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PAKSIHÍRNÖK

Intézze kényelmesen,
olcsón bankügyeit !

Vegye igénybe Internetbank szolgáltatásunkat,
mellyel a hagyományos utalásnál olcsóbban

utalhat számlájáról, csupán internet-hozzáférés-
re van szüksége. Válassza az igényeinek 
leginkább megfelelõbb számlacsomagot !

1.Lakossági számlavezetés 0 Ft/hó
2. Lakossági számlavezetés 
+ Internetbank 250 Ft/hó
3. Lak. számlavezetés 
+ Internetbank 
+ VISA bankkártya  500 Ft/hó  

1. Vállalkozói számlavezetés 500 Ft/hó
2.  Váll. számlavezetés 
+ Internetbank 
+ VISA bankkártya  1.000 Ft/hó

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

Jelen tájékoztató nem minõsül ajánlattételnek.
A szerzõdések részletes leírását 

az üzlet- és termékszabályzatok tartalmazzák!

Csapadékban gazdag az idei tél.
Évek óta elõször volt fehér karácsony,
az új év elsõ hétvégéjén pedig jégpán-
céllá változtak az ország útjai. Pakson
szombaton este öt órakor eredt el az
ónos esõ, s esett még vasárnap délelõtt
is. Az utak tükörsimára fagytak, ennek
ellenére nem történt sok baleset. – Az
autósok, úgy látszik, megfogadták az
intelmeket, nagyon kicsi volt a forga-
lom – mondta el Bán Attila. Az önkor-
mányzati tûzoltóság parancsnoka hoz-
zátette, egy esetben sem kellett bal-
esethez vonulniuk. A rendõrkapitány-
ság ügyeletese arról számolt be, hogy
személyi sérülés nem történt, csupán
egy anyagi kárral járó baleset történt
az illetékességi területükön. A közpon-
ti ügyeleten már látható nyomot ha-
gyott az idõjárás. Az ügyeletes autó
Nagydorogra tartva maga is megcsú-
szott a jégpáncéllá változott úton, s
árokban kötött ki. Komolyabb kár nem
történt, s a beteget is el tudták látni. Az
ügyeletre négy olyan hívás érkezett,
ami az ónos esõ számlájára írható. Két
páciens került kórházba – mindkettõ-
nek a keze, karja sérült meg az esés so-
rán. Nemeskéri Zsolt, a Gemenc Volán
területi igazgatója elmondta, természe-
tesen okozott nehézséget, kisebb-na-
gyobb késést a mostoha idõjárás, de
nagyobb fennakadás nem volt az autó-
busz-közlekedésben. 



A lakossági távhõ- és a
melegvízszolgáltatás tekin-
tetében az együttes alapdíj,
amely tartalmazza a fûtési,
illetve melegvíz alapdíjat,
nettó 359 forint lett, a hõdíj
pedig 863 forint. A hõszol-
gáltatási díjon felül havonta
számlázzák a melegvízhez
felhasznált hidegvíz- és csa-
tornahasználati díjat is. A
fûtés- és melegvíz nettó ár-
változása egy 55 négyzet-
méteres lakás esetén, éves
szinten 10,6 százalék. Az
árak kidolgozásánál az inflá-
ció mellett a Paksi Atomerõ-
mû Zrt. mint hõtermelõ ár-
emelését vette figyelembe a
szolgáltató. A törvény ren-
delkezik arról, hogy az árat
úgy kell megállapítani, hogy
az fedezetet nyújtson a ha-
tékonyan mûködõ vállalko-
zás ráfordításaira és a mû-
ködéshez szükséges nyere-
ségre, ugyanakkor az árnak
ösztönöznie kell a biztonsá-
gos és legkisebb költségû
távhõszolgáltatásra, a táv-
hõvel való takarékosságra,
figyelembe kell venni a biz-
tonságos szolgáltatás indo-
kolt költségeit. 

Az ivóvíz és csatornahasz-
nálatért is többet kell fizetni
az új esztendõben. A lakos-
sági ivóvíz 192, a lakossági
csatornahasználati díj 160, a
közületek ivóvíz díja 301,
csatornadíjuk 347 forint
köbméterenként, amit még
tetéz az általános forgalmi
adó. A víz- és szennyvízdíjak
együttes emelkedése a pak-
si lakossági fogyasztóknál
9,65%-os növekedést jelent.
2007 elején bevezették a
rendelkezésre állási díjat.
Ennek összege nem válto-
zott. A tûzivízcsapokra nem
terjed ki rendelkezésre állá-

si díj. Az önkormányzati fel-
adatot ellátó költségvetési
intézmények, illetve a köte-
lezõ önkormányzati felada-
tot ellátó közhasznú szerve-
zetek a lakossági fogyasz-
tókra megállapított rendel-
kezésre állási díjat fizetik. 

A közlekedés sem lesz ol-
csóbb 2008-ban, a helyi já-
ratú autóbuszokon durván
hat-nyolc százalékkal drá-
gábban válthatunk jegyet,
bérletet. Az új árak kialakí-
tásánál figyelembe vették
többek között az inflációt,
az egy és kétforintos érmék
bevonását, illetve azt, hogy
a személyi jellegû ráfordítá-
sok terén a bérköltségek
6% körüli növekedése a cél-
kitûzés. Ennek tükrében a
következõképpen alakulnak
a helyi tömegközlekedés vi-
teldíjai: a menetjegy 130, az
egyvonalas havi bérlet
2.230, az összvonalas havi
bérlet 2.810, a tanuló és
nyugdíjas havi bérlet pedig
855 forintba kerül. A ne-
gyedéves bérlet ára a havi
árának háromszorosa. A
feltûntetett viteldíjak az ál-
talános forgalmi adót és a
biztosítási díjat tartalmaz-
zák. 

A szemétszállítás ára vala-
mivel több mint kilenc szá-
zalékkal emelkedik, ami a
kiskukás szállítás esetében
ürítésenként 18, a konténe-
reknél pedig fordulónként
726 forint növekményt je-
lent, azaz az új ár kiskukás
szállításnál 211, a lakossági
konténeres szállításnál pe-
dig 8361 forint. A szemétte-
lepen az átvételi ár hul-
ladékfajtánként eltérõ, átla-
gosan 4,3%-os a növekedés,
ugyanakkor továbbra is in-
gyenes a 400 kilogrammig
beszállított háztartási hulla-
dék és a sima föld. A folyé-
kony hulladék gyûjtése és
szállítása esetén köbméte-
renként durván 128 forint
árnövekedéssel kell számol-
ni. A lakossági szennyvízel-
vezetés térítési díja 160 fo-
rint + áfa köbméterenként.
Az eddigi gyakorlattal meg-
egyezõen a nem csatorná-
zott településrészen élõ la-
kosság a szennyvízelvezetés
lakossági díjával megegyezõ
térítési díjat fizeti. A folyé-
kony hulladék szállításának
lakossági díja és a nem csa-
tornázott településrészen
élõ lakosság által fizetett díj
közötti különbözetet az ön-
kormányzat téríti meg a
szolgáltatónak. 

Az önkormányzati tulajdo-
nú, szociális és az elõ-
takarékossághoz kötött bér-
lakások havi lakbére össz-
komfortos lakás esetén 136,
komfortos lakásnál 75, fél-
komfortosnál 33, komfort

nélküli esetében pedig 20 fo-
rint négyzetméterenként, a
lakbért január 1-jétõl 20
százalék áfa is terheli. A
költségelven megállapított
lakbér alkalmazása esetén a
lakbér havi mértéke 412 fo-
rint + áfa négyzetméteren-
ként. Felülvizsgálta a képvi-
selõ-testület az önkormány-
zat tulajdonában lévõ
dunakömlõdi köztemetõ te-
metkezési díjait, amelyek
nem változnak.

Két változás van a helyi
adókról és gépjármûadóról
szóló önkormányzati rende-
letben. Az építményadó vo-
natkozásában a kedvezmé-
nyes adómértékek megszû-
nése miatt a kisvállalkozá-
sokra, a mindenkire egysé-
gesen vonatkozó 3% adó-
mérték miatt jelentõs adó-
teher hárulna 2008-ban.
Ennek mérséklésére az elõ-
zõ adómérték helyett 1,8%-
os építményadó mértéket
vezettek be. Fontos, hogy ez
idén építményadó kiesést
nem eredményez, tekintet-
tel arra, hogy a Paksi Atom-
erõmû Zrt. az építményeit
újraértékeltette. A másik
változás az iparûzési adót
érinti. Eszerint a mentessé-
gi határt az árbevétel he-
lyett az adóalaphoz kötik, az
értékhatár változatlanul 2,5
millió forint. Állandó jelleg-
gel végzett iparûzési tevé-
kenység esetén az adó évi
mértéke továbbra is az adó-
alap 2%-a. 
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Megjelenik kéthetente, 4000 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Vida Tünde (Tel.: 20/398-4504)
Fõmunkatárs: Kövi Gergõ

Szerkesztõség: Paks, Dózsa Gy. u. 51–53. 
E-mail: paksihirnok@index.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374
Következõ megjelenés: 2008. január 25.

Címlapfotó: Molnár Gyula
Panorámakép: www.paksnet.hu

PAKSIHÍRNÖKA 45 perc
ifjúsági melléklet 

megjelenését
a Bau-Paks Kft.

támogatta.

Növekvõ kiadások
A családi költségvetés tervezésekor az országos változá-
sok mellett a helyi szolgáltatások árának növekedésével
is számolni kell. Pakson 2008. január 1-jétõl átlagosan 9-
10 százalékkal emelkedett többek között a víz, a távfûtés,
a szemétszállítás díja, illetve a helyi buszközlekedés. 
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A minimálbér január elsejétõl
havi 69.000 forint. Ami a sze-
mélyi jövedelemadót illeti, az
adókulcsok és az alsó kulcs
sávhatára nem változik. Egy-
ségessé válik azonban a mun-
kavállalóknak eddig két címen
járó adójóváírás, megszûnik a
kiegészítõ adójóváírás. Fel-
jebb tolják a jogosultsági jö-
vedelemhatárt, így a mostani-
nál sokkal többen élhetnek ve-
le, s ezzel csökkenthetik a bé-
rük után fizetendõ adót. Az
Országos Érdekegyeztetõ Ta-
nácson elfogadottaknak meg-
felelõen a munkavállalóknak
adott étkezési juttatások adó-
mentes határa emelkedik.
Melegétel utalvány esetében
ez az összeg 12 ezerre, hideg
étel esetében pedig 6 ezerre
nõ. Az iskolakezdési támoga-
tás adómentes felsõ határa
20.000 forintról a mindenkori
minimálbér 30%-ára emelke-
dik, azaz 2008-ban 20.700 fo-
rintra. Az önkéntes kölcsönös
egészség és/vagy önsegélyezõ
pénztárba fizetett munkálta-
tói hozzájárulás havi adómen-
tes összege a minimálbér 20
százalékáról 30 százalékra
emelkedik, azaz 13 ezerrõl
20.700 forintra. 

Az öregségi nyugdíj mini-
muma 27.130-ról 28.500 fo-
rintra emelkedik. Ezzel
együtt emelkedik valameny-
nyi, a nyugdíjminimumhoz
kötött szociális ellátás össze-
ge, így a gyes, a gyet, az ápo-
lási díj és az idõskorúak jára-
déka. 

2008-ban – az év eleji nyug-
díjemelés és a nyugdíjkorrek-
ciós program következõ lépé-
sének együttes hatására – át-
lagosan 6,5 százalékkal emel-
kednek a nyugdíjak. 

A családi pótlék összege az
egy és két gyermeket nevelõ

családok esetében gyerme-
kenként havi 500-600 forinttal
nõ, a nagycsaládosok, illetve
gyermeküket egyedül neve-
lõk családi pótléka ennél na-
gyobb mértékben, átlagosan
havi 1000-1100 forinttal nö-
vekszik. 

Emelkedik a szociálisan hát-
rányos helyzetû gyermekek
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményére jogosító jöve-
delemhatár. 2008-ban már
minden olyan gyermek jogo-
sult a kedvezményre, akinek
családjában az egy fõre jutó
jövedelem nem éri el az öreg-
ségi nyugdíjminimum 125%-
át, tartósan beteg, fogyatékos
gyermek, vagy egyedülálló
szülõ esetén pedig a 135% -át.
2007-ben ez a határ 120, illet-
ve 130 százalék volt. A kedvez-
mények köre bõvül, például a
bölcsõde, óvoda illetve az álta-
lános iskola 1-4. osztálya mel-
lett már az ötödik évfolyamos
gyermekek esetében is ingye-
nes az étkezés a rendszeres
gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosultaknak, a köz-
oktatás többi évfolyamán
50%-os a kedvezmény. Az
évente kétszer járó pénzbeli
támogatás az eddigi 5000 he-
lyett 5500 forint – derül ki a
Miniszterelnöki Hivatal Kor-
mányszóvivõi Irodájának tá-
jékoztatójából. 

Január 1-jétõl a háztartások
és a kisfogyasztók számára
9,8 százalékkal emelkedik az
áram ára, a közintézmények
általában 15-20, míg a vállal-
kozások döntõen 15-30 száza-
lékos emelkedésre számíthat-
nak. A lakosságnak 5, a cégek-
nek, közintézményeknek 4,3
százalékkal emelkedik a föld-
gáz alapára. 

A közlekedésben érvénybe
lépõ új szabályokra is érde-

mes odafigyelni. Az egyik vál-
tozás a pontrendszert érinti, a
közlekedési bûncselekménye-
kért és szabálysértésekért ki-
szabható pontokat kettõvel
megemelték. Egyes szabály-
sértéseknél így 1-5, gondatlan
bûncselekmény esetén 6,
szándékos bûncselekmény el-
követése esetén, mint például
az ittas vezetés, cserbenha-
gyás, segítségnyújtás elmu-
lasztása 9 pontot kapnak a
szabályszegõ jármûvezetõk.
Ha valaki eléri a 18 pontot,
akkor három napon belül ér-
tesíti a nyilvántartó a jegyzõt,
és bevonják az érintett jogo-
sítványát. Utánképzés önkén-
tes vállalásával van mód a
pontok számának csökkenté-
sére. Nem árt beszerezni lát-
hatósági mellényt, hiszen ja-
nuártól a gyalogosoknak la-
kott területen kívül kötelezõ a
használata, illetve, ha a gép-
jármû vezetõje illetve utasai
kiszállnak a jármûbõl, lakott
területen kívül szintén visel-
niük kell ilyen mellényt. A
szabálysértési helyszíni bír-
ság alsó határa háromezer fo-
rintra, a felsõ határa pedig
tízrõl húszezer forintra módo-
sult, tájékoztatott Bakonyi
László, a paksi rendõrkapi-
tányság közlekedésrendésze-
ti alosztályának vezetõje. 

A szociális törvény, illetve a
gyermekvédelmi törvény ese-
tében is történtek módosítá-
sok. A szociális törvény legje-
lentõsebb változása, hogy a
szociális alap- és szakosított
ellátásoknál behozta a gondo-
zási szükséglet vizsgálatát,
ezt a házi segítségnyújtásnál,
illetve idõsek otthonába való
beutalásnál kell alkalmazni.
Elõbbi esetében helyi bizott-
ság mûködik, ez azt jelenti,
hogy a kistérségben Paks és
Dunaföldvár jegyzõje köteles
egy háromtagú bizottságot
mûködtetni, amely a környe-
zõ települések vonatkozásá-
ban is ellátja ezeket a felada-
tokat, a bizottságok létreho-
zása jelenleg folyamatban
van. Házi segítségnyújtásban
legfeljebb napi négy órában

részesülhetnek az érintettek,
akinek ennél több gondosko-
dásra van szüksége, azt intéz-
ményi keretek között tudják
felvállalni. Ha igényli az idõ-
sek otthonába kerülést az
érintett, az ehhez szükséges
vizsgálatot már nem az emlí-
tett szakértõi bizottság végzi,
hanem az Országos Rehabili-
tációs és Szociális Intézmény.
Ha valamilyen okból ezt meg-
elõzõen bekerült az intéz-
ménybe a gondozott, akkor az
eljárást nem az otthonában,
hanem az intézményben vég-
zik el. Fontos, hogy a gondo-
zási szükséglet vizsgálatát
csak az újonnan gondozásba
vetteknél kell elvégezni, aki
már részesült az elmúlt évben
házi segítségnyújtásban vagy
az idõsek otthonába felvették,
azokra ez nem vonatkozik.
Változás van, bár nem gyöke-
res, a közgyógyellátásban.
Ennek lényege, hogy az ala-
nyi jogon jogosultak ellátása
ezentúl az eddigi eggyel
szemben két évre állapítható
meg, illetve a kiadott orvosi
igazolások, illetve azok alap-
ján született szakhatósági vé-
lemények 18 hónapig érvé-
nyesek. Nem változott a
gyógyszerkeret maximuma,
ami szakorvosi javaslat nélkül
6 ezer, szakorvosi javaslatra
12 ezer forint, az eseti keret
pedig változatlanul 6 ezer fo-
rint. A gyermekvédelmi tör-
vény tekintetében az illeté-
kességben van változás, ezen-
túl az illetékességet nem az
érintett lakóhelye, hanem tar-
tózkodási helye határozza
meg, mondta el Badics
Istvánné, a polgármesteri hi-
vatal szociális osztályának ve-
zetõje.

Januártól változtak az új
nyugdíjak megállapításának
szabályai, valamint az elõre-
hozott nyugdíj melletti mun-
kavégzés feltételei szigorod-
nak. Az ingatlanértékesítés-
hez kapcsolódó adózási szabá-
lyok is módosultak, így ennek
sem árt figyelmet szentelni,
érdeklõdni érintettség esetén. 
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Új év, új szabályok
Az új esztendõ beköszöntével számos változás lépett
életbe. Bármilyen területrõl legyen szó, érdemes utá-
nanézni, hogy a vonatkozó törvények mit tartalmaznak,
nehogy meglepetés érjen bennünket. A változásokból
összegyûjtöttünk egy csokorra valót.



Lapzártánk után tartott
rendkívüli ülést a képviselõ-
testület. Döntöttek arról,
hogy egy új szennyvíztelep
építésének elõkészítésére
nyújtanak be pályázatot.
Hajdú János elmondta, a Du-
nába eresztett, tisztított
szennyvíz jellemzõit illetõen
2010-ben olyan mértékben
megváltoznak a határérté-
kek, hogy azt a mostani telep
már nem tudja biztosítani. A
polgármester szerint nem
kapna mûködési engedélyt a
telep, mely amúgy is elavult.
Olyan szennyvíztisztítót sze-
retnének, amely azon túl,
hogy tudja tartani a paramé-
tereket, olcsóbb üzemelteté-

sû. Most az elõkészítésre,
mely a program elsõ lépcsõje,
igényelnek támogatást a
Környezetvédelmi Miniszté-

riumtól. Az ötvenmilliós pro-
jekthez 7,2 millió önrészt biz-
tosított a testület. A telep
megépítése hozzávetõlegesen
1,1 milliárdba kerül, amihez a
város 150-200 millió forint sa-

ját erõt biztosít majd. A ke-
rékpárút építése ismételten
napirendre került. Módosí-
tották a költségvetést, mert
az igényelt negyven helyett
harminchat milliót nyert az
önkormányzat, s a hiányzó
összeget biztosítani kellett.
Harmadikként a Városi Mú-
zeum igazgatói posztjáról
esett szó. A mostani igazgató
megbízatása 2008 nyarán jár
le. A képviselõ-testület pályá-
zatot hirdet az állásra, ennek
feltételeit határozták meg. –
Meg kell jelentetnünk a szak-
közlönyben, szakértõket kell
találnunk a bírálathoz. Ezút-
tal elég idõt szeretnénk adni
magunknak a döntésre – fo-
galmazott a polgármester.        
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Fotó: Gottvald Károly

A nyugdíjba vonulási láz
nem kerülte el a Hivatásos
Önkormányzati Tûzoltósá-
got sem. Tízen már év köz-
ben leszereltek, év végén
újabb tizenhárom kollegá-
tól búcsúztak. Köztük volt
Sátor Géza parancsnok is.
Utódjául a pályázók közül
Bán Attilát, a korábbi
parancsnokhelyettest vá-
lasztották. Az új parancs-
nok nem tervez nagy refor-
mokat, ami nem jelenti azt,
hogy a még jobb munka ér-
dekében nem lesznek fino-
mítások. 

Az új parancsnok 39 esz-
tendõs. Az általános iskolát

szülõfalujában, Õcsényben
végezte, a gimnáziumot
Bátaszéken. A katonaság
után került a Paksi Hivatá-
sos Önkormányzati Tûzol-
tóságra 1989. augusztus 1-
jén, tûzoltási és kárelhárí-
tási, majd tûzoltási és mû-
szaki mentési osztályveze-
tõ lett, 1997-tõl volt
parancsnokhelyettes. Bán
Attila elárulta, spontán öt-
let nyomán jelentkezett
tûzoltónak, mint ahogyan
az is véletlen, hogy Paksra
került, itt volt éppen hely.
Vonulós tûzoltóként kezd-
te, majd végigjárta a rang-
létrát, s parancsnok-he-
lyettesi posztig jutott. Fo-
lyamatosan képezte magát,
az elsõsegélynyújtó vizsgá-
tól a titokvédelmi képzésen
át az uniós és nukleáris is-
mereteket adó tanfolya-
mig, illetve a Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskola ké-
mia–pedagógia szakáig sok
mindent elvégzett. Az új
parancsnok úgy véli, elõ-
nye származik belõle, hogy
öt éven át beosztott tûzoltó
volt. Jó csapatba került, ta-
pasztalt, jó kollégák közé,

akik hamar befogadták az
újoncot. Bár mostanában
már nem mindig kell men-
nie, ma is szívesen kimegy,
ha vonulnak kollégái, hi-
szen – mint mondta –  min-
den eset más és más, és
mindegyikbõl lehet tanulni.
A többségében már nem
tûzhöz riasztják õket, ha
csak kismértékben is, de a
mûszaki mentések felé to-
lódott a hangsúly.

Említésre méltó a techni-
kai fejlesztés, ami az elmúlt
években végbe ment a pak-
si HÖT-nél. Ennek köszön-
hetõen megfelelõ a gépjár-
mûállomány, felszereltség.
Bán Attila szerint a mun-
katársak kicserélõdése sem
okoz gondot. Az új kollégák
jól képzettek, abban pedig
segítségükre lesznek, hogy
ehhez kellõ gyakorlatot is
szerezzenek. Az új pa-
rancsnok elárulta, szereti
munkáját, így hát örömmel
veszi át a stafétát Sátor
Gézától, akivel hosszú évek
óta szoros munkakapcso-
latban dolgoztak. Ez az oka
annak, hogy a feladatok
többsége nem jelent külö-

nösebben nagy újdonságot
számára, s annak is, hogy
nem tervez jelentõs válto-
zást, de azt mindenképpen
szeretné elérni, hogy a ve-
zetõgárda összetartó, fel-
adatára messzemenõkig
koncentráló, elhivatott
munkatársakból álljon.

Bán Attila beszámolt ar-
ról is, hogy már gondosko-
dott utódlásáról. A tûzoltá-
si és mûszaki mentési osz-
tályvezetõi feladatokat a
jövõben Vácz János tûzoltó
hadnagy látja el. A pa-
rancsnok-helyettesi poszt
betöltésére pedig Pfeffer
József õrnagyot kérte fel. –
Ehhez az állománytábla
módosítása szükséges, ami-
hez meg kell szereznünk a
város polgármestere, vala-
mint az Országos Kataszt-
rófavédelmi Fõigazgatóság
hozzájárulását – tette hoz-
zá. A módosítás azért szük-
séges, mert az állomány-
tábla szerint a tûzoltási és
mûszaki mentési osztályve-
zetõ a parancsnokhe-
lyettes. Bán Attila elmond-
ta, Vácz János korábban
szolgálatparancsnok volt,
az utódlásáról még nem
döntöttek.                            

-vt-

A parancsnok nem tervez reformokat

Döntés után
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Fotó: Molnár Gyula

Eredményes évet tudhat
maga mögött a városi mû-
velõdési központ. Amint azt
Darócziné Szalai Edit el-
mondta, felkészült és elhi-
vatott munkatársainak kö-
szönhetõen színes, sokrétû
programokat kínált az in-
tézmény. Huszonöt pályáza-

tot nyújtott be a kht., mely-
bõl tizennyolc eredményes-
nek bizonyult, egyet pedig
még nem bíráltak el. 

– A „sok kicsi sokra megy”
elv alapján igyekeztünk
minden lehetõséget megra-
gadni – mondja az igazgató.
– Természetesen a kiírt pá-
lyázatok meghatározták le-
hetõségeinket, de mégis si-
került három szemponthoz
tartanunk magunkat: egyik
célunk a szokásos rendezvé-
nyeink színvonalának meg-
õrzése és fejlesztése volt,
ehhez a helyi és a megyei
önkormányzathoz, a Nem-
zeti Kulturális Alap Igazga-
tóságához is pályáztunk. A
határon túli középiskolások
olvasótáborára, az alkotótá-
borra, a Ki mit tud?-ra és a

hagyományõrzõ progra-
mokra 650 ezer forinttal
több jutott, a Magyar Gaz-
daságfejlesztési Központ-
nak köszönhetõen pedig
kulturális, gasztronómiai és
sportprogramokra költhet-
tünk másfélmillió forintot.
A Gyermek és Ifjúsági
Alapprogramtól elnyert 250
ezer forintnyi támogatással
hirdettük meg idén is a
komplex nomád tábort, kö-
zel ennyit nyert a dunaköm-
lõdi Hazajáró Diákok Klub-
ja is – összegzi az ügyveze-
tõ. Másik céljuk az új prog-
ramok megvalósítása volt.
Ilyen a siketek és nagyot-
hallók integrált tábora,
melyhez háromszázezer fo-
rint támogatást kaptak, de
egyéb nyári táboraikban is

több száz kisdiákot fogad-
tak. Új programként vezet-
ték be a szépkorúak hetét,
az extrém sportnapot, a
hangoskönyvet és a Kultúr-
házak éjjel-nappal akciót.
Végül pedig eszközállomá-
nyuk bõvítését is szem elõtt
tartották. – Ennek fejlemé-
nye idei elsõ újdonságunk
is: januárban két számító-
géppel gazdagodik az e-Ma-
gyarország Pont-ként mû-
ködõ könyvtárunk. Ezt a
Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium finanszírozza
– teszi hozzá a friss hírt az
igazgató. Az új esztendõben
is biztosítani kívánja hagyo-
mányos szolgáltatásait a
Paksi Közmûvelõdési Kht.
Ezen kívül nagy figyelmet
szentelnek majd a
Dunakömlõdi Faluház 15
éves évfordulójának, és ju-
bileumhoz érkezik a mûve-
lõdési központ is: novem-
berben ünneplik majd át-
adásának harmincadik év-
fordulóját.                        -s-

Sikerrel pályáztak programjaikra
Huszonöt pályázatot nyújtott be, rendezvényein mintegy 120 ezer fõ fordult meg.
Ezekkel az adatokkal jellemezhetõ röviden a Paksi Közmûvelõdési Kht. vagyis a
városi mûvelõdési központ tavalyi munkája.

Visszafogottabb volt a
szakorvosi rendelõk beteg-
forgalma a vizitdíj beveze-
tését követõen – ez derül ki
abból az összegzésbõl,
melyben a betegek új fize-
tési kötelezettségeinek kö-
vetkezményét tekintették
át decemberben. A Paksi
Háziorvosi Szolgálat és a
Szakorvosi Rendelõintézet
vezetõje, dr. Pásztor Hilda
elmondta: míg a háziorvos-
oknál a betegszám a tavalyi
adatokkal összehasonlítva
változatlan maradt, addig a
szakorvosi rendelõ forgal-

ma mintegy 22%-kal csök-
kent az intézkedést követõ
idõszakban, majd az õszi
hónapokban indult ismét
emelkedésnek. – A besze-
dett díjak nem befolyásol-
ják számottevõen az intéz-
mény költségvetését,  hi-
szen az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztárral
kötött szerzõdés értelmé-
ben a vizitdíj helyben ma-
rad ugyan, azonban a szo-
kásos finanszírozás mérté-
ke a vizitdíj bevezetésével
csökken – szögezi le az
igazgató. Januártól újabb

változásra kell ügyelni a
rendeléseken: különvált a
mentés és a betegszállítás.
– Már az orvosok rendelke-
zésére áll annak a négy
Tolna megyei betegszállí-
tással foglalkozó szolgálta-
tónak az elérhetõsége,
amely az orvosi felügyele-
tet nem igénylõ betegek
szállítására igénybe vehe-
tõ. Ezentúl két szekszárdi,
egy dombóvári és egy ta-
mási egység végzi ezt a fel-
adatot – teszi hozzá. A be-
tegszállítást ellátó négy
szolgáltató területileg igen
távol esik Pakstól. Dr.
Pásztor Hilda elmondta,
hogy pályáztak ugyan helyi
egység kialakításának fi-
nanszírozására, de nem
jártak sikerrel. A további
lépések elõtt azonban meg-
várják a betegszállítók le-
terheltségének tényleges
adatait.                          -s-

Csökkent a betegforgalom

A 2007. évi vizitdíj-elismervények értékének egy részét
az idei év elsõ két hónapjában még vissza lehet igényel-
ni az önkormányzat igazgatási osztályán. Külön kell
gyûjteni a háziorvosnál, külön a szakorvosnál történt
befizetések igazolását, valamint a kórházi napidíj befi-
zetésérõl szóló elismervényeket. Ha valamelyikbõl több
mint húsz darab van, akkor a húsz feletti rész értékét
téríti vissza az önkormányzat.  

Harminchat millió forintot
nyert a paksi önkormány-
zat kerékpárút létesítésé-
re. Városunk az Új Ma-
gyarország Fejlesztési
Terv Dél-dunántúli Opera-
tív Program elsõ nyertesei
között van. A döntéshozók
hét pályázatot támogattak.
Paks a biztonsági út men-
tén a Jedlik Ányos utca és
6-os számú út közötti sza-
kaszon haladó kerékpárút
kialakításához kap 75%-os
támogatást. Az építési be-
ruházás eredményeként
közel ezerötszáz méter
hosszú, két méter széles,
gyalogosforgalommal nem
kombinált kerékpárút és -
tároló létesül, amely – mi-
ként a hivatalos megfogal-
mazás szól – alkalmas a na-
pi hivatásforgalom környe-
zetkímélõ és biztonságos
lebonyolítására. A szerzõ-
dés szerint 2008 végéig ké-
szül el a kerékpárút. 
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Fotó: Vida Tünde

Tizenkilencedik alkalommal
adták át múlt év végén a Gá-
bor Dénes-díjat. A kitünte-

téssel olyan szakembereket
díjaznak, akik jelentõs tudo-
mányos, szellemi-mûszaki al-
kotást hoztak létre, vagy te-
vékenységükkel hozzájárul-
tak a környezeti értékek
megõrzéséhez. A Novofer
Alapítvány kuratóriumának
döntése alapján ebben az év-
ben dr. Kocsis István gépész-
mérnök, Szoboszlai György
gépészmérnök, Arányi Péter
vegyész, Farkas Péter gé-
pészmérnök, Kálmán Erika
vegyész, Fésüs László bioké-

mikus és Hadlaczky Gyula bi-
ológus részesült Gábor Dé-
nes-díjban. A Magyar Villa-
mos Mûvek Zrt. vezérigazga-
tója, dr. Kocsis István a paksi
atomerõmû – az Országgyû-
lés által is elfogadott – üzem-
idõ-hosszabbítási és teljesít-
ménynövelési stratégiájának
kidolgozásában és a kettes
blokki üzemzavar következ-
ményeinek elhárítási munká-
iban betöltött szerepéért
kapta az elismerést. A díj
odaítélésében szerepet ját-

szott a kis- és közepes aktivi-
tású hulladékok és kiégett fû-
tõelemek ideiglenes és tartós
tárolására vonatkozó straté-
gia tudományos, mûszaki,
gazdasági, környezetvédelmi
és biztonságtechnikai kon-
cepciója kidolgozásának irá-
nyításában és végrehajtásá-
nak felügyeletében tanúsított
kiemelkedõ tevékenység is.

