
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.
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Azt vallja, hogy mindenre lehet megoldást találni, ami egy várost kiszolgáló cég esetében
különösen fontos. Legfontosabbnak azt tartja, hogy szolgáltatóként a DC Dunakom Kft.
magas színvonalon végezze feladatait, mert ha elégedettek velük, akkor van munka, van be-
vétel és a cég életképes. Ezúttal Puskás Jánostól 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!

51 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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NEMCSAK A MÚLTNAK ÉLNEK
AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN

Cikk és képriport a 10–11. oldalon
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Svábbált már 1988-ban rendez-
tek Pakson, akkor a Roger
Schilling nevét viselő Német
Nemzetiségi Egyesület szerve-
zése alatt, majd átvette ezt a
szerepet az azonos nevű fúvós-
zenekar, 1998-as megalakulása
óta pedig a Német Nemzetiségi
Kisebbségi Önkormányzat a
rendezvény házigazdája. Ahogy
minden évben, idén is remek
hangulatban telt a zenés est,
amelynek célja nem csupán kö-
zelebb hozni egymáshoz a né-
met nemzetiségűeket, de őrizni
is a sváb hagyományokat.

Tavaly is nagy sikerrel tartotta
meg tradicionális rendezvényeit

a Német Nemzetiségi Kisebbsé-
gi Önkormányzat: akárcsak
idén, télűző, hagyományőrző
batyus bállal indult az esztendő,
de nem maradhatott el a gyere-
keknek szóló húsvéti és kará-
csonyi kézműves foglalkozás
sem, ahol az ünnepkörhöz kap-
csolódóan merítenek témát a
szervezők néphagyományaik-
ból és készítik el hagyományos
sváb ételeiket a meghívott gyer-
mekekkel együtt. Immár kilen-
cedik alkalommal rendezték
meg az elmúlt esztendőben is a
német nemzetiségi nyelvet ta-
nuló diákok körében a Sprich
Deutsch! vetélkedőt. A közös-

ség körében ma már elmaradha-
tatlan a német nemzetiségi nap
ünnepe is, amely jó hangulat-
ban, számos programmal zajlott
a Sárgödör téren. A pincesor a
Roger Schilling Fúvószenekar
20. születésnapjának megün-
neplésekor is helyszínül szol-
gált a városi Kenyér-, hal- és
borünnepen. A nemzetiségi ön-
kormányzat rendezvényeinek
sora az elmúlt 14 évben folya-
matosan bővült annak reményé-
ben, hogy minél jobban szolgál-
ja a svábság hagyományainak
megőrzését, a gyökerek ápolá-
sát, a nyelvi örökség és a nem-
zetiségi kultúra fenntartását.
Ugyanakkor a színvonalas

programok aktív szervezése
mellett a jövőre vonatkozóan is
nagyszabású terveket fogalma-
zott meg az önkormányzat,
árulta el lapunknak Féhr
György elnök. Ilyen például a
város történetével több száz éve
összefonódó svábság életének
írásos megörökítése, illetve en-
nek folytatásaként emlékhely
állítása, amelynek megvalósítá-
si módja még formálódik.
Emellett a tervek között egy
olyan egyesület alapítása is sze-
repel, amely a nemzetiségi tán-
cokat és viseleteket színvonala-
san tárhatná a rendezvényeken
a nagyközönség elé. 

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

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
Következő megjelenés: 2012. február 17.

Paksi Hírnök

Lapot jelentetett meg ezzel a címmel a
Paksi Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat. Az újságot rendszeresen szeretnék
kiadni a jövőben azért, hogy minél több
hasznos információt eljuttassanak a ro-
ma lakossághoz.  

– Ajánlom figyelmükbe ezt az új lapot,
mely kéthetente ad tájékoztatást a város-
ban zajló eseményekről, a cigányságot
érintő kérdésekről és feladatokról. Le-
gyünk együtt gazdái a városnak. Olvassák
figyelmesen a híreket, legyenek tájékozot-
tak az Önöket is érintő városi ügyekben –
ezekkel a gondolatokkal ajánlja Tell Edit a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat (CKÖ)
lapját az olvasók figyelmébe. Az újság el-
ső számában az alpolgármester és Berki
Attila CKÖ-elnök köszöntője mellett ösz-

szefoglaló kapott helyet az elmúlt évben
elért eredményekről, illetve az idei eszten-
dő terveiről, de kulturális és hagyomány-
őrző gasztronómiai rovatot is indítottak. A
mi utunk elnevezésű újság szerkesztője
Mayer Tímea, a CKÖ irodavezetője, a
technikai kivitelezést a Paksi Hírnök segí-
ti. A város önkormányzatának támogatásá-
val ötszáz példányban megjelenő lapot
személyesen terítik a roma lakosság köré-
ben a kisebbségi önkormányzat képvise-
lői, bízva abban, hogy az újsággal sok
hasznos információt el tudnak juttatni hoz-
zájuk. Berki Attila elmondta, hogy jó szív-
vel ajánlják a többségi társadalom figyel-
mébe is lapjukat, amely elérhető többek
között a városházán és a Dunapart utca 8.
szám alatti közösségi házukban. 

Kohl Gyöngyi

A mi utunk

Könyvben örökítenék meg múltjukat

Fo
tó

: 
Sz

af
fe

na
ue

r 
Fe

re
nc

Fo
tó

: 
Sz

af
fe

na
ue

r 
Fe

re
nc



2012. február 3. 3 Paksi Hírnök

Mintegy 1600 lámpatest korszerűsödik
annak a sikeres pályázatnak köszönhe-
tően, amelyben 96 millió forint támoga-
tást nyert Paks a város közvilágítási
rendszerének felújítására. A leszerelt
lámpatestek kárpátaljai testvérváro-
sunkba, Viskre kerülnek. 

A Környezet és Energia Operatív Program-
ban elnyert összeghez 86 millió forint ön-
erőt biztosít a város, ebből a forrásból való-
sul meg a közvilágítási rendszer korszerűsí-
tése. A program a még fel nem újított utcák
elavult lámpatesteit érinti, közel 1600 darab
közterületi világítótestet Paks közigazgatási
területén. – A tervek készen állnak, a köz-
beszerzés előkészítése folyamatban van. El-
képzeléseink szerint még az idén elindul a
korszerűsítés és az év végéig le is zárul a
projekt – tájékoztatott Mészáros Tamás, az
önkormányzat műszaki osztályának beru-
házási ügyintézője. A leszerelt lámpatestek
egy részét Visk számára ajánlotta fel az ön-
kormányzat. Partnertelepülésünkön igen el-
avult a közvilágítási rendszer, nagy segítsé-
get jelent számukra ez az adomány, szíve-
sen vállalták a kiszállítás költségeit, tudtuk
meg Herczeg József nemzetközi kapcsola-
tokért felelős tanácsnoktól. 

Paks közvilágítási rendszerének felújí-
tását az utcarekonstrukciók keretében
már évekkel ezelőtt elindította a város,

ugyanis a faltól falig útfelújítások alatt a
közvilágítást is többnyire korszerűsítették
az érintett szakaszokon. Emellett az át-
épített lakótelepi tömbbelsőkbe is korsze-
rű, LED-es fényforrásokkal üzemelő lám-
pák kerültek. 

A közvilágítási lámpatestek karbantar-
tására 2011. február elsején a Pavill Kft.-
vel kötött szerződést a város, a lámpates-
tek tartószerkezeteinek, az oszlopok,
kandeláberek javítása az E.ON Dél-Du-
nántúli Áramszolgáltató Kft. feladata. A
24 órás, öt-, illetve tíznapos, szerződés-
ben vállalt hibaelhárítási határidőt min-
den alkalommal betartja a helyi szolgál-
tató, a bejelentés után azonnal elkezdő-
dik a meghibásodás okának felderítése,
ha szükséges az E.ON értesítése, mondta
el Mészáros Tamás. Pakson és a külső
városrészeken 3047 darab lámpatest biz-
tosítja a közvilágítást. Amennyiben bár-
melyiken meghibásodást észlelnek, érte-
sítsék a Pavill Kft. munkatársait a
75/421-330-as telefonszámon vagy a
pavill@t-online.hu e-mail címen. Jelen-
tősen meggyorsítja a hibahely felderíté-
sét, ha felírják és bediktálják a lámpaosz-
lopokra felfestett azonosító számot. 

Dallos Szilvia

Másfél ezernél is több lámpatest újul meg

Szórólapokkal, tanácsadással és közvet-
len tájékoztatással segíti a lakosságot az
új hulladékgazdálkodási információs
iroda. Célja a szemléletformálás, a Pak-
son és a hulladékkezelő központ megva-
lósítására társult hat településen élők
felkészítése az új rendszer működésére. 

A hulladékgazdálkodási információs iroda a
Poligon Irodaházban, a Deák Ferenc utca 3.
szám alatt nyílott meg, a polgárok itt tehetik
fel kérdéseiket és mondhatják el véleményü-
ket az új paksi hulladékkezelő központ építé-
sével, működésével kapcsolatban. Az info-
pont elősegíti az információ áramlását a la-
kosság és a projektben dolgozó szakemberek
között, az iroda hétköznapokon 9 és 15 óra
között várja az érdeklődőket. Emellett a pol-
gárok a 06/80-205-290-es zöldszámon és a
hulladek.iroda@paks.hu e-mail címen tehe-
tik fel kérdéseiket. Mindez része annak a la-
kossági szemléletformáló kampánynak,
amelyre az Ecorys Kft.-vel kötött szerződést
a társulás, és amelynek célja az új hulladék-
kezelő rendszer megismertetése. A felvilá-

gosító munka keretében lakossági fórumo-
kat, gyermekeknek szóló vetélkedőt szervez-
nek, többféle kiadványon és szórólapon tájé-
koztatják a felnőtteket és gyermekeket Pak-
son és a társult hat településen. Az egyéves
kampány a lakosság tájékozottságát vizsgáló
kérdőíves felméréssel indul és zárul. A pro-
jekthez kapcsolódó hírek, események, ered-
mények a www.pthr.hu weboldalon lesznek
elérhetőek. 

A hulladékkezelő központ megvalósítását
támogató, második fordulóba jutott európai
uniós pályázat keretében a kommunikáció-
ért és a szemléletformálásért felelős szerve-
zetek kijelölése mellett megtörtént a műsza-
ki ellenőri feladatokat ellátó mérnök és a
második fordulós munkát irányító projekt-
menedzsment kiválasztása. A központ épí-
tését és az eszközbeszerzéseket biztosító el-
járások előkészítése is folyamatban van. Rö-
videsen elérkezik az ajánlattétel határideje.
Az építkezés a tervek szerint március köze-
pén indul és várhatóan az év végéig befeje-
ződik. Az új lerakó 2013. január elsején a
próbaüzemmel kezdi meg működését.  -dal-

Infopont nyílt a Deák Ferenc utcában
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Mindegyik külső városrész
más és más, eredményeit,
problémáit, a közösség össze-
tartását, az ott élők mentali-
tását tekintve – derül ki Kern
József, a külső városrészi
részönkormányzat vezetőjé-
nek összefoglalójából. A tele-
pülésrészek mindennapjairól
szóló beszámolónk első részé-
ben Biritóról és Csámpáról
olvashatnak.

Új képviselője lesz a biritói
közösségnek a külső városré-
szek részönkormányzatában.
Sajnálatos oka van annak,
hogy választásra került sor: az
eddigi képviselő, Farkasfalvi
József karácsonykor elhunyt.
– Utólag némi lelki nyugvást
jelent, hogy a halála előtti este
megleptük. 15-16-an biritóiak
összejöttünk és meglátogat-
tuk, amikor hazajött a kórház-
ból – meséli Kern József, a
részönkormányzat vezetője.
Mint mondja, nagyon jól mű-
ködik a biritói közösség, le-
gyen szó bármiről, elindul a
„riadólánc”, perceken belül
összegyűlik mindenki. Azt,
hogy a közösség sorsát szívü-
kön viselik, az is jelzi, hogy a
szavazásra jogosultak mind-
egyike, összesen 56 fő részt
vett a voksoláson. A végső
döntés még nem született meg
– a február 8-i testületi ülésen
teszi le az esküt az új bizottsá-
gi tag –, de azt már lehet tud-
ni, hogy egy-két kivételtől el-
tekintve mindenki Tóth Attilá-
nak szavazott bizalmat. – Kez-
dődik a költségvetési tárgya-
lás, kell, hogy olyan gazdája
legyen Biritónak, aki ismeri az
ügyeket – indokolta Kern Jó-
zsef az ügy sürgősségét. A te-
lepülésrész életéről szólva a
bizottság elnöke elmondta,
korábban is felmerült már,
hogy a Biritói Napokat újra
kellene gondolni, mert ilyen
monstre rendezvényt nem bír
el sem a helyi, sem a városi
költségvetés. – Most ez még
inkább indokolt, mert Józsi

sok információt, kapcsolatot
magával vitt – fűzte hozzá.
Mint mondta, egyik törekvése,
hogy minden településrésznek
legyen egy rá jellemző rendez-
vénye, hagyománya, amire
persze vannak itt is, ott is pél-
dák. Biritó esetében szóba ke-
rült egy dinnyefesztivál rende-
zésének ötlete, ám döntés még
nem született. Az azonban
biztos, hogy az év végi disz-
nóvágás, karácsonyi összejö-
vetel és a többi hangulatos ta-
lálkozó nem szenvedhet csor-
bát, és az is, hogy bármilyen
új programot indítanak útjára,

az a Biritói Napokhoz hason-
lóan rockos hangvételű lesz,
mert ez az ott élők igénye. 

Kern József elmondta, hogy
időszerű lenne az Iskola utca
felújítása, de az költséges be-
ruházás már csak azért is, mert
szeretnék faltól falig felújíta-
ni, ahogyan azt Pakson az
utóbbi időben teszik. Hogy az
iskola sorsa mi lesz, még kép-
lékeny, nem tudni, milyen for-
mában működik tovább. A
képviselő szerint azonban a
szakképzés szerepének erősö-
dése miatt még az sem kizárt,
hogy bővítik.

