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EURO megtakarításaira, most 3, 4 és 6 hónapra is magas, 
évi 5,50% betéti kamatot (EBKM: 5,50%) kínálunk.

Egyszeri lekötésû lakossági és vállalkozói 
számlabetétekre vonatkozó ajánlatunk 

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

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. 
A szerzõdések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Kellemes húsvéti
ünnepeket 
kívánunk minden
olvasónknak!
A bárány vontatta húsvéti fogatot
Tumpek Mihály fényképész mester örö-
kítette meg a 1920-as évek elején.
Hogy volt? címû sorozatunkban Tell
Edit ezúttal a tavasz- és az ünnepvárás
hangulatát idézi meg.

16. oldal

Új vezérigazgató,
új blokkok
Egymást követték az események az
atomerõmû háza táján. Süli János sze-
mélyében új vezetõje van a cégnek. 

Kinevezését követõen néhány nappal
újra az atomerõmûre figyelt a közvéle-
mény: ritkán látott egyetértésben támo-
gatta az országgyûlés, hogy elvi engedé-
lyével hozzájáruljon az atomerõmû-bõ-
vítés elõkészületeihez. 

Írásaink a 6-7. oldalon
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Az önkormányzati fenntartású iskolák kö-
zül a Bezerédj Általános Iskolában két elsõ
osztály indul, a hozzá tartozó körzetbõl 46
gyermeket írattak be a szülõk, várólistára
ketten iratkoztak fel. A II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola három elsõ osztályába kör-
zetükbõl hetven gyermek jelentkezett, a vá-
rólistások száma itt öt volt. A Deák Ferenc
Általános Iskolában egy elsõ osztály indítá-
sára szólt az elõzetes engedély, a körzetbõl
felvett diákok száma 24, heten iratkoztak fel
várólistára. Utóbbival azok a szülõk élhet-
nek, akik nem a körzetük szerinti intéz-
ménybe kívánják beíratni gyermeküket.
Amennyiben a választott iskolában a kör-

zetbõl jelentkezõk, valamint a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen elõnyben részesí-
tendõk felvétele után marad még szabad

hely, akkor az osztályok a maximális létszá-
mig feltölthetõk a várólistáról. Ha több az
igény, mint ahány szabad hely még rendel-
kezésre áll, akkor a közoktatási törvénynek
megfelelõen nyilvános sorsolással döntik el
az iskolák, kit tudnak felvenni. A sorsolásra
idén nincs szükség, a paksi lakóhellyel ren-
delkezõ, a szakvélemények által iskolaérett-
nek minõsített gyermekeknél minden igény
teljesíthetõ. Ehhez a Deák Ferenc iskola
esetében a létszámkeret megemelésére volt
szükség. Az intézmény vállalta, hogy meg-
emelt létszámmal indítja az elsõ osztályt, az
oktatási és kulturális bizottság döntött a lét-
számkeret 31 fõre emelésérõl  A Balogh An-
tal Katolikus Általános Iskolában két elsõ
osztály indul, 41 gyermekkel. A város két
óvodájának minden tagintézményében
megvan a minimumlétszám a jelenlegi cso-
portok további mûködéséhez, de a jelentke-
zõk száma eltérõen oszlik meg a tagintéz-
mények, illetve csoportok között. A csopor-
tokba sorolásról az intézményvezetõk dön-
tenek. Mind az iskolába, mind az óvodába
készülõ gyermekek szülei írásban kapnak
értesítést a felvételrõl.                    

Kohl Gyöngyi

Minden kisdiák iskolára talált
Nyugodt hangulatban zajlott le az

idei iskolai, óvodai beíratás Pak-

son. A városban mûködõ négy álta-

lános iskolába összesen 187 paksi

gyermeket írattak be, a létszámok

alakulása megfelel az elõzetes szá-

mításoknak.

A csökkenõ gyermeklétszám
nem kerülte el a Gazdag Erzsi
Általános Iskolát sem, ám ese-
tükben a születésszám mellett
nehezíti a helyzetet, hogy a
közoktatást érintõ jogszabályi
változások a sajátos nevelési
igényû (sni) gyerekek integrált
oktatását szorgalmazzák. Ta-
valy felül kellett vizsgálni az
sni-s gyerekeket, az új teszt
alapján pedig sokkal keveseb-
ben kapták meg ezt a minõsí-
tést, így nem járhatnak a
gyógypedagógiai intézmény-
be. A következõ tanévre egyet-
len beiskolázható gyermek van
az elsõ évfolyamra, így annak
fenntarthatósága bizonytalan-
ná vált, esetleges megszûnése
esetén az iskola elveszítheti

mûködési engedélyét. Az is
probléma, hogy hátrányt vagy
kizárást jelenthet uniós pályá-
zatokon, ha egy településen
szegregált intézmény mûkö-
dik, összegezte a döntés okait
Péterné Iker Ivett, a hivatal ok-
tatási és kulturális csoportjá-
nak vezetõje. A városvezetés a
jogszabályok által még megen-
gedett formában biztosítani kí-
vánja az érintetteknek az önál-
ló gyógypedagógiai osztályok
mûködését, ezért megvizsgálta
a lehetõségeket, és arra jutott,
hogy az iskola további bizton-
ságos mûködését az szolgálja,
ha tagozatként folytatják a
munkát, a közoktatási törvény
ezt az egy szegregált formát
engedi meg. Az elõterjesztés

azt tartalmazta, hogy a Gazdag
Erzsi iskola jelenlegi helyén,
augusztus 1-jétõl a Bezerédj is-
kola tagozataként mûködjön. 

Az MSZP-SZDSZ frakció az
iskola önállóságának megtartá-
sa mellett érvelt és két módosí-
tó indítványt nyújtott be. Egyik
javaslatuk az volt, hogy az isko-
la általános tanterv szerint is
oktató, körzethatárok nélküli
intézmény legyen, ahol tovább-
ra is mûködhetnének összevont
osztályok és kapna csoportbon-
tásra engedélyt. Ez az úgyneve-
zett fordított integráció, magya-
rázta Mezõsi Árpád képviselõ.
A másik javaslatban az állt,
hogy az önkormányzat kezde-
ményezzen tárgyalást a Paksi
Többcélú Kistérségi Társulás-
sal az intézmény átadásáról, hi-
szen most is sok gyermek jár
ide a kistérség településeirõl, a
jelenlegi 82 tanulóból 37 nem
paksi. Barnabás István alpol-
gármester elmondta, hogy a je-
lenlegi állapotnak megfelelõen,
a jövõben sem kíván a társulás
intézményt fenntartani, mert a

finanszírozását nem tudják
megoldani a települések. A má-
sik felvetéssel kapcsolatban
Péterné Iker Ivett érdeklõdé-
sünkre kifejtette, hogy ha egy
településen egynél több általá-
nos iskola mûködik, a jogsza-
bály szerint kötelesek körzetha-
tárokat kijelölni, ezt meg kelle-
ne tenniük, az pedig hátrányo-
san érintené a többi általános is-
kolát. A frakció kifogásolta,
hogy a vélemények közül hi-
ányzik az oktatási hivatal által
kijelölt független szakértõ és a
megyei közgyûlés állásfoglalá-
sa. Péterné Iker Ivett úgy tájé-
koztatott, hogy azok a vélemé-
nyek, amelyeket a törvény sze-
rint a döntés meghozataláig
meg kell kérni, rendelkezésre
álltak, a két szóban forgó véle-
ményt viszont a törvény egyik
paragrafusa szerint az átszerve-
zésig kell beszerezni. Ez folya-
matban van, a tényleges átszer-
vezés ideje július-augusztus. A
módosító indítványokat nem
fogadta el a testület, az elõter-
jesztést igen. Az MSZP-SZDSZ
frakció a közigazgatási hivatal-
hoz fordul.                            

-gyöngy-

Viták az integráció körül
A Bezerédj Általános Iskola tagozataként mûködik

tovább a Gazdag Erzsi Általános Iskola és Diákott-

hon, mert az intézmény önállóságának megõrzése

bizonytalanná vált. A rendkívüli testületi ülésen

meghozott döntés nem volt egyhangú, az MSZP-

SZDSZ frakció szerint ugyanis lenne mód önálló-

ságának megtartására. 
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A közterületek ellenõrzése és
az illegális szemétlerakók fel-
térképezése lesz többek között
a feladata a városgondnoknak,
aki áprilistól dolgozik a DC
Dunakom Kft.-nél. A lakos-
ságbarát szolgáltatás indításá-
ról a képviselõ-testület döntött

legutóbbi ülésén. Az egykori
közterület-felügyelet feladata
volt a város rendjének, tiszta-
ságának figyelése, az észlelt
problémák jelzése az illetéke-
seknek. Ezt hívták életre újra
a városgondnok munkakörrel.
A feladatot végzõ Cseh Tamás

a közterületek ellenõrzése
mellett azok használatát is fi-
gyeli. A rongálások elkövetõi-
nek, a közterületen tárolt, el-
hagyott gépjármûvek tulajdo-
nosainak felderítése is az õ
dolga már, emellett a szemete-
lések megakadályozása és fel-
számolása is a munkaköréhez
tartozik. A városgondnok fo-

lyamatosan kapcsolatot tart a
lakossággal. Jogosultsága van
arra, hogy a szabályok ellen
vétõk figyelmét felhívja az
adott tevékenység megszünte-
tésére, de akár az illetékes ha-
tóságoknál szabálysértési eljá-
rást is kezdeményezhet. 
– Nem a büntetés a célunk, ha-
nem az együttmûködés erõsí-
tése a lakossággal. Hiszen a
mi városszépítõ munkánkat
nagyban segítheti, ha nem fe-
nyegetõzünk, hanem kérünk,
és figyelmeztetünk – mondta
el Saáry Miklósné, a DC
Dunakom Kft. ügyvezetõ
igazgatója. A városgondnok
április elsejétõl dolgozik a
vállalatnál. Paks lakói telefo-
non és személyesen is megte-
hetik észrevételeiket nála, a
75/310-411-es telefonszámon
vagy a Kölesdi út 46. szám
alatt. Dallos Szilvia
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Megjelenik kéthetente, 4500 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2009. április 24.

Paksi Hírnök

Városõr vigyázza a köztereket

A régi rendelõintézet gondozó-
házzá alakításának esetében be
sem tudta nyújtani pályázatát
az önkormányzat, ugyanis úgy
írták ki, hogy Paks nem élhe-
tett a lehetõséggel. A gyógy-
fürdõ esetében hasonló a hely-
zet, csak olyan települések pá-
lyázhattak, ahol már mûködik
gyógyfürdõ. Az a pályázat sem
gyarapítja a sikerlistát, amely a
Deák ház felújítását, illetve a
Sárgödör téren rendezvényház
és látványpalackozó kialakítá-
sát tartalmazta, de a Deák ház
felújítására a Norvég Alaphoz
benyújtott pályázat is sikerte-
len volt. A lakótelepi központi
tér és park rehabilitációjára be-
nyújtott pályázatot, amelytõl
nyolcszáz milliós támogatást
remélt az önkormányzat ha-

sonló mértékû önerõ mellett,
formai okokra hivatkozva el-
utasították, a döntés ellen fel-
lebbezett az önkormányzat, az
eredményt még várják, össze-
gezte a város nagyobb lélegze-
tû pályázatainak eredményét
Barnabás István. Az alpolgár-
mester elmondta, a 2006 óta
eltelt idõszak tapasztalata az,
hogy kisebb, néhány tízmilliós
pályázatokat nyer a város, de
jelentõsebb, látványos fejlesz-
téseket lehetõvé tevõ munkák-
hoz nem kap támogatást. Vagy
úgy írják ki a pályázatot, hogy
be sem tudja nyújtani a város
az igényét, vagy ha igen, akkor
formai hiba, forráshiány miatt
elutasítják, amit leginkább az
uniós pénzek régiós elosztását
irányító Dél-Dunántúli Regio-

nális Fejlesztési Ügynökségnél
tapasztaltak. Hozzátette, nin-
csenek illúziói, hogy városunk
nyerhet nagy összegû pályáza-
tot ebben a ciklusban, abban
bíznak, hogy elõbb-utóbb
megváltozik a tanács összeté-
tele, és olyan emberek dönte-
nek, akik nem politikai alapon
osztják a pénzt, hanem valóban
a fejlesztést akarják szolgálni.
A sikeres pályázatok közül ki-
emelte az alpolgármester a fõ-
utca felújítására nyert 95 millió
forintot, hozzátéve, hogy a tel-
jes bekerülési összeghez ké-
pest ez sem túl jelentõs, illetve
a Lussonium fejlesztésére
nyert 270 ezer eurót, amely
azonban közvetlenül európai
uniós forrásból nyújtott támo-
gatás. Sikeresen túljutott az el-
sõ fordulón az új szennyvíz-
tisztító telep építésére benyúj-
tott pályázat, a második fordu-
ló folyamatban van, és nyert a
város a fejlesztési tanácsnál 36
milliót kerékpárútra, amely
megépült, illetve nyertek zsili-
pek kialakítására 94 millió fo-
rintot.                             -kgy-

Pályázatok: felemás eredmények
Közel negyven nyertes pályázat, sikertelen 13. Biz-

tató számok, ám ha az összegeket nézzük, már nem

annyira. Paks csak kisebb, néhány tízmillió forin-

tos pályázatokat nyer, igazán nagy összegû, látvá-

nyos fejlesztéseket lehetõvé tevõket nem, összegez-

te a 2006 óta eltel idõszak tapasztalatait Barnabás

István alpolgármester.

Közmeghallgatásra várják a
városlakókat április 15-én, dél-
után két órára a városházára. A
testületi ülést élõben követhetik
nyomon a TelePaks Kistérségi
Televízió csatornáján. Ezen az
ülésen döntenek többek között
a „Paks város Közbiztonság-
ért”, illetve a „Gyermekeinkért”
kitüntetés adományozásáról is. 

Pongrácz Sándor kitüntetés-

re várja a javaslatokat a város
képviselõ-testülete. Az elisme-
résben azok részesülhetnek,
akik munkájukkal jelentõsen
hozzájárultak Paks egészség-
ügyi ellátásának fejlesztésé-
hez. A javaslatokat május 2-ig
írásban lehet benyújtani a vá-
ros jegyzõjéhez. 

Védett épületek felújítására,

korszerûsítésére pályázhatnak
ezen épületek tulajdonosai. A
pályázati keret 1 millió forint,
a jelentkezéseket május 31-ig
várják a polgármesteri hivatal-
ba. A városépítõ bizottság jú-
nius 15-ig dönt az odaítélhetõ
összegekrõl. Bõvebb felvilá-
gosítást kaphatnak a hivatal
mûszaki osztályán az 500-
512-es telefonszámon. 
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Félidõben

Potoczky Iván meglehetõsen
fiatalon, 29 évesen került a
képviselõ-testületbe még az
elõzõ ciklusban. Most a Polgá-
ri Összefogás színeiben a 9-es
körzet lakóiért dolgozik. Ami-
vel egyéni képviselõként szem-
besülnie kellett, hogy mindenki
problémáját nem tudja azonna-
li módon megoldani, hiszen
egy önkormányzati rendszer-
ben legtöbb esetben bizottsági
vagy testületi döntés szüksé-
geltetik, hogy egy adott felve-
tésre megoldás szülessen. Így
elõfordulhat, hogy egy kisebb
járdaszakasz reparálása éveket
vesz igénybe – ehhez képest
nyilvánvaló az ott élõk csaló-
dottsága, ha nem készül el a
szóban forgó járda azonnal.
Még akkor is, ha a város sok
másik pontján mindenkinek a
saját megoldandó feladata a
legsürgõsebb. – Ez nem kevés
belsõ konfliktussal jár egy kép-
viselõ számára, akinek a több-
ség bizalmat szavazott az adott

körzetben, így a megfelelni vá-
gyás is nagyobb, s jobban nyo-
masztja is az embert, ha nem si-
kerül valamit elérni – mondja. 

A 9-es körzet a Tolnai,
Kölesdi, Kishegyi út mentén
helyezkedik el, melynek ékkö-
ve a Makovecz templom és kör-
nyéke. Az Újváros jövõje címû
program egyik eleme, hogy
buszparkolót létesítsenek az ide
látogató csoportok számára, az
Ady – Vadász utca elején. Ez a

képviselõ reményei szerint jö-
võre megvalósulhat. Elkészült
viszont az ivókút, ami a turisták
szomját oltja, ez a képviselõi
keretbõl valósult meg.  

A körforgalom elkészültével
megújult a fõutca egy szakasza.
A képviselõ terveiben a felújí-
tás a Tolnai út fele folytatódna,
a rekonstrukció tervei elkészül-
tek, de van, ami megelõzi ezt a
beruházást.  – A városi érdek
felülírja a körzeti érdeket. Az
Erzsébet szálló megújhodása
kapcsán logikusabb, ha az ed-
dig felújított útszakasz, egy
már megkezdett beruházást be-
fejezve, egységes városképet
teremtene, ezért az Óváros felé
folytatják a rekonstrukciót –
tárja fel a döntés hátterét. A 9-
es körzethez tartozik a Zápor
utca egy része is. Rendezett la-
kókörnyezet, egy már orvosolt
problémával: a Nádor utcai vé-
gében a vízelvezetés igen rossz
állapotban volt, a járda és az
árok is beszakadozott, ám õsz

óta már zártan történik a vízel-
vezetés, és a beruházás során a
járda is megújult. 

A jelenlegi esztendõt a
Kölesdi út, Dankó Pista utca
által határolt rész vízelvezeté-
sének átfogó rendezésére szen-
telik, avat be az év legfonto-
sabb tervébe Potoczky Iván.
Mivel a Kölesdi út is lejt, illet-
ve a házak is mélyebben fek-
szenek, jelentõs problémát
okoz a csapadékvíz. Az út túl-
oldalán ezt már megoldották,
de a páros oldalon egy na-
gyobb mennyiségû lefolyó víz

elárasztja a teljes alsó részt. A
tervek szerint a beruházás nyo-
mán a csapadékvíz a Molnár
árokba kerül majd. Nem csak
ez okoz problémát a Kölesdi
úton, hanem a megrakott te-
herautók is, amelyek most az
autópálya-építés kapcsán sû-
rûn dübörögnek erre. A
Kölesdi út felsõ szakaszán
képviselõi keretbõl elhelyez-
tek egy digitális sebességkor-
látozó táblát, ezzel azonban
még nem oldódott meg az itt
élõket sújtó probléma: 

a súlyos szállítmányok

mozgatják a házakat 

az út két oldalán. – Az önkor-
mányzat révén jeleztük a köz-
útkezelõnek a problémát, amire
még várjuk a választ. A megol-
dás az lehetne, hogy súlykorlá-
tozás bevezetésével az ipari el-
kerülõ úton közlekedjenek a te-
herautók – sorolja. 

Most pedig következzen egy
másféle út: mégpedig kerékpár.
Kettõ is van a körzetben, egy a
Tolnai úton, egy pedig tavaly
készült el, s a lakóteleprõl vezet
le az elkerülõ út mentén a 6-os
útig. Ennek folytatása várható,
a tervek készen vannak, s ha
pályázati pénz is adódik rá –
hasonlóan a fölsõ szakaszhoz –
akkor az erõmûvet már két ke-
réken is megközelíthetnék az
ott dolgozók. Mindenesetre a
nyomvonal útjába esõ telkek
megvásárlását már kezdemé-
nyezte az önkormányzat.  

Potoczky Iván nem túl hálás
idõszakban elnöke az oktatási
bizottságnak a testületben. Õk
döntenek a beíratás rendjérõl, az
osztálylétszám, illetve az osztá-
lyok számának meghatározásá-
ról, ami nem mindig esik egybe
a szülõk és pedagógusok elkép-
zeléseivel. Az intézményracio-
nalizálások kapcsán viták van-
nak, de mint a bizottság elnöke
mondja: reméli, hogy a késõbbi
gyakorlat a fenntartót igazolja. 

Milyen Pakson gyereket ne-
velni? – kérdezem a képviselõt,
aki ugyan e foglalatosságot még
nem gyakorolja, ám mint mond-
ja: õ is jól felnõtt, pedig még
nem voltak aszfaltos utcák.
Most pedig számtalan lehetõség
várja a gyerekeket, s nem csu-
pán az oktatásra gondol. S, hogy
milyen lesz Paks több évtized
múlva? Vannak persze külsõ té-
nyezõk is, mint például az
erõmûberuházás, de Potoczky
Iván szerint a városfejlõdés attól
is függ, hogy mennyi az össze-
tartó erõ a közösségben. 
– Amennyiben van egyfajta kö-
zösségi szellem, akkor a telepü-
lés megmarad, fejlõdik, sajátos
arculatát fenntartja. Az összetar-
tó erõ jellege, minõsége az, ami
meghatározza, hogy évtizedek
múlva milyen lesz ez a város. 

Dávid Ildikó

Dr. Potoczky Iván
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Felgyorsult a világ, min-

denki azonnal megoldást

vár problémáira – tapasz-

talja mind ügyvédi hivatá-

sában, mind képviselõi

munkájában dr. Potoczky

Iván, aki azt is elmondja:

miért éli meg ezt nehezen.

A 9-es körzet képviselõje

lelkes Paksi FC drukker, de

nem csak a lelátón, lóháton

is levezeti a mindennapok

feszültségét. Ez utóbbi fog-

lalatossága egy gyermekko-

ri álom megtestesülése,

amikor is lókupecnek ké-

szült, ám hallgatván az

atyai útmutatásra beadta

derekát, és mégiscsak a biz-

tatóbbnak tûnõ jogászi pá-

lyát választotta. Megtud-

hatják, hogy milyen beru-

házásokat szorgalmaz az

Újvárosban, és azt is, hogy

szerinte mi a záloga egy vá-

ros fejlõdésének. 

Szabó Pétert ismerhetik meg
április 10-én, a TelePaks hír-
adó után. Az adást húsvét hét-
fõn 20 órakor megismétlik.



A Malomhegy újabb utcája

szépül meg idén. A Jókai utca

felújítása szerepel Paks 2009-

es költségvetésében. A munká-

latokra 53 millió forintot kü-

lönített el az önkormányzat. 

Nem csak az a probléma az út-
burkolattal a Jókai utcában,
hogy egyenetlen, mondta el
Kern József, a körzet önkor-
mányzati képviselõje, hanem
az is, hogy a csapadékvíz be
tud folyni a beton alá. Emiatt
útsüllyedések vannak, ami ve-
szélyezteti a közmûveket, illet-
ve az útburkolatnál alacso-
nyabban fekvõ házakat. A
probléma meg fog szûnni,
ugyanis a felújítási munkála-
tok még az idén elkészülnek a
területen. Az elõzetes talajme-
chanikai vizsgálatok szerint át
van ázva az út alatt a talaj,
ezért talajcserét kell végrehaj-

tani a régi útburkolat eltávolí-
tása után, ezt követõen indul-
hat az útépítés, tájékoztatott a
körzet képviselõje. 

A burkolatcserével párhuza-
mosan a vízvezeték teljesen
megújul, a szennyvízhálózatot
még felülvizsgálják, ha kell,
javítják, a légvezetékeket föld-
kábelre cserélik és új kandelá-
berek lesznek. Külön csapa-
dékvíz-elvezetõ hálózat nem
készül, az esõvíz az úttest szé-
lén a Prelátus, illetve a Rókus
utca irányába, nyílt árokba tud
folyni. Az önkormányzat az ut-
ca felújítására 53 millió forin-
tot különített el. A kiviteli ter-
vek már két évvel ezelõtt elké-
szültek, így a munka bármikor
indulhat, amelyet azonban
meg kell elõznie a közbeszer-
zési eljárásnak, azaz a kivitele-
zõ kiválasztásának. 

-dallos-
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Megújuló lakótelepi parkok

Az önkormányzattal kötött
közszolgáltatási megállapo-
dásban vállalta feladatul a DC
Dunakom Kft. a közterek meg-
újítását. A lakótelepre tervezett
program április elején indult
el. A munkálatok megkezdése

elõtt a szakemberek bejáráson
mérték fel a belsõ terek állapo-
tát és kihasználtságát. A
Kurcsatov utcai pihenõparkok
felújítása történik meg az elsõ
szakaszban, majd a Szabó Er-
zsébet utcai tömbbelsõ megbú-

vóinak korszerûsítése követke-
zik. Elõzetesen minden eset-
ben egyeztetnek az ott élõkkel,
hogy melyik belsõ parkok ma-
radjanak meg. A felújítás során
elõször a balesetveszélyessé
vált úgynevezett „U” elemeket
szedik fel. Ezek egy részét a
fák gyökerei felnyomták már, a
helyükre nem lehet visszatenni
õket. Klézl Terézia fõkertész
utasításai szerint a támfal funk-
ciót betöltõ elemek megmarad-
nak, mondta el Kudorné
Szanyi Katalin. A DC Duna-
kom Kft. részlegvezetõjétõl
megtudtuk azt is, hogy az ép
„U” elemekre új deszkaborítás
kerül, majd harmadik ütemben
a kihelyezett köztéri padokat is
felújítják, lefestik. A munkála-
tokkal folyamatosan haladnak
a cég munkatársai, a „B” szek-
torban is felvonulnak majd, az
Árnyas, Szedres, Tölgyes ut-
cákban javítják ki és újítják fel
a megrongálódott utcabútoro-
kat. 

Dallos Szilvia

Megszépülnek a lakótelepi belsõ parkok a DC

Dunakom Kft. által elindított felújítási program-

nak köszönhetõen. A munkálatokat a Kurcsatov ut-

cában kezdték el, az igényekrõl folyamatosan

egyeztetnek a lakókkal.

Magánadományból
is szépül a tér
Az elképzelések szerint még az
idén megújul a Jézus Szíve
templom elõtti térburkolat. Afel-
újításról a képviselõ-testület ha-
tározott legutóbbi ülésén. A
munkálatok megvalósulását egy
helyi vállalkozó is támogatja. 

Évtizedek óta botladozik kicsi
és nagy, idõsebbek és fiatalab-
bak a katolikus templom kör-
nyékén. A macskakövek össze-
vissza állnak, rendkívül baleset-
veszélyesek. – A tér rekonstruk-
ciójára már négy évvel ezelõtt
elkészültek a tervek, akkor a tel-
jes történelmi városközpont fel-
újítására pályázott a város az
úgynevezett Norvég Alaphoz.
Akkor nem jártunk sikerrel –
mondta el Ulbert Sándor, a ket-
tes számú választókerület kép-
viselõje, aki hivatalba lépése óta
fáradozik a templomhoz vezetõ
és amelletti útburkolat cseréjé-
nek megoldásán. Idén megvaló-
sul az elképzelés, ugyanis a kép-
viselõ-testület döntött a felújí-
tásról, és egy helyi vállalkozó is
támogatja a 350 négyzetméteres
tér rehabilitációját. Barta József
biztosítja a 3,5 millió forintos
anyagköltséget, így a városnak
csupán a munkadíjat kell finan-
szíroznia, tájékoztatott Ulbert
Sándor. Jelenleg a tervezés fo-
lyamata zajlik, a munkálatok
legkorábban õsszel kezdõdhet-
nek meg. Ha minden az elkép-
zelések szerint alakul, még az
idén megújulhat a tér.         -dal-

Új burkolat a Jókai utcában

Paksi telephelyû szolgáltató kft. keres
munkatársat Paks és környéki  nyílt és
zárt csapadék-elvezetõ árkok karban-
tartási feladatainak ellátására.
Feltételek:
· Paksi lakhely
· Nehézgépkezelõi vizsga földmunkagé-
pekre (MF 50, DH 112)
· C kategóriás vezetõi engedély.
· Ügyelet vállalása
Elõnyök
· Lakatos szakképesítés
· Hasonló munkakörben szerzett tapasztalatok
Jelentkezés szakmai önéletrajz beküldésé-
vel az alábbi címen: 7030, Paks Pf. 37.
További információ a 06/20-577-7089 tele-
fonszámon kérhetõ.

Határidõ: 2009. április 17.

Surján László EP képviselõjelölt
tart elõadást a Duna Hotelben
május 14-én, majd 20-án Áder
János, a parlament alelnöke. Má-
jus 28-án a Prelátusba várják
Pelczné Gál Ildikót és Mátrai
Mártát, majd ismét a Duna Hotel-
be június 3-án Bayer Zsoltot és
Széles Gábort, az ECHO TV fõ-
munkatársát és tulajdonosát,
mondta el a FIDESZ paksi szer-
vezetének elnöke, Bordács Jó-
zsef. A Polgári esték következõ
rendezvényén Borókai Gábor, a
Heti Válasz fõszerkesztõje láto-
gat a Prelátusba április 23-án. A
programok 18 órakor kezdõdnek.

Indul az EP-kampány

A FIDESZ paksi szervezete megkezdte
a kopogtatócédulák gyûjtését, amelye-
ket az alábbi helyeken adhatnak le: 
FIDESZ iroda, Kossuth L. utca 12/a, hét-
köznap 14-18-ig; Péger Galéria (Dózsa
Gy. út); Borostyán Gyógyszertár (Dózsa
Gy. út); Sirály Papírbolt (Dózsa Gy. út);
Adidas üzlet (Kishegyi u. 44. )          (X)
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A képviselõk az atomerõmûben tett láto-
gatásuk során megtekintették azt a leen-
dõ telephelyet is, amely északra húzódik
a jelenlegi blokkoktól. Az országgyûlés
elvi engedélye még nem azt jelenti, hogy
megkezdõdhet az építkezés, addig még
legalább öt év és egy hosszú engedélye-
zési folyamat van vissza, ennek megkez-
déséhez azonban szükség volt a parla-

menti jóváhagyásra. Az elsõ lépés azon a
hosszú úton, hogy itt 10-12 év múlva új
blokkok mûködjenek, fogalmazott Tóth
Ferenc országgyûlési képviselõ. Addig
azonban még nagyon sok döntés és gaz-
dasági számítás szükségeltetik, például,
hogy milyen blokkok, milyen finanszíro-
zásban épülnek majd. Amit lehet tudni:
nem prototípus valósul meg Pakson, ha-
nem egy már referenciával, pozitív ered-
ményekkel bíró reaktor, tájékoztatott
Hamvas István mûszaki vezérigazgató-
helyettes. 

A városnak is fel kell készülnie, nem
csak az építkezés idõszakára, amikor
várhatóan ötezer ember lesz jelen a beru-
házáson, hanem az ezt követõ idõkre is.
– A város vezetése felelõssége tudatában
készen áll, hogy együttmûködõ partnere
legyen a majdani beruházónak, tulajdo-
nosnak és természetesen a jelenlegi erõ-
mûnek – mondta Hajdú János. Sok
egyeztetés szükséges az oktatás, majdani
intézményfelhasználás területén, de a vá-

ros infrastruktúrája a mostani húszezer-
hez képest már jelenleg is elbír 22-23
ezer fõt. A polgármester kihangsúlyozta,
nem csak lehetõséget, terhelést is jelent
majd a mintegy ötéves beruházási sza-
kasz, s az itt élõk jogos igénye, hogy el-
kerüljék azokat a hibákat, amelyek a har-
minc évvel ezelõtti építkezést kísérték. 

Rövidesen 60 ezer példányban tájékoz-
tató füzetet juttat el a régióba az atom-
erõmû és minden egyéb fórumon megra-
gadják a lehetõséget az informálásra. 
– Országszerte civil szervezeteken, mér-
nökkamarákon keresztül szeretnénk el-
mondani, hogy mit is akarunk Pakson
véghezvinni és mi indokolja mindezt –
mondta Süli János. A vezérigazgató hoz-
zátette: fontosnak tartották, hogy elsõ
körben a város vezetõit tájékoztassák, hi-
szen elõször a „családot” illik informálni
a tervekrõl. A héten az atomerõmûbe vár-
ták a térség, valamint a megyeszékhely
vezetõit is. 

-dávid-
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Már gyerekkorában villany-

motort bütykölt egy Békés

megyei településen, Újkígyó-

son, s az ifjonti álom a Bu-

dapesti Mûszaki Egyetemen

vált valóra: villamosmérnök

lett. Évfolyamtárs feleségé-

vel együtt meglátták és meg-

szerették az atomerõmûvet,

ennek 29 éve. – Rólunk, üze-

meltetõkrõl csak akkor be-

szélnek, ha valamit elron-

tunk. Ha jól csináljuk, nem

mûvészet – avat be az üzem-

vitel rejtelmeibe. S, hogy

ilyenkor mi a sikerélmény?

Az a sok apró dolog, amirõl

az ember tudja, hogy köze

volt hozzá, hogy az jobban

mûködik, és azok a kollégák,

akiket fölvettek, betanítot-

tak, és ma is jól végzik dol-

gukat. Ha végigmegy az üze-

mi területen, tudja, mi viseli

keze nyomát, még ma is ta-

lálkozik az egykor általa

jegyzett szabványfeliratok-

kal. Otthon van az erõmû-

ben, amelynek most elsõ em-

bere lett Süli János. 

– Mit mérlegelt, amikor fel-
kérték, hogy az üzemviteli
igazgatói posztot cserélje le
egy magasabbra? 

– Például, hogy mi a stabil.
Nem szeretném hamar abba-
hagyni a munkát, amíg ked-
vem és egészségem van, ten-
ném a dolgomat. Az üzemvi-
telen biztosabban letölthet-
tem volna a hátralévõ éveket,
a vezérigazgatói hely nem
ilyen egyszerû. Általában az
a tapasztalat, hogy akinek itt
„kitelik”, az Paksról valami-
lyen formában el is megy. Én
nem szeretnék elmenni, ezért
ez egy mérlegelés volt, hi-
szen aki ezt vállalja, annak
azt is tudni kell, hogy nem
örökös. Azt is tudtam, ha én
nem vállalom, akkor idegent
hoznának ide. S akkor azt
gondoltam, inkább próbáljam
meg én, aki itt voltam eddig
is. Ha annak, aki idejön, len-
ne bátorsága, akkor nekem
meg föltétlen kell, hogy le-
gyen, hiszen 29 éve csiná-
lom. 

– Mi minden múlik egy vezér-
igazgatón? 

– Sok dolognak nem szabad
rajta múlni. Alapvetõen annak,
hogy kiegyensúlyozott, kiszá-
mítható, megbízható légkörben
irányítsam az erõmûvet, hogy
a lehetõ legjobban kijöjjön az a
teljesítmény, ami a munkatár-
saimban van. Nem nekem kell
a legjobban érteni hozzá, ne-
kem a feltételeket kell biztosí-
tani, hogy ezt a mûvet úgy tud-
juk üzemeltetni, hogy maximá-
lisan rendelkezésre álljon, il-
letve a mûködtetõknek folya-
matosan sikerélményük le-
gyen. Érezzék, hogy a munká-
juk meg van becsülve. Ha ezt
én biztosítom, akkor õk hozni
fogják azt a teljesítményt, ami-
vel egyre jobb eredményt fo-
gunk elérni. 

– Várhatóak-e személycse-
rék?

– Az utódláson kívül ezzel
nem foglalkozunk, hiszen min-
denkinek van egy fõnöke, aki
tudja, kikkel dolgozik együtt.
Az üzemviteli igazgatói posz-

tot Cziczer János tölti be ezen-
túl, a korábbi üzemviteli fõosz-
tályvezetõ, az õ helyére pedig
egy volt ügyeletes mérnök,
Bucsi Gábor kerül. Fontos volt
ezt azonnal tisztázni, hogy ne
azzal foglalkozzon a személy-
zet, hogy ki lesz az utód. 

– Milyen a hangulat az erõmû-
ben – egyáltalán vezetõ pozíció-
ba eljutnak „lentrõl” a hírek?

– Szeretném úgy hinni, hogy
igen, nem szakadtam el annyi-
ra a kollégáktól, hogy ne tud-
nám. Úgy tûnik, a munkatár-
sak zöme örül, hogy nem kint-
rõl jött ide valaki, s nem isme-
retlen stílushoz kell alkalmaz-
kodniuk, tudják, nekem mik
az elvárásaim. Mindig annak
voltam a híve, hogy nyugodt
légkörben végezhesse min-
denki a feladatát. Elhangzott
rólam, hogy én túl engedé-
keny vagyok. Nem biztos,
hogy jószívû voltam, csak
nem hangosam rendeztem
azokat a dolgaimat, amit más
látványosabban. 

(Folytatás a 7. oldalon)

Nyugodt légkört ígér az új vezérigazgató

Fontos lépés az elsõ kapavágás felé
330 igen, 6 nem, 10 tartózkodás –

ritkán látott egyetértésben támo-

gatta az országgyûlés, hogy elvi

engedélyével hozzájáruljon az

atomerõmû-bõvítés elõkészülete-

ihez. A parlamenti döntést köve-

tõen Süli János vezérigazgató el-

sõként a város vezetõit, valamint

a térség országgyûlési képviselõ-

jét kívánta tájékoztatni az új

erõmûvi blokkok elõkészítésével

kapcsolatosan.
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A Paks környékiek az ESZI fõiskolai szár-
nyában tartott tájékoztatón ismerhették
meg a Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány idei elsõ negyedévi pályázati
feltételeit. Az alapítvány szakértõi a felhí-
vás értelmezésében segítettek, illetve a pá-
lyázatok megírásával, benyújtásával és
egyéb részletekkel kapcsolatban felmerült
kérdésekre válaszoltak. Mint ismert, a
paksi atomerõmû évente ötszázmillió fo-
rintot bocsát a Duna-Mecsek Területfej-
lesztési Alapítvány számára, hogy segítse
a nukleáris létesítményeket befogadó tér-
ségek fejlesztését. A szervezet idén azon
túl, hogy az eddigi szisztéma szerint támo-
gatja a térségfejlesztést, a gazdasági vál-
ság hatásait is igyekszik csökkenteni. Er-
rõl Kisnémediben tartott ülésén határozott
a kuratórium. Miszler Miklós kuratóriumi
tag javaslatára a tartalékkeretbõl megnö-
velték az idei keretet százmillió forinttal,
így hatszázmillió forintra pályázhatnak

két fordulóban az érintett önkormányza-
tok, vállalkozások és civil szervezetek. A
tartalékkeret növekedése is összefügg a
válsággal, vélekedtek a kurátorok, több
pályázó visszalépett, több projekt meghiú-
sult, így nem tudták felhasználni az alapít-
ványtól kapott összeget. A recesszió ellen-
súlyozását hivatott szolgálni az a lépés,
hogy növelték a támogatási intenzitást, te-
hát kevesebb önerõvel juthatnak segítség-
hez a pályázók. Ebben az évben az önkor-
mányzatok akár 90%-os támogatást kap-
hatnak az eddigi 80%-kal szemben. A vál-
lalkozások esetében pedig 50-rõl 65%-ra
növelték a pályázaton elnyerhetõ összeg
arányát. 

A Duna-Mecsek Alapítvány egyébként
változatlanul a gazdaságfejlesztést, mun-
kahelyteremtést kívánja elõsegíteni. Le-
het pályázni települések összefogását, va-
lamint turisztikai vonzerõ fejlesztését elõ-
segítõ programokkal. Dr. Varga-Sabján

László operatív ügyekért felelõs kurátor
beszámolt, hogy tekintettel a gazdasági
helyzetre csak különféle beruházások
megvalósítását tudják segíteni, idén pá-
lyázatok elõkészítésére, adminisztratív
feladatokra nem kaphatnak pénzt a pályá-
zók. Kivétel ez alól a közintézmények és
közfeladatot ellátó épületek akadálymen-
tesítése, amire az alapítvány kétmillió
eurót nyert a Norvég Alaptól. Százmilliós
önerõvel egy újabb – forint-euró árfo-
lyamtól függõ nagyságú – keretet képez-
tek. Ez azon a hatvan településen segíti az
esélyegyenlõség növelését, amely az ala-
pítvány érdekeltségi területén van. Ez a
projekt az alapítványon kívül álló okok
miatt késõbb indul, de a pályázati célok
közé bekerült az elõkészületek finanszíro-
zása. Ugyancsak itt szerepel a kis közös-
ségek energiaracionalizálási tevékenysé-
gének támogatása is. 

Vida Tünde

Területfejlesztési pályázat a recesszió ellen

(Folytatás a 6. oldalról)
Ha probléma volt, meg tud-

tuk beszélni négyszemközt,
alapvetõen nem az volt a cél,
hogy bármit megtoroljak, ha-
nem hogy mi az irány, amerre
menni kell elõre, és mitõl mit
várhatunk. 

– Az atomerõmû elfogadott-
sága évek óta 70 százalék felet-
ti az országban. Mi a helyzet a
most napirenden lévõ bõvítés
elfogadottságával? 

– Ilyen szempontból jót tett
az év eleji gázkrízis, az ország
döntõ többsége támogatja a bõ-
vítést, de ez bonyolult ügy. Ko-
rábban, amikor úgy tettük fel a
kérdést, hogy egyetért-e Ön
azzal, hogy Magyarországon
atomerõmû épüljön, akkor a
támogatás lement 50% alá,
amikor Paksot is megjelöltük,
akkor visszament 50% fölé. Az
elõzõ esetben a válaszadók egy
része elbizonytalanodott, a
kertjük végében már nem lát-
ták volna szívesen, de hogy le-
gyen-e bõvítés Pakson, azzal
úgy voltak, hogy itt már hozzá-
szoktak. Most a támogatás ará-
nya nagyon jó, de hamar meg
lehet fordítani. A csatákat meg

fogjuk vívni, hiszen mindig
lesznek ellenzõk. Nekünk be
kell mutatnunk az országos ha-
tását, s azt, hogy mibe kerülne
mindez, ha olaj vagy gázerõmû
termelné az energiát. 

– Más, Paksot érintõ dolog:
Erzsébet Szálló. Látjuk, épül-
szépül. Sajtóhírek szerint a tu-
lajdonos MVM-nél (ahol most
több ügyben is folyik belsõ el-
lenõrzés) vizsgálatra kérték fel
az atomerõmû felügyelõ bizott-

ságát, hogy miért kellett Pak-
son ilyen beruházást végrehaj-
tani. Mi lesz a szálló sorsa?  

– Elkészül, szép lesz, hasz-
nálni fogja a város is, meg az
erõmû is. A döntés akkor jó
volt, én is támogattam, hogy az
erõmû a várostól vegye át.
Rengeteg fórumunk van, sok
vendég érkezik a városba, ha
konferenciát tartunk, mindig el
kell menni vidékre. Ha bõví-
tünk, még inkább szükség lesz

rá. Hogy adott esetben, az épí-
tés során indokolt volt-e pont
az a költség vagy nem, még
magam sem tudom, nem én
foglalkoztam vele, vannak
most is viták. Lehet azon vitat-
kozni, hogy jó döntés volt-e az
a beruházás, amit még a plusz
szárnyba építettünk, de azt
gondoltuk, hogy ezzel a fõ
épület kihasználtsága is javul,
hiszen egy kiegészítõ szolgál-
tatással ide lehet csalni máso-
kat is egy konferencia megtar-
tására. Egy tény: a városnak
szebb lesz, jobb lesz, a fel-
ügyelõ bizottság meg elvégzi a
dolgát, s akkor nincs mese,
végre kell hajtani azon intézke-
déseket, amiket õ javasolni
fog. 

– Elég sok fotót láttam most
Önrõl, általában mindegyiken
mosolyog. Optimista ember,
maradnak az ilyen fotók? 

– Szeretnék mosolyogni ak-
kor is, amikor módunk lesz gu-
micsizmában megnyitni a két
új blokk alapgödrét. Alapvetõ-
en optimistának kell lenni, ez
segít átvészelni a nehezebb
idõket. 

Dávid Ildikó
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Visszautasította dr. Hüse István,
a Paksi Iparoskör elnöke meghí-
vását Ámon Ada, az Energia
Klub vezetõje. A zöld szervezet
gyakorta hangoztatja antinukle-
áris nézeteit. A tervezett beszél-
getés azt célozta volna, hogy a
paksi vállalkozók megismerjék
a klub véleményét, esetleg el-
mondják a magukét.

Ámon Ada azonban különö-
sebb indok nélkül nemet mon-
dott, csupán annyit közölt, hogy
amennyiben szeretnék megis-
merni céljaikat és elképzelései-
ket, a klub honlapját tekintse
„tiszta forrásnak”. Dr. Hüse Ist-
ván kifejtette, hogy az Iparoskör
meghívását az elmúlt tíz évben
sokan elfogadták, és soha nem
kaptak olyan visszajelzést,
amelynek stílusából azt kellett
érezniük, hogy bizonyos maga-

sabb gondolatok befogadására
alkalmatlanok lennének. 

Maradt a tudás tiszta forrása,
az Energia Klub honlapja, ahol
némi kutakodás eredményeként
sok érdekességet fedezett fel dr.
Hüse István. Például azt, hogy
az Energia Klub 77 milliós
2007-es költségvetésének majd-
nem háromnegyede közvetve
vagy közvetlenül állami költség-
vetésbõl származik. A civil szer-
vezet tagjai csupán 28 ezer forint
tagdíjat fizetnek, ezzel szemben
a költségeikbõl 42 millió „sze-
mélyi jellegû ráfordítás” vagyis
bérköltség. – Az én (mi) adónk-
ból is kistafírozott egyesület
amely (többek között) „…aktív
antinukleáris tevékenységet
folytat…” a valóság pontos is-
meretének igénye alapján mû-
ködve nem ül le paksiakkal egy
asztalhoz, hogy felvázoljon egy
elképzelhetõ (és általa harcosan
megalapozottnak kikiáltott)
energetikai jövõképet, amelyben
helye van a Pakson már megte-
remtett értékeknek? – kérdezi dr.
Hüse István a lapunkhoz is el-
küldött nyílt levélben. 

Megkerestük Ámon Adát, aki
nem értette, miért „ügy”, hogy
nem fogadták el a meghívást.
Elmondta, hogy az õ vélemé-

nyüket a honlapról megismerhe-
ti bárki, de számos formában
publikálják is. Õk viszont nem
szeretnék megismerni a Paksi
Iparos és Vállalkozói Körét. 

Kemény Dénes 

ellenben elfogadta az iparosköri
meghívást. A magyar vízilabda
válogatott máig kilenc olimpiai
aranyérmet szerzett, ebbõl zsi-
nórban hámat a sikerkovács szö-
vetségi kapitány vezetésével a
legutóbbi ötkarikás játékokon.
Kemény elmondta, hogy az él-
sport ma már maga is vállalko-
zás, egy szövetségi kapitány pe-
dig legalább olyan arányban me-
nedzser, mint amennyire edzõ.
Hozzátette, hogy ma Magyaror-
szágon, legalábbis a vízilabdá-
ban, nagyon jó az edzõképzés,

és nagyon jó szakemberek dol-
goznak a sportolókkal. A siker-
ben az õ munkájuk is benne van,
s akkor, amikor felcsendül egy
olimpiai döntõ után a magyar
himnusz, a köszönet nekik is jár,
nemcsak a tizenhárom játékos-
nak és a szövetségi kapitánynak.

A póló sikerét Kemény Dénes
többféle okkal magyarázza.
Mint mondta, a leglényegesebb
a tradíció. A magyar póló magá-
ban hordozza a sikeres szerep-
lést, mert rengeteg szülõ viszi le
a gyerekét az uszodába, így sok
gyerek vízilabdázik, s velük na-
gyon jó edzõk foglalkoznak.
Ennek köszönhetõen sok jó játé-
kosból lehet összeállítani a válo-
gatottat. Mindezt a szurkolók
szeretete erõsíti, fogalmazott a
kapitány. – Tudunk örülni más
sportágak sikerének is, de az át-
lagos magyar szurkoló a póló-
sok sikerét nagyon magáénak
érzi – tette hozzá. Azzal kapcso-
latban, hogy meglesz-e a tizedik
olimpiai arany Londonban, nem
kívánt jóslásokba bocsátkozni
Kemény Dénes, de azt megígér-
te, hogy nagyon erõs csapatot
igyekszik összeállítani. Õ maga
kellõképpen feltöltõdve fog ne-
ki ennek a ciklusban. Megvan
benne a kellõ tûz és szív, mert-
hogy – miként mondta – ezek
nélkül ezt munkát nem lehet vé-
gezni.                             Vida T.
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Ámon nem jött, Kemény igen

Kampánykörútjuk elsõ napján, Dombó-
vár és Kaposvár után Pakson tartott sajtó-
tájékoztatót a Zöld Baloldal. – A Magyar-
országi Munkáspárt 2006, a Fiatal Balol-
dali Unió, a Zöld Demokraták Szövetsé-
ge és az Európai Feminista Kezdeménye-
zés szervezetek által megalapított szövet-
ség egy demokratikus kezdeményezés,

amelyik most próbálja ki magát. A moz-
galom azért jött létre, mert olyan embe-
rekbõl áll, akik kívül állnak a jelenlegi

rendszeren – mondta el Vajnai Attila, a
Magyarországi Munkáspárt 2006 elnök-
helyettese. A Zöld Baloldal európai parla-
menti listavezetõje Tamás Gáspár Miklós
filozófus. A politikus véleménye szerint a
gazdasági válság elszegényedéssel, a tár-
sadalmi önvédelem összetörésével, a jó-
léti és más intézmények megsemmisülé-
sével, fizikai létezésünk veszélyeztetésé-
vel jár. Emellett van egy súlyos erkölcsi
probléma is, mondta el Tamás Gáspár
Miklós, amelyet az okoz, hogy a szûkülõ
állami erõforrásokat igazságtalanul oszt-
ják el. Többek között ezért van szükség
egy baloldali választási kezdeményezés
jelenlétére az európai intézményekben.
Hogy valaki felemelje hangját a legrászo-
rultabbak érdekében, akik a magyar tár-
sadalom 90 százalékát teszik ki, és akik-
nek nincsen képviseletük a jelenlegi
rendszerben – emelte ki sajtótájékoztató-
ján Tamás Gáspár Miklós.              -dal-

Megnövelni a fogyasztást és a

foglalkoztatást, hogy ne omoljon

össze a gazdaság – többek között

erre a lehetséges válságkezelõ

megoldásra hívta fel a figyelmet

Tamás Gáspár Miklós, a Zöld

Baloldal európai parlamenti lis-

tavezetõje paksi látogatásán. 

A legrászorultabbakért emelnek szót
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Jócskán megszaporodott az
avartüzek száma – derül ki a
tûzoltóság lapunkhoz eljutta-
tott napi jelentéseibõl. Ezek
okáról és a megelõzés lehetõ-
ségérõl a Paksi Hivatásos Ön-
kormányzati Tûzoltóság pa-
rancsnok-helyettesét, Pfeffer
Józsefet kérdeztük. 

– Elsõsorban a hirtelen jött
felmelegedés következtében és
a kevés csapadék miatt száraz
az aljnövényzet, ugyanakkor
mindenki az õszi hulladékokat
próbálja összegyûjteni és meg-
semmisíteni, általában égetés-
sel. A növényi hulladékok ége-
tése azonban elsõsorban nem
tûzvédelmi, hanem levegõtisz-
taság-védelmi szempontból ti-
los. A megoldás a komposztá-
lás lenne. Ha valaki mégis vét
a levegõ tisztasága ellen, és
úgy dönt, hogy elégeti a száraz
hulladékot, vagy az aljnövény-
zetet próbálja így megsemmi-
síteni a kártevõk miatt, akkor

minden esetben legyen figye-
lemmel az idõjárási körülmé-
nyekre, elsõsorban a szél erõs-
ségére, hogy a tûz ne tudjon to-
vábbterjedni, valamint irá-
nyára, hogy lehetõség szerint
ne a közutak felé szálljon a
füst, veszélyeztetve a közleke-
dést, hiszen baleset is bekövet-
kezhet.

Pfeffer József azt is fontos-
nak tartotta elmondani, hogy
soha ne hagyjuk el a meggyúj-

tott területet, s gondoskodjunk
arról, hogy a tûz esetleges to-
vábbterjedését megakadályoz-
zuk. Legegyszerûbb körbeásni,
vagy erõgéppel körbeszántani,
tárcsázni. Régi szabály az is: a
személygépkocsikból ne dob-
juk ki az égõ cigarettacsikket,
hiszen az út széli árkokban ta-
lálható növényzet is száraz, és
nagy kiterjedésû tûz lehet meg-
gondolatlanságunk következ-
ménye.                 Sólya Emma

Sok munkát adnak az avartüzek

A gyalogátkelõ helyek megkö-
zelítésével kapcsolatban szigo-
rítást tervezett az illetékes mi-
nisztérium, de az új rendelke-
zés egyelõre nem lépett hatály-
ba. A szabályokat az 1975-ben
elfogadott KRESZ elõírások
határozzák meg. – A gyalogát-
kelõket mindig olyan sebes-
séggel, olyan óvatosan kell
megközelíteni, hogy ott az át-
haladóknak elsõbbségük van.
Amikor a gyalogos egyértel-
mûen jelezte átkelési szándé-
kát, akkor elsõbbséget kell szá-
mára biztosítani, függetlenül
attól, hogy melyik oldalról ér-
kezik – tájékoztatott Mónus
Attila rendõr alezredes. A Pak-
si Rendõrkapitányság Közle-

kedésrendészeti és Közbizton-
sági Osztályának vezetõje el-
mondta, hogy a városban min-
dennapos probléma, hogy a
jármûvezetõk nem tartják be

ezt a KRESZ elõírást, ezért ki-
emelt figyelmet fordítanak a
gyalogátkelõk környékére. A
járõrök videokamerával és
fényképezõgéppel ellenõrzik a
zebrák környékét a nap külön-
bözõ idõszakaiban. Amennyi-
ben szabályszegést észlelnek,
helyszíni bírságot alkalmaz-
nak, amely húszezer forintig
terjedhet, négy büntetõ ponttal.
Ha az autós nem ismeri el,

hogy nem adta meg az elsõbb-
séget a zebrán átkelõ gyalogos-
nak, akár szabálysértési eljá-
rást is kezdeményezhetnek a
rendõrök. A figyelmetlenség
következménye ebben az eset-
ben százezer forintig terjedõ
bírság lehet, de akár a jogosít-
ványát is bevonhatják egy év-
re.  A tapasztalatok szerint nem
csupán az oda nem figyelés
okoz gondot, a sebesség meg-
választása sem megfelelõ na-
gyon sok esetben. Ötven km/h-
val haladva már nem tud meg-
felelõ idõben megállni az autós
a zebrák elõtt, erre is figyelnie
kell a gépjármûvezetõknek, és
többek között ezért is történik
gyakrabban sebességmérés a
város több pontján. De nem a
büntetéstõl való félelem miatt
kell figyelmesebben közleked-
ni az autósoknak és a motoro-
soknak. Néhány évvel ezelõtt
egymás után két baleset is tör-
tént zebrákon, mindkét esetben
életét vesztette a szabályosan
áthaladó gyalogos.           -dal-

Húszezerbe kerül a türelmetlenség
Fokozottan ellenõrzik a gyalogátkelõhelyeket a pak-

si rendõrök. Az akció nem véletlen: Pakson minden-

napos probléma, hogy az autósok nem biztosítanak

elsõbbséget a zebrán áthaladóknak. Ez nem csak a

KRESZ szabályokat sérti, balesetveszélyes is.

Országos tûzgyújtási tilal-

mat rendelt el az illetékes
szakminisztérium április 8-tól
a száraz idõjárás és az avartü-
zek miatt. Tilos tüzet gyújtani
erdõben, attól 200 méteren be-
lül, valamint a közút és vasút
menti fásításokban is. Aki a
tûzvédelmi rendelkezéseket
megszegi, szabálysértést kö-
vet el. A tilalom feloldásáról a
fokozott tûzveszély elmúltá-
val, késõbbi idõpontban intéz-
kedik a minisztérium. 

Hat év után ismét megyei
szakmai versenyt nyert a Paks
Város Hivatásos Önkormány-
zati Tûzoltóság csapata. (Ezen
belül is az irányító kategóriá-
ban Gaszner Róbert t. õrmes-
ter elsõ helyezést ért el.) A
Kölesden rendezett megmé-
rettetésen hét csapat vett rész,
s a többit maga mögé utasítva
az elsõ helyet szerezték meg a
paksiak, így õk képviselik
Tolna megyét az április 22-i
pécsi országrészi versenyen.
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Folyamatosan akcióban a hulla-
dék kommandó, melyet több in-
tézmény és szervezet annak ér-
dekében hozott létre, hogy a la-
kosság segítségével felderítse
és felszámolja az illegálisan le-
rakott hulladékokat.

Jantnerné Oláh Ilona, a kom-
mandó létrehozását kezdemé-
nyezõ ÖKO Munkacsoport Ala-
pítvány vezetõje a Paksi Hír-
nöknek elmondta: interneten, te-
lefonon keresztül is érkeznek la-
kossági bejelentések, sõt, töb-
ben jelezték, hogy szívesen
csatlakoznának a programhoz,
ez azonban nehezen kivitelezhe-
tõ, hiszen sok embert kellene
egyszerre értesítetni, ha a kom-
mandó éppen helyszínre megy.

Jelenleg adatgyûjtés folyik a
következõ, környezetvédelmi

bizottsággal közös bejárásig.
Egyelõre öt bejelentés érkezett
a csoporthoz nem megengedett
helyen lerakott szemétrõl.
Megtudtuk: nincs különösebb
tendencia, hogy melyik Paks
leginkább szemetes része.
Azok is bejelentéssel élnek,
akiknek a szomszéd udvarában
felhalmozódott hulladék bántja
a szemét, ez ellen azonban ne-
héz tenni, hiszen magánterüle-
tekrõl van szó. 

Az alapítvány vezetõje fon-
tosnak tartotta elmondani: te-
vékenységük nem egy határo-
zott idõtartamra szervezõdött
akcióprogram.  Több szerve-
zetbõl álló csoportjuk (együtt-
mûködési megállapodásuk
van a mezõõrséggel, polgár-
õrséggel, rendõrséggel, ön-

kormányzattal és az ÖKO
Munkacsoporttal) folyamato-
san gyûjti az adatokat, és
együttes erõvel próbálnak az
illegális szemétlerakás ellen
védekezni. Ha majd emelked-
nek a hulladékelhelyezés árai,
akkor várhatóan még jobban
érezhetõ lesz ez a probléma.
Kijelenthetõ, mondta végül
Jantnerné Oláh Ilona, hogy az
önkormányzat és a hulladék-
kezelésért felelõs DC Duna-
kom Kft. munkája elismerésre
méltó, tehát nagy bajok Pak-
son nincsenek, rendetlen em-
berek viszont vannak. A kom-
mandó valamennyi bejelen-
tésnek utána jár, és fontos tu-
datosítani: az informátorok
kilétét természetesen titokban
tartják.

A hulladékkommandó elérhe-
tõségei: Tel.: 30/ 43 89 561. E-
mail: okoalapitvany@gmail.
com.                    Sólya Emma
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Utánajárnak a bejelentéseknek

Egy skót juhászkutyát sétáltató
férfit láttam a minap. Miután
az eb elvégezte dolgát, a gazdi
zacskót húzott elõ a zsebébõl,
és eltakarította a végterméket.
Örvendetes, hogy egyre több
ilyen jelenetet látni, de még
messze nem mindenki követi a
jó példát.

A lakásban tartott kutyusokat
rendszeresen meg kell sétáltatni,
hogy mozoghassanak és elvé-
gezhessék a dolgukat. Ezzel
nincs is baj, hiszen ahogy mon-
dani szokták, ha menni kell, ak-
kor menni kell, de az már prob-
léma, hogy sok kutyatulajdonos
nem takarítja el kedvence hátra-

hagyott bélsarát. Ennek követ-
kezményeként városunkban is
könnyen megeshet, hogy a gya-
nútlan járókelõt egy óvatlan lé-
péssel utoléri a „szerencse”. Itt
jegyzem meg, hogy az állattar-
tásról szóló helyi rendelet sze-
rint az eb vezetésével megbízott
személy köteles a közterületen,
illetve közös tulajdonban lévõ
lakóépület közös használatú he-
lyiségeiben, udvarán az eb ürü-
lékét azonnal eltávolítani. Ez
nem véletlen: a kutyagumi ve-
szélyes hulladék, a nem
megfelelõen kezelt kutya
ürülüke számos, emberi
egészségre veszélyes kórokozó

és féreg közvetítõje, és az sem
mellékes, hogy enyhén fogal-
mazva kellemetlen látványnak
se kutya. 

Úgy tûnik, hogy jó érzékkel
vettük elõ ezt a témát éppen
most, ugyanis megtudtuk,
hogy a környezetvédelmi és
mezõgazdasági bizottság kez-
deményezésére a DC Duna-
kom Kft. kifejezetten a kutya-
piszok gyûjtésére szolgáló ku-
kák kihelyezését tervezi, ame-
lyek tartalmát már nem a sze-
méttelepre fogják vinni, hanem
megfelelõen ártalmatlanítják

majd. Az egyeztetések folya-
matban vannak. Amíg az el-
képzelés valóra válik, a hagyo-
mányos utcai kukák használa-
tával lehet gyakorolni a mûve-
letet, ami nem tökéletes meg-
oldás, de mégiscsak egy fokkal
jobb a semminél. A kertes há-
zas övezetben is van tennivaló,
hiszen a kerítésen kívül kószá-
ló ebek nyomán ott is jó né-
hány nemkívánatos kupac „dí-
szeleg” az út szélén, a járdán.
Bízom benne, hogy soraim cél-
hoz érnek, és minden érintett
belejön a kutyagumi eltakarítá-
sába, mint kiskutya az ugatás-
ba! Csak akarni kell!                 

Kohl Gyöngyi

Kutyapiszok: van még mit tanulni

Eboltás Pakson

A 2009. évi eboltás ideje és helyszíne Pakson:
Sportpálya: április 14. de.: 8-12 - ig ; du.: 14-17 óráig
Hõsök tere: április 15. de.: 8-12 – ig; du.: 14-17 óráig
Pótoltás – Sportpálya : április 20. 14-17 óra

Az oltásra az elõzõ évi kitöltött eboltási könyvet is el kell vinni.
Az eb tulajdonosának 2700,- Ft ebrendészeti díjat és a kötelezõ
féregtelenítés díját (100 Ft/10 kg élõsúly) kell a helyszínen
kifizetnie. Minden 3 hónaposnál idõsebb kutya veszettség
elleni oltása kötelezõ! Az oltást elmulasztó tulajdonosok
szabálysértést követnek el, amely 50 ezer forintig terjedõ
pénzbírsággal büntethetõ. 

Séta az egészségért

Az immár hagyománnyá vált
túrára április 25-én várják a sé-
tálni vágyókat. Útvonal:
Sárszentlõrincrõl a Petõfi ház-
tól séta Uzdra az iskolamúze-
umhoz. Gyülekezõ a Szent Ist-
ván téren és a VMK-nál 10
órakor. Szükséges felszerelés:
túrázáshoz alkalmas öltözet,
szendvics és innivaló, esõka-
bát. A jelentkezõket április 17-
ig várják az alábbi elérhetõsé-
geken: ÖKO Munkacsoport
(510-893), dr. Vöröss Endréné
(315-247), Deák Ferenc iskola
(510-455). 
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Felszerelték a paksi általános
és középiskolák orvosi szobáit
a kötelezõ szûrõvizsgálatok el-
végzéséhez szükséges eszkö-
zökkel. Ehhez az önkormány-
zat nyújtott közel egymillió-
háromszázezer forint támoga-
tást, az egészségügyi és szociá-
lis, valamint az oktatási és kul-
turális bizottság javaslatára. Az
ellátás eddig is megoldott volt,
ám a védõnõk iskoláról iskolá-
ra vitték a felszerelést. Az esz-
közök megvásárlásával az is-
kolavédõnõk és orvosok mun-
kája könnyebb lett, a mûszerek
állapota így fenntarthatóbb,
megfelel minden intézmény-
ben a felszereltség a minimum-
feltételeknek, és javul az ellá-
tás minõsége, összegezte az
elõnyöket Molnárné Haholt

Zsuzsanna, területi vezetõ vé-
dõnõ. A beszerzést megelõzõ-
en felmérték, hogy melyik in-
tézményben mire van szükség,
a „bevásárlólistán” szerepelt
többek között színlátást vizs-
gáló könyv, hallásvizsgáló ké-
szülék, megvilágított látáséles-
séget vizsgáló tábla, vérnyo-
másmérõ, magasságmérõ, el-
sõsegélynyújtó láda, ollók, csi-
peszek, reflexkalapács, lázmé-
rõ, vesetál, mandzsetta. A köte-
lezõ iskolai védõnõi szûréseket
az általános iskola elsõ osztá-
lyától a középiskola végéig, a
páratlan évfolyamokon kell el-
végezni, ilyen a hallásvizsgá-
lat, testmagasság-, testsúly- és
vérnyomásmérés, látásélesség-
és színlátásvizsgálat, illetve az
ortopédiai szûrések egy része,

mondta el Molnárné Haholt
Zsuzsanna. Hozzátette, újabb
nagy elõrelépés lenne, ha az is-
kolavédõnõk rendelkeznének
laptoppal, ez egyrészt segítené
az adminisztrációt, másrészt
hasznosítani tudnák az egész-
ségnevelést szolgáló prevenci-
ós elõadásoknál. 

-gyöngy-
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Új mûszerek az orvosi szobákba

A város általános iskolái, óvo-
dái, bölcsõdéje, a Vak Bottyán
Gimnázium és az I. István
Szakképzõ Iskola karbantartá-
sát a DC Dunakom Kft. végzi a
nyár közepétõl. Az errõl szóló
szerzõdést már aláírták az ön-
kormányzattal.

2006 óta látja el a városüze-
meltetési feladatokat a DC
Dunakom Kft. Az év második
felétõl ehhez kapcsolódóan
már az oktatási intézmények
karbantartását is a cég végzi.
Az intézményi karbantartás két
fõ részbõl áll, tájékoztatott
Kudorné Szanyi Katalin rész-
legvezetõ. Elsõként a heti rend-
szerességgel történõ ellenõrzé-
sek során felmérik a keletkezõ
hibákat, erre épül majd a ter-
vezhetõ hibaelhárítás. Váratla-
nul jelentkezõ probléma esetén
az intézményvezetõk közvetle-
nül is kérhetik az azonnali in-
tézkedést. A nagyobb, beruhá-
zást igénylõ feladatokat a terv-
szerû karbantartás keretében,
az önkormányzattal egyeztetve
végzik el a kft. szakemberei. A
szerzõdés szerinti másik fontos

terület a 14 intézmény területén
lévõ játékok karbantartása. 
– Sikerült elérnünk, hogy ma
már a város valamennyi közté-
ri játszótere megfelel az elõírá-
soknak. Amikor felmértük az
oktatási intézmények területén
található játéktereket, kiderült,
hogy ott korántsem olyan jó a
helyzet – mondta el Kudorné
Szanyi Katalin. Elkészült egy
lista, amelyen szerepel vala-
mennyi karbantartásra váró ját-
szótér, amelyeket az év végéig
bevizsgáltatnak, szabványossá
teszik. Vannak játékeszközök,
amelyeket le kell szerelni vagy
némi átalakítással még mûkö-
dõképessé lehet tenni. Emellett
elkerülhetetlen feladat a játé-
kok alá úgynevezett ütõfelüle-
teket lerakni, hiszen a biztonsá-
gos üzemeltetéshez ez is szük-
séges és az elõírásoknak csak
így felel meg. Az elmúlt hóna-
pokban átfogó felméréseken
térképezték fel az oktatási in-
tézmények állapotát a DC
Dunakom Kft. munkatársai, ez
alapján indul majd a karbantar-
tás és a nyári felújítás.      -dal-

Egy kézben a karbantartás

Nyílt napot szervezett és rajz-
pályázatot hirdetett a Paksi
Vízmû Kft. a Magyar
Víziközmû Szövetség „Csap-
víz – bármikor megengedhe-
ted magadnak” elnevezésû or-
szágos kampányához csatla-
kozva. A nyílt nap keretében
általános és középiskolás diá-
kokat vártak üzemlátogatásra,
akik a szennyvíztisztító
üzemben megismerhették a
telep, illetve az akkreditált la-
boratórium mûködését, az al-
kalmazott technológiákat, a
víztisztító telepen pedig arról
tájékozódhattak, milyen utat
jár be a víz a tizenegy darab
mélyfúrású kúttól a pohárig,
illetve a víztározókig. A kam-
pány keretében a víz világ-
napjához kapcsolódó rajzpá-
lyázatot is hirdetett a cég pak-
si általános iskolásoknak,
amelyre március 31-ig várták
a vízrõl szóló rajzokat, fest-
ményeket, plakátokat, kis-
plasztikákat. A felhívásra 135
pályamunkát küldtek be a
gyerekek. Az eredményhirde-
tést április 9-én tartották a
mûvelõdési központban, ahol
egyben kiállítás nyílt az alko-
tásokból. 
A csapvizet népszerûsítõ
kampányt azért hívták életre,
hogy növeljék az ivóvíz
presztízsét, illetve széles kör-
ben felhívják a figyelmet a
csapvíz szervezetre gyakorolt
kedvezõ hatására, elõnyeire.
Arra, hogy a csapvíz kiváló
szomjoltó, egészséges; biz-
tonságos, mert az egyik leg-
alaposabban ellenõrzött élel-
miszer; kényelmes, hiszen fo-
lyamatosan rendelkezésre áll.
És nem utolsósorban takaré-
kos, mivel fogyasztásával
nem szaporítjuk a kidobott
pillepalackok számát, ráadá-
sul az elhasznált vizet a víz-
mûvek elvezetik és megtisz-
títják, használatával kíméljük
környezetünket.             -kgy-

Bármikor
megengedheted
magadnak

A Föld napjához kötõdõen a
fenti címmel rajzpályázatot
hirdet óvodásoknak, általános
és középiskolásoknak az ÖKO
Munkacsoport. A feladat, hogy
megjelenítsék a város termé-
szeti és épített értékeit (melyek
listája megtalálható a
www.paksihirnok.hu Közérde-
kû rovatában). A cél, hogy fel-
keressék ezeket az egyedülálló
értékeket, ismerjék meg, és a
jövõben közösen vigyázzanak
rájuk. A tetszõleges techniká-
val készült pályamûveket A/4
vagy A/3 méretben várják. A
pályamunkát jeligével kell el-
látni, és mellé zárt borítékban
mellékelni az alkotó nevét,
életkorát, telefonszámát. A be-
küldött munkákat a VMK kis-
kiállítójában tárják majd a
nagyközönség elé április 22-
én. Beküldési határidõ április
17, délután 4 óra. Cím: Paks
Tolnai út 10., Hétszínvirág
óvoda. Információ: okoalapit-
vany@ gmail.com.

Ismerd meg, 
vigyázz rá!
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Egyre közelebb Önhöz
Pakson nyitotta meg legújabb fiókját az UniCredit Bank

A fióknyitás kapcsán
Rák Vilmossal, a paksi
új UniCredit bankfiók
igazgatójával beszél-
gettünk.

Örülünk, hogy Pakson is fió-
kot nyitottunk. 2008 végére
országos hálózatunk folyama-
tos bõvítésének köszönhetõen
fiókjaink száma elérte a 115-
öt. Természetesen tapasztal-
juk, hogy az internetes és tele-
fonos bankolás napról napra
népszerûbbé válik, tudjuk
azonban azt is, hogy partne-
reinknek nagyon fontos a
rendszeres személyes kapcso-
lattartás.

A magyar UniCredit
Bank az UniCredit Cso-
port része. Mit érdemes
tudni ez utóbbiról?

Az UniCredit Csoport böl-
csõje ott ringott, ahonnan
Európa újkori pénzügyi fejlõ-
dése elindult. Évszázados

lombard-bajor-osztrák pénz-
ügyi hagyományok gazdagít-
ják csoportunk múltját, s a
jelenben is a kontinens egyik
meghatározó bankcsoportja
vagyunk. Nem csak Olaszor-
szágban, Németországban
és Ausztriában tartozik az
UniCredit a vezetõ pénzügyi
házak közé, hanem azt külön
is érdemes tudni, hogy Kö-
zép- és Kelet-Európában
nagy elõnnyel piacvezetõk
vagyunk. Több mint 4000 fi-
ók, 83 000 munkatárs, 28
millió magán- és vállalati
ügyfél a régiónkban – ezek a
tavalyi számok magukért be-
szélnek. Szakmai munkánkat
elismerések is igazolják,
csak példaképp említem,
hogy 2007-ben az angol
The Banker tekintélyes pénz-
ügyi szaklap az UniCreditnek
ítélte „Az év bankja” Közép-
és Kelet-Európában díjat.
Idehaza pedig tavaly kaptuk
meg a Superbrands címet, és
a rangos hazai „Az év bank-
ja” versenyen is gyõztünk
kétéves rugalmas betéti ter-
mékünkkel „Az év lakossági
megtakarítási terméke
2008” kategóriában.

Hogyan profitálhatnak
a nemzetközi háttérbõl
a magyar ügyfelek?

Kézzelfogható elõny, hogy
amikor a család a horvát
tengerpartra utazik vagy ki-

ugrik Bécsbe, Pozsonyba, de
akár Isztambulba, akkor
ügyfeleink UniCredit betéti
bankkártyájukkal – a part-
nerkártyát kivéve – díjmente-
sen tudnak készpénzt felven-
ni az UniCredit-bankau-
tomatákból. Ez a nem kevés
spórolást eredményezõ szol-
gáltatás természetesen a vál-
lalkozások számára is kedve-
zõ. Honlapunkon, a
www.unicreditbank.hu címen
pontosan felsoroljuk, hogy
hazánkban hol, ezen túl pe-
dig melyik 17 további or-
szágban élhetnek ügyfeleink
ezzel az ingyenes lehetõség-
gel. A magyar turisták leg-
gyakoribb úti céljai ott szere-
pelnek a listán.

Természetesen vállalati ügy-
feleinknek is nemzetközi vá-
lasztékú és színvonalú szol-
gáltatásokat kínálunk. Szak-
értelmünk, partnerségünk
segít a hazai és az uniós le-
hetõségek kihasználásában
ugyanúgy, mint a nemzetkö-
zi pénzügyletek gyors és za-
vartalan lebonyolításában.
Az éppen induló helyi vállal-
kozások és a fejlõdésüket
tovább folytatók egyaránt
igényeiknek megfelelõ kíná-
lattal találkoznak bankunk-
ban.

A paksi fiók milyen ter-
mékekkel, szolgáltatá-
sokkal várja az

UniCredit Bank jelenlegi
és leendõ ügyfeleit?

Széles körû pénzügyi szolgál-
tatásokat kínálunk – a szám-
lanyitástól a befektetéseken át
a projektfinanszírozásig. Nagy
hangsúlyt fektetünk a magas
színvonalú kiszolgálásra, és
folyamatosan, rugalmasan al-
kalmazkodunk a változó piac-
hoz és az ügyfelek egyéni igé-
nyeihez. Meggyõzõdésünk,
hogy csak akkor tudunk növe-
kedni és sikeresek lenni, ha
munkatársaink jó szakembe-
rek, és ha szolgáltatásainkat
az ügyfelek könnyen, kényel-
mesen és közvetlenül elérik.
Egyik legfontosabb célunk,
hogy ügyfél-elégedettség
szempontjából a hazai piac
vezetõ bankjává váljunk.

Hol és milyen idõpon-
tokban várja az ügyfele-
ket az új UniCredit
bankfiók?

Kollégáimmal együtt szép és
kényelmes környezetben, szín-
vonalas kiszolgálással fogadjuk
nemcsak ügyfeleinket, hanem
az érdeklõdõket is a 
Dózsa György út 63-73.  szám
alatt található fiókunkban hét-
fõn 8-17, keddtõl csütörtökig
8-16, pénteken pedig 8-15 óra
között. Honlapunkon, a
www.unicreditbank.hu címen,
illetve a 06-40/50-40-50 szá-
mú, helyi tarifával hívható
számunkon is kaphatnak tájé-
koztatást az érdeklõdõk. Ab-
ban is biztos vagyok, hogy
ajánlatainkból az ügyfeleink
sokat profitálnak majd. Akció-
inkra tehát mindig érdemes
lesz odafigyelni.      

(X)

2009 márciusától új bankfiókban várja és szolgálja ki
paksi ügyfelei pénzügyi igényeit az UniCredit Bank. A
pénzintézet fiókhálózatában mind a lakossági, mind a
vállalati, vállalkozói ügyfelek gyorsan és kényelmesen
intézhetik banki ügyeiket.

További információ:
www.unicreditbank.hu
Telefon: 06-40/50-40-50



Kézdivásárhelyen vendégszere-
pelt a Paksi Városi Vegyeskar. A
városok kórusai nem elõször ta-
lálkoztak egymással. A kapcso-
latfelvétel már korábban meg-
történt, ennek eredményeként a
kézdivásárhelyi kórus tavaly au-
gusztus 20-án Pakson járt, ekkor
hívták meg a vegyeskart a már-
cius végi fesztiválokra, mondta
el Kern József, aki az önkor-
mányzatot képviselte a testvér-
városi utazáson. Vegyeskarunk
két kórustalálkozón szerepelt
Kézdivásárhelyen. Az elsõ na-
pon gyermek- és kamarakóru-
sok léptek fel a Felsõháromszéki
Katolikus Templomi Kórusok
15. találkozóján. Másnap a
program a vegyeskarok elõadá-
saival folytatódott, a Seprõdi Já-

nos Kórusszövetség tagegyesü-
leteinek 9. kórustalálkozóján, tá-
jékoztatott Nikl Márta, a Paksi
Városi Vegyeskar kórusvezetõ-
je. – A második napon léptünk
fel nagyobb lélegzetvételû mû-
sorral, Rossini, Bárdos Lajos és
Kodály Zoltán mûvek is szere-
peltek a repertoárunkban – tud-
tuk meg Cseke Gábor karnagy-
tól, aki elmesélte: mûsoruk any-
nyira tetszett a közönségnek,
hogy egy ráadás dalt is énekel-
tek. A fellépések mellett a kör-
nyék néhány nevezetességével
is megismerkedhetett a Városi
Vegyeskar tagsága. Bár a két
nap alatt szabadidõs programok-
ra nemigen maradt idõ, jártak
Gelencén és megkoszorúzták a
Nyerges-tetõn a szabadsághar-
cosok emlékmûvét. A két kórus
közötti újabb találkozó idõpont-
ja még nem körvonalazódott, de
addig is e-mailen és telefonon
tartják a kapcsolatot. 

-dal-
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16 fõs, újságírókból és turisz-
tikai szakemberekbõl álló
csoport ismerkedett Paks ne-
vezetességeivel a Paksi Tu-
risztikai Információs Iroda
szervezésében. A program
célja elsõsorban a figyelem-
felkeltés és a lehetséges láto-
gatók megszólítása volt. 

Kisbusszal járta a várost és
környékét az újságírókból és
utazásszervezõkbõl álló cso-
port. – A szakma érdeklõdését
sikerült felkeltenünk – mond-
ta el Czink Dóra szervezõ –,
hiszen olyan sokan jelentkez-
tek a tanulmányútra, hogy so-
kakat vissza kellett utasíta-
nunk. Ezért már most megfo-
galmazódott, folytatásképpen
jövõre kétnapos programot
szervezünk a szakma részére
– tette hozzá a Paksi Turiszti-
kai Információs Iroda vezetõ-
je. Minden helyi látványosság
megismerése nem fért bele az
egynapos látogatásba. A szak-
emberek megtekintették a
belvárost, a Makovecz temp-
lomot, a halászcsárdát, a kép-
tárat és az atomerõmû látoga-
tóközpontját. 

– Az Erzsébet szálló és kör-
nyéke a Deák házzal nagyon
megtetszett, illetve a város
korábbi szocialista érában fel-

épített emlékei is amolyan
örökségtúraként mindenkép-
pen eladhatók lennének, ha-
sonlóan, mint a közeli Duna-
újvárosban – összegezte a lá-
tottak alapján véleményét
Molnár Attila, az egyik ma-
gyarországi utazási iroda ve-
zetõje. Vereczkei András új-
ságíró szerint viszont azokat a
rejtett értékeit kellene a tele-
pülésnek a turizmusban érté-
kesíteni, amelyeket nagyon
sokan nem is ismernek. Õ lá-
togatása tapasztalatai alapján
azt mondta, hogy az atomerõ-
mû látogatóközpontjával, a
Duna-parttal és a barokk bel-
város kombinációjával érté-
kes idegenforgalmi terméket
lehetne kínálni. – A gazdasági
válság valószínûleg a belföldi
turizmust fogja erõsíteni. Ha
megfelelõ megjelenést bizto-
sítanak Paksnak a hazai pia-
con, akkor mindenképpen el-
adható – hangzott el a tanul-
mányút értékelésekor. A szak-
mai nap a Sárgödör téren zá-
rult, ahol a Paksi Sárgödör té-
ri Présháztulajdonosok Egye-
sületének tagjai ismertették a
csoporttal a hely történetét,
majd vendégül látták a turisz-
tikai szakembereket.               

Dallos Szilvia

Paksot tanulmányozták

Ma már az
utazni vá-
gyók az uta-
zásszervezõk
szinte meg-
számlálhatat-

lan ajánlatai közül válogathat-
nak. De honnan tudjuk, hogy a
kiválasztott utazási iroda meg-
bízható-e vagy sem? Ha nem
sajnálunk pár percet áldozni ar-
ra, hogy biztosak lehessünk
nyaralásunk sikeres megszer-
vezésében, akkor két hivatalos
szervhez fordulhatunk infor-
mációért. A Magyar Utazás-

szervezõk és Utazásközvetítõk
Szövetsége (www.muisz.com)
jelenleg 250 tagot számlál. Az
elmúlt 35 év alatt csupán egy
utazásszervezõ ment csõdbe a
szövetségen belül, vagyis akit a
MUISZ tagjai között tudha-
tunk, nagy valószínûséggel el-
utaztat és haza is hoz minket.
Minden tour operátornak ko-
moly szakmai engedélyekkel
kell rendelkeznie. A Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatalnál (www.mkeh.gov.
hu) jelenleg 1150 céget jegyez-
nek ezzel  a tevékenységi kör-

rel. Sajnos nem egy esetben ta-
lálkozhattunk azzal, hogy az
egyik nap bebukott iroda
hamarosan más néven, új enge-
déllyel de ugyanazzal a tulaj-
donosi körrel folytatja az uta-
zásszervezést. Mint ahogy az
élet egyéb területein, itt sem árt
az elõvigyázatosság. Ha szak-
emberhez fordulunk, korrekt
felvilágosítást kaphatunk arról,
melyek a megbízható, illetve az
elkerülendõ irodák. 

A választáskor tartsuk szem
elõtt az ár-érték arány fontos-
ságát, miszerint „olcsó útnak
híg a leve”, így nem érhetnek
minket kellemetlen meglepe-
tések.
Czink Dóra, a Paksi Turisztikai

Információs Iroda vezetõje

UtazzUnk!

Megbízható vagy sem?

Erdélyben énekeltek

1%
A Gyermekparadicsom Alapít-
vány a Paks, Eötvös utca óvodá-
ért ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik személyi jö-
vedelemadójuk 1%-át az alapít-
vány javára felajánlották. Az így
befolyt összeget, 157.075 Ft-ot a
gyermekek kirándulására, gyer-
mekprogramok támogatására for-
dítjuk. Kérjük, továbbra is támo-
gassák az alapítványt! Köszönet-
tel, az alapítvány kuratóriuma és
a gyerekek.
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Egyik fontos állomása volt
Paks annak a jótékonysági akci-
ónak, amit a Bonyhádi Easy
Star Egyesület sportolói szer-
veztek. Ez volt a harmadik al-
kalom, hogy a Pécsi Gyermek-
klinikáért futottak. Idén azt a
célt tûzték maguk elé, hogy a
klinika felújítása mellett de-
monstrálnak, és ahhoz igyekez-
nek pénzt gyûjteni. Hétmillió
forint összegyûjtésének remé-
nyében vállalkoztak a Buda-
pest-Pécs távolság lefutására,
ez jóval hosszabb volt, mint az
elõzõek, hiszen elsõ évben
Bonyhádról, tavaly Paksról raj-
tolt a mezõny. Persze nem min-
den alap nélkül fogtak hozzá a
220 km-es távnak, azok, akik
elejétõl végig teljesítették, nem
elõször vállalkoztak ilyen em-
bertelennek tûnõ feladatra. Az
akció vezéralakja Tamás Zsolt,
a bonyhádi vasember, aki ultra-
triatlon világkupa-gyõztes és az
egyetlen olyan ember a világon,
aki kétszer teljesítette Deca
Ironman Day, azaz a tíz nap
alatt tíz ironman próbát. A tíz-
napos viadal minden napján 3,8
kilométert úsznak, 180 kilomé-
tert kerékpároznak és a lefutják
a maratoni távot (42,195 km). 

Tamás Zsolt március végi jóté-
konysági futásához több sport-
társa csatlakozott, többen pedig
védnökként igyekeztek az ügy
mellé állni, így Halász Judit,
Vörös Zsuzsanna, Nagy Bandó
András, illetve Gyenesei István

sportért felelõs miniszter. A de-
monstráló futáshoz az érintett
városokban – Budapest, Érd,
Ercsi, Dunaújváros, Dunaföld-
vár, Paks, Szekszárd, Bonyhád,
Pécs – csatlakozhattak mind-
azok, akik egyetértve a bonyhá-
di vasember kezdeményezésé-
vel segíteni szeretnék a gyer-
meksebészeti ellátást, népszerû-
síteni a testmozgást és az egész-
séges életmódot. 

A futók március 28-án reggel
indultak Budapestrõl a Lánc-
hídtól, Paksra nem sokkal éjfél
után érkeztek. A Fortuna Rádió
szerkesztõségében tartottak rö-
vid pihenõt, miután a rádió elsõ
évtõl fogva támogatója a jóté-
konysági futásnak. Erre az alka-
lomra rendkívüli élõ adással ké-
szült a stáb, így Pakshoz köze-

ledve a rádióból értesültek a fu-
tók arról, hogy Süli János, a
Paksi Atomerõmû Zrt. vezér-
igazgatója ötmillió forint átuta-
lására tett ígéretet. A hírt Ko-
vács Antal olimpiai és világbaj-
nok cselgáncsozó jelentette be,
aki Braun Ákos és több paksi
magánember és vállalkozó tár-
saságában a futókhoz is csatla-
kozott. Tamás Zsolt, a vasem-

ber szinte könnyekig meghatva
fogadta a hírt.

Az egyedülálló akcióval pár-
huzamosan egy számlán is fo-
gadták az adományokat, útköz-
ben pedig egy urnát vittek ma-
gukkal. Péter Albert paksi vál-
lalkozó hallva az ügyrõl, amiért
demonstráltak a futók, pénztár-
cáját és sportcipõjét is magához
véve érkezett a Fortuna Rádió-
hoz, és társult a csapathoz,
amelyhez Dunaföldvárnál és a
Gyûrûsnél paksi hosszútávfu-
tók is csatlakoztak már.

A paksi felajánlások jelentõ-
sen hozzájárultak ahhoz, hogy
szinte maradéktalanul teljesül-
jön a futók álma: Tamás Zsolték
közel hatmillió forinttal a „zse-
bükben” érkeztek Pécsre vasár-
nap este. 

A sportoló elmondta lapunk-
nak, hogy szeretne még sok ver-
senyen rajthoz állni és célba ér-
ni, jó ügyeket szolgálva haszno-
sítani azt a népszerûséget és is-
mertséget, amit elért. Tamás
Zsolt abban bízik, hogy idén is
eljut Mexikóba, hogy harmad-
szor is teljesítse a Deca Ironman
Dayt, amivel beírná nevét a re-
kordok könyvébe.   Vida Tünde

Kitettek magukért a paksiak

Tamás Zsolttal (a háttérben balra) futott egy szakaszon Kovács
Antal (elõtérben) olimpiai és világbajnok cselgáncsozó is.

Negyven bejegyzett taggal mû-
ködik Paks harmadik nyugdíjas-
klubja, mely ettõl az évtõl hiva-
talosan is bejegyzett Delelõ
Nyugdíjas Egyesületként tevé-
kenykedik. Székhelye a városi
mûvelõdési központ, a nagy-
klubban szervezik ugyanis ösz-
szejöveteleiket. Wollner Pál, az
egyesület elnöke elmondta, az õ
klubjuk csak nevében nyugdí-
jas, a célközönség az Atomerõ-
mûbõl 50-60 évesen nyugállo-

mányba vonult még aktív polgá-
rok. – A fiatal nyugdíjasoknak
olyan programlehetõségeket
kell biztosítani, melyek érdeklik
õket. Tagjaink többsége az
atomerõmûben dolgozott, mû-
szaki beállítottságúak. Nyugdí-
jazásuk óta csak a médiumokból
értesülnek arról, hogy mi törté-
nik korábbi munkahelyükön,
ezért összejöveteleinkre igyek-
szünk olyan elõadókat hívni,
akik számukra érdekesek – fo-

galmazott Wollner Pál, a Delelõ
Nyugdíjas Egyesület elnöke. A
klub több kirándulást is szervez
tagjainak, de az Atomerõmû
Egészségcentrumával is felvet-
ték a kapcsolatot. Többen közü-
lük elvégezték már a Légy netre
kész internetes tanfolyamot is. 

Márciusban a Pákolitz István
Városi Könyvtárba Gutai István
hívó szavára érkeztek. – Számos
nyugdíjas korú könyvtári ta-
gunk van. A mostani látogatá-
son igyekszünk bemutatni szol-
gáltatásunkat, különös tekintet-
tel a könyvtári adatbázisainkat,

valamint a hangos könyveket –
mondta el az intézmény igazga-
tója. Idén októberben az immár
hagyományos könyvtári napo-
kon a nyugdíjasokat, a nagyma-
mákat és nagypapákat várják
majd, ennek lebonyolításában is
segédkezik majd a Wollner Pál
vezette egyesület. A Delelõ
nyugdíjasklub következõ nagy
rendezvénye április 18-án lesz.
Akkor húsvéti élõzenés, táncos
batyusbált szerveznek, melyre
nemcsak a tagokat, hanem min-
denkit szeretettel várnak.

Faller Gábor

Fiatal nyugdíjasok

Tisztelet Paksnak!

A fenti címmel levelet tett közzé dr. Pintér András gyermeksebész
professzor, amelyben õszinte köszönettel és tisztelettel fordul a
paksi atomerõmû, a paksi vállalatok és polgárok felé. „Az Önök
önzetlen anyagi támogatása, segítsége nélkül nem érhette volna el
a jótékonysági futás a célját és nem kerülhetett volna sor a Gyer-
mekklinika Sebészeti Osztály két mûtõjének felújítására.” – áll a
sebészeti osztály levelében, ahol már sok paksi gyermeknek segí-
tettek egészsége visszanyerésében. 
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A paksi kistérség kulturális in-
tézményeirõl, azok elérhetõsé-
geirõl, különféle rendezvé-
nyekrõl tájékozódhatnak azok,
akik kezükbe veszik a napok-
ban megjelent Paksi Kistérségi
Kulturális Kalauzt. Az infor-
mációs füzetet a Paksi Kistér-
ségi Közkincs Kerekasztal je-
lentette meg ezer példányban.
Bodó Katalin koordinátor, a
kistérség közmûvelõdési és
múzeumi referense elmondta,
hogy a térség minden települé-
sén hozzá lehet jutni a kiad-
ványhoz a mûvelõdési intéz-
ményekben, polgármesteri hi-
vatalokban. Segítséget nyújt
azoknak a civileknek, közössé-
geknek, alkotóknak és elõ-

adóknak, akik kapcsolatot sze-
retnének teremteni a különféle
kulturális intézményekkel, de
egyben kedvcsináló és invitáló
is a kistérség rendezvényeire.
A kiadvány a tervek szerint el-
sõ állomása egy sorozatnak,
amely a kistérség kulturális
közkincseit mutatja be.

A Közkincs Kerekasztal a
paksi kistérségben 2007 no-
vemberében kezdte meg mû-
ködését tizenkét alapító taggal.
Volt köztük polgármester, mû-
velõdési és teleházvezetõ,
könyvtáros, illetve különféle
szervezetek képviselõje. Az el-
sõ ciklus zárásakor már meg-
haladta a harmincat a létszám,
ami ennél jóval több szervezet

képviseletét jelentette, mondta
el Bodó Katalin. Hozzátette,
hogy a grémium egy sikeres
pályázat nyomán jött létre és
mûködött egy éven át, majd
újabb egy ciklusra nyert pénzt
az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium pályázatán, így ez
év májusáig biztosított a mû-
ködés. 

Az eddig végzett munkát ösz-
szegezve Bodó Katalin el-
mondta, hogy elsõ évben gyak-
rabban találkoztak, hogy meg-
ismerkedjenek egymással és a
térség kulturális adottságaival.
Elkészítették a kistérségi adat-
bázist, dolgoztak a közmûvelõ-
dési fejlesztési elképzelésen,
hasznos elõadásokat hallgattak

meg. Legutóbbi találkozójukat
Sárszentlõrincen tartották, ahol
a helyi értékekre épülõ telepü-
lésfejlesztés példáit nézték
meg. 

A munka folyik tovább, s ak-
kor sem szakad meg, ha május
után, amikor a második évad is
véget ér, nem lesz pályázati tá-
mogatás, hiszen sok minden
fõként nem pénz, hanem in-
kább akarat kérdése. Folytatják
az adatbázis frissítését és a
közmûvelõdési stratégiai terv
elkészítését. Nagyon alapos
helyzetelemzés készül el a kis-
térség kulturális életérõl, majd
azt fejtik ki, hogy milyen lépé-
sekre van szükség, hogy a kö-
zösen kitûzött célt elérhessék.
Ez utóbbit a paksi kistérség
kulturális felvirágzásában je-
lölték meg.                        -vt-

2009. április 10. 15 Paksi Hírnök

A térség kincseit rendszerezik

Éremesõ hullt az idei duna-
kömlõdi borversenyen. A pál-
mát a vörösek vitték, amelyek
a zsûrielnök, Tilky Péter érté-
kelése szerint ebben az évben
a környék legjobbjai lettek, s
megközelítik a szekszárdiak
minõségét. Harminckilenc
mintából nyolc aranyat, tizen-
hat ezüstöt, nyolc bronzérmet
kapott. A fehéreknél négy-hét-
tizenhárom az arany-, ezüst-

és bronzérmek száma. Rozé
kategóriában három ezüst, há-
rom bronz, sillereknél egy
ezüst, egy bronz talált gazdá-
ra. Két borász nagyarany-
éremmel a zsebében térhetett
haza. Fehér Józsefnek egy
óbora, Spiesz Józsefnek egy
2008-as cabernet savignonja
kapott 19 pontnál többet.
Spiesz József egyébként is jól
szerepelt a „hazai pályán”, a

nagyarany mellé négy arany-,
három ezüstérem az idei mér-
lege.

A Sárgödörtéri Présháztulaj-
donosok Egyesületének bor-
versenye több éves hagyo-
mánnyal bír, de mégsem szok-
ványos, hiszen a vizsgázott
borbírák mellett bárki részt ve-
het az értékelésben. Ez a mód-
szer Polgár Zoltán szerint a bo-
rok minõségének javulását
hozza, mert mindenkinek na-
gyobb rálátást jelent a követel-
ményekre, és jobban szembe-
sülhetnek a hibákkal.  Idén öt-
vennégy gazda 109 bormintá-
ját közel ötvenen értékelték. A
három bizottságban kilenc bor-
bíró garantálta a szakmai ala-
pokat. Csupán hat bor nem mi-
nõsült, a többi oklevelet vagy
érmet ért. Tizennyolc bor ka-
pott aranyérmet, közülük a leg-
magasabb pontszámmal Fritz
János cabernet savignonját ju-
talmazták a bírálók. A legjobb
fehér bort idén Fehér József
nevezte a versenyre. A sillerek
között egy, az óborok között
két aranyérmes bort találtak, a
rozék között viszont egyet
sem.                              -vida-

Borversenyek idején

Lakossági virágosítási ver-
senyt hirdet a paksi „Együtt
a parlagfû ellen” Alapítvány
az önkormányzat támogatá-
sával. A környezetvédelem
iránt elkötelezett szervezet
1997 óta hirdeti meg a ver-
senyt, amelyre idén leg-
szebb virágos kertes ház, vi-
rágos lépcsõház, illetve vi-
rágos utca kategóriákban
várják a jelentkezéseket.
Nevezési lapot az alapít-
vány székhelyén, a Geszte-
nyés utca 24. száma alatt,
faxon a 75/510-413-as fax
számon, a parlagfu@t-
online.hu e-mail címen le-
het kérni, vagy letölthetõ a
web.t-online.hu/parlagfu ol-
dalról, illetve beszerezhetõ
a polgármesteri hivatal por-
táján. A nevezési határidõ
április 30. Az alapítvány
felhívja az érdeklõdõk fi-
gyelmét, hogy a versenyben
csak a közterületrõl belátha-
tó virágos részeket tudják
értékelni.         Kohl Gyöngyi

Keresik a 
virágos házakat,
utcákat
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1964 óta József Attila születésnapján, áp-
rilis 11-én ünnepeljük a költészet napját.
Jeles nap. Ma már szinte minden nap je-
les nap. Mindennek „külön napja” van.
Ünneplésre szánt, kiemelkedõ alkalom.
Elgondolkodtató, szüksége van-e a költé-
szetnek vagy József Attilának külön ün-
neplésre? Egyébként is hajlamosak va-
gyunk a költészetet a magyar költõk sor-
sán keresztül nézni, s ezzel együtt haláltu-
saként szemlélni költeményeiket. Nem
vesszük észre bennük az izgalmas szürre-
alizmust, a szerelmet, ami teljesen mind-
egy, hogy beteljesült vagy csupán vágya-
kozás, a fontos, hogy jelen van. Nem lát-
juk a tájon át a finom erotikát, a közéleti
hangokat, az erõt. Úgy ünnepelünk (sok
esetben), hogy teljesen beleszomorodunk
a költeményekbe. És nem csupán április
11-én… 

Legutóbbi olvasmányom József Attiláról
Asperján György könyve volt. Egy életre-
gény, melynek minden szereplõjét az adott
történelmi, emberi szituációban rajzolja
meg a szerzõ. A legrendszerezettebb, Sza-
bolcsi Miklós által kifejtett József Attila-
képpel szemben a fikcióra épülõ Asperján
regény tanulságos olvasmány volt. 

Több, képzelet által befolyásolt történet
ismert József Attiláról: Lesznai Anna pél-
dául úgy ismerkedett meg a költõvel Bécs-
ben, hogy felfigyelt egy bútorszállító fia-
talemberre, aki Ady verseket szavalt.

Az Asperján-regény hús-vér emberré
változtatja a szövegszerû létezésbe szám-
ûzött költõt. Asperján György nem legen-
dásítja a költõ alakját, nem menti fel, kí-

vülálló marad, nem torzítja a József Atti-
la kultuszt.

Az olvasmányos, apró részleteket sem
nélkülözõ kötetbõl egy egészen új József
Attila kép bontakozik ki…

És persze szüksége van a költészetnek
és József Attilának külön ünneplésre.
Legyen (legalább) egy nap, mely a köl-
tészetrõl: Kormos Istvánról, Tersánszky
Józsi Jenõrõl, Sinka Istvánról (is) szól.
És persze legyen még több alkalom,
hogy nyugodtan üljünk egy könyv mellé.
És fõképp legyenek olyan pillanatok,
amikor önfeledten és gondok nélkül
ülünk le olvasni, nem azon tûnõdve, va-
jon mit mulasztunk el, ha „csak úgy”
odakuporodunk egy könyv fölé, és köz-
ben nézzük, „hogy úszik el a dinnye-
héj”.                 

Tell Edit
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Hogy is volt az régen, amikor
az ünnep ünneplõt jelentett? És
nem csupán az ünneplõ ruhát,
hanem az ünneplõ embert is?
Amikor a húsvét elõtti héten
nem a papír tízeseket, húszaso-
kat, ötveneseket, százasokat
majd kétszázasokat gyûjtötték
a családok, hanem azt figyel-
ték, milyen lesz az idõjárás,
tudnak-e bokrétát kötni a lo-
csolóknak?

Mert voltak vidékek és vol-
tak évek, ahol és amikor még
minden annak látszott, ami va-
lójában volt. Pontosan elkülö-
nült egymástól minden évszak
és minden ünnep. A hétköz-
napok becsülete és az ünnep-
napok tisztelete külön-külön
és mégis együtt alakította a
közösséget.

És éltek a szokások. Úgy iga-
zán. Nem fesztiválokon és ren-
dezvényeken, hanem a min-
dennapokban: a törõdött, fá-
radt, sokszor összekuszálódott
hétköznapok egy zárt, rende-
zett állapotot, alkalmat keres-
tek maguknak. S vajon mi az
értelme a szokásoknak? Egy-
részrõl, hogy az embert alkal-
mazkodásra kényszerítik. Más-
részrõl a szokások visszatükrö-
zõdnek társadalmi környeze-
tünkben, ahol az általuk hor-
dott értékek hagyományozód-
nak. Tehát a szokásokat az
adott közösség alakítja ki, tart-

ja össze, éli meg természetes
viszonyok között, és örökíti át
a következõ generációnak.

A húsvéthoz kapcsolódóan
számos szokás alakult ki és
maradt fenn Magyarországon.
Megünnepléséhez a falusi kö-
zösségekben különféle, nem
egyházi szervezésû, vallásos
rítusok, szokások és hiedelmek
fûzõdtek, részben az egyházi
liturgiával, rítusokkal szoros
kapcsolatban, részben attól
függetlenül.

A régi korok emberei sok szál-
lal kapcsolódtak a természethez.
Munkájukat, mindennapi életük
rendjét, örömeiket, bánataikat is
befolyásolta a természet örök
változása. A tél és a nyár kettõ-
sében az élet és a halál párhuza-
mát látták. Mindezek szabá-
lyozták életüket, melyet az ün-
nepek kisebb-nagyobb szaka-
szokra osztottak fel.

A húsvét ünnepe sok szálon
kapcsolódik a tavasz megérke-
zéséhez, s a megújulás, a ter-

mékenységgel összefonódó
népszokáskincshez. E népszo-
kások nagyrészt nem épülnek
be a keresztény vallás ünnepi
rítusaiba, hanem azzal párhu-
zamosan mint a falusi közössé-
gek ünnepi szokásai maradtak
fenn: a hagyományos sonkát
már szombat este, a böjt lezá-
rásával megkezdték. Vasárnap
a sonka mellé tojást, tormát fo-
gyasztottak. E nap ünnepi étele
a bárány.

Húsvéthétfõn a lányokat ki-
vonszolták a kúthoz, s vödör
vízzel leöntötték, vagy a patak-
hoz vitték, s megfürdették. A
locsolás az õsi termékenység-
varázsló és megtisztuló rítus-
ban gyökerezik. A húsvéti nép-
szokások sorát egy fehérvasár-
napi szokás zárta. A lányok ko-
matálat készítettek és elküldték
egymásnak. A kosárba, tálra
húsvéti tojás, kalács, ital ke-
rült. Ezzel a lányok örök barát-
ságot kötöttek, s ettõl kezdve
komának szólították és magáz-
ták egymást egész életükben…

S hogy mi maradt meg ebbõl
az ünnepbõl a mai ember szá-
mára? Minden, ami hite és
meggyõzõdése szerint a hús-
véthoz tartozik. Mert ma is
vannak vidékek és emberi tá-
jak, ahol õrzik az ünneplõt és
ebben a szép tavaszban bokré-
tát (is) kötnek a locsolónak.

Tell Edit

A húsvét
Hogy volt…?

Költészet napján

Tavaszvárás az 1940-es években, baloldalon Pákolitz István
és felesége barátaik társaságában. 
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Reneszánsz ruhákban is
fényképezkedhetnek mind-
azok, akik részt vesznek a
Városi Múzeum rendhagyó
tárlatvezetésén. Az intéz-
mény családi napján, április
25-én a látogatók megismer-
kedhetnek a régész, a nép-
rajzkutató és az újkortörté-
nész munkájával. Bepillan-
tást nyerhetnek a múzeum
zárt ajtói mögé: kiderül, mi-
ként folyik a mûtárgyak rak-
tározása, leltározása és a res-
taurálás. Hasonló nyílt nap-
pal várja ugyanezen a napon
az érdeklõdõket a Paksi Kép-
tár is, ahol megismerhetik a
kiállításokkal kapcsolatos
háttérmunkákat és a nem
hétköznapi épület történetét.
Az ingyenes programra elõ-
zetes bejelentkezés alapján
várják a vendégeket az intéz-
mények munkatársai.

kg

Családi nap a múzeumban

Tavaly hajszálon, idén sem sokkal többön múlt
az I. István Szakképzõ Iskola sikere a „tavaszvá-
ró kalandõrületen”. A paksi intézmény ötödik al-
kalommal nevezett a 24 órás internetes versenyre,
amit a tamási Vályi Péter Szakképzõ Iskola hirde-
tett meg. A biritói diákok és pedagógusok nagy el-
szánással készültek és vettek részt a programon,
ami – miként Süth Gabriella pedagógus elmondta
– rendkívül jó kaland volt. És õk annak ellenére,
hogy csupán játékról van szó, rendkívül komo-
lyan vették. Ennek eredményeként szinte minden
próbát sikerült teljesíteni, de a gyõzelemhez ez
nem volt elég, egy siklósi csapat vitte el a pálmát.
A feladatok hazánk történelméhez kapcsolódtak
és interneten keresztül érkeztek. A vetélkedõre eb-
ben az évben három megyébõl neveztek csapatok.

A Palacsintás király címû meséhez nem sok, de
a tréfához, jókedvhez annál több köze volt az elsõ
dunakömlõdi palacsintás király választásnak.
Korábban tíz éven át gombócversenyt hirdettek
április elsejére. Faragóné Kertész Alice
faluházvezetõ szerint eljött a váltás ideje. Egy
kömlõdi fiatal, Lacza Balázs ötlete nyomán a
gombócot palacsinta váltotta fel. Sütni kellett,
meg enni, persze nem csak úgy, hanem bekötött
szemmel. Szükség volt az ügyességre és a
szerencsére is. Mindezek alapján Fülöp Dávid

fejére került a korona. Királysága azzal
kezdõdött, hogy alattvalói – azaz a verseny többi
résztvevõje és a szervezõk – teljesítették a kíván-
ságait. Dávid nem volt kapzsi király, csupán
néhány egyszerû gyakorlatra – fél lábon állásra,
forgolódásra és fekvõtámaszra – bírta rá a tár-
saságot.                                Vida Tünde

Vetélkedõk a tavasz jegyében

Ma Paks a harmonika fõvárosa,
mondta köszöntõjében Barnabás
István alpolgármester a IV. Har-
monika Fesztivál megnyitóján.
A rendezvényt az „Ifjú harmoni-
kásokért” Alapítvány jegyzi, cél-
juk a tehetségkutatás-, illetve
gondozás, a hangszer népszerû-
sítése, fellépési lehetõség bizto-
sítása a fiataloknak, a tapaszta-
latcsere és kapcsolattartás. Az
egész napos program, amelyre
ismét több településrõl érkeztek
résztvevõk, a már hagyományos
versennyel indult. Az ifjúsági II.
kategóriában a gyõztes Kiss Ba-

lázs lett (fotónkon), a paksi mû-
vészeti iskola növendéke. Egy
fõdíj és egy különdíj gazdája ke-
restetett a felnõtt kategóriában,
elõbbit a szilágyi Perlaki Gábor
nyerte el, ezzel megvédve tava-
lyi elsõségét, utóbbit Kiss Julian-
na Beregszászról vihette haza.
Új programelem volt a versenyt
követõ mesterkurzus Alexander
Poeluev orosz harmonikamû-
vész irányításával, ami óriási si-
kert aratott a növendékek és a
közönség körében egyaránt, ér-
tékelt Papp Olga fesztiválszerve-
zõ, a paksi Pro Artis mûvészeti
iskola tanára. A harmonikafeszti-
vált gálamûsorral zárták, ahol a
verseny díjazottjai, valamint a
paksi, beregszászi és soroksári
harmonikaegyüttes mellett fellé-
pett Weszely Ernõ, Móger Péter
és Horváth István. A koncertet
Alexander Poeluev mûsorával,
illetve a harmonikások közös
produkciójával zárták.   -gyöngy-

Harmonika-fõváros

Fantasztikus eredménnyel
büszkélkedhet a dr. Czárné
Nagy Ildikó vezette paksi Csil-
lag Show-tánc Egyesület. Már-
ciusban rendezték a Modern
Tánccsoport Bajnokság orszá-
gos döntõjét Tatabányán, ahova
kilenc produkcióval jutottak
be. A társaság nagyon szépen
szerepelt, ugyanis Bach Balázs
elsõ helyezést ért el, csakúgy,
mint Bor Andrea és Márkos
András kettõse, illetve második
lett táncával a Bor Andrea,
Márkos András, Harmat Dóra,
Táibl Eszter, és Domsa Dalma
formáció. Ezzel a három pro-
dukcióval kijutott az egyesület
a világbajnokságra, amelyet a
görögországi Kateriniben ren-
deznek május 8-10. között.
Addig sem tétlenkednek az

egyesület tagjai, hiszen az ápri-
lis 4-én, Szerbiában megrende-
zett nemzetközi moderntánc-
fesztiválon kilenc 2. helyezést
és három 3. helyezést értek el a
paksiak.              Kohl Gyöngyi

Csillagos sikerek

A fotón az látható, amint a szakképzõsök szer-
zetesnek öltözve egy kolostorban mulatnak a
feladvány szerint. Maga a feladat-meghatáro-
zás is rejtjeles és rejtélyes volt, nagyon sok
fejtörést, kreativitást igényelt.
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Egy antikvár könyvkereskedés-
sel foglalkozó internetes portá-
lon találtam meg az elsárgult fü-
zetet, melyet a fenti címen Pak-
son adtak ki abból az alkalom-
ból, hogy 1948 pünkösd vasár-
napján ünnepi megemlékezés
keretében leplezte le a paksi get-
tóból 1944-ben elhurcolt és
mártírhalált halt polgári iskolai
tanár emléktábláját az egykori
tanítványaiból és kollégáiból
alakult emlékbizottság.  Székely
Sándor igazgató bevezetõjében
olvashatunk az egykori kolléga
életpályájáról, megtudhatjuk,
hogy az ünnepség nyitó szónoka
az egykori tanítvány és kolléga,
Ring Vince nyugdíjas polgári is-
kolai igazgató volt, de beszédet
mondtak a helyi Nemzeti Bi-
zottság és a politikai pártok kép-
viselõi is. Az emlékkönyvben,
melyet minden résztvevõ meg-
kapott, olvasható Günsz Gábor
1935-ben, nyugdíjazása alkal-
mából elmondott búcsúbeszéde
is, melyben elköszönt tanítvá-
nyaitól és kollégáitól. 

Günsz Gábor Cecén született
1870 decemberében, 1895. no-

vember 13-án került a nagyszöl-
lösi polgáriból Paksra a mate-
matika és a természettudomá-
nyok oktatására képesített tanár-
ként a paksi polgári fiúiskola
segéd-,  majd 1987-tõl rendes
(kinevezett) tanárának. Negy-
venévi tanári szolgálat után a
paksi polgáriból  ment nyugdíj-
ba 1935-ben. Halálának körül-
ményeirõl csak annyit tudunk,
hogy a paksi gettó lakóinak be-
vagonírozása után már nem tért
vissza a koncentrációs táborból. 

Sorsának felidézésével emlé-
kezzünk a holokauszt magyar
áldozatainak  mártíromságára!
Természetesen e terjedelmi ke-
retek közt egy életmû minden
fontos tényérõl képtelenség be-
számolni, csak két jellemzõ
mozzanatára utalnék.

Akkoriban általános szokás
volt, hogy telente a különféle
egyesületek, olvasókörök szá-
mára a polgári iskola tanárai is
tartottak elõadásokat, fõként
szaktárgyaik területérõl vagy
más, általánosabb, közérdeklõ-
désre számot tartó  témákból.
Günsz Gábor elõadásainak

anyaga az iskola értesítõiben is
megjelent, s az egyik, az 1910-
ben megjelent „Arról, ami el
van temetve” címû, melyben
beszámolt a Dunában alacsony
vízállásnál látható egykori ró-
mai erõd romjairól, a régészek
figyelmét is felkeltette. Kõhegyi
Mihály a paksi (imsósi) római
erõd eredetét kutatva beszámolt
Günsz Gábor elõadásáról, az ab-
ban a „paksi romokról” leírt
megfigyelésekrõl is. 

Az iskola és a tanulók számára
fontos és emlékezetes kezdemé-
nyezése, majd elfoglaltsága volt
a „csontgyûjtés” megszervezé-
se. Akkor még a nagy vegyipari
cégek az ipar számára nélkülöz-
hetetlen enyvet az elhullott álla-
tok  csontjából nyerték. A gyere-
kek már otthon elkezdték a ház-
tartási hulladékból a csontok ki-
válogatását, gyûjtését, majd  be-
vitték az iskolába, és a tanár úr
megszervezte, hogy a cég által
küldött speciális zsákokba  be-
töltsék, aztán  hajón feladták a
gyár címére, s  a leadott csonto-
kért cserébe értékes, izgalmas
könyveket kaptak. Minél többet

gyûjtöttek, annál több könyvet
kaptak, s ily módon a legszegé-
nyebb gyerekek is, akiknek
másképp könyvvásárlásra nem
telt volna,  szert tehettek saját
kis könyvtárukra, ha elég ügye-
sek és kitartók voltak.

Günsz Gábor emléktáblája
ma is megtalálható az egykori
polgári iskola, ma a Bezerédj
iskola Deák Ferenc utcai épüle-
tében, az aula falán,  emlékét a
Holocaust Emlékközpontban
az áldozatok névsora is õrzi,
neve a 2. sor 13. oszlopának al-
ján olvasható. Tudós tanárként,
publikációi alapján nevét meg-
találhatjuk Deák Gyula és Gu-
lyás Pál lexikonjában is.

Forrás: A Paksi M. Kir. Polgá-
ri Fiúiskola Értesítõi (1895-
1935.; nyugdíjaztatásáról Veress
Gábor igazgató: 1936.),  Deák
Gyula: Polgári iskolai író-taná-
rok élete és munkái Bp. 1942.
Gulyás Pál: magyar írók élete és
munkái (megindította id.
Szinnyei József), 11. k.( Bp.
1992.).   Kõhegyi Mihály Timár
Kálmán kalocsai tanár levele
Paulovics Istvánhoz az imsósi
erõd ügyében Pannóniai kutatá-
sok, Szekszárd, 1999.

Kernné Magda Irén

Günsz Gábor emlékkönyv

Az ESZI 13. osztályosai elsõ
helyezést értek el Siófokon, az
országos protokollverseny dön-
tõjében. A kiváló eredmény a
téma sokrétûsége és egyedisége
miatt is jelentõs, de a mezõny-
ben az egyetlen mûszaki közép-
iskola képviseletében szereztek
elsõbbséget a szakirányú isko-
lák csapatai elõtt. Galó Éva,
Makai Anett és Pukli Annabel-
la, tanárnõjük Nagy Éva irányí-
tásával készült a kétnapos meg-
mérettetésre. A tanárnõ el-
mondta, hogy tanítványai nagy
szorgalommal, kedvvel, sza-
badidejüket nem kímélve, el-
szántan dolgoztak. A verseny
témaköreit ismerték és kaptak
konkrét feladatokat a döntõre
készülve, de akadt új kihívás is,
amiben szintén remekül meg-
állták a helyüket. A tanárnõtõl
megtudtuk továbbá, hogy az is-
kola ügyintézõ titkár szakán a

kilencedik évfolyamtól tanul-
nak viselkedéskultúrát, de csak
érintik az alapokat. A lányok
felosztották maguk között a té-
maköröket, így Évának a min-
dennapi viselkedés területen-
kénti felosztása jutott, valamint

a történelmi szakszavak. Egy
bizonyos, az etikettrõl írt szak-
könyvet forgatott leginkább,
nagyon jól érezte magát a dön-
tõben, úgy érzi, mindent meg-
tettek a sikerért, de az elsõ hely-
rõl csak álmodni mertek. Éva

idegen nyelvû titkári végzettsé-
get szerez érettségijével, szíve-
sen lenne idegenvezetõ vagy a
szállodaipar részese. Annabella
az üzleti élet, a tárgyalás, az ül-
tetési rend, a díszvacsora stb.
szabályaiból készült fel, több
szakkönyvet is áttanulmányoz-
va. Érettségi után a banki világ-
ban dolgozna. Anett témaköre a
gasztronómia volt, a hagyomá-
nyos ételek, egy adott ország
specialitásainak készítése, tála-
lása, a mindenkori vendég töké-
letes kiszolgálása, egészen a
„mit illik adni ajándékba?” té-
makörig. A középiskola befeje-
zése után szívesen dolgozna
szociális munkásként. A lányok
és a tanárnõ joggal büszkék a
sikerre, de hangsúlyozták, hogy
az iskola, az osztálytársak, a ro-
konok és a város vállalkozóinak
önzetlen segítsége jelentõen
hozzájárult a sikerhez.      bézsé

Tehetségesek, fiatalok

Makai Anett, Pukli Annabella, Galó Éva 
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Jó napot, mi újság?

Már kiszállt a ringbõl

Talán ha 1994 márciusában
nem õ koszorúz a megyei tûz-
oltóság nevében, nem kérik
fel arra, hogy legyen az MSZP
jelöltje a megyei önkormány-
zati választásokon, mondja
Bach József. Ez – valószínû-
leg – csak tréfa, hiszen addigi
pályafutása is jelezte, sokszor
sok helyen számoltak vele.
1951-ben született Mátészal-
kán, de szülei tõsgyökeres
paksiak. A háború sodorta el
õket a városból, ahova 1960-
ban hazajöttek. Jóska mérés-
és szabályozástechnikai sza-
kon szerzett diplomát, gondol-
va az akkor épülõ erõmûre. El
is ment, hogy munkára jelent-
kezzen, de az akkori vezetõ
azt mondta, hogy bár a jövõ
diplomája van a kezében, neki
most kõmûvesekre van szük-
sége. A paksi tûzoltóparancs-
nok, Horváth Béla viszont
munkát ajánlott neki, az atom-
erõmû készülõ automata tûz-
védelmi rendszerének szak-
mai feladatát látta el. Végig-
járta a ranglétrát a tûzoltósá-
gon, a bonyhádi városi pa-
rancsnoki széken át a megyei
parancsnokságig jutott. Itt érte
az említett felkérés, majd egy
következõ: ne egyszerû, ha-
nem közgyûlési elnökjelöltje
legyen az MSZP-nek. Kis he-

zitálás után igent mondott. A
döntés – tizenöt év távlatából
ítélve is – jónak bizonyult,
mondja Bach József, igaz, azt
is elismeri, hogy nagyon ne-
héz idõszak volt. Elõtte a tele-
pülések delegáltjai ültek a me-
gyei önkormányzatban, ’94-
tõl pedig mintegy mini parla-
ment mûködött. Frakciók, bi-
zottságok sorában folyt az
egyes döntések elõkészítése.
Azon túl, hogy nehéz volt,
szép is a négy év, hiszen ren-
geteg személyes kapcsolatot,
tapasztalatot jelentett és egész
más közeget, mint a korábbi

egyenruhás, zárt közösség.
Kinyílt a világ, mondja Bach
József. A ciklus lejártával a
kapcsolatok feledésbe merül-
tek, ami az õ számára teljesen
természetes volt. Tökéletesen
tisztában volt azzal, hogy ez
egy abszolút politikai pálya,
amit lehet ismételni és elvesz-
teni. ’98-ban ez utóbbi történt,
amit õ tudomásul vett. Utána
még két cikluson keresztül
közgyûlési tag volt, azután pe-
dig nem tett semmit annak ér-
dekében, hogy folytathassa. Õ
ugyanis úgy gondolja, hogy
egy ideig ezt is – mint mást –
lehet tisztességgel végezni,
utána már rutinból megy. Sze-
rinte a politikusok zömének is
fel kellene ezt ismerni, és át-
adni a helyét a fiataloknak.

A törvény ugyan lehetõvé
tette volna, hogy a megyei
közgyûlés élérõl visszamenjen
a tûzoltóságra, de nem élt ve-
le. Inkább az akkor már mûkö-
dõ vállalkozásukban folytatta
a munkát. A csavarbolt már
akkor megvolt, amikor tûzol-
tóparancsnokként dolgozott,
az elnöki idõszak alatt egy éj-
jel-nappali élelmiszerboltot is
nyitottak, így akadt teendõ. 

A családot ma is a feleségé-
vel közösen létrehozott kft.
tartja el, ami egyrészt a csa-
var-, szerszám- és mûszaki üz-
letet jelenti, amit a fiával visz-
nek Pakson, illetve a számvi-

telt és adótanácsadást, amit
neje végez Szekszárdon. Két-
laki életet élnek, felesége nem
minden nap jár haza, mert azt
vallják, hogy az ügyfelet ak-
kor kell kiszolgálni, amikor
igényli, tehát rendelkezésre
áll, ha esténként keresik fel.
Ugyanez a szellemiség ural-
kodik a boltban is, ha vasár-
nap jön valaki azzal, hogy
„segíts Jóska, ott vannak az
ácsok…”, természetesen ki-
nyitnak. 

Politikával nem foglalkozik,
sõt egyre jobban idegesíti. Az
elképzelések, az ideológia
nem rossz, csak a „tökölés”,
meg az, hogy sokak foggal-
körömmel harcolnak a poszto-
kért, vélekedik. Igyekszik
egyre inkább háttérbe vonulni
az üzletbõl is, az olyan felké-
réseknek viszont szívesen en-
ged, amikor az unokáért kell
menni, mert „papa, te ráérsz”.
Egy barátja mondását, misze-
rint tizenegy hónap alatt sok-
kal többet lehet dolgozni, mint
tizenkettõben, teljes mérték-
ben magukévá tették, így az
unokákkal évente többször is
együtt pihennek, nyaralnak.
Nagy terveket, mint mondja,
már nem szõ.  Tisztességesen,
békességben akar élni, úgy
hogy minden lehetõséget
megadjon a családjának, hogy
õk ugyanígy tudjanak élni.

Vida Tünde

A politika ma már

nem izgatja, sõt in-

kább idegesíti Bach

Józsefet, aki 1994-tõl

négy éven át vezette

a megyei közgyûlést.

Családi vállalkozá-

sában dolgozik, nagy

dolgokat nem tervez,

„csak” tisztessége-

sen, békességben

akar élni.

TEMPÓ
Autósiskola

Tanfolyam indul: 
„B” személygépkocsi kategóriában
2009. április 30-án 15.00-kor.

TANDÍJKEDVEZMÉNY
10.000,-Ft

Jelentkezés: a fenti idõpontban  Pakson, az
ESZI-ben, fsz. 42-es tanterem; vagy a
70/3868-797-os számon Nagy Lászlónál.

- Kamatmentes részletfizetés
- Ajándék DVD – oktatási filmsegédlet

- Számítógépes tesztgyakorlási lehetõség
- Online KRESZ-teszt térítésmentes használata

- Kedvezõ árak ww
w.
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9 ÁLLÁSHIRDETÉS

A paksi Városi Múzeum pályázatot hirdet

1 FÕ RÉSZMUNKAIDÕS 
TEREMÕR 

alkalmazására heti 20 órában, 
a munkavégzés helye: 

Városi Múzeum 7030 Paks, Deák F. u. 2., 
és 

1 FÕ RÉSZMUNKAIDÕS 
TEREMÕR 

alkalmazására heti 30 órában
a munkavégzés helye: 

Városi Múzeum-Paksi Képtár 
7030 Paks, Tolnai u. 2.

Közalkalmazotti jogviszony keretében.

Elvárások:
- Középfokú képesítés
- Magyar állampolgárság, büntetlen elõélet
- Jó kommunikációs készség, kiváló kap-
csolatteremtõ képesség
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
angol és/vagy német nyelv alapfokú is-
merete.
Illetmény és juttatások: a kjt. 1992.
XXXIII.tv. szerint.
Az önéletrajzokat, referenciákat és az is-
kolai végzettséget igazoló okmányok má-
solatait 2009. április 20-ig a 7030 Paks,
Deák F. u. 2., vagy e-mailben a peterfy@
dravanet.hu címre kérjük benyújtani.
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Három nehéz mérkõzés várt az
ASE férfi kosárlabdacsapatára
egy héten belül, melyek közül
kettõt idegenben, a listavezetõ
ellenit pedig a Gesztenyés úton
játszották Mészárosék. A
szombathelyi kirándulásra hét
közben került sor, ezért min-
den elismerést megérdemelnek
azok a szurkolók, akik a vasi
fõvárosba is elkísérték kedven-
ceiket. Az eredmény ismereté-
ben valószínûsíthetõ, hogy
nem sajnálták a fáradtságot, hi-
szen Williamsék a Falco több
mint egyéves hazai veretlensé-
gének vetettek véget. Az elsõ
félidõben még minimális 
elõnnyel a házigazda vezetett,
de a harmadik és a negyedik
negyedben már nem volt ellen-
szerük a paksi rohamokra,
amelyek eredményeként maga-

biztos gyõzelmet arattak
Dzunics mester tanítványai.
Falco-Szova KC Szombathely
– ASE 86-103.

Ahogy az alapszakaszban a
Falcót oda-vissza verte az ASE
csapata, a Dombóvárral szem-
ben pont az ellentettje történt.
Télen a Gesztenyés úton há-
rom, most pedig Dombóváron
két ponttal bizonyult jobbnak a
Tolna megyei rivális. Williams
talán a túlzott bírói szigornak
vagy inkább saját fegyelmezet-
lenségének köszönheti, hogy
már a tizenötödik percben me-
hetett zuhanyozni. Az ASE
még így, egyik meghatározó
játékosa nélkül is megnyerhet-
te volna a találkozót. A negye-
dik negyednek tízpontos paksi
elõnnyel mentek neki a csapa-
tok, de az utolsó tíz percben

dobott tizenegy pont kevés volt
az üdvösséghez. 

Planet Leasing Dombóvár
KC–Atomerõmû SE 80–78.

A listavezetõ Albacomp elle-
ni mérkõzésre is hétközben
került sor, ennek ellenére telt
ház várta a csapatokat, Szé-
kesfehérvárról is sokan elkí-
sérték kedvenceiket. Mint em-
lékezetes, Dzunics Braniszlav
januárban Székesfehérváron
ült elõször vezetõedzõként az
ASE kispadján. Akkor 91-78-
ra kikapott a gödörben lévõ
paksi csapat, de az a mérkõzés
januárban volt… Most jól ját-
szott a Paks, a második ne-
gyed közepén már tizenkilenc
pont az elõnye. Peresztegi
Nagy Ákos, az Alba vezetõ-
edzõje mérgében a földhöz
vágta a zakóját, de ez sem se-

gített a csapatán, a félidõben
46-28 az ASE javára. A har-
madik negyed leginkább a bí-
rókról szólt, kilenc pontra fel-
jött a Székesfehérvár. Az utol-
só tíz percben azonban ismét
villogott az ASE, öt perccel a
vége elõtt már húsz pont volt a
hazaiak elõnye, ami csak to-
vább nõtt a mérkõzés végéig.

Atomerõmû SE - Albacomp
85-58.

A következõ, Debrecen elleni
bajnoki mérkõzés idõpontja
megváltozott, április 10-e he-
lyett 11-én 18 órakor kerül sor
a Debreceni Egyetem KE –
ASE mérkõzésre. Gulyás Ró-
bert valószínûleg még nem lép
pályára, lassabban gyógyul a
vártnál a porcsérüléssel mûtött
térde.

Kovács József
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Sport

Falco, Albacomp igen, Dombóvár nem

Három éve alakult a Paksi
Sárkányhajó Klub Sziklenka
László vezetésével. Azóta
több változás is történt a tár-
saság életében. A taglétszám
folyamatosan nõ, jelenleg
több mint 40 tagot számlál-
nak a sárkányhajósok váro-
sunkban. Március végén köz-
gyûlést tartottak, miután Si-
ma Ferenc, a Számvizsgáló
Bizottság vezetõi, míg Gócza
Levente elnökségi tagságáról
lemondott. Helyettük Pilisi
Pált, valamint Taba Csillát
választotta meg a tagság.
Ezek mellett természetesen
értékelték az eltelt három esz-
tendõt, a klubot érintõ válto-
zásokat, és készülnek az idei
év versenyeire, köztük az Eu-
rópa-bajnokságra is. 

Sziklenka László, a Magyar
Sárkányhajó Szövetség elnö-
ke, egyben a paksi sárkányha-
jósok vezetõje elmondta: a
megyében egyre népszerûbb,
mind a volt kajak-kenusok,
mind a vizet és evezést ked-

velõk körében ez a hazánkban
a kilencvenes években megje-
lenõ és teret hódító sportág. A
Magyar Sárkányhajó Szövet-
ség, valamint az európai szö-
vetség égisze alatt idén július
10 és 12-e között Budapesten,
a Lágymányosi öbölben ren-
dezik meg az Európa-bajnok-
ságot 15 ország részvételével.
Ezzel kapcsolatban bõvebb
felvilágosítást a www.dra-
gonboat.hu honlapon kaphat-
nak az érdeklõdõk. Az Eb
elõtt azonban lesz lehetõség a
gyakorlásra, hiszen április
25-én a júliusi Európa-baj-
nokság helyszínén évadnyitó
versenyt rendez az országos
szövetség, ahol a klub vezetõ-
jének reményei szerint Tolna
megyei és paksi csapat is rajt-
hoz áll, hogy teljesítse a 8 ki-
lométeres távot. Ezek után fo-
lyamatosan készülnek a ver-
senyzõk, hol máshol, mint az
elmúlt három évben, a fadd-
dombori Duna-holtágon.         

-Titti-

Startolnak a sárkányhajók

Márciusban 8. alkalommal

gyûltek össze a terepmotoro-
zás szerelmesei a Csónakház
melletti moto-cross pályán. A
versenyzõk hét kategóriában
állhattak rajthoz a legkiseb-
bektõl a legnagyobbakig, a ju-
niorok mezõnye magyar baj-
noki pontokért húzta a gázt.
Nemzetközivé a viadalt a kör-
nyezõ országok versenyzõi tet-
ték, érkeztek román, szerb,
osztrák, szlovák és cseh indu-

lók, de még Svédországból is
jöttek. A minden eddiginél
több nézõt vonzó eseményen a
paksi motorosok alaposan kiet-
tek magukért. A legnagyobb
név, Németh Kornél elsõ helye
mellett számos elsõ, második
és harmadik helyet szereztek a
Paksi Autó- Motor Sport Egye-
sület tagjai.
További képek a Paksi Hírnök
internetes oldalán: www.paksi-
hirnok.hu.                         efgé
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Gellei: jó játékkal veszítettünk
A Paksi FC Soproni Ligában
szereplõ labdarúgócsapata az el-
múlt két mérkõzés mindegyikén
1:0-ás vereséget szenvedett. A
20. fordulóban az MTK látoga-
tott a Fehérvári úti stadionba. A
legutóbbi bajnok az õsszel gyen-
gébben teljesített a vártnál, de ta-
vaszi összecsapásait ezt megelõ-
zõen mind megnyerte. Jó formá-
ban érkezett tehát a PFC-hez Ga-
rami József együttese. A találko-
zó elsõ félidejét követõen 0:0-ra
álltak a csapatok, de rendkívül
élvezetesre sikeredett az elsõ
negyvenöt perc. A fordulás után
ott folytatták a felek, ahol az el-
sõben abbahagyták. Megkoreog-
rafált támadások, szép egyéni

teljesítmények, bravúros védé-
sek mindkét oldalon. Az MTK-t
ekkor Végh kapus tartotta a
meccsben, sejthetõ volt, amely
gárda az elsõ gólt szerzi, meg-
nyeri az összecsapást. A záró tíz
percben Kanta József révén be-
igazolódott a közhely, találatával
három ponttal gazdagodott a fõ-
városi együttes. Az „A” váloga-
tott világbajnoki selejtezõi miatti
szabad hétvégén Baján edzõ-
meccsen ugyan diadalmaskodott
Gellei Imre együttese, de az
újabb Soproni Liga találkozón
ismét pont nélkül maradt. Diós-
gyõrben is remekül játszott a
Paksi FC, de a túloldalon Köteles
kapus mindent hárított. A 77.

percben Tóth Mihály vette be
Csernyányszki kapuját, kialakít-
va a végeredményt. – Óriási fö-
lényben futballoztunk az elsõ
félidõben, az történt a pályán,
amit mi akartunk, de az ellenfél
kapuját az a Köteles védte, aki
válogatott formában játszott. A
második félidõben nem kaptuk
meg az egyenlõ feltételekkel va-
ló játékot. A szerencsésebb csa-
pat nyert! Õk gyengébb játékkal
gyõztek, mi jó játékkal veszítet-
tünk, ezért igazságtalan néha a
futball – értékelt a találkozókat
követõen Gellei Imre, a Paksi FC
vezetõedzõje. A PFC jelenleg a
Soproni Liga 14. helyén áll.          

Faller Gábor

Bokszhírek
Budapesten rendezték meg az
Énekes István Ifjúsági Ökölví-
vó Válogató versenyt. A 125
versenyzõt felvonultató viada-
lon három paksi ökölvívó is
szorítóba lépett. Az erõs me-
zõnyben Sárközi Béla 51 kg-
ban a dobogó harmadik fokára
állhatott fel. A PSE reménysége
az elõdöntõben válogatott rivá-
lisától kapott ki 2-1-es ponto-
zással. Sárközi Béla jó teljesít-
ményének köszönhetõen meg-
hívást kapott az ifjúsági válo-
gatottba.                          (joko)

Éremesõ
az elsõ meccsen
Életük elsõ megmérettetésén
vannak túl az ASE legfiatalabb
kosárpalántái. Pálfi Katalin 7-8
éves tanítványai sikerrel vették
az akadályokat, többen éremmel
tértek haza a szekszárdi Ugri-
Bugri Kupáról. A megmérette-
tésre 38 csapat nevezett, így kü-
lönösen szép eredmény, hogy az
1. osztályosok büntetõdobó ver-
senyén Bújtás Balázs a dobogó
harmadik fokára állhatott fel. E
mellett az elsõ és második osztá-
lyosok versenyében két ezüst is
Pakson csillog ezentúl. 

Kipipálva a második próba

A februári úszáson rekordszámú
résztvevõ volt, hasonlóban re-
ménykedtek a Fuss, ússz, kerék-
pározz verseny szervezõi a már-
ciusi ürgemezei futáson is. A hi-
deg idõ nem kedvezett az ese-
ménynek, de így is rengetegen
készülõdtek a futásra. Horváthné
Szeip Ildikónak, a PSE szabad-
idõsport szervezõjének az M6-os
autópálya építése miatt útvonalat
kellett módosítania. – A legki-
sebbek a futballpályán futnak,
míg a nagyobbak a Faház-
Strand-Cseresznyési bekötõút-
Faház útvonalat teljesítik –
mondta el. A diákok, valamint
szüleik mellett a pedagógusok is
komolyan veszik és teljesítik is a
próbákat. Akkermann Gábor, a

Bezerédj Általános Iskola testne-
velõje élen járt a példamutatás
terén. – Futva érkeztem, szeret-
nék az elsõk között végezni, de
az sem baj, ha utolsó leszek – tet-
te hozzá mosolyogva a tanár. Az
óvodák versenyében a Hét-
színvirágból 117-en, míg a Me-
sevárból eggyel többen teljesítet-
ték a kitûzött távot. Az általános
iskolák mezõnyében a Deák Fe-
rencbõl voltak a legtöbben, szám
szerint 171-en, de a Bezerédj 85
és a Balogh Antal 79 résztvevõje
is dicsérendõ. Összesen 570-en
töltötték sportolással a szombat
délelõttöt. Az utolsó próba április
18-án a kerékpározás lesz, a me-
zõny a Duna Hotel mögötti par-
kolóból indul.                      efgé

Tolna megye
labdarúgásáért

A paksi Deák Ferenc 
Általános Iskola 

ANGOL NYELVTANÁRI
ÁLLÁST HIRDET.

Érdeklõdni lehet az iskola
igazgatójánál: 75/510-720-as

telefonszámon.

Süli János, a PSE labdarúgó
szakosztályának elnöke és az
ASE elnöke vehette át a Tolna
megye labdarúgásáért emlék-
érmet. – A vármegyének olyan
történelmi eseményt hozott a
paksi csapat NB I-be jutása,
melyre még a legbizakodóbb
szurkolók sem számítottak.
Ezzel a kitüntetéssel szeret-
nénk kifejezni köszönetünket,
hogy mi ezt megélhettük – fo-
galmazott Szinger Ferenc, a dí-
jat alapító Tolna Megyei Lab-
darúgó Szövetség elnöke. Süli
János vezetésével valósultak
meg a Paksi FC stadionjának
felújítási munkálatai. A foga-
dóépület, a klubház, a villany-
világítás, a régi lelátó-öltözõ
épület felújítása mind a sport-
vezetõ közbenjárásnak kö-
szönhetõ. 2009-ben pedig
megépülhet a mûfüves pálya
is. – Kollégáim és segítõim
együtt támogatták munkámat,
mind szakmailag, mind anya-
gilag, gazdaságilag. Együtt
tudtuk összehozni ezt a teljesít-
ményt. Paks Város Önkor-
mányzatát is mindenképp meg
kell említeni, nevükben is sze-
retném megköszönni ezt a díjat
– mondta el a paksi sportveze-
tõ. Süli János hozzátette, az
NB I-es csapat mellett öröm
látni, hogy egyre több fiatal vá-
lasztja sportolásként a labdarú-
gást, és egy focisuli létrehozá-
sát sem tartja elképzelhetetlen-
nek a jövõben. A Paksi FC-vel
kapcsolatban elmondta, hogy
az újabb szponzori szerzõdé-
sek elengedhetetlenek, hiszen
csak úgy lehet a folyamatos él-
vonalbeli labdarúgást garantál-
ni Tolna Megye elsõ NB I-es
klubjánál.           Faller Gábor
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Nincs varrógépe? Nem tud varrni?
Tud, de nem szeret? Nincs rá ideje?
Hívjon most, ha van a ruhatárában olyan, ami
javításra, cipzárcserére, igazításra, átalakításra
vagy felújításra vár!

Tel: 70/528-5431, Paks, Kornis u.31 Nyitva: 8-12. www. paksiruhaszerviz. hu
Keresse fel még ma lakóhelyéhez legközelebb lévõ átvevõhelyet!

RUHATÁRBAN PROBLÉMA?  A RUHASZERVIZ MEGOLDJA!

Óvárosban:
MÉTERÁRU-LAKÁSTEXTIL ÜZLET
Paks, Dózsa Gy. u. 25. Tel: 75/310-351
Nyitva: H-P 8-17; SZO. 8-12

Lakótelepen:
PIROSKA MÉTERÁRU ÜZLET
(MONTÁZS)
Paks, Gagarin u. 3  Tel: 20/579-0278
Nyitva: H-P 9-18; SZO. 9-12

BA-TU

Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás

Betonvágás és betontörés munkagépekkel!
www.ba-tu.hu

Telephely: Paks, Ipari Park
Tel./fax: 06-75/313-226

Tel.: 06-30/9372-668
E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

Süttõn rendezték a Diák Ma-
gyar Köztársaság Kupát, me-
lyen az ASE versenyzõi közül
Lacza Dávid (+60 kg) ezüstér-
met, Csók Vanda (35 kg), Sárosi
Sára (48 kg) és Fricz János (48
kg) pedig bronzérmet szerzett.

Budapesten a Junior Magyar
Köztársaság Kupán Gombár
Szabolcs (+100 kg) nyakába
aranyérem került, Haaz Leven-
te (60 kg), Kiss Norbert (73
kg) és Mede Zsombor (90 kg)
egyaránt a dobogó második fo-
kára állhatott fel, míg Kovács
Márton (73 kg) és Dobai
Patrick (100 kg) harmadik lett.
Köller Milán (81 kg), és Kari-
ka Ákos (81 kg) az ötödik he-
lyen zárta a versenyt.

Az Egyetemi és Fõiskolai Or-
szágos Bajnokságra ugyancsak
Budapesten került sor, Csok-
nyai László (81 kg) a dobogó
legfelsõ fokára állhatott fel,
Antoni Zoltán (73 kg) ezüstér-
met szerzett.

A szlovákiai Pezinokban rende-
zett Nemzetközi Diák Judo Ver-

senyen nagy létszámú küldött-
séggel vett részt az ASE. A pak-
si versenyzõk négy arany-, öt
ezüst-, és öt bronzéremmel tér-
hettek haza. Elsõ helyen vég-
zett: Szõke Attila (38 kg), Fritz
János (50 kg), Lacza Erika (50
kg), Lacza Barnabás (55 kg).
Ezüstérmes lett: Hosnyánszki
Dániel (42 kg), Haklik Leven-
te (46 kg), Benkõ Norbert (55
kg), Lacza Dávid (55 kg),
Schönhatdt Gergõ (60 kg).
Bronzérmet szerzett: Lukácsi
Vajk (38 kg), Lukácsi Kop-
pány (38 kg), Horányi Bence
(42 kg), Akkermann Gergõ (46
kg), Lõrincz Olivér (+73 kg).
Siklósi Zoltán (66 kg) a negye-
dik, míg Wolf Márton (46 kg)
és Dobai Dominik (42 kg) az
ötödik helyen végzett.

Budapesten a Diákolimpián
Ömböli Renátó ( + 9 0 k g )
aranyérmet szerzett, Õri Fe-
lícián (55 kg) és Zsók Attila
(90 kg) nyakába bronzérem
került. Kovács Botond (66 kg)
ötödik, Vájer István (66 kg) a
hetedik helyen zárta a ver-
senyt.                           (joko)

Paksi cselgáncs-sikerek
A húsz csapat még januárban
kezdte az amatõr városi kis-
pályás teremlabdarúgó baj-
nokság 2009-es sorozatát az
ESZI sportcsarnokban. Az
alapszakaszban két tíz fõs
csoportban küzdöttek egy-
mással a csapatok, majd a rá-
játszással folytatódott a torna.
A csoportok elsõ három he-
lyezettjei a felsõházban, a 4.,
5., 6. együttesek a középsza-
kaszban, míg a többi gárda az
alsóházban folytatták a sze-
replést. A helyosztókon a
bronzérmet a Diófa nyerte,
miután 3:0-ra verte a Gono-
szokat. A döntõben változatos
mérkõzésen 4:2-re a Kresz-
park Rangers megverte a
City-t. 

– Az idei torna egy kivétellel
nagyon sportszerû volt, gratulá-
lok az elõttünk végzett csapa-
toknak, a harmadik hellyel elé-
gedett vagyok – értékelt Sztanó

László, a Diófa csapatvezetõje.
– Gratulálok a fiúknak, hogy
döntõbe kerültünk, szép telje-
sítmény volt. Most a Kreszpark
gyõzött, legközelebb nem így
lesz – fogadkozott Bor László,
a City elsõ embere. 

– Az egész torna folyamán,
de fõleg a rájátszásban na-
gyon jó meccsek voltak. A
döntõ fordulatos volt, a nézõk
bizonyára nagyon élvezték. A
City kapusa, Müller Róbert
parádésan védett – összegzett
Dallos Tibor, a Kreszpark
Rangers kapitánya. A torna
végén természetesen a külön-
díjakat is kiosztották. A gólki-
rály a kreszparkos Oszter-
májer Gábor, a legjobb kapus
Tóth Ferenc (Gonoszok), míg
a legjobb mezõnyjátékos
Lacza Zsolt (Fefepaks) lett. A
legsportszerûbb csapat a Söni
Vill együttese lett.                   

efgé

Bajnok a Kreszpark

POK kupa
A tizenegy éve alakult Paksi
Orosz Klub hatodik éve rendez
focikupát, melyen az elsõ al-
kalmakkor három csapat vett
részt, a mezõny azonban folya-
matosan bõvül. Idén az Atom-
erõmû Sportcsarnokában a há-
zigazda mellett a Budapest, a
budapesti Orosz Kereskedelmi
Kirendeltség, a Gödöllõ és a
Kaposvár együttesei mérkõz-
tek egymással körmérkõzésen
rendszerben. – A jövõben a
többi orosz klubbal is szeret-
nénk felvenni a kapcsolatot, és
még több csapattal megrendez-
ni a POK kupát – árulta el
Hadnagy Lajos, a 45 tagot
számláló Paksi Orosz Klub
Egyesület titkára.

Alekszander Kalesnyikov, a
budapesti Orosz Kereskedelmi

Kirendeltség fõtanácsosa nem
elõször jár Pakson. Csapatával
rendszeres résztvevõje a torná-
nak, de természetesen más ese-
mények kapcsán is járt váro-
sunkban. – Ünnepek alkalmá-
ból évente többször találko-
zunk. A mai tornán dobogóra
szeretnénk állni, de az össze-
csapások nem vérre mennek.
Remélem, legközelebb a Gö-
döllõi Egyetemen mi láthatjuk
vendégül paksi barátainkat –
tette hozzá a fõtanácsos. A tor-
nát sorozatban harmadik alka-
lommal a kaposváriak nyerték,
megelõzve a házigazda, vala-
mint a budapesti csapatokat. A
mérkõzések után következhe-
tett a jól megérdemelt közös
vacsora, valamint a további
programok egyeztetése.     efgé
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Mozimûsor
Április 12. (vasárnap) 19 óra

VALKÛR

szinkronizált amerikai
háborús film

Április 15. (szerda) 19 óra
KUTYASZÁLLÓ

szinkronizált amerikai 
családi film

Április 19. (vasárnap) 19óra
A SZABADSÁG ÚTJAI

feliratos amerikai romantikus
dráma

Április 22. (szerda) 19 óra
PAPÍRKUTYÁK

magyar vígjáték

Április 26. (vasárnap) 19 óra
ALKONYAT

feliratos amerikai fantasyfilm

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

KIADÓ 

INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklõdni: 

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

MEGHÍVÓ

A Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület
tisztelettel meghívja Önt 

„A nemzetközi gazdasági válság hatásainak a vidéki
térségekben történõ kommunikációja”

címû Tolna megyei konferenciájára.
Helyszín: Kakasd, Faluház, 7122 Kakasd, Kossuth u. 290.

Idõpont: 2009. április 29. 10.00 óra

Program:
9.30 – 10.00 Regisztráció
10.00 Megnyitó:
Kocsisné Rátkai Melinda – Magyarországi LEADER
Közhasznú Egyesület alelnöke
10.15 Köszöntõ:
10.35 Elõadások:
10.35 – Az MNVH regisztrációval kapcsolatos gya-
korlati tudnivalók
10.45 – Képzési programok a vidéki munkavállalás
növelése érdekében
11.00 – Szociális foglalkoztatás, önfoglalkoztatás
11.20 – A szociális földprogram jelene és jövõbeni
lehetõségei
11.45 – 12.00 Kávészünet
12.00 – Pénzügyekrõl közérthetõen
12.20 – Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)
aktuális és várható gazdaságfejlesztési lehetõségei,
pályázatai

12.30 – A mezõgazdasági vállalkozások helyzete a
kistérségben
12.50 – Mikro-hitel programok indítása vidéki vál-
lalkozások, önkormányzatok részére
13.10 – Helyi termék marketing
13.30 – Új típusú energetikai megoldások a vidéki
lakosság körében
13.50 Konferencia zárása
14.00 Ebéd

Étkezést csak visszaigazolással tudunk biztosítani,
ezért kérnénk minden résztvevõt, hogy az alábbi e-
mail címen, telefon ill. fax számon 2009. április 27-
ig legkésõbb 14.00 óráig visszajelezni szíveskedjen.

E-mail: darabosviktorj@gmail.com
Telefon: 74/588-100
Fax: 74/588-099

Múzeum
Kézmûves foglalkozás a mú-
zeumban felnõtteknek, április
17-én, 18 órakor. A tûzzo-
mánc és viaszfestés techniká-
jával ismerkedhetnek Gulyás
Éva kézmûves irányításával.
Elõzetes bejelentkezés és ér-
deklõdés a 75/510-448-as te-
lefonszámon. 

„A kulisszák mögött – divat-
élet a szocializmusban manö-
ken szemmel” címmel tart
elõadást dr. Kovács Valéria, a
Budapesti Történeti Múzeum
Könyvtárának osztályvezetõ-
je, egykori modell. Aki kí-
váncsi a kulisszatitkokra, az
április 21-én, 17 órakor meg-
hallgathatja a kõtárban. 

Kiállítás
A Finnlandia Kör tagjai mutat-
koznak be a VMK könyvtárga-
lériáján. Szinger Zsuzsanna,
Gyõrffy József és Wollner Pál
munkáit áprilisban tekinthetik
meg. 

A víz világnapja alkalmából
meghirdetett rajzpályázat al-
kotásait április 20-ig láthatják
a kiskiállítóban. 

A nagykiállítóban Raffai Éva
képzõmûvész munkáit ismer-
hetik meg, melyekbõl április
20-án, 17 órakor nyílik tárlat. 

Plakátkiállítás
A P.A.K.S.I. Egyesület biz-
tonságos közlekedésre ösz-
tönzõ plakátkiállítást mutat
be városszerte az iskolákban.
A gyûjtemény az 1950-es
évektõl kezdve tartalmaz mu-
zeális értékû alkotásokat, me-
lyeket Ujvári Béla élete és
munkája során gyûjtött össze.
Késõbb java részét a Közle-
kedési Múzeumnak ajándé-
kozta, de kedvenceit unokájá-
ra, Ujvári Dávidra hagyta, aki
nemrég az Egyesületnek
ajánlotta fel nemes célra. A
korhû képsorozat a mûvészet
nyelvén vidám, tréfás vagy
olykor rémisztõ ábrázolással
hívja fel a figyelmet a közle-
kedési szabályok betartásá-
nak jelentõségére. A kiállítás
8 helyszínen látható a város
oktatási intézményeiben,
helyszínenként öt napig. Aki
még látni szeretné, az megte-
heti az ESZI-ben, majd a
gimnáziumban, a szakképzõ
iskolában illetve zárásként a
II. Rákóczi iskolában.  
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Válassza az igényének 

megfelelõ számlacsomagot!

Lakossági számlacsomagok:

1.Számlavezetés: 0.- Ft,
2.Számlavezetés + internet bank: 250,- Ft/hó

3.Számlavezetés + internet bank 
+ Visa kártya: 500,- Ft/hó

Vállalkozói számlacsomagok:

1.Számlavezetés: 500.- Ft,
2.Számlavezetés+internet bank+

Visa Elektron kártya+
egy díjmentes lakossági internet bank:1000,- Ft/hó

3. internet bank regisztrációs díja: 0,- Ft/hó

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

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek. A szerzõdések 
részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

1 doboz PureVision és
1 db 360 ml Renu MultiPlus
30% kedvezménnyel,
ajándék szempillaspirállal:

Most csak 
10480 Ft

PAKS, Dózsa 
György u. 20. 
Tel.: 75/511-246

Az akció április 15-ig vagy a készlet erejéig tart.