Az elismerést a parlament-
ben rendezett ünnepségen
Kákosy Csaba gazdasági és
közlekedési miniszter és
Garay Tóth János, az alapító
Novofer Alapítvány kuratóri-
umának elnöke adta át. -vt-

Elismerés dr. Kocsis Istvánnak

Lõrincz László úgy tájékoz-
tatott, hogy december 17-én
úgy álltak fel a tárgyalóasz-
taltól, hogy januárban szak-
értõk bevonásával folytat-
ják az egyeztetést, de a
munkáltatók egy részéhez
eljuttatott levelek számuk-
ra azt jelezték, meghiúsulni
látszik a tárgyalásos megol-
dás. A PADOSZ (Paksi
Atomerõmûben Dolgozók
Szakszervezete) elnöke ki-
fejtette, az erõmû vezetése
35 munkakört sorolna su-
gárveszélyes kategóriába,
ami csupán 300 munkaválla-
lót jelent a jelenlegi 2150-
nel szemben. Az eddigi gya-
korlat szerint az elsõ 10 év
után 2, majd ötévenként
újabb 1-1 évvel korábban
mehetett nyugdíjba, aki
ilyen munkát végzett. Ezek-
nek a dolgozóknak egyéb
kedvezmények is járnak,
így 30%-os bérpótlék, 36
órás munkahét, közismer-
ten a szabad péntek, illetve
az egészségügyi szabadság.
A szakszervezeti vezetõ
szerint az eddigi gyakorlat

törvényes és jogszerû. Sze-
rinte az õ álláspontjukat
erõsíti egy 2007 novemberé-
ben életbelépõ módosítás,
ami azt mondja, hogy a 2006
december végi állapotot
fenn kell tartani 2010. de-
cember 31-ig. Egy törvény-
módosítás viszont többlet
adóterhet ró a korkedvez-
ményt nyújtó munkáltatók-
ra. Ez 2008-tól növekvõ
mértékû, 2010-ben éri el a
tervezett 13 százalékos
mértéket. A szakszervezeti
vezetõ szerint az így jelent-
kezõ többletkiadás miatt
csökkentik a sugárveszé-
lyes kategóriába sorolt
munkaköröket. A jogsza-
bály szerint az tekinthetõ
sugárveszélyes munkakör-
ben foglalkoztatottnak, aki
minden munkanapján leg-
alább három órát  ionizációs
sugárzásnak kitett munka-
helyen dolgozik. 

A nyugdíj korkedvez-
ményrõl szeptember óta
folyt egyeztetés az atom-
erõmûben.

– A munkáltató többször

tájékoztatta levélben a
szakszervezeteket állás-
pontjáról, s mindig kész
tárgyalni az érdekképvise-
letekkel – fogalmazott
Mittler István. A kommuni-
kációs fõosztályvezetõ el-
mondta, azon túl, hogy jog-
szabály írja elõ, milyen
munkakörök tartoznak su-
gárveszélyes kategóriába,
az atomerõmûben január el-
sejétõl bevezetik az integ-
rált mûködési modellt. A
több éves elõkészítõ munka
során az ehhez szükséges
felméréseket elvégezték,
megtörtént a munkakörök,
szakmai feladatok, hatáskö-
rök és felelõsségi körök
egyértelmû meghatározása.
Mittler István rámutatott,
az atomerõmû eddig is, ez-
után is biztosítja a kollektív
szerzõdésben meghatáro-
zott kedvezményeket, így
például a dolgozók egyéb
jogosultságai megmarad-
nak. 

A sztrájkbizottság január
negyedikén alakult meg a
PADOSZ és a Munkásta-

nács részvételével. A har-
madik érdekképviselet, a
MÉSZ, nem csatlakozott a
kezdeményezéshez. Berkes
Sándor elnök kifejtette,
hogy tekintettel arra, hogy
jelenleg tárgyalásban van-
nak, és úgy látják, hogy ez
elõrehaladó, nem tartják
helyesnek ezt a lépést. Õk,
mint hangsúlyozta, ügyel-
nek a jogszerûségre, s ad-
dig nem élnek ilyen eszköz-
zel, amíg van tárgyalási haj-
lam és kompromisszum-
készség a másik félben. A
MÉSZ a tárgyalásokon
ugyanúgy részt vesz, mint a
többi fél. Kedden asztalhoz
ültek a felek és megállapod-
tak a szakértõi tárgyalások
menetében.       Vida Tünde

Eltérõ álláspontok a korkedvezményrõl 
Sztrájkbizottságot hozott létre a paksi atomerõmû két szakszervezete, mert úgy íté-
lik meg, hogy a munkáltatóval a nyugdíj korkedvezmény ügyében folytatott tárgyalá-
saik meghiúsultak. A PADOSZ és a Munkástanács döntött így, a MÉSZ viszont nem
csatlakozott.
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Számos példa jelzi: az atom-
erõmû város iránti elkötele-
zettsége nem merül ki az
iparûzési adó fizetésében.
Apróbb-nagyobb segítséget
nyújt a város, illetve annak
intézményei, szervezetei el-
képzeléseinek megvalósításá-
hoz. Az elmúlt évek során el-
készíttette a katolikus, a re-
formátus, legutóbb pedig az
evangélikus templom kivilá-
gítását, melyet a város üze-
meltet. Az atomerõmû építet-
te a jégpályát, segíti a város
élvonalbeli futballklubját,
részt vállal alapítványok tá-
mogatásában. Az erõmûben
már nem használt, de a város
technikai igényeit még kielé-
gítõ berendezéseket, szivaty-
tyúkat, számítógépeket a vá-
ros rendelkezésére bocsátot-
ta. Az önkormányzat által ki-
alakított egynapos sebészet-
re a társaság altatógépet vá-
sárolt. Az együttmûködés
újabb, szép példája egy olyan
optikai kábelrendszer kiépí-
tése, mely Kovács József és
Hajdú János szerint is való-
színûleg páratlan Magyaror-

szágon. Az atomerõmû vezér-
igazgatója elmondta, a háló-
zat kiépítésének gondolata
akkor vetõdött fel, amikor
Paksra telepítették az MVM
Holding néhány cégét, s biz-
tosítani akarták köztük, az
erõmû, illetve az Erzsébet
szálló között a számítógépes
kapcsolatot. A városvezetés-
sel egyeztetve úgy határoz-
tak, a közelben fekvõ közin-
tézményeket is rákötik az op-
tikai kábelre. A vezérigazga-
tó rámutatott, a hálózat jó
alapot jelent a jövõbeni fej-
lesztésekhez is. Hajdú János
arról számolt be, hogy a köz-
intézmények zöme a kábelhá-
lózat tervezett vonalára
esett, így csupán néhány ma-
radt ki, így a tûzoltóság és a
rendelõintézet, illetve az
atomerõmû érdekeltségi kö-
rébe tartozó ASE és ESZI
sportcsarnok. A város pol-
gármestere úgy véli, 2008 kö-
zepére, rosszabb esetben vé-
gére ezeket kivéve gyakorla-
tilag az összes intézmény és
az atomerõmû között ingye-
nes lesz a telefonkommuniká-

ció, kifelé pedig a mostani ár
negyedéért telefonálhatnak.
– Megkapjuk azokat a ked-
vezményeket, amit az atom-
erõmû egyébként is élvez a
nagysága miatt. Ezen a kábe-
len egy szélessávú inter-
netelõfizetéssel gyakorlatilag
majdnem ingyen jut hozzá in-
tézményeink 600-800 számí-
tógépe az internetszolgál-
tatáshoz – mondta. Hajdú Já-
nos hozzátette, már honosít-
ják azt a belsõ kommunikáci-
ós rendszert, amilyet az
atomerõmû is használ. Ehhez
szintén komoly segítséget
kaptak. – Egyedi, különleges,
nagyon példamutató lesz ez a
kommunikációs rendszer –
mutatott rá a polgármester. 

Az erõmû és a város elsõ
embere elmondta, példamu-
tató együttmûködésben dol-
goznak segítve egymás el-
képzeléseit. – Mára nyilván-
valóvá vált mindenki számá-
ra, hogy csak közösen lehe-
tünk sikeresek, külön-külön
nem – fogalmazott Kovács
József vezérigazgató, aki sze-
rint a sikeres együttmûködés

titka, hogy tiszteletben tart-
ják egymás feladatát, szerep-
körét. Hajdú János elmond-
ta, Paks egy jól mûködõ, biz-
tonságos atomerõmû létében
érdekelt. – Együttmûködés-
re, sõt sikerre vagyunk ítél-
ve, ha megtaláljuk a kapcso-
lódási pontokat és a hangot
egymással – fogalmazott a
polgármester. 

A közös munka – mint el-
mondták – 2008-ban folytató-
dik. – Mozgalmas év lesz, sze-
retnénk munkahelyet terem-
teni, segíteni a gazdaság fel-
lendülését. Tervezzük egy
adatközpont felépítését, illet-
ve egy úgynevezett backstart
erõmû létesítését – vette sor-
ra Kovács József. A vezér-
igazgató kifejtette egy 49 me-
gawattos biomassza tüzelésû
erõmûvet terveznek, ami az
erõmû blokkjainak visszain-
dítását tenné lehetõvé. Ez
évente 250 ezer tonna tüzelõ-
anyagot igényel, melynek
elõállításához közel 20 ezer
hektárnyi területen kell foly-
tatni mezõgazdasági terme-
lést.                                 vida

Egyedülálló városi kommunikációs rendszer

Madáretetõ-készítõ pályá-
zatot hirdetett a Duna-
kömlõdi Faluház és a
Dunakömlõdi Ifjúsági Klub
Közhasznú Egyesület. Akci-
ójuk célja, hogy segítsenek a
madaraknak a túlélésben, hi-
szen a telet nagyon megsíny-
lik élelem hiányában. A pá-
lyázaton bárki részt vehet.
Elsõsorban praktikus, ter-
mészetes anyagból készült
madáretetõk készítésére
buzdítanak a szervezõk, hi-
szen a legjobbakat nem csak
díjazzák, hanem készítõje
nevének feltüntetésével
Dunakömlõd közterületén el
is helyezik. A beadási határ-
idõ lapunk megjelenésekor
járt le, az eredményhirde-
tést 17-én tartják.

Megalakult a „Duna össze-
köt” Leader csoport akció-
csoportja, miután a földmû-
velésügyi tárca szakállam-
titkára elõzetesen elismert
csoporttá nyilvánította.
Négy tagot: Boda Jánost,
Bach Jánost, Bedi Gyulát
és Koday Józsefnét válasz-
tották, illetve Kuti Imréné
személyében elnököt, Illés
Attila személyében pedig
elnökhelyettest. A tagok és
tisztségviselõk képviselik
az önkormányzatokat, vál-
lalkozókat és civil szférát
egyaránt. Veres Imre, a he-
lyi vidékfejlesztési iroda
vezetõje elmondta, most te-
lepülés-, vállalkozás- és
szolgálatfejlesztési tervet
kell készíteni, ki kell dol-
gozni a jövõképet telepü-
lésre és térségre bontva.

Erre négy hónap áll ren-
delkezésükre.

Az Együtt a parlagfû ellen
Alapítvány matricatervezõ
pályázatot hirdet. A pályázat
2008 nyarára tervezett akció-
jukhoz kapcsolódik. Végigjár-
ják a várost, s azoknak a ház-
tulajdonosoknak, akik portája
virágos, tiszta és rendezett,
„virágos matricát” adnak. En-
nek megtervezésére buzdít-
ják a felsõ tagozatos és közép-
iskolás diákokat. A fõdíj egy
tízezer forintos könyvvásárlá-
si utalvány. Az alkotásokat
február 8-ig az Együtt a par-
lagfû ellen Alapítvány Geszte-
nyés utcai székhelyén kell le-
adni.

A Szülõföld Alap „Önkor-
mányzati együttmûködési, In-

formatikai és Média Kollégiu-
mának” pályázati felhívása a
határontúli magyar együtt-
mûködéseket támogatja min-
den évben. A Fortuna rádió
alapítványa, a Paksi Forrás
Alapítvány arra pályázott,
hogy a Paks testvérvárosá-
ban, Kézdivásárhelyen mûkö-
dõ magyar Siculus rádióval, és
a vajdasági, szintén magyar
Rádió Becsével mûködik
együtt. A pályázat tartalma
szerint január 1-jétõl május
31-ig a Fortuna rádió napi eu-
rópai uniós híreket fog gyár-
tani a két rádióba magyar
nyelven. A híreket komplett
hanganyagként küldi át nap
mint nap. A napi eu-s híreket
természetesen a Fortuna rá-
dió is közzéteszi minden nap
15:00 órakor. A támogatás ér-
téke félmillió forint. -vt-

Röviden
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Közösségi nappal zárták az
éves programok sorát és egy-
ben a 2007-es évet Biritón. A
lakosságot közös disznóvá-
gásra, illetve karácsonyi ün-
nepségre várták. Egy több
mint száz kilogrammos disz-
nót vágtak le, amelyet a

Madagro Kft. ajánlott fel. A
fõböllér szerepét Dóczi Attila
vállalta, irányításával bõven
készült hurka, kolbász,
amelybõl mindenki otthon
megsütött egy-egy tepsivel az
esti záró vacsorára. A közös-
ségi háznál is volt sütés-fõzés,

jóféle töltött káposzta illata
szállt, de nem hiányzott az ét-
lapról a frissen sült pecsenye
sem. Az ízletes ételek mellett
a decemberi hidegben a szor-
goskodóknak egy kis pálinka
vagy egy pohár forralt bor is
jólesett. A bõséges vacsorán
nem tálaltak fel mindent, úgy
döntöttek, hogy sonkát, csül-
köt, szalonnát füstölnek, s
ezeket késõbb közös rendez-
vényeken fogyasztják majd
el. Este ünnepi mûsort adott
elõ helyi gyerekekbõl szerve-
zõdött kis csapat László Bol-
dizsárné vezetésével, versek-
kel és zenével tették emléke-
zetessé a találkozót. Az ün-
nepség részeként ajándék-
csomaggal köszöntötték a te-
lepülésrészen élõ nyugdíjaso-
kat és a tíz évesnél ifjabb gye-
rekeket. Mindezek után, aki-
nek kedve volt, táncra is per-

dülhetett, a hajnalig tartó
mulatságon Szekeres Attila
szolgáltatta a zenét. Far-
kasfalvi József, a településré-
szi önkormányzat képviselõje
elmondta, kicsit szomorúak
voltak, hogy a második kará-
csonyi közösségi napra keve-
sebb vendég érkezett, mint az
elsõre, annak viszont nagyon
örültek, hogy ez alkalommal a
településen élõk közül nagyon
sokan ott voltak. Az év végi
összejövetelt 2008-ban is sze-
retnék megismételni, de elõt-
te még egy nagy rendezvény
mindenképpen vár a közös-
ségre, már szervezik a máso-
dik nyári biritói napokat.
Emellett szeretnének tovább-
ra is közös kirándulásokat,
rendszeres táncos esteket
szervezni, illetve farsangi
program is szerepel az idei
tervek sorában.   -gyöngy- 

Biritói disznótor

Amennyiben megfelelõ
mennyiségû és minõségû a
hó, üzemel a dunakömlõdi
sípálya. Megközelítése nem
egyszerû, néhány száz mé-
teres földút vezet a pályá-
hoz, kiépített parkoló nincs.
Nem kell égbenyúló he-
gyekre sem számítani, vi-
szont a sísport szerelmesei
itt is kárpótolhatják magu-
kat, ha nincs idejük vagy
pénzük hegyekbe utazni. A
pálya tengerszint feletti ma-
gassága csupán 125-185 mé-
ter, ami természetesen mes-
sze nem a legideálisabb, de
mivel talaja füves, és az öt-
ven-száz méter széles rét
északi, hótartó lejtõn fek-
szik, akár már tíz centi hó
esetén is használható. A
kömlõdi pálya 300-350 mé-
ter hosszú, a szintkülönbség
hatvan méter. A domb tete-
jére egy 320 méteres kam-
pós felvonó visz fel. Az
egyedi kampókat a pálya
üzemeltetõje biztosítja.

Szabó Pál üzemeltetõ el-
mondta, a hó mennyisége és

minõsége határozza meg,
mikor mûködik a felvonó. A
felvonó kapacitása óránként
négyszáz fõ. A tetõre három
perc alatt lehet feljutni. Ál-
talában délután 4 órakor he-
lyezik üzembe a felvonót,
melynek használatáért egy
nap ezerkétszáz forintot kell
fizetni.

A pálya üzemeltetõi szíve-
sen várják a snowboard-
osokat is, a szánkózóknak
pedig külön pálya áll rendel-
kezésre. A havas napokon a
felvonó este is üzemel, a pá-
lyákat fényszórókkal világít-
ják meg. 

Szabó Pál elmondta, az õ
ötlete és tervei alapján ké-
szült a felvonó. A dunaköm-
lõdi sípálya építése a '80-as
évek közepére nyúlik vissza,
amikor néhány síelni szeretõ
ember összefogott és a paksi
atomerõmû segítségével
megvalósította azt. A pályá-
ról a sielok.hu honlapon
részleteket is találhat az ér-
deklõdõ.             

Vida Tünde

Sípálya a kömlõdi dombokon
Rövid idõn belül kétszer zsák-
mányoltak jelentõs összeget
trükkös tolvajok idõs embe-
rektõl. Heisler Judit úgy tájé-
koztatott, hogy az eddig még
ismeretlen elkövetõk a polgár-
mesteri hivatal dolgozóinak
kiadva magukat négyszázezer
forintot loptak el egy idõs
hölgytõl csütörtökön a délelõt-
ti órákban. 10 és fél 11 között
egy férfi csengetett be a csalá-
di házban élõ idõs hölgyhöz az-
zal, hogy a polgármesteri hi-
vataltól hozott hetvenezer fo-
rintot, amit a néni a jó munká-
jáért nyert. Azt kérte az idõs
hölgytõl, hogy mutasson egy
húszezres bankjegyet, azt le
kell pecsételnie. A férfi ekkor
megfigyelte, hol a pénz, és el-
emelt négyszázezer forintot. –
Két férfi volt a helyszínen, de
a néni nem tudta õket megfi-
gyelni, egyikükrõl annyit tu-
dunk, hogy sötét volt a ruhá-
zata és kb. 170 cm magas, vé-
kony testalkatú – mondta el a
paksi rendõrkapitányság saj-
tóreferense. Hozzátette, de-
cember 29-én, nem sokkal dél

elõtt egy idõs nõ lakásán egy
férfi jelent meg azzal, hogy az
önkormányzat munkatársa, és
segélyt hozott. Az asszonyt
pénzváltásra kérte, s megfi-
gyelte, hol tartja a pénzét. Itt
is négyszázezer forint volt a
trükkös tolvajok zsákmánya.
Ennél az esetnél egy férfi és
egy nõ volt a helyszínen. A fér-
fi magas, vékony testalkatú,
sötét bõrû és hajú. A nõ ala-
csony, kövér testalkatú, sötét
bõrû és hajú. Fehér színû, kis-
méretû gépkocsival voltak. In-
formációink szerint nagyon
körültekintõen választják ki a
tolvajok áldozataikat. Nagyon
idõs, 80-90 éves, családi ház-
ban egyedül élõ embereket
keresnek meg. Heisler Judit –
mint korábban többször –, fel-
hívta a figyelmet arra, hogy
ilyen nagy összeget senki ne
tartson otthon. Hozzátette,
pénz csak postások visznek
házhoz. A rendõrség várja
azok jelentkezését, akik ezek-
rõl, vagy hasonló esetekrõl in-
formációval rendelkeznek.         

-vt-

Trükkös tolvajok
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Fotó: Vida Tünde

Az oktatási törvény legutób-
bi módosítása lehetõvé teszi,
hogy a nevelési tanácsadó az
iskolapszichológusi ellátást
is felvállalja. Mivel a város-
ban egyes általános iskolák
részérõl ez igényként jelent-
kezett, a Paks Térségi Peda-
gógiai Szolgáltató Központ-
nál úgy döntöttek, hogy a
2007-2008-as tanévben elin-
dítják a szolgáltatást az ön-
kormányzati fenntartású ál-
talános iskolákban. Igaz,
egyelõre csak Pakson és kí-
sérleti jelleggel, kaptunk tá-
jékoztatást Király Gabriellá-
tól, a központ igazgatójától.
Az is szerepet játszott a dön-
tésben, hogy ezáltal szoro-
sabb kapcsolat alakul ki az
iskolák és az intézmény kö-
zött. Jelenleg heti egy-két
órában két szakember,
Nagy Mariann és Brázay
Bernadett pszichológusok
végzi ezt a tevékenységet. 
Az iskolapszichológus elsõ-
sorban konzultációt folytat,
terápiát nem végezhet, ah-
hoz nem adottak a körülmé-
nyek. Az ellátás lényege,
hogy a szülõ, pedagógus, di-
ák számára lehetõséget te-
remt beszélgetésre. Ennek
során feltárhatja a szakem-
ber, hogy az adott probléma
eseti vagy tartós a gyermek
életében. Ha utóbbiról van
szó, akkor továbbléphetnek
a szolgáltató központhoz.
Nagy Mariann elmondta, az
elmúlt hónapok tapasztala-
tai alapján látható, hogy a
program folytatása esetén
magasabb óraszámra lenne
szükség. A jelenlegi ellátást
belsõ átcsoportosítással ol-
dották meg, külön szakem-
ber nem állt rendelkezésre.
A jövõben a szakszolgálat az
igények alapján végzett fel-
adatátcsoportosítással tud-
ná csak mûködtetni az ellá-
tást.                          -gyöngy-

Pszichológusok
az iskolában

Fél év óta mûködik turisztikai
információs irodaként a Tensi
Utazási Iroda Pakson. A tour-
inform iroda megszûnése
után bízta meg Hajdú János
polgármester a feladatok ellá-
tásával az irodát. Czink Dóra
elmondta, az elmúlt hónapok
tapasztalatainak birtokában
folytatják a közös munkát. Az
irodavezetõ beszámolt róla,
hogy feladatuk a Paks iránti
idegenforgalmi érdeklõdés
fellendítése, de nem feledkez-
nek meg a térség turisztikai
értékeinek népszerûsítésérõl
sem. Elsõ lépésként – mint
megírtuk – egy paksi Duna-
partot idézõ sarkot alakítot-
tak ki irodájukban. Itt hozzá-
juthatnak az érdeklõdõk a vá-
rost bemutató kiadványokhoz.
Turisztikai hírlevelet készíte-
nek, melyet háromezer e-mail
címre juttatnak el. Ebben a
paksi programokra hívják fel
a figyelmet. A címlistában
utazási és tourinform irodák,
szakújságírók és az iroda ügy-
felei szerepelnek. Czink Dóra
elmondta, megkeresték a tér-
ség turisztikai vállalkozásait,
önkormányzatait, hogy egy
adatbázisban szerepeltessék
õket. – Mindenhol jó szívvel
fogadták jelentkezésünket,
kiváló szakmai együttmûkö-
dést alakítottunk ki elsõsor-
ban a Tolna Megyei Turiszti-
kai Kht.-val, kapcsolatban ál-
lunk az országos tourinform
hálózattal – tette hozzá. Az
iroda a Tolna megyei standon
jelenteti meg és mutatja be

Paks turisztikai kínálatát az
idei utazási kiállításon, melyet
február végén Budapesten
rendeznek. Jelenleg egy in-
gyenes prospektus összeállí-
tásán dolgoznak, s tervezik
egy saját turisztikai honlap el-
készítését. – Részt veszünk
annak a komplex turisztikai
pályázatnak az elkészítésén,
melyet Dunaföldvárral közö-
sen kíván benyújtani Paks vá-
rosa – tette hozzá az irodave-
zetõ. Többféle programcso-
mag készült, olyan is, ami egy
napba sûríti a látnivalókat, il-
letve többnapos is. Czink Dó-
ra szerint sikerült olyan egye-
di elemeket beépíteni, amitõl
joggal várják, hogy felkelti az
utazók érdeklõdését. Új att-
rakciót nem terveznek, a
Lussoniumot, képtárat, Du-
na-partot szeretnék megmu-
tatni, a vendégeket a Sárgö-
dör téren és a Városi Múze-
umban is szívesen látnák. Ez
utóbbiak fejlesztése is beke-
rült a programba. Horváth
Margit sajtóreferens elmond-
ta, a Városi Múzeumot a Deák
ház felújításával szeretnék
fejleszteni, bõvíteni, illetve a
Sárgödör téren is terveznek
fejlesztéseket, például egy
borpalackozót. 

A Deák ház felújítása régi
vágya az önkormányzatnak,
az elõkészületek már megtör-
téntek, kiürítették a szükség-
lakásokat, kiköltöztették a
rendelõt, leverték a falakról a
vakolatot, vizsgálják az épület
állapotát. A tervek szerint a

padlásteret beépítik majd, így
mintegy ezer négyzetméteres
kiállítótérre tesznek szert, tá-
jékoztatott dr. Váradyné
Péterfi Zsuzsanna. A múze-
um igazgatója elmondta, a
földszinten Paks múltját mu-
tatják be az õskortól a 19. szá-
zadig. A padlástérben termé-
szettudományos tárlatot ren-
deznének be a Dunát közép-
pontba helyezve. Nem csak a
folyó élõvilágát, hanem példá-
ul a hozzákapcsolódó mester-
ségeket is megismerhetné a
látogató. Az ugyanezen a tel-
ken álló kisebb épületben a
város életében meghatározó
szerepet betöltõ konzervgyár
múltját idézik fel. Ez a tervek
szerint a másik kettõvel ellen-
tétben nem állandó tárlat
lesz, de hosszú idõn át láthat-
ja majd a közönség. Az igaz-
gatónõ beszámolt róla, hogy
elkészítették a kiállítások té-
matervét, ami tárlatonként
száz-száz oldalt tesz ki. Az
anyag összeállításában rajta
és munkatársain kívül a Ka-
posvári Múzeum szakemberei
is részt vettek, õk a termé-
szettudományi terület kér-
déskörét dolgozták fel. Hor-
váth Margit úgy tájékozta-
tott, hogy a pályázat másfél
milliárdos nagyságrendû. Ez
magába foglalja a dunaföld-
vári elképzeléseket, valamint
egy atomerõmû látogatóköz-
pontját kiváltó energiapar-
kot. A komplex turisztikai
termékcsomag megvalósítá-
sára a Dél-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség-
hez nyújtanak be pályázatot. 

Vida Tünde

Turizmusfejlesztésen dolgoznak

A Paksi Turisztikai Információs Iroda a Tol-
na Megyei Turisztikai Kht.-vel együtt állít
standot a 2008-as Utazás Kiállításon.
Várjuk Paks és kistérségi vállalkozások je-
lentkezését. Az iroda mindenki számára
biztosítja a kiállításon való INGYENES
megjelenést azáltal, hogy elhelyezzük a
szóróanyagaikat a standon.
Bõvebb információ: 75/510-422
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Akik az utcát választották

Jobb híján hangos jónapo-
tozással, hallózással jelez-
zük érkezésünket a Duna-
parton lévõ szivattyúháznál.
Többszöri próbálkozás elle-
nére nem találjuk otthon az
épület lakóit. Lakat, zár
nem állja utunkat, nincs is
mit õrizni, az épületben ép-
pen csak az alváshoz szüksé-
ges matracok, rongyok fér-
nek el. A tetõ alatti nyíláson
nem csak fény szûrõdik be,
a hideg levegõ süvít át a leg-
feljebb kétszer-kétméteres
bódén. A „házigazdák” se-
hol. Ketten biztosan, de
egyesek szerint hárman-né-
gyen laknak itt. Pontosab-
ban éjszakáznak, mert a
nappalokat igyekeznek fû-
tött helyen tölteni. Kézen-
fekvõnek tûnik a néhány
száz méterre fekvõ buszpá-
lyaudvar. Hajnalban nyit a
váró. Ez a hajléktalanoknak
is eszébe jutott. A hideg be-
állta után rendre itt tanyáz-
tak. S miután fürdõszoba
nincs a Duna-parti lakban,
itt bûzölögtek. Az utasok
pedig kényszerûségbõl da-
colva a mínuszokkal, inkább
kívül várakoztak. – Minden
nap itt vannak, sokszor már
nyitástól – mondja a büfé
egyik munkatársa. – Ide
nem jönnek be, csak a váró-
terembe. Fekszenek a pa-
don, ott esznek, és sokszor

kötekednek – teszi hozzá.
Szilveszter tájékán vereke-
dés is volt, árulják el. Egy-
mást verték, az utasokba is
belekötöttek. Ezek voltak az
utolsó cseppek, betelt a po-
hár, elküldték a hontalano-
kat a buszpályaudvarról. –
Sajnálom õket, de a váróte-
rem az utasoké – tájékozta-
tott Nemeskéri Zsolt. A Ge-
menc Volán területi igazga-
tója hozzáfûzte, a hideg idõ
beköszöntekor jelentek
meg, s többnyire négyen-
öten voltak. Nem a buszpá-
lyaudvar az egyetlen, ahol
fel-felbukkannak. Egy szin-
tén otthontalan nõ már hó-
napok óta rója a város utcá-
it, fel-felbukkan a mûvelõ-
dési házban, könyvtárban.
Melegszik, használja a wc-t,
mosdót. Hogy az éjszakát
hol tölti, talán senki sem
tudja. Vele nem egyszerû

kapcsolatot teremteni. Ezt
már a hajléktalanszálló
munkatársa árulta el. Jilling
Gábor utcai szociális mun-
kásként is dolgozik. Amikor
a hajléktalanokról faggat-
juk, visszaadja a labdát:
tisztázzuk elõször, ki a haj-
léktalan. Vannak ugyanis
azok, akik a szállón laknak,
mások itt-ott meghúzzák
magukat. A lakótelepen,
pontosabban a Kurcsatov
környékén tanyáznak néhá-
nyan, a dunakömlõdi bak-
terházban is laknak páran, s
olyanok is akadnak, akik
Pakshoz tartozó tanyákban,
Cseresznyésben, Pörösön
élnek, vagy önhatalmúlag
elfoglalva üres házakat,
vagy mert befogadták õket.
Egy ilyen, egyébként ki-
lencfõs család töltött az ün-
nepek elõtt rövid idõt a szál-
lón. Miután Borsodból meg-
érkeztek, Cseresznyésben

laktak néhány hónapig,
csakhogy leégett a ház, s
nem volt hova menniük. Mi-
vel nem voltak paksi lako-
sok, sok mindent nem tehe-
tett értük az önkormányzat.
A szociális ellátási kötele-
zettség ugyanis a lakhely
szerint illetékes önkor-
mányzatot terheli.

(Folytatás a 11. oldalon)

Hajléktalan a Szociális Törvény (1993/III) alapján:
Ellátási szemléletû meghatározás: hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem
lakás céljára szolgáló helyiségben tölti.
Igazgatási szemléletû meghatározás: hajléktalan az, aki bejelentett lakcímmel nem ren-
delkezik, kivéve, ha bejelentett lakcíme a hajléktalanszállás.
A hajléktalan nem rendelkezik társas kapcsolatokkal, nincs kapcsolati tõkéje, mely
átsegítené a problémákon. A kapcsolati tõke hiányában nehezebben jut munkához,
nehezebben jut lakhatási lehetõséghez, nehezebben jut élelmiszerhez, ruhához, minda-
zokhoz a javakhoz, melyek a túléléshez szükségesek.
A hajléktalan nem rendelkezik a társadalom többsége által elfogadott érték- és nor-
marendszerrel. Ennek hiányában nehézzé vagy lehetetlenné válik számára a társadalom-
ba való beilleszkedés és a társadalom által biztosított források igénybevétele.

Fotók: Kövi Gergõ
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A karácsonyi városképnek
már része a Városi Múzeum
szomszédságában felállított
sátor és ideiglenes konyha.
A hatalmas bográcsokban
ezúttal ínycsiklandó babgu-
lyás fõtt. Ancika karácsonyi
asztalát több tucatnyian ül-
ték körül, rászorulók, nagy-
családosok, jó szóra vágyók,
és persze mindazok, akik se-
gítettek, idõt, energiát és
pénzt szántak ezúttal is
azokra, akiknek nem sok ju-
tott karácsonyi menüre.
Molnár Imréné évek óta
rendre hozzáfog a karácso-
nyi szeretetvendégség meg-
szervezéséhez. Sokan mellé-
álltak, tûzoltók sátrat állítot-
tak, polgárõrök a munkában

segédkeztek, a rendelõinté-
zet a gyûjtésben, a pék a ke-
nyérsütésben, a polgármes-

ter a húsvásárlásban. Ennek
eredményeként az étel mellé
most is jutott ajándék. Hosz-

szúra nyúlt a segítõk listája,
akadt, aki a sajátját adta, de
olyan is, aki nem volt rest
gyûjteni, hogy még több jus-
son a rászorulóknak. Õk pe-
dig érkeztek immár menet-
rendszerûen, tudják, itt jó
szívvel fogadják õket. A bab-
gulyás mellé finom kenyér,
foszlós kalács, kuglóf is ju-
tott, s ha jóllaktak, választ-
hattak az összegyûjtött ru-
hák, cipõk, játékok közül. 

Mindezekkel nem igazán
törõdött Szeghalmi Zoltán és
Bodaki Ottó, õket leginkább
a meleg étel érdekelte. Zol-
tán – mint elmondta – öt éve
hontalan, de istenigazából
mindketten másfél éve van-
nak az utcán, addig egy állat-
tartó telepen kosztért-kvár-
télyért dolgoztak. Hétezer-
ötszáz forint volt a havi fizet-
ség, de otthagyták, úgyhogy
most semmi sincs. – Nem lo-
punk. Kukázunk, üvegezünk,
néha találunk vasat, rezet,
de sajnos most nincs MÉH-
telep – sorolják. Éjszakán-
ként a Duna-parton húzzák
meg magukat a szivattyú-
házban, kétszer-két méte-
ren. Nappal az utcákat ró-
ják, vagy betérnek ide-oda,
amíg megtûrik õket.        -vt-

Rászorulóknak gyûjtöttek

Hajléktalanokat ajándékozott meg karácsony elõtt – tekintettel a közelgõ ünnepre –
a nemrégiben alakult Érted - Értünk Baráti Társaság Közhasznú Egyesület. Seregély Er-
zsébet elnök elmondta, egy vöröskeresztes aktivista, Tibai Éva jóvoltából szereztek tudo-
mást arról, hogy négyen a Duna-parton felállított bunkerben élnek, és szükségük lenne éle-
lemre. A kizárólag nõkbõl álló, majd' húszfõs szervezet tagjai saját és ismerõseik felajánlása-
iból négy, élelmiszerbõl, gyümölcsbõl álló csomagot állítottak össze. Minden fedél nélküli ka-
pott egy-egy csomagot, az akciót az Érted-Értünk Baráti Társaság a két ünnep között meg-
ismételte. Seregély Erzsébet elmondta, társaságuknak ez az elsõ nyilvánosság elõtt zajló
programja. Egyébként a nõk ismereteinek gyarapítását, érdekeik védelmét tûzték ki célul
különös tekintettel a nõk elleni erõszakkal szembeni fellépésre.

(Folytatás a 10. oldalról)

A város által fenntartott
hajléktalanszálló egyébként
tudna fogadni új lakókat.
Legfeljebb, ha fél ház van.
Hét-nyolc lakó van most,
többségük hosszabb ideje
itt lakik. A kintiek azonban
Jilling Gábor tapasztalata
szerint nem akarnak beköl-
tözni. Sõt, elhatárolódnak a
szállólakóktól. Kukáznak,
alkalmi munkát vállalnak,
de Gábor tapasztalatai sze-
rint nem lopnak, s el is ítélik
azokat, akik elemelnek ezt-
azt, s fõként, ha egymást
lopják meg. 

Hogy ki mitõl válik fedél
nélkülivé, a szociális mun-
kás szerint változó. Az idõ-
sebbek többnyire megrom-
lott párkapcsolat, válás mi-

att kerülnek az utcára, a fi-
atalok állami gondozásból
kikerülve nem tudnak saját
lábukra állni. Sokan nem
szívesen válnának meg az
intézmény biztonságától,
hiszen, ha valakinek nincs
jövedelme, itt ingyen jár a
koszt-kvártély. Akinek jö-
vedelme van, havi 25 ezret

fizet a szállásért, kétszeri
étkezésért. Sõt ágynemût,
törülközõt mosnak rá. Gá-
bor azt is elmondta, egy éj-
szakára bárkit kötelesek
befogadni. Sokan ezzel
tisztában is vannak, s, ha
járják az országot – mert
ilyen is van a hontalanok
között – beiktatják Paksot,

mert tudják, itt a szálló,
ahol éjszakázhatnak.
Jilling Gábor elárulta, nem
egyszerû a dolguk, a lakók
elkeseredettek, sok a
rosszindulat. Örömet szá-
mára az ad, ha néhanapján
visszakerül valaki abba a
másik világba…

Vida Tünde

Badics Istvánné, az önkormányzat szociális osztályának vezetõje elmondta,
hogy a hajléktalanok közvetlenül a hajléktalanszállótól kapják a támogatást, de a többi
polgárhoz hasonlóan minden egyéb szociális juttatásra jogosultak, ha megfelelnek az
elõírt feltételeknek.
Az utcán élõ, bejelentett lakcím nélküli hajléktalanok esetében a támogatást a fõvárosi
fõjegyzõ folyósítja, s ilyenkor az igénylõ lakcímkártyáján csak a város neve szerepel,
ezáltal akadályozzák meg az esetleges több városban beadott igényléseket.
Heisler Judit, a paksi rendõrkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy a hajléktalanok
ügyével külön munkatársat bíztak meg. A tavalyi beszámolóban nem szerepel sem
hajléktalanok sérelmére, sem általuk elkövetett bûntény. 

ms

Fotó: Vida Tünde
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A szilveszter és az augusztus
20-i tûzijáték számít nálunk
a csúcsszezonnak. Gyakori,
hogy a durva hanghatások-
tól megriadt állatok fejveszt-
ve menekülnek, utána pedig
nem találnak haza – mondja
a paksi kisállatmentõ szolgá-
lat vezetõje. A Kölesdi úton
fekvõ telephely az egyik me-
nedék, ahová az elkóborolt
állatok kerülhetnek. A szal-
mával felszórt boxok fertõt-
leníthetõek. A telepen ma
már van fûthetõ szociális
helység, hideg-meleg víz. A
jószágokat szükség esetén
állatorvos látja el. Rauh
Konrád elmondja, hogy nem

egyszer hívták már éj-
szaka. Magán- és hiva-
tali személynek egy-
aránt segítséget nyújt
szükség esetén, ha a
gazdátlan állattal gond
van a viselkedése miatt,
vagy ha egyszerûen
csak jobb helyen sze-
retnék tudni az idegen
házõrzõt. – Idõnként
begyûjtjük az utcán kó-
borló ebeket. Három
évvel ezelõtt még 160
kutya került a szolgálat
telephelyére, idén már
csak 106 elkószált eb

volt az „ügyfelünk”, mivel
kevesebb gazdátlan négylá-
bú csatangol a városban és a
külterületeken. Ebbõl 60 
vissza is került a tulajdono-
sához, a többinek jórészt si-
került otthont találni, és
csak néhány nagyon öreg és
beteg jószágot altatott el az
állatorvos – összegzi, leszö-
gezve, hogy ez utóbbi mód-
szert csak a reménytelen
eseteknél alkalmazzák. Meg-
könnyíti a dolgukat, ha van a
kutyán nyakörv és biléta. Ha
találnak rajta telefonszámot,
akkor természetesen értesí-
tik a négylábú tulajdonosát.
Legideálisabb megoldás az
volna, ha minden állat bõre
alá kerülhetne chip, melynek
segítségével országosan
elektronikusan nyilvántar-
tásba lehetne venni õket. Ez
ma már nem túlságosan drá-
ga, körülbelül hatezer forin-
tos beavatkozás, cserébe az
interneten bármikor leke-

reshetõ a kutya tulajdonosa,
hangzik a javaslat, amely a
problémák jó részére jelent-
hetne gyorsabb, kímélete-
sebb, állatbarát megoldást.
A telepvezetõ amúgy is a hu-
mánus eljárások híve.  – A
befogáshoz légfegyverbõl ki-
lõtt, a kutya méretéhez iga-
zodó adagolású altató fecs-
kendõt használunk, mely fél
órára teszi harcképtelenné
az állatot. Az ebeket 14 na-
pig tartjuk megfigyelés
alatt, ha addig nem jelentke-
zik érte senki, akkor lehet
odaadni jelentkezõknek,
vagy a Vácikai Cerberus
Alapítvány menhelyére. Vi-
szont ha az elveszett gazdi
elõkerül, kérik tõle a jószág
oltási bizonyítványát és az
eb tartásának költségeit –
mondja, majd leszögezi,
hogy a baj nem az állatokban
rejlik. –A probléma az embe-
rekkel van, akik nem tudják
azt, hogy kedvencük nem az
utcára való, ahol problémát
okozhatnak és kezelhetet-
lenné válnak. Az emberek-
kel, akik a kutyát megunják,
és egyszerûen ki akarják
dobni, elviszik ismeretlen
helyre, és ott elengedik.
Vagy akik nem elõzik meg a
nem kívánt szaporulatot
ivartalanítással. Ezért kell a
kisállatmentõ szolgálat és a
menhely. De ezek már szük-
ségmegoldások, amelyekre
nem kerülne sor, ha az embe-
rek tisztában lennének a kul-
turált állattartás követelmé-
nyeivel és felelõsségével.
Bár akad másik véglet is:
van, aki éjjel azért telefonál,
mert a kutyusa átszökött a
szomszédba, és egy sünt
ugat kitartóan – teszi hozzá.   

-sg-

Elkalandozó kedvencek
A szilveszter hangulatát ma már nem csak a pezsgõ és a
konfetti fémjelzi. Az anyósnyelv és a korábban hangos-
nak számító trombita mellé felzárkóztak a petárdák és
a tûzijátékok, melyek együttese idõnként a háborús
zajokkal vetekedõ hanghatásokat produkál. 

Eltûnt kutya felõl érdeklõdni, kóbor vagy elhullott
állatot  bejelenteni a mentõszolgálat  75/ 510-867-es vagy
20/ 978-71-92-es telefonszámán lehet. Kutyájukat
kereshetik még a Vácikai Cerberus Alapítvány 20/ 455-99-
83-as telefonszámán is.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Paks Város Önkormányzata pályázatot hir-
det a TelePaks Városi Televízió Kht., mint
médiacentrum ügyvezetõi tisztségének, va-
lamint a Városi Televízió fõszerkesztõi
posztjának 2008. április 1-tõl 2010. de-
cember 31-ig történõ betöltésére.

A TelePaks Városi Televízió Kht. mint média-
centrum elsõdleges feladatai: Televízió mû-
sorkészítés, valamint helyi lap kiadása.

Az ügyvezetõ feladata: 
- a médiacentrum gazdálkodásának irá-
nyítása,
- a külsõ kapcsolatok kialakítása,
- a televízió és a helyi lap kistérségi sze-
repének növelése,
- megfelelõ hirdetési bevétel elérése
- Városi Televízió fõszerkesztõi feladatai-
nak ellátása

Tevékenysége során a televízió és a helyi
lap kinevezett fõszerkesztõi szakmai füg-
getlenségét biztosítania kell.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó
személyi és iskolai végzettségi okmánya-
inak másolatát, a pályázó szakmai elkép-
zeléseit, programját, valamint a fizetésre
és egyéb juttatásra vonatkozó igényét. A
pályázónak fõiskolai vagy egyetemi vég-
zettséggel kell rendelkeznie. Gazdasági
végzettség, médiaismeret, vagy gyakorlat
elõnyt jelent.

A pályázatot 2008. február 22. 13 óra 30
percig lehet eljuttatni munkaidõben a Pol-
gármesteri Hivatal Polgármesteri Titkársá-
gára (Paks, Dózsa György u. 55-61. I. eme-
let 102. szoba). További információk Hor-
váth Margit sajtóreferensnél kaphatók. Tel.:
06/75-500-522, e-mail: sajto@paks.hu.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Paks Város Önkormányzata pályázatot
hirdet a Paksi Hírnök (7030 Paks Dózsa
Gy. u. 51-53.) fõszerkesztõi állásának
betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
- szakirányú egyetemi vagy fõiskolai
végzettség
- legalább 3 év szerkesztõségi gyakorlat

A pályázat tar talmazza a pályázó 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványát, önéletrajzát, szakmai éle-
trajzát.

A fõszerkesztõi megbízás idõtartama:
2008. április 1-2010. december 31.
Bérezés megegyezés szerint.

A pályázatot 2008. február 22. 13 óra 30
percig lehet eljuttatni munkaidõben a
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri
Titkárságára (Paks, Dózsa György u. 55-
61. I. emelet 102. szoba). További infor-
mációk Horváth Margit sajtóreferensnél
kaphatók. Tel.: 06/75-500-522, e-
mail:sajto@paks.hu.

A nyer tes pályázó személyérõl Paks
Város Képviselõ-testülete dönt a 2008.
március 5-i ülésén.

Fotó: Elekné Csollány Éva

Személyiség és
sorselemzés 

78 lapos tarot 
kártyával

Az emberi test energe-
tikai tisztítása és har-
monizálása a gyógy-

ulás érdekében
Belsõ utazás terápiával érzelmi

és testi problémák oldása
Átok-rontás levétele
Tarot-oktatása

FÁIK TERÉZIA LÍVIA
PARAPSZICHOLÓGUS

METAFIZIKAI PSZICHOTERAPEUTA 
TAROT – ÉS REIKI MESTER

Minden kedden Pakson
tc-studio@freemail.hu

06/30-3161776  
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A régi 144 pontos rendszer
480 pontosra „nõtt”, s ez vo-
natkozik az idén felvételizõ –
legtöbb esetben – végzõs szak-
középiskolás és gimnazista di-
ákokra. A pontszámítási mód-
szerek (tanulmányi és érettsé-
gi pontok kétszerese + plusz-
pontok vagy pedig az érettsé-
gi pontok kétszerese + plusz-
pontok) ugyanazok maradtak,
ám nem véletlenül húzták szét
ennyire a skálát.

A két számítási mód közül
automatikusan a jelentkezõ
számára kedvezõbb pontszá-
mítást alkalmazzák, majd
mindkét esetben ehhez adják
hozzá a többletpontokat (leg-
feljebb 80-at).

A tanulmányi pontok (maxi-
mum 200) a négy kötelezõ
érettségi tantárgy és egy vá-
lasztott tárgy két utolsó tanult
év végi érdemjegyei (legfel-
jebb 25-25) összegének két-
szeresébõl állnak (legfeljebb
100), majd ehhez adják hozzá
az érettségi vizsgatárgyak
százalékos eredményének át-
lagát egész számra kerekítve
(legfeljebb 100). Az érettségi
pontok úgy állnak össze, hogy
az adott képzési területen elõ-
írt tantárgyak közül a jelent-
kezõ szempontjából leginkább
kedvezõ két érettségi tárgy

vizsgaeredményeinek százalé-
kos teljesítménye adja ki a 200
pontot, s a második pontszá-
mítási módszer tulajdonkép-
pen ennek a kétszáz pontnak a
megduplázása.

Többletpontokat emelt szin-
tû érettségiért, nyelvvizsgá-
ért, tanulmányi versenyekért
kaphat a felvételizõ, persze az
ezeken elért eredményektõl
függõen, de jár még sporttel-
jesítményért, valamint szak-
irányú végzettségért is, ilyen-
nek számít az ESZI techniku-
ma is. A hátrányos helyzetû
jelentkezõk további „ponttá-
mogatásban” részesülhetnek. 

– Azért jobb ez a pontszámí-
tási rendszer, mert így a je-
lentkezõk eredményei több
pontra oszlanak el, és nem lesz
annyira sarkított a felvételi fo-
lyamat a ponthatárok meghú-
zásánál. Viszont állandóan
naprakész információkkal kell
rendelkezniük az érettségire
készülõknek a gyakori változ-
tatások miatt, melyek nem
biztos, hogy számukra a leg-
jobb körülményeket teremtik
– mondta el a változással kap-
csolatban lapunknak Szántó
Tamás, az Energetikai Szak-
középiskola és Kollégium ne-
gyedik osztályos tanulója.          

ms

Új felvételi pontrendszer
A felsõoktatásban 2008. január elsejétõl új pontszámítá-
si rendszer lépett érvénybe az alapképzésre, az egységes,
osztatlan képzésre és a felsõfokú szakképzésre történõ
jelentkezések esetében.

Alább a legutóbbi lapszá-
munkban megjelent olvasói
levélre érkezett válaszból
közlünk részleteket a kifo-
gásolt írással megegyezõ
terjedelemben. A levél írója
a Paksi Hírnöknek felrója,
miért jelentette meg az ol-
vasói levelet. A szerkesztõ-
ség mindeddig válogatás
nélkül közzétette a hozzáér-
kezett leveleket, s az azokra
érkezett választ is. Ezek
azonban nem cikkek, nem a
lap munkatársai írják, ezért
annak tartalmáért nem õk
felelnek. Az említett levél-
ben a szereplõ teljes nevét
nem írták le, sajátjukat vi-
szont vállalták a szerzõk.
Ezzel az ügyet a Paksi Hír-
nök lezártnak tekinti. 

Vida Tünde fõszerkesztõ

Tisztelt Paksi Hírnök! 
A 2007. évi december 21-i

ünnepi szám 14. oldalán
megjelent olvasói levélben
leírtakra szeretnék reagálni
néhány gondolattal, több
megközelítésbõl. Amennyi-
ben a leírtak így történtek vol-
na, akkor sem hiszem, hogy
az önök újságjának nem,
hogy az ünnepi, de még egy
hétköznapi számához sem il-
ló ez a cikk. Inkább vágna a
búvárlapokba, mint egy vá-
ros élelét bemutató újságba.
Egy ilyen durva cikk közlése

elõtt a másik felet is illene
megkérdezni a megjelenés
elõtt, meggyõzõdve az igaz-
ságtartalmáról.
Egy újságcikk akkor hiteles,

ha az abban leírtak igazak.
Már pedig az itt leírtak tele
vannak hamis tényekkel, me-
lyekkel félre vezeti az olvasót.
Ezek pedig a következõk.
Olvasói levél. Nem hiszem,

hogy az „írók” olvassák az
önök újságját.
Egész délután. 11 óra és 17

óra 30 perc között másfél
órát töltöttünk a pályán, a

többi idõ nagy részében a lá-
nyok az öltözõben voltak, én
pedig a helyi tanári szobában
vártam a következõ mérkõ-
zést, volt hogy három órát. Ez
idõ alatt az edzõ kollegákkal
a gyerekröplabda múltjáról il-
letve jövõjérõl beszélgettünk,
például megbecsülésrõl.
A szitkozódásról és károm-

kodásról. Én sportpályán
még nem káromkodtam, sem
elõtte és sem ott és igyekszem
a jövõben sem, és ezt kiké-
rem magamnak. Aki az ellen-
kezõjérõl tud, az jelentkezzen
és egy vacsoráig vendégem.
A több órás eligazítás. Ez a

mérkõzések befejezése után
valóban volt, jobb híján a
tornaterem folyosóján, csak
éppen nem több órás, ha-
nem kb. 20 perces. Ezt on-
nan tudom, hogy a döntõ
mérkõzést szinte teljes egé-
szében láttam. Ez a húsz perc
sem tartott volna eddig, ha a
levelet író szülõk állandó ki-
be járkálásaikkal és ízléstelen
közbeszólásaikkal nem za-
varták volna meg. A „kiteke-
rem a nyakad”-t szeretném
tudni, honnan vették, mert ez
a kifejezés nincs a szótáram-
ban. Ez a mondat engem is
megbotránkoztatna. Valószí-
nû, az illetõk szótárában ta-
lálható. Megjegyzendõ, hogy
roppant örültünk volna kato-
nakorunkban, ha csak ennyi
ideig tartott volna egy-egy el-
igazítás.
… Zárásként, annyit szeret-

nék még elmondani, hogy
jobb lenne, az amúgy is ne-
héz körülmények között már
huszonkét éve mûködõ és a
lehetõségekhez képest óriási
eredményeket felmutatott
paksi röplabda eredményei-
rõl, pl. tavaly három orszá-
gos hetedik hely, jövõjérõl es-
ne szó a lap hasábjaiban,
mert ez illik szerintem a Paksi
Hírnök imásához.

Tisztelettel: P. József

Postaládánkból

Pakson az Atom Center
Üzletházban 

egy 30 m2-es üzlethelyiség vagy kávézó valamint 
(a hamarosan megnyíló gyógyszertárral szemben) 

külön 120 - 120 m2 vagy egyben 240 m2-es

üzlethelyiség kiadó.

Tel.: 06-75/510-388.
E-mail: atomcenter@cm-projekt.t-online.hu
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Fotók: TelePaks Városi Televízió

KUDORNÉ 
SZANYI KATALIN
Nagy öröm az életemben,
hogy aktív részese lehettem
Paks várossá válásának. Mi-
kor ideköltöztünk, mindenhol
csak építési területek voltak,
csupasz falak, fák, virágok
nélkül. Férjemmel részt ve-
hettünk a blokkok építésében,
üzembe helyezésében. Részt

vehettünk az uszoda építésé-
ben is, közben szemünk láttá-
ra épült, szépült a város. 1993-
tól a polgármesteri hivatal
munkatársaként nagyobb rá-
látásom volt a város ügyeire.
Így kerültem a holocaust-
megemlékezés szervezõi kö-
ré, ami a mai napig meghatá-
rozó élmény számomra. Ren-
geteg értékes embert ismer-
hettem meg a munkám során.
Sok mindent sorolhatnék még
a szép emlékek közül. Az elsõ
bluesfesztivál szervezését, a
Duna-parti rendezvényeket, a
panelprogram elindítását, a
Finlandia kört, a tavaly ötéves
születésnapját ünneplõ bordá-
mákat. Persze voltak kudar-
cok is. Nagy álmom volt, hogy
Paks gigantikus utcabállal kö-
szöntse a harmadik évezre-
det. Ez nem sikerült, de
sebaj… vannak még álmaim!

BERKES SÁNDOR
Paks sokat jelent számom-
ra. Többek között az
egészségemet is, hisz ami-
óta az ország egyik legtisz-
tább levegõjû városában
lakom, akut légúti betegsé-
gem rendbe jött. Ez a vá-
ros biztosítja a munkahe-
lyemet, az otthonomat.
Egy rendkívül biztonságos

és nyugalmas hely, az or-
szág közepén.

A gyermekkoromat a Tisza
határozta meg, ezért is fon-
tos számomra a víz közelsé-
ge. A Duna-part most is a
legkedvesebb helyeim egyi-
ke. Gyakran lejárunk az
unokáimmal a gesztenyesor-
ra sétálni, pihenni.

A megélhetési lehetõségek
országosan sokat romlottak
az elmúlt években a munka-
helyek tekintetében. Paks e
tekintetben is kivételnek
számít. Minden remény
megvan arra, hogy az is ma-
rad, ha bõvülni fog az atom-
erõmû. Az építkezés folyta-
tásáért mindnyájunknak so-
kat kell tennie. Szeretném,
ha mindenki egyformán ér-
tékelné ezt a szép várost,
egyformán vigyázna rá. 

dínó

Az én városom

A XIX. század  második fe-
lének kiváló dal- és opera-
énekese volt, akinek nevét
és munkásságát a szaklexi-
konok ismerik és számon
tartják, ám ezek a  szócik-
kek az õ mûvészi pályájá-
nak csak legfontosabb állo-
másait sorolják fel.
Reichardt Sándor jórészt
külföldön élt, Bécsben és
Londonban vált elismert
énekessé, és visszavonulása
után sem Magyarországon
telepedett le. Sajnos, az én
kutatási lehetõségeimet is
szûk korlátok közé szorítja,
hogy a korabeli magyar és
külföldi sajtótermékek és
szakirodalom kutatása
Paksról lehetetlen. De úgy
vélem, az õ életútja ennek
ellenére megismerésre mél-
tó, s csak remélhetem, hogy
a jövõ ifjú kutatói az õ élet-
pályájának részletes felde-

rítését is feladatuknak fog-
ják majd tekinteni. 

Reichardt Sándor Pakson
született, 1825. április 17-én.
Énekesi pályáját 1843-ban
egy utazó társulat együtte-
sében kezdte Lembergben
(ma Lvov városa  Ukrajná-
ban), ahol Rossini Othelló cí-
mû operájában lépett szín-
padra hatalmas sikerrel.  Az
ifjú tenor tiszta, zengõ hang-
ja, magabiztos énektudása,
színpadi játéka elbûvölte a
közönséget s a szakma kép-
viselõit egyaránt, s a követ-
kezõ évadtól már Bécsben, a
Hofoper társulatának tagja-
ként léphetett színpadra.
Népszerû, elismert énekes
lett, akinek mûvészi teljesít-
ményét Európa más nagy-
városaiba szóló meghívások
és fellépések sora is bizo-
nyított. Legnagyobb sikere-
it Londonban érte el, ahol

1851-tõl 1857-ig rendszere-
sen, minden évadban, a kri-
tikák megfogalmazása sze-
rint a szezon egyik legki-
emelkedõbb mûvészeti él-
ményt nyújtó hangverse-
nyét adta. Londoni népsze-
rûségét koncerténekesként,
fõként Schubert és Beetho-
ven dalainak elõadásával
aratta. Reichardt Sándort a
zeneirodalom nemcsak éne-
kesként, hanem dalszerzõ-
ként is számon tartja, hang-
versenyein saját szerzemé-
nyû dalait is nagy sikerrel
énekelte.

Sikerei csúcsán, 1860-ban
visszavonult a rendszeres
színpadi szerepléstõl, s
Franciaországban, Bou-
logne-ban telepedett le, ahol
megszervezte a helyi zene-
egyesületet, melynek elnö-
keként zeneiskolát alapított
és vezetett.

Itt, Boulogne sur Mer-ben
halt meg, 1885. március 14-
én.

Forrás: Révai Nagylexi-
kon, Szabolcsi Bence-Tóth
Aladár: Zenei Lexikon, Ze-
nemûkiadó V. Bp. 1965.
Brockhaus Zenei Lexikon,
Zenemûkiadó V. Bp. 1985.

Kernné Magda Irén

Híres paksiak, paksi hírességek

Reichardt Sándor

1%
A Pákolitz István Városi
Könyvtár köszönetet
mond minden felajánló-
nak, aki 2006. évi szemé-
lyi jövedelemadójának
1%-ával támogatta az in-
tézményt. A 160.148 Ft-
ból rendezvényeink doku-
mentálására 1 db digitális
fényképezõgépet, mûkö-
désünk javítására 1 db
számítógépet vásároltunk.



Édesapja dunakömlõdi
ugyan, de õ pályakezdõ peda-
gógusok gyermekeként
Kölesden nõtt fel. A Gyönki
Tolnai Lajos Gimnázium után
az elektronikai mûszerész pá-
lyát választotta, holott az álma
inkább az állattenyésztés volt.
Tanult szakmájában nem sok
idõt töltött, mivel sem a mun-
ka, sem a bérezés nem volt ki-
elégítõ a Gép- és Mûszeripari
Szövetkezetnél. Éppen kapó-
ra jött a kölesdi állásajánlat. A
labdajátékokban szinte uni-
verzális volt: jól ment neki a
kézilabda, asztalitenisz, a ko-
sárlabda, de a legjobban a fo-
ci. Utóbbi miatt hívták haza,
mivel a Kölesdi Sportklubban,
mely akkoriban fénykorát él-
te, éppen egy baloldali közép-
pályásra volt szükség. Szóval

sportállás volt ez elsõsorban,
de emellett gépjármû-elõadói
feladatokat is ellátott a helyi
tsz-nél. Ezután a Tengelici Ál-
lami Gazdaság következett,
ahova szintén a foci és a szol-
gálati lakás vonzotta, de mivel
õt bízták meg a hízómarha-
kísérlet vezetésével, egyúttal
régi álma is valóra válhatott.
Hamarosan megnõsült, majd
megszületett a kislányuk, Or-
solya. 

A Katalin-pusztai kastély-
ban, gyönyörû környezetben
laktak, a többi hozzájuk ha-
sonló fiatal családdal. Bará-
tok, gyönyörû környezet, jó
életkilátások, szinte minden
adva volt a boldogsághoz, mi-
kor egy betegség közbeszólt:
Józsefnél Hodgkin-kórt diag-
nosztizáltak, amely a nyirok-

rendszer daganatos jellegû
betegségét jelenti. A jó fiziku-
mának és optimizmusának kö-
szönhetõen a kemoterápiától
a sugárterápiáig minden ke-
zelést végig tudott csinálni, s a
szervezete jól reagált. A be-
tegségbõl felgyógyult, s még
jó néhány évet dolgozott Ten-
gelicen. Késõbb családi okok
miatt váltott munkahelyet.
Szülei és testvére is Pakson
laktak, szeretett volna a köze-
lükben lenni, ezért a Paksi Ál-
lami Gazdasághoz jött, ahol
aztán bérhizlaltatási vezetõ-
ként dolgozott. Néhány évvel
a rendszerváltást követõen
saját, állatkereskedelemmel
foglalkozó céget alapított,

mely nagyjából három évig
mûködött. Mindenkivel kor-
rekten elszámoltak, tartozást
nem hagyott maga mögött, de
a dolog így is kifutott egy idõ
után. A Füred Holding Rt. al-
kalmazottjaként azóta is állat-
tenyésztéssel foglalkozik. A
kezelések utóhatásaként
2001-ben szívmûtéten esett át,
amely miatt leszázalékolták,
de ugyanennél a cégnél jelen-
leg is a sertéstelepet vezeti.
Sõt, erejébõl arra is telik,
hogy kedvenc hobbijának, a
közösségi munkának hódol-
jon. Az elõzõ ciklusban válasz-
tották a település részönkor-
mányzat biritói tagjává, majd
két évvel ezelõtt nagy több-
séggel erõsítették meg tisztsé-
gében. Csakúgy, mint a hely-
ben lakók, õ is azt szeretné, ha
a település még hosszú ideig
fennmaradna, s élhetõ életet
tudna biztosítani az ottaniak
számára. A részönkormányza-
ti rendszert nagyon fontosnak
tartja, ugyanis ennek köszön-
hetõ, hogy kis mértékben
ugyan, de lehetõségük van be-
leszólni Biritó életébe. Több
sikert is elkönyvelhettek az el-
múlt években. Közösségi há-
zat mûködtetnek, ahol olyan
lehetõségek közül választhat-
nak az odalátogatók, mint az
asztalitenisz, csocsó és a bili-
árd. De felszereltségének kö-
szönhetõen nagyobb családi,
baráti rendezvényekre is
igénybe vehetõ az épület. To-
vábbi sikerként könyvelhet-
ték el az immár második alka-
lommal megrendezett biritói
napokat, melyet kiállítások-
kal, sportversenyekkel, kon-
certtel, zenés-táncos esttel
tettek emlékezetessé. József
azt reméli, a jövõben is sikerül
ezt a folyamatot tovább vinni,
s bízik abban, hogy legalább a
helyi közösségben megmarad
az egymás iránti tolerancia,
empátia, kortól, nemtõl, vagy
éppen politikai meggyõzõdés-
tõl függetlenül. További vágya
még, hogy szeretne boldog és
büszke nagypapa lenni, vala-
mint az, hogy az öregkort
egészségben élje meg. -gyuri-

A Morgen családban a sport
olyan természetes, mint a le-
vegõ. Az édesanya röplabdá-
zott, az édesapa többszörös
válogatott kosárlabdázónk, a
város közismert embere. A
család Budapestrõl került
Paksra, ahol otthonra találtak.
Három gyermekük közül a
legidõsebb Frigyes, aki szin-
tén kosárlabdázott, jelenleg
testnevelõ tanár és edzõ. Fru-
zsina kajak-kenuzott sok éven
át, õ Szekszárdon tanul. A ti-
zenhét éves Ferdinánd életét
pedig – nem meglepõ – a ko-
sárlabda tölti ki. Nyolcévesen
ismerkedett a játékkal Nagy
Lászlónál, késõbb Nagy Gá-

bornál, jelenleg Schmidt Béla
az edzõje az ASE U20-as ke-
retben. Az idei szezonban be-
érett Ferdi lelkiismeretes
munkája és az édesapától örö-
költ tehetség. A felnõtt keret-
tel edz és idõnként lehetõsé-
get kap a bajnoki mérkõzése-
ken. A kosárlabdában pár má-
sodpercnek is óriási jelentõsé-
ge van, és a fiatal fiú él a lehe-
tõséggel, az utóbbi meccseken

pontokat szerzett. A gimnázi-
um tizedik osztályos tanulója
igyekszik tanulmányait is jó
eredménnyel zárni. Osztályfõ-
nöke, Szabó Péter, és diáktár-
sai minden segítséget megad-
nak, hogy Ferdinánd a sport-
ban töretlenül haladhasson.
Alkatilag centernek hihet-
nénk, de könnyû súlya miatt
több poszton is lehet rá számí-
tani. Természetesen az ifi
meccseken aktív tag, utána
jön a felnõtt mérkõzés. 

Szabadidejében jut idõ a ze-
nehallgatásra, sportszakmai
böngészésre a neten, és per-
sze a barátokra. Hogy milyen
szakmát választ, még nem
tudja, csak azt, hogy egyete-
met szeretne végezni. Most
mindenesetre a kosárlabda
álomvilágában él.         -bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Morgen Ferdinánd
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Fotók: Molnár Gyula

Mûszerésznek tanult, késõbb mégis inkább az állatte-
nyésztés területén szerzett komoly szakmai tapasztalato-
kat. Jó kondíciójának köszönhetõen sikerült legyõznie
egy veszedelmes kórt, s ma nyugdíjasként is aktív életet
él. Egy környékbeli sertéstelepet vezet, valamint a tele-
pülés részönkormányzat biritói tagjaként szûkebb kör-
nyezetéért dolgozik. 

Jó napot, mi újság?

Farkasfalvi József
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Fotó: Molnár Gyula

A 2007-es év utolsó férfi ko-
sárlabda bajnoki mérkõzésén
a Pécs csapatát fogadta a
Gesztenyés úton az ASE. A
nagy rivális, a táblázaton má-
sodik helyen álló baranyai ala-
kulat ellen a gyõzelem volt a
cél. Az elsõ negyedben rögtön
kiderült, hogy a vendégek leg-
fontosabb feladata Gulyás Ro-
bi semlegesítése. Ennek el-
éréséhez pedig három ember
is rendelkezésre állt, a 211
cm-es Grebenár, a 213 cm-es
Lapov, és a 215 cm Czigler.
Ezt a célt nagyjából sikerült is
elérniük, de Kiss Zsolt triplái-
nak köszönhetõen az elsõ tíz
perc még 22-20-as paksi veze-
téssel zárult. Nagyon motivál-
tan játszottak a vendégek, a
második negyed közepére
már nyolc ponttal elhúzott a
Pécs. Az utolsó percekben
azonban jól hajrázott az ASE,
és visszavette a vezetést, 43-
42-es állásnál vonultak a
nagyszünetre a csapatok. A
harmadik negyed elején a
Pécs vezetõedzõje, Stojan
Ivkovics adott elõ egy magán-
számot. A bírók ténykedésén
felháborodva rontott be a pá-
lyára, és hevesen gesztikulál-
va és kiabálva tiltakozott a
csapatát ért – vélt vagy valós
– sérelmek ellen. Ezt a mutat-
ványt megúszta a vendégcsa-
pat, csak egy sportszerûtlen
hibát ítéltek ellenük a játékve-
zetõk. Ez a közjáték azonban
nem a pécsieket, hanem a ha-
zai játékosokat zavarta meg,
és 46-42-rõl egy 10-0-ás ven-
dégroham után már 46-52-t
mutatott az eredményjelzõ. A
negyed végére még tovább
nõtt a hátrány, így 57-65-ös ál-

lásnál kezdõdött az utolsó tíz
perc. Az ASE nagy erõket
mozgósított, hogy ledolgozza
nyolcpontos hátrányát, azon-
ban a vendégek szívósan küz-
döttek. 78-81-nél még meg-
csillant az egyenlítés lehetõsé-
ge, de a Pécs ezen az estén
jobban akarta a gyõzelmet. A
végeredmény ASE- PVSK-E.
Center 80-84. Az ASE leg-
eredményesebb játékosa Kiss
Zsolt 25 ponttal, melybõl hét
hárompontos találat volt. Raj-
ta kívül még Gray (16), Gulyás
(15), Mészáros (11), Horváth
(6), Panta (5), és Nile Murry
(2) szerzett pontot.

A 2008-as év elsõ bajnoki
mérkõzését is otthonában ját-
szotta a csapat. Az ellenfél a
Soproni sÖrdögök, akik a
2007/2008-as bajnokságban
Meszlényi Róbert irányításá-
val idáig nagyon jól szerepel-
nek – hat gyõzelem, öt vere-
ség – , és bármelyik csapatnak
méltó ellenfelei tudnak lenni.
Nos az elsõ negyedben mind-
ez nem látszott, még tíz pontig
sem jutottak el a vendégek,
igaz a paksi csapat sem brillí-
rozott. A 7. percben pályára
lépett az Atomerõmû csapatá-
ban próbajátékon lévõ Denis
Toroman, aki korábban ját-
szott a Körmend, és a MAFC
együttesében. A sok hibával
tarkított elsõ tíz percet az
ASE nyerte 15-9-re. A máso-
dik negyedben aztán beindul-
tak a vendégek, Lesko,
Viggiano, Bradley, Pojbics, és
Boldizsár révén 31 pontot sze-
reztek, míg Gulyásék csak 21-
et. A félidõben kisebb megle-
petésre 36-40 volt az állás. A
következõ tíz perc nagy küz-

delmet hozott, Kiss Zsolt há-
rom, Toroman két triplát szer-
zett, a negyed végére sikerült
ledolgozni a hátrányt. 60-60-
nál kezdõdött a negyedik ne-
gyed. Sabáli edzõ nem bízott
semmit a véletlenre, rögtön
agresszív letámadással kez-
dett az ASE, amivel sikerült is
a vendégeket elbizonytalaní-
tani. A dobások is bejöttek,
Murry, Horváth, és Mészáros
is sokat tett a játékhoz. A ne-
gyed közepére tulajdonkép-
pen eldõlt a mérkõzés, nem
bírták az iramot a soproniak,
és kipontozódott meghatározó
játékosuk, Lesko. Az Atom-
erõmû ekkor már 14 ponttal
vezetett, és elõnyét végig
megtartva 90-75-re gyõzött.

Gulyás 25, Toroman 15, Nile
Murry és Kiss Zsolt 12-12,
Horváth 11, Mészáros 6, Gray
és Csaplár-Nagy 3-3, Panta 2,
Morgen pedig 1 pontot szer-
zett. – Nehezen indult, de
most a gyõzelem a fontos, eb-
bõl kell tanulni és tovább épít-
kezni. Van mit javítani.
Toroman ezt tudja, amit a mai
mérkõzésen nyújtott, három-
pontosokat dobni, palánk alá
betörni, talán jobb erõnlét kell
neki. Ilyen játékosra szüksé-
günk van, jó bemutatkozás
volt a részérõl – mondta el vé-
leményét Sabáli Balázs veze-
tõedzõ.

Lapzártakor, január 9-én ját-
szották: MAFC-ASE 88:75.

joko

Újévköszöntõ gyõzelem

Az ASE U20-as kosárlabdacsapata magabiztosan verte a
soproniak korosztályos csapatát. A vendégek az elsõ ne-
gyedet ugyan megnyerték, de a másik háromban a paksi
fiatalok egy híján a kétszer annyi pontot szereztek, mint a
soproniak. ASE – Soproni sÖrdögök U20 97-61 (20-22, 29-
14, 27-9, 21-16).
Az Atomerõmû SE legjobb dobói: Morgen Ferdinánd
31/6, Medve Máté 30, Horányi Ákos 16/3.

A Tolna Megyei Tájfutó Szö-
vetség 21. alkalommal ren-
dezte meg hagyományos óév
búcsúztató versenyét, a Szil-
veszter Kupát. Szekszárdon,
a Prométheusz parkban hó-
esés, és -6 C fokos hideg vár-
ta a versenyzõket. A Paksi
SE sportolói közül az F21-es
kategóriában Kürti István, az
N21-es kategóriában pedig
Böröcz Ildikó a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel. Az
N18-as korosztályban Lajkó
Nikolett arany, Feil Adrienn
ezüstérmet szerzett, míg az
F18-as mezõnyben Dominik
Lázárnak bronzérem került a
nyakába. A tizenhat éves fiúk
között Séllei Marcell máso-
dikként ért célba. Az F21-es
kategória versenyét a Pécsi
VSK színeiben versenyzõ
Kiss Gábor nyerte, aki janu-
ártól visszatér Paksra, és új-
ra a PSE csapatát erõsíti. A
verseny helyezettjei az érem
és oklevél mellé a szilveszteri
hangulathoz megfelelõen egy
üveg pezsgõt is kaptak
Mittler József tanítványai a
2008-as évben elõször a Vér-
tesben, a nemzetközi Sparta-
cus versenyen állnak rajthoz.   

joko

Fagyos futás

KIADÓ 
INGATLANOK
Paks fõutcáján, 

a volt konzervgyári 
irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252

Paks fõutcáján 
bejáratott üzlet 

februártól kiadó.
06-20-390-9644; 
06-20-444-5195
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Bõvült a szakmai stáb a Fehérvári úton
Január elsõ hetében meg-
kezdte felkészülését a
2007/2008-as bajnokság tava-
szi szezonjára a Paksi FC
Soproni Ligában szereplõ
labdarúgócsapata. A keret-
ben a távozók rovat hosz-
szabb, mivel hat játékos
hagyta el a Fehérvári úti sta-
dion gyepét. Varga László
masszõrként, míg Benedeczki
Ferenc intézõként marad a
klubnál. Szili Péter és Kõkuti
Tamás a másodosztályú So-
roksárban folytatja, míg
Bardi Gábor és Fehér Attila
szabadon igazolható. Az NB
III-as keretbõl az elsõ csapat-
hoz került Szabó János és

Fritz Ádám, valamint két és
fél évre a Felcsúttól a szek-
szárdi illetõségû Weitner
Ádám. – Novemberben térd-
mûtéten estem át, de már
semmi akadálya sincs, hogy
megfelelõ intenzitású munkát
végezzek. Nagyon jó közös-
ségbe csöppentem, és nem
gondoltam volna, hogy egy-
szer Pakson is játszom az él-
vonalban. Korábbi elsõ osztá-
lyú csapataimnál, a Vasasnál
és a Gyõrnél középpályást
játszottam, így kevesebbszer
kerültem a kapu elé, de remé-
lem a PFC-nél több gólt is lö-
vök majd. Ígérgetni nem
szoktam, az Ronaldo mûfaja –

fogalmazott a PFC új játéko-
sa. A szakmai stáb is bõvült.
Benedeczki és Varga mellett
további erõsítés érkezett. Pé-
ter Norbert ezentúl csak pá-
lyaedzõ lesz, hatékonyabban
támogatva ezzel Gellei Imre
vezetõedzõ munkáját, után-
pótlás szakág vezetõvé
Osztermájer Gábort nevezték
ki. Váczi László gyúró is csat-
lakozott a télen a PFC-hez,
aki a játékosok regenerálódá-
sában fog segédkezni. – Gellei
Imre, akivel korábban együtt
dolgoztam az „A” válogatott-
nál is, és Haraszti Zsolt kere-
sett meg, hogy lenne-e ked-
vem a pályafutásomat Pakson

folytatni. Korábban úgy gon-
doltam, hogy még egy évig
Gyõrben maradok, aztán be-
fejezem. Ezt a lehetõséget
azonban nem akartam ki-
hagyni, és örömmel tértem
haza – mondta el Váczi Lász-
ló. A csapat jelenleg Pakson
készül, de január 14-tõl két
hétig Balatonfüreden edzõtá-
borozik majd. Ezt követõen a
horvátországi Porecsben már
neves ellenfelekkel mérkõzik
a Paksi FC. Február elején
kezdõdik a Ligakupa tavaszi
küzdelemsorozata, a tervek
szerint 23-án már bajnokin a
Zalaegerszeg látogat a Fehér-
vári útra.                          efgé

Jól lapátoltak 2007-ben
Sikeres évet zárt az Atom-
erõmû SE kajak-kenu szak-
osztálya. Két felnõtt ver-
senyzõjük, Kozmann György,
és Boros Gergely világ- és
Európa-bajnoki címekkel
gazdagította a klubot, és az
utánpótlás is jól teljesített.
A pontevedrai Európa-baj-
nokságon Kozmann Gyuri
Kolonics Györggyel az olda-
lán C2 1000 m-en a máso-
dik, C2 500 m-en pedig a
harmadik helyet szerezte
meg. Boros Gergely a tisza-
újvárosi Molnár Péterrel
K2 200 m-en a 6. lett.
Aranyérmet szerzett a duis-
burgi vb-n a Kozmann
György-Kolonics György
magyar kettõs, a férfi kenu-
sok 500 méteres versenyé-
ben, 1000 méteren a 6. he-
lyen értek célba. Boros Ger-
gely, Kadler Viktor, Beé Ist-
ván, Babella Balázs K4 200
méteren szerzett aranyér-
met. A belgrádi U23-as Eb-
n  Boros Gergely K1 500 m-
en, és K2 500 m-en Sík
Mártonnal az oldalán állha-
tott fel a dobogó tetejére. –
Az utánpótlásnál is vannak

olyan versenyzõk az ifiktõl a
gyermek korosztályig, akik
majd Gyuri és Gergõ nyo-
mába léphetnek. Dejczõ Ba-
lázs, Dejczõ Bálint, Rohn
Ricsi, és még jó páran a ma-
gyar bajnokságokon, a ma-
ratonin, a diákolimpiákon is
hozták az eredményeket. A
tavalyi és az idei toborzók-
nak köszönhetõen – ame-
lyeken Kozmann Gyuri és
Boros Gergõ is részt vett –
közel száznegyvenen spor-
tolnak velünk. Az elõkészí-
tõben negyven kajakos és
harmincöt kenus, a na-
gyobbak között tizenöt ke-
nus, és tizennyolc kajakos
jár edzésre, míg az ovis
csoportban 36 kisgyerek-
nek oktatunk úszást. Négy
hetes táborozást tartot-
tunk nyáron a csónakház-
nál, a gyerekek angolul is
tanulhattak – mondta el
Bedecs Ferenc vezetõ-
edzõ. Hozzátette: 2007-
ben egy sárkányhajóval is
gazdagabbak lettek. Ezt a
tûzoltókkal közösen hasz-
nálják.                                

joko

Nyert a II. Rákóczi
Eredetileg hat csapat
részvételével rendezték
volna a vasárnapi futsal
diákolimpia városkörnyéki
döntõjét a 4. korcsoport-
ban, de a dunaföldvári ré-
gióban nem volt selejtezõ
sem, míg a gerjeniek az
ónos esõ okozta rossz útvi-
szonyok miatt nem érkez-
tek meg. Itt volt viszont a
Kajdacs, a Nagydorog, va-
lamint a két paksi, a II.
Rákóczi és a Bezerédj csa-
pata. – A futsal teljesen
más, mint a hagyományos
teremfoci, kisebb, nem
pattan úgy a labda, és a
szabályok között is több
eltérés van – mondta el
Poór József, a Paks Város-
környéki Diáksport Bi-
zottság elnöke. A négy
csapat végül körmérkõzé-
seket követõen döntötte el
a végsõ helyezéseket. A
nagydorogi és a kajdacsi
gárda is remekül helytállt,
ami nem meglepõ, hiszen
tavaly is kitûnõen szere-
peltek. – 2007-ben a nagy-
pályás fociban a megyei
döntõbe jutottunk, míg a

kisiskolák közötti kispá-
lyás bajnokságban az or-
szágos döntõbe kerültünk,
melyen 16 csapatból kilen-
cedikek lettünk – mondta
el Szilágyi Péter, a kajda-
csi általános iskola vezetõ-
je. A Bezerédj iskola csa-
patát Akkermann Gábor
készítette fel a városkör-
nyéki döntõre is. – Az
együttes gerincét a II. Rá-
kócziéhoz hasonlóan iga-
zolt labdarúgók alkotják.
Nálunk is több futballista
palánta alkotja a keretet,
de a futsal labdát az iga-
zoltaknak is szokni kell,
hiszen merõben más tech-
nikai képzettség kell eh-
hez a játékhoz – mondta
Akkermann Gábor, a
Bezerédj Általános Iskola
testnevelõje. A Paks vá-
roskörnyéki futsal döntõt
végül a II. Rákóczi nyerte,
így Vábró József fiai jutot-
tak a szekszárdi megyei fi-
náléba. Második lett a
Bezerédj, harmadik Kaj-
dacs, míg Nagydorog ne-
gyedikként zárt.             

röné



Befejezõdött a 18. ESZI
Duna Sport kispályás te-
remlabdarúgó torna. Janu-
ár elsõ szombatján a 11. he-
lyért megvívott Galaxy
Casino - Tolna VFC össze-
csapással vette kezdetét a
helyosztó, melyen a kaszinó-
sok 9:6-ra gyõztek. A Tar és
Tar Security - Pavill Kft. ta-
lálkozó a 9. hely sorsáról
döntött. Itt a Pavill Kft. dia-
dalmaskodott. A következõ
összecsapást a PSE ifi a
Kreszpark-Beanettel vívta.
A 7. helyet a rutinosabb
Kreszparkosok szerezték
meg. A késõ délutáni hely-
osztó mérkõzésekre már
megtelt az ESZI sportcsar-
noka. A Módos BOR-SI- Ke-
rék Csárda találkozó dön-
tetlen lett a rendes játékidõ
végén, így jöhetett a ráveze-
tés. Az idegek harcát a Mó-
dos BOR-SI bírta jobban,
így õk végeztek az ötödik

helyen. A következõ találko-
zót már éremért játszották.
A Paksi FC II. a Trend Bú-
tor ellen könnyedén gyõ-
zött, de mindkét gárda üde
színfoltja volt az idei torná-
nak. Az elsõségért a Tanya
csárda és a Plakész Kft. csa-
pott össze. 1:1 után meglé-
pett a Tanya Csárda és vé-
gül 11:1-re diadalmasko-
dott. Az elsõ helyen végzõ

csapat kapitánya, Buzás At-
tila joggal volt elégedett
szereplésükkel: – Nem min-
dig éreztük úgy, hogy meg-
lesz a végén a kupa, de azt
tudni kell, hogy nem va-
gyunk profi csapat, bár több
elsõ osztályú játékos alkotja
keretünket. Voltak nagyon
jó ellenfelek, mint például a
Trend Bútor, akiktõl kétszer
is kikaptunk, az nagyon kel-

lemetlenül érintett. De vé-
gül minden jóra fordult, na-
gyon örülök neki – mondta.
A Plakész Kft. csapatveze-
tõje, Nagy Lajos a döntõ
után így fogalmazott:  –
Gratulálok az ellenfélnek,
nagyon jók voltak és ez a re-
ális sorrend. Fordulópont
volt, hogy 1:1-nél nem ment
be a kapufánk, ha akkor mi
lövünk gólt talán minden
másként alakul. A tornán
különdíjakat is kiosztottak.
A legjobb kapus a Tanya
Csárda hálóõre, Müller Ró-
bert lett, a legjobb mezõny-
játékos címet Nagy István-
nak, a Kerék Csárda játéko-
sának ítélték, míg a gólki-
rály 27 találattal Böde Dáni-
el szintén Tanya Csárda já-
tékosa lett.                     efgé
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Fotó: Molnár Gyula

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Telefon:

75/315-983

20/9450-992

A Mecsekvidéke
Takarékszövetkezet 

a paksi piactéren mûködõ bankfiókja melletti
részen, teljesen felújított 56 m2-es irodát 10,5 M Ft
+ ÁFA, 71 m2-es üzlethelyiséget 12,5 M Ft + ÁFA

kínál eladásra. Az elõzõ összegek irányárak. 

Kedvezõ hitelfeltétel is lehetséges. 
10% + az áfának megfelelõ önerõ 

rendelkezésre állása mellett. 
Futamidõ maximum 15 év. 

Forint és svájci frank alapú hitel is igénybe vehetõ. 

Részletes felvilágosítás a Paksi Fiókban.
Paks, Villany u 4. Telefon: 75/511-240,
vagy Fonyó Lajos ingatlanközvetítõtõl

kapható. 

Tel:70/310-8374 
E-mail fonyolajos@freemail.hu 

BA-TU
Építõipari Kft.

Teljes körû építõipari szolgáltatás
Betonvágás és betontörés munkagépekkel!

7030 Paks, Dobó István utca 15.
Telephely: Paks, Ipari Park

Tel./fax: 06-75/313-226
Tel.: 06-30/9372-668

E-mail: batu.epito.paks@freemail.hu

Építés, fuvarozás, gépi földmunkák

ELADÓ
INGATLAN
Pakson, a Keskeny utcá-
ban tetõtér beépítéses 5 szobás
összkomfortos családi ház, ga-
rázzsal eladó. Irányár 23 M Ft 2
szobás, erkélyes lakótelepi la-
kást II. emeletig a vételárba be-
számítunk.

Németkéren 16 000 m2-es terü-
leten mûködõ halastó, bekerítve

hétvégi házzal, fúrt kúttal eladó.
380 V + gáz, telefon, kábel tv
rendelkezésre áll. Irányár 7,8 M
Ft. Fadd–Dombori, Fadd Volent-
öböl területén levõ üdülõ csere
is lehetséges. Paksi 2 szobás la-
kást II. emeletig a vételárba
beszámítunk.

Részletes felvilágosítás:
Fonyó Lajos ingatlan
értékbecslõ, közvetítõ. 
Telefon: 70/310-8374
e-mail: 
fonyo.lajos@t-online.hu

Tucatnyi gól a döntõben



Gazdagné Erzsi minden nap
valami finomsággal várja ha-
za a családot. Mindenkinek
vannak kedvencei, és vannak
olyan ételek, amiket mind-
annyian egyformán szeret-
nek. De a döntés mindig ne-
héz. Abban egyetért a család,
hogy a nagymama receptjei
mindennél tökéletesebbek.
És rövidesen tovább bõvül a
kedvencek köre. Hiszen, bár
ma még négyen ülik körül az
ebédlõasztalt a Gazdag csa-
ládban, hamarosan bõvül a fa-
mília. A kistestvér érkezését
már nagyon várják a
„nagytesók” is, akik azt ígér-
ték anyukájuknak, hogy min-
denben besegítenek majd a

kezdeti nehéz idõszakban. A
nagylány, Amarilla még akár
a fõzést is bevállalja. Már el is
leste a család egyik kedvenc
ételének számító sólet elké-
szítését is. 

Elkészítése: az apróra vá-
gott vöröshagymát megpirít-
juk, felét egy jénai tál aljába
tesszük, erre kerül a megmo-
sott bab fele. Ráhelyezzük a
sonkadarabokat és a sza-
lámikarikákat, beleszórjuk a
fokhagymagerezdeket. Le-
fedjük a bab másik felével és
rászórjuk a maradék vörös-
hagymát. A tetejét meghint-
jük kevés pirospaprikával és
liszttel. Fontos, hogy semmi-
lyen egyéb fûszert ne hasz-
náljunk. Az egészre vizet ön-
tünk, úgy, hogy bõven ellepje
az ételt, szorosan lefóliázzuk,
majd sütõben felforraljuk, ezt
követõen 6-8 órán keresztül
nagyon alacsony hõfokon
(100-120 C fokon) megsütjük.
Friss kenyérrel tálaljuk. Ez a
sólet nagyon jó vendégváró,
de arra figyeljünk, hogy na-
gyon laktató, ezért ne késõ
esti lakoma legyen. 

A Gazdag család férfitagjai,
Józsi és Martin egyelõre csak
a fõkóstolók a fõzések alkal-
mával, de ha megérkezik a
csapatukat erõsítõ legújabb
családtag, akinek a neve még
nem eldöntött, azt ígérték,
hogy a mosogatásban is jeles-
kednek majd.                   -dal-

Január 14-én
19 órakor új
mûsor indul

a Fortuna Rádióban Cosa nostra
(A mi dolgaink) címmel. A mû-
sorban a vételkörzet médiumai-
nak fõszerkesztõi mutatják be
„terméküket”, beszélgetnek ak-
tuális helyi és országos témák-
ról. Az elsõ adásban Vida Tünde,
a Paksi Hírnök, Beregnyei Mik-
lós a Paksi Atomerõmû újság,
Kovács Tibor a TelePaks, Kiss

G. Péter a Paks-Press, valamint
a házigazda Schuckert József, a
Fortuna rádió fõszerkesztõi
vesznek részt. A mûsor minden
héten hétfõ este várja a 96.3
MHz-en a hallgatókat, akik tele-
fonon (75/411-111), interneten
(www.fortunaradio.hu) és sms-
ben (06/20-9-411-001) részesei
lehetnek az interaktív adásnak.
Az adás ismétlése a bonyhádi
(94.0 MHz) és a cecei (91.6 MHz)
frekvencián hallható.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Vida Tünde (lent)

Mozi

Január 13. (vas.) 19 óra
ÉBREDÕ SÖTÉTSÉG

Feliratos amerikai fantasy 

Január 16. (szerda)  19 óra
A KIRÁLYSÁG

Feliratos am. akció-thriller

Január 18. (péntek) 19 óra
A KABALAPASI

Feliratos am. rom. vígjáték

Január 20. (vas.) 19 óra
AZ ARANY IRÁNYTÛ
Magyarul beszélõ angol-

amerikai családi film

Január 23. (szerda) 19 óra
GRINDHOUSE –

TERRORBOLYGÓ
Feliratos amerikai 

horrorfilm

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató Bt.
Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Felhívás
A DC Dunakom Kft pályá-
zatot hirdet Paks Város Ön-
kormányzata tulajdonában
lévõ, költségalapon megha-
tározott lakbérû, megürese-
dett 1 db lakásra történõ
bérleti jogviszony létesítésé-
re. Pályázatot nyújthatnak
be azok a lakással nem ren-
delkezõ paksi lakosok, akik
vállalják költségalapon meg-
állapított lakbér és a lakás
közüzemi díjait. A bérleti
szerzõdés csak meghatáro-
zott idõtartamra (legfeljebb
5 évre) köthetõ pályázat el-
fogadása esetén.
A lakás Paks, Fenyves u. 12.
szám alatt található: 1 db 2
szobás, összkomfortos 50
m2-es lakás. A lakások bér-
leti díjának jelenleg érvé-
nyes mértéke bruttó: 494
Ft/m2/hó. A pályázati nyom-
tatvány és a tájékoztató a
DC Dunakom Kft Ügyfél-
szolgálati irodáján beszerez-
hetõ 2008. január 7-tõl.
A pályázat beadásának ha-
tárideje és helye:
2008. január 23.-a 8.00–14.00
óra között DC Dunakom Kft
ügyfélszolgálati iroda (Kö-
lesdi út 46. földszint).

Programok

A dunakömlõdi Faluházban
a népfõiskolai foglalkozás
keretében december 14-én
17 órakor „Minden zárat a
természet készített és nála
vannak a kulcsok is” cím-
mel Domonkos Piroska ter-
mészetgyógyász tart elõ-
adást.
A mûvelõdési központ kis-
klubjában  január 14-én hét-
fõn 18 órakor az Összhang
Klub vendége Akkerman
Gyöngyi dietetikus lesz, aki
„Hogyan adhatjuk le az ün-
nepek alatt felszedett kiló-
kat?” címmel tart elõadást.

Mit süt-fõz ma?

Gazdag Józsefné

Hozzávalók 4 fõre: 25 dkg
szárazbab (fehér gyöngy-
babból a legfinomabb), 2
nagy fej vörös hagyma, 1 fej
foghagyma, 40 dkg füstölt
sonka, 15 dkg füstölt házi
szalámi. 

Horgolt és keresztszemes
kézimunkák gyûjteménye
látható a mûvelõdési köz-
pont könyvtárgalériáján. A
terítõk, párnák, különbözõ
használati eszközöket díszí-
tõ hímzések Németh Ágnes
munkái. Az ifjú hölgy fris-
sen végzett gyógytornász, a
kézimunka néhány éve fel-
fedezett hobbi számára.
Munkái egyelõre szülei, ro-
konai lakásait díszítik, s
nem is tervezi, hogy valaha
ez több lesz számára, mint
kikapcsolódás. Terve, hogy
megtanulja a riseliõ techni-
kát, de a fazekasság is ér-
dekli. 
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