Pakson minden adott, hogy az itt élők jól érezzék magukat – vallja Kern József, aki 2006ban vállalt először politikusként aktív szerepet a helyi közéletben. Ars poeticája, hogy csak
a választások napján éjfélig politikus, utána már közszolga.
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IFI számlavezetés,
új
kedvezmények!
Részletes tájékoztatás a hátoldalon.
Két paksi fiókban is várjuk ügyfeleinket:

7030 Paks, Villany u. 4.
Telefon: 75/511-240

7030 Paks, Barátság u. 3.
Telefon: 75/510-216

Már 23 tonna szelektív hulladék
érkezett az új hulladékkezelőbe
A Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer januártól működik. Az
elmúlt egy hónap során mintegy 23
tonna szelektív hulladék érkezett be a
paksi hulladékgazdálkodási kft.-hez. A
cég ügyvezetője, dr. Sárosi József szerint ennek a duplája várható, ha a lakosság hozzászokik az új rendszerhez.
Egyelőre zsákokban gyűjtik a válogatott hulladékot. Körülbelül egy hónap
múlva megfelelő edényzetet kapnak a
háztartások. Pakson mintegy 8500 az
érintett háztartás, a társult településeken – Bölcskén, Gerjenben, Györkönyben, Nagydorogon, Madocsán és Pusztahencsén – további 4160.
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Az önkormányzaté marad a rendelőintézet
Továbbra is vállalja Paks a járóbeteg-szakellátási feladatok
ellátását és a rendelőintézetet saját intézményként működteti tovább – így döntött
legutóbbi rendkívüli ülésén
a képviselő-testület. A város
vagyongazdálkodási
terve,
valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal
kötött szerződés is napirenden
szerepelt a januári megbeszélésen.
Február 15-ig kellett döntenie
az önkormányzati képviselőtestületnek arról, hogy április
30. után is folytatja-e a járóbeteg-szakellátási feladatok működtetését. A testület – tekintettel arra, hogy a város hétéves

gazdaságfejlesztési programja
egyik kiemelt célja az egészségügyi szolgáltatásfejlesztés –
arról hozott határozatot, hogy
vállalja a feladatot és a rendelőintézetet saját fenntartású
intézményként működteti a jövőben is.
– A rendelőintézetet 2003-ban
igen jelentős önkormányzati beruházásként építettük, a szolgáltatás színvonala jóval magasabb,
mint a magyar átlagé, köszönhetően a szakorvosoknak és a
jól felszerelt rendelőnek. Nem
szeretnénk, hogy az országos
átlagra süllyedjen az ellátás színvonala, ami tapasztalható volt
más esetekben, ezért fenntartjuk a működtetést mindaddig,
amíg a bevételeiből fedezni tud-
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ja a plusz támogatásokat a város
– indokolta a döntést Hajdú János. Az állami juttatások mellett az önkormányzat 2012-ben
250 millió forinttal támogatta
a rendelőintézet működését. A
gyógyfürdő beindulásával a támogatási igény ennél magasabb
lesz, tette hozzá Paks polgármestere. A testület elvi döntést
hozott arról is, hogy a félig önálló gazdálkodású intézményből
teljesen önálló gazdálkodású intézménnyé fogja átalakítani a jövőben a szakorvosi rendelőintézetet. Ennek oka, hogy a rendelő
tevékenysége orvosszakmailag
kibővül a gyógyfürdő üzemeltetésével és működtetésével, és
a gyógyfürdőnél sokkal hangsúlyosabbak a gazdálkodási elemek. Itt más orvosi protokoll
szerint kell dolgozniuk, mint a
rendelőintézetben, illetve sokkal fontosabb a gazdálkodás
olyan szempontból is, hogy a
fürdőnél nagy hangsúlyt kell
fektetni a marketingtevékenységre, orvosi beutalásokat kell
terelni, népszerűsíteni kell a
fürdőt. Emiatt a rendelőintézetnek önálló gazdálkodást
kell folyatnia, önálló gazdasági
vezetővel, hogy a költségeket
optimalizálni és a hiányt csökkenteni lehessen – tájékoztatott
Hajdú János.

A változás az alapellátást nem
érinti, csupán a rendelések
helyszínei módosulhatnak az új
intézmény átadása után. Mint
arról többször is hírt adtunk, a
gyógyfürdő átadását követően
a Táncsics utcai egészségügyi
komplexumba költözik a fizikoterápia és a tüdőbeteg-ellátás.
A testület rendkívüli ülésén
tárgyalt a paksi közoktatási intézményeket január elseje óta
működtető Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal kötött használati és bérleti
szerződésben vállaltakról is. A
megállapodásban rögzítették,
hogy sem az ingó eszközök, sem
az ingatlanok nem kerülnek állami tulajdonba, hanem az állam ingyenes bérletbe veszi át az
iskolákat a várostól, csupán a pedagógusok bére és bérjáruléka
hárul az új központra. Az összes
többi eddigi költségelem Paks
városát fogja terhelni. A testület
elfogadta mindemellett az önkormányzat közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervét,
két gyapai állami út ingyenes átvételéről is döntött, valamint arról, hogy él azzal a lehetőséggel,
amelyet az állam az adósságállomány átvállalásával biztosít. A
tárgyalások lefolytatásával a polgármestert bízta meg a testület.
Dallos Szilvia
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Dunakömlőd nem öregszik el
Egy, a jelenlegi részönkormányzat által összeállított négyéves
program alapján folyik a fejlesztés
Dunakömlődön. Emellett az akut
problémákra is igyekszenek gyorsan reagálni, tudtuk meg Spiesz
Józseftől. A Dunakömlődi Településrészi Önkormányzat elnöke
elmondta, hogy alakuláskor felmérték a falu állapotát, sorra vették a végrehajtandó feladatokat és
elkészítették a négyéves tervet. Ez
alapján, azaz fontossági sorrendben halad a feladatok elvégzése.
Előtérbe a lakosságot érintő, komfortérzetet javító beruházásokat
helyezték, így járda- és útjavítást,
a közvilágítás, a parkok, a közterületek helyzetét. – E mentén
haladunk a ciklus végéig – húzza
alá Spiesz József. A múlt évben
– mint mondta – befejeződött a
Hegy utcában a járdafelújítás, a
Szabadság utcában is munkához
láttak, ott is elkészült egy 150 méteres szakasz, illetve a Béke utcában – ahol előző évben az út újult
meg – rendbe hozták egy szakaszon a járdát. Az orvosi rendelő
elé készült egy akadálymentes
átjáró, az árok fölött védőkorláttal
ellátva, gondolván a beteg, idős
emberekre. Tavaly megújult a
volt iskola homlokzata, amelynek
egyelőre még nem találták meg a
végleges funkcióját, jelenleg bérbe
van adva. A részönkormányzati
keretből a temetőben növénycserét hajtottak végre, a ravatalozó mellé szárazságtűrő, árnyat
adó lombos fákat, az út mellé
örökzöld bukszust telepítettek. A
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részönkormányzat elnöke szerint
a parkjaik szépek, gondozottak,
tavasztól őszig virágosak. Jelentős
fásítás is zajlott az önkormányzat
jóvoltából, a közterületekre körülbelül 130 gömbkőrist ültettek.
Vannak megoldásra váró feladatok annak ellenére, hogy a 12
milliós részönkormányzati keret
felújításra, karbantartásra szánt
9 milliós részét minden fillérig
a falura költötték az elmúlt két
évben, és nemcsak a költségvetésnek ebből a keretéből, hanem
más forrásokból is áldoztak Dunakömlődre. Elsők között említi
Spiesz József a Radnóti utcát,
amely nagyon rossz állapotban
van, meg kellene oldani a csapadékvíz elvezetését, és ha már
hozzányúlnak, elkerülhetetlen,
hogy a ’60-as években lefektetett
ivóvíz-gerincvezetéket is kicseréljék.
– Lobbizni fogok azért, hogy legalább a terveztetés bekerüljön az
idei költségvetésbe – húzza alá az
elnök hozzátéve, hogy a nagyberuházások eddig elvonták a
forrásokat, így erre most nyílhat
csak lehetőség. A Sánchegy utca
esetében szintén szeretné elérni,
hogy elkészüljenek a tervek. Az
viszont már biztos, hogy a Csárda utca mögötti támfal megerősítése idén napirendre kerül, hiszen az önkormányzat 209 millió
forintot nyert ennek, illetve a
Petőfi utca mögött húzódó partfalnak a stabilizálására.
A képviselő azt is elmondta, hogy
minden évben áprilisig döntenek

a részönkormányzati keret felhasználásáról. A fejlesztésre szánt
9 millió forintból egyet mindig
tartalékolnak az előre nem látott
problémákra, ennek az összegnek
a felhasználásáról szeptemberben
születik döntés. A további feladatokról szólva Spiesz József beszélt
arról, hogy szeretnék kiépíteni
a présházsoron a szennyvíz-gerincvezetéket, amihez a présháztulajdonosok társadalmi munkát
ajánlottak fel. Akad teendő a futballpályánál is, hiszen a műanyag
kerítést szétsütötte a nap, a Béke
utcai buszmegállóknál néhol balesetveszélyes állapotban van a
járda. Ezeket a részönkormányzati keretből tervezik orvosolni,
az utak felfagyását pedig az önkormányzat kátyúkeretéből.
A képviselő szavaiból kiderül,
az együttműködés harmonikus
a városvezetéssel. Ez nemcsak a
beruházásokra, hanem a rendezvényekre is igaz. Jó példa erre a
szüreti fesztivál, ami városi rendezvénnyé nőtte ki magát, ezért a
finanszírozását, a műsor biztosítását is összehangolják. Ebben az
évben a fesztiválhoz lasszó Európa-bajnokság társul, ami öregbíti
Dunakömlőd hírnevét. Ez igaz a
római kori emlékekre is. Spiesz
József kiemelte, öröm számukra,
hogy az önkormányzat sokat áldoz az erődre. Azt remélik, hogy
a nemrégiben fellelt, ritkaságszámba menő sírkamrákat sikerül
látogathatóvá tenni, mert az turisztikai szempontból fellendülést
hozna a településrésznek.

Idén sem kell tartani attól, hogy
rendezvények híján lesznek a
kömlődiek, mert a hagyományos programokat megtartják.
Lesz borverseny, falunap halászléfőző-versennyel egybekötve és
a már említett szüreti fesztivál,
nem beszélve a kisebb rendezvényekről, amelyek szinte egymást
érik. Ezekben a faluházra és a
civilszervezetekre messzemenőkig számíthatnak. Nagyon aktív
a nyugdíjasklub, a borbarát kör
és a katolikus egyházközség. Az
sem ritka, hogy egy ember több
helyütt is aktívan tesz a közösségért, a tartalmas programokért.
Jó példa erre maga Spiesz József,
aki a fent említett civilszervezetek mindegyikének aktív tagja.
A részönkormányzat elnöke azt
szeretné elérni, hogy a kömlődi
fiatalok is kapcsolódjanak be
jobban a közösségi életbe.
Dunakömlőd egyébként azon
helységek közé tartozik, amelyek
inkább fiatalodnak, hiszen sokan
választják lakóhelyüknek azon
egyszerű ok miatt, hogy itt lakásáron lehet családi házat venni.
Jelenleg mintegy 30-35 ház eladó,
de nem hosszú ideje, van mozgás
a piacon. Sok a gyerek, reggelente
dugig telt busz viszi őket Paksra
iskolába. Az óvoda az elnök véleménye szerint nagyon jól működik, amit jelez az is, hogy vele
kapcsolatban egyetlen lakossági
panasz sem érkezett mostanában
hozzá. A takaros, családias intézményben közel harminc gyerekkel foglalkoznak.
Vida Tünde

Formálódnak a nagyrendezvények

Második alkalommal szervezik
közösen a Kenyér-, hal- és borünnepet és az Atomfutást. A város
és az atomerőmű rendezvényének célja a település értékeinek
bemutatása a gasztronómia és a
sport segítségével. Tavaly ez volt
a város legsikeresebb eseménye:
a szeptember 15-i hétvégén 3500an látogattak Paksra. Idén további
résztvevőket várnak a szervezők,
hiszen az Atom100 Plusz teljesítménypróbának köszönhetően
Kaposváron, Baján, Szekszárdon
és Nagyatádon is megismerkedhetnek a paksi eseménnyel. Czink
Dórától, Paks turisztikai referensétől megtudtuk, hogy együttmű-

ködési megállapodás van kialakulóban az említett településekkel.
– Kaposváron augusztusban paksi kiállítást szervezünk, így ez idő
alatt folyamatosan reklámozzuk
majd szeptemberi nagyrendezvényünket. Természetesen hasonlóképpen mi is lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra a többi
helyszínnek – tudtuk meg Czink
Dórától.
Az Atomfutáson tavaly 641-en
indultak, ezzel az első rendezés
kategóriájában az ország legnagyobb létszámú sportrendezvénye lett. A sikeren felbuzdulva
2013-ban Scheffer István és
stábja további távokat is meghir-

detett, így például a BrutálAtom
versenyszámot, ahová a legelszántabb futókat várják. A nevezéseket január 13-tól fogadják.
– A tavalyi rendezésnek nagyon
jó a visszhangja, nagyon sokan
futottak, várakozáson felül teljesített a paksi esemény. Úgy
gondolom, a célt, hogy az egész
várost megmozgassuk a futással
és a közösségi élménnyel, megvalósítottuk. A távokat idén módosítottuk, több kisebb is szerepel a repertoárban azért, hogy
azok is elindulhassanak, akik
csak a mozgás öröméért neveznek az Atomfutásra – fogalmazott dr. Kovács Antal, az MVM

Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója. A komplex
programot idén szeptember
13-14-én rendezik, a központi hely pénteken a Sárgödör
tér, szombaton az Atomerőmű
Sportcsarnok melletti terület
lesz. Az eseményre a gasztronómia és a futás mellett számos
kulturális műsorral is készülnek
a szervezők, a szombati est fénypontja a Csík zenekar fellépése
lesz. A III. Kenyér-, hal- és borünnepről és a második Atomfutásról bővebben a www.paks.hu
és a www.atomfutas.hu honlapon tájékozódhatnak.
Faller Gábor

Idén teljesen új koncepció mentén, összekapcsolva a
német nemzetiségi nappal rendezik meg a 6. Országos Sillerfesztivált május 31-én és június 1-jén a Sárgödör téren. A két,
egymást jól kiegészítő rendezvény egyesítésének célja a nagyobb
látogatottság elérése, mondta el Czink Dóra turisztikai referens.
Az első napon délelőtt a Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete szervezésében borverseny lesz, délután pedig az
önkormányzat rendezésében sillerkonferencia az Erzsébet Nagy
Szállodában. A fesztivál második, a nagyközönség számára is
nyitott napján várják az érdeklődőket a Sárgödör térre, ahol
délelőtt gyermekprogramok, délután pedig a német nemzetiségi
önkormányzat megszokott rendezvényei, illetve sillerkóstoló és
főzőverseny várja az ide érkezőket.

Fidesz: fontos feladat a szervezetépítés
Teljesítették a 2012-es esztendőre tervezett feladatokat és
a taglétszám is növekedett,
hangzott el a Fidesz paksi
szervezetének évértékelőjén.
A már hagyományos újévköszöntő esten a 2013-as feladatokról is szó esett.
A Fidesz paksi szervezete tavaly
is megtartotta hagyományos
rendezvényeit: az újévköszöntő
mellett az ünnepi megemlékezéseket, a polgári pikniket és
egy közös kirándulást. Emellett
két alkalommal tartottak fórumot, amelyen Kontur Pál, majd
Fónagy János volt a vendég. A
legfőbb célkitűzés 2012-re a szervezetépítés volt. – Az összetartást

akartuk erősíteni rendezvényeinken, ez sikerült. Programjainkra a választókerületből is hívtunk
vendégeket minden alkalommal,
így kapcsolataink is fejlődtek,
emellett taglétszámunk is nőtt,
szinte minden gyűlésen tagfelvételről is döntöttünk – értékelte
az elmúlt esztendő munkáját dr.
Nagy Tibor, a Fidesz paksi szervezetének elnöke. Míg a 2010-es
választásokat megelőzően több
új Fidesz-csoport jött létre a környező településeken, azóta voltak megszűnők. Fidesz-csoport
jelenleg Paks mellett Dunaföldváron, Madocsán, Gerjenben és
Dunaszentgyörgyön működik, a
paksi taglétszáma jelenleg 78 fő.
A 2013-as év a választókerületek

összevonását hozta. Az eddigi öt
helyett három kerület lett Tolna
megyében: a paksi és a tamási, a
dombóvári és a bonyhádi, illetve
a szekszárdi választókerület. A
közös paksi-tamási körzet elnökévé Hirt Ferenc országgyűlési
képviselőt választották, tájékoztatott Tóth Ferenc parlamenti
képviselő, aki elmondta azt is,
hogy a Fidesz paksi, illetve tamási szervezetének vezetése hamarosan egyeztetésre ül össze.
A paksi pártszervezet továbbra
is fontos feladatának tekinti a
szervezetépítést, és várhatóan
megjelenik a munkában a 2014es országgyűlési választási kampányra való felkészülés.
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Félidőben
Második ciklusát tölti a testületben Kern József. A négyes
körzet képviselője a város infrastrukturális fejlesztését, történelmi-kulturális értékeinek
megőrzését, Paks, a településrészek és a választókörzet nyugalmának, rendezettségének
biztosítását tűzte ki feladatául
2010-ben.
Pakson minden korosztálynak
és rétegnek megvan a lehetősége, hogy megélhetést találjon,
szabadidejét hasznosan eltöltse
és rendezett környezetben éljen.
Városunk szép és tiszta, a bűnesetek száma jóval alacsonyabb
az országos átlagnál. Pakson
minden adott, hogy az itt élők jól
érezzék magukat, vallja Kern József, aki 2006-ban vállalt először
politikusként aktív szerepet a helyi közéletben, akkor is a négyes
körzet képviselőjeként indult az
önkormányzati választáson. A
képviselő-testületben töltött első
néhány év tanulóidő volt, de ars
poeticájához – mely szerint csak
a választások napján éjfélig politikus, utána már közszolga –
máig is hű maradt. Egy település
fejlődését a leglátványosabban
az infrastrukturális fejlesztések
határozzák meg, olvasható 2010es választási programjában. A
négyes választókörzetben, mint
városszerte mindenütt, az utakat érintően sok minden történt:
megújult a Domb, a Hársfa, a
Gyár, a Zápor és a Kurcz György
utca, de az is igaz, hogy egy
nemrégiben készített felmérés
tapasztalatai szerint sokhelyütt
vannak még sürgető feladatok,
mondja Kern József. A ciklus
első két évében a beruházásokra elkülönített keret nagy részét
elvitték a halaszthatatlanná vált
városi nagyprojektek, mint az új
hulladékkezelő vagy a szennyvíztisztító. – 2013-tól több figyelem
jut az utakra, folytatjuk az úthálózat-rekonstrukciós programot
– ígéri. A négyes körzetben ez két
szakaszt érinthet: a Sárgödör térre vezető Zöldfa utcát, amelynek
felmérése megtörtént, valamint
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a Hunyadi utcát, ami a képviselő
reményei szerint a ciklus végéig elkészül. Itt a tervezett faltól
falig beruházás keretében megújulhatnak a közművezetékek,
az elektromos hálózat, korszerűsödhet az útburkolat a Széchenyi
tértől a Pál utcáig, mintegy 600
méter hosszan. A Hunyadi utca
felújításához fogadalom is köti a
képviselőt: az átadás napján mezítláb fog végigsétálni az utcán,
akár tél lesz, akár nyár. Ugyancsak
a körzetet érintő fejlesztésként
hamarosan egy nagyberuházás
indul, melynek megvalósulásával
rendeződik a Páli-árok vízelvezetése. Ha az előkészítő folyamatok zavartalanul lezajlanak, 2013
őszén elindulhat a közel 400 millió forintos költségű program. A
2010/14-es választási ciklusban
elkészülő fejlesztések közül Kern
József a Paks és Csámpa közé
tervezett kerékpárút megépítését is kiemelte. – Ezzel egyrészt
a csámpai emberek régi vágyát
váltjuk valóra, másrészt, mivel
divat lett kerékpározni, sok paksi is használni fogja. A Cseresznyéskert Erdei Iskolát biztonságos kerékpárút köti majd össze
az atomerőművel, és a Pakson
táborozó diákcsoportok nem
csupán a város nevezetességeivel
ismerkedhetnek meg két keréken
– teszi hozzá.
A környezetbarát gondolkodás
más miatt is aktuális, hiszen
a szelektív hulladékgyűjtést
mindannyiunknak meg kell tanulnia. Nem tehetjük tönkre
gyermekeink jövőjét azzal, hogy
nem vigyázunk a városra. – Ha
kérdés merül fel a hulladékgyűjtés új rendjével kapcsolatban, keressenek minket! Nem mindegy,
mennyi szemét kerül ki a telepre, és milyen mértékben lehet a
költségeket csökkenteni a hulladék értékesítésével – fogalmaz a
képviselő.
A választókörzet északi határán
található a város egyik gyöngyszeme, a Sárgödör tér, ami a
városi nagyrendezvények egyik
színterévé is vált. A Sárgödör téri
Présháztulajdonosok Egyesü-

letének tagjai rendben tartják a
területet. Itt Kern József szerint
nagy szükség lenne egy állandó
rendezvénysátorra. Különböző
turisztikai pályázatokon kerestek
is rá forrást. – Eddig sikertelenül,
de nem adjuk fel – teszi hozzá.
Nemcsak a városé, az ingatlantulajdonosoké is a Sárgödör tér,
közreműködésük nélkül nehezebb feladat lenne szépségének
megőrzése. Egyre több az igényesen felújított, patinás présház, és a képviselő szeretné, ha
az egy-két helyen még látható
garázskapukat kicserélnék, hogy
egységesedjen a kép.
A választókkal állandó kapcsolatot ápol Kern József. Rendszeres körzetbejárásokon méri fel
az igényeket, kéréseket, problémákat. – Tősgyökeres paksiként
és egyszerű kétkezi munkásként
mindig ott vagyok az emberek
között. Jártamban-keltemben
bátran megállítanak problémájukkal, olyannal is, amelyik
megoldása sokszor nem is képviselői feladat. Segítettem már
szomszédok közötti vitás kérdések eldöntésében, gyermek
és szülő intézményi elhelyezésében, vagy amikor szükséglakás
kellett egy bajba jutott családnak. Saját környezetükben sokkal könnyebben nyílnak meg a
polgárok, számomra pedig nagy
elismerés, ha behívnak otthonaikba – meséli tapasztalatait.
A város működőképességéhez
nagyban hozzájárul az önkormányzat jól dolgozó szakapparátusa. Képviselői keretének felhasználása és a problémás kérések
megoldása előtt Kern József minden esetben egyeztet a műszaki
osztállyal. Így épültek parkolók,

kerülnek ki a körzetbe új padok,
javítják ki a balesetveszélyessé
vált út- és járdaszakaszokat vagy
tisztítják a problémát okozó vízelvezető árkokat. Minderre az évenként rendelkezésére álló másfél
milliós képviselői keretéből biztosít forrást Kern József. – Elpocsékolni sok, nagy álmokat megvalósítani kevés – mondja a keretről,
amit szíve szerint megemelne,
mert az a véleménye, hogy sok
hangulatjavító intézkedést lehetne
még végrehajtani.
Bizottsági elnöki feladatok is sorakoznak Kern József mindennapi
teendői között. A külső településrészek önkormányzatának vezetőjeként Biritó, Csámpa, Cseresznyés és Gyapa ügyes-bajos
dolgaival szinte naponta keresik
az ott élők. – Kis túlzással mondhatom, hogy nagyobb lendület
van a külső településrészeken,
mint a városban, hisz jó néhány
évtizedes lemaradást kell bepótolni – mondja a képviselő, aki
örül annak, hogy utolsóként Cseresznyésben is megoldódik a közösségi ház ügye a város által vásárolt ingatlan birtokba vételével.
Minden településrészen kialakult
már egy jó közösség, a lakossági fórumokra mindig jönnek új
emberek, új, építő ötletekkel. A
sok munka sok elfoglaltságot, időt
igényel. A családra, feleségére,
fiára, lányára, unokájára mindig
kevesebb ideje jut, mint szeretné,
meséli a képviselő. – Szerencsés
vagyok, a családom mindenben
segít. Hogy egy képviselő jól és
lelkiismeretesen végezze a munkáját, kell egy olyan biztos, szerető
családi háttér, amilyen mögöttem
is áll – teszi hozzá büszkén.
Dallos Szilvia

Nem bírja a tétlenséget
Egészsége ugyan már egy ideje
nem a régi, mégis hajtja a tenni akarás Szabó Istvánt, aki kilencven esztendővel ezelőtt látta meg a napvilágot. Városunk
szépkorú polgárát Hajdú János
polgármester és Tell Edit alpolgármester köszöntötte Vadász
utcai otthonában.
Amikor a közelmúltban nagyobb mennyiségű hó esett, a
papa bizony nem tudta megállni és hólapátot ragadott,
mesélik a kilencvenesztendős
Szabó István gyermekei. Bár
István bácsi egészsége az utóbbi
néhány évben megromlott, így
már nem bírja a fizikai munkát, mindig tenni-venni akar,
nagyon nehéz pihenésre bírni.
Nem bírja a tétlenséget, ahogy
felesége, Maris néni sem, akivel hatvanhat esztendeje kö-

tötték össze az életüket. A két
tisztességben megőszült ember
három gyermeket nevelt fel:
Máriát, Terézt és Istvánt, akik
mindhárman Pakson élnek.
A családban négy unoka és
három dédunoka van. A hozzátartozók gondoskodó szeretettel veszik körül a mamát és
a papát. Teri lányuk minden
délelőtt náluk van és segít a
házimunkában, de a többiekre is bármikor számíthatnak,
gyakran nyílik a Vadász utcai
családi ház kapuja. – Eltöltjük a
napokat – mondja Maris néni,
aki nagy türelemmel segíti az
István bácsival való beszélgetést, a papa ugyanis már nem
jól hall amellett, hogy nagyon
rosszul viseli az időjárási frontokat. Elmesélték, hogy délelőttönként megfőzik az ebédet,
délutánonként pedig leginkább

televíziót néznek, de István bácsi olvasgatni is szeret. Ahogy
beköszönt a jó idő, Maris néni
szívesen kapálgat a kertben –
mesélt a család az István bácsi
köszöntésére érkezett Hajdú

János polgármesternek és Tell
Edit alpolgármesternek, akik a
város ajándéka mellett Orbán
Viktor miniszterelnök üdvözletét is elvitték az ünnepeltnek.
-gyöngy-

Büszke sikereire a Új helyen
roma önkormányzat a pedagógiai
szakszolgálat
– Választási ígéretünk volt a lakosság folyamatos tájékoztatása,
ezért szervez évenként fórumot
a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Két év alatt sokat
tettünk, büszkék vagyunk munkánkra – értékelt a választási
ciklus félidejében Berki Attila.
A szervezet elnöke elmondta: jól
működik a diákok felzárkóztatását segítő tanoda, tanulmányi
kirándulásokat szerveztek, juniálisra várták a helyi roma családokat, ezeket a programokat
2013-ban is megszervezik. A beszámolót és a közmeghallgatást
megelőzően hagyományosan a
városvezetés, valamint a munkaügyi kirendeltség vezetője, a
rendőrkapitányság képviselői és
a szociális osztály vezetője beszélt
az aktualitásokról. Badics Istvánné a hivatal ügyfélfogadási rendjében történt változtatásokra hívta fel egyebek mellett a figyelmet:
januártól csütörtök kivételével

naponta két munkatárs fogadja
a szociális osztályon a segítségre
szorulókat, hívásuk ábécérendben történik, nem mindig az eddig megszokott ügyintézőjükkel
találkoznak az ügyfelek. Heisler
Judit, a Paksi Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési előadója a kapitányságon dolgozó két áldozatsegítő, roma összekötő szerepet
is betöltő munkatárs feladatát
ismertette. A fórumon Tell Edit
alpolgármester elmondta: a cigányság saját nemzetiségének jó
hírét kelti azzal, hogy a közösségi ház jelenleg olyan állapotban
van, ahogy megkapták, és a juniálist követően is úgy adták vissza
a helyszínt a szervezők, ahogy átvették. Kiemelte, hogy az állami
normatíva mellett több mint hárommillió forinttal támogatja a
város a nemzetiségi önkormányzatot és az elért eredmények mögött az önkormányzattal közösen
végzett munka van.
-dallos-

Még nem került minden a helyére, amiről a kiürítésre váró
dobozok, a folyosón pihenő
irathalmok és a még zajló átalakítási munkák árulkodnak, de
a szakmai munka már javában
folyik az új helyre költözött Paks
Térségi Pedagógiai Szolgáltató
Központban. Az intézmény korábban az okmányiroda épületében működött, de a Paksi Járási Hivatal elindulása miatt a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
egyik szárnyában kapott helyet,
ahol kialakíthatóak a zavartalan
feladatellátáshoz szükséges helyiségek. Bár itt kevesebb alapterület áll a szakemberek rendelkezésére, gondos tervezéssel,
munkaszervezéssel igyekeznek
ezt megoldani. A központ történetében a másik nagy változás,
hogy januártól a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ
megyei szervezete a fenntartó,
működtetője pedig Paks Város
Önkormányzata. A központ
változatlan illetékességi területen, változatlan feladatokkal és
szakembergárdával dolgozik. A
költözés alatt is folyamatos volt
a szakmai munka a külső helyszíneken, iskolákban, óvodákban. Ez idő alatt körülbelül száz
kérelem érkezett a központba,
az elmaradt vizsgálatok pótlása folyamatban van, összegzett
Király Gabriella igazgató. Az
akadálymentes bejárattal rendelkező, legkönnyebben az iskola Kishegyi úti kapuja felől
megközelíthető intézmény új
telefonszáma: 75/830-670 és
20/88-30-670. Telefax: 75/519087. A címük: 7030 Paks, Ifjúság
útja 2.
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Az ESZI-t is érinti az új szabályozás

A közoktatást érintő változások nem hagyták érintetlenül a továbbra is alapítványi
fenntartásban maradt Energetikai Szakközépiskolát sem. Horváthné Szűcs Marianna, az ESZI Intézményfenntartó és
Működtető Alapítvány ügyvezetője emlékeztetett rá, hogy a közoktatásit felváltotta
a köznevelési törvény, módosult a Munkatörvénykönyve, a szakképzési, valamint a
civil törvény.
– Mivel az ESZI fenntartója alapítvány, ránk
mind a négy vonatkozik – húzta alá. Mint
hangsúlyozta, büszke arra, hogy az övék volt
az első alapítvány Tolna megyében, amely a
civil törvény új rendelkezéseinek megfelelően megkapta a közhasznú minősítést. Ez,
megítélése szerint azt mutatja, hogy náluk a
dolgok rendben, az előírásoknak megfelelően mennek.

Az iskolákat érintő új működtetési, fenntartási, szakmai felügyeleti rendszert több lépcsőben vezetik be, és még nem jelent meg
minden végrehajtási rendelet, így a főbb sarokpontokkal ugyan tisztában vannak, de a
részletekkel nem. Horváthné Szűcs Marianna kiemelte, az oktatási államtitkárság tavaly
többször nyilatkozta, hogy az egyházi és alapítványi intézményekre továbbra is szükség
van. A jelen állás szerint az állami normatívát
is megkapják, de hogy pontosan milyen elvek alapján, azt még nem tudni. Az oktatási
államtitkárság ugyanis azt is jelezte, hogy az
összes intézmény működési kiadásait, azaz elsősorban a pedagógusok bérét a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központon keresztül finanszírozza. Kiegészítő támogatást a magániskolák – alapítványi és egyházi intézmények
– akkor kaphatnak, ha szerződést köt velük a

szakminisztérium, illetve a kormányhivatal
úgy ítéli meg, hogy a megye képzési palettájába beleillik az iskola. – Meggyőződésünk,
hogy az ESZI által biztosított szakokra szükség van – húzta alá az ügyvezető.
Az ESZI-nek az állami normatíva mellett biztos alapot a működésre az alapító tartós támogatása jelenti. Horváthné Szűcs Marianna
kiemelte, hogy erre továbbra is számítanak –
különös tekintettel az atomerőmű bővítésére.
Mindezen túl saját bevételek segítik, hogy a
megszokott magas színvonalat tartani tudják
eszközökben csakúgy, mint szakmai munkában. Ilyen bevételeket a szabad kapacitások,
például a sportcsarnok, a kollégiumi férőhelyek értékesítése, az szja 1%-a jelent, illetve
eddig a szakképzési, fejlesztési hozzájárulás,
amely szintén módosul, de a részletek itt sem
ismertek. Ez a tanév az eddigi finanszírozási
rendben fut végig, az új modellt a 2013/14-es
tanévben kell bevezetni.
Az ESZI Intézményfenntartó és Működtető
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Mittler
István arról számolt be, hogy az elmúlt négy
évben komoly fejlesztések történtek az iskolában köszönhetően annak, hogy az alapító
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jó gazda szemlélettel gondoskodik az épületek állagmegóvásáról, fejlesztéséről. Elvégezték a sportcsarnok korszerűsítését, az iskola komplex
akadálymentesítését, a kollégiumban is sort
kerítettek több olyan apróbb-nagyobb beavatkozásra, ami részben a gyerekek kényelmét, részben a gazdaságosabb működést
szolgálja. Idén nyárra a hőközpont teljes körű
felújítását ütemezték be.
-tünde-

Auditálták az Atomix Kft.-t
Minőségirányítási, környezetirányítási,
munkabiztonsági,
valamint információbiztonsági
rendszerről szóló tanúsítványt
vett át minap az Atomix Kft. A
cég a megye egyik legjelentősebb
foglalkoztatója, tulajdonosa és
legnagyobb megrendelője a paksi atomerőmű.
Az Atomix Kft. több mint hat
évvel ezelőtt kötelezte el magát
a minőség mellett, mert a vezetés felismerte azt, hogy ez a
versenyképesség, illetve a piaci
pozíció megőrzésének záloga.
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A minőségirányítási rendszer
lépésről lépésre fejlődött, vált
egyre sokrétűbbé. Ma már hat
elemből álló komplex rendszert
működtetnek. A cég minőségirányítási rendszere már hat
éve működik, ennek auditálása
most történt meg. A környezetirányítási, munkabiztonsági,
valamint információbiztonsági
rendszer viszont most társult
az eddigiekhez. Szücs Gábor
ügyvezető kiemelte, hogy nem
a tanúsítványok megszerzése
a cél, hiszen eredményt csak a

jól működtetett rendszer hoz.
Minderről azon az ünnepségen
beszélt, amelyet a tanúsítványok
átadása alkalmából rendeztek.
Bujtás Gyula, az Első Magyar
Tanúsító Zrt. vezérigazgatója
kiemelte, hogy eddig 1450 hazai céget auditáltak. Ezek közül
néhány tízre tehető azok száma,
amelyek ennyire komplex rendszerrel rendelkeznek.
A tulajdonos MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. képviseletében
Szinger Csaba gazdasági igazgató gratulált az Atomix Kft. kol-

lektívájának az eredményhez,
amelyben tevékeny része volt,
hiszen tizenegy éven át állt a cég
élén. Ő karolta fel és indította el
munkatársaival közösen azokat
a fejlesztéseket, melyek eredménye a komplex minőségirányítási rendszer. Mint aláhúzta,
felismerték azt, hogy a minőség
biztos jövőt, versenyképességet
jelent. A jól működő minőségirányítási rendszer előnyére válik
a cégnek, és többszörösen megtérülő beruházás, emelte ki.
Vida Tünde

Nem realitás a nyugdíjazás
Az önkormányzatok által fenntartott intézményekben, így
például az egészségügyi alapellátásban vagy az önkormányzati járóbeteg-szakellátó intézményekben dolgozókat nem
érinti a kötelező nyugdíjazás
rendszere. Az egészségügyért
felelős államtitkárság erről szóló közleménye nemrégiben jelent meg a kormány honlapján.
A közszférában alkalmazandó
nyugdíjpolitikai elveket rögzítő
tavalyi kormányhatározat szerint idén január 31-i határidővel
kell intézkedni azok munkaviszonyának megszüntetéséről,
akik betöltötték a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt, továbbá megszerezték az öregségi
nyugdíjhoz szükséges szolgálati
időt. Ez elsősorban kórházi, illetve rendelőintézeti dolgozókat érint, árulta el lapunknak
dr. Schranz Róbert, a Magyar
Orvosi Kamara Tolna megyei
szervezetének titkára. A szekszárdi székhelyű intézmény a
tavalyi kormányrendelet nyomán önálló felmérést készített
arra vonatkozóan, hány már
nyugdíjazott, közalkalmazotti
státuszú orvos praktizál a megye kórházaiban és rendelőintézeteiben. A vizsgálat kiterjedt
dombóvári, tamási, szekszárdi,
bonyhádi és paksi intézményekre is, ez alapján nyolc osztályvezető főorvosra érvényesek
a kritériumok, közülük négy
paksi. Orbán Viktor miniszter-

elnök korábban úgy fogalmazott, egyedi, miniszterelnöki
engedéllyel a nyugdíjkorhatár
elérése után is maradhatnak a
közszférában azok a munkavállalók, akiknek a szakmájában
utánpótlásgondok vannak. A
kettős juttatást, vagyis a nyugdíj
és a munkabér egyidejű folyósítását nekik is megtiltják, de a
fizetésüket olyan szintre emelik,
hogy ne keressenek kevesebbet, mint amikor két forrásból
volt jövedelmük. Schranz Róbert elmondta, nagyon magas
azoknak a háziorvosoknak a
száma is – beleértve a gyermekorvosokat is – akik már elérték
a nyugdíjkorhatárt vagy közel
állnak hozzá. Ezen a területen
a legnagyobb problémát köztudottan az jelenti, hogy nagyon
nehéz betölteni a megüresedő
háziorvosi és gyermekorvosi
praxisokat, emelte ki a szakember. Erre az a magyarázat, hogy
a háziorvosok közfinanszírozást
kapnak ugyan, de az adózásban
úgy tekintenek rájuk, mint vállalkozóra. Nem kapják meg a
közalkalmazotti kedvezményeket, nincs szabadság, iparűzési
adót is fizetnek. Gyenge az utánpótlás, a fiatalok inkább külföldi munkát vállalnak, mert tudják, hogy a fejkvótarendszerből
származó bevétel ingatag megélhetést biztosít, és egy praxist
nem könnyű megszerezni sem.
Ehhez az éves bevétel egy részét fejkvótaarányosan meg kell

fizetni, amit a későbbi finanszírozásból nagy eséllyel problémás kigazdálkodni. Praxishitel
néven kialakítottak beruházási
hitelkonstrukciókat külön orvosok számára, ez azonban nem
vált be, mondja a megyei titkár.
Az egészségügy alulfinanszírozottsága miatt lasszóval sem lehet
utánpótlást találni, csatlakozott
az előzőekhez dr. Mészáros Zsuzsa paksi gyermekorvos. A 25 éve
városunkban praktizáló szakember a Pécsi Orvostudományi
Egyetem hallgatóinak gyakorlati
felkészítését mentorálja, de azt
mondja, tíz éve nem találkozott
kizárólag gyermekgyógyásznak
készülő hallgatóval. A háziorvosok között az átlagéletkor 60 év,
ezért a nagy körzetlétszámok miatt fizikailag és emberileg is egyre
megterhelőbb a munka ellátása,
főként az ügyelet és az iskolaorvosi feladatok további terheinek
vállalása. A várható jövedelmek
alacsony szintje elriasztja a fiatalokat, egzisztenciálisan nem
vonzó ez a szakma, a továbbképzések mind pénzbe kerülnek,
de a fizetés egyre kevesebbet ér,
magyarázta. Úgy véli, öt éven
belül komoly problémákkal kell
szembenéznie a szakmának, de
kiemelte, a munkatársak Pakson az országos szinthez képest
jó helyzetben vannak, mert az
önkormányzat folyamatosan biztosít forrást az épületek, felszerelések állagmegóvására.
Matus Dóra

Klaszterbe
tömörülnének
a paksi cégek
Az idei programokra javaslatokat, egy kartell vagy klaszter létrehozására jelentkezőket vár a
Paksi Iparos és Vállalkozói Kör.
Minderről idei első klubtalálkozóján tárgyalt a civilszervezet a
Pavill Kft. Sárgödör téri présházában. Ulbert Sándor elnök azt
mondta, azért vetette fel, hogy
fogjanak össze az iparoskörbeli
vállalkozások, mert így nagyobb eséllyel tudják teljesíteni
a közbeszerzési eljárásokban
megfogalmazott elvárásokat,
ezáltal arra is nagyobb esélyük
lesz, hogy sikerrel pályázzanak az önkormányzati munkákra. Mint kiemelte, Hajdú
János polgármester támogatja
az elképzelést, de előnyt a paksi vállalkozásoknak nem adhat a városvezetés, nekik kell
versenyképessé válniuk. Mint
mondta, várják azok jelentkezését, akik hajlandóságot mutatnak az efféle összefogásra.
A kör elnöke arról is beszámolt, annak ellenére, hogy az
I. István Szakképző Iskola már
nem a paksi önkormányzat
fenntartásában van, szeretnék fenntartani vele a sokrétű
kapcsolatot. Jelenleg is vannak
diákok gyakorlaton iparosköri
tagoknál, és a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok jutalmazásáról sem mondanak le.
A klubesten az idei rendezvénynaptár is terítékre került. Véglegesítették a február
16-i hagyományos disznótor
programját, a tavaszköszöntő
iparosbál március 9-én lesz,
áprilisra budapesti kirándulást
terveznek, amikor is a Parlamentet és a Nemzeti Színházat
látogatják meg. A májusi programra még várja a javaslatokat
a vezetőség, tájékoztatott az elnök, hozzátéve: ahogy tavaly is,
úgy az idén is lesznek előadások, ahol hasznos ismeretekre
tehetnek szert a vállalkozók.
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Díjaztuk őket

Önmagára talált
a világban
Nem volt átlagos kamasznak
mondható Stein Erzsébet. Igazi
álmodozó, aki már tizenévesen
a helyét, szerepét kereste a világban. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány egykori díjazottjával nem jött össze könnyen
a beszélgetés, mert mint mondja, nehezen beszél magáról. Talán ezért is választotta a pszichológiát, amely mára életre szóló
hivatást jelent számára.
Stein Erzsébet ezer szállal kötődik
Pakshoz. Noha jelenleg Budapesten él, a mai napig rendszeresen
látogat haza családjához és barátaihoz. A városban nevelkedett,
a gimnázium elvégzése után
pedig dolgozott a paksi tévénél
mint híradós műsorvezető. Majd
elvégezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanítóképző
Főiskoláját, amelynek keretében a
kötelező tízhetes tanítási gyakorlatát egykori általános iskolájában,
a Bezerédj Általános Iskolában
végezte el, ahol nagy szeretettel fogadták. Majd, mondhatnánk, hirtelen ötlettől vezérelve világjáró
bakancsot húzott, ám a gondolat

nagyon is régóta érlelődött. – Már
gyermekorom óta tervezgettem,
hogy egyszer elindulok a nagyvilágba – meséli. A gimnázium
évei alatt filozófiaórákon gyakran
előkerültek a klasszikus filozófusok gondolatai az élet értelméről.
Ezek és saját szerepének, jövőjének megfejtése céljából határozott
úgy, hogy tágítja világlátását és
körbejárja a bolygót. Szó szerint
körbe, ugyanis öt év alatt szinte az
összes kontinenst bebarangolta:
sokat utazott főként Ázsia országaiban, Indonéziában, Thaiföldön, Malajziában, Indiában, de
járt Ausztráliában és Afrika több
országában is. A túra során bébiszitterként kereste a kenyerét, ami
jól illeszkedett a pedagógusi végzettségéhez. – Közben mindvégig
azon gondolkodtam, vajon mi
lehet az a munka, amit akár 2030-40 évig is szívesen végeznék
– mondja. A sok töprengés meghozta eredményét, öt évvel ezelőtt
felvételizett az ELTE pszichológia
szakára, ahol idén fog végezni.
Azt vallja, felnőtt fejjel elvégezni
egy egyetemet nagyon jó, hiszen
a képzés speciális területeitől füg-

Fotó: Jobbágy Csaba
gően mindig más-más munkahelyen próbálhatta ki magát. Az
egyetem évei alatt végig dolgozott
valahol, korrepetált hiperaktív és
Asperger-szindrómás gyerekeket,
drogcsoportba járt, de szervezetpszichológiával foglalkozó cégnél
is töltött be asszisztensi szerepet.
Nemrégiben egy multinacionális
cégnél tartott tréninget egyik oktatójával, ami különösen izgalmas
kihívást jelentett számára, és rengeteg tanulási lehetőséget. Jelenleg
legfőbb feladata a szakdolgozat elkészítése, amit az evolúciós pszichológia témakörén belül a nők
rejtett, tudat alatti párválasztási
motivációiról ír, ami nagyon izgalmas, kísérleti munka, mondta.
A rengeteg tanulás és munka mellett azért jut idő a lazításra is, árulta el. Mint fogalmaz, világéletében
sportolt valamit, cselgáncsozott és
a gimnáziumban tájfutó volt, de a
sporttal ma sem hagyott fel. Szik-

lát és hegyet mászik, boulderezik
(mászás teremben). Néha jeget is
mászik, árulta el, ami azt jelenti,
hogy egy befagyott vízesésre jégcsákánnyal és hágóvassal kapaszkodik föl.
– Rettentően izgalmas. Szenzoros élménykeresés, úgy szoktam
fogalmazni, hogy egy-egy ilyen
alkalom, amikor az ember úrrá
lesz a félelmén, és felmászik egy
hajmeresztő falon, az felér egy
százötven órás önismereti csoportfoglalkozással – mondja derűsen. Az igazi adrenalinforrások
mellett azért a csendes elfoglaltságokat is kedveli, szívesen varr,
kézműveskedik, de mint interjúnk alatt számomra is kiderült,
igazi energiabomba, amire talán
szükség is van egy olyan hivatás
gyakorlásakor, amely erős akaratot, sok türelmet és sziklaszilárd
hivatástudatot, kitartást követel az
embertől.
Matus Dóra

Kiállításajánló:
Maszk mögött
Tar Violetta kaposvári festőművész kiállítása nyílt meg lapunk
megjelenése napján a Csengey
Dénes Kulturális Központ Kiskiállító termében Maszk mögött
címmel. A tárlat március 4-ig
látogatható.
Ugyancsak a kulturális központban, a Nagykiállítóban
Vajnai Irina festményeit tekinthetik meg az érdeklődők március 1-jéig.
A Panoráma kiállítóban A
Rosthy utcától az Erzsébet Szál10 n Paksi Hírnök, 2013. február 8.

lóig régen és ma címmel helytörténeti kiállítás tekinthető
meg Bencze Barnabás gyűjtéseiből.
A Csengey központ Könyvtárgalériáján Szabó Sára festőművész alkotásai láthatók február
22-ig.
Még egy hónapon keresztül,
március 3-ig tekinthetők meg
Triznya Mátyás festőművész
római romokat ábrázoló akvarelljei a Városi Múzeum időszaki kiállítótermében.

Újabb irodalmi elismerést kapott
Gábor Andor Írói Jutalomdíjat
kapott László-Kovács Gyula. A
paksi író, költő, ahogy a méltatás fogalmaz, „költészetéért,
prózája újszerűségéért, sorsáért, vidékiségéért” érdemelte
ki az elismerést, amely a plakett mellett pénzjutalommal
is jár. A díjat 1958-ban alapította Gábor Andor özvegye, és
évente-kétévente egy-egy jeles
lírikusnak vagy írónak ítélik
oda a századelőn alkotott író,
publicista, humorista születésnapja (január 20.) alkalmából.
A díjnak az Ezredvég című irodalmi folyóirat a gazdája, az ő
szervezésükben osztják ki egy
háromtagú kuratórium döntése
alapján. Az elnök, Simor András Budapesten, a Nemzetek
Házában köszöntötte ez alkalomból László-Kovács Gyulát, aki elmondta, hogy éppen
kórházból hazatérve vette hírét
a díjnak, amiért – megítélése

szerint – még valójában meg
sem dolgozott. Egyébként sem
csak magáénak érzi, mert úgy
gondolja, az alkotást lehetővé
tévő, nyugodt családi környezet
nélkül meg sem kaphatta volna.
– Ebben benne van, hogy nyugodtan dolgozhatok, benne van
Rózsa (párja: Acsádi Rozália,
aki szintén költő – szerk.), az ő
támogatása, tanácsai – hangsúlyozta a díjazott.
Szepes Erika a laudációban így
írt László-Kovács Gyula munkásságáról: „Az életmű egységessége, azonos világlátása
határozott, kemény, őszinte karaktert mutat.” Könyveit pedig a
következő jelzőkkel írja le: megrázó, gyönyörűséges képekkel,
szenvedélyes kifakadásokkal,
hazaféltéssel teli kötetek.
Ezek legújabbja, Az arany zsebóra az elmúlt év végén jelent
meg. Ez László-Kovács Gyula
tizedik könyve. Az elsőt Acsádi

Rozáliával közösen adta ki 1994ben, önálló kötettel első ízben öt
évvel később jelentkezett. 2001ben Tolna Megye Művészetéért

díjat és Csányi-díjat kapott, alig
egy évvel ezelőtt Nagy Lajos-díjjal jutalmazták.
-vida-

Ha a Kuti-Horváth Györggyel
és Szarka Józseffel közösen kiadott Háromszöget is beleszámítjuk, Oláh Zoltánnak most
született meg a nyolcadik kötete. A költővel beszélgetve az a
gondolat ébred bennünk, hogy
ez a mostani a legkedvesebb
számára. Többször megjegyzi,
hogy gyönyörű lett. A külső
megjelenés kialakításában nagy
szerepet játszott Tóth Gábor,
aki tördelte és szerkesztette a
kötetet, sőt illusztrációkat is
készített. Ebben a munkában
Mészáros Apolka is részt vett. A
borítón Dechandt Antal alkotásait láthatja az, aki kézbe veszi
Oláh Zoltán Napkút kiadónál
megjelent Virágom, virágom
című könyvét. Címét a Tavaszi
szél vizet áraszt kezdetű népdal
ihlette. Régóta hordozta magában: még fiatalként Bulgáriában
járt nemzetközi egyetemi táborban, ahol tizenhét náció fiataljai voltak, ott énekelte el ezt

a gyönyörű népdalt és ez lett a
tábor himnusza. – Sok szép virágszálam volt, így emlékezem
rájuk, adok nekik hálát azért,
hogy szerettük egymást – árulta
el a kötet születésének történetét. A könyvbe az elmúlt harminc évben született szerelmes
lírája legjavát gyűjtötte össze, de
helyet kaptak benne eddig még
meg nem jelent versek is.
Oláh Zoltán ezt megelőző kötete
alig egy évvel ezelőtt látott napvilágot, a Csipke csillagok című,
édesanyja 80. születésnapjára
készült el. Úgy tűnik, a következőre még ennyit sem kell várni,
két kötetre való anyag lapul a
költő asztalfiókjában, már „csak”
szponzorokat kell hozzá szereznie. A nagy durranást azonban
nem irodalmi, hanem képzőművészeti téren ígéri Oláh Zoltán.
Arthur Rimbaud emlékére készítette el a magánhangzók szonettjét több dimenzióban.
-tünde-

Virágom, virágom
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Már az erőmű helykijelölésénél is ott volt
A publikáló tűzoltó, Csőglei
István 82 éves. Számos tűzoltó alakulat történetét megírta,
és irányítóként vett részt az
atomerőmű tűzvédelmi rendszerének kiépítésében. Ma
alighanem ő a legidősebb azok
közül, akiknek állandó belépőjük van az erőműbe.
Sima karriertörténetek nincsenek. Csak göröngyösek. Csőglei
István útjába 1956-ban került
egy göröngy. A vád szerint karácsonykor egyházi rendezvényt
tartottak egy állami objektumban – a szekszárdi tűzoltólaktanyában, ahol ő volt a parancsnok – s ráadásul elénekeltek egy
klerikális dalt. A valóságban:
fenyőfát állítottak és elénekelték
a Himnuszt, melyben eléggé el
nem ítélhető módon Isten neve
is szerepel. Nagy véteknek számított az is, hogy a zavaros helyzetben az emberei nem tudtak
hazamenni pihenni, váltástól
váltásig benn maradtak a laktanyában, iddogáltak is, és unalmukban, a polcokon sorakozó,
apró mellszobrokat – Sztálint
12 n Paksi Hírnök, 2013. február 8.

és Rákosit – „megtanították repülni”. (Érdekes módon Lenint
megkímélték a légi úttól.)
Mindezek miatt Csőglei Istvánt Bonyhádra helyezték alacsonyabb beosztásba, de mivel
ízig-vérig tűzoltó, nem lehetett
mellőzni. Megyei parancsnokhelyettesként ment nyugdíjba,
úgy, hogy közben létrehozta –
sokak támogatásával, társadalmi munkájával – Bonyhádon
az ország második legnagyobb
tűzoltómúzeumát, megtervezte, megszervezte a paksi atomerőmű tűzvédelmi rendszerét,
és újjászervezte a háború után
feloszlatott Tolna Megyei Tűzoltó Szövetséget, melynek ma,
82 évesen is a tiszteletbeli elnöke.
Kutatóként, publikáló tűzoltóként is sokan ismerik. Nyugdíjas napjainak jelentős hányadát
a levéltárakban tölti. Eddig 12
könyvet adott közre, melyek
többsége
tűzoltóságtörténet
(Tamási, Dunaföldvár, Szekszárd, Dombóvár, Fadd, Paks
stb.), újságokba is küld cikkeket,
és a személyes hangvételű köz-

lésektől sem riad vissza: aranylakodalmára megírta házassága
ötven esztendejének krónikáját.
Az atomerőműben nyolcvanéves koráig vezetett látogatócsoportokat, éves szinten 1500
embert. Mint az objektum egyik
legavatottabb ismerője, meggyőződéssel állítja, hogy nukleáris baleset itt nem következhet
be. Mindent háromszorosan
biztosítottak. Ő már a helykijelölésnél ott volt, 1967. április 12én. Hamarosan megérkezett az
ukáz a belügyminisztériumtól és
az országos tűzoltó parancsnokságtól, hogy Pakson tűzoltólaktanyát kell építeni és hivatásos,
vonuló egységet kell létrehozni.
Azelőtt csak önkéntesek voltak.
Később az erőműben egy független, ütőképes vállalati tűzoltóság is alakult.
A belső tűzvédelmi rendszerrel
kapcsolatos elképzelések összehangolása, megvalósítása eleinte lassan haladt, mert nyugatról
semmiféle szakmai anyagot
nem lehetett beszerezni. Hazai
tapasztalatok nem voltak és keletiek sem igazán. Később a lé-

tesítményt tervező Erőterv tűzvédelmi osztályvezetője, Tóth
József tudott nyugatról behozni
ezt-azt, s menet közben, lassacskán minden a helyére került. Már indítás előtti állapotában volt az egyes blokk, amikor
Csőglei István tapasztalatcserére kimehetett Voronyezsbe egy
delegációval.
Megnyugodva
konstatálta, hogy a paksi erőmű biztonságosabb, mint az
oroszoké. Ott a működtető kábelkötegeket azbeszttel tekerték körül, itt homokkal bélelt
betonvályú védte őket.
Alkalmasint még ma is kalauzol látogatókat – főként más
megyékből érkező katasztrófavédőket és ifjúsági tűzoltókat –
Pakson Csőglei István. Állandó
belépőjét most újíttatta meg.
Szerinte ő a legidősebb az ilyen
okmánnyal rendelkezők közül.
Gyűjti a szakma tárgyi emlékeit; ezekből kis házi kiállítást
rendezett be tolnai otthonában.
Örömmel mondja, hogy lesz,
aki továbbviszi a zászlót: a fia
is, az unokája is tűzoltó.
-w-

Kiterjedt a szociális ellátórendszer
Közel húszféle pénzbeli és természetbeni ellátás létezik jelenleg
Pakson. Az önkormányzat vállalása a rendszeres nevelési segély, a
felzárkóztatási ösztöndíj, a diákbérlet, a kábeltévédíj-mentesség,
a szemétszállítási díjmentesség,
az életkezdési támogatás, a helyi
lakásfenntartási támogatás, a letelepedési támogatás és a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat.
A rendszeres nevelési segély napközi térítési díjkedvezményt jelent.
Elsősorban jövedelemtől függően
állapítják meg, és közvetlenül a
szolgáltatónak utalják. Pénzbeli
a támogatás akkor, ha olyan középiskolás a támogatott, aki nem
az oktatási intézményben étkezik,
főiskolás vagy egyetemista.
A felzárkóztatási ösztöndíj az
alap- és középfokú oktatásban
részesülő cigány származású diákok esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási
időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. Összege
havonta a tanulmányi eredménytől függően változó, minél
jobban tanul a gyermek, annál
magasabb. Az ösztöndíjra a szülő
akkor jogosult, ha gyermekének
a kérelem benyújtását megelőző
félévi, illetve év végi tanulmányi
átlaga a közepest eléri, az oktatási
intézményt rendszeresen látogatja, nincs igazolatlan mulasztása.
Az önkormányzat kedvezményes
helyi járatú autóbuszbérletet biztosít a Paks közigazgatási területén
működő általános és középiskolák
tanulóinak a tanítási időszakra.
A vételár 80%-át térítik a lejárt
bérlet bemutatása ellenében. A
kábeltévédíj-mentesség lényege,
hogy a kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok e
szolgáltatást ingyenesen kapják.
A szemétszállítási díj megfizetése
alól évente hat hónapra mentesülhetnek az egyedülálló, tárgyévet
megelőző év december 31. napjáig
a 70. évüket betöltött lakosok. Negyed évre kérhető a díjmentesség,
amennyiben a közös háztartásban
élő nyugdíjasok közül legalább
egyikük a tárgyévet megelőző év
december 31. napjáig a 70. évét

betöltötte. Amennyiben szociális
rászorultság alapján állapítják meg
a díjmentességet, egész évre szól.
Az életkezdési támogatás, közismert nevén a babakötvény is elérhető Pakson, feltétele, hogy mindkét szülő helyi lakos legyen. A
gyermek ötéves korában ezt felülvizsgálják, ekkor a feltétel az, hogy
legalább az egyik szülő és a gyermek paksi lakos maradjon, majd
a felülvizsgálat a gyermek tízéves
korában ismétlődik. Az önkormányzat a szülők által megnyitott
Start számlára először harminc,
majd további két alkalommal
húsz-húszezer forintot utal, amit
a család bármikor bármilyen ös�szeggel gyarapíthat. Amennyiben
a szükséges feltételek fennállnak,
a számlán elhelyezett összeghez a
gyermek 18 éves korát követően
hozzáférhet, és az országos programmal megegyezően meghatározott célokra felhasználhat.
A lakásfenntartási támogatás a
szociális törvényben pontosan
szabályozott. Aki normatív lakásfenntartási
támogatásban
részesülhet, tehát a törvényben
meghatározott
feltételeknek
megfelel, megkaphatja az önkormányzat által bevezetett helyit is,
amely összegének megállapításánál bizonyos mértékig figyelembe veszik a lakbért és a lakáscélú
hiteltörlesztést. A megítélt összeg
közüzemi díj fizetésére fordítható.
A letelepedési támogatás a fiatal
pályakezdőknek felkínált lehetőség. A vissza nem térítendő
támogatásra minden évben pályázatot ír ki a közbiztonsági,
ifjúsági, sport- és esélyegyenlőségi bizottság.
A város évről évre csatlakozik a
Bursa Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjpályázathoz is. A többszintű támogatási rendszer egyik
pillére az önkormányzat, a cél a
hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
Jogszabály és helyi rendelet is szabályozza a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, az átmeneti
segélyt, a temetési segélyt, a közgyógyellátást, az ápolási díjat és
az adósságkezelést. A rendkívüli

gyermekvédelmi támogatás kereteit a gyermekvédelmi törvény
határozza meg, de a helyi rendeletben teljesednek ki a feltételek.
A rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás évente több alkalommal adható, iskolakezdés idején
Sulicsekkben kapják az érintettek,
amely változó összegű, attól függően, hogy mekkora a család jövedelme, illetve milyen nevelési-oktatási intézménybe jár a gyermek.
Ehhez hasonló az átmeneti segély,
amely szintén elsősorban természetbeni juttatás, feltétele, hogy kizárólag felnőttek éljenek a családban. Az elbírálásnál többek között
a jövedelmet veszik figyelembe, a
támogatás lehet gyógyszer, ebéd,
ruha vagy közüzemi csekk átvállalása.
A temetési segély pénzbeli és természetbeni támogatás is lehet, kereteit a szociális törvény szabályozza, minimum és maximum határa
van, összege függ a jövedelemtől.
Az alanyi és a normatív közgyógyellátás feltétele törvényben
meghatározott, a kérelmeket a
járási hivatal bírálja el. A méltányos közgyógyellátás továbbra is
az önkormányzathoz tartozik. A
közgyógyellátással az érintettek
gyógyszerigényéhez nyújtanak
támogatást. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy
otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított
– szolgálati időnek számító – ellátás. Az ápolási díj alanyi jogon a
törvényben szabályozott módon
kerülhet megállapításra, a járási
hivatalban. Az önkormányzathoz
tartozik a méltányos ápolási díj
megállapítása, mely szerint meghatározott szociális rászorultság
esetén ápolási díj állapítható meg
a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt esetén.
Az adósságkezelési szolgáltatást a
közüzemidíj-hátralékot felhalmozók kérhetik bizonyos feltételekkel,
amelyeket a szociális törvény és
az önkormányzat helyi rendelete
szabályoz. A programban a díjtartozás 75 százalékát vállalja át az
önkormányzat, amelynek kilencven százalékát visszakapja az állami költségvetésből. Feltétel, hogy a

megsegített legalább egy évig adósságkezelési tanácsadáson vegyen
részt a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, és ez idő alatt
számláit folyamatosan fizesse.
A harmadik körbe azon ellátások
tartoznak, amelyeket csak törvény
szabályoz, ezek a gyermekvédelmi kedvezmény, az óvodáztatási
támogatás, az aktív korúak ellátása és a már említett normatív
lakásfenntartási támogatás. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel az általános iskoláig
bezárólag ingyenesen, középiskolában ötven százalékos kedvezménnyel biztosítják az étkezést,
illetve mindkét esetben az ingyenes tankönyvet. Emellett évente
két alkalommal gyermekenként
5800 forintot is kapnak az érintettek Erzsébet utalványban. Itt
kell megemlíteni az óvodáztatási
támogatást, hiszen ennek egyik
feltétele, hogy az érintett család rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesüljön. Az
óvodáztatási támogatás összege
először 20 ezer, minden további
alkalommal tízezer forint, évente
kétszer van kifizetés.
Az aktív korúak ellátása a tartós
munkanélküliek ellátását jelenti.
Feltétele, hogy az ellátott legalább
egy évig a munkaügyi központtal
együttműködjön vagy a munkanélküli ellátást kimerítse. Fontos:
az érintett bármilyen felajánlott
állást köteles elfogadni, illetve
együtt kell működnie a polgármesteri hivatallal és a központtal.
Ehhez kapcsolódik a közmunkaprogram, melynek segítségével
az ellátott a felülvizsgálatkor a 30
munkanapot fel tudja mutatni –
ezt önkéntes vagy alkalmi munkavállalóival is teljesítheti.
Az aktív korúak ellátásához tartozik még a rendszeres szociális
segély is, amelynek két fajtája
van. Az egyikben azok érintettek,
akik egészégi állapotuknál fogva
rokkantak, de nem kapnak rokkantsági ellátást, mert nincs meg
az ehhez szükséges szolgálati idejük. A másik kör azoké, akik nem
érik el a rokkantsági százalékot, de
betegebbek annál, hogy dolgozni
tudjanak.
Kohl Gyöngyi
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Húszéves a paksi
katolikus iskola
Az egész év ünneplésről szól a
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban,
ugyanis idén húszéves az intézmény. A jubileum pontos dátumát mégis nehéz lenne meghatározni, ugyanis az általános iskolai
tagozat 1993 szeptemberében,
a gimnáziumi pedig 1994-ben
indult. Az elmúlt két évtized
eredményeit és a jelen kihívásait
Stallenbergerné Madarász Veronika igazgató összegezte, aki
2004 óta a paksi intézmény mellett a tolnai katolikus iskola vezetői feladatait is ellátja.
Az iskola intézményfenntartója
a Pécsi Püspökség, nevét a tragikus körülmények között elhunyt
fiatal paksi káplán tiszteletére
vette fel. Az intézményben meghonosodott nyolc évfolyamos
képzés iránt kezdetektől töretlen
az érdeklődés. Az iskolában az
általános negyedik osztályt követően nyolcosztályos gimnáziumi
rendszerben tanulhatnak tovább
a diákok. Ez a képzési forma elsősorban azoknak kedvez, akik a
korai tehetséggondozást pártolják, hiszen a gyerekek első pillanattól kezdve emelt óraszámban
tanulják a tantárgyakat, és mélyebben, mint egy hagyományos
általános iskola felső tagozatán,
árulta el az igazgató. Ez azonban
nem jelent kötelezettséget, mert
a nyolcadik évfolyam elvégzése
után dönthetnek úgy a tanulók,
hogy hagyományos tantervű
gimnáziumokba vagy szakközépiskolába, szakmunkásképzőbe mennek tovább.
– Jelenleg 400 gyerek tanul iskolánkban, és külön öröm, hogy
2004-ben új tagintézménnyel, a
tolnai Szent Mór Katolikus Általános Iskola csatlakozásával bővültünk – emelte ki az igazgató.
A kis létszámú, 120 fős általános
iskola korábban Pécshez tartozott,
a földrajzi távolság miatt azonban
később Pakshoz csatlakozott, továbbra is megőrizve önállóságát,
saját belső rendjét, külön tantervét.
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A Balogh Antalban idén, tekintve, hogy nehéz lett volna egyetlen
születésnapi dátumot választani,
az egész évet arra szánják, hogy
emlékezzenek az alapítókra, az
első évekre. Ennek keretében
február 5-én nagyszabású jubileumi estet tartottak, amelyen
tanárok és diákok egyaránt képet
adtak arról, milyen munka folyik
az iskolában. Emellett rendeztek
városi középiskolák diákjai közti
tekeversenyt, jótékonysági bált is,
illetve a jubileum alkalmából az
iskola fenntartója is ellátogatott
az intézménybe. A Pécsi Egyházmegye élére 2011-ben kinevezett megyéspüspök, dr. Udvardy
György ünnepi szentmisét celebrált, és beiktatása óta első ízben
járta be az intézményt.
Stallenbergerné Madarász Veronika kiemelte, a katolikus iskola
szintézist teremt hit és műveltség
között. Nem pusztán ismereteket ad, hanem értéket közvetít,
megtanítja a diákokat arra, hogy
kritikusan válogassanak az őket
elérő információk között. Az
intézmény alapítását követő évben külön protestáns osztály is
indult, ez is tükrözi, hogy kiváló
az együttműködés a többi felekezettel is. A Balogh Antal egyik
sajátossága, hogy az alsósoknál
közös imával, a felsősöknél evangéliummal indul a nap, a tanévnyitón és más jeles alkalmakon is
része az ünnepnek a szentmise,
havonta egyszer közös iskolai
misét tartanak, valamint az ok-

tatás részét képezik az órarendbe
épített hittanórák is, részletezte.
Az oktatási reform nagy része az
egyházi intézményt nem érintette, fenntartója továbbra is a
Pécsi Püspökség, nem került a
kormányhivatal irányítása alá.
Az intézményfenntartás stabil, a
belső felújítások költségeit mind
az egyházi, mind az állami normatíva biztosítja, szinte az ös�szes terem megújult az elmúlt
években, az eszközfelszereltség is
modern, a digitális táblák főként
a nyelvoktatásban nyújtanak
segítséget. A nagyobb beruházásokhoz, külső felújításokhoz
azonban már pályázati forrásokra van szükség, ezek keresztmetszete viszont elég szűk, mondja
az intézményvezető.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen biológia,
filozófia, kémia területén is re-

Alkotóeszközökkel támogatta a Balogh Antal katolikus iskolában zajló vizuális nevelést Péger József festőművész.
A Péger Galéria tulajdonosa nem először nyújt támogatást az
intézménynek, ezúttal festékekkel, a művészeti oktatást segítő
felszerelésekkel, korábban pedig az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. és az AlternArt Művészeti Közhasznú Egyesület közös
pályázatán elnyert díj felajánlásával segített. Ez több puszta
gesztusnál, mondja az iskola tanára, Nyisztor Ákos, ugyanis
régóta szoros az együttműködés az intézmény és a művész
között. Zsűriztek együtt különböző pályázatokon és a rajzfoglalkozásokon is számíthatnak az alkotó szakmai tanácsaira, aki
lelkületében is szimpatizál az intézmény munkásságával.

mekelnek a tanulók, emellett
történelemből a Szépművészeti
Múzeum versenyén tavalyelőtt
országos harmadik helyezést értek el a diákok. Úszásban és röplabdában is jeleskednek annak
ellenére, hogy az iskola adottságai ebből a szempontból nem
ideálisak. A Balogh Antal rendezi meg minden esztendőben a
megye katolikus iskolái számára
a hittanversenyt, tavaly németés angolversenyt is szerveztek a
város és az egyházmegye diákjai
számára, emellett rendre a katolikus iskola ad helyet a polgárvédelmi vetélkedőnek és a 104.
számú Bethlen Gábor Cserkészcsapat is az intézmény gesztorságával működik. A Balogh Antal
erőssége, előnye mindezek mellett mégis családias légkörében
rejlik, árulta el Stallenbergerné
Madarász Veronika. – A 400
fő ellenére ez egy kicsi iskola, a
gyerekek zöme 12 évig jár ide,
ezért mindenki ismer mindenkit, nagyon szoros a tanár-diák
és tanár-szülő kapcsolat – emelte
ki. Közös programokat is szerveznek, ilyen egyebek mellett a
hagyományteremtő szándékkal
elindított Balogh Antal családi
nap, ami egy biciklitúrával egybekötött közös főzés, erre bárkit
szívesen invitálnak, aki többet
tudna meg az iskoláról.
MD

Jó napot, mi újság?

Sárosi József
Az új, térségi hulladékgazdálkodási cég ügyvezetője, dr. Sárosi József kisiskolás korában
ámulattal nézte a narancssárga kukásautókat.
Később lovász szeretett volna lenni, majd
állatorvos, végül pedig szállodaigazgató. Az
általános iskola után így vendéglátó-ipari
szakközépiskolába ment, de mivel a matematika nem volt a szíve csücske, végül nem
ezen a vonalon tanult tovább, hanem édesapja nyomdokán haladva jogot hallgatott.
Tanulmányait követően ügyvédjelöltként
dolgozott, majd egy cégnél jogászként, míg
lehetősége nem adódott arra, hogy Angliába menjen. Nem sokat hezitált, utazott.
Bírósági fogalmazóként, majd egy banknál
dolgozott, míg közel három év múltán vis�szatért Magyarországra. 2010 nyarán kapta
azt a felkérést, aminek nyomán pályafutása a
hulladékgazdálkodás területén folytatódott.
A Re-Kom Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője lett, amely
száz, Tolna, Somogy, illetve Baranya megyei
település hulladékgazdálkodásával foglalkozik. A jogászdoktor 2012 októberében újabb
felkérést kapott, amelynek elfogadásával a
következő állomás Paks lett számára. Először az új hulladékkezelő központ vezetőjeként dolgozott, a DC Dunakom Kft. februári
szétválása óta pedig a hulladékgazdálkodási
feladatokat ellátó cég ügyvezetőjeként tevékenykedik. A város már nem volt ismeretlen számára. Állami gondozott édesapja két
helybeli családhoz is ki volt helyezve, akikkel
a kialakult köteléket haláláig nem tépte el, a
családok között kialakult „rokoni” kapcsolat pedig a mai napig él. A várost ismerte, új

kollégáit nem, mégis gyorsan beilleszkedett a
csapatba. Mint mondja, munkatársai nagyon
segítőkészek, mindannyian lelkesen dolgoznak a paksi hulladékgazdálkodási projekt sikeréért. A próbaüzem januárban kezdődött.
A február 4-ig tartó időszakban körülbelül
ezer tonna kommunális hulladék érkezett a
lerakóra a hét társult településről, és 23 tonna
száraz szelektív hulladék, ami nagyon kevés.
A szelektív hulladékgyűjtéssel a szemét hetven százaléka eltéríthető a lerakótól. Hogy
ennek eléréséhez mire van szükség a lakosság
részéről? Semmi másra, csak elhatározásra,
hiszen az új központtal minden egyéb feltétel adott. A külön gyűjtött hulladékot tovább
válogatják, majd bálázzák és értékesítik, ami
bevételt jelent a társult települések közös tulajdonú cégének. Az ügyvezető hozzátette, hogy
2013. január elsejétől minden tonna lerakóra
kerülő kommunális hulladék után 3000 forint
lerakási illetéket kell befizetni az államkasszába, ami 2016-tól 12 ezer forint lesz.
– Ha nem csökkentjük a lerakóba kerülő
hulladék mennyiségét, a lakossági szemétszállítási díj is jelentősen megemelkedik
a következő években – hangsúlyozza az
ügyvezető, akinek útja esténként szülővárosába, Szekszárdra vezet. Feleségével, tavaly december 9-én született kisfiukkal és
édesanyjával egy szép kis birtokon él, ahol
van szőlő és gyümölcsös is. Mindennap,
de különösen a kerti munkák idején korán
reggel kel fel, elvégzi a szükséges ház körüli munkákat és ellátja a lovát. A kilencéves
arab félvér megvásárlásával ötéves kora óta
dédelgetett álmát váltotta valóra. A kertben

két kutya várja a gazdi simogatását. A hamarosan érkező kecskékkel és baromfival
már komoly állatsereglet tulajdonosa lesz
a család, amivel újabb álma válik valóra.
Elképzeléseinek megvalósításáért József
mindig keményen és következetesen dolgozott és dolgozik. Tizenöt éves korától a
nyaralások helyett külföldön vállalt munkát, így mire egyetemre ment, lakást vásárolt magának. A környezetvédelem és a
fenntartható fejlődés híveként most van
egy újabb nagy álma. Szeretne barátjával
létrehozni egy ökofalut Kistótfaluban, kifejezetten oktatási célra. A területet már
megvásárolták…
-gyöngy-

Svábbál
A februári svábbálon mutatkozott be az ősszel megalakult német nemzetiségi táncegyüttes, vagyis az Original
Donauschwäbische Tanzverein.
Az esten felléptek a nemzetiségi német nyelvet tanító általános iskolák csoportjai is. A
dunakömlődi faluházban rendezett eseményen a talpalávalót
a Roger Schilling és egy délvidéki együttes, a Music-Express
szolgáltatta.
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Megduplázná
a győzelmek
számát
a Paksi FC II.
Január hetedikén kezdte felkészülését az NB II. NessHungary Nyugati csoportjának tavaszi fordulóira a Paksi
FC II. labdarúgócsapata. A keretet illetően a legfőbb változás, hogy öt fiatal egy hétig
Horvátországban készült az
MVM Paks együttesével, így
a heti tréningeken kisebb létszámmal dolgozott Lengyel
Ferenc vezetőedző.
– A motiváció ugyanazon tőről
fakad, vagyis az első csapat számára készítjük fel a játékosokat.
Tavaly sem volt szoros célkitűzésünk, bár a győzelem mindig
fontos, legyen szó bajnoki vagy
edzőmeccsről. Most többen
próbálkoznak a nagycsapatnál,
az első visszajelzések szerint fizikálisan megállták helyüket a
fiúk – értékelt Lengyel Ferenc.
A tréner a felkészülés során
kilenc edzőmeccset tervezett,
az NB II-es gárda már játszott
a Ferencváros első, a PMSC
második számú csapatával, de
összecsapott már a Komlóval
is. Vasárnap a Baja együttese
látogatott a Fehérvári útra, a
műfüves pályán az időjárással
is megküzdöttek a csapatok. A
végeredmény 2:2 lett, a paksi
gólokat Eisenberger és Bor szerezte.
– A fiúknak már megfogalmaztam, hogy tavasszal szeretném megduplázni győzelmeink számát, vagyis a
folytatásban négy győzelmet
tervezek, és ha sikerülne még
pár döntetlent hozzátenni,
bizonyára feljebb kapaszkodnánk a tabellán – tette hozzá
a szakvezető. A tervek szerint
a Paksi FC II. február 9-én 14
órakor hazai környezetben a
Bátaszék ellen meccsel. A bajnokság márciusban folytatódik, a 16. játéknapon a PFC II.
Veszprémbe utazik.
efgé
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Élete a labdarúgás
A Paksi SE-ben lett igazolt játékos, utánpótlás játékosként
szerepelt még a Gerjen, a Szent
István Gimnázium és a Ferencváros csapatában Haaz Ferenc.
1984-ben tagja volt az ifjúsági Európa-bajnokságot nyert
válogatottnak. Az NB I-ben
ugyanebben az évben mutatkozott be a Ferencvárosi TC
színeiben. Sorkatonai szolgálata alatt az Újpest játékosa lett,
majd a Budafokhoz igazolt. Aktív játékos-pályafutása után a
Százhalombattánál lett technikai vezető, majd ügyvezető. Egy
szezonon keresztül az NB III-as
Paks edzője volt, majd nyolc
éven át a Ferencváros technikai vezetője. A későbbiekben a
Százhalombatta klubtitkára és
az Ercsi utánpótlás edzője lett.
2009-től ismét az FTC technikai vezetőjeként dolgozik. Haaz
Ferenc, a korábbi paksi zöldfehér futballista és szakvezető
kérdéseinkre készséggel válaszolt – néha humorosan, néha
diplomatikusan.
– Mikor fertőződtél meg a labdarúgással?
– 1965 májusa lehetett édesanyám méhében. Én ugyan
1966. február 12-én születtem,
de mivel nem voltam koraszülött, számításom szerint ez
az időpont beazonosítható. A
felmenők elmondása szerint a
Haaz család férfitagjai mindannyian imádták ezt a csodálatos sportot. Emlékeimben
él, amint a Rosthy utcai szülői
házban egy futballmérkőzés
kapcsán a család együtt ül az
akkor még fekete-fehér képernyős televízió előtt, és mindenki szurkol a maga csapatáért. Édesapám a PSE játékosa
volt, később sportvezetőként
is tevékenykedett ott. Röviden összefoglalva: kisebb csoda, hogy nem stoplis cipőben
jöttem a világra. A teljesség
kedvéért mondom, hogy édesapám tősgyökeres paksiként

gerjeni lányt vett feleségül.
Gyermekkorom
túlnyomó
részét Gerjenben töltöttem.
Itt váltam a labdarúgás szerelmesévé, mert mivel falusi
gyerekek voltunk, nem is volt
másra lehetőségünk, mint focizni, amikor csak tehettük.
Édesapám munkahelyváltása kapcsán költözött a család
Gerjenből Paksra 1975-ben.
Mivel a bátyám is a PSE-ben
futballozott, nem volt kérdés,
hogy a kisebbik fiúgyermek is
ugyanezt tegye.
– Pályafutásod során többször
tartoztál a Paksi SE kötelékébe
játékosként vagy edzőként. Milyen emlékeid vannak a Fehérvári úti sporttelepről?
– 1976-ban lettem a PSE igazolt játékosa. Egy „kisebb” kitérő után 1999-ben edzőként
is bemutatkozhattam a PSE
kispadján, akkor a csapat a harmadosztályban szerepelt. Csak
pozitív emlékeim vannak Paksról, nagyon sokat köszönhetek
ennek az egyesületnek és az itt
megismert embereknek.
– Mit tartasz legnagyobb sikerednek futballistakarriered
során?
– Egyértelműen az 1984. évi
ifjúsági labdarúgó Európa-bajnoki címemet. Csak pár ember gondolta azt akkoriban
Magyarországon, hogy mi ezt
véghez tudjuk vinni. A mai
napig beleborzongok, ha arra
gondolok, hogy az akkori politikai viszonyok között Moszkva
fölött piros-fehér-zöld zászló
lobogott.
– Hogy kerültél a Ferencváros
szakvezetésébe, milyen pozíciót
töltöttél-töltesz be az FTC-ben,
mi a feladatod?
– A PSE-ben eltöltött egy év
után 2000-ben igazoltam át a
Ferencvároshoz. Két év kihagyást követően a mai napig az
FTC Zrt. technikai vezetője vagyok. Ami a feladatomat illeti,
nagyon sokrétű, tipikus intéző

vagyok, szakmán belül szabadon: technikaivezetek.
– Figyelemmel követed a paksi
labdarúgást?
– Naprakész vagyok nemcsak
a sport, de a város történéseivel kapcsolatban is. Őszinte tiszteletem mindenkinek,
akik színtiszta magyarként
történelmet írtak Paks város sportjában. Gyakorlatilag
mindenkivel tartom a kapcsolatot a klubnál: a teljesség
igénye nélkül Balog Judittal,
Haraszti Zsolttal, Karszt Józseffel, Varga Lászlóval, Váczi
Lászlóval, Heizler Jánossal.
Akiket kihagytam, azoktól elnézést kérek!
– Ha érkezne felkérés, vállalnál-e újból feladatot a paksi labdarúgásban?
– Jelen pillanatban a Ferencváros alkalmazottja vagyok. Több
ez mint egy munkahely. Amíg
tehetem, ezt a klubot szolgálom.
– Hányadik helyen végez az
FTC és az MVM Paks a bajnokság lefújásakor?
– Szeretnénk olyan helyezést
elérni, hogy nyáron indulhassunk valamelyik nemzetközi
kupában. Hasonlót kívánok a
Paksi FC-nek is.
Faller Gábor

Cselgáncssikerek
itthon és külföldön
Budapesten, az Újpesti Dózsa
termében rendezték a felnőtt
magyar dzsúdó Köztársaság Kupát. Az ASE kis létszámú csapattal vett részt a versenyen, mivel
többen a grúziai világkupára készültek.
A nehézsúly paksi házi döntőt
hozott, ahol Bor Barna Petró József Ákossal mérkőzött. Kettőjük
közül Barna bizonyult jobbnak,
és már második magyarországi
versenyét nyerte idén. A junior
korú versenyzők is nagyon jól
szerepeltek, Kiss Vivien második lett az 57 kg-os mezőnyben,
Ömböli Renátó a harmadik helyen végzett a 100 kilogrammosok között. Ohát Zalán 90 kg-ban
az előző versenyéhez hasonlóan
a harmadik lett, míg a 66 kilogrammosoknál Őri Feliciánnak
sikerült bronzérmet szereznie.
A budapesti Ifjúsági ORV-n
is jól szerepeltek az Atomerőmű SE versenyzői. Pupp Réka
(48 kg), Polgár Luca (52 kg) és

Windischmann Bence (66 kg)
arany-, Sárosi Sára (70 kg) és
Hosnyánszki Dániel (66 kg)
ezüst-, Kiss Klaudia (63 kg)
és Bognár Péter (50 kg) pedig
bronzérmet szerzett. Zimmermann László (66 kg) az ötödik
helyen zárta a viadalt.
Az European Open (korábbi
világkupa)-sorozat első állomását a férfiak részére rendezték
Grúziában. Húsz ország 187
dzsúdósa lépett tatamira Tbilisziben, köztük a magyar küldöttség tagjaként két paksi is.
Csoknyai László (81 kg) az első
körben erőnyerő volt, a második fordulóban 7:0-ra nyert grúz
ellenfelével szemben. A negyeddöntőben egy intéssel kapott ki
az orosz Pismakovval szemben,
míg a vigaszágon az iráni Amir
Haszemi Nedzsad 5:0-val bizonyult nála jobbnak, így a hetedik
helyen végzett. Kiss Norbert a 73
kg-os mezőnyben helyezetlenül
zárt.
Kovács József

Évet értékeltek
A Paksi Atomerőmű Horgászegyesület vezetése vacsoraesten
köszöntötte támogatóit a Fabro
Pincészetben. Az év támogatója
elismerést 2012-ben a Partner
Kft. érdemelte ki, amit a cég képviseletében Kappelmayer János
vett át. A sportszervezet elnöke,
Antal Lajos beszédében kiemelte, a taglétszám tavaly tovább
emelkedett, emellett 438 mázsa
halat telepítettek a tórendszerbe,
amiből 358 mázsa volt a visszafogott eredmény, így az egy főre
visszafogott átlag 52 kilogramm
volt. A nagyhalas programnak
köszönhetően száz, egyenként
60 centiméternél nagyobb halat
telepítettek, a példányok a fogási
élményt gazdagítják. Tavaly két
komoly esemény is színesítette
az egyesület rendezvényeinek
sorát.

– Nagyon örültem, hogy a Füzestavak az Atomfutás egyik helyszíne lehetett, így még szélesebb
körben ismert lett a tórendszer.
A legnagyobb esemény azonban
az első alkalommal rendezett
pontyfogóverseny volt. Erre az
ország elitje látogatott hozzánk.
Bár a fogási eredmények nem
voltak túl kimagaslóak, a horgászok már a lefújás pillanatában
jelezték, idén is eljönnek a nukleáris üzem mellett található impozáns környezetbe – értékelt Antal
Lajos. A társaság legnagyobb támogatója az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., melynek üzemviteli
igazgatója, Cziczer János a sportolási és kikapcsolódási lehetőség
és a turisztikai látványosságként
emlegetett tórendszer mellett a
nukleáris üzem és a természet
harmóniáját hangsúlyozta. Faller

Télen is zajlik
az élet
A Paksi Kézilabda SE felnőtt
csapatai a téli szünetben sem pihennek, a 2012/13-as Tolna megyei férfi kézilabda-bajnokság
tornarendszerű küzdelmeiben
vesznek részt. Változó összetételű, vegyes csapattal szerepelnek, és nem készülnek rá külön,
mivel január elejétől a csapat
fizikai felkészítése és a sérültek
rehabilitációja folyik. Ennek is
betudható, hogy az eddigi három forduló során a Simontornyától és a Dunaföldvártól is
váratlan vereséget szenvedtek.
A Tolna megyei bajnokságban a
paksi ötcsapatos tornára az ESZI
Sportcsarnokban február 17-én
kerül sor.

A múlt év őszén alakult PKSEPakSuli U-14-es fiú kézilabdacsapata utánpótlástornán szerepelt
Bácsbokodon, ahol az egy korosztállyal idősebb ellenfelek között a
harmadik helyet szerezte meg.
Az U-14-es csapat edzéseinek
továbbra is a Bezerédj Általános
Iskola tornacsarnoka ad otthont,
itt a keddi és csütörtöki napokon
15 órától várják a sportág iránt érdeklődő, tízévesnél idősebb gyerekek jelentkezését.
Szekszárdon, a Tolna Megyei
Kézilabda Szövetség (TMKSZ)
tisztújító közgyűlésén a Paksi
KSE jelöltjét, Oldal Ottót a közgyűlés beválasztotta a TMKSZ
elnökségébe.
-joko-

Horvátország után
Törökországban
készül az MVM Paks
Négy edzőmérkőzés és horvátországi edzőtábor szerepelt eddig
az MVM Paks labdarúgócsapatának felkészülési programjában.
Tomiszlav Szivics együttese a
Bonyhád és a Pápa ellen sikerrel
zárt, míg a külföldön töltött egy
hét során a Zadartól kikapott,
a Vinkovcit viszont sikerült legyőzni. A folytatásban február
második hetében ismét útra kel

a zöld-fehér gárda, akkor Törökország felé veszik az irányt. A
Boszporusz partján újabb cseh,
szlovák és orosz élvonalbeli riválisokkal méri össze erejét az
OTP Bank Liga 9. helyezettje. Az
elmúlt két hétben a játékoskeretben egy változás történt, Simon
Attila fél plusz két évre a szintén
élvonalbeli Pécshez szerződött.
röné
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Paksi halászcsárda

Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja
rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal, udvarias kiszolgálással
és menüfőzéssel várjuk kedves vendégeinket,
igény esetén ingyenes ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Menetel az ASE
Amilyen jól indult az év az
Atomerőmű SE NB I-es férfi
kosárlabdacsapatának, olyan jól
folytatódott. A Szombathely elleni fölényes győzelem után újabb
fontos mérkőzés következett, a
Sopron látogatott a Gesztenyés
úti csarnokba. A bajnoki tabella negyedik helyezettje ellen jól
kezdtek Vojvodáék, és 13 pontos
előnyre tettek szert a huszadik
perc végére. A vendégek azonban nem ítélték lefutottnak a
mérkőzést, és a nagyszünet után
beleerősítettek. Ez annyira jól sikerült nekik, hogy a negyedik negyed elején már csak 3 pont volt
a paksi előny. Hiába próbált meg
ellépni az ASE, szívósan tapadt
a Sopron. A végjátékban Steven
Idlet szerzett fontos pontokat, így

ha kissé nehezen, de sikerült hozni a „kötelező” győzelmet. Atomerőmű SE–Sopron KC 75-66. A
következő mérkőzésre is Pakson
került sor, a sereghajtó Debrecen volt a vendég. Tulajdonképpen már a nagyszünetre eldőlt a
találkozó sorsa, 54-21-es paksi
vezetésnél vonultak pihenőre a
csapatok. A folytatásban tovább
nőtt az előny és a végén kiütéses győzelmet aratott az ASE. A
cserepad 46 ponttal járult hozzá
a 104-60-as győzelemhez. A ha-

zai meccsek után Nyíregyházára
utazott a Gutierrez-legénység, a
házigazdák nagyon fogadkoztak, hogy emlékezetessé teszik
Sitku Ernő búcsúmérkőzését. Az
első félidőben tartották is magukat fogadalmukhoz, és szorosan
tapadtak az ASE-ra, mindössze
három pont volt Zo Williamsék
előnye két negyed után. A harmadik felvonásban aztán eldöntötte a meccset a Paks, a piroskékek 30 pontot dobtak tíz perc
alatt, nyírségi oldalról azonban

Közös megegyezéssel szerződést bontott az Atomerőmű
SE Nick Williamsszel január végén, mivel a játékos felépülése
várhatóan hosszabb időt vesz igénybe. A pótlására érkezett
Jonathan Levy szerződését február 28-ig meghosszabbította
a klub.

csak 11 érkezett válaszként. A
záró felvonásban már 25 ponttal
is vezettek Idleték, de az utolsó
pillanatokban a vendéglátók kicsit közelebb lopództak. MarsoVagép NYKK–Atomerőmű SE
73-91. Az ASE jelenleg 14 győzelemmel és 5 vereséggel a második helyen áll a táblázaton. A
következő bajnoki mérkőzésre
február 16-án kerül sor, a Szeged csapata érkezik a Gesztenyés
útra.
Lapzártánk után érkezett: a Magyar Kupa legjobb négy közé
jutásáért folyó párharc első mérkőzésén semmit sem bízott a
véletlenre az ASE, a csapat végig
koncentrált és motiváltan játszott. ZTE–ASE 62-85.
Kovács József

Mindennapos testnevelés Pakson is
Az új oktatási törvény nyomán
megemelték a testnevelésórák
számát, a diákoknak ezentúl
naponta lesz lehetősége a testmozgásra. Fekete Miklósné, a
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola tanára harmincegy éve
foglalkozik testneveléssel, elmondása szerint régebben is
volt olyan időszak, amikor 4-5
testnevelésóra volt egy héten,
ami minden szempontból előnyös volt a gyerekeknek.
– Aztán átestünk a ló másik
oldalára, visszavették a testnevelésórák számát 2-2,5-re.
Észrevehető volt, mennyivel
ügyetlenebbek lettek a gyerekek,
megváltozott a mozgáskultúrájuk. Ezután visszaállt a heti
3 óra. A fiatalok 25-30 évvel
ezelőtt sokkal erősebbek, mozgékonyabbak voltak. A szinte18 n Paksi Hírnök, 2013. február 8.

ket most már csak azok teljesítik jobban, akik rendszeresen
sportolnak egyesületi kereteken
belül. Van egy réteg, amelyik
abszolút nem szeret mozogni.
Mire felső tagozatba kerülnek
a gyerekek, kialakul, kiből lesz
sportoló – fogalmazott a testneveléstanár. Fekete Miklósné
hozzátette: Pakson az önkormányzat már korábban észlelte, hogy változtatni kell, és már
három éve az alsósoknak és az
5-6. osztályosoknak heti öt testnevelésórában zajlik az oktatás.
A törvény ezt mostantól írja elő,
a 7-8. osztályosoknak felmenő
rendszerben fog nőni az óraszám, de nekik is majd heti öt
órájuk lesz.
– Én nem délelőttre raknám
az összes testnevelésórát. Legfeljebb hármat, a fennmaradó
kettőben pedig délutánonként

sportolhatnának. Öt órában
mindenféle mozgásanyaggal
tudunk foglalkozni. Például
minden paksi gyerek hatodik osztályos korára megtanul
úszni, alsó tagozatban nálunk
a néptánc alapjait is a testnevelésórán sajátítják el a Tűzvirág Táncegyüttes oktatóinak
segítségével. Olyan sportágak
is bekerülhettek a választékba, amelyek máskülönben
nem. (Például kerékpár, asztalitenisz, tollaslabda, nordic
walking.) Ez jó, hiszen a gyerek tud válogatni a szokásos
sportágakon kívül is. Ezeknek
a sportoknak ugyanakkor nagy
az eszközigénye, többet használjuk a sportszereket, gyorsabban
kopnak.
A II. Rákóczi testnevelője hozzátette: ha a 8. osztályig bezárólag kötelező lesz a heti 5 óra, na-

gyon megemelkedik a tanárok
óraszáma. Az árnyoldalhoz tartozik, hogy alsóban és felsőben
is a tömegsportok viszik el az 5
órát, amibe a versenyekre való
felkészítésnek is bele kellene
férnie. Ez már nem olyan hatásfokú, mintha külön foglalkoznának 5-6 gyerekkel. Ugyanakkor
hatodikkal bezárólag a gyerekek
mozgás- és játékigénye olyan
nagy, hogy azt heti 3 órában nehéz lenne kielégíteni.
– A mi iskolánk kivételezett
helyzetben van, nagyon jó
felszereltségű, három tornacsarnokrésszel és egy gyógytestnevelés-teremmel. Így egy
időben négy osztálynak tudunk
órát tartani. De ha a 7-8.-osok
is feljönnek a kötelező öt órára,
előfordulhat, hogy nem lesz elegendő hely az órákra télen.
(joko)

Jótékonysági bál
a Deákban
Tizenkilencedik
alkalommal
rendezték meg a szülők-nevelők
jótékonysági bálját a Deák Ferenc Általános Iskolában, ahol
Puskásné Ömböli Mária igazgató
és Tell Edit alpolgármester mondott köszöntőt. Elsőként az iskola
diákjai mutatkoztak be nemzetiségi német tánccal, fellépett a
Duna-Party Táncklub, majd a hagyományt követve a 8. osztályos
tanulók keringővel léptek színre.
Az estre az első osztályosok szülei
meglepetésműsorral készültek. A
2013-as jótékonysági bálon közel

140 vendég jelent meg. A belépőés támogatói jegyek megvásárlása
mellett cégek, magánszemélyek
tombolatárgyak felajánlásával is
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. A széleskörű összefogással
megvalósult bál bevétele idén
407 ezer forint volt, amely az iskola Gyermekeinkért, Jövőnkért
Alapítványának számlájára kerül.
Az itt rendelkezésre álló forrást
tanulmányi kirándulásokra, versenyeztetésre, illetve a kiemelkedő eredmények jutalmazására
fordítják.
-gy-

FELHÍVÁS CIVILSZERVEZETEKHEZ,
ALKOTÓ- ÉS ELŐADÓI KÖZÖSSÉGEKHEZ!
Városunk életében jelentős szerepet töltenek be a civilszervezetek, a művészeti alkotó- és előadócsoportok.
A dunai szezonnyitó rendezvény, a halászléfőző-verseny jó
lehetőséget biztosít arra, hogy a civilszervezetek és csoportok tevékenysége nagyobb nyilvánosságot kaphasson.
Ezért az idei évben a halászléfőző verseny (2013. május
18.) kísérő programjaként felkínáljuk a lehetőséget, hogy a
paksi civilszervezetek rövid műsorral bemutatkozhassanak
a vízi színpadon.
Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel, kérjük, hogy
részvételi szándékukat legkésőbb 2013. február 15-ig jelezzék az alábbi elérhetőségek egyikén:
czinkdora@paks.hu
75/500-522
Bővebb információval is ezeken az elérhetőségen állunk
rendelkezésükre.

834 m2-es közművesített
építési telek eladó
Dunaszentgyörgyön,
a Tolnai Lajos utcában.
Irányár: 3,2 millió.
Telefon: 20/9731-444

Garázs kiadó
Paks, Építők útja 22. sz.
Részletes felvilágosítás:
Fonyó Ingatlan és Média Iroda
Tel: 06-70/310-8374,
e.mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Temetkezés
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.
Telefon/fax: 75/311-065
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

Eladó
ingatlanok
Gesztenyés utcában hőszigetelt, 48 m2-es 2 szobás, IV.
emeleti lakás eladó. Irányár:
9,2 M Ft.
Az Óváros központjában a
Duna mellett tetőtér-beépítéses, panorámás, 3 és fél
szoba, összkomfortos családi ház nagy terasszal eladó.
Irányár: 28 M Ft.
A Mező utcában 3 szobás
családi ház, pincével, melléképületekkel eladó. Vállalkozási telephelynek is alkalmas
Irányár: 12,5 M Ft.
A Május 1. utcában 700 m2es építési telek eladó.
Ár: 4,7 M Ft.
Dunakömlődön, a Radnóti
utcában téglaépítésű 3 szo-

Tisztelt Adózó!

Amennyiben a Tűzvirág
Táncegyüttes további színvonalas tevékenységét támogatni
kívánja, úgy kérjük, hogy személyi jövedelemadó-bevallásakor nyilatkozzon úgy, hogy
adója 1%-át egyesületünknek
ajánlja fel. A nyilatkozaton Önnek fel kell tüntetnie a Tűzvirág
Táncegyesület Paks elnevezést
és az egyesület adószámát:
18850594-1-17.
Köszönjük támogatását!
Tűzvirág Táncegyüttes
Vezetősége

bás családi ház garázzsal, lakható melléképülettel eladó.
12,8 M Ft.
Németkéren 1546 m2-es
területen 125 m2-es 2 és
félszobás, összkomfortos,
gázfűtéses, családi ház,
melléképülettel, garázzsal,
szuterénnal eladó. Irányár:
12,8 M Ft.
Eladó családi ház Pakson!
Gyönyörű
környezetben,
2005-ben épült, korszerű,
energiatakarékos családi ház
eladó. Amerikai konyhás, három hálószobával, fedett terasszal, garázzsal, alapterülete 120 m2. Értékegyeztetéssel
két paksi lakásra cserélnénk.
Részletes felvilágosítás
Fonyó Ingatlan
és Média Iroda, Fonyó Lajos
Tel: 06-70/ 310-8374
E-mail:
fonyo.lajos@t-online.hu

Pakson a Gesztenyés
utca 4. emeletén
hőszigetelt, erkélyes
kétszobás lakás eladó.
Ára 8,3 M Ft
Telefon:
Fonyó Lajos Ing. közv.:
06-70/310-8374

1104 m2 összközműves
építési telek eladó
Dunaszentgyörgy,
Dömötör J. u. 13.-ban.
Ár: 3,9 millió Ft.
Tel.:20/210-1049

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

RENDEL: Dr. Szarka Bernadett bőrgyógyász- kozmetológus szakorvos.
Paks, Váci M. utca 1. sz.
Hétfő: 17.00 - 19.00 óráig
Bejelentkezés: 06-20-490-4991

teljes körű szolgáltatás,
ügyintézés, sírcsokrok
és koszorúk rendelése
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Az MVM KONTÓ Zrt.
pénzügyi-számviteli szakterületre
keres munkatársakat.
Feltétel:
Mérlegképes könyvelői képesítés
Számítógépes ismeretek
Előny:
Szakmai gyakorlat
IFRS ismeretek, gyakorlat
SAP ismeretek
Felsőfokú iskolai végzettség
Adótanácsadói, Adószakértői képesítések
Munkavégzés helye: Paks
Szakmai önéletrajzokat és bizonyítvány másolatokat – bérigény kötelező megjelölésével – a következő címre várjuk: MVM KONTÓ Zrt., 7031 Paks, Pf.: 152 vagy
hr@mvm-konto.hu. Jelentkezési határidő: 2013. február 20.

Tudsz jobbat?
Nálunk az
IFI számla vezetési díja – ingyenes
Cirrus Maestro bankkártya – ingyenes
Internetbank-hozzáférés – ingyenes
Havi egy bankkártyás készpénzfelvét
saját ATM-ből – ingyenes
Az IFI számla további kedvezményeiről tájékozódj a
www.mecsekvideke.hu honlapon, érdeklődj Baranya,
Tolna, Somogy és Zala megyei fiókjainkban, vagy a
06/40-200-900 telefonszámon.
Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések részletes leírását
az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

Fagyasztott sütőipari termékgyártás-kapacitás bővítése
a Lavina Kft.-nél az Új Széchenyi Terv keretében
2012. október 5.
A Lavina Kft. 2012 júliusában 8,97 millió forint támogatást nyert a „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése” programban az
Új Széchenyi Terv keretében. A 22,43 millió forint összköltségvetésű beruházás keretében kétfunkciós fagyasztókészüléket és dagasztógépet
helyeztek üzembe.
A Lavina Kft. 1994-ben kezdte meg tevékenységét. Ez a tevékenység sütőipari
termékek gyártására, kiskereskedelemre és vendéglátásra terjed ki. Pékségük
jelenleg már négy piacon van jelen, friss, tartós, elősütött védőgázas csomagolású és elősütött fagyaszott termékek is megtalálhatók a boltok polcain. Legnagyobb vevőik a Penny Magyarország Kft., a Spar Magyarország Kft., az Auchan
Magyarország Kft., a TESCO-GLOBAL Magyarország Zrt., a LIDL Magyarország
Bt., a Profi Magyarország Zrt.
A partnerek felőli érdeklődés (amely egyrészt új termék iránti igényben, illetve újabb kereskedelmi láncok megkeresésében nyilvánul meg) minél szélesebb
körű kielégítése indokolttá tette a kapacitások bővítését. A 22.432.000 forint
összköltségvetésű beruházásban 1 db dagasztógépet és 1 db fagyasztókészüléket vásároltak.
A Lavina Kft. jelenlegi gépbeszerzése kapacitásnövekedést eredményezett, ez a
beruházás elősegíti a jelenlegi alkalmazottak munkahely-megtartását. A fejlesztés keretében beüzemelésre kerülő fagyasztókészülék segítségével egyrészt növelni tudták a fagyasztási kapacitásukat és egyben a fagyasztott termékek tárolókapacitását a duplájára tudták növelni. A beruházáshoz a vállalkozás 8.972.800
forint támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv segítségével.

Lavina Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Élelmiszeripari Kft.
Cím: 7030 Paks Tolnai út 2.
E-mail: paks@lavinakft.hu
Honlap: www.lavinakft.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

LENS Optika
Paks, Dózsa György út 35.
Tel.: 75/511-246
www.lensoptika.hu