A felvetés, miszerint „tér-
jünk át Csámpára”, csak el-
méleti, erre még mindig
nincs mód, le van zárva a fe-
lüljáró Biritó és Csámpa kö-
zött. A képviselő javaslatára
felkerestük dr. Blazsek Ba-
lázs főjegyzőt, aki elmondta,
hogy semmiféle információt
nem kapott a város az út eset-
leges megnyitásával kapcso-
latban. Beszámolt viszont ar-
ról, hogy a Csámpán érvény-
ben lévő építési tilalommal
kapcsolatban vannak fejle-
mények: az atomtörvény
megváltozott, kisebb lett a
nukleáris intézmények körül
kijelölt biztonsági zóna, így
tulajdonképpen már csak né-
hány hivatalos lépésnek kell
megtörténnie az atomerőmű
és az Országos Atomenergia
Hivatal között, és feloldják a
tilalmat. Ez, illetve az erőmű
küszöbönálló bővítése fellen-
dülést hozhat Csámpa életé-
ben, véli Kern József. Mint
mondja, egyébként is van oka
a büszkeségre Csámpának,
egyrészt szépen fejlődik,
másrészt rendelkezik azokkal
a kuriózumokkal, amihez ha-
sonlót szívesen látna a többi
településrészen. 

(Folytatás az 5. oldalon)

Mi újság a külső városrészeken?

Időszerű a biritói Iskola utca felújítása, ám az költséges beruházásnak ígérkezik,
már csak azért is, mert szeretnék faltól falig felújítani.

A csámpai faluház terasza hamar kedvelt közösségi térré vált.
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(Folytatás az 4. oldalról)
Ilyen a Fenyves Lovastanya
köré szerveződött egyesület
és annak figyelemreméltó
eredményei. – Minap kalan-
doztam az interneten és lát-
tam egy angol nyelvű beszá-
molót ifj. Ledneczki László
fényképével illusztrálva (har-
madik lett a lasszó Eb-n, fel-
nőtt kategóriában – szerk.).
Az embernek ilyenkor repes a
szíve – mondta. A lovassport-
egyesület mellett a tánccso-
port is öregbíti Csámpa hírne-
vét, folytatta a képviselő. 
– Először, amikor értesültem
a tánccsoportról és hallottam,
hogy country, kicsit idegen-
kedtem. De én nagyon szíve-
sen változtatok a véleménye-
men, ha valaki meggyőz – fo-
galmazott. Majd utalva a
csámpai Country Road Club
alapításának ötödik évfordu-
lójára minap rendezett össze-
jövetelre, elárulta, nem ez
volt az első alkalom, hogy
részt vett a táncosok prog-
ramján, így az a vélemény
alakult ki benne, hogy nem az
számít, milyen stílusú táncot
ropnak, hanem az, hogy ösz-
szetartó, jó társaság, tagjai-
nak hasznos elfoglaltságot,
másoknak szórakozást nyújt.
Kern József szerint a közös-
ség képviselője, Feil József
jól kézben tartja a dolgokat,
keményen kiáll Csámpa érde-
keiért. Vannak is eredmé-
nyek, emlékmű épült, kész a
játszótér, a faluháznál a te-
rasz. Itt a munkát kulturált
parkoló kialakításával, udvar-
rendezéssel szeretnék folytat-
ni.  Nem rejtette véka alá: itt
is, mint mindenütt, vannak,
vagyis inkább voltak kerék-
kötők, ellendrukkerek.  Ő vi-
szont elhatározta, hogy bete-
meti a szakadékokat. – Úgy
gondolom, ehhez van készsé-
gem, és már látszanak is az
eredmények – fogalmazott.
Hozzáfűzte: lehet és kell is
bírálni, de fontos, hogy a kri-
tika mindig építő legyen, ne
szegje kedvét annak, aki tesz
a közösségért. 

Vida Tünde

Decemberben látott napvilágot
Kródi József, a konzervgyár
egykori főmérnökének Volt
egyszer egy konzervgyár című
könyve. A nagysikerű bemuta-
tót követően szinte azonnal el-
kapkodták a kiadványt, amely-
re most is folyamatosan érkez-
nek az igénylések. A Jámbor
Pál Társaság kiadásában, Paks
Város Önkormányzatának tá-
mogatásával megjelent könyv
rövidesen második kiadásban
is megjelenik. A könyvre a
Pákolitz István Városi Könyv-
tárban, és a Csengey Dénes
Kulturális Központban várják
előzetesen az igényeket.

Elkapkodták
a könyvet

A magyar kultúra napján Csengey Dénes Kulturális Központ névre keresztelték a művelődési há-
zat, ebből az alkalomból ünnepi műsorral emlékeztek meg a névadóról. Emlékező beszédet mon-
dott Kónya Imre egykori belügyminiszter. 

Igazgatói
pályázat
Az önkormányzat pályázatot
hirdetett az I. István Szakképző
Iskola igazgatói állásának betöl-
tésére. A részletekről a
www.paks.hu oldalon tájéko-
zódhatnak. A pályázat leadási
határideje április 2., a pályáza-
tokról az ettől számított harminc
napot követő első képviselő-
testületi ülésen döntenek.

Élelmiszer-tartalékokkal és
rendkívüli ügyelettel készült
a szokatlanul hideg téli na-
pokra a Szociális Intézmé-
nyek Igazgatósága, amely a
hajléktalanszállón élőkről is
gondoskodik. A szállón je-
lenleg tizenketten vannak,
heten élnek az utcán, de va-
lamennyien fedett helyen
töltik az éjszakákat. 

Mire lapunk megjelenik, ki-
derül, hogy valóban elérte-e
Magyarországot a havazást
és a kemény fagyokat hozó
hidegfront. Pakson tartós
élelmiszerekkel azonnal, és
rövid időn belül akár meleg
étellel is tudnak gondoskodni
azokról, akik egy szokatlanul
nagy havazás miatt váro-
sunkban rekednének, tájé-
koztatott Gogolák Róbertné.
A Szociális Intézmények
Igazgatóságának vezetője el-
mondta: élelmiszerraktáruk
tele van, a konyhai dolgozók
pedig azonnal berendelhetők,

ha a szükség úgy hozza. A
Kishegyi úti intézmény fel-
adata a hajléktalanszállón
élők élelmezése is. A tizenöt
férőhelyes szállón jelenleg ti-
zenketten laknak, így bármi-
kor felvehetik a bajbajutotta-
kat. Pakson hét olyan hajlék-
talanról tudnak a szakembe-
rek, akik nem akarják a szál-
lón tölteni az éjszakákat, de
velük napi kapcsolatban van a
városi szociális munkás. Me-
leg teát, kenyeret, konzerve-
ket, zsírt visz számukra a vas-
útállomás mellett és a Vácikai
dűlőben kialakított hajlékaik-
ba. Ellátásukban nagy segítsé-
get jelentenek azok az adomá-
nyok, amelyeket helyi civilek
és kisegyházak ajánlanak fel.
A támogatás – főleg ilyen hi-
deg időben – jól jön, tartós
élelmiszereket, meleg takaró-
kat szívesen fogadnak a Deák
Ferenc utcai hajléktalanszál-
lón vagy pedig az idősek ott-
honában, a Kishegyi úton. 

Dallos Szilvia

Rendkívüli ügyelet
a szokatlanul hideg
téli napokon
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A közigazgatás reformjának
folytatásaként a kistérségeket
járások váltják fel 2013-ban. 
A tervek szerint Tolna megyé-
ben az eddiginél eggyel több,
hat járás lesz. A bonyhádi,
dombóvári, paksi, szekszárdi
és tamási mellett létrehoznának
egy tolnai járást is, amely ösz-
szesen tizenhárom, jelenleg a
szekszárdi és a paksi kistérség-
hez tartozó település átcsopor-
tosításával jönne létre.  Indok-
lásként a mostani felosztásnál
arányosabb besorolás szerepel
a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium tervezetében. 

A meglévő öt kistérség között
nyolcvanezer feletti lélekszámá-
val a szekszárdi aránytalanul a
legnagyobb. A módosítás ezt a
területet két részre bontja: a ki-
sebb csoportosulás Tolna köré
szerveződne, amelyhez a máso-
dik legnépesebb, paksi kistérség-
ből két települést is átsorol a ter-
vezet. Pakshoz tartozna változat-
lanul Bikács, Bölcske, Duna-
földvár, Györköny, Kajdacs,
Madocsa, Nagydorog, Német-
kér, Paks, Pálfa, Pusztahencse és
Sárszentlőrinc, viszont Duna-
szentgyörgy és Gerjen a tolnai já-
ráshoz kerülne át. 

– Erről még nem sokat tu-
dunk, még nincs jogszabály –
reagált lapunk megkeresésére
dr. Blazsek Balázs. Paks cím-
zetes főjegyzője azt mondta, a
kormány elhatározása szerint
2013. január 1-jével kezdik
meg a járási hivatalok a műkö-
désüket. Bizonyos, eddig
jegyzői hatáskörbe tartozó ál-
lamigazgatási feladatokat ezek
a hivatalok vesznek át. A járá-
sok területi felosztása még
nem eldöntött tény, a terveken
egy-két település szeretne vál-
toztatni, vázolta a helyzetet. 
– A döntés nem a mi kezünk-
ben van – fűzte hozzá. A rész-
letek a jegyző szerint az év
második felében látnak napvi-
lágot, addigra dől el, hogy

mely hatósági ügyeket minősít
a kormány önkormányzati és
melyeket állami feladatnak.
Ettől függ, hogy a polgármes-
teri hivatal vagy a járási hiva-
tal lesz-e az illetékes. Az már
biztos, hogy Paks járási köz-
pont lesz, így a település járá-
si jogú város minősítést kap,
és emellé várhatóan olyan fel-
adatokat is, amelyek most a
többcélú társulás hatáskörébe
tartoznak. Ezek ugyanis meg-
szűnnek. Az önkormányzatok
– mivel a társulási törvény
nem változott – szabadon tár-
sulhatnak a jövőben.

Létrejön – a hírek szerint az
okmányirodára épülve – a kor-
mányhivatal járási hivatala. 
Dr. Blazsek Balázs szerint az
ügyfeleknek ez nem jelent hát-
rányt, ha úgy alakul a megálla-
podás, csupán egy épülettel ar-
rébb kell intézni az ügyeket, és
véleménye szerint az ügyinté-
zők személyében sem lesz vál-
tozás, az a logikus, hogy a már
betanult apparátus végezze a
munkát. 

Az, hogy az intézmények
fenntartásáról milyen hivatal
gondoskodik 2013-tól, dr. Bla-
zsek Balázs szavai szerint még
nem derült ki. A közoktatási
törvény nevesíti, hogy az álta-
lános és középiskolák átkerül-
nek állami fenntartásba, de
azt még nem tudni, hogy a
fenntartói teendők a megyei
intézményfenntartó központ-

hoz, járási hivatalhoz vagy
máshová kerülnek-e. – A va-
gyon- és feladatfelmérés el-
kezdődött, végre fogjuk hajta-
ni a feladatokat – közölte a
város főjegyzője.

Ahogyan arra dr. Blazsek Ba-
lázs is rámutatott, a járások te-
rületi felosztásával nem min-
den település ért egyet. Az át-
sorolásban érintett tizenhét te-
lepülés közül nyolcnak a veze-
tője sajtótájékoztatón emelt ki-
fogást az elképzelések ellen ja-
nuár 25-én. Dunaszentgyörgy
és Gerjen nem kíván Pakstól
elszakadni és Tolnához csatla-
kozni, Tengelic sem szeretne
az új tolnai járáshoz tartozni,
hanem – kihasználva a mostani
módosítást – a szekszárdi he-
lyett a paksi járást választaná.

Dunaszentgyörgy

ezer szállal Pakshoz

kötődik 

és, ha az atomerőmű bővítése
elkezdődik, ez még inkább így
lesz, kezdi Hencze Sándor pol-
gármester, aki arról is beszá-
molt, hogy a hivatalban és tele-
házban érdeklődnek a helybeli-
ek, mit tehetnének, hogy meg-
akadályozzák a község tolnai
járáshoz csatolását. – 53 éves
vagyok, de nem emlékszem ar-
ra, hogy más közigazgatási
egységhez tartoztunk volna, en-
nek kapcsán épültek ki a struk-
túrák, közös feladatellátó rend-
szerek, amelyek jól működnek,
létrehozásuk nem kevés anyagi
áldozattal és munkával járt.
Semmi nem indokolja, hogy
ezen változtassunk – vázolta.
Példaként említette az idősek
napközi ellátását, a pedagógiai
szaktanácsadást, az orvosi
ügyeletet. Véleménye szerint
abszolút életszerűtlen, hogy
Tolnára járjanak, amikor az
emberek az ügyeiket ott inté-

zik, ahol dolgoznak vagy vala-
miféle gazdasági, kulturális
kapcsolódási pontjuk van. És
ez jelen esetben így is van. A
dunaszentgyörgyiek a paksi
földhivatalba, rendelőintézetbe,
munkaügyi hivatalba, rendőr-
ségre járnak. 

– Gerjen község önkormány-
zata és jómagam is meglepőd-
tem azon, hogy át akarnak csa-
tolni két települést – reagált
Máté Dénes. Gerjen polgár-
mestere kiemelte, véleménye-
zési jogukkal élve 

jelezték maradási

szándékukat 

az államtitkár felé. Az ok
Dunaszentgyörgyével azonos:
Gerjen a történelmi hagyomá-
nyokat nézve ezer szállal kötő-
dik Pakshoz; kialakultak és jól,
a falu számára előnyösen mű-
ködnek a kapcsolatrendszerek.
– A lakosság is jelezte, köves-
sünk el mindent, hogy a paksi
járásban maradjon Gerjen. A
munkahelyek többsége ott van,
aki nap mint nap bejár, el tudja
intézni az ügyeit. Az idősek is
oda járnak orvosi ellátásra, ke-
zelésre, ez számukra megfelelő
– húzta alá Máté Dénes. Mint
mondta, nem tudni, hogy eze-
ket a szolgáltatásokat átveszik-
e a járási hivatalok, de van erre
esély, hiszen a korábbi járási
rendszerekben is volt a járá-
soknak ellátórendszere, példá-
ul bírósága, ügyészsége.  Ezek,
emlékeztet a faluvezető, Tol-
nán nincsenek meg, ezért sérül
a kormány azon törekvése,
hogy minél olcsóbban működ-
tesse a közigazgatást. Sok
pénzt emészt fel, hogy egy új
járást olyan szintre emeljenek,
ahol a kormány szándékának
megfelelően, mindenki jól
érezheti magát, húzta alá a
polgármester.  

(Folytatás a 7. oldalon)

A paksi járáshoz szeretne tartozni
Dunaszentgyörgy, Gerjen és Tengelic
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Módosult a környezetterhelési
díjról szóló törvény, ennek nyo-
mán február 1-től országszerte
változik a talajterhelési díj egy-
ségdíjának mértéke: 120 Ft/m3-
ről 1200 Ft/m3-re emelkedik. Ez
kizárólag azokat a háztartásokat
érinti, ahol kiépített csatorna
van, ám nem csatlakoztak a vá-
rosi szennyvízhálózatra. Ez Pak-
son – figyelembe véve az úgyne-
vezett területérzékenységi szor-
zót – azt jelenti, hogy az elfo-
gyasztott vízmennyiség után

köbméterenként 180 forint he-
lyett 1800 forint talajterhelési dí-
jat kell fizetni. A jelentős köz-
ponti emelés miatt érdemes át-
gondolni a mielőbbi csatlakozást
a szennyvízhálózatra, hiszen a
csatornahasználat lakossági díja
333 forint köbméterenként. Gaál
Zoltán, a Paksi Vízmű Kft. ügy-
vezetőjének tájékoztatása sze-
rint, Pakson az országos átlag-
hoz képest jóval nagyobb, szinte
száz százalékos a csatornaháló-
zatra rákötött háztartások száma.  
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(Folytatás a 6. oldalról)
– Mi azt mondjuk, jöjjön létre
a tolnai járás, de azokkal, akik-
nek ez előnyös. 

Kérdésünkre, hogy ez össze-
függ-e azzal, hogy az atomerő-
mű léte és annak iparűzési adó-
ja jóvoltából magasabb színvo-
nalú szolgáltatásokat érhetnek
el Pakson, azt mondta, 
ez igaz, de más is áll a háttér-
ben. Míg Gerjen és Tolna kap-
csolatában jelenleg és évekre
visszamenőleg is rengeteg vi-
tás kérdés van, addig Paks ese-
tében segítő szándékot tapasz-
talnak és harmonikus a kapcso-
lat. – Jó tapasztalataink van-
nak. Mi akkor érezzük jól ma-
gunkat az új rendszerben, ha
Pakshoz tartozunk – hangsú-
lyozta Máté Dénes.

– Ha új rendszer létrehozásán
gondolkodunk, két fontos dol-

got nem szabad figyelmen kí-
vül hagyni. Egyik, ami le is
van írva a tervezetben, hogy 

az új járásokat úgy

kell kialakítani, hogy

abban az emberek jól

érezzék magukat. 

Másik, ami nincs rögzítve,
hogy a döntésnek jövőbe muta-
tónak kell lenni  – vázolja
Gáncs István a hátterét annak,
amiért Tengelic Paksot válasz-
taná. Mint mondja, így valósul-
na meg az a cél, hogy az állam-
igazgatási feladatok ellátása
rugalmas és gyors legyen, és
közelebb kerüljön az állampol-
gárokhoz. – Ha Szekszárdnak
nem kellünk, mert távol va-

gyunk (25 km a távolság –
szerk.), akkor értelemszerűen
nem a 35 km-re lévő Tolnát vá-
lasztjuk, hanem a 18-19 km-re
lévő Paksot – hangsúlyozza. A
kérdésre, hogy mit veszíthet-
nek, ha mégis Tolnához csatol-
ják a települést, azt mondja, a
választók bizalmát, amit azért
kaptak, hogy a számukra leg-
jobb dolgokat harcolják ki.
Tolnáról még malacot se, szól
a régi tengelici mondás, ami
Gáncs István szerint ténylege-
sen így van, hiszen nincs miért
átmenni és kényelmesen, prak-
tikusan ezt nem is tudják meg-
tenni. Szerinte Paks felé csu-
pán egy-két buszjáratot kellene
indítani, és kényelmesen intéz-
hetnék ügyeiket a tengeliciek.
A jövőt illetően, tette hozzá,
idő kérdése, mikor bővítik az
atomerőművet, akkor pedig

teljesen más gazdaságföldrajzi
adottságok lesznek, amik még
inkább alátámasztják az igé-
nyüket.

Kiemelte, hogy nem a tolnai
járás ellen szól a tiltakozás. 
– Természetesen ha Tolna pol-
gármestere lennék, én is har-
colnék, de nem úgy, hogy min-
denkit fogok és mint egy gyar-
matba, bekapcsolom – szögezi
le. Hozzáfűzte, ezt a kérdést
nem lehet úgy intézni, hogy az
érintettek véleményét figyel-
men kívül hagyva húznak egy
vonalat. – Mélyen felháborít,
hogy még tart az egyeztetés, de
a tolnai polgármester már ter-
vezi a zászlót. Ha ez így van,
nem tudom kikerülni, hogy azt
mondjam: biztosan megvan a
háttéralku. Ezt övön aluli ütés-
nek érzem – összegezte.

Vida Tünde

A szakképzésről tájékozódtak
a Paksi Iparos és Vállalkozói
Kör tagjai idei első klubestjü-
kön. A munkaügyi kirendelt-
ség vezetőjének előadása után
az év programtervei is napi-
rendre kerültek. A Sárgödör
téri Fabro pincében tartotta
idei első klubestjét az
iparoskör. A hagyományokat
folytatva előadót is vártak,
Feilné Szombat Csilla kiren-
deltségvezető tartott tájékoz-
tatást a szakképzés és a foglal-
koztatás helyzetéről, problé-
máiról. A következő rendez-
vényeiken a vállalkozók a
nyugdíjrendszer, az oktatás és
az adózás rendjének változá-
sairól szeretnének informálód-
ni, tudtuk meg Ulbert Sándor
elnöktől, előtte azonban febru-
ár végén megszervezik a szer-
vezet hagyományos közös
disznóvágását Biritón, majd
márciusban tavaszköszöntő
bálban mulathat a tagság. Az
iparoskör rendezvényei to-
vábbra is nyitottak, és tagjaik
sorába ezután is várják a helyi
vállalkozókat.                  -dal-

Iparosköri
klubest Elköltözött az okmányiroda

épületéből a Jogi Segítségnyúj-
tó Szolgálat irodája, közkele-
tűbb nevén a nép ügyvédje,
akit ezentúl a munkaügyi ki-
rendeltség közeli épületében
találhatnak meg a szolgáltatás-
ra jogosult rászorulók. A nép
ügyvédje minden páros hét
keddjén, 9 és 12 óra között
nyújt jogi tanácsadást Pakson –
legközelebb február 7-én.

Nép ügyvédje

Két díjra is vár jelöléseket az ön-
kormányzat. A Paks Város Köz-
biztonságért díjra március 4-ig
olyan, a rendőrség, tűzoltóság,
polgárvédelem, mezőőri szolgá-
lat, polgárőrség területén tevé-
kenykedő személyt jelölhetnek,
aki Pakson látja el szolgálatát, és
munkáját lelkiismeretesen, tartó-
san magas színvonalon végzi.  A
Környezetünkért díjra olyan
személyt jelölhetnek február 22-
ig, aki munkájával hozzájárult a
város környezetének megóvásá-
hoz és fejlesztéséhez. A javasla-
tokat a jegyzői titkárságra várják.

Jelöléseket
várnak

1%
Tisztelt Hölgyem, Uram!

Amennyiben a Tűzvirág Táncegyüttes to-
vábbi színvonalas tevékenységét támo-
gatni kívánja, úgy kérjük, hogy személyi
jövedelemadó bevallásakor nyilatkozzon
úgy, hogy adója 1%-át egyesületünknek
ajánlja fel.
A nyilatkozaton fel kell tüntetni a Tűzvirág
Táncegyesület Paks elnevezést és az egye-
sület adószámát: 18850594-1-17.

Köszönjük támogatását.
Tűzvirág Táncegyüttes Vezetősége

Emelkedik 
a talajterhelési díj

MUNKAVÁLLALÁSRA 
is alkalmas 3 nyelvű 

(magyar, angol, német)
(Külföldi munkalehetőség!)

OKLEVET adó
MASSZŐRTANFOLYAM
indul február 10-től Pakson,

és Szekszárdon (hétvégenként).
Ára: 45.000Ft 
(részletfizetés, 

egyéb kedvezmények)
Érdeklődni: 

06-30/30-21-487
(Nyilv.szám:0111-2011)
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Atomerőmű

Az erőmű bővítésének előkészí-
tésére vonatkozó adatok kiadá-
sára kötelezte a Paksi Atomerő-
mű Zrt.-t a Szekszárdi Városi
Bíróság. Az ítélet nem jogerős.

Csullag Józsefné, a bíróság
szóvivője elmondta, hogy az
adatkérelmi pert az Energiaklub
Szakpolitikai Intézet és Mód-
szertani Központ kezdeményez-
te. Hozzátette, a bíróság január
18-án szóban kihirdetett ítéletét
a polgári rendtartás szerinti ha-
táridőre írásba foglalják. Az íté-

let kézhezvétele után 15 nap áll
az erőmű rendelkezésére, hogy
átadja a dokumentumokat vagy
fellebbezzen a Szekszárdi Tör-
vényszékhez. 

A szóvivő elmondta, hogy a
Teller-projekt keretében készült
megvalósíthatósági tanulmány,
típusválasztást megalapozó je-
lentés, szerződések, költségel-
számolások kiadására köteles
az atomerőmű. 

Az Energiaklub nem első ízben
indított adatkiadási pert az atom-

erőmű ellen. A tervezett bővítést
megalapozó dokumentumok ki-
adását először 2009-ben kérte.
Mivel a Paksi Atomerőmű Zrt.
ezt megtagadta, perbe fogta azt.
A jogerős ítéletet a Tolna Me-
gyei Bíróság mondta ki. Ebben
kötelezte az atomerőművet, hogy
a projekt keretében kötött szerző-
déseket hozza nyilvánosságra.
Az Energiaklub újabb tanulmá-
nyokat kért, de ezeket csak rész-
ben kapta meg, így újból bíróság-
hoz fordult, mert – mint indokol-

ta – a tervezett bővítés szakértői
becslések szerint elérheti a 2-3
ezer milliárd forintot, ami indo-
kolja azt, hogy a folyamat alapja-
itól kezdve nyilvános és átlátható
legyen. 

Mittler István kommunikációs
igazgató lapunknak azt mondta,
még nem kapták meg a bíróság
ítéletét, de – mivel a Paksi
Atomerőmű Zrt. jogkövető ma-
gatartást folytat – eleget tesznek
a jogerős bírósági döntésben
foglaltaknak.                       -vt-

Eleget tesz a bíróság ítéletének az erőmű 

Kiemelkedően jó évet zárt a
paksi atomerőmű 2011-ben, a
termelés minden idők második
legjobbika volt, a teljesítmény-
kihasználtság megközelítette a
90 százalékot, a biztonsági mu-
tatók tovább javultak. Minder-
ről hagyományos évértékelő
sajtótájékoztatóján számolt be
a társaság vezetése.

A Magyar Tudományos Aka-
démia könyvtárában Baji Csaba,
az igazgatóság elnöke, a tulajdo-
nos MVM Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója kezdte sorra venni a múlt
év eseményeit, eredményeit.
Mint kiemelte, Magyarország
legtisztább és legolcsóbb villa-
mos energiát termelő erőműve,
a paksi atomerőmű tavaly
15.685 GWh villamos energiát
állított elő. A termelés alig ma-
radt el az eddigi csúcsot jelentő
2010-es termelési értéktől. A
hazai áramtermelést illetően
Paks részesedése nőtt, 2011-ben
43,25 százalékot tett ki. To-
vábbra is meghatározó a fel-
használást illetően: a kis mérték-
ben növekvő igény mellett
36,55 százalékot biztosít. Mind-
ezt, húzta alá az elnök, változat-
lanul a legolcsóbban, kilowatt-
óránként 11,66 forintért, ami az
előző évhez képest 4,5 százalé-
kos emelkedést jelent. A villa-

mosenergia-árbevétel szintén
emelkedett – 3,8 százalékkal –,
így 2011-ben meghaladta a 170
milliárd forintot.

A további részletekről Ham-
vas István, a Paksi Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatója adott tájé-
koztatást. Elmondta, hogy a
paksi blokkok teljesítményki-
használtsága rendkívül jó volt,
megközelítette a 90 százalékot.
Százat elérni lehetetlen, egy-
egy blokkon egy hónapig tart a
főjavítás. A múlt évben ráadá-
sul az egyes blokk üzemidő-
hosszabbítására készülve egy
sor intézkedést végrehajtottak.
Az üzemidő-hosszabbítással
kapcsolatban emlékeztetett a
vezérigazgató arra, hogy tavaly
decemberben – egy évvel a ter-

vezett működési idő lejárta
előtt, hosszú évek munkájának
eredményeként – benyújtották
az engedélykérelmet. A ható-
ság döntése egy éven belül vár-
ható, de, ahogyan Hamvas Ist-
ván mondta, szakmai meggyő-
ződésére alapozva biztos ab-
ban, hogy az egyes blokk nem
hagyja abba az áramtermelést
az év végén. A kettes blokk
esetében is fontos teendők vár-
nak a szakembergárdára,
mondta el a vezérigazgató. 

Arról is szólt, hogy a bizton-
sági mutatók tekintetében is si-
keres év volt a tavalyi: INES,
azaz Nemzetközi Nukleáris
Eseményskálára kerülő ese-
mény nem volt, kisebb jelentő-
ségű, teljesítményt befolyásoló

vagy bejelentésköteles történés
is kevesebb, mint a korábbi
években. További siker, hogy
az atomerőmű változatlanul él-
vezi a társadalom többségének
támogatását, a legutóbbi köz-
vélemény-kutatás arról tanús-
kodik, hogy a magyar lakosság
közel 73 százaléka egyetért az-
zal, hogy Magyarországon
atomerőmű működik.

Az atomerőmű vezérigazgatója
a célzott biztonsági felülvizsgá-
lat eredményét felidézve el-
mondta, hogy az erőmű védett-
sége a vizsgált kulcsesemények-
kel szemben jónak bizonyult. Az
erőmű blokkjai megfelelnek a
hazai hatóság által előírt követel-
ményeknek, ugyanakkor a biz-
tonság további növelése érdeké-
ben újabb műszaki beavatkozá-
sokról határoztak. 

Hamvas István az idei év kihí-
vásaként a biztonságos és gaz-
daságos üzemeltetés mellett az
üzemidő-hosszabbítással kap-
csolatos teendőket nevezte meg.
Hozzátette, a lehetőségeket fel-
táró vizsgálat után szeretnék
csökkenteni az atomerőmű mű-
ködésének önköltségét, azt az
elvet figyelembe véve, hogy az
a biztonságot nem veszélyeztet-
heti, az üzemidő-hosszabbítást
nem hátráltathatja. Hamvas Ist-
ván említést tett arról is, hogy
idén esedékes Pakson az atom-
erőművet üzemeltetők nemzet-
közi szervezete, a WANO felül-
vizsgálata.               Vida Tünde

2012: fókuszban 
az üzemidő-hosszabbítás
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Nagyon sok társasház folyosóin találha-
tóak olyan tárgyak, bútorok, amelyek a
lakásban nem férnek el, de az sem ritka,
hogy a lakók dísznövényekkel próbál-
ják javítani a közlekedők hangulatát.
Ez nem mindig esztétikus, de ez a ki-
sebb baj. A nagyobb az, hogy akadá-
lyozzák a tűzoltók munkáját, ha tűz üt
ki a házban. Ezért pedig akár százezer
forintos bírság is járhat.

Januártól szigorúbb a megítélése a nem
rendeltetésszerűen tárolt holmiknak,
ugyanis tűz esetén ezek lassítják, akadá-
lyozzák a tűzoltók munkáját, gyúlékonyak
lehetnek és elzárhatják a menekülés útvo-
nalát. Egy decemberi kormányrendelettel
egyértelművé váltak a tűzvédelmi bírsá-
gok összegei. A korábbi tételek nem nőt-
tek, azonban az eddig szubjektívnek ne-
vezhető bírságolási módszer megszűnt. Ha
valaki a folyosón éghető anyagokat, tár-
gyakat helyez el a tűzvédelmi hatóság en-
gedélye nélkül, a tűzvédelmi bírság mérté-
ke minimum 60, de akár 100 ezer forint is
lehet. A rendelet szerint ilyen esetben
nincs helye mérlegelésnek, ugyanakkor,
ha más szabálytalanságot is találnak, ak-
kor a tételek összeadódnak, tájékoztatta la-

punkat Boros Brigitta megyei katasztrófa-
védelmi szóvivő. Ha ideiglenesen, például
a lakás festésénél arra kényszerül valaki,
hogy pár napra kitegye a folyosóra a búto-
rai egy részét, előzetesen engedélyt kell
kérnie a tűzoltóságtól. A bírság kiszabá-
sára a tűzvédelmi hatóság jogosult, en-
nek megfizetése sem mentesít a szabály-
talanság megszüntetése alól. Ráadásul a
bírság két hónap elteltével ismételten ki-
szabható, és a hatóság folyamatosan vé-
gezhet ellenőrzést. Amennyiben a lakók
akadályt képző tárgyakat helyeznek el a
folyosókon, illetve a lépcsőházakban, az-
zal maguk és a többiek biztonságát ve-
szélyeztetik, valamint a beavatkozó tűz-
oltók munkáját is nehezítik, ugyanis egy
füsttel telített helyiségben, korlátozott lá-
tási viszonyok között alapvetően nehéz-
kes az emberek vagy értékek mentése,
mutatott rá a szabályozás lényegére Bán
Attila tűzoltó parancsnok. Habár a pince
kifejezetten tárolás céljára kijelölt hely,
köztudott, hogy itt sem szabad akármit
raktározni: fokozottan tűz- vagy robba-
násveszélyes anyagok, így a benzines
kanna vagy a gázpalack sem az alagsor-
ba való.

Matus Dóra

Muskátliért is bírságolhatnak

Lezajlott a középiskolai felvé-
teli eljárás egyik fontos állo-
mása, a központi írásbeli.
Pakson két középiskolában ír-
hatták meg a nyolcadikosok a
feladatsort magyar nyelvből
és matematikából. Az elért
pontokról ez idő tájt értesül-
nek a fiatalok, akik megkap-
ták a félévi bizonyítványt is,
így lehet számolgatni.

Pakson az Energetikai Szakkö-
zépiskola és Kollégiumban 223
nyolcadikos diák írt általános
tantervű képzésre szóló felvé-
teli dolgozatot, közülük 98-an
a helyi általános iskolákból jöt-
tek, 104-en próbálkoztak a
paksi kistérség területéről, míg
21 fiatal az ország távolabbi vi-
dékeiről érkezett. A másik kö-
zépiskola, ahova jelentkezhet-
tek a felvételizők a dolgozatok
megírására, a Vak Bottyán

Gimnázium volt, ahol január
21-én 53 nyolcadikos ült be az
iskolapadokba. A magyar
nyelv- és matematika-feladat-
sorok megoldásával elért ered-
ményről a napokban értesülnek
a diákok, ezek ismeretében
már lehet számolni a pontokat.
Ha valamelyik paksi középis-
kola a cél, érdemes alaposan
utánanézni a feltételeknek, az
intézmények ugyanis eltérően
számolnak. 

Az I. István Szakképző Isko-
lában a hozott pontokból alakul
ki a felvételi rangsor, azaz a
hetedik év végi és a nyolcadik
félévi érdemjegyeket veszik fi-
gyelembe. A szakközépiskolai
osztály esetében az érettségi
tantárgyak, a rajz, az informati-
ka, illetve aki utóbbit esetleg
nem tanulta, annál a technika
tantárgyak osztályzataival szá-
molnak. A szakiskolai évfo-

lyamokra felvételizőknél a ma-
gyar, történelem, matematika,
fizika, rajz és informatika tan-
tárgyak osztályzatait veszik fi-
gyelembe. 

A Vak Bottyán Gimnázium-
ban a hozott pontszám legfel-
jebb 60 lehet, ami a magyar
nyelv és irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv és egy,
a diák számára legkedvezőbb,
természettudományos, illetve
választott tantárgy osztályzatai-
ból alakul ki. A központi írásbe-
li felvételi eredményét is beszá-
mítják, csak nem száz, hanem
szintén hatvan ponttal, ami azt
jelenti, hogy mindkét dolgozat
esetében az ötven pontot har-
mincra konvertálják, így a négy
évfolyamos gimnáziumi osztá-
lyokba felvételizők maximális
pontszáma 120 lehet. 

Az Energetikai Szakközépis-
kola és Kollégium kilencedik

évfolyamára tagozatonként el-
térően számítják be az általá-
nos iskolai eredményeket, erről
részletes táblázatból lehet tájé-
kozódni az iskola honlapján. A
hozott eredmény mellett figye-
lembe veszik a központi írás-
belin elért pontszámot, amelyet
nem számolnak át, azaz ötven
pont érhető el mind a matema-
tika-, mind a magyarnyelv-fel-
adatlap esetében. A két pont-
forrás mellett ennél az iskolá-
nál van egy harmadik elem is,
mégpedig a szóbeli beszélge-
tés, ahol húsz pont az elérhető
maximum. Erre március 2-án
kerül sor, az érintetteket írás-
ban is tájékoztatja az iskola. A
középiskolai felvételi eljárás-
ban a következő fontos dátum
február 17, eddig az időpontig
kell megküldeni a jelentkezési
lapokat, a folyamatot az általá-
nos iskolák koordinálják.   -gy-

Középiskolai felvételi: lehet számolgatni

Bár a dísznövények esztétikusak, a sűrű
füstben a menekülést és a tűzoltók mun-
káját is akadályozzák.
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Mindig nehéz döntés a családok számá-
ra, felváltsa-e a szülők, nagyszülők meg-
szokott életterét az idősek otthona. A
paksi intézményben igyekeznek ottho-
nossá és tartalmassá tenni a mindenna-
pokat. A rendszeres foglalkozások mel-
lett minden jeles napot megünnepelnek
az otthon falai között, most épp a febru-
ári farsangi időszakra készülnek, ahol
az intézmény zenés ünnepségén a dolgo-
zók és a bentlakók jelmezei mellett az
elmaradhatatlan tombola, halászlé és
túrós rétes teszi különlegessé az estét. 

Jövőre tölti be 100. születésnapját az intéz-
mény legidősebb lakója. Az 1913-as szüle-
tésű Édl Istvánné Kati néni az utolsó percig
otthonában akart maradni, de mivel egyet-
len élő testvére is betöltötte 80. életévét,
így rá sem támaszkodhatott tovább. Bár az
intézményben is kellemesen érzi magát, el-
árulta, hiányzik a régi tevés-vevés, hozzá
volt szokva a dologhoz, a mindennapos
munkához. Gyakran járja a folyosókat, sé-
tál, beszélget, szép időben pedig szívesen
tölti idejét a szabad levegőn, azonban eb-
ben a zord időben inkább legkedvesebb
hobbijának, az olvasásnak hódol. Idős kora
dacára csupán hallása és látása kopott meg
kissé, ennek ellenére amikor csak tud, ol-

vas. Nem csupán újságokat, regényeket is
szívesen a kezébe vesz, például egy igazi
klasszikusra, az Egri csillagokra éppen az
intézményben lelt rá. Kati néni nyolc test-
vére közül a legidősebbként jött a világra,
mára már csupán ő és legfiatalabb húga él.
A munka – derül ki szavaiból – soha nem
állt távol tőle, előbb háztartásbeli volt,

majd a paksi konzervgyárba került, és on-
nan is ment nyugdíjba 30 év szolgálat után.
Későn ment férjhez, gyermekei nem szü-
lettek, de az otthonban szerető közeg veszi
körül, ahol már mindenki századik szüle-
tésnapjának megünneplésére készül.

Egy éve él az otthonban a dunaföldvári
születésű Jákhalmi Tibor, családja közvet-
len közelségében, ugyanis legnagyobb örö-
mére egyetlen lánya öt házzal arrébb lakik
az intézménytől, így pár naponta látják egy-
mást. Csak úgy sugárzik az örömtől, amikor
róla és gyönyörű unokájáról, az Éva Kata
névre keresztelt egyéves kislányról beszél,
akit anyukája minden látogatás alkalmával
magával hoz. Vélhetően ők adnak erőt a 62
éves Tibor számára ahhoz, hogy megküzd-
jön az őt próbára tevő betegséggel: beszél-
getőpartnerem elárulja, nemrég még beszél-
ni sem tudott, ugyanis egy agyvérzés után
testének egyik fele lebénult és beszédében is
gátolt volt. Mára, ha nem is minden meg-
próbáltatás nélkül, de tud, és szívesen is tár-
salog, és bal karján kívül mindenét mozgat-
ja. Mint mondta, a környezetet nagyon kel-
lemesnek találja, szobatársával hamar ösz-
szeszokott és a többi lakóval is könnyen ba-
rátkozik, ami nem meglepő, azonnal érezhe-
tő közvetlensége. 

(Folytatás a 11. oldalon) 

Nemcsak a múltnak élnek
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(Folytatás a 10. oldalról)
Hamar fel is idézi a régi szép időket, amikor
még aktívan sportolt, kézilabdázott és atleti-
zált, nem is akárhogy: megyei versenyeken
is kiemelkedő eredményeket ért el magas-
ugrásban. Jó fizikumú fiatalemberként he-
lyezkedett el Budapesten a Pestvidéki Gép-
gyárban repülőgép-szerelőként: a Csepel-
szigeten létesített javítóbázis egykor a légi-
erő ipari hátterét adta, itt folyt a harci repü-
lőgépek és a helikopterek nagyjavítása. So-

sem kerülte a nehéz munkát, még malom-
ban is dolgozott, és elárulta: ha egészsége
engedné, most is szívesen járna-kelne, visz-
szaülne a volán mögé autózgatni. De ami a
legjobban hiányzik számára, az a horgászás.
Amióta felesége nem él, a magányos tevé-
kenységeket kedveli: nagy vágya, hogy az
atomerőmű gyönyörű horgásztavainál egy-
szer újra bedobhassa a csalit.

Még az óvárosi otthonba költözött be
Rácz Jánosné Puskás Eszter, majd 1998-as
megnyitása után került az új lakótelepi in-
tézménybe. Mint mondja, bár kellemes a
légkör és mindenkivel jóban van, nem
szomszédol, és közvetlenül nem keresi a
társaságot. Háromszor házasodott életé-
ben, először nagyon fiatalon, 16 évesen,
de tíz hónapra rá már újra a szülői házba
költözött. 19 évesen ismerkedett meg má-
sodik férjével, akivel 26 évig élt együtt, tő-
le született egyetlen gyermeke, majd négy
év özvegység után talált rá harmadik pár-
jára. Eszti néni elárulta, fiatalkorában
nyüzsgő életet élt. Rendelőintézeti
orvosasszisztensként dolgozott, már reg-
gel hattól jöttek a betegek, így soha nem
lehetett lustálkodni, pihenni. Sokáig a
Pongrácz házban szolgált, és bár mindig is
az egészségügyben dolgozott, ő maga nem
orvoshoz rohangáló típus. Nincs is pana-
sza semmire, egyedül elaludni nem tud, az
álmatlanság már fiatalon is gyötörte, ezért
nem volt ritka, hogy hajnalig kötögetett a

televízió előtti időkben. Szenvedélyének,
a kézimunkázásnak most 82 évesen is ren-
díthetetlen híve, terítőket és zoknikat kötö-
get a család többi tagjának. Ők egyébként
igazi büszkeségei, egytől egyig diplomás
emberek, derült ki Eszti néni szavaiból.
Egy fiúval és egy lányunokával áldotta
meg a sors, akik bár messze laknak, rend-
szeresen látogatják. Az ünnepeket, a kará-
csonyt és a húsvétot mindig náluk tölti. 

Matus Dóra

VÁRÓLISTA MINDIG VAN, bár a hat évvel ezelőtt átadott új szárny
birtokbavétele óta jelentősen rövidebb, hiszen akkor általában hat-
vanan is vártak arra, hogy bekerüljenek, most tizenkilencen. 
A bekerülés feltételei az évek alatt jelentősen megváltoztak. Vala-
ha elegendő indok volt, ha valaki elérte a nyugdíjkorhatárt, ma
már kötelező állapotfelmérés előzi meg a felvételt, ahol az ápolás-
ra leginkább rászorultak felvételéről döntenek. (Kivételt képeznek
a 80 év fölöttiek, akik koruknál fogva jogosultak a felvételre.) Va-
lamilyen formában minden bentlakó igényli a segítséget: akad, aki
24 órás felügyeletet, s akad, aki részben önellátó. Az intézmény
fenntartója Paks Város Önkormányzata, s az otthon Paks közigaz-
gatási területéről fogad jelentkezőket. Az intézmény működtetését
a bent élők által fizetett térítési díj, az állami normatíva és az ön-
kormányzati támogatás fedezi. Alacsony jövedelem miatt nem uta-
sítanak el felügyeletre szorulót. Ha a nyugdíj nem fedezi a térítési
díjat, akkor a család egészíti ki azt, ennek hiányában pedig az ön-
kormányzat. 

Az otthonban lehetőség van fodrász, kozmetikus, pedikűrös szolgál-
tatásait igénybe venni, a mentálhigiénés munkatársak pedig hetente
kétszer bevásárlókörútra indulnak, amikor a piaci lángostól a hajhálóig
teljesítik az otthon lakóinak megrendeléseit.

Nem csak a mindennapokat igyekeznek otthonossá tenni az idősek
otthonában: a Kishegyi úti épületet folyamatosan csinosítják, fejlesz-
tik. Tavaly 18 paddal gyarapodott az udvar, jelenleg pedig épp pályá-
zatot nyújtanak be elektromos ágyak vásárlásához, ami nagy segítsé-
get jelentene az ápoltaknak és a gondozóknak egyaránt. 
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A következő tanévtől az eddigi-
eknél jóval kevesebben tanul-
hatnak államilag finanszírozott
felsőfokú képzéseken. A felső-
oktatás átalakításával a kor-
mányzat a pályaválasztás előtt
álló fiatalokat igyekszik orien-
tálni. A diákoknak alig maradt
idejük felocsúdni, február 15-ig
dönteniük kell.

Közzétette a kormány az idei
évre vonatkozó felsőoktatási
felvételi keretszámokat. Esze-
rint kevesebb mint 50 ezren ta-
nulhatnak állami támogatással.
34 ezer hallgató tanulmányi
költségeit száz százalékban,
15,5 ezerét felerészben fedezi az
állam. Aki nem kap állami ösz-
töndíjat, az az új diákhitel lehe-
tőségeivel élhet.

Mára kiderült, hogy vidéken
gyakorlatilag megszűnik a jo-
gászképzés, de a gazdasági kép-
zés is fővárosközpontúvá válik.
A nagy hagyományokkal ren-
delkező elit intézmények élvez-
nek prioritást, a szakokat illető-
en pedig a műszaki és a termé-
szettudományos területek. 

A legnagyobb érvágás a jo-
gászképzést érte: száz államilag
támogatott hely lesz, ami a
2011-esnél 87,5 százalékkal ke-
vesebb. Az ELTE jogi karán, il-
letve a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen lehet állami térítés
mellett tanulni. Államilag támo-
gatott közgazdászképzést tíz in-
tézmény indíthat, az öt budapes-
tiben 205-en tanulhatnak, míg
az öt vidékiben csak 45-en.
Amíg drasztikusan csökkentet-
ték a jogász- és közgazdászhall-
gatók állami képzésének támo-
gatását, addig más területeken
növekedtek a számok. A Pécsi
Tudományegyetemen például
több orvost képezhetnek állami
pénzen, mint az előző tanévben. 

Ezzel együtt emelkedtek a térí-
tési díjak. A Pécsi Tudomány-
egyetemen például az alapkép-
zésben 180-190 ezer forint lesz
az önköltség. A mesterképzés
200 ezer forint fölött kezdődik,
a legdrágább a fogorvos: fél-
évenként 1,05 millió.

Az államilag támogatott hall-
gatóknak kötelességük a képzé-
si idő másfélszeresén belül meg-
szerezni az oklevelet, illetve a
tanulmányi idő kétszeresét itt-
hon „ledolgozni”. Ellenkező
esetben vissza kell fizetni az
ösztöndíj ötven százalékának
megfelelő összeget.

– Teljesen jogos, szűkíteni
kell valahogy a felsőoktatást –
mondja egy szülő, Kiss
Jánosné, hozzátéve, ő első lé-
pésként inkább a központi fel-
vételi visszahozását javasolta
volna. Szerinte elegendő lenne,

ha az érettségizettek 20-25 szá-
zaléka tanulna tovább és nem
csak szavak szintjén, hanem a
valóságban is megbecsülnék a
jó technikusokat, szakmunká-
sokat. Talán most a szülők és
felvételizők is jobban meggon-
dolják, hogy mit érdemes vá-
lasztani, hiszen a döntés zsebre
megy, mondta.

– Ha ezt tudom, biztos, hogy
nem tanulok négy évig közgaz-
daság szakirányon – mondja
Szabó Sára, az ESZI végzős di-
ákja, aki most arra kényszerül,
hogy az eddigi terveit teljesen
átszabja. Mint mondja, 4900-
ról 250-re csökkent az állami-
lag támogatott helyek száma
ezen a szakterületen, szinte
esély sincs államilag támoga-
tott helyre bejutni. Eredeti el-

képzelése az volt, hogy a Bu-
dapesti Gazdasági Főiskolára
megy vagy a külkerre, most a
legvalószínűbb az, hogy az
Óbudai vagy a Budapesti Mű-
szaki Egyetemre jelentkezik
műszaki menedzser szakra.
Várhatóan osztálytársai több-
sége is hasonlóan dönt. Abban
bízik, hogy nem indul hátrány-
nyal, amiért teljesen más szak-
irányon tanult középiskolában.
Mint mondta, szinte felfogha-
tatlan, hogy ilyen drasztikusan
változtatták a szabályokat, alig
néhány héttel a döntés előtt. 

C. Szabóné Kocsiczki Ilona, a
Vak Bottyán Gimnázium igaz-
gatója szerint végzőseik na-
gyon nehéz helyzetben vannak,
hiszen a módosítás az érettségi-
re való jelentkezést is befolyá-
solja. Szerinte bizonytalanságot
szül, ha január 31-én adják ki
azokat az irányelveket, ame-
lyek alapján február 15-ig dön-
tést kell hozni a továbbtanulás-
ról, érettségiről. – Amikor ezek
a gyerekek elkezdték a gimná-
ziumot, kiválasztották a spe-
cializációt, nem erre készültek.
Aki négy-hat éven keresztül vi-
szonylag céltudatosan készült,
most elbizonytalanodott, esé-
lyei nagymértékben csökkentek
– húzta alá. Mint mondta, lehet,
hogy a hírek nem fedik a való-
ságot, de félévenként 3-500

ezer forintos tanulmányi költ-
ségről lehet hallani, így még a
részleges térítés is magas, a tel-
jes térítést pedig kevesek en-
gedhetik meg maguknak. En-
nek ellenére azt javasolja az
igazgatónő a diákoknak, hogy
ne adják fel vágyaikat. Jelöljék
meg, amire készültek, illetve –
figyelembe véve, hogy mit tud
vállalni a család – a részleges
térítési díjas képzést is, és végül
olyat is, ahova, még ha kevésbé
is szeretnék, nagyobb eséllyel
juthatnak be. C. Szabóné
Kocsiczki Ilona hozzáfűzte:
tény, hogy a felsőoktatásra rá-
fért a módosítás. Azzal egyet-
ért, hogy a keretszámokat csök-
kenteni, a felvételi pontszámo-
kat növelni kellett, de a mérté-
kével, a bevezetés módjával és
a kapkodással nem.

– A mi iskolánkra nézve ked-
vezőek a változások, hiszen a
döntés preferálja a műszaki
pályát – reagált Szabó Béla, az
Energetikai Szakközépiskola
igazgatója. Diákjaik eddig is
öt-hat nagyobb egyetem közül
választottak, ez így lesz to-
vábbra is. Elárulta, hogy a gaz-
dasági területet sem látja tragi-
kusnak. – Akik nálunk tovább-
tanulnak, jó képességűek,
nagy eséllyel be is fognak ke-
rülni – húzta alá. Az igazgató
úgy véli, megnő a gimnázium-
ban végzett tanulók szakkép-
zés iránti kereslete. A változás
irányát helyesnek tartja, mert,
mint mondta, nem az a cél,
hogy minél többen bekerülje-
nek, és sokáig bent maradja-
nak a képzésben, aztán kihull-
janak vagy „használhatatlan”
diplomát kapjanak kézhez. A
módosítás nem jelenti azt,
hogy a jó képességű, tanulni
vágyó fiatalok ne kapnának le-
hetőséget. – El kell ismerni,
szűkösek a határidők. A taná-
rokat, diákokat nagy odafigye-
lésre készteti, igyekszünk fel-
venni a tempót és folyamato-
san tájékoztatni a szülőket, di-
ákokat – fűzte hozzá.

Vida Tünde

Nehéz helyzetben a pályaválasztók
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A 19. század második feléig se
nem látta, se nem bizonyította
senki, hogy van olyan pillanat,
amikor egy vágtató ló mind a
négy patája egyszerre a levegő-
ben van – ezt azóta tudjuk, ami-
óta az angol fotográfus,
Muybridge hat év hosszú pró-
bálkozás után egy lóversenyen
sikeresen lencsevégre kapta az
állatokat. Ő kísérletezett az el-

sők között hosszú záridős fény-
képezéssel is. Utóbbival foglal-
koztak a Paksi Képtár szabad-
egyetemi programsorozatának
januári állomásán: Trojkó Ildikó
és Szegedy-Maszák Zoltán ve-
zetésével zseblámpák, villogó
kerékpár-helyzetjelzők, és más
kézben tartható fényforrások se-
gítségével rajzolhattak bele a
közös fotókba a Deák Ferenc és

Balogh Antal általános iskola
diákjai. A nebulók a műhely-
munka során a fénnyel való
rajzolás különleges technikájá-
val ismerkedhettek, amelynek
19. századra visszavezethető
gyökerei tulajdonképpen mé-
diatörténeti jelentőségűek, a
mozgófilmezés, a filmkészítés
előhírnökeinek tekinthetők,
árulta el Szegedy-Maszák Zol-

tán. A művész hozzátette,
ezeknek a kísérleti képzőmű-
vészeti megoldásoknak a fel-
használását mai reklámokban,
videóklipekben is fel lehet fe-
dezni, de amatőr fotósok kedv-
telésből akár otthon is próbál-
kozhatnak vele, a megszokott
eszközök hagyományostól el-
térő használatával. A Paksi
Képtár tavaly indította el fog-
lalkozássorozatát a Társadalmi
Megújulás Operatív Program-
ban elnyert pályázati támoga-
tással. Bár a pályázati időszak
lejárt, az intézmény munkatár-
sai úgy döntöttek, hogy folytat-
ják ezt a munkát, mondta el
Halász-Tisza Veronika múze-
umpedagógus. A szabadegye-
tem keretében még két progra-
mot rendeznek, az egyik
Barcsay Jenő életművét dol-
gozza fel, a másik találkozón
pedig Nemes Csaba inter-
mediális művész lesz a vendég.   

Matus Dóra

Fénnyel rajzoltak a képtárban

Előző kisfilmjüket mintegy
ötvenezren látták az inter-
neten, és legalább hasonló
nézettségre számítanak új al-
kotásukkal a paksi amatőr
filmesek. Babai István és
Kövi Gergő Állomás című rö-
vidfilmje februárban mutat-
kozik be Pakson a Kultúrhá-
zak éjjel-nappal rendezvény-
sorozatban, országos premi-
erjét pedig Magyarország
egyik vezető hírportálján, az
index.hu-n tartják. 

Az Állomás egyetlen miszti-
kus éjszaka története, egy férfi
és egy nő nem mindennapi ta-
lálkozását meséli el. Ahogy
eddig, ezúttal is jórészt Pakson
rögzítették a filmet a helyi al-
kotók. A készítőket az éjsza-
kai forgatások és egy alkalom-
mal a viharos időjárás is pró-
bára tette, de mégsem emiatt
késett a bemutató.  – A filmet
nyáron forgattuk, ehhez képest

későn találtuk meg a megfele-
lő zeneszerzőt. Hatvani Sza-
bolcs munkája a filmzene, az
első közös, sikeres munkát
folytatni szeretnénk – mesélte
el Kövi Gergő. Az Állomás fő-
szereplői Krajcsi Nikolett és
Formán Bálint, a Kaposvári
Egyetem színművész-hallgatói,

és megjelenik a filmben Réti
Barnabás is, akit legtöbben a
Barátok közt-ből ismerhetnek.
– Nagyszerű színészekre talál-
tunk ennél a filmünknél is, Ni-
ki és Bálint amellett, hogy
megvolt bennük a színészi alá-
zat, konstruktív módon segí-
tették az Állomás megszületé-

sét. Például a vízben forgatott
jelenetnél csupán 14 fokos
volt a tó hőmérséklete, és per-
sze a felvételt többször is meg
kellett ismételni – emlékezett
vissza a forgatásra Babai Ist-
ván. A több fesztivál-, közön-
ség- és különdíjjal elismert
Babai-Kövi alkotópáros ezút-
tal is fesztiválokon szeretné
megmérettetni filmjét, de a
szakma véleménye mellett még
fontosabb számukra a közön-
ség ítélete, ezért örültek, hogy
előző filmjük, a Konstans után
ismét megjelenhetnek az
index.hu filmmegosztó portál-
ján. Amatőrfilmesek lévén
nem gazdálkodhattak milliók-
kal a paksi alkotók, így a stáb,
amelynek először volt tagja
Polgár Tamás operatőr, és a
szereplők is ingyen dolgoztak,
a mintegy százezer forintos
költségvetést pedig maguk
dobták össze a rendezők. 

Dallos Szilvia

Februárban debütál az Állomás
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Még egyetemistaként, 1998-ban
találta meg azt a kisbolygót
Sárneczky Krisztián, ami később
a József Attila nevet kapta. A tu-
dós a Pákolitz István Városi
Könyvtárban tartott előadást A
magyar kultúra az égbolton cím-
mel. A csillagász több száz kis-
bolygót fedezett már fel, Pakson
a magyar vonatkozású égiteste-
ket mutatta be. Híres magyar
emberekről, helynevekről és az
égitestek felfedezőiről is számos
űrobjektumot vagy azok felszíni
formáit keresztelték el. Hazai ér-
dekeltségű kisbolygó a Duna, a
Tisza és a Dráva elnevezésű, de
kisbolygó viseli például Kodály
Zoltán és Bartók Béla zeneszer-
ző, valamint Teller Ede atomfi-
zikus nevét is. Több éven ke-
resztül kell megfigyelni egy új
kisbolygót ahhoz, hogy az sor-
számot kaphasson, s ez olykor
évtizedekig is eltarthat. Ha már
jól ismerik mozgását, akkor ne-
vezheti el felfedezője, árulta el a
Magyar Csillagászati Egyesület
titkára. Az egyetemista kora óta
kutató szakember rámutatott,
hogy a mai modern technikával
évente akár ötvenezer kisbolygót
is felfedeznek, azonban ezeknek

az égitesteknek a száma véges:
amik például magyarországi táv-
csövekkel elérhetőek, öt-tíz éven
belül elfogynak, így a kutatók
várhatóan a szupernóvák megfi-
gyelésére térnek át a jövőben.
Bár több tucat katalogizált kis-
bolygó van, amelyet Magyaror-
szágon, magyar csillagász fede-
zett fel és keresztelt el, az sem
ritka, hogy külföldi csillagászok
adnak magyar nevet egy új ob-
jektumnak. A Bartók és a Petőfi
kisbolygót külföldi csillagászok
találták meg és nevezték el, mint
ahogy egy német csillagász java-

solta a Hungária és a Buda nevet
is két másik égitest esetében.
Ugyanakkor Sárneczky Kriszti-
án elárulta, a helyi közönség szá-
mára igazi kuriózum, hogy to-
vábbi három magyar település
mellett Paks város nevét is viseli
egy kráter a Marson. A csilla-
gász hozzátette, csupán a vélet-
len műve lehet, hogy a vörös
bolygó hét kilométeres felszíni
képződménye az atomváros ne-
vét kapta, bár az tudatos koncep-
ció, hogy a Mars városok, a Vé-
nusz pedig híres színésznők ne-
veit viseli.                          -md-
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Ismét indul közlekedésbiztonsá-
gi program a Benedek Elek Óvo-
da Hétszínvirág tagóvodájában.
A Paksi Rendőrkapitányság négy
esztendővel ezelőtt kínálta fel a
lehetőséget a gyermekintéz-
ménynek. A program az óvodá-
ban a nevelési év második felé-
ben zajlik, a nagycsoportos gye-
rekek próbára is tehetik tudásu-
kat a májusban rendezett Pindur-
Pandúr Mini Kresz Országos
Közlekedési Versenyen. Itt ta-
valy közel 130 indulóból a paksi
óvoda egyik csapata szerezte
meg korosztályában az első he-
lyezést. Komlósiné Kiss Anett
rendőr százados, baleset-megelő-
zési előadó elmondta: először já-
tékos formában sajátítják el az el-
méleti ismeretanyagot a gyere-
kek, majd ahogy megjön a jó idő,
a Deák iskola udvarán felépített
kerékpáros gyakorlópályán foly-
tatják a munkát. Jantnerné Oláh
Ilona, a tagóvoda vezetője a
program eddigi tapasztalatait
összegezve elmondta: a gyere-
kek olyan ismeretanyaggal bőví-
tik tudásukat, amelynek egész
életükben nagy hasznát veszik.  

-kgy-

Pinduri
közlekedők

Tudományos diákköri konferen-
ciát rendeztek a paksi Vak Boty-
tyán Gimnáziumban a magyar
kultúra napja alkalmából. A ren-
dezvényt 1998-ban hívták élet-
re, kezdetben csak a gimnázium
diákjainak hirdették, majd váro-
si szintűvé emelték, tavaly pedig
egy tehetséggondozó pályázat
keretében már az egész megyé-
ből várták a középiskolások je-
lentkezését. Az idei konferenci-
ára a bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnáziumból, a
szekszárdi Garay János Gimná-
ziumból és az I. Béla Gimnázi-
umból érkeztek diákok, vala-
mint a szervező iskola is képvi-
seltette magát a megméretteté-
sen. A nevezők feladata az volt,
hogy egy szabadon választott té-

mában elkészítsék dolgozatukat,
majd annak kivonatát prezentá-
ció formájában előadják a kon-
ferencián. Az idei előadások té-
mája igen változatos volt, töb-
bek között értekeztek a résztve-
vők a méhekről, a vékonyréteg
napelemek vizsgálatáról, a zsi-
dókérdésről a két világháború

közötti Magyarországon, arról,
hogy vajon tényleg leállt-e a
Nap, és hogy miért vonzó a ka-
maszoknak a vámpírok világa.
Míg a korábbi években külön
értékelt a zsűri társadalom, illet-
ve természettudományos szek-
cióban, ez alkalommal nem vá-
lasztották szét a két területet. A

nyolc dolgozatból kettő 4., há-
rom, közöttük a paksi gimnáziu-
mot képviselő Madár Kamilláé
3., és kettő 2. díjat kapott. Első
helyezett a bonyhádi Petőfi Sán-
dor Evangélikus Gimnáziumból
érkezett Vámi Tamás Álmos
„Vékonyréteg napelemek vizs-
gálata” című munkája lett. A
konferencia fontos hozadéka,
hogy lehetőséget ad a diákoknak
tapasztalatokat szerezni arról,
hogyan kell formailag és tartal-
milag elkészíteni egy ilyen
munkát, milyen forrásokat és
hogyan tudnak használni. Eze-
ket az ismereteket később jól ka-
matoztathatják hasonló tudás-
próbákon, illetve felsőfokú ta-
nulmányaikban.

Kohl Gyöngyi

A méhektől a vámpírok világáig
SZAKVIZSGÁZIK a Vak Bottyán Gimnázium két pedagógusa június-
ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kétéves képzésükre a
Társadalmi Megújulás Operatív Programban nyert közel 8 millió
forint támogatást a középiskola még 2010-ben. Az egyik tanévben
alapozó ismereteket sajátítanak el, a másikban pedig a választott
szakon bővítik tudásukat. Rompf Gabriella a diáktanácsadó szakot
választotta, a terület közel áll hozzá, hiszen végzett pszicholó-
gusként eddig is segítette a fiatalokat. Hermán Gábor választott
területe a tehetséggondozás, ami alatt nemcsak a már felfedezett
tehetségek segítését, hanem a tehetségkutatást is értik. 

Paks a Marson
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Jó napot, mi újság?

Nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember
A címbéli gondolat szellemé-
ben él és végzi mindenkori
munkáját Puskás János. 2011
év elejétől ügyvezetője az ön-
kormányzati tulajdonú DC
Dunakom Kft.-nek, amelynek
tevékenységi körébe tartozik a
kommunális hulladék össze-
gyűjtése, szállítása, a hulla-
déklerakó és a hulladékudvar
üzemeltetése, a közterületek
tisztántartása, a téli időszak-
ban a síkosságmentesítés, in-
tézményi és közterületi játszó-
terek üzemeltetése, karban-
tartása, intézmények karban-
tartási feladatainak ellátása,
ingatlankezelés, városüzemel-
tetés, parkfenntartás, és építé-
si munkákat is végeznek. 

Puskás János Gerjenben szüle-
tett, ott végezte az általános is-
kolát, majd gépszerelőnek ta-
nult. Szülei mindig arra biztat-
ták, hogy tanuljon, képezze ma-
gát, és bár kamaszodó fiuknak
nem volt szíve csücske a tanu-
lás, mégis volt foganatja az un-
szolásnak, a szülői ház szerető
és törődő odafigyelésének, mert
még jó néhányszor visszaült az
iskolapadba.

Már munka mellett érettségi-
zett, technikumot végzett és
műszaki informatikus mérnök
diplomát szerzett. Utóbbival
ugyan lezárta az iskolapadban
töltött tanulóéveit, de tudás-
szomja – az élethosszig tartó
tanulás, a tájékozottság iránti
igénye, ami szintén motiválta
tanulmányaiban – a mai napig
olthatatlan, amit rendszeres na-
pi újságolvasással, az internet
böngészésével és szakmai to-
vábbképzéseken való részvé-
tellel csillapít. 

Első munkahelye az egykori
Gerjeni Állami Gazdaságban
volt, majd 1982-ben pályázaton
nyert el egy állást, és lett a Paks
Városi Tanács Költségvetési
Üzemében kommunális részleg-
vezető, majd gépészeti és szállí-
tási részlegvezető.

A kilencvenes évek elején a
költségvetési üzemből több új
céget hoztak létre, közöttük Já-
nos negyedmagával a Renimpex
DC Kft.-t, ahol a vevőszolgálat
vezetője, majd műszaki vezető
volt 2006-ig. A következő állo-
más a DC Dunakom Kft. volt,
ahol szintén műszaki vezetőként
tevékenykedett egészen 2011. ja-
nuár 1-jéig, amikor elődje nyug-
állományba vonulását követően
ügyvezetőnek nevezték ki. Ezzel
egy éves szinten közel egymilli-
árdos árbevétellel rendelkező,
150 főt foglalkozató cég vezetője
lett, ami igen nagy felelősség. 

Bár rengeteget dolgozik, azért
a pihenésre és a családi együttlé-
tekre, közös programokra is
igyekszik időt szakítani. János
számára a család nagyon fontos.
Lánya, Petra közgazdaságtudo-
mányi egyetemet végzett és je-
lenleg Budapesten dolgozik, de
a hétvégéket itthon, a szülői
házban tölti, ami a családi ösz-
szetartozás szempontjából sem-
mivel nem pótolható.

Jánost a már említett újságol-
vasás mellett a fizikai munka, a
kertészkedés pihenteti legin-
kább. Családi házuk kertje mel-
lett Gerjenben is van egy kis tel-
kük, ahol a család egész éves el-
látására elegendő konyhakerti
növényt megtermelik. Ha ideje
engedi, felpattan kerékpárjára,

és azon kerekezik a töltésen a te-
lepülésre, ez is pihenteti és
sportnak sem utolsó. Aztán itt
van a víz, ami János életéből
nem hiányozhat, számára a Du-
na közelsége maga az üdítő lé-
legzet. Ez kiemelt szempont
volt, amikor feleségével, Ömböli
Máriával úgy döntöttek, hogy
Pakson telepednek le, a másik
pedig a szülői ház közelsége.

Mindig megértéssel és elfoga-
dóan fordult másokhoz, és ha
módja volt rá, szívesen és öröm-
mel tett a közösségért. Legény-
korában gerjeni barátaival létre-
hozott egy ifjúsági klubot, ahol
sok közösségi programot valósí-
tottak meg. Pakson, ahol immá-
ron harmincadik esztendeje él,
az egész városért vállalt felada-
tot. Két alkalommal indult a
helyhatósági választásokon, és
bár a testületi patkóba nem ülhe-
tett be, mindkét ciklusban külső
bizottsági tag volt, először az if-
júsági, sport- és esélyegyenlősé-
gi, a következő négy évben pe-
dig a városépítő bizottság mun-
káját segítette. Ezzel kapcsolat-
ban kiemelte, hogy nem politi-
kai indíttatásból vállalta el a je-
löltséget, illetve a bizottsági tag-
ságot, hanem azért, hogy szak-
mai tapasztalatait és tenni akará-
sát az emberek szolgálatába ál-
lítsa. Mint mondja, számára
mindig a szakmaiság volt a leg-

fontosabb, nem tört soha babé-
rokra, mindig mások „vették
észre” és hívták új feladatra.
Büszke arra, hogy bárkivel talál-
kozik a múltból, mindig azt érzi,
hogy őszinte mosollyal fordul
felé, legyen szó volt munkatárs-
ról vagy barátról. Mint mondja,
nagyon szereti az ügyvezetői
munkát, mert változatos, min-
den nap hoz valamilyen új kihí-
vást, megoldandó feladatot. A
megoldások keresésében nagy
hasznára van megszerzett szak-
mai tapasztalata és az elmúlt év-
tizedek alatt kiépített szakmai
kapcsolatrendszere, amely je-
lentős információs és tudástő-
két, komoly segítséget jelent
munkájához. Legfontosabbnak
azt tartja, hogy szolgáltatóként a
cég magas színvonalon végezze
feladatait, mert ha elégedettek
velük, akkor van munka, van
bevétel és a cég életképes.

János azt vallja, hogy minden-
re lehet találni megoldást, ami
egy várost kiszolgáló cég eseté-
ben különösen fontos. Képes
egy problémán órákig agyalni,
amit napnyugta után is gyakorta
megtesz, ugyanis „éjjeli bagoly-
ként” csupán 4-6 órát alszik.
Mivel ő így gondolkodik, na-
gyon rosszul éli meg, ha valaki
nem az adott feladat megoldásá-
ra összpontosít, hanem csak azt
látja, hogyan nem lehet megol-
dani. Hozzáállását jól fogalmaz-
za meg az életfilozófiájául vá-
lasztott mondás, miszerint:
„Nincs lehetetlen, csak tehetet-
len ember.” A gondolat eredeti-
je Muhammad Alitól származik
és így szól: „A lehetetlen csupán
egy nagy szó, amellyel a kis em-
berek dobálóznak, mert szá-
mukra könnyebb egy készen ka-
pott világban élni, mint felfe-
dezni magukban az erőt a vál-
toztatásra. A lehetetlen nem
tény, hanem vélemény. A lehe-
tetlen nem kinyilvánítás, hanem
kihívás. A lehetetlen lehetőség.
A lehetetlen múló pillanat. A le-
hetetlen nem létezik.”  -gyöngy-
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Sport

Amilyen jól indult az új év az
Atomerőmű SE férfi kosárlab-
dacsapatának, olyan rosszul
folytatódott. Január első felé-
ben  három megnyert bajnoki
és egy Magyar Kupa-mérkőzés
után, egy új, egészséges center-
rel megerősödve, bizakodva
várhatták az idegenbeli mérkő-
zéseket Völgyi Péterék. Szom-
bathelyen azonban súlyos, har-
mincpontos vereséggel véget
ért a jó sorozat, a paksi csapat-
nak azon az estén esélye se volt
a vendéglátókkal szemben. A
Falco gyorsaságban, támadás-
ban és védekezésben is felül-
múlta az enervált, sok hibával
játszó Atomerőművet és kiüté-

ses győzelmet aratott.  Falco-
SZOVA KC Szombathely–
Atomerőmű SE 99-69. Hétkö-
zi mérkőzés volt a szegedi Ma-
gyar Kupa-visszavágó, amely-
re tetemes, 33 pontos előnnyel
utazhattak Vojvodáék. A Sze-
gedet az idén már kétszer sike-
rült legyőzni, először bajnoki,
majd kupamérkőzésen. Lo-
renzo Williams és Körtélyesi
Gergely nélkül lépett pályára
az ASE, de még így is a paksi
csapat volt a mérkőzés esélye-
se. Azonban hiába nyerte az el-
ső negyedet az Atomerőmű, a
folytatásban már a vendéglátók
akarata érvényesült, amely vé-
gül nagyarányú győzelemmel

párosult. Ennek ellenére a pak-
si csapat továbbjutása nem for-
gott veszélyben, Naturtex-SZTE
Szedeák– Atomerőmű SE 87-
66. Nagyon fontos mérkőzés
következett, az őszi hazai 66-
69-es vereség miatt Kecskemé-
ten kellett volna nyerni négy
ponttal. Akkor pontegyenlőség
esetén, az alapszakasz végén
az ASE végzett volna a Bács-
Kiskun megyeiek előtt a táblá-
zaton. Ezúttal Lorenzo
Williams és Kámán Tamás volt
maródi, az ASE pedig továbbra
sem találta a játékát. Hiába
nyerték meg az első, a harma-
dik és a negyedik negyedet
Nick Williamsék, a 25-9-re el-

vesztett második negyed miatt
a mérkőzés is elúszott. Kecske-
méti KSE–Atomerőmű SE 
64-56. Tizenhét forduló után
tíz győzelemmel, és hét vere-
séggel az 5. helyen áll a táblá-
zaton az ASE. 

Lapzártánk után érkezett a
hír: az ASE vezetése Völgyi
Pétert – eddig végzett munká-
ját megköszönve – felmentette
a kosárlabdacsapat vezető-
edzői munkaköréből. Egyelő-
re még nincs meg a tréner utó-
da, amíg keresik a potenciális
jelöltet, Schmidt Béla másod-
edző irányítja a piros-kék játé-
kosokat.

-joko-

Nyolcban az ASE a Magyar Kupában

SAKKRANGADÓT JÁTSZOTT az
NB I legutóbbi játéknapján az
Atomerőmű SE a Nagykanizsá-
val az Erzsébet Nagy Szállodá-
ban. A felek minden évben ki-
élezett csatákat vívnak egymás-
sal a sakktáblákon, a versengés
a dobogóért zajlik. Az ötödik
forduló előtt a piros-kékek a
második, az Aquaprofit a har-
madik helyen állt. Mivel a ven-
dégek 7:5-re legyőzték az ato-
mosokat, így helycsere történt a
táblázaton. – Mindig rosszul
esik, ha kikapunk, még akkor is,
ha ezúttal minimális arányban.
Eddig nagyon jól teljesítettünk,
négy fordulót követően veretle-
nek voltunk, és mérkőzéseinket
nagy pontaránnyal nyertük.

Bíztunk abban, hogy meglep-
hetjük a Nagykanizsát, akik ter-
mészetesen a lehető legerősebb
felállásban érkeztek Paksra. Mi
egy partit nyertünk, ők hármat,
emellett nyolc döntetlen szüle-
tett. Ebből kitűnik, komoly küz-
delem zajlott minden táblán –
értékelt Gosztola István, az
ASE sakk szakosztályának ve-
zetője. Az NB I/B-s csapat a ta-
bellán előkelőbb helyen álló ri-
válisa ellen 6:6-os döntetlent ért
el, ami jó eredménynek számít.
Az Atomerőmű SE sakkcsapa-
tai legközelebb február 19-én
Budapesten szerepelnek. Az
NB I-es együttes az MLTC-vel,
az NB I/B-s gárda  az MTK-
Kőbánya ellen meccsel.     efgé

Madocsán, füves pályán játszot-
ta első edzőmérkőzését a Len-
gyel Ferenc vezette Paksi FC II.
Az NB II Nyugati csoportjának
11. helyén telelő gárda a Kapos-
vár első csapatát fogadta, amely
az OTP Bank Liga 13. helyén
áll. Az osztálykülönbség ellené-
re jól tartotta magát a fiatalokból
álló paksi egylet, az 1:0-s vere-
ség miatt a paksi tréner nem volt
csalódott. – Küzdelmes meccs
volt, büszkén mondhatom, hogy
a fiúk nagyszerűen helytálltak,
végig partiban voltunk ellenfe-
lünkkel. Figyelmeztető jel, hogy
kevés helyzetig jutottunk, bár ők
sem sokszor veszélyeztették ka-
punkat. Kár volt a szerencsétlen
gólért – foglalta össze a látotta-
kat a vezetőedző.

A felkészülési program a
Kölesd elleni edzőmérkőzéssel
folytatódott, itt a zöld-fehérek
5:0-ra diadalmaskodtak. – Sérü-
lések és az első csapat szombati
mérkőzése miatt igen „véko-
nyak” voltunk, de Osztermájer
Gábornak köszönhetően, aki az
U19-ből három játékost is köl-

csönadott, ha szűkösen is, de ki
tudtunk állni a Kölesd ellen. A
nehézségek ellenére magabizto-
san nyertünk. Ami viszont en-
nél fontosabb: a fiúk a meccs-
terhelés alatt is betartották, amit
kértem tőlük – mondta el az
összecsapás után a vezetőedző.
A Paksi FC további hat edző-
mérkőzést játszik NB II-es, NB
III-as és megye I-es egyletek-
kel. Ami a keretet illeti, az első
csapathoz hasonlóan a másod-
osztályú társulatnál sem volt
nagy mozgás a télen. – Nem
igazoltunk senkit, távozott vi-
szont a csapatból Ganczer Péter
és Szolomájer Miklós. Keve-
sebben lettünk, de becsülettel
készülünk az NB II-es foly-
tatásra– fogalmazott Lengyel
Ferenc, aki azt is elárulta, fél
szemmel a riválisok felkészülé-
sét is figyeli, naprakész infor-
mációval rendelkezik a tavaszi
ellenfelekről. Az NB II Nyugati
csoportjában február 26-án a
Győr ellen idegenben játssza el-
ső tétmérkőzését a Paksi FC II.

Faller Gábor

Fél szemmel 
a riválisokat figyeli
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Kevesebb mint hat hónap, és jú-
lius 27-én kezdetét veszi Lon-
donban a XXX. Nyári Olimpia.
A jubileumi sporteseményen
205 ország 10500 sportolója 32
sportág 302 versenyszámában
méri össze erejét. Az eredmé-
nyek alapján négy paksi sporto-
ló is tagja lehet a magyar kül-
döttségnek. A hátralévő pár hó-

nap dönti el, hogy ki lesz közü-
lük, aki pályafutása során első-
ként vagy már harmadik alka-
lommal harcolhat az érmekért,
helyezésekért. A cselgáncsozók
közül a +100 kg-os súlycsoport-
ban Bor Barna és a 81 kg-os
Csoknyai László, a kajakozó
Boros Gergely és a kenus
Kozmann György képviselheti

Paksot, az Atomerőmű Sport-
egyesületet, az angol főváros-
ban. A cselgáncsversenyek júli-
us 28. és augusztus 3. között
lesznek, míg a kajak-kenu selej-
tezőkre és döntőkre július 29 és
augusztus 2, valamint augusztus
6-11. között kerül sor. 

Az olimpiai indulás megszer-
zése a dzsúdóban aránylag egy-
szerű: aki az eredményei alap-
ján a kvalifikációs lista első 22
helyének valamelyikén végez,

az tatamira léphet Londonban.
Kajak-kenuban a hajóegységek
szereznek kvótát és nem a ben-
ne ülők, térdelők. Az MKKSZ
válogatási elvei írásban több ol-
dalt tesznek ki, és elég bonyo-
lultak, ezért csak a szükséges
mértékig foglalkozunk vele.

Összeállításunk első felében
Bor Barna és Boros Gergely,
valamint edzőik nyilatkoznak
az előttük álló feladatokról.

Kovács József

Irány az olimpia!

– Már biztos a részvételed az
olimpián, hányadik vagy most a
rangsorban? 

– A világranglistán és az olim-
piai kvalifikációs listán is a ha-
todik vagyok, a hátralévő három
versenyen még előrébb tudok
lépni, de az első nyolcból már
nem tudok kicsúszni.

– Miért fontos az első nyolc
hely valamelyike? 

– Az olimpián a kiemelések
miatt az első két fordulóban nem
kaphatok az első nyolcban lévők
közül ellenfelet. Utána azonban
már igen, és az első nyolc között
is van kiemelés, ezért nem mind-
egy, hogy a kvalifikáció zárása-
kor hol végzek. Ezzel is számol-
ni kell, nem biztos, hogy a ne-
gyedik hellyel jobban járok,
mint például a hatodikkal. A
francia Teddy Rinerrel jó lenne
minél később találkozni.

– Hol tartasz a felkészülés-
ben? 

– Az alapozás végén voltunk,
amikor az első versenyre men-
tünk a kazah mastersre, ahol
ötödik lettem. Meg is látszott a
teljesítményemen, kicsit görcsö-
sebb voltam, a technikáim el-
csúsztak, ezeket most már gya-
koroljuk edzésen, a technikán és
a küzdelmen van a hangsúly. 

– Milyen versenyek várnak
még rád?

– Február elején Párizsba me-
gyek Grand Slam-tornára, majd

a hónap közepén lesz egy német
Grand Prix-viadal. Ezek kiemelt
versenyek, jó pontokat adnak.
Ezenkívül még lesz három vi-
lágkupa, de azokon már nem in-
dulok, mert pontokban nem ad-
nak annyit. A kvalifikáció során
az összes versenyem eredmé-
nyei közül csak az öt legmaga-
sabb pont számít, például az Eb
nem ér annyit pontban, mint egy
Grand Slam. Márciusban szü-
net, mindenki edzőtáborozik, és
április közepén az oroszországi
Cseljabinszkban az Eb zárja a
kvalifikációt. 

– Augusztusra kell csúcsfor-
mába kerülnöd, viszont április-
ban vége a kvalifikációnak. Mit
csináltok a hátralévő három hó-
napban?

– Lesz egy moszkvai és két ki-
sebb felkészülési verseny, ami
mindenképpen jó lehet önbiza-
lom-növelőnek, és persze lesz
nagyon sok edzőtábor. A hang-
súly a formaidőzítésen van. A
munkát mindenki elvégzi, de
nem mindegy, hogy én úgy vég-
zem-e el, hogy az adott időpont-
ban mentálisan és fizikailag is a
legjobb formában legyek. Laci
bácsi régóta benne van a szak-
mában, ő foglalkozik a forma-
időzítésemmel. Megbízom ben-
ne, és mindig megcsinálom,
amit mond. Az én versenyem
Londonban augusztus 3-án lesz!

Hangyási László, Bor Barna
edzője: Barnus már kijutott az
olimpiára, rajta már nincs teher.
Párizs után okosabbak leszünk,
ha tudunk, taktikázunk, de azt
már most tudni, hogy a világ-
ranglistán a hatodik hely jobb,
mint az ötödik, mert így el tudja
kerülni Teddyt. 

Bor Barna
(1986)

cselgáncsozó
+100 kg

2011-ben 
vb-ezüstérmes.

– Kezdődnek a vizes edzések,
hogyan tovább? 

– Január 30-tól hathetes edző-
táborban leszünk Dél-Afriká-
ban, ezzel kezdődik a vizes fel-
készülés. Ott most nyár van, 30
Celsius-fok, az edzéseket az
óceánparton tartjuk egy folyó-
torkolatban. 

– A K-4-es társaiddal leszel?
– Nem, a csapatból lesz, aki

Portugáliába megy, más Sevil-
lába. Az idén olyan válogatási
elvek vannak, hogy ahhoz,
hogy a K-4-es válogatón valaki
részt vehessen, ahhoz K-2
1000 m-en az itthoni válogatón
az 1-7. helyen kell végezni.
Eddig még nem mentem pá-
rost, mert tavaly nem ez volt a
válogatási elv. Most ehhez kell
alkalmazkodni, lehet hogy
Somorácz Tamással is evezünk
együtt. 

– Hány jelentkező van a K-4-
re?

– Durván húsz ember harcol a
négy helyért.

– Vegyük a legjobb forgató-
könyvet, és a ti négyesetek nyeri
a válogatót. Irány London? 

– Nem. Annak a négyesnek az
Európa-bajnokságon a dobogón
kell végeznie, akkor indulhat az
olimpián. Ha nem kerül a dobo-
góra, akkor újabb válogatót ír-
nak ki. A K-4-es hajó indulása
biztos az olimpián, az összetétel
miatt megy a harc. 

– Mi a további program Dél-
Afrika után?

– Egy hét itthon, majd Sevillá-
ba megyünk két hétre. Május
elején lesz az első kvalifikációs
válogató- és tájékoztatóverseny
Szegeden, majd a hónap köze-
pén kontinentális kvalifikációs
verseny lesz Poznanban. Majd
még újabb válogatóversenyek.

– Mikorra derül ki, hogy kik
lesznek a befutók?

– Az olimpia előtt másfél hó-
nappal, legrosszabb esetben egy
hónappal, ha ki kell írni a pótvá-
logatót. Egy biztos, nem szeret-
nék úgy járni, mint négy éve! (A
kajaknégyesbe a kétszeres olim-
piai bajnok Vereckei Ákos be-
ülése után Boros Gergelynek
nem maradt hely, ő veszített a
szétlövés szétlövésén, és csak a
lelátóról nézhette társait – a
szerk.)

Bedecs Ferenc, az ASE ka-
jak-kenu szakosztály vezető-
edzője: Az olimpia programja
miatt nehezen képzelhető el,
hogy valaki több számban is rajt-
hoz álljon. Gergőnek a K-4 1000
m-es hajóban van a legnagyobb
lehetősége. Beszélgettünk róla,
hogy a 200 m páros is szóba jö-
het, de Magyarországnak abban
még nincs kvalifikációja, Poz-
nanban először meg kell szerezni
azt. Viszont aki ott jól megy, an-
nak érdemes azzal a számmal to-
vább foglalkoznia. Aztán ott van
még a K-1 200 m, Gergő gyors
és erős, már 19 évesen is a leg-
jobbak között volt. Most a felké-
szülési szakaszban kell gondol-
kodni ezen, hogy az adott időben
meg lehessen hozni a döntéseket.
Mi minden segítséget megadunk
a munkájához.

Boros Gergely
(1984) 

kajakozó, 
2007-ben 

vb-aranyérmes  
K-4 200 m.
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A Duna Liga bocsabajnokságot
Ausztria, Magyarország, Cseh-
ország és Szlovákia csapatai
hívták életre 2003-ban. A nem-
zetek évente négyszer mérik
össze tudásukat, Pakson a Deák
Ferenc Általános Iskola torna-
termében először randevúztak a
golyósport szerelmesei. 
– 14 csapat van, ami rekord a
sorozat történetében. A profi
gárdák mellett a diákokra is

gondoltunk, így ők is kipróbál-
hatták a verseny előtt a játékot
– fogalmazott Szrapkó István, a
Magyar Bocsa Szövetség elnö-
ke. A magyar csapatok egyiké-
ben játszott Kecskés Péter, a
Magyar Golyósport Szövetség
társelnöke. A sportvezető el-
mondta, a bocsa látszólag egy-
szerűnek tűnik, ám a szabályok
sokrétűek és összetettek. – Ez
egy magas szintű sakkjátszma,
elsősorban idegi alapon nagyon
megerőltető. Nem mindegy
ugyanis, hogy mire gurítok, mi-
re dobok, milyen irányból –
mondta el Kecskés Péter. A
Duna Liga paksi versenyén vé-
gül szlovák dominancia uralko-
dott, a dobogós helyek mind-
egyikén a szomszéd ország csa-
patai végeztek. A Cseh Attila
vezette Ürgemezei Sport, Tu-
rizmus és Szabadidő Egyesület
tagjai legközelebb áprilisban, a
felsőtárkányi megmérettetésen
szerepelnek.                   -faller-

Külföldi munkavégzésre keresünk 
ipari tapasztalattal rendelkező, németül

és/vagy angolul beszélő: 
állványozókat, csőszerelőket

bádogosokat és AWI, 
AWI kombinált hegesztőket.

Hosszú távú munka, jó kereseti lehetőség!

Tel: +23-886-960; 
E-mail: allas@rohrundstahl.com

www.rohrundstahl.hu

P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S
A PA Zrt-nél működő Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete

Pénzügyi elemző-tervező területen jártas, közgazdász tanácsadót keres, eseti
munkavégzésre.

Szakmai elvárások:
– Szakirányú egyetemi végzettség,
– Állami nagyvállalatnál szerzett legalább 10 éves szakmai gyakorlat. 

Az elbírálásánál előnyt jelent:
– Teljes körű számítógépes felhasználói ismeret, 
– Mérlegképes könyvelői végzettség,
– Vállalkozói igazolvány,
– Saját gépjármű használat,
– Paks közeli lakhely.

Foglalkoztatás:
– eseti megbízás a feladattól függően,
– munkavégzés és bérezés: megállapodás szerint. 

Jelentkezés módja: 
A fényképpel és 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal ellátott pályázati
anyagot - zárt borítékban- "Pályázat" megjelöléssel a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi
Szervezetének címére kérjük eljuttatni. 
MÉSZ PA Zrt., 7031 Paks, Pf. 71.

A pályázat beadásának határideje: 2012. február 29.
Meghallgatás, elbírálás: 2012. március 20-ig.

Február 5. (vasárnap) 17 óra
TÁNCOLÓ TALPAK 2.
ausztrál animációs film

Február 8. (szerda) 19 óra
ALMANYA, 

A TÖRÖK PARADICSOM
feliratos német vígjáték

Február 10. (péntek) 17 óra
CSIZMÁS, A KANDÚR

amerikai animációs vígjáték

Február 12. (vasárnap) 19 óra
JACK ÉS JILL

amerikai vígjáték

Február 15. (szerda) 19 óra
MISSION IMPOSSIBLE –
FANTOM PROTOKOLL

amerikai akciófilm

Február 17. (péntek) 19 óra
ÉJFÉLKOR PÁRIZSBAN
feliratos spanyol-amerikai

romantikus vígjáték

Moziműsor
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Korifarsang
Ideje leporolni a maskarákat, ál-
arcokat és korcsolyákat, február
11-én 15 órától ismét Kori-
farsang lesz a paksi jégpályán.
A belépés és a korcsolyaköl-
csönzés díjtalan, a jelmezver-
seny és az ügyességi játékok
győzteseit számos ajándék vár-
ja. A nevezőket farsangi fánkkal
és forró teával vendégelik meg a
Korifarsang szervezői.

Remekül szerepeltek a floorball
diákolimpia országos döntőiben
a paksi iskolák csapatai. A II.
korcsoportos fiúk mezőnyében a
Deák Ferenc Általános Iskola
gárdája aranyérmet nyert a buda-
pesti fináléban.  A torna legjobb-
jai közé Szekszárdi Milánt is be-
választották. A csapat felkészítő-
je Klopcsikné Somorjai Mária és
Poór József volt. 

Az ötödik korcsoport országos
kispályás döntőjét Miskolcon
rendezték, ahol az ESZI A
együttese csak a fináléban szen-
vedett vereséget, így második-
ként zárt. A csapatból Adorján
Viktóriát az All Star csapat tag-
jának választották, a felkészítő
Nagy Gábor volt. A VI. korcso-
portban a 4. helyen végzett az
ESZI csapata, miután a harma-
dik helyért 2:2-es végeredményt
követően 2:1-re alulmaradtak a
büntetőlövésekben.           -röné-

Floorball-
sikerek

Szlovákia tarolt
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Paksi Hírnök
online

a twitteren

Kövesse Ön is okostelefonján
a Paksi Hírnököt, 

és kapja meg azonnal a
város legfrissebb híreit! 
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PANTAR Kegyeleti
Szolgáltató Bt. Paks, 

Kálvária utca 2. 
Állandó ügyelet:

30/9363-255

Paksi Hírnök

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel.: 75/315-983

20/9450-992

Építész vállalja
lakóházak 
tervezését

rövid határidővel
20/429-3990

A Tolna megyei Temetkezési Vállalat megszűnése után a
jogutód cég pályázat útján keresett partnereket Pakson.
Wágner Aranka – aki korábban virágüzlet-tulajdonosként
koszorút kötött és így kapcsolatban állt már a vállalattal –
a pályázók egyike volt.  A választás rá esett, így 1992-ben
létrehozta és azóta működteti temetkezési vállalkozását,
amelyben kisebbségi tulajdonosként a polgármesteri hiva-
tal is tulajdonos, mivel a temetkezés közszolgáltatás. Az
idén húszéves Pantar Kegyeleti Szolgáltató Bt. irodája
Pakson, a Kálvária utca 2. szám alatt, a Szentháromság
tér szomszédságában van. Képviselet útján Bölcskén,
Madocsán és Dunaföldváron is jelen van. A Pantar Bt. a
szekszárdi Anhur Kegyeleti Szolgáltató Kft.-vel közösen
végzi szolgáltatásait.

A kezdeteket felidézve Wágner Aranka elárulta, nagy kihí-
vás volt számára a vállalkozás felépítése. A temetkezés
ugyanis nem igazán nőies szakma. Az ügyfelekkel, hozzá-
tartozókkal foglalkozni soha nem okozott számára gondot,
sőt e tekintetben semmi hátrányát nem érezte annak, hogy
nő. Ahhoz viszont idő kellett, amíg elfogadtatta magát a fér-
fikollégákkal. Akiknek nem könnyű a munkájuk, hiszen el-
hunytakkal, gyászolókkal foglalkoznak. Az emberek általá-
ban nem elhivatottságból, hanem jobb híján vállalnak ilyen
munkát, őket kell lojálissá, motiválttá tenni. Az is nehezíti a
helyzetet, hogy – a húsz év alatt, amióta működik a Pantar
Bt. – megváltozott a vállalkozói környezet, erősödött a ver-

senyhelyzet, a konkurencia, és bár kegyeleti feladatról van
szó, egyben kőkemény üzlet is. Aranka arra törekszik, hogy
a hozzátartozóknak a lehető legjobb és legkedvezőbb felté-
telekkel segítsen életük nagyon nehéz pillanatában. Ilyen-
kor – mint mondja – igyekszik kívül helyezni magát és azt
szem előtt tartani, hogy nagy segítség a család számára,
hogy minden terhet levesz a vállukról. – Mindent megol-
dunk, mindenféle igényt kielégítünk a szociális temetéstől a
pompaautóig. – Minden igényt kielégítő árukészlettel ren-
delkeznek, amelynek egyes darabjait felújított bemutatóter-
mükben is meg lehet tekinteni, de katalógusból választott

termékeket is forgalmaznak. Halottszállítást az egész ország
területén végeznek, a hamvasztást akár egy nap alatt elin-
tézik. Kínálnak temetkezési biztosítást, segítséget nyújtanak
segély igénylésében. – Európai színvonalon rendezzük te-
metési szertartásainkat a csendes, egyszerű, de méltóságtel-
jes búcsúztatótól az exkluzív minőségű ceremóniáig – hang-
súlyozza a cég vezetője. – Ügyfeleinknek minden téren
igyekszünk segítséget nyújtani a gyász nehéz pillanataiban
– fűzi hozzá. Ebbe az újsághirdetéstől a sírfeliraton és a ko-
szorúkészítésen át a síremlékkészítésig minden beletartozik.
Áraikat úgy alakították ki, hogy a legszerényebb anyagi
helyzetű ügyfelek is megtalálják a számukra legmegfele-
lőbb temetési lehetőséget. – Mi, a Pantar Kegyeleti Szolgál-
tató Bt. munkatársai mindent megteszünk azért, hogy a
hozzátartozóknak segítséget nyújtsunk azzal, hogy fájdal-
mukban, gyászukban levesszük a vállukról a temetkezéssel
kapcsolatos terheket – összegzi Wágner Aranka. 

Paks, Kálvária utca 2. 
Állandó ügyelet: 30/9363-255

www.pantartemetkezes.hu      (X)

Húszéves a Pantar Temetkezés

Pakson központi
helyen, a lakótelepen
60 m2 üzlethelyiség
hosszú távra kiadó.

Érdeklődni: 
06-70/31-60-130

Pakson ABSZOLÚT
központban 38 m2

üzlethelyiség kiadó.
Érdeklődni: 

06-20/924-33-05.

Fo
tó

: 
Ba

ba
i I

st
vá

n



2012. február 3.Paksi Hírnök 20

Új helyen 
a Lens
Optika!

Paks, Dózsa Gy. út. 35. 
(a Postával szemben)

Második szemüveg 
ajándékba!

Komplett szemüveg készítésekor második szemüveget
adunk ajándékba! Az ajánlat meghatározott keret-

kollekcióra és műanyag +/- 3 DPT-tartományra érvényes.
Az akció január 15-től február 15-ig tart.

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

TUD JOBBAT ?
Euró-megtakarításaira 

1 hónapra 
évi 4,5 % 

betéti kamatot (EBKM: 4,5 %) 

kínálunk egyszeri lekötésű

lakossági számlabetétekre

összeghatártól függetlenül,

meglévő Ügyfeleinknek is. 

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek. A szerződések

részletes leírását az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák !


