfoltja volt
az idei kiírásnak. Utóbbi végül
hatodik lett, míg a Ferr-Kert a
remek formaidőzítésének és a
szezon előtti új játékosainak kö-
szönhetően remek egységet al-
kotott – fogalmazott Boa András
szervező. A Ferr-Kert végül a
rájátszás utolsó mérkőzésén biz-
tosította be harmadik helyét, míg
a szintén jól hajrázó, az alapsza-
kasz ötödik helyén végző Diófa
másodikként zárta a bajnoksá-
got. A legegyenletesebb jó telje-
sítményt a Kreszpark Rangers
nyújtotta. – A bajnok az alapsza-
kaszt toronymagasan nyerte, így
a legelőkelőbb helyről várhatta a
folytatást. A rájátszás első négy
meccsén is diadalmaskodó ala-
kulat csak az utolsó, tét nélküli
meccsén szenvedett vereséget –
fogalmazott a torna lebonyolító-
ja. Az utolsó mérkőzést követő-
en az érmek mellett az egyéni dí-
jak is gazdára találtak. A gólki-
rály Osztermájer Gábor lett, a
legjobb játékos Aschermann
Gyula, ők mindketten a
Kreszpark Rangers futballistái.
A legjobb kapusnak az OVIT
SE hálóőrét, Licker Andrást vá-
lasztották a szakemberek. A
Fefe-Paks Beanett és a Sörpatika
Spaten kiesett az A osztályból,
helyükre a Tar és Tar Security,
valamint a Juice Ibiza került.        

röné

Véget ért 
a városi
bajnokság

A paksi DEMETER Egyesület
és az Atomerőmű SE Termé-
szetjáró Szakosztálya 2012.
március 31-én tizenötödik al-
kalommal rendezi meg a Ba-
kancsos Atom Kupát. Jakab
Albert, az esemény főrendezője
legalább 300 indulóra számít.

– Jubileumi versenyünkre
szeretettel várunk mindenkit,
aki érdeklődik a túraverseny-
zés iránt. A kezdőtől a profi
versenyzőig tíz kategóriában
indítjuk a résztvevőket, 2-4
fős csapatok jelentkezését
várjuk. A pályák 6-tól 11 km-
ig terjedő hosszúságúak, az
Ürgemezőn lesznek kijelölve,
a verseny központja pedig az
Atomfitt Center lesz. A tájé-
kozódásban teljesen járatla-
nok turistatérképpel, túrave-
zetővel, egy csapatban járhat-
ják végig a legkönnyebb ver-
senytávot, a profik pedig elté-
rő nehézségű pályákon, tájfu-
tó térképekkel felszerelkezve
mérhetik össze a tudásukat.
Legalább 300 résztvevőre
számítunk, persze ezt az idő-
járás nagyban befolyásolhat-
ja, de az előrejelzés szerint
napsütéses idő várható, ezért
még nagyobb létszám is el-
képzelhető. Az ország több
részéből érkeznek természet-
járók, és bízunk benne, hogy
a paksiakat is be tudjuk vonni.
A jubileum alkalmából min-
den résztvevő kap egy kitű-
zőt, a célba érkezőket pedig
zsíros kenyér, csokoládé és
üdítő várja. Nevezési díj elő-
nevezés esetén 800 Ft, MTSZ
tagoknak, paksi lakosoknak
600 Ft. 

Jakab Albert hozzátette: a ne-
vezési díjakból 100-100 forint-
tal a 2012 nyarán megrende-
zendő Rockenbauer Pál Dél-
Dunántúli Kéktúra Vándorlást
támogatják.                 -kovács-

Paksiakat is
várnak 
a jubileumi 
túraversenyre
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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.

– Átlagos esztendő volt a ta-
valyi, a haltelepítés szem-
pontjából a második legtöbb
hal került a tavakba, összesen
467 mázsa. Bízom abban,
hogy idén is szép fogási ered-
mények születnek majd –
kezdte értékelését Antal La-
jos, az Atomerőmű Horgász-
egyesület elnöke a napokban
rendezett tisztújító közgyűlé-
sen. A régi-új vezető 1997 óta
irányítja az egyesületet, el-
nöksége alatt a tórendszer tel-
jesen megújult, a következő
években a jelenlegi állapot és
az eredmények megtartása a
cél. A szervezet titkára is ma-
radt pozíciójában, a verse-
nyek szervezése és koordiná-
lása továbbra is Cseh Attila

feladata. – Minden évben az
Atom Kupával indítunk ápri-
lisban. Pünkösdkor, május
utolsó hétvégéjén rendezzük a
háromnapos maratoni hor-
gászversenyt, ami hangulata
miatt közkedvelt a tagság kö-
rében. Júniusban lesz a me-
gyei ifjúsági csapatbajnokság,
illetve a női válogató, majd a
harcsafogó verseny – sorolta
az egyesület titkára a közelgő
megmérettetéseket. Az emlí-
tett programok mellett nyáron
diák horgásztábornak is ottho-
nául szolgál a tórendszer, ősz-
szel rendezik az immár ha-
gyományos családi napot, va-
lamint egyéni válogató verse-
nyek is lesznek.

Faller Gábor

Régi-új vezető 
az atomos horgász-
egyesület élén

A Paksi Chen stílusú Tai Ji
Quan (tajcsicsuan) Sportegye-
sület versenyzői kiemelkedően
szerepeltek az Érden megren-
dezett Magyar Stílus Bajnok-
ság meghívásos nyílt verse-
nyén. Formagyakorlat kategó-
riában az egyesület két fővel
képviseltette magát, Kovács
Vera Anikó 24 lépéses puszta-
kezes gyakorlatával második,
Horváth Beatrix egyenes kard-
dal első helyezést ért el.

Pakson 2000 óta folyik tajcsi-
oktatás, a közhasznú egyesület
2003-ban alakult. Jelenleg ti-
zenöt felnőtt és két gyermek-
korú taguk van, az edzéseket a
Vak Bottyán Gimnáziumban
és a Bezerédj Általános Isko-
lában tartják. Minden ősszel

októberben térítésmentes
edzéseket is rendeznek, ahol
az érdeklődők kipróbálhatják
a tajcsit. Versenyzőik az eltelt

évek során az országos baj-
nokságokon és más versenye-
ken többször végeztek a dobo-
gón. Idén júniusban Horváth
Beatrix és Vájer Attila részt
vesz a párizsi nyílt Európa-
bajnokságon, a paksi önkor-
mányzat támogatásával, tud-
tuk meg Őzse Gabriellától, az
egyesület elnökétől.      -joko-

Tajcsi: arany- és ezüstérem

Tai Ji Quan: A kínai harcművészetek úgynevezett belső iskolái
közé tartozó harcművészet, nem az izom erejére, hanem a bel-
ső erő fejlesztésére, és az ezáltal elért eredményekre helyezi a
hangsúlyt. Megközelítő magyar fordítása: nagy legvégső ököl.

Elkezdődött a versenyidény a
paksi öklözőknek, a hosszú
hétvégén Nagyberkiben ren-
dezett Szalacska Kupa ökölví-
vóversenyen léptek kötelek
közé a PSE versenyzői. A vi-
adalon 19 klub 91 bokszolója
küzdött meg az érmekért és a
helyezésekért.

A serdülők között Györgye
Norbert (56 kg) arany-, Líbor
Sándor (38,5 kg) ezüst-, Budai
Viktor (44,5 kg) és Sárközi
Zsolt (72 kg) bronzérmet nyert.
A junior korúaknál Horváth
Patrik (46 kg), Kovács János
(50 kg) és Kaszás Károly (66
kg) egyaránt ezüstérmes lett,
akárcsak az ifjúságiak között
Vidács István (60 kg). A fel-
nőttek sem adták alább, Sárkö-
zi Tamás (60 kg) és Pintér At-
tila (91 kg) is a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel. A csa-
patversenyben a PSE a II. he-
lyet szerezte meg.              -kj-

Boksz-
sikerek

A versenyzők és oktatójuk
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Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

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

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

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

Magas keresettel
munkatársakat 
keresek, nem 

ügynöki munkára.
Fix+jutalékért. 

30/520-4512

Pakson, 
a Kosár utca 25-ben

dunai panorámás 
2. emeleti téglalakás

eladó. Tel.: 20/34-55-116

Paks külterületén szőlő
kis házzal, 

borospincével eladó. 
Víz, villany van.

Érdeklődni: 75/310-361;
20/9261-578

– gyep es pázsit szelektív gyomirtása
– gyepkezelések, gyepfelújítás

– növenyvédelem
– gyepbetegségek gyógyítása

– sportpályák gyomirtása
– díszfák es örökzöldek gyógyítása,

növenyvédelme
– talajerő-utánpótlás, műtrágyázás

– gyep- es talajkondicionálás
– telephely gyomirtás
– gyom- es cserjeirtás

– gyomirtás kenőgéppel
– talajminták vétele, tápanyagelemzések

www.gyepvedelem.hu
30/979-44-39
info@gyepvedelem.hu

WITTMANN
GYOMIRTÁS

Befejeződött a Paksi Ipari Parkban működő A&A
Világítás és Bútor Zrt. üzemcsarnokában bővíté-
se. Az olasz Artemide csoporthoz tartozó, világí-
tóberendezések megmunkálásával, összeszerelé-
sével foglalkozó társaság uniós támogatásból
fejlesztette paksi üzemét. A beruházás részeként
két modullal bővítették a gyáregységet, egyik, a
meglévőhöz hasonlóan raktárként és összeszere-
lő üzemként működik, a másik festőüzem, ame-
lyet egy teljesen új technológiával szereltek fel. A
fejlesztést – derült ki a projekt zárórendezvényén
– éppen azért határozta el a cégvezetés, hogy le-
hetővé váljon a Pakson gyártott lámpák helyben
történő festése. Korábban ezt a munkát külső be-

szállítók végezték, a cégvezetés azonban szem
előtt tartva azt, hogy a termékek sikere jórészt az
esztétikai megjelenésen, finommunkálatok minő-
ségén múlik, ezen változtatni kívánt. A 2011. feb-
ruár 21-én indult, 2012. március 16-ra módosí-
tott határidővel záródott beruházás eredménye-
képpen a cég immár külső vállalkozók nélkül
végzi ezt a tevékenységet. Az új festőüzem két faj-
ta eljárású gépsort alkalmaz, az egyik a por-, a
másik a folyékony festéses eljárás. A technológia
fontos elemei még az előkészítő tartályok, az
égető és szárító kemencék, vázolta Molnár Gá-
bor projektvezető. Az A&A Világítás és Bútor Zrt.
munkatársa hozzátette, a fejlesztés lehetővé teszi
legalább három sikeres termékcsalád áthelyezé-
sét Magyarországra, amitől az árbevétel megket-
tőződését várják. –  Mivel Magyarországra na-

gyobb mennyiség áthelyezését és a jelenlegi lám-
pák termelésének növelését tervezzük, úgy gon-
doltuk, hogy ki kell bővítenünk az összeszerelő és
raktár csarnokot is, hogy jobban kezelhető le-
gyen az anyagmennyiség és optimalizálhassunk
az összeszerelésre szolgáló munkaasztalokat –
vázolta. Az elmúlt hónapok során megépült –
egyenként közel 900 négyzetméter alapterületű –
modulokkal 2700 négyzetméterről 4500-ra nőtt
a gyáregység alapterülete. A fejlesztés új munka-
helyeket is eredményez, a Paksi Ipari Parkban
működő gyár dolgozói létszáma mostanáig 17
fővel bővül, 2016-ig bezárólag ez a szám 51 fő.

Az 590.627.647.-Ft összköltségű beruházás-
hoz a Dél-Dunántúli Operatív Program
(DDOP1.1.1/E-10) „Ipartelepítés“ tárgyú felhí-
vásán 236 251 059.- Ft vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert el a társaság. A támogatás mér-
téke 40 százalék. Az A&A Világítás és Bútor Ipari
és Kereskedelmi Zrt. összeszerelő üzem és raktár
bővítése, festőüzem technológia telepítésével
projekt az Európai Unió támogatásával az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásá-
val valósult meg.                                        (X)

Az ipari parkban fejlesztett az A&A

Alakulóban
a spanyolul 

beszélők
hétvégi klubja!

Mindenkit szeretettel
várunk, aki szeretne

spanyol 
anyanyelvűekkel 

beszélgetni!

30/911 58 45  
20/25 13 339

Nagydorogon 600 m2-es
raktárhelyiség, illetve
irodák hosszú távra

kiadók.
Érdeklődni:
30/9468-519

Paksi Hírnök online
a twitteren

Kövesse Ön is okostelefonján 
a Paksi Hírnököt, és kapja meg 

azonnal a város legfrissebb híreit! 
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Az MVM KONTÓ ZRt.
keres bérszámfejtési
és HR kontrolling
szakterületre ambiciózus,
lojális, dinamikus és lelkes
munkatársakat.

Feltétel:
Humán vagy gazdasági szakterületen szerzett diploma
vagy Társadalombiztosítási ügyintézői szakképesítés 
Számítógépes ismeretek

Előny:
Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadói képesítés
Mérlegképes könyvelői képesítés
Felsőfokú iskolai végzettség
Szakmai gyakorlat
SAP ismeretek

Munkavégzés helye: Paks

Szakmai önéletrajzokat és bizonyítványmásolatokat 
a következő címre várjuk:

MVM KONTÓ ZRt.
7031 Paks, Pf.: 152.

vagy: 
hr@mvm-konto.hu

Jelentkezési határidő: 2012. március 30.

Az MVM KONTÓ ZRt.
keres banki ügyintéző
munkakörbe pénzügyi
irányultságú, ambiciózus,
lojális, dinamikus és lelkes
munkatársat. 

Feltétel:
Pénzügyi-számviteli végzettség
Tárgyalóképes angol nyelvtudás
Felhasználói szintű számítógépes ismeret

Előny:
Pénzintézeti gyakorlat
Felsőfokú angol nyelvvizsga
SAP ismeret

Munkavégzés helye: Paks

Szakmai önéletrajzokat és bizonyítvány másolatokat 
a következő címre várjuk:

MVM KONTÓ ZRt.
7031 Paks, Pf.: 152.

vagy: 
hr@mvm-konto.hu

Jelentkezési határidő: 2012. március 30.


