
Paksi Hírnök
Az írás megmarad.

Máig nem érti, miként kaphatott lehetõséget kamaszként a paksi rádió-

ban, pedig ma már a Magyar Katolikus Rádió bemondója.
Portré Nikl Jánosról a 11. oldalon

XVIII. ÉVF. 3. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. FEBRUÁR 6.

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

Egyszeri lekötésû lakossági és vállalkozói 
számlabetétekre vonatkozó ajánlatunk 

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

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

48 éve Ügyfeleink szolgálatában!
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Érdemes tudnunk: nem ma-

radunk magunkra abban az

esetben sem, ha bûncselek-

ményt követnek el ellenünk.

Az ilyen esetekre támogatást

nyújtó áldozatsegítõ szolgá-

lat már negyedik éve mûkö-

dik, tevékenysége széles kör-

re kiterjedõ.  Pakson legkö-

zelebb február 10-én várják

az érintetteket.

Dr. Nyirõ Árpád, a Tolna Me-
gyei Igazságügyi Hivatal megbí-
zott igazgatóhelyettese arról be-
szélt a Paksi Hírnöknek, hogy a
hivatal osztályaként mûködõ ál-
dozatsegítõ szolgálat arra hiva-
tott, hogy bûncselekmények ese-
tén az állam segítséget tudjon
nyújtani az áldozatoknak, illetve
hozzátartozóiknak.

– A törvényben nevesített áldo-
zatsegítõ szolgálat tevékenysége
három területre terjed ki. Azon-
nali pénzügyi segélyt abban az
esetben lehet megítélni, ha anya-
gi értelemben vett akut krízis-
helyzet áll elõ, ilyen például a
trükkös lopás: ha egy idõs, egye-
dül élõ ember minden megtaka-
rított pénzét és aktuális havi
nyugdíját ellopják, akkor a kö-
vetkezõ nyugdíjig élelemre,
gyógyszerre, a lakásfenntartás
legszükségesebb kiadásaira se-
gítséget lehet nyújtani – tájékoz-
tat a szakember, és így folytatja:
– Kegyeleti célra is igénybe ve-
hetõ a segítségnyújtás ezen for-

mája: például közlekedési tragé-
diánál a hozzátartozó temettetési
költségei egy részének fedezésé-
re. A krízishelyzetek kezelésére
szolgáló azonnali pénzügyi se-
gély összegének felsõ határa az
idei évben 79.550 Ft. 

A szakjogászi segítségnyújtás
ugyancsak az áldozatsegítés ré-
sze, ez ügyvédi támogatást je-
lent, illetve, amikor az eljárás bí-
rósági szakba kerül, akkor peres
képviseletet biztosít a hivatal,
amit a jogi segítségnyújtó szol-
gálaton keresztül lehet igénybe
venni. 

Az érdekérvényesítés elõsegí-
tése a következõ szolgáltatás,
amelynek keretében szerteágazó
a segítségnyújtás konkrét formá-
ja. Lehet – bûncselekménnyel
összefüggõ – szociális ügyben,
nyugdíjjal kapcsolatban, egész-
ségügyi ügyintézésben segítsé-
get kérni. 

Az állami kárenyhítést a tör-
vény nem szolgáltatásként, ha-
nem külön fogalmazza meg. En-
nek keretében csak a szándékos,
személy elleni erõszakos bûn-
cselekmények sértettjei, áldoza-
tai, illetve utóbbiak hozzátarto-
zói részesülhetnek pénzbeli tá-
mogatásban. Összege jelentõ-
sebb, közel 1,2 millió Ft is lehet,
ez a durva bûncselekményeknél,
mint például súlyos testi sértés,
emberölés ítélhetõ meg. Ugyan-
akkor lehet szó rablásról is,
amely ugyan vagyon elleni bûn-

cselekmény, de érheti olyan lelki
megrázkódtatás a sértettet, ami-
nek következtében például táp-
pénzre kerül és jövedelme jelen-
tõsen csökken. Mindenképpen
kimutatható, anyagi kár is kell
ahhoz, hogy az állami kárenyhí-
téssel járó pénzösszeget valaki-
nek megítéljék.

Dr. Nyirõ Árpád arról is be-
szélt, hogy a szolgáltatások
igénybevételéhez kérelem-
nyomtatványt kell kitölteni, il-
letve az eljáró hatóságtól igazo-
lást beszerezni.

– Legtöbben vagyon elleni,
ezen belül is lopási ügyekben
fordulnak hozzánk. Nagyon
gyakoriak most a trükkös lopá-
sok. Szerencsére durva bûncse-
lekménybõl jóval kevesebb van
Tolna megyében, illetve Pakson.
Fontos, hogy a rendõrség min-
den bûncselekmény alkalmával
tájékoztassa a sértetteket szolgá-

latunk elérhetõségérõl, hogy fel-
kereshessenek bennünket. Az
ügyfelek többsége meg is kapja
a szolgáltatást, elutasítanunk a
kérelmek kb. 15-20 százalékát
kell. Az azonnali pénzügyi segít-
ség esetén nincs meghatározva,
melyik az a felsõ jövedelmi ha-
tár, ami fölött már nem adhatunk
segélyt; minden körülményt
mérlegelni kell az elbírálásnál.
Lehet valaki jómódú, de kerül-
het krízishelyzetbe például egy
kirándulás alkalmával, amikor
ellopják mindenét és nem tud
hazautazni.

A szolgálat kéthetente tart ügy-
félfogadást Pakson, az Okmány-
iroda 210-es irodájában, páratlan
heteken keddenként, 9-tõl 12
óráig, illetve telefonon minden
munkanapon elérhetõ a 74/529-
280, 74/529-528-as számokon.
Városunkban is elsõsorban lopá-
si ügyekkel (besurranó tolvajlás,
trükkös lopások) jelentkeznek
áldozatok a szolgálat munkatár-
sainál.                        Sólya Emma

Nem maradnak magukra

Kopogtatnak a kérdezõbiztosok 
Nagyon készségesek voltak a paksiak,
összegezte Pintérné Grósz Dojna, a paksi
próbanépszámlálás koordinátora az eddigi
benyomásokat. Mint arról beszámoltunk:
Paks is egyike azon településeknek, ahol a
2011-es népszámlálást megelõzõen ta-
pasztalatokat gyûjtenek egy próba kereté-
ben. 3477 paksi háztartásba juttatott el a
KSH kérdõíveket, amelyben az ott élõk, il-
letve a lakás adataira voltak kíváncsiak. 

– Olyan társadalmi folyamatokat igyek-
szünk ez által feltérképezni, hogyan válto-
zott az elõzõ adatgyûjtéshez képest példá-
ul az iskolai végzettség, foglalkozás, vagy

az egy háztartásban élõk összetétele –
mondta el a koordinátor. Postán, illetve
interneten a megkérdezettek 45 százaléka
jutatta vissza a kérdõíveket, ami kimagas-
ló eredménynek mondható. Paks vitte el a
pálmát, hiszen korábbi megyei tapasztala-
tok húsz százalékos ilyen formában
történõ válaszadást regisztráltak. Aki nem
élt a megkeresettek közül a fenti válasz-
adás valamelyikének lehetõségével, azo-
kat most személyesen is felkeresik a
kérdezõbiztosok, akik február 28-ig járják
a várost. A 2011-es népszámlálással ellen-
tétben most ugyan nem kötelezõ a válasz-

adás, ám mint azt Pintérné Grósz Dojna a
KSH képviseletében elmondta, nagyon
kérik, segítsék a kérdezõbiztosok munká-
ját, hiszen csak így derülhet ki, milyen
egyszerûbb, s mindenki számára kényel-
mesebb módszerrel végezhetnék az adat-
gyûjtést két év múlva, „élesben”. Ameny-
nyiben meghonosodhatna a postai, illetve
internetes adatszolgáltatás, az egyrészt
költségkímélõbb lenne, másrészt a válasz-
adókhoz sem kopogtatnának kérdezõbiz-
tosok, s a megadott határidõn belül maguk
dönthetnék el, hogy mikor töltik ki a kér-
dõíveket.                              Dávid Ildikó

Megjelenik kéthetente, 4500 példányban

Kiadja a TelePaks Közhasznú Társaság
Fõszerkesztõ: Dávid Ildikó

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

Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 70/310-8374, fonyo.lajos@t-online.hu
Következõ megjelenés: 2009. február 20.

Paksi Hírnök
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Országosan is elterjed a paksi rendszer
Két évvel ezelõtt hozták létre a
paksi kistérségben azt a nyil-
vántartást, amely a tesztelés
alatt álló adatbázis alapjául
szolgált. Az úgynevezett „E
Munkaügy” rendszer az önkor-
mányzat és a munkaügyi kiren-
deltség közötti internetes alapú
információcserét biztosította
az ügyfelek hozzájárulásával.
A rendszeres szociális segélye-
zés módosításának elõkészíté-
sekor egy országos felmérés
alkalmával került felszínre a
Pakson már bevált rendszer.
Ezt követõen született meg a
minisztériumi döntés: az „E
Munkaügy” alapján készüljön

el egy országosan használható
adatbázis, amely biztosíthatja a
folyamatos, naprakész infor-
mációáramlást a munkaügyi
központok és az önkormány-
zatok között. A szociális tör-
vény módosításával megterem-
tõdtek a jogszabályi feltételek,
a rendszer kifejlesztésében ak-
tívan közremûködtek a paksi
szakemberek: Badics Istvánné,
az önkormányzat szociális osz-
tályának vezetõje és Feilné
Szombat Csilla, a Dél-Dunán-
túli Regionális Munkaügyi
Központ paksi kirendeltségé-
nek vezetõje. A munka jelenleg
is folyik. Városunkban a prog-

ram tesztelése zajlik, ország-
szerte pedig az ügyintézõk ok-
tatását végzik. Az új adatbázis-
ban az aktív korú, rendelkezés-
re állási támogatásban részesü-
lõ tartós álláskeresõk adatai
szerepelnek. A rendszer hasz-
nálatával elkerülhetõ lesz,
hogy valaki több helyrõl is ré-
szesüljön ellátásában, emellett
a munkaügyi központok ügyfe-
lei számára is szolgál elõnyök-
kel, hiszen kevesebb bejelenté-
si kötelezettség hárul rájuk. A
paksi kistérségben jelenleg kö-
zel ötszáz fõ részére folyósíta-
nak rendelkezésre állási támo-
gatást.                Dallos Szilvia

Tolna megyében hat középfokú
oktatási intézmény szervezett
általános központi írásbeli fel-
vételit a kilencedik évfolyamra,
Pakson az Energetikai Szakkö-
zépiskola és a Vak Bottyán
Gimnázium. Elõbbi intéz-
ményben 175-en, utóbbiban
pedig 68-an írták meg a magyar
nyelv és matematika feladat-
sort. Most elõször mindenhol a
központi feladatlapot kellett
használni, az elért eredmény te-
hát minden iskola felvételijé-
hez érvényes, kivéