
Fo
tó

:S
za

ffe
na

ue
r 

Fe
re

nc

Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

XX. ÉVF. 2. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2011. JANUÁR 21.

Fiatal orvosként jól keresett rádió-tévé javítással és fényképe-
zéssel, máig szívesen bütyköl ilyen-olyan készülékeket. Kárpá-
ti István főorvos nemrég búcsúzott a tüdőgondozótól, ennek
kapcsán kérdeztük: – Jó napot, mi újság?              Portrénk a 15. oldalon 

NYUGDÍJASHITEL
Szeretné felújítani lakását, családi házát? Energiatakarékosra cserélni 

háztartási gépeit? Szeretne kirándulni, üdülni?
Vegye igénybe a nyugdíjashitelt 75 éves korig!

Felvehető összeg 100 ezertől akár 1 millió Ft-ig, futamidő max. 60 hónap.
100 ezer forintnál 2567 Ft, 500 ezer forintnál 12831 a havi törlesztőrészlet. 

Kamat 16%, kezelési költség 2%. THM 23,88% a félmilliós kölcsön esetében.

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

A szerződések részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

50 éve Ügyfeleink szolgálatában!

Kétszáz ülőhelyes lelátóval bővült a Pak-
si Sportegyesület komplexuma a Fehérvá-
ri úton, a műfüves pálya mellé telepített
emelvény 9 millió forintba került. A PSE
műfüves pályáit még 2009 őszén adták át,
az 114 millió forintos beruházás volt. Az
akkori tervekbe még igen, a költségvetés-
be azonban már nem fért bele a 200 férő-
helyes lelátó. Számos felkészülési, Liga-
kupa, NB III-as és utánpótlásmeccset ját-
szottak már a nagypályán, melyet eddig a
szurkolóknak és a hozzátartozóknak a sár-
ban, hóban kellett végigállniuk. Az új
emelvény december végén készült el, ja-
nuár 19-én, a Paksi FC–Bonyhád felkészü-
lési mérkőzésén már debütált is. A komp-
lexum a tervek szerint 2011-ben tovább
szépül: a nyáron a füves centerpálya újul-
hat meg és egy teljesen új, 7000 férőhelyes
stadion épülhet a Fehérvári úton. Faller G.

Napi hírblog
indul
A hírolvasási szokások rohamosan vál-
toznak a XXI. század hajnalán. A nyom-
tatott sajtó mellett egyre nagyobb teret
hódít magának az internet. Az új igényt
kiszolgálva indult a Paksi Hírnök blogja,
mely a város kultúrájáról, művelődésé-
ről, eseményeiről szolgál napi frissítésű,
tematikus hírekkel. 

Az oldal a www.paksihirnok.hu címen
érhető el.
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Ahogy korábbi lapszámukban
már megírtuk: közel 77 millió
forintot nyert az önkormányzat
a cseresznyési iskola felújítá-
sára. A projekt keretében nem-
csak az épület korszerűsödik,
képzések, foglalkozások élettel
töltik meg az erdei iskolát. A
beruházás 140 millió forintból
valósul meg.

Évek óta kereste az önkor-
mányzat annak lehetőségét,
hogy miképp lehetne pályázati
forrást bevonni az 1905-ben
épült, majd 1960-ban tovább
bővített, mára már leromlott ál-
lagú épület felújítására. Így ta-
láltak rá arra az országos pályá-
zati kiírásra, ami az erdei isko-
lák felújítását és az eszközállo-
mány fejlesztését teszi lehetővé.
A pályázat sikere érdekében er-
dei iskolává kellett minősíttetni
az épületet; ez hosszú előkészítő
munka után 2009-ben történt
meg, tájékoztatott Tell Edit al-
polgármester. A Környezet és
Energia Operatív Program kere-
tén belül 2010-ben már a Cse-
resznyéskert Erdei Iskola felújí-

tására nyújtotta be pályázatát a
város, amelyet támogatásra ér-
demesnek ítéltek: 76,7 millió
forintot biztosítanak a megvaló-
sításhoz és eszközbeszerzéshez.

– A tervezői költségbecslés
alapján a beruházás összköltsége
140 millió forint, a hiányzó 63,3
millió forintot várhatóan biztosí-
tani tudjuk az idei költségvetés-

ben, így rövidesen elkezdődhet a
megvalósítás – tájékoztatott Bar-
nabás István. A pályázatokért fe-
lelős tanácsnok elmondta, hogy a
meglévő ház kibővítésével egy
U alakú épületet alakítanak ki,
így az új szárnyban kaphat helyet
a hőközpont és a vizesblokk. A
jelenlegi hálótermek helyett ki-
sebb szobák lesznek, 44 diák el-

helyezését biztosítva emeletes
ágyakon. Épül egy korszerű ku-
tatószoba és egy melegítőkonyha
is, emellett étkező és tanári szoba
kap helyet az intézményben.  Az
U alak belső részében fedett kö-
zösségi teret alakítanak ki, az ud-
varon pedig kilátótorony áll
majd. A régi melléképület
helyett új vizesblokk épül, amit
turisták is igénybe vehetnek. Az
épület a felújítással nem veszíti
el stílusát, a homlokzat és a nyí-
lászárók is a 20. század elejét
idézik a terveken, tette hozzá
Barnabás István. A létesítmény a
szorgalmi időszakban erdei isko-
laként működik, szolgáltatásai-
val és az igényelhető programok-
kal biztosítva a paksi mellett a
kistérségből és az ország más tá-
jairól érkező tanulók környezet-
tudatos nevelését. A nyári nap-
közis és szabadidős táborok to-
vábbra is működnek, várhatóan
bővülő kínálattal és az önkor-
mányzat vendégházaként is
használható lesz a létesítmény a
2012-es átadás után.

-dallos-
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Új ügyviteli és iktatási rend-
szer működik a paksi város-
házán januártól. A gyorsabb,
átláthatóbb és jobb minőségű
ügykezelést biztosító program
előnyeit hamarosan az ügyfe-
lek is megtapasztalhatják.

Az új ügyviteli rendszer kialakí-
tásának első fázisa már megva-
lósult a városházán: az elektro-
nikus iktatásnak köszönhetően a
hivatalon belül minden ügy útja
végigkísérhető. 

– A papíralapú iktatási rend-
szert kiegészítettük a digitális
nyilvántartással, minden, a
jogszabályi keretek között má-
solható iratot az iktatóprog-
ramban is rögzítünk. Így az
ügyintéző bármikor irodájából
visszakeresheti az ügyeket,
gyorsabbá és könnyebben el-
lenőrizhetővé vált az ügykeze-

lés – részletezte a program elő-
nyeit Szántóné dr. Novák Esz-
ter titkárságvezető. 

A rendszer további fejlesztése
már előkészítés alatt van. A két
további modul, a vezetői döntés-

támogatási-, illetve az ügykeze-
lői program bevezetésével egy-
részt a vezetői és döntéshozatali
munka válik egyszerűbbé, más-
részt lehetőség nyílik a lakosság
és a gazdasági vállalkozások
számára, hogy elektronikus úton
intézhessék ügyeiket. Így csök-
ken az ügyfélforgalom, mivel
otthonról is intézhetők lesznek a
hivatalos ügyek, kényelmesebbé
és gyorsabbá válik az önkor-
mányzati ügyintézés. A rend-
szert a Hajdúszoboszlói Kistér-
ségi Társulás fejlesztette ki, ott
19 önkormányzatnál használják,
egyelőre csak az iktatásban.
Várhatóan a paksi önkormány-
zat lesz az első az országban,
ahol a program minden lehetősé-
gét kiaknázva az ügyfélforgalom
lebonyolításában is használják, a
tervek szerint már 2011-ben.        

Dallos Szilvia

Elektronikus ügyintézést terveznek

Új szárnnyal bővül az erdei iskola

Az U alakú épület belső részében fedett közösségi teret alakí-
tanak ki – mondta el Barnabás István.

Egységes telefonrendszeren keresztül hívhatók az önkor-
mányzati intézmények és munkatársaik, a fejlesztés havi szinten
egymillió forinttal csökkenti a telefonszámlát. Az intézményrend-
szer hálózatának telefonszámait tartalmazó telefonkönyv a
www.portal.paks.hu címen érhető el. Egy év alatt készült el az az
egységes, központi telefonrendszer, amely biztosítja az intézmé-
nyek egymás közötti ingyenes kommunikációját, továbbá a fej-
lesztésnek köszönhetően azok, akik rendelkeznek önkormányzati,
illetve atomerőműves kedvezményes mobil előfizetéssel, díjtala-
nul hívhatják ezeket a számokat. A fejlesztés alapjául a Paksi
Atomerőmű Zrt. által kiépített optikai hálózat szolgált. 16 önkor-
mányzati intézmény tagja a rendszernek, így a polgármesteri hiva-
tal mellett az oktatási, egészségügyi és közművelődési intézmé-
nyeket, valamint az önkormányzat szolgáltató cégeit, a DC
Dunakom Kft.-t és a Paksi Vízmű Kft.-t is ingyenesen érhetik el
az előfizetéssel rendelkezők. Az egységes telefonrendszer kialakí-
tásával az önkormányzathoz tartozó intézmények telefonszámlája
összességében mintegy egymillió forinttal csökken havonta a régi
előfizetéshez képest. 
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Városunkban intézi honosítási
kérelmét a székelyudvarhelyi
öregfiúk futballcsapat, még-
hozzá családostól. Barátaik, az
ASE öregfiúk és a paksi pol-
gármesteri hivatal apparátusa
lázasan készül, hogy zökkenő-
mentes legyen a nem minden-
napi esemény. Mint Tóth
György, a csapat egyik tagja el-
mondta, tavaly ottjártukkor
már lehetett tudni arról, hogy
rövidesen életbe lép a jogsza-
bály, miszerint a határokon túl
élő magyarok könnyített mó-
don kaphatják meg az állam-
polgárságot. Ekkor vetette fel
Kókai Péter az ötletet, hogy ba-
rátaiknak segítséget nyújthat-
nának és Pakson is sor kerül-
hetne erre a lépésre. A baráti
gesztuson túl praktikus oka is
van annak, hogy valóban emel-
lett döntöttek: az adminisztrá-
ció szűkössége miatt Székely-
földön nagyon sokat kell várni
az eljárásra. Ahogyan azt Tóth
Györgytől megtudtuk, kezdet-
ben csak egy mikrobusznyi tár-
saságról volt szó, de híre ment
a dolognak, így mára egy híján
ötvenen, családostól érkeznek a
csapat tagjai benyújtani hono-
sítási kérelmüket.

Tóth György arról is beszá-
molt, hogy az önkormányzatnál
az újdonság erejével hatott a ké-
résük, de örömmel fogadták és
mindent meg is tesznek azért,
hogy zökkenőmentes legyen az
ügyintézés, amire egyébként
február első napjaiban kerül sor.

S ha már eljönnek a székelyud-
varhelyiek, nem marad el a foci
sem, barátságos mérkőzéssel
koronázzák meg az eseményt.

Dr. Blazsek Balázs, a város
címzetes főjegyzője elmondta,
érkeztek már honosítási kérel-
mek, de csupán elvétve. Ez a

mostani valóban különleges.
Szeretnék, ha minden zavarta-
lan lenne, ezért alaposan felké-
szülnek, még a hivatal munka-
rendjét is átalakítják. A tapasz-
talatok szerint egy kérelem be-
fogadása fél órát vesz igénybe,
ezt szeretnék csökkenteni,
ezért a teljes igazgatási osztály
csatarendbe áll majd. Minden-
ki alaposan áttanulmányozza a
jogszabályt, hogy semmilyen
kérdés ne érje váratlanul, kora
reggeltől estig rendelkezésre
állnak majd. A paksi öregfiú-
kon keresztül már tartják a

kapcsolatot a kérelmezőkkel,
akiket tanácsaikkal segítenek a
mellékletek beszerzésében.
Három anyakönyvvezető, ugyan-
ennyi rögzítésre alkalmas számí-
tógép van a paksi hivatalban,
de – ahogyan dr. Blazsek Ba-
lázs mondta – ha kell, kölcsön-
kérnek annak érdekében, hogy
a rendelkezésre álló két nap
alatt mindenki sorra kerülhes-
sen. A főjegyző hozzáfűzte, ők
csak befogadják a kérelmeket
és postázzák Budapestre a Be-
vándorlási és Állampolgársági
Hivatalba. 

A két társaság majd’ húsz
éve talált egymásra Sipos Jó-
zsefnek köszönhetően, aki
1979 februárjában verbuválta
a paksi öregfiúk csapatát. Egy
spanyol kapcsolatuk már volt
– ez egyébként ma is megvan
–, amikor a Székelyudvarhely
öregfiúk csapatának frontem-
berét, Deák Imrét megkeres-
ték. Az erdélyiek örömmel fo-
gadták, sőt azonnal meghívták
őket egy barátságos mérkő-
zésre, amit azóta sokszor
megismételtek. A mostani kü-
lönleges eseményhez hasonló-
ra egy esetben került sor, me-
sélte Sipos József. Néhány
éve azzal lepték meg őket
vendéglátóik, hogy egy ben-
sőséges ünnepségen tisztelet-
beli székellyé fogadták a
Paksról érkezetteket. Azzal,
hogy most segítségükre lehet-
nek a magyar állampolgárság
megszerzésében, nemcsak ezt
viszonozzák, hanem a 2005-
ös népszavazáskor történteket
is feledtetni szeretnék.

A vendégek február 2-án ér-
keznek Paksra, a következő két
nap a honosítási ügyintézéssel
telik, a hagyományos mérkő-
zést február 5-én, szombaton
rendezik. S miután most a szo-
kásos szálláslehetőség, az ESZI
kollégium nem áll rendelkezés-
re, családoknál szállnak meg a
székelyföldiek. Ez, mint Tóth
György mondta, talán még to-
vább mélyíti a barátságukat.

Vida Tünde

Pakson kérik az állampolgárságot

A parlament 2010. május 26-án fogadta el fideszes és KDNP-
s képviselők indítványát, amely lehetővé teszi a határon túli
magyarok egyszerűsített, kedvezményes honosítását. Az egy-
szerűsített honosítási eljárásról szóló törvény augusztus 20-án
lépett hatályba, alkalmazni 2011. január 1-jétől kell. A kérel-
meket január 3-ától 2200 magyar anyakönyvi hivatalban, több
mint 90 külképviseleten, valamint a Bevándorlási és Állampol-
gársági Hivatal megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálati iro-
dáiban lehet benyújtani. A törvény értelmében magyar állam-
polgárságot azok az emberek vagy leszármazottaik kérhetnek,
akik 1920 előtt vagy 1940 és 1945 között magyar állampolgá-
rok voltak, beszélnek magyarul, és nincs valamilyen kizáró
közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági ok. A törvény az eddigi-
től eltérően a határon túli magyaroknak nem szabja az állam-
polgárság megszerzésének feltételéül a bejelentett magyaror-
szági lakóhelyet, a magyarországi lakhatás és megélhetés iga-
zolását és az alkotmányos alapismeretek vizsgát.

2011. január 21. 3 Paksi Hírnök

Megjelenik kéthetente, 4400 példányban
Kiadja a TelePaks Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Kövi Gergő

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2011. február 4.

Paksi Hírnök

A fotó a székelyudvarhelyi megyeháza előtt készült 2006-ban,
amikor tiszteletbeli székellyé fogadták a paksi csapatot.
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Sebészet I. szakrendelés rendelési ideje 2011 januárjától:

Hétfő: Dr. Vöröss Endre 8.00-14.00
Páros kedd: Dr. Wéner Gábor 9.00-15.00
Páratlan kedd: Dr. Győri Attila 9.00-15.00
Páros szerda: Dr. Vöröss Endre 8.00-12.00 és 13.00-15.00
Páratlan szerda: Dr. Vöröss Endre 8.00-14.00
Páros csütörtök: Dr. Schönfeld János 9.00-15.00
Páratlan csütörtök: Dr. Szemes László 9.00-15.00
Péntek: Dr. Vöröss Endre 8.00-14.00

Sebészet II. szakrendelés rendelési ideje 2011 januárjától:

Hétfő: Dr. Prischetzky Ferenc 8.00-15.00
Kedd: Dr. Prischetzky Ferenc 7.45-14.30
Páros szerda: Dr. Prischetzky Ferenc szakmai nap
Páratlan szerda: Dr. Prischetzky Ferenc 8.30-15.00
Csütörtök: Dr. Prischetzky Ferenc 7.45-14.45
Péntek: Dr. Prischetzky Ferenc 7.45-14.00 

Urológia

1. és 3. péntek Dr. Szabó Attila 7.30-13.30
2. és 4. péntek Dr. Könyves Károly 7.30-13.30
5. péntek egyeztetés szerint

Tüdőgyógyászat

Dr. Szilágyi Éva tüdőgyógyász szakorvos rendelési ideje:
Hétfőtől csütörtökig: 8.45-15.00
Péntek: 8.45-13.45

Belgyógyászat 

Dr. Szí Vince az eddigi havi egy péntek helyett két pénteken
rendel január 1-jétől. (2011. január 7., február 4.,március 4.) 
Dr. Sudár Zsolt és dr. Nyirati Csaba rendelése változatlan.

Reumatológia

Dr. Palotás Kinga 26 órában  keddtől csütörtökig
Dr. Jávor Mária 4 órában   hétfői napon

Egy éve vezeti dr. Bodnár Im-
re a Városi Rendelőintézetet.
Kinevezésekor legfontosabb
feladataként azt jelölte meg,
hogy áttekintse az intézmény
teljes működését, és meghatá-
rozza azokat a területeket,
ahol változtatni kell. Az már
akkor látszott, hogy a legna-
gyobb gondot a szakember-
utánpótlás jelenti. Egy eszten-
dő múltán kedvező fejlemé-
nyekről számolt be az igazga-
tó főorvos.  

– Néhány adminisztratív vál-
tozáson kívül, mint például a
leltári rendszer rugalmasabbá
tétele, a személyügyi nyilván-
tartás pontosítása vagy az adat-
kezelés gyorsítása, a betegeket

közvetlenül érintő változásokról
is beszámolhatok  – kezdte év-
értékelőjét dr. Bodnár Imre, a
Városi Rendelőintézet igazgató
főorvosa. Tarthatatlan volt,
hogy a mentővel reggel beszál-
lított beteg még késő délután is a
rendelőben ült arra várva, hogy
hazavigyék. Ennek megoldására
ma már minden szakrendelőben
van egy felelős szakdolgozó,
akinek feladata, hogy a pácienst
mielőbb ellássák, illetve ha
mégis elhúzódik a hazaszállítá-
sa, ne maradjon szakértő fel-
ügyelet nélkül a váróban. A hu-
mán erőforrás területén folyta-
tott tárgyalások eredményét zö-
mében január 1-jétől érzékelhe-
tik a betegek. Dr. Kárpáti István
vezető főorvos nyugdíjba ment,

a tüdőgondozót dr. Szilágyi Éva
vezeti. A reumatológián dr. Pa-
lotás Kinga már teljes állásban
dolgozik, heti négy napon ren-
del, dr. Jávor Mária pedig hétfői
napokon dolgozik, ezt megelő-
zően mindketten fél állásban
látták el a betegeket. Dr. Vöröss
Endre a heti öt helyett három
napot rendel, hétfőn, szerdán és
pénteken; kedden és csütörtö-
kön pedig az egynapos sebészet
szakorvosai segítik a betegellá-
tást. Ezzel a megoldással egye-
nes bejutási lehetőség nyílt az
egynapos sebészetre, ami eddig
nem volt. Az urológiai szakren-
delésen tavaly négy orvos vál-
totta egymást, akik közül ketten
nem tudták tovább vállalni ezt a
feladatot. Most dr. Könyves

Károly és dr. Szabó Attila váltja
egymást kéthetente, ha a hónap-
ban van ötödik péntek, akkor
egyeztetnek, ki fogadja a bete-
geket. Dr. Bodnár Imre elmond-
ta, tavaly az intézmény 26 orvo-
sa közül 11 dolgozott alkalma-
zottként, közülük nyolcan
nyugdíjas korúak, akiknek fo-
lyamatos utánpótlása nem egy-
szerű feladat, ugyanis jól kép-
zett szakorvosokból országosan
hiány van. Ahhoz, hogy ide tud-
ják csábítani őket, plusz lehető-
ségeket kell biztosítani, ami le-
het magasabb bérezés, szolgála-
ti lakás vagy magánpraxis tá-
mogatása. A további megoldási
lehetőségeken közösen gondol-
kodnak az önkormányzattal. 

Kohl Gyöngyi

Változások a szakrendelésben

Paks víziközmű-ellátottsága teljes körű, azaz
belterületen minden lakóingatlan víz- és csator-
naszolgáltatással ellátott. A csatornahálózaton
összegyűjtött szennyvizeket szennyvízátemelők
juttatják a tisztítótelepre, ahol eleveniszapos
technológiával tisztítjuk, végül a tisztított
szennyvizet a Dunába vezetjük. A szennyvízel-
vezető csatorna elválasztó rendszerű, ez azt je-
lenti, hogy a szennyvízcsatornába csapadékvi-
zeket, felszíni vizeket, talajvizeket nem lehet
engedni. 

A csapadékvíz gyűjtése külön rendszerben
történik, független csatornarendszer épült, épül

ki. Ugyanakkor sok helyen – főként a belváro-
si részeken – a csapadékvíz-elvezetésnek nyil-
vánvaló a kapcsolata a szennyvízvezetékkel,
mivel csapadékos időszakokban a szennyvíz-
csatornák terhelése jelentősen megnövekszik.
Ez jelentős hátrányokkal jár: a szennyvízelveze-
tő hálózatok és a szennyvíztisztító telep az in-
gatlanokon felhasznált ivóvizekből keletkező
szennyvizekre van méretezve, ezért csapadékvi-
zek bevezetése esetén túlterhelté válik és a mé-
lyebben fekvő ingatlanokat az elöntés veszélye
fenyegeti. Hasonlóképpen hálózati vissza-duz-
zadások, elöntések fordulhatnak elő a szenny-

vízátemelők közelében, mert az átemelő beren-
dezések túlterhelődnek. A csapadékvizek a
szennyvíztisztító hidraulikai túlterhelését is
okozzák, a tisztító műtárgyaiban megnövekszik
az áramlási sebesség, csökken a tartózkodási
idő, a tisztítás csak részlegesen megy végbe.
Ennek következménye a Dunánál mért szeny-
nyezési határértékek túllépése lehet.

Tehát az az ingatlantulajdonos, aki a csapa-
dékvizet a csapadékvíz-elvezető rendszer he-
lyett a szennyvízhálózatba juttatja, egyrészt az
alvégi ingatlanok (a Dózsa György út, Tolnai út
és a Duna közötti terület) szennyvízzel történő
elöntését segíti elő, valamint a szennyvízelveze-
tő és -tisztító rendszer üzemeltetési költségeinek
növekedését okozza, s  közvetve a Duna terhe-

léséhez is hozzájárul. Ezeknek a műszaki hiá-
nyosságoknak a megszüntetése, az illegális
csapadékvíz-rákötések kezelése, megszüntetése
elengedhetetlen a közeljövőben megépülő új
szennyvíztisztító technológia eredményes mű-
ködtetése érdekében is. 

A fent ismertetett célok elérése érdekében a
PAKSI VÍZMŰ KFT. füstgenerátort szerzett be,
melynek segítségével 2011-ben a szennyvíz-
csatorna-rendszeren füstöléses eljárással el-
lenőrzéseket hajt végre. Az ellenőrzés célja,
hogy a szennyvízrendszerből kiszűrjük az illegá-
lisan rákötött csapadékvíz-bevezetéseket. Kér-
jük a lakosság támogatását, közreműködését a
szennyvízrendszer tehermentesítése érdekében.

Paksi Vízmű Kft.

Tisztelt Fogyasztó!
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Jelentős változást hozott az új
év a közfoglalkoztatás területén:
január elsejétől új pályázati
rendszer szerint kell azt szervez-
ni. A programban önkormány-
zatok, társulásaik és intézmé-
nyeik, civil és egyházi szerveze-
tek, valamint kisebbségi önkor-
mányzatok vehetnek részt. 

Két formája van a pályázat-
nak, és így a foglalkoztatásnak
is. Kihasználható egy rövid
idejű program, amelyben 4
órás, 2-4 hónapig terjedő fog-
lalkoztatásra lehet pályázni, il-
letve működik egy hosszú ide-
jű foglakoztatási forma,
amelyben 6-8 órás munkaidő-
ben, 2-12 hónapig alkalmazha-
tó egy-egy ember – tájékozta-

tott Feilné Szombat Csilla, a
Baranya Megyei Munkaügyi
Központ paksi kirendeltségé-
nek vezetője. A rövid távú fog-
lalkoztatásra országos szinten
12, a hosszú távúra pedig 28
milliárd forint áll rendelkezés-
re. Ez a paksi kistérségben a
rövid távú programra 107 mil-
lió, a hosszú távú foglalkozta-
tásra pedig 38 millió forint for-
rást biztosít. A pályázatokat a

munkaügyi kirendeltség bírálja
el, majd a foglalkoztatókkal
hatósági szerződést köt. A
munkára történő irányítást (ki-
választást) a kirendeltség köz-
vetítés útján végzi. Természe-
tesen ez a feladat szoros
együttműködést igényel az ön-
kormányzatok és a kirendelt-
ség között.

A közfoglalkoztatásban ed-
dig a rendelkezésre állási tá-

mogatásban részesülő, a mun-
kaügyi kirendeltségeken nyil-
vántartott munkanélküliek ve-
hettek részt. – Az ellátási for-
ma neve megváltozott, a ren-
delkezésre állási támogatást
ezentúl bérpótló juttatásként
kapják az érintettek, összege
azonban nem módosult, idén is
a nyugdíjminimum legkisebb
összegével megegyező mérté-
kű, 28500 forint – tudtuk meg
Badics Istvánnétól. Az önkor-
mányzat szociális osztályának
vezetője elmondta azt is, hogy
a jogosultságot április 30-ig fe-
lülvizsgálják. Új kötelezettség
is fűződik az ellátáshoz. Esze-
rint az ügyfélnek évente leg-
alább 30 napot munkaviszony-
ban kell töltenie ahhoz, hogy a
következő évben is jogosult le-
gyen az ellátásra. Az új rend-
szer elsődleges célja, hogy az
aktív korúak kerüljenek ki a
munkaerőpiacra, és ne marad-
janak éveken keresztül a köz-
foglalkoztatásban. A 2011-re
áthúzódó közmunkaszerződé-
seket az önkormányzatok feb-
ruár 28-ig alkalmazhatják, ez-
után már az új finanszírozási
modell alapján kell szerződést
kötniük az érintettekkel. Az új
pályázati rendszerben az idén
lesznek  még központi közmun-
kaprogramok és kiírnak egy új
lehetőséget is, amelyben a gaz-
dasági szféra szereplői pályáz-
hatnak a bérpótló juttatásúak
foglalkoztatásra. Dallos Szilvia

Átalakulóban a közfoglalkoztatás

228 rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy
dolgozott a közcélú foglalkoztatásban 2010-ben Pakson. Így
havonta átlagosan 98 embernek biztosítottak munkát az önkor-
mányzat 16 intézményében. A szociális osztály felmérése az
idei igényekről is elkészült. A közfoglalkoztatás rendszerének
változása miatt 2011-ben kisebb lesz a létszám és kevesebb a
munkabér összege, hiszen a tervek szerint a rövid idejű prog-
ramban napi négyórás foglalkoztatásra pályáznak az intézmé-
nyek, tehát a bérpótló juttatásban részesülők a minimálbér felét
kapják meg 2-4 hónapig. 

Az alakuló üléssel megkezdte
munkáját a Dunakömlődi és
a Külső Városrészek Telepü-
lésrészi Önkormányzata. A
képviselő-testület szakbizott-
ságaiként működő grémiu-
mok legfontosabb feladata
jelenleg a fejlesztési, beruhá-
zási igények felmérése a tele-
pülésrészeken.

A településrészek lakóinak és
civil szervezeteinek javaslata

alapján a képviselő-testület
döntött a részönkormányzatok
tagjairól. A Külső Városrészek
Településrészi Önkormányza-
tának elnöki feladatait Kern
József látja el, tagjai nem vál-
toztak az előző ciklushoz ké-
pest: Biritón Farkasfalvi Jó-
zsef, Csámpán Feil József,
Gyapán Heizler Zoltán, Cse-
resznyéspusztán Horváth Zol-
tán folytatja a megkezdett kép-
viselői munkát. A duna-

kömlődi részönkormányzat
teljesen átalakult, új képvise-
lők dolgoznak a közösségért a
következő négy évben. Gálosi
Ferenc, Sallai Ferenc, Szuro-
vecz István és id. Ulbert Sán-
dor munkáját Spiesz József
irányítja elnökként. A testüle-
tek alakuló ülésükön döntöttek
az szmsz módosításáról  –
eszerint nem lesznek feladat-
körönkénti felelősök  –, és
meghatározták a soros ülések

időpontjait is. Emellett mind-
két grémium elkezdte a költ-
ségvetést előkészítő tervezési
munkát: meghatározzák, me-
lyik településrészen milyen
fejlesztéseket kívánnak meg-
valósítani 2011-ben. A külső
településrészeken a beruházá-
sok fontossági sorrendjének
felállítása előtt bejárásokon és
lakossági fórumokon tájéko-
zódnak a gondokról és igé-
nyekről a képviselők.       -dal-

Felmérik a beruházási igényeket

Legalább harminc nap
munkaviszony kell a
rendelkezésre állási tá-
mogatást váltó bérpót-
ló juttatás igénybevé-
teléhez. Ez csak az
egyik változás a köz-
foglalkoztatási rend-
szer átalakításában. A
programot januártól
az önkormányzatok-
kal együttműködve a
munkaügyi kirendelt-
ségek szervezik, pályá-
zati konstrukcióban. 
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Atomerőmű

Az új év első napjaiban hirdet-
ték ki a Paksi Atomerőmű Zrt.
22. Műszaki Alkotói Pályázatá-
nak eredményét. Hagyományo-
san október a jelentkezés, no-
vember az írásos anyagok le-
adásának ideje. Ezek után az al-
kotók a beadott pályázatokat rö-
vid előadás keretében ismertet-
hetik a bírálókkal és érdeklődő
kollégákkal. A bírálóbizottság –
László Zoltán, Elter József,
Debreczeni Sándor, Faragó Pé-
ter, Szendrei István, Maracsik
Kálmán, Molnár Lajos – ezúttal
tizenhat pályamunkát értékelt.
A műszaki alkotói pályázat cél-
ja a paksi atomerőműben dolgo-
zók műszaki alkotói kedvének
motiválása az egészséges ver-
senyszellem fenntartása mellett
annak érdekében, hogy a PA
Zrt. stratégiai, gazdasági céljai-
nak megvalósítása, a biztonsá-
gos üzemeltetés minél hatéko-
nyabban történjen, a munkavál-
lalók ilyen irányú ötleteit pedig
felhasználják.

Pályázni lehet minden olyan
egyéni vagy kollektív megol-
dással, amely jelentősen javítja
a társaság gazdálkodási haté-
konyságát, növeli az erőmű biz-
tonságát vagy hozzájárul a mű-
szaki kultúra javításához. Nem
követelmény, hogy csak meg-
valósult műszaki, szervezési
megoldással pályázzanak, sőt
az erőmű mindenkori vezetése
kívánatosnak tartja, hogy a
munkavállalók minél több, a
céloknak megfelelő, új megol-
dásokat tartalmazó pályázatot

nyújtsanak be. A bírálat során a
megvalósíthatóság meghatáro-
zó szempont, de nem kizáróla-
gos feltétel.

Mittler István kommunikációs
igazgató tájékoztatása szerint
számos olyan példát lehet emlí-
teni, amely esetben a műszaki
alkotói pályázatra benyújtott
megoldás megvalósult és annak
a paksi atomerőmű gyakorlati
hasznát vette, mert egyszerűsí-
tette a technológiát, gazdaságo-
sabbá tette a termelést, vagy biz-
tonságosabbá az üzemeltetést.
Nehéz közöttük válogatni, ezért
az objektivitás megtartása érde-
kében álljanak itt példaként az
utolsó három év első díjat nyert
pályázatai: 2008-ban a reaktor-
fizikai osztály dolgozói pályáz-
tak egy reaktorfizikai adatokat
megjelenítő programrendszer
fejlesztésével az új üzemanyag
hatékony felhasználása érdeké-
ben. 2009-ben Horváthné Bajai
Éva és Beliczai Botond kapott
első díjat „Speciális megoldás
hafniumos kazetták alkalmazá-
sára a zónák centrális pozíciói-
ban” elnevezésű pályázatával.
Mindkét pályázat célja az üzem-
anyag-felhasználás gazdaságos-
ságának növelése, mellyel jelen-
tős gazdasági eredmény érhető
el. 2010-ben a reaktor karban-
tartók álltak elő egy pneumati-
kus megfogó berendezés –
egyébiránt megvalósított – ötle-
tével. Az új, robotkarszerű szer-
számmal a bonyolult geometriá-
jú berendezésekbe ejtett idegen
testeket lehet eltávolítani telje-

sen hozzáférhetetlennek tűnő
helyekről a berendezés szétsze-
relése nélkül.

Az elsődíjas, idegen testek el-
távolítására szolgáló pneumati-
kus megfogóberendezés Bács-
kai Péter, Bódis Csaba,
Gottvald Attila, Kovács Csaba,
Kovácsik László, Schreiner Fe-
renc, Szabó Péter és Tuboly Pé-
ter munkája. A 2010-es Műsza-
ki Alkotói Pályázaton négy má-
sodik díj született. Dr. Korpás
Lajos önálló munkáért, míg
Borbély Sándor, Nagy György,
Károlyi Károly, Orbán Mihály,
Sós János, Szőke Attila, Pfeffer
István, Számel László kollektí-
vában érdemelte ki ezt az elis-
merést. A harmadik helyen szin-
tén négy pályamunka osztozott,
három egyéni pályázó – Hanol
Ferenc, Tarczal Lajos, Meny-
hárt Ádám – mellett a Bunkóczi
András, Dávid Donát és Ko-
lozsvári Sándor alkotta trió ve-
hetett át harmadik díjat, heten
pedig dicséretben részesültek.
Az elismeréseket Hamvas Ist-
ván vezérigazgató adta át meg-
köszönve a pályázók és bírálók
munkáját.

„A gőzfejlesztők tápvízelosztó
kollektorainak átalakítását köve-
tően, rutinszerű ellenőrzések so-
rán idegen testeket észleltek a
csőkötegek között. Rögtön tud-
tuk, hogy ilyen szűk helyre új
eszközt kell fejlesztenünk, ha
eredményesek akarunk lenni. A
pneumatikus megfogó berende-
zés érintésvédelmileg teljesen
kockázatmentes, egyszerűen

mozgatható alumíniumrudazata
könnyű, nem aktiválódik, műkö-
dése a folyamatos megfigyelést
nem zavarja. A megfogók kü-
lönböző helyzetű hengeres tes-
tek, csavarok, csavaranyák és
alátétek külső-belső megfogását
teszik lehetővé akár két-, akár
hárompontos formában. Rendel-
kezünk lemez, rúd-, cső- és
gömbjellegű testek megfogóival
is. A megfogóegységek gyorsan
cserélhetők. A berendezés saját
levegőellátással működik, a lég-
tartály áramkimaradás esetén is
biztosítja, hogy a megfogott tár-
gyat ne ejtse el. Az univerzális
eszközök nemcsak a gőzfejlesz-
tők köpenyteréből, hanem akár
más tartályokból történő idegen-
test-eltávolításokhoz is alkal-
mazhatók. A vezérelt csuklós ki-
vitelnek köszönhetően olyan he-
lyekre is be tudunk nyúlni vele,
ahová eddig nem, vagy csak
megbontások, szétszerelések
után voltunk képesek. A mani-
pulátor egésze és egységei meg-
felelnek a PA Zrt. előírásainak,
elemei nagy üzembiztonsággal
működő FESTO egységekből és
adapterekből állnak.” – ismertet-
te a díjnyertes pályamunkát az
azt készítő Havaria csoport. A
hasonló képességekkel rendel-
kező, komplex berendezéseket a
nemzetközi gyártók 140-190
ezer euró körüli áron hajlandóak
legyártani, nekik ez az ötödébe
sem került kamerástól. Berende-
zésük iránt nemzetközi érdeklő-
dés is mutatkozik.

Vida Tünde

Díjazzák a dolgozók kreativitását

A 2010-es alkotói pályázat résztvevői. A győztes alkotás egy szűk helyen is használható pneumatikus manipulátor lett.
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Halálos kimenetelű tragédia
nem volt, és összességében
130-cal kevesebb személyi sé-
rüléssel járó közlekedési bal-
eset történt a paksi kistérségben
tavaly. A több mint 20%-os
csökkenés okaként Herman
Gábor, a Paksi Rendőrkapi-
tányság közlekedési alosztály-
vezetője több tényezőt említ. 
– Márciusban átadták az M6-os
autópályát, így a 6-os számú
főúton csökkent a forgalom, az
autósok láthatóan nyugodtab-
ban haladnak és a polgárok is
sokkal figyelmesebben közle-
kednek a környék útjain. A leg-
frissebb adatok az ötven évvel
ezelőttihez hasonlóak, akkor ti-
zedével kevesebb jármű futott
az utakon, mint 2010-ben. 

A rendőrségi vezető hozzátet-
te, a KRESZ 2011. január else-
jével változott, a szabálymódo-
sítás a nehéz tehergépkocsival
közlekedők előzési szabályaira
vonatkozik. Az országos hír-
adásokban már napvilágot lá-
tott módosítások még nem vég-

legesek, kidolgozás alatt van-
nak. Annyi bizonyos, hogy a
biztonsági öv használatának fi-
gyelmen kívül hagyása miatt
mélyebben kell zsebükbe nyúl-
niuk majd a szabályszegőknek.
A legtöbb változás a tervek
szerint július elsején léphet
életbe. 

– Köznyugalmat megzavaró
kirívó eset sem történt a paksi
kistérségben, az átutazó bűnö-
zők is elkerülték a várost 2010-
ben  – ezt már dr. Kuti István,

Paks rendőrkapitánya említi. A
város a sajnálatos decemberi
szén-monoxid-mérgezés okoz-
ta halálesettől eltekintve egy-
szer sem került az újságok cím-
oldalára. 

– Kevesebb lett a bűncselek-
mény az elmúlt évhez képest,
így a lakásbetörések és a betö-
réses lopások száma is csök-
kent, gépjárműlopás mindössze
egy volt, de kollégáim azt is
megtalálták. A 2011-es eszten-
dő azonban nehezebb lesz,

mint a tavalyi volt  – folytatta a
rendőrség első embere. A sztrá-
da átadását követően tíz maga-
san képzett egyenruhás távo-
zott az állományból az autópá-
lya-rendőrséghez, pótlásuk je-
lenleg is folyamatban van. Ma-
gyarország az Európai Unió so-
ros elnöke, így az esetleges
paksi rendezvények biztosítása,
szervezése mellett az is előfor-
dulhat, hogy a helyi kapitány-
ságról vezényelnek egy-egy
budapesti eseményre városi
rendőröket. Pakson a fő hang-
súly továbbra is a megelőzésen
lesz, a közterületeken egyre sű-
rűbben találkozhatunk járőrök-
kel, ugyanis a legkomolyabb
feladatot még mindig az úgyne-
vezett trükkös tolvajok adják.
A kapitányságvezető az új év-
ben is mindenkit arra kér, foko-
zottan figyeljenek magukra és
polgártársaikra, és ha bármi-
lyen gyanús, a megszokottól el-
térő dolgot észlelnek, jelezzék
a Paksi Rendőrkapitányságon.    

Faller Gábor

Csökkenő bűnözés, sokasodó feladatok
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Rekordösszegű, azaz több mint 13 millió
forintos támogatást nyert el a Paksi Közmű-
velődési Nonprofit Kft. a TÖBBLETT-M
(paksi nem formális és formális tanulási
programok a közművelődés eszközeivel)
című pályázati program keretében.
Cselenkó Erika, a projekt vezetője elmond-
ta, 2009-ben találtak rá a lehetőségre, mely-
nek köszönhetően a korábban PLACC
program keretében kialakított modern kö-
zösségi teret új tartalmakkal töltheti meg az
intézmény. A pályázat előkészítési részé-
ben paksi általános és középiskolások köré-
ben kérdőívek segítségével mérték fel a fia-
talok szabadidős igényeit, később a vissza-
érkező 600 válasz alapján fogalmazták meg
programjaikat. A színes visszajelzéseknek
köszönhetően összeállt a terv, így a 19 hó-
napos projekt ideje alatt 30 féle foglalko-
zást, 621 alkalom keretében 4100 fiatal szá-
mára kínál a művelődési központ. A prog-
ram célja olyan szolgáltatások összeállítása,
melyek a hivatalos oktatási rendszerben
nem kapnak helyet, azonban a mindenna-
pokban szükség van rájuk, hangsúlyozta

Darócziné Szalai Edit, a művelődési köz-
pont igazgatója. A program kiemelt célja,
hogy a 12–25 év közötti korosztály iskolai
előrehaladását, pályaválasztási problémáit,
családi életre való felkészítését, életpálya-
tervezését elősegítsék. A program kereté-
ben sor kerül személyiségfejlesztési és
konfliktuskezelési tréningek, önvédelmi és
sportfoglalkozások, nyelvi szakkörök és
életvezetési tréningek megrendezésére. A
projektet a művelődési központ munkatár-
sai, valamint környékbeli szakemberek ve-
zetik. A foglalkozások legalább nyolc fő je-
lentkezésével indulnak, az ezeken való
részvétel ingyenes. A szervezők tájékozta-
tása szerint már most jelentős az érdeklő-
dés, a legnagyobb igény egyelőre a fotó-
szakkör iránt mutatkozik. Az intézmény ve-
zetője szerint nem csupán a színes program-
kínálat sikerre vitele jelent kiemelkedő fel-
adatot. Mint mondta, a művelődési központ
eddigi működése során ilyen nagy összeget
még soha nem nyert pályázaton, így a
nagyívű projekt lebonyolítása, végigvitele
igazán nagy kihívást jelent. Matus Dóra

Rekordösszegű támogatás a fiatalok fejlesztésére

Új tartalommal töltik meg a PLACC
modern közösségi terét.
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Paks húszezer lakosával Szek-
szárd és Dombóvár után a me-
gye harmadik legnagyobb vá-
rosa, így jelentőségét tekintve
elengedhetetlenné vált egy
olyan elektronikus oldal meg-
teremtése, mely városunk fon-
tos eseményeit, jelentős híreit
napról napra alkalmas megörö-
kíteni. Ebben a szellemben in-
dult meg a Paksi Hírnök blog-
ja, mely a város kultúrájáról,
művelődéséről, eseményeiről
napi frissítésű tematikus híre-
ket szolgáltat az érdeklődők-
nek. A Paksi Hírnök honlapjáról
közvetlenül elérhető elektroni-
kus portál letisztult formával és
könnyen kezelhető tartalommal
várja azokat az olvasókat, akik
az esti program megtervezésé-
hez, vagy akár a reggeli kávé-
hoz keresnek érdekes beszámo-
lókat. A város új weboldala több
állandó rovattal indult, ennek
köszönhetően kulturális és mű-
sorajánlók, valamint friss sport-
hírek garantálják azt, hogy min-
dig jól informált legyen. A cik-
kekhez tartozó színes képgaléri-
ák és videók élvezetesebbé te-
szik az olvasást, az oldalon
megjelenő címkefelhő pedig a
hírek közötti keresést könnyíti
meg. 

Ugyanakkor a Paks iránt ér-
deklődők nem csupán ebből a
forrásból meríthetnek. A város
honlapjaként szolgáló paks.hu
látja el a lakosság általános tájé-
koztatásának feladatát. Az oldal
előnye, hogy az aktuális híreken
túl közérdekű információkat is
tartalmaz, így helyi vállalatok

adatait, az önkormányzati dol-
gozók fogadóóráit és telefon-
számait, az orvosi ügyelet és ci-
vil szervezetek adatait. A hiva-
tali ügyintézés hasznos informá-
ciói mellett tájékozódhatunk
Paks legfontosabb beruházásai-
ról, mint például a balneoterápi-
ás intézet terveiről. Fontos in-
formációkkal szolgálhat a vá-
rosrendezési térkép is azok szá-
mára, akik a közeljövőben sze-
retnének családi házat építeni,
vagy esetleg hobbiszőlőt vásá-
rolni. Különleges élményt nyújt
a paksi műemlékekről összeállí-
tott képgaléria is, hiszen azon-
nal rájön az ember, nem is tudta,
hogy ennyi régmúltba visszate-
kintő, csodálatos építmény talál-
ható a városban. 

Ha a képek világában szeret-
nénk elmerülni, garantált szóra-
kozást nyújthat a paksi-
kepek.hu. Az oldal egyedülálló
módon mutatja be paksi fotósok
alkotásait, akik különböző prog-

ramokról, helyi eseményekről,
kiállításokról készített képeiket
3D-ben is megmutatják a nagy-

közönségnek. A portál heti fris-
sítésű, így érdemes rendszere-
sen szemezgetni a szebbnél
szebb fotók között. 

A kulturális programok iránt
érdeklődők is megtalálják a
számításukat a paksi művelődé-
si központ megújult honlapján.
A mozifilmek és a színházi elő-

adások kínálatán túl a PLACC
programjairól is értesülhet az if-
júság. A művelődési központ
önálló oldala a megrendezett ki-
állításokról külön galériát mutat
be, így akkor sem maradunk le
semmiről, ha elmulasztottunk
elmenni valamelyikre. Szintén
modern külsővel várja a látoga-
tókat a városi múzeum honlapja
is. Garantáltan tátva marad a
szája annak, aki megtekinti a
Lussonium néven ismertté vált
római kori katonai tábor teljes
3D-s rekonstrukcióját. A kelle-
mes élményekért pedig a múze-
um elektronikus vendégköny-
vében mondhatunk köszönetet.
Aki a képek kavalkádjától egy
rövid időre elszakadna, látogas-
son el a Fortuna Rádió vagy a
TelePaks oldalára, ahol nem
csak a szemét, hanem a fülét is

kényeztetheti. Az itt található
híreken és cikkeken kívül régi
felvételek archívumai és emlé-
kezetes dallamok is a szórakoz-
tatást szolgálják. Ha például va-
lamelyik műsorról lemaradt vol-
na, a fortunaradio.hu oldalon
bármikor visszahallgathatja. 

Matus Dóra

A város az interneten

Virtuális túra keretében járhatjuk be az ókori Lussonium épü-
leteit a www.lussonium.hu oldalon.

Lovas Tibor úttörőként kezdte meg a paksi lakosok tájékoztatá-
sát a www.paksnet.hu honlapon a ‘90-es évek végén. Az internet
hajnalán ez hatalmas kihívást jelentett, hiszen számtalan technikai
problémával kellett szembesülnie. A honlapszerkesztéssel 1998 vé-
gén kezdett ismerkedni. Mivel akkor még Magyarországon nem
volt díjmentes tárhely, ezért az általa összeállított paksi informáci-
ókat először egy amerikai szerverre tette fel. Ahogy a honlap bő-
vült, kezelése a távolság miatt igen lassúnak bizonyult, így később
az anyagokat áthozta egy budapesti szerverre 1999 elején. A
weboldal célja az volt, hogy Paks valós világát, így a turisztikai,
közérdekű, üzleti és kulturális híreit is megismertesse. A honlap
szerkesztője hatalmas fába vágta a fejszéjét, hiszen abban az időben

még nagyon kevés településnek volt weboldala, 2002-ig Tolna me-
gyében csupán Szekszárdnak és Paksnak. Évek múltával az internet
egyre népszerűbb lett, így a PaksNET iránt érdeklődők száma is
megnövekedett. Lovas Tibor elmondta, nem csupán a városvezetés-
től és a helyi lakosoktól kapott pozitív visszajelzéseket, a külföldön
élő magyarok is kifejezték hálájukat, amiért olyan oldalt szerkesz-
tett, ahol nap mint nap tájékozódhattak a hazai eseményekről. A
szerkesztő számos elismerést bezsebelhetett, többek között a Virá-
gos város program internetes megjelenítéséért 2002-ben nemzetkö-
zi versenyen ezüstdiplomát kapott. Azóta sokat változott az internet
és a számítástechnika is rohamosan fejlődik, így az általa szerkesz-
tett PaksNET is új távlatokat keres, mondta el Lovas Tibor.

A PLACC saját blogon is tájékoztatja a fiatalokat.



Kétéves program részeként a
lengyelországi Bielsko-Bia-
lában járhatott a Benedek
Elek Óvoda delegációja, ami-
hez a „Comenius iskolai
együttműködések” pályáza-
ton nyertek támogatást. A
paksi intézmény szakemberei
a lengyel mellett ciprusi, svéd,
és német óvodával dolgoznak
együtt a projektben, amely-
nek központi témája a mate-
matikai nevelés. 

Nem ismeretlen terület a Bene-
dek Elek Óvodában, hogy nem-
zetközi projektben dolgoznak,
hiszen megvalósítottak már egy
hasonlót, amelyben görög, ír,
walesi és angol partnereik vol-
tak. Amikor a végéhez közele-
dett ez az együttműködés, úgy
döntöttek, hogy megpróbálkoz-
nak egy újabbal, amihez a
Tempus Közalapítvány adatbá-

zisában kerestek és találtak
partnereket. A kapcsolatfelvé-
telt követő írásos konzultációk
során döntöttek arról, hogy köz-
ponti témájuk a matematikai
nevelés lesz. Tavaly januárban
Cipruson személyesen is talál-
koztak képviselőik és kidolgoz-
ták a megvalósítás részleteit.
Így például azt, hogy a fő téma-
körön belül melyik intézmény
milyen területen mutatja be ne-

velési gyakorlatát. Ezt követően
a felek elkészítették pályázatu-
kat, a kedvező elbírálás után pe-
dig elkezdődhetett a közös
munka. 

A résztvevők intézményeikben
az elkövetkezendő két év során
különböző programokat valósí-
tanak meg, illetve ezzel kapcso-
latos tapasztalataikról partnerta-
lálkozókon számolnak be. Az el-
ső összejövetelt decemberben

rendezték meg a lengyelországi
Bielsko-Bialában, ahol az isko-
lához csatolt óvoda kifejezetten
előkészítőként funkcionál. A
gyerekek a délelőttök nagy ré-
szét foglalkozásokkal töltik, az
óvodai nevelésre nálunk jellem-
ző önkéntes részvétel és játékba
ágyazott tevékenység itt kevésbé
figyelhető meg. A vendéglátók
műsorral fogadták a partnerin-
tézményekből érkezett óvodape-
dagógusokat, ízelítőt adtak tevé-
kenységükből, kirándulást szer-
veztek a hegyekbe, ahol feldíszí-
tették az állatok karácsonyfáját,
illetve a szülők tradicionális len-
gyel karácsonyi ételsort készítet-
tek. Mivel a lengyel félnél a vi-
zuális nevelés volt a matematika
jegyében bemutatott terület, ka-
rácsonyi dekorációként a kará-
csonyfadíszeket síkmértani for-
mák felhasználásával alkották
meg. A paksi óvodások szintén
készítettek ilyen díszeket, me-
lyeket magával vitt a küldöttség.  

Kohl Gyöngyi
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Nem kell nyárig várni a nívós
zene és gasztronómia hódolói-
nak a megszokott fesztiválhan-
gulatra, az idei Gastroblues
Fesztivált élőzenés vacsoraes-
tek vezetik fel. A következő
hónapokban persze a rendez-
vényen megszokottakhoz ké-
pest dióhéjban, éppen ezért
közvetlenebb közegben, de
ugyanazt élhetik át: kiváló éte-
leket és italokat fogyaszthat-
nak remek társaságban, igé-
nyes muzsika kíséretében. A
sorozatot kellemes hangulatú

est alapozta meg, ahol a város
hírességeinek borai kerültek a
poharakba. Bár Kovács Antal
és Braun Ákos nem a borászat-
ban szerzett magának hírnevet,
bebizonyította, hogy aki a
sportban az élre tör, az másutt
sem szívesen adja alább. Az
Európa- és világbajnok dzsú-
dós Ákos „udvari borászával”,
Hesz Ádámmal és egy igazi
kuriózummal érkezett. A Ma-
lomhegyi Zweigelt Rosé, amit
vadkocsonya variációhoz kós-
tolhatott a vendégsereg, azért

igazi különlegesség, mert sem
előzménye, sem folytatása
nem lesz. Ákos már ki is vágta
a tőkéket, házat épít a helyük-
re. Rozéja kiállta a próbát,
csakúgy mint Kovács Antal
Öreghegyi Kékfrankosa. A vi-
lág- és olimpiai bajnok dzsúdós,
a közgazdaságtudomány dokto-
ra, borászként is a csúcsokat
ostromolja. Mint mondta, a
családi tradíciót szeretné to-
vábbvinni és édesapja emléké-
nek adózni azzal, hogy bátyjá-
val bort készítenek. Arra, hogy
őt az Öreghegyen metszeni lás-
suk nincs esély, mert a szőlőt
eladták, arra viszont igen, hogy
borversenyeken találkozzunk
vele, hiszen már aranyérmek
sorát gyűjtötték be. Anti el-
árulta, nincsenek borászi ambí-
ciói, de szereti a jó bort fo-
gyasztani és készíteni is. 

A továbbiakban Szedmák Ist-
ván borai és Rideg Imre pálin-
kakülönlegességei kerültek az
asztalra. Az ételekről Hargitai
György, Kovács János, Puha

Róbert és a konyhafőnök sze-
repét betöltő Újbányai Rezső
gondoskodott. A séf pályafutá-
sa a Hiltonban kezdődött, dol-
gozott a Párizsi Magyar Inté-
zetben és volt a világörökség-
hez tartozó würtzburgi vár ét-
termének főszakácsa is. Az ál-
tala készített kiváló ételek sok,
fesztiválon megfordult világ-
sztár érdeklődését ébresztették
már fel a magyar konyha iránt.

Gárdai György elmondta,
hogy a konyha stábja állandó, a
borászok közül pedig az ország
legjobbjait várják. Februárban
Takler Ferenc, márciusban
Légli Ottó borait kóstolhatják,
de Gál Helga, az európai uniós
elnökség által foglalkoztatott
sommelier is elfogadta meghí-
vásukat. Mivel a 19. fesztivál
egybeesik az uniós elnökség
végével, azon dolgoznak, hogy
bekerüljön a záró rendezvé-
nyek közé, tájékoztatott Gárdai
György. Hozzátette, hogy a va-
csoraestek nyereségét össze-
gyűjtik és a fesztiváléval együtt
jótékony célra, határon túli ma-
gyarok számára ajánlják fel.

Vida Tünde

Gastrobluesra hangolnak

Nemzetközi óvodai projekt
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A Dél-Dunántúli Operatív
Program keretében közzétett
„Telephelyfejlesztés” tárgyú
felhíváson nyert a paksi 
UNIVER Építőipari és Szolgál-
tató Kft 24.406.198 forint vis-
sza nem térítendő támogatást.
Az ennek segítségével megva-
lósuló beruházás teljes költsé-
ge 55.093.000 forint, a tá-
mogatás mértéke tehát 44,3
százalék. 
Mint azt Schveigert József

ügyvezető elmondta, az 
UNIVER Kft. Paks, Kölesdi út
104. alatti telephelyén, amely
az ipari parkban fekszik, egy
közel 300 m2-es csarnok fel-
építésére került sor, illetve egy
új földmunkagép – egy mini-
kotró – beszerzésére. A fejlesz-
téssel egy időben a foglalkoz-
tatott létszámot három fővel
bővítettük, tette hozzá. A pro-
jekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg.
Mint a cég vezetője elmond-

ta, vállalkozásuk két fő szerve-
zeti egysége: az 1991 óta mű-
ködő építőipari részleg, mely
magas- és mélyépítőipari te-
vékenységet foglal magában,
valamint a kereskedelmi üzlet-
ág, amely keretében vasudvart
működtetnek, illetve építőipari
eszközöket és gépeket forgal-
maznak. A 2005-ben elindult
kereskedelmi üzletág a rendel-
kezésre álló épületállomány
jelentős részét elfoglalta, így
megszűnt az építőipari gépek,
eszközök tárolási lehetősége.
Mint arról az ügyvezető beszá-
molt, ezeket szétszórva kellett
tárolniuk az irodaépület, a ga-
rázs és a vasudvar nem zárt te-

rületén. Ez a tárolási mód
azonban nem tett lehetővé
szakszerű, hatékony munka-
szervezést, azon túlmenően,
hogy a gépek állapotmegóvá-
sát sem lehetett biztosítani.
Ezért vált szükségessé egy új
csarnok megépítése, mutatott
rá Schveigert József.
A Paksi Ipari Park területén

megépült 294,94 négyzetmé-
ter alapterületű raktárcsarnok,

hagyományos falszerkezetű,
acél rácsostartós födémszer-
kezetű. A raktárépületben a vi-
lágításon kívül egyéb közmű-
használat nincs. Fűtés nem
szükséges, mivel az épületben
a dolgozók csak a rakodás
idejére tartózkodnak. A raktár
egyrészt a vállalkozás kisgé-
pei, illetve a munkahelyekre
kiszállítandó gépek, eszközök
telephelyi zárt tárolását bizto-
sítja, másrészt az építkezések
befejező időszakában a még
szükséges anyagok beépítésig
történő átmeneti tárolására
szolgál. Az új tároló felépítésé-
vel lehetővé vált a két tevé-
kenységi terület eszköztárának

elkülönült, szakszerű kezelése,
időjárástól független, megfe-
lelő tárolása. Az új raktárfelü-
let több és nagyobb volumenű
megbízás akár párhuzamos
vállalásához több eszköz, gép
és több átmenetileg tárolt be-

építendő építési szerkezet,
anyag raktározását teszi lehe-
tővé az eddig felmerülő torló-
dások, nem megfelelő tárolás
és az ebből eredő nagyobb
arányú rongálódás elkerülé-
sével, hangsúlyozta Schvei-
gert József. Mint kiemelte, ez-
által kivitelezési tevékenysé-
gük, valamint erőforrásaik ki-
aknázása hatékonyabb mó-
don történik. 
A földmunkagép beszerzését

a korábbi amortizálódása, illet-
ve a piaci igények tették szük-
ségessé. Az újonnan vásárolt
gép az előző Kubota földmun-
kagéphez hasonló rendelteté-
sű, de annál korszerűbb. Telje-

sítménye 2,9 kW-tal több, na-
gyobb a nyomatéka, és 10
barral nagyobb nyomással dol-
gozik. Mivel hosszabb gémmel
van ellátva, mélyebbre, illetve
messzebbre lehet vele nyúlni.
Az új gép digitális kijelzővel van
ellátva, ami könnyebbé teszi
kezelését és karbantartását. A
korszerű Kubota típusú föld-
munkagép beszerzésével rövi-
debb idő alatt nyílik lehetőség
munkálatok folytatására, húzta
alá a cégvezető, aki arról is be-
szélt, hogy a projekt keretében
vállalták az építőipari csapat
bővítését is. A pályázat benyúj-
tásakor az összlétszámuk 16 fő
volt, ezt bővítették hárommal,
vállalva, hogy az uniós támo-
gatással létesült munkahelyeket
három éven át fenntartják. 
Az ügyvezető azt mondta,

mindenképpen szükségesnek
látták, hogy olyan lépéseket
tegyenek meg, amelyek a te-
vékenységük hatékonyságát
növelve, eszközeik jobb ki-
használásával a mostani,
visszafogott piaci helyzetben
és a válság után is biztosítják a
cég versenyképességét.       (X)

Univer Kft.: Új raktárral bővült az építőipari cég
Sikerrel járt és közel 25 millió forintot nyert
a Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP)
telephelyfejlesztést segítő pályázatán az
Univer Építőipari és Szolgáltató Kft. A tá-
mogatásnak köszönhetően megépült egy
új raktár, gyarapodott a vállalkozás gép-
parkja és három új munkahely jött létre.

Univer Építőipari és Szolgáltató Kft.
7030 Paks, Kölesdi út 104.
Telefon/fax: 75/314-479

E-mail: titkarsag@univerkft.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Szeptember óta uniós támoga-
tás is segíti a Vak Bottyán
Gimnázium tehetséggondozó
munkáját. Az iskola igazgatója
kiemelte, hogy minden terüle-
ten igyekeznek kibontakoztatni
az átlagosnál jobb képességű
diákjaik tehetségét. C. Szabóné
Kocsiczki Ilona szavaiból ki-
derült, hogy a TÁMOP-prog-
ramban támogatást nyert el-
képzeléseik, terveik zöme nem
új, már hagyománya van az is-
kolában. Ilyen például a
Pákolitz-szavalóverseny és a
Bottyán-pályázat. Ezek eddig
az iskolai falain, esetenként a
város határain belül maradtak,
idén viszont a megyében lévő
középiskolák diákjait is ösztön-
zik a részvételre. A Bottyán-pá-
lyázat éppen lapunk megjele-
nésékor ér finisbe. Az iskola
igazgatója elmondta, hogy ter-
mészet- és társadalomtudo-
mány témakörben vártak tudo-
mányos igényességgel elkészí-
tett dolgozatokat. Szabó Klára,
a gimnázium igazgatóhelyette-

se beszámolt róla, hogy saját
diákjaik mellett a Balogh Antal
katolikus iskolából, a szekszár-
di Garay gimnáziumból és a
bonyhádi Petőfi gimnáziumból
is érkeztek dolgozatok. Akadt
köztük például gombákról,
mohákról, hőlégballonról ké-
szült anyag csakúgy, mint a
kolontári vörösiszap-katasztró-
fa élővizekre gyakorolt hatásá-
val foglalkozó. Egyik pályázó
Kipling Dzsungel könyvének
valóságalapját, egy másik a
XX. század eleji kivándorlás
paksi vonatkozásait igyekezett
feltárni. Egy pályázó a Csalá-
don belüli erőszak megnyilvá-
nulása irodalmi alkotásokban
témát választotta, egy másik
szintén irodalmi művekben ke-
resett választ arra, hogy hol hú-
zódnak a tréfa, a diákcsíny ha-
tárai. A gimnázium, mint 1998
óta minden évben, a kultúra
napja alkalmából rendezett
konferencián nyújt lehetőséget
arra, hogy a diákok szóban is
kiegészítsék, megvédjék dol-

gozatukat. Az iskola vezetői
rámutattak, hogy a Bottyán-pá-
lyázat rengeteg muníciót ad a
tanulóknak, hogy felkészülje-
nek a versenyekre, a továbbta-
nulásra. Megtanulják, hogyan
kell megírni egy tudományos
dolgozatot, hogyan kell meg-
védeni nyilvános vitában saját
álláspontjukat.

A tehetséggondozó prog-
ramban még lesz egy szín-
háztörténeti vetélkedő,
amelyre hatfős csapatok ne-
vezhetnek, illetve megrende-
zik – szintén megyei szinten
– a Pákolitz-szavalóversenyt
is. Mindezeken túl a TÁMOP-
pályázat keretében 1538 órá-
ban tudnak a gyerekeknek
egyéni vagy kiscsoportos te-
hetséggondozó foglalkozást
tartani, és pedagógus tovább-
képzésre is lehetőségük nyí-
lik. Ebben a tanévben nem
volt központi normatíva erre
a célra, de a pályázati forrás-
ból már sor került egy
Génius-képzésre is, amelyen

az egész tantestület részt vett.
Megrendeztek egy tíz főt
érintő képzést és még lesz le-
hetőség egy nyolcfősre is.

Az iskolavezetők azt is elúj-
ságolták, hogy a Vak Bottyán
Gimnázium sikerrel járt az Út-
ravaló Ösztöndíjprogram ke-
retében meghirdetett Út a tu-
dományhoz pályázaton is.
Egyéves, a mosóporok vizsgá-
latával foglalkozó projekthez
nyertek támogatást, ami esz-
közvásárlást, tanulói és men-
tori, azaz pedagógusi ösztön-
díjat foglal magába. A témán
Damjanovitsné Eke Violetta
és három tanítványa, Kirch-
keszner Csaba, Rácz Péter és
Fülöp Zoltán dolgozik. Szak-
köri keretek között végzett ku-
tatásuk környezeti hatásokra
és gazdasági vonatkozásokra
is kiterjed. Választ szeretné-
nek kapni például arra a kér-
désre, hogy miként lehetne
hatékonyabban kivonni a mo-
sószereket a szennyvízből. 

Vida Tünde

Tehetséggondozás uniós forrásból

Macskát mentettek a tűzoltók
Nemrég hívás érkezett szerkesztősé-
günkbe: a telefonáló szerint már negye-
dik napja volt hangos a Kömlődi utca
egy víznyelőben rekedt macska segély-
kérő nyávogásától. Azonnal hívtuk a
tűzoltóságot, akikkel egy időben mi is
kisiettünk a macska megmentésére. A
történetnek azonban itt nem lett vége…

Január 6-án a Kömlődi utcában egy csapa-
dékvíz-csatornában rekedt macskát men-
tettek ki a paksi tűzoltók, akik egy szer-
kesztőségünkbe érkező hívás nyomán vo-
nultak ki az állat megmentésére. Munka-
társaink a szirénázó autóval egy időben ér-
keztek a helyszínre, ahol rögtön nyilván-
valóvá vált, nem lesz egyszerű a feladat
elvégzése. Az egyik tűzoltó átmászva a
sötét és nyirkos csatornán végre elérte a
bajba jutott állatot, azonban az, a félelem-
től rögtön vízbe vetette magát, ahonnan
csak pár perc hadakozás után sikerült ki-
halászni. A riadt állat kétszer megharapta
segítője kezét, aki szerencsére nem adta
fel, így negyed óra alatt sikerült kimenteni

a csapzott és lefogyott macskát. A tűzol-
tóktól megtudtuk, nem ez az első eset,
hogy állatot kellett menteniük, így már ru-
tinosak az ilyen jellegű problémák megol-
dásában. Egy közeli lakos, aki gyakran sé-

táltatja arra a kutyáját elmondta, több nap-
ja hallották a segélykérő nyávogást.
Ugyanakkor arra is felhívta figyelmünket,
nem csupán az óvatlan állatok eshetnek a
több méter mélységű csatornába, melynek
nyílását olyan ritka rácsok fedik, hogy oda
még egy kisebb gyermek is beférhet. Az
észrevétel nyomán megkerestük Hum Fe-
rencet, az önkormányzat műszaki osztá-
lyának vezetőjét, aki elmondta, mi a prob-
léma az említett helyszínnel. A Kömlődi
utca katlanszerűen gyűjti össze a hegyről
lezúduló víz és zöldhulladék tömegét,
mely sűrű rácsok esetén fennakad és a fel-
gyülemlő víz a közeli házak épségét ve-
szélyezteti. Ezért zárt csapadékcsatorna
kialakítása nem csupán költséges és mű-
szaki szempontból bonyolult lenne, de
emellett fennállna a dugulás veszélye is,
hangsúlyozta Hum Ferenc. A további bo-
nyodalmakat a sűrű rácsozás esetén csak
úgy lehetne elkerülni, ha a levonuló hor-
dalékot a helyi lakosok naponta el tudnák
takarítani, tette hozzá a szakértő.

Matus Dóra
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A 19. századtól  – a belterjes
sertéstartás uralkodóvá válásá-
tól  – kezdve, aki tehette, leg-
alább egy disznót tartott, hi-
szen a háztartás évi hús- és zsi-
radéktartalékát biztosította a
hizlalt sertés levágása és fel-
dolgozása. A magyar nyelvte-
rületen a vágások menete
nagyjából egységes: az állatot
szúrással ölik meg, vérét fel-
fogják, szőrét perzseléssel tá-
volítják el. A bontásnak a ma-
gyar parasztháztartásban máig
uralkodó, a századfordulóig
kizárólagos módja az ún. orjá-
ra bontás. A német lakosságú
vidékeken jellemző az ún. ka-
rajra bontás, a perzselést he-
lyettesítő forrázással együtt. 

A képen látható tárgyat a
perzseléshez használták, kö-
rülbelül az 1930-50-es évek-
ben. A perzselő dobjában lehe-
tőleg jól égő puhafából tüzet
kellett rakni, melynek lángját a
szíjjal meghajtott ventilátor
nyomta ki a perzselő csövén.
Előnye a szalmán való perzse-
léssel szemben, hogy irányít-

ható a láng, viszont kezelése
folytonos odafigyelést igé-
nyelt, hogy a tűz ki ne aludjon,
illetve a ventilátor a megfelelő
erősséggel forogjon. (A per-
zselőt M. Sándor ajándékozta
a gyűjteménynek.)

A perzselés hagyományosan
férfimunka, mint ahogy a tar-
tós töltelékek elkészítése, a
hús és szalonna sózása is. Női
munka a béltisztítás, a hurka-

és gömböckészítés, az abálás
(kövesztés), a zsírsütés, vala-
mint a munka végeztével sorra
kerülő disznótor ételsorának
elkészítése, a szomszédoknak,
rokonoknak küldendő kóstoló
összeállítása.

A disznóöléshez különböző
előírások és tilalmak is kapcso-
lódtak, melyek a hiedelem sze-
rint a sikeres lebonyolítást, a
megfelelő minőséget és meny-

nyiséget biztosították. Például:
ölés előtt a disznót meg kell ker-
getni, hogy porhanyós húsa le-
gyen. A szúrás közben nem sza-
bad a disznót sajnálni, mert ne-
hezen döglik meg. A disznó fel-
hasításakor kacagni kell, hogy
vastag legyen a szalonna. Nem
szabad újholdkor ölni, illetve a
sózást szótlanul kell végezni,
hogy ne legyen férges a hús. Ha
öléskor a Göncölszekér és a Ka-
száscsillag közel van egymás-
hoz, több zsír lesz. A disznó or-
rát nem eheti meg asszony, mert
akkor törné az edényeket.

A paksi disznóölés szokásai-
ról nem sok adatunk van an-
nak ellenére, hogy a mai napig
sokan a hagyományos módon
vágnak. Ha szívesen megosz-
tanák velünk, Önöknél régeb-
ben hogyan zajlott és napja-
inkra hogyan változott a disz-
nóölés, írjanak a muzeum.paks
@gmail.com e-mail címre
vagy a Városi Múzeum, 7030
Paks, Deák F. u. 2. címre. Kö-
szönjük eddigi leveleiket!

Kövi-Ónodi Gyöngyi
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Két dobogós helyet hoztak el az
Energetikai Szakközépiskola és
Kollégium diákjai a bonyhádi
Vörösmarty Mihály Általános
Művelődési Központban meg-
rendezett Ki tud többet Wass
Albertről című középiskolások-
nak meghirdetett vetélkedőről,
amely az író születésének 103.
évfordulójára szervezett prog-
ramsorozat egyik állomása volt.
A tudáspróbán négy ötfős csa-
pat vetélkedett, a két paksi mel-
lett egy Szekszárdról, egy pedig
Bonyhádról érkezett. A zsűri
tagjai Gutai István, a paksi
Pákolitz István Városi Könyvtár
igazgatója, Surján József, a
Wass Albert Törzsasztal tagja
és Antal Mária, a Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium
könyvtárosa voltak. Az ESZI

két csapatából az egyik a 11. év-
folyamos gépészek közül ver-
buválódott, a másik pedig a 10.
évfolyam közgazdaság-ügyvitel
szakmacsoportos diákjaiból.
Felkészítő tanáruk, Tóth Judit
elmondta, hogy az író életútját,
munkásságát felölelő szövegér-
tési és tesztfeladatlapok mellett
egy jelenetet is elő kellett adni-
uk a versenyzőknek, amelyhez
Wass Albert tizenhárom almafa
című regénye szolgált alapul. A
lányok csapata végül a harma-
dik, a fiúké pedig a második he-
lyet szerezte meg. Tanáruk en-
nek a szép sikernek a kulcsát el-
sősorban a diákok felkészültsé-
gében látja, de úgy véli, hogy a
két csapat egymás közötti ver-
sengése is jó hatással volt telje-
sítményükre.                -gyöngy-

ESZI-s sikerek a 
Wass Albert-versenyen

Nem mindennapi koncertre várta a paksiakat Hatvani Sza-
bolcs. Az előadó helyi zenészekkel kiegészülő stábja látványos,
zenére komponált „Szín-fóniával” fogadta a különleges képi és
hangélményre vágyókat. A közel százperces műsor Amerikában
világversenyt nyert, a helyi közönség számára viszont eddig be
nem mutatott újdonságot villantott meg a csapat. A műsor ki-
emelt része Magyarország első 5.1 hangrendszerre íródott vizuá-
lis operája, a Rotation volt.
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A képeslap bemutatásával a
paksi főtér emblematikus épü-
letei közt megbúvó aprócska
házra szeretném felhívni az ol-
vasó figyelmét. Az egykori
Flórián-ház üzletei és a hajdani
Vadászkürt szálló épülete kö-
zött még a XX. század első év-
tizedeiben is állt a 190 évvel
ezelőtt, 1821. január 16-án
született paksi származású köl-
tő, író, katolikus paptanár,
Jámbor Pál hajdani szülőháza. 

Az épületet ma már hiába ke-
resnénk, még a múlt század
harmincas éveiben lebontot-
ták. Ma már nehezen értjük,
miért nem óvta emléktábla a
házacskát, hiszen a költő élet-
rajza, irodalmi, közéleti mun-
kássága nem volt ismeretlen a
városban. 

Földes Miklósnak, a paksi
fiúpolgári irodalomtanárának
az iskola évkönyvében közölt,
Jámbor Pál életművét bemuta-
tó-értékelő tanulmánya elis-
meri, hogy ez a költői életút –
bár nem tartozott az ország
irodalmi élvonalába –, maga
az életpálya, Jámbor Pál sze-
mélyének értékei méltóak a
megismerésre. Tanulmányá-
ban javasolja: „…Dolgoztas-
sék föl élettörténete; jellemez-
tessék írói működése, s legyen

ez tárgya egy országos jellegű
irodalmi ünnepnek, amely itt
Pakson, szülőházának emlék-
táblával  való megjelölésével
kapcsolatosan folyik be. A
paksi áll. polgári iskola taná-
ri testülete szándékozik is a
város mívelt közönségének
óhajtott segítségével rövid idő
alatt megtenni az előkészüle-
teket, hogy e jeles férfiú emlé-
kének egy nevezetes nap szen-
teltessék. Ez dicsőséget hozna
Paks közönségére is, mert ér-
demes szülöttének ünneplése s
az országos irodalmi körök
részvétele a szülőváros kegye-
letét is dicsérné…”

Mint tudható, a polgári iskola
önképzőköre 1913-ban felvette
Jámbor Pál nevét, és az iskolai

rendezvényeken méltatták a
költő munkásságát, nevét váro-
sunkban utcanév is őrzi, ám az
országos ünnepség megszerve-
zésére és az emléktábla felállí-
tására nem került sor. 

Amikor a harmincas évek-
ben a Kis Pál és Utóda üzlet-
ház nagykereskedéssé ala-
kult, az üzlet mögött az udvar
felé raktárhelyiségekkel bő-
vítették az épületet. A kis há-
zat lebontották, helyén a lo-
vas kocsik számára széles
kapubejárót alakítottak ki,
amellyel a nagykereskedés
áruszállítását könnyítették
meg.

A tantestületnek feltehetően
nem sikerült támogatást sze-
reznie Jámbor Pállal kapcsola-
tos tervei, a költői életmű ala-
posabb megismertetésének
megvalósításához. Földes
Miklós és a polgári iskola taná-
ri karának javaslatait évtize-
dekkel később az 1988-ban
Pakson megalakult Jámbor Pál
Társaság valósította meg, s a
hajdani szülőházzal szemben
ma Jámbor Pál szobra jelképe-
zi a költő és a Szent István tér
kapcsolatát.

Forrás: Földes Miklós: Jám-
bor Pál. In: A paksi m. kir. ál-
lami polgári fiúiskola tizenket-
tedik értesítője az 1905-6-ik is-
kolai évről. Szerkesztette
Paraté György igazgató. A ké-
peslap a szerencsi Zemplén
Múzeum tulajdona.       

Kernné Magda Irén

Jámbor Pál szülőháza a Szent István téren
Üdvözlet Paksról
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Temerinben versengtek a borok
Ismét meghívást kaptak a pak-
si borbírák Temerinbe, ahol
14. alkalommal rendezték meg
a nemzetközi Vince-napi bor-
versenyt.  Keller János, Spiesz
József, Hoós László, Fehér Jó-
zsef és Polgár Zoltán nem
ment üres kézzel, 18 paksi és
dunakömlődi bort vittek ma-
gukkal. Ottjártukról, eredmé-
nyeikről Polgár Zoltán borbíró,
a Paksi Sárgödör Téri Présház-
tulajdonosok Egyesületének
vezetőségi tagja számolt be a
Paksi Hírnöknek. Elmondta,
hogy 19 bizottság összesen

522 mintát értékelt. A paksi-
dunakömlődi minták közül
kettő oklevelet érdemelt, hat
bronz-, négy ezüst- és négy
aranyminősítést kapott. Két
nagyarany is született Kovács
Zalán 2009-es évjáratú merlot
kékfrankos cabernet savignon
cuvée-je és Fehér József 2007-
es cabernet savignonja jóvoltá-
ból. Az aranyérmes borok kö-
zül kettő Spiesz József pincéjé-
ből került ki, Kovács Zalán és
Hoós László pedig egy-egy
aranyat gyűjtött. 

Vida Tünde

Lapzártánk után, január 20-án
várták Paksra a magyar kultú-
ra napja alkalmából Jókai An-
na Kossuth-díjas írőnőt, hogy
Hitről, nemzetről, barátságról
címmel tartson előadást a
megjelenteknek.

A 1932-es születésű Jókai
Anna írói pályája 33 éves ko-
rában kezdődött, első regényét
4447 címen adták ki. Könyve-
it számos idegen nyelvre lefor-
dították, a Digitális Irodalmi
Akadémia alapító tagja.

Jókai Anna
Pakson
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A program lényege, hogy
amely intézmény az oktatás-ne-
velés rendszerén belül kiemel-
kedő színvonalú munkát végez,
jó gyakorlattal bír, ezt megmu-
tathassa a kistérség többi intéz-
ményének. Till Józsefné igaz-
gató elmondta, hogy egy előmi-
nősítési eljáráson kellett meg-
mérettetnie magát a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolának. Ezt
az Edukáció Nonprofit Kft.
szakemberei január 10-én elvé-
gezték. – Nagyon büszke va-
gyok arra, hogy az előminősí-
tést végző szakember száz szá-
zalékos elégedettséggel nyilat-
kozott az intézmény felkészült-
ségéről – összegezte az ered-
ményt az iskolavezető.  

Hozzáfűzte, hogy országos há-
lózat épül, a programba körülbe-
lül négyszáz alap- és középfokú
oktatási intézmény kapcsolódott
be. A feladatot szakmai múlt-
jából és a fejlesztés iránti elköte-
lezettségéből adódóan, a fenn-
tartó támogatásával vállalhatta
az intézmény, emelte ki Till
Józsefné. Szerinte azontúl, hogy
a program lehetővé teszi a jó
gyakorlatok elterjesztését, ösz-
tönzőleg hat az intézményen be-
lüli fejlesztő munkára, ezáltal
szolgálja az oktatás-nevelés ha-
tékonyságnövelését.

A paksi II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola két saját fejleszté-
sű módszerrel kapcsolódik a
programba. Az egyik a szöveg-
értést segítő gyorsolvasási tech-

nika átültetése matematika és
környezetismereti órákra. A
másik írás- és olvasástanulás
elősegítése hajtogatás, ponto-
sabban origami segítségével.
Ehhez készült egy segédanyag,
azaz egy tanári kézikönyv gye-
rekeknek szóló munkafüzettel,
ami Borosné Ring Mária és
Lisztmajerné Fritz Mariann
munkája. A pedagógusok több
mint húsz éve hódolnak az
origami szenvedélyének és al-
kalmazzák az iskolában. Azok a
gyerekek, akikkel elkezdték a
hajtogatást órai munka kereté-
ben, ma már harmincévesek.
Akadnak köztük olyanok – He-
gedűs István és Szakács Viktor
–, akiknek saját hajtogatásaik
könyvben is megjelentek.

A két pedagógus szerint rend-
kívül sok minden szól az origa-

mi mellett az alkotás örömén, s
azon túl, hogy a fantáziát meg-
mozgatja. Segíti az átmenetet
az óvoda és iskola között, hi-
szen ismerős tevékenység.
Gyorsan hoz eredményt, így si-
kerélményt, az elkészült alko-
tást bábozásra, azon keresztül
szövegalkotásra is fel lehet
használni. Segíti az irányok
megismerését, a pontosság ki-
alakulását, a finommotorika fej-
lesztését. A tanítónők szerint
biztosan sokan használják a ta-
nítás során, hiszen a Magyar
Origami Körben, amelynek ők
is tagjai, sok a pedagógus. Első-

sorban matematikatanításban
elterjedt, a két paksi pedagógus
viszont az írás tanításában hasz-
nálja előszeretettel. Ezt tükrözi
az általuk készített könyv és
munkafüzet is, amelyek ötlete
már több mint tíz éve, vázlata
két éve kész. Minden betűhöz
kitaláltak egy egyszerűen, gyor-
san meghajtogatható saját mo-
dellt. A könyvben, ami az
Origamis ABC címet kapta, ez,
illetve a pontos leírás is benne
van. Remény van arra is, hogy
egy kiadó felkarolja a kiad-
ványt, a tárgyalások már elkez-
dődtek. A finommotorikus
mozgás fejlesztése a magyar-
órákon elnevezésű módszert
addig is a referenciaintézmény
programban kínálja a többi is-
kolának a II. Rákóczi iskola. 

-vida-

Origamival, játszva tanítanak
A paksi kistérségben egyedüliként csatlakozott
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a refe-
renciaintézmény-hálózathoz. A programot eu-
rópai uniós pályázati támogatással indították
útjára. A paksi intézmény a „Dél-dunántúli
Regionális Közoktatási Hálózat Koordinációs
Központ” felkérésére kapcsolódott be a mun-
kába, amelynek az a célja, hogy jó gyakorla-
tokkal bíró referenciaintézményi hálózatokat
hozzon létre és működtessen, segítve az intéz-
mények közötti szakmai munkát és az egymás-
tól tanulást. 
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Tényleg sosem ugyanaz a So-
sem Ugyanaz Comedy Klub
(S.U.C.K.), hiszen mindig ki-
találnak valami újat, valami
mást és ez nem csupán előadá-
saikra igaz. A közelmúltban a
címben szereplő szlogennel
pályázati felhívással rukkoltak
elő Bodroghalmi László és
Vida Zsolt ötlete alapján. Írás-
ban, hanganyag vagy videó
formátumban várnak legfel-
jebb tízperces produkciókat,
amit a jelentkező szívesen
megmutatna a S.U.C.K.-értő
közönségnek. Megtekintik a
műsorszámot, és ha úgy vélik,
hogy beleillik az általuk képvi-
selt profilba, a következő estjü-
kön akár a pályázóé lehet az el-
ső tíz perc! Gyulai István el-
mondta, nem tehetségkutatót
hirdettek és nem új tagokat ke-
resnek, hanem folyamatos le-
hetőséget szeretnének biztosí-
tani a köztünk élő tehetségek-
nek a megmutatkozásra, segí-
teni pályájuk indulását. A pro-
dukció lehet stand up comedy,
amelynek jellemzője, hogy a
humorista egyedül, általában
kellékek nélkül adja elő műso-
rát, amelyben rövid, megélt
vagy kitalált, humoros történe-
teket mesél ismerőseiről vagy
saját magát belehelyezve, illet-
ve vicceket, egysoros poénokat
mond el. De lehet bármilyen
más, jókedvre derítő előadás,
például vidám jelenet, filmes
eszközök vagy zene felhaszná-
lásával fűszerezett produkció.
A fő, hogy saját „gyártmány”
legyen. A fiúk, akik 2008 nya-
rán maguk is a stand up come-
dy műfajában indultak hódító
útjukra, majd idővel új ele-
mekkel színesítették és tették
S.U.C.K.-ossá nagy sikerű est-
jeiket, a paksisuck@gmail.
com címre várják a jelentkezé-
seket. Ám mielőtt valaki erre
adná a fejét, feltétlenül olvassa
el részletes felhívásukat a
www.paksisuck.eoldal.hu hon-
lapon.                       -gyöngy-

Álld ki a
SUCK-próbát!
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Jó napot, mi újság?

Sosem csalódott a paksi emberekben
„Jó tanuló voltam az egyetemen és első év
után a kalocsai tanács elnöke megkeresett
bennünket és városi ösztöndíjat ajánlott.
Akkoriban 950 forintot kaptam. Hármun-
kat vettek meg. Aki közelebb állt a tűzhöz,
annak adtak sebészetet, belgyógyászatot.
Én nem is voltam magyar anyanyelvű. En-
gem röntgenbe, tüdőgyógyászatra szán-
tak… Amikor én fiatal orvos voltam, na-
gyon jól kerestem rádió-, tévéjavítással és
fényképezéssel. Jártam lagziba. A trükköm
az volt, hogy adtam a fiatal párnak egy al-
bumot 150 levelezőlappal nászajándékba,
minden kép meg volt számozva. Adtam egy
füzetet is, abban felsoroltam, mellé írhatták,
ki milyen képet kér öt forintért darabját.
Feljelentettek, és finoman figyelmeztettek,
hogy kontárkodom. De én megmondtam,
hogy szereztem szakmunkás bizonyítványt.
Fényképészit is, rádió-tv műszerészit is.”
Sőt dr. Kárpáti Istvánnak mérlegképes ket-
tős könyvelői végzettsége is van, dolgozott
főkönyvelőként téeszben. Onnan meg tér-
képésznek csábították el. A fényképészet,
fotózás és a technika iránti érdeklődés
egész életén át elkísérte. Bár a technika –
mint bevallja – elment mellette. A minap
szétszedte a tönkrement digitális képkeretet
és a benne lévő vagy húsz integrált áramkör
láttán úgy vélte, erre tényleg a nyugati
„használd és dobd el” elv érvényes. Ez per-
sze nem jelenti azt, hogy ne bütykölne ma
is szívesen rádiót, mi egyebet.

A tüdőgyógyász főorvos Dusnokon szü-
letett bunyevác családban. Erről az idő-
szakról nem szívesen beszél, de azt nem
rejti véka alá, hogy nagyon szegény gye-
rek volt, s az élet kiskorában nem bánt ve-
le kesztyűs kézzel, amiben jelentős szere-
pe volt délszláv származásának. Azt, hogy
több lábon kell állni, egy Dusnokon élő
lengyel embertől tanulta meg, csakúgy,
mint a fényképezést. Egy másik lengyel
rádióamatőr volt, tőle is tanult. Az orvosi
egyetemet 22 éves kora után kezdte el, or-
vosként Kalocsán helyezkedett el. A fenti
történet ebből az időből való. Paksra már
pedagógus feleségével, Verával érkezett
és lányukkal, Virággal. Viktor fiuk itt szü-
letett. Hívták Kecskemétre is, de ő azt
pusztaságnak, csupa homoknak látta. A
Duna-parti városka, Öreg-Paks hangulatos
utcái, a barátságos emberek viszont meg-
fogták. 38 éve, január elején nevezték ki a
paksi tüdőgondozóba.

„Ha nem nagyképűség, akkor a hasznos,
értelmes, alkotó életemből itt töltöttem a
legtöbbet. Engem a paksiak befogadtak.
Nagyon sok kedves barátom lett. Engem
38 év alatt soha senki nem bántott. A Csók
doktor volt az első, akit megismertem. Azt
mondta, mióta ő itt van, paksi emberben
nem csalódott. Te sem fogsz csalódni, ha
rendesen dolgozol, mondta nekem. Így is
volt. Meghívtak bennünket disznótorba,
lagzikba. Nagyon gyorsan ment a beil-
leszkedés, 9 évig éltünk a Kishegyi út 6.
szám alatt, első lakóként parkosítottunk.
Most is él a boróka, amit Jakabszállásról
hoztam.” 

Kárpáti István soha semmilyen pártnak
nem volt tagja. A politika sose bántotta.
A kommunizmusban volt a három „té”,
meséli. A tilt, tűr, támogat. Őt nem bán-
tották. Nem is támogatták. Igaz, nem is
tartott rá igényt. 1985 óta külföldön nem
járt. Azóta számára Szelid a világ köze-
pe, a család, a barátok, Nyugaton élő ro-
konok adják ott egymásnak a kilincset.
Vettek ott egy ötször ötös papundekli kis-
házat. Azt építgetik, bővítgetik. Egyszer
melléépítenek, egyszer tetőteret csinál-
nak. Alapja sem volt, azt is utólag beto-
nozták, a földet szeneslapáttal ásta ki mé-
terenként a főorvos úr. – Ott pihentem ki
az ülőmunkát. Itt is van kert, de ott kala-

pálhatok, fúrhatok-faraghatok – mondja.
– Barkácsol? – kérdezem. – Ugyan, de-
hogy. Szakipari munkát végzek! – Profi
gépei és felesége, Vera személyében se-
gédmunkása is van. Most, hogy már apja
szavaival szólva sírig szabad, Szelid még
inkább felértékelődik. Több jut a család-
ra és a barátokra, akik nagyon fontosak
az életében, bár közülük sajnos sokan
már meghaltak. 

A szabadságot – legalábbis egyelőre –
még élvezi. Igaz, még csak néhány hét
telt el, amióta nem dolgozik. Teljesen
nem szakadt el a szakmától, a heti két
magánrendelése változatlan. Egyébként
hajnalig olvas, tévézik, reggel sokáig
lustálkodik. „Reggel fél 8-kor felkelek,
megeszem a reggelimet, beveszem a vér-
nyomásgyógyszeremet, aztán visszafek-
szem” – meséli. Azt is hozzáteszi, hogy
‘95-ben szívritmuszavara volt, kórházba
került. Akkor jelent meg az orvosi szak-
lapokban, hogy a vörösbor szív- és érvé-
dő, azóta napi egy-két pohárral megiszik,
korábban soha nem ivott alkoholt. Har-
minc éve kémiai fájdalomcsillapítót nem
vett be, nem is ismeri a nevüket. Azóta
alkalmaz akupunktúrát, így megoldja a
problémát lézerrel, tűvel vagy akupresz-
szúrával. Nem csak keleti medicinát al-
kalmaz, életmódja is keleti. Mértékkel
eszik, zöld teát iszik, nem fogyaszt répa-
cukrot és sokat ad a megelőzésre, mert a
kínai mondás szerint a bölcs ember nem
akkor kezd el kutat ásni, ha szomjas. 

Mindennek ellenére Kárpáti doktor
most úgy érzi, megöregedett. Hiába volt
mindig munkamániás, nem vágyik a tü-
dőgondozóba dolgozni. Régen számolta
a napokat a szabadsága alatt, hogy mi-
kor mehet vissza, mert hiányzott a szak-
ma, a jó kollektíva. Utóbb már azért szo-
rongott, mert fogytak szabadságának
napjai. 

– Elfogyott bennem valami, szellemi ko-
pás is van – összegzi. ‘99-től már nyug-
díj mellett dolgozott, azonban jelentkező
nem volt a helyére. Még szégyellte is,
hogy ennyire rossz szakma ez a tüdő-
gyógyászat. Most akadt méltó utód.
Ahogy búcsúztatták, az illő volt a tüdő-
gondozóban töltött 38 évéhez. Délután
fél háromtól hajnali fél háromig tartott a
buli, amiről annyit elárult, hogy bitang
jól érezték magukat.              Vida Tünde
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Sport

Jól kezdte az új évet az ASE NB I-es férfi ko-
sárlabdacsapata. A Gesztenyés úti csarnokban
a PVSK ellen sikerült visszavágni az őszi pé-
csi vereségért. A szívósan és helyenként túl
agresszívan  küzdő vendégeknek nem volt el-
lenszere az extra teljesítményt nyújtó Brook
Sales-szel szemben, így ASE–PVSK-
Pannonpower: 78-69 lett az eredmény. A kö-
vetkező fordulóban Kaposváron vendégeske-
dett az Atomerőmű csapata és nem várt vere-
séget szenvedett. A táblázat alsó harmadában
vitézkedő somogyiak a harmadik negyedben
annyi pontot szereztek, mint máskor egy fél-
idő alatt, a meccs eredménye Kaposvári
KK–ASE: 101–84 lett. A tizenhetedik fordu-
lóban a Kecskemét érkezett Paksra. Horváth
Imre legénysége az Atomic Boys által szerve-
zett disznóvágásos csapatépítő tréninggel me-
legített szombat délben a fontos találkozóra. A
sok disznóságnak a hírös városiak látták kárát,
az ASE kilenc ponttal és egy feljavult
Körtélyesivel volt jobb náluk, ennek köszön-

hetően ASE–Kecskeméti KSE: 77-68-as ered-
ménynek örülhettünk.                         (joko)

Két győzelem között 
egy nem várt vereség

Az ASE U16-os fiú kosárlabda-
csapata karácsonyi nemzetközi
tornán vett részt a csehországi
Ostravában. A 47. Xmas Cadets
Cup mezőnye nagyon erős volt,
lengyel, szlovén, szlovák, cseh
és magyar csapatok játszottak
két ötös csoportban. A paksi fi-
úk első mérkőzésüket 72-41-re
nyerték a lengyel Polonia
Warsava ellen. A következő
csoportmeccsen a cseh extra li-
ga második helyezettje a BCM
Slezska Ostrava ellen fölényes
96-62-es győzelmet arattak. A
harmadik találkozón sem tudták
megszorítani az atomerőmű fia-
taljait, a cseh Sokol Vysehrad a
75 paksi pontra csak 51-gyel
válaszolt. Az utolsó csoport-
meccsen a szlovén KK
Sentjurral szembeni fölényes,
86-41-es győzelem azt jelentet-
te, hogy veretlenül csoportelső
az ASE, így az ötödik mérkőzés
már a döntőt jelentette. A har-
madik cseh csapat sem tudta
megállítani a paksi fiúkat, akik
a JBC Brno elleni 66-48-as
győzelemmel, veretlenül nyer-
ték a tornát.

A verseny All Star csapatába
beválasztották Antóni Csanádot
és Baki Sándort, míg Illés Máté
a legértékesebb játékosnak járó
címet kapta.                         KJ

Veretlenül
nyertek tornát
Ostravában

25 éves a Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztálya.
A születésnap alkalmából gálaestet rendeztek a művelődési köz-
pont színháztermében, melyen az egyesület 100 sportolója lépett
színpadra. A szakosztály igen népszerű az óvodás és általános is-
kolás gyerekek körében, akik a diákolimpia versenyrendszerében
rendszeresen megméretik magukat szép sikerekkel. Az edzéseket
Falusi Lívia és Hermesz Anita tartja, akik gyermekkoruk óta kö-
tődnek a szakosztályhoz, korábban versenyzőként, most tréner-
ként elhivatottak a sportág iránt. Az ünnepségre a felkészülés a
Deák Ferenc Általános Iskola tornatermében zajlott, ugyanis a rit-
mikus gimnasztikások bázisa ott található.                            efgé

KIADÓ 
INGATLANOK

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

(15 m2-80 m2).
Érdeklődni: 

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

Szilveszteri Tájékozódásifu-
tó-versennyel búcsúztatták a
szezont a Paksi Sportegyesü-
let versenyzői 2010 utolsó
napján. A megmérettetést ta-
valy Szekszárdon, idén Pak-
son, az Ürgemezőn rendez-
ték. A verseny, melyen a PSE
mellett a megyeszékhely táj-
futói is részt vettek, úgyneve-
zett tömegrajtos, szabad
pontfogásos futam volt, ahol
minél rövidebb idő alatt tet-
szőleges sorrendben kellett
megtalálniuk a rajthoz állók-
nak a pontokat. A zöld-fehér
klub indulói közül Árki Vik-
tória, Lénárt Viktória, Lacza
Dávid, Kocsner Péter és
Lénárt Dániel kategóriájának
első helyén végzett.

röné

Sikerek 
a szilveszteri 
tájfutó-
versenyen
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Egykori ASE játékosok kivá-
ló teljesítményének is kö-
szönhető, hogy a B.BETON
Bonyhádi KSE NB I/B-s csa-
pata nyerte a Hepp Ferenc
Kupát. Az MKOSZ a magyar
kosárlabdázás legendás alak-
ja, idősebb dr. Hepp Ferenc
emlékére, az amatőr kosárlab-
dázók részére írt ki kupasoro-
zatot. A férfiaknál a Hepp ku-
pán az NB I B-s és NB II-es
csapatok vettek részt. A dön-
tőben a Bonyhád az Eger csa-
patát győzte le 76-67-re. A
kupagyőzelemnek köszönhe-
tően a Bonyhád a Magyar Ku-
pában, a Salgótarján ellen
játszhat a nyolc közé jutásért.

A csapat vezetőedzőjét, ifjabb
Morgen Frigyest, a paksi I. Ist-

ván Szakképző Iskola tanárát
kérdeztük.

– Mióta dolgozol a Bonyhád-
dal?

– Többszöri megkeresés után
végül két hónapja vettem át a
csapatot. Először úgy volt, hogy
az előző edzővel, Murvai Árpád-
dal ketten csináljuk, legalábbis
én ezt kértem, mert nem ismer-
tem az NB I/B-t. Aztán a vezető-
ség a végén úgy döntött, marad-
jak én mint vezetőedző. Az edzői
licencem megvan, így bármelyik
osztályban dolgozhatok.

– Milyen a csapat?
– Nagyon erős gárda jött össze

Bonyhádon, nagyon jó hangulat
szokott lenni a meccseken, és
ezek a játékosok megérdemeltek
már egy ilyen sikert. Lőrincz,

Verli, Csűrös, Lukács, Rutkai
sokáig Pakson az utánpótlásban
vagy még a nagy csapatban is
játszottak. Később másfelé vitt
az útjuk, nem tudtak a legmaga-
sabb osztályban szóhoz jutni.
Ugyanakkor még fiatalok, így
megmaradtak a kosárlabdánál,
és az NB I/B-ben nagyon hasz-
nosan és eredményesen tudnak
játszani. A térdműtéte után lába-
dozó Panta Pilu a Hepp kupa
döntőjében nem tudott játszani,
ő szintén az ASE-ból jött.
Öcsém, Morgen Ferdinánd is
pályára szokott lépni, ún. T li-
cence van, így 23 éves koráig
alacsonyabb osztályú bajnok-
ságban is kosarazhat. Habár az ő
szerepeltetésével már óvatosab-
ban kell bánni, mivel meg kell

találni az egyensúlyt, hogy egy
nehezebb ASE mérkőzés után
megfelelően tudjon regenerálód-
ni. A paksiakon kívül még van-
nak kaposváriak és pécsiek is a
csapatban, de a meccseken a he-
lyiek már bonyhádiként kezelik
a srácokat.

– Milyenek az elvárások a
klub részéről?

– A vezetőség egy emberként
áll a csapat mögött. „A” cso-
portban nem gondolkodunk, az
már más kategória. Jelenleg ve-
zetjük a nyugati csoportot, a ki-
tűzött cél egy érem, természe-
tesen minél fényesebb. Ez a
társaság megérdemelné, hogy
döntőbe kerüljön. Mi minden
mérkőzésen győzelemre ját-
szunk.                Kovács József

Bonyhádra került a Hepp kupa

Tavaly nyáron Moszkvában az
edzőtábor utolsó napján sza-
kadt el a térdszalagja, ezért fél
évet kihagyott Bor Barna, az
ASE +110 kg-ban versenyző
dzsúdósa. Januárban már el-
kezdte a felkészülést a kvalifi-
kációs versenyekre, melyeken
2012 áprilisáig lehet kiharcolni
a londoni olimpián való indu-
lási jogot. 

– Hosszú volt ez a fél év?
– Nagyon hamar elment!

Szerencsére jól sikerült a reha-
bilitáció, sokat gyógytornáz-
tam, kondicionális fejlesztése-
ket végeztem, súlyzóztam. De-
cemberben Béres doktor azt
mondta, minden rendben, ja-
nuárban kezdhetek.

– Hogy érzed, hogy sikerült a
kezdés?

– Mintha újratanulnék járni.
Ha a dzsúdóban, a technikai ele-
meket nem gyakorolja az em-
ber, akkor az már nem úgy mű-
ködik, „elcsúszik”, újra vissza
kell jönnie. Az erővel nem volt
probléma, a legjobbakkal is oda
mertem állni, mert nagyon jó
kondícióban vagyok. Az állóké-
pességem is jó, ez pozitívum,
csak még kell egy kis bátorság,

mert még nagyon odafigyelek a
térdemre. Egyébként a magyar
válogatottal voltunk kint Auszt-
riában 12 napig, Paksról hárman
voltunk, Hangyási Laci bácsi,
Csoknyai László és én. Sok volt
az utazás, az első hét ráhango-
lással, sok erősítéssel és techni-
kázással telt. A második hetet
pedig inkább a küzdelem jelle-
mezte. Sok európai dzsúdós és a
teljes létszámú orosz válogatott
is ott volt, úgyhogy riválisokkal
is edzhettem. Sokan onnan
mentek át a Mesterek Tornájára
Bakuba.

– Mikor szeretnél élesben ta-
tamira lépni?

– Február végén Németor-
szágban vagy március elején. A

Grand Slam, a Grand Prix, az
Eb és a vb fő versenyek, így
több pontot érnek, de ha ez nem
megy, akkor minél több verse-
nyen indulni kell, nincs mese. 

– Ez hány versenyt jelenthet? 
– Körülbelül húszat. Nekem

az a szerencsém, hogy nem
kell fogyasztanom, de
Csoknyai Lászlónak úgy kell
végigutaznia a világot, hogy
nem ihat, nem ehet a repülőn,
és ez nagyon kemény dolog.
Mindenképpen azt kívánom
magunknak, hogy minél keve-
sebb versenyből tudjuk össze-
szedni a szükséges pontokat.
Ha elkapok egy sikeres soro-
zatot, ez már az idén megtör-
ténhet.

– Hova várod magad a világ-
ranglistán?

– Aki az első nyolcban lesz, az
az olimpián előnyt élvez. Tudá-
som, technikám és erőm alapján
ott vagyok. Ennyi kihagyás elle-
nére is csak egy helyet csúsztam
hátra, és jelenleg is a nyolcadik
vagyok a világranglistán. Sze-
rintem az első öt között lennék
most, ha nem lett volna a sérü-
lés, de nem elképzelhetetlen,
hogy odakerüljek.            (joko)

Február végén már versenyezni akar
A Paksi Twirling és Botforgató
Kulturális és Sport Egyesület
2000 őszén Margaréta Ma-
zsorett Csoport néven alakult
meg Kalmár Lívia vezetésével.
2004 őszétől a csoport elsősor-
ban twirling sporttal foglalkozik,
így a munkába további két edző
is bekapcsolódott. A gimnaszti-
kai testtechnika oktatását Falusi
Lívia, míg a bottechnikai edzé-
seket Meczker Bettina vezeti.
Jelenleg negyven 5 és 19 év kö-
zötti fiatal vesz részt a foglalko-
zásokon. A versenyzők 2010-
ben számos sikert értek el, az áp-
rilisi országos twirling-bajnok-
ságon Lückl Katinka, Vincze
Ágnes és Kerti Szandra egyéni
és a Neutron csoport csapatban
szerzett aranyérme mindenképp
kiemelkedő. A zánkai Dunántúli
Régiós Versenyen és a paksi
Kék Duna Kupán szintén több-
ször dobogóra állhattak a pak-
siak. Nemzetközi megméretteté-
se is volt az egyesületnek: az Eu-
rópai Egyesületek Kupáján az
angliai Sheffieldben érmet
ugyan nem, de rengeteg tapasz-
talatot szereztek.     Faller Gábor  

Évet értékeltek
a botforgatók
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Napi két edzéssel – egyelőre
hazai környezetben – készül a
Paksi FC Monicomp Ligában
szereplő labdarúgócsapata a
2010-2011-es élvonalbeli baj-
nokság tavaszi küzdelemsoro-
zatára. A gárda egy ponttal le-
maradva a második pozíciótól a
hatodik helyen telel, a vérme-
sebb szurkolók már a dobogó-
ról beszélnek. Kis Károly, a
PFC vezetőedzője azonban a
realitás talaján áll, elmondta, a
jövőben is a közönségszóra-
koztató, támadó futballt része-
síti előnyben, de jóslatokba a
helyezéssel kapcsolatban nem
bocsátkozik. – A felkészülés
első napjától a taktikai reperto-
ár szélesítésén van a fő hang-
súly, természetesen az erőnlét
megszerzése mellett. Az ellen-
felek bizonyára jobban figyel-
nek ránk a tavasszal, eddigi já-
tékainkat kielemzik, ezért némi

újdonsággal szeretnének elő-
rukkolni mi is. 

Az egylet idén először Török-
országba utazik edzőtáborba.
Belekben többek közt a
Bundesliga-éllovas Dortmund
második csapata, az osztrák
Sturm Graz és a korábban szin-
tén Bajnokok Ligája-szereplő
román Unirea Urziceni lesz az
ellenfél. 

– Kiváló körülmények között
készülhetünk majd a hónap vé-
gén, remek csapatokkal mér-

kőzhetünk, ami megfelelő fel-
mérő lesz nekünk játékosoknak
és a klubnak egyaránt a tavasz-
ra nézve – ezt már Éger László,
a csapat kapitánya említi. A
Paksi FC február 13-án már
Magyar Kupa mérkőzést ját-
szik a Kaposvárral idegenben,
míg 19-én a Ligakupa közép-
döntőjében a Videotonnal
meccselnek Égerék. A játé-
koskeretet illetően nagy moz-
gás várhatóan nem lesz a Fe-
hérvári úti együttesnél. 

– Lisztes, B. Tóth és Dudás tá-
vozott, igazolni csak abban az
esetben fogunk, ha meghatáro-
zó játékosok mennek el tőlünk.
Szeretnénk azoknak a futballis-
táknak is több lehetőséget adni,
akik már az egylet kötelékéhez
tartoznak – fogalmazott Ha-
raszti Zsolt ügyvezető. A komp-
lexum felújításával, átépítésével
kapcsolatban a klub vezetője el-
mondta, a centerpályát a nyáron
újjávarázsolják, míg a stadion
kivitelezése a jogszabályok vál-
tozása miatt jelenleg nem aktuá-
lis, de mindenképp napirenden
van. A Paksi FC a 2011-ben új-
jászervezett NB I-es teremlab-
darúgó bajnokságon nem in-
dult, mivel a már említett korai
tétmérkőzések miatt nem illett a
felkészülésbe. A Monicomp Li-
gában február 26-án Debrecen-
ben lép pályára a zöld-fehér
gárda.                 Faller Gábor

Törökországban készülnek a futballisták
A felkészülés menetrendje

Január 22. Felcsút Videoton FC II. PFLA (NB II. Ny. 3.)
Január 26. Tatabánya Enternet–FC Tatabánya (NB II. Ny. 6.)
Január 29. Belek FK Skendija (MK) (I. o. 1.)
Január 30. Belek Borussia Dortmund II. (D)
Február. 1. Belek Sturm Graz (A) (I. o. 2.)
Február 2. Belek FC Irtysh Pavlodar (KZ) (I. o. 3.)
Február 4. Belek FC Unirea Urziceni (RO) (I. o. 17.)

Teremben
rúgják a bőrt
12 első és 9 másodosztályú
csapat részvételével zajlik a
2011. évi Paks Városi Terem-
labdarúgó Bajnokság az ESZI
Sportcsarnokban. Az együtte-
sek már az ötödik játéknapra
készülnek, az előző fordulók-
ban számos meglepetésered-
mény született. A tavalyi
aranyérmes Fefe-Paks vere-
séggel kezdte a tornát, de a
többször győztes Kreszpark
Rangers is két fiaskóval áll. Az
első osztályt a 2010-es döntős
– és szintén többszörös bajnok
– Diófa és a mindig jó erőkből
álló Gonoszok vezetik. A má-
sodvonalban a Ferr-Kert mene-
tel a legmagabiztosabban, de
az Arany-Ászok és a Tűzoltó-
ság-Paks is jól teljesít. A küz-
delemsorozat március 5-ig tart,
ekkor rendezik a helyosztókat
és a döntőt. Addig a csoport-
meccsek és a rájátszás zajlik
minden hétvégén szombaton
és vasárnap, zömében 10.10-
től 20 óráig.                          röné

Sikerrel zárta az évet december-
ben a Paksi Chen stílusú Tai Ji
Quan Sportegyesület – értékelte
az évet Vájer-Nagy Mariann. A
2010-es év folyamán több verse-
nyen is részt vett az egyesület és
kiemelkedő eredményt ért el
mind országos, mind pedig
nemzetközi versenyeken. 2010
áprilisában immár negyedik al-
kalommal rendezték meg a
Chen-stílus Bajnokságot Kiskő-
rösön, ahol a Tai Ji Chen-stílusát
gyakorlók mérhették össze tudá-
sukat. Itt kategóriájában Nagy
Mariann az I., míg Antal Erika
az V. helyezést szerezte meg, a
csapat összetettben 3. lett.

Az egyesület legutóbbi ered-
ményére is büszke lehet. Októ-
berben Őzse Gabriella, az egye-
sület elnöke és társedzője a
Wushu Open Nyílt Nemzetközi
Bajnokságon pusztakezes for-
magyakorlat női kategóriájában
I. helyezést, az összevont fegy-
veres formagyakorlat kategóriá-
ban egyeneskard gyakorlatával a
II. helyet szerezte meg.

Vájer-Nagy Mariann szerint
helyi szinten is pozitív változá-
sok indultak az egyesület életé-
ben. A szeptemberi sportágvá-
lasztó rendezvény nagyfokú ér-
deklődésén felbuzdulva ősztől a
felnőtt csoport mellett az egye-
sület gyermekek számára is indí-
tott programokat a kung fu gya-
korlatok elsajátítására. Termé-
szetesen más, a fiatalok számára
megfelelő gyakorlatok oktatását
tűzték ki célul, ahol a dinamikus
mozgásra, a megfelelő fizikai

erőnlét elnyerésére, valamint a
pontos, gyors mozdulatok elsa-
játítására helyeződött inkább a
hangsúly. A felnőttek számára
összeállított edzéseken inkább
az egészségmegőrzést támogató
gyakorlatok oktatására fókuszál-
nak.

Az érdeklődők számára jó hír,
hogy az egyesületnek a jövőre
tekintve is nagyszabású terve
van, hiszen 2011. május 21-én
Paks ad majd otthont az V. Chen
Stílus Bajnokságnak.            md

Tai Ji-bajnokságot rendez Paks
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Az áramszolgáltató korszerűsí-
tést hajt végre hálózatán, ezért
a beavatkozások biztonságos
elvégzése érdekében elenged-
hetetlen a vezeték időszakos
feszültségmentesítése. A mun-
kálatok elvégzésének érdeké-

ben január 25-én 8 órától vár-
hatóan 15 óráig Gyapán a
Cecei utca területén áramszü-
net lesz. A balesetek megelő-
zése érdekében a szolgáltató
felhívja a figyelmet, hogy az
áramszünet idején szolgáltatói
engedély nélkül aggregátort a
belső hálózatra kötni szigorúan
tilos!
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Január 23. (vasárnap) 19 óra
SZÍVRABLÓK

feliratos francia vígjáték

Január 26. (szerda) 17 óra
NARNIA KRÓNIKÁI: 

A HAJNALVÁNDOR ÚTJA
amerikai fantasy

Január 28. (péntek) 19 óra
RED

amerikai akció-vígjáték

Január 30. (vasárnap) 19 óra
ILYEN AZ ÉLET
amerikai vígjáték

Február 2. (szerda) 17 óra
ARANYHAJ ÉS 

A NAGY GUBANC
am. animációs kalandfilm

Moziműsor

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255
(x)

A dunakömlődi faluházba in-
vitálja a paksi német nemzeti-
ségi önkormányzat a bálozó-
kat január 29-én 19 órától. A
batyus rendezvényen fellép-
nek a paksi nemzetiségi isko-
lák tánccsoportjai és a
németkéri tánccsoport; közre-
működik a Roger Schilling ze-
nekar és az M6 Expressz. Be-
lépők 1500 forintos áron vált-
hatók, bővebb információ a
20/236-4946 számon kérhető.

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Sváb bál

Ismét váradásra szólítja fel a
város polgárait a Vöröske-
reszt.  Január 25-én 9-től 16
óráig a művelődési házban
várják azokat, akik segíteni
szeretnének embertársaikon.
Az utóbbi hetekben nagyban
lecsökkent a rendelkezésre ál-
ló vérállomány, ezért különö-
sen fontos, hogy minél többen
megjelenjenek. Ne feledjék:
aki vért ad, életet ad.

Véradás

Háy János íróval találkozhat-
nak az irodalomkedvelők a
Vak Bottyán Gimnáziumban
január 26-án 13.30-tól.

Tudásexpo
expressz

Az Egy Hajóban Kiemelkedően
Közhasznú Alapítvány jogi ta-
nácsadást és okiratszerkesztést
vállal Tolna megyei jogász köz-
reműködésével Pakson. A szer-
vezet ingyenes jogi szolgáltatá-
sait azon rászorulók vehetik
igénybe, akiknek az egy főre ju-
tó havi jövedelme, illetve szoci-
ális rászorultsága ezt indokolja.
Az ügyfélfogadás időpontja
minden páros héten hétfőn 10
óra 15 perctől 13 óra 15 percig
tart a Kereszt utca 2. szám alat-
ti Kisosz irodában.

Jogi tanácsadás
Paks Ifjúság útján, 2. emeleti, 

40,2 m2 alapterületű, 
1 lakószobás, étkezős, részben

felújított lakás eladó. 
Irányár: 7,2 millió Ft.

Érdeklődni lehet: 
06/20 530-2877, 06/20 466-0769.

A városi könyvtár egy TÁMOP-
pályázatnak  köszönhetően díj-
talan számítógépes tanfolyamot
szervez. A program keretében
20 órás alapfokú, 24 órás szö-
vegszerkesztő és 24 órás táblá-
zatkezelő oktatás indul. Jelent-
kezni személyesen, illetve  a
75/830-370-es telefonon vagy
az info@vkpaks.hu címen le-
het. A tanfolyamot hétfőnként
14:30-tól, alkalmanként négy
órában rendezik.

Tanfolyam

Cseh Gabriella és Papp József tűzzománckészítő művészek inte-
raktív kiállítása nyílt a héten a művelődési központ nagykiállítójá-
ban. A Sopronban élő alkotók nemcsak a művészetben, az életben
is társak, munkáikkal több mint hatvan kiállításon, számos ország-
ban találkozhatott a közönség. A tárlat február 10-ig látható.

A Paksról elszármazott festő, E. Nagy Mária mutatkozott be al-
kotásaival a művelődési központ kiskiállítójában. Az autodi-
dakta művész első kiállítása 1997-ben volt, azóta 24 alkalom-
mal nyílt tárlata a megyében és Budapesten. A tájképekből és
virágcsendéletekből álló kiállítást február 1-jéig láthatja a pak-
si közönség.

Áramszünet
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A XXI. század 
eszközös diagnosztikája

várakozás nélkül!

Nyelőcső-, gyomor-, vastagbéltükrözés,
kapszulaendoszkópia, refluxdiagnosztika,

Helicobakter 13C-urea kilégzési teszt, H2 kilégzési teszt
labor, ultrahang, serológiai vizsgálatok

Gasztroenterológiai magánrendelés
Dr. Király Ágnes Ph. D., Med. Habil

Véres székletürítés, hasfájás, puffadás, hasmenés,
székrekedés, refluxbetegség, gyulladásos bélbetegség,

epe-, májbetegségek kezelése, proctológia, daganatszűrés.

Bejelentkezés: +36 30 443 5259
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TUD JOBBAT? 
Forint megtakarításaira 

6 hónapra évi 6,5% betéti kamatot (EBKM: 6,50%) 

Euro megtakarításaira 
3 hónapra évi 3% betéti kamatot (EBKM: 3,00%)

vállalkozói forint betéteire 
2 hónapra évi 5,75% kamatot (EBKM: 5,75%)

kínálunk egyszeri lekötésű számlabetétekre összeghatártól
függetlenül, meglévő Ügyfeleinknek is.

Szekszárd, Garay tér 14-16.74/510-115
Bonyhád, Szabadság tér 8. 74/550-818
Paks, Villany u. 4. 75/511-240

Szeretettel várjuk további Baranya, Tolna, Somogy
és Zala megyei fiókjainkban, hívását pedig a 06/40-
200-900 telefonszámon.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. 
A szerződések részletes leírását az üzlet- és termék-

szabályzatok tartalmazzák.

www.doctorismedici.hu

Pécs, Damjanich J. u .26

V I L L A
D O C T O R I S

M E D I C I
Magánrendelő és diagnosztikai komplexum

Lakossági ügyfeleink részére kínáljuk a felhasználási célhoz
nem kötött, forintban igényelhető „KOMBI” hitelünket.
Hitelösszeg:100.000 Ft–5.000.000 Ft

Kamat mértéke: Jegybanki alapkamat + 8%, 

azaz jelenleg évi 13,75 %;
Lakossági bankszámlával rendelkező ügyfeleink számára:      

Jegybanki alapkamat +6%, 

azaz jelenleg évi 11,75%    

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

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

Hitel előkészítési díj 1 millió Ft-ig 2000 Ft; 1 millió Ft felett 2‰, de  min. 3000 Ft. Kezelési költség

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

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

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

részére megfizetendő egyéb költség: adó és értékbizonyítvány, jelzálogbejegyzés. (3 millió Ft felett

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

Paks Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
a Deák Ferenc Általános Iskola 
igazgatói állásának betöltésére.

Az állás betöltésének feltétele:
– az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és

szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,
– másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus szakvizsga keretében szer-

zett intézményvezetői szakképzettség,
– legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
– az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a

megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó önéletrajzát,
– szakmai életrajzát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát,
– iskolai végzettséget igazoló oklevelének másolatát,
– az intézmény irányítására vonatkozó szakmai programot a helyzetelemzésre épülő fejlesztési el-

képzeléssel,
– a személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatot.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2011. augusztus 1.–2016.
július 31.

Bérezés: A hatályos jogszabályi besorolás szerint, vezetői pótlék a jogszabály szerinti pótlék-
alap 300%-a.
A pályázat benyújtása: A pályázatot 2011. április 1-ig kell benyújtani dr. Blazsek Balázs címze-
tes főjegyzőhöz. (Polgármesteri Hivatal, 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.) Részletes felvilágosítás az oktatá-
si és kulturális csoportnál kérhető a 75/500-579 telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejétől szá-
mított 30 napot követő első képviselő-testületi ülés. 

Nem várt kiadások?  
Felújítás?

Átmeneti pénzhiány?

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

Hitelösszeg Futamidő Törlesztőrészlet JB+8% esetén THM %
100 000 Ft 3 év 3.420 Ft/hó 23,68
500 000 Ft 3 év 17.080 Ft/hó 17,29
1 000 000 Ft 5 év 23.250 Ft/hó 16,09

Például:


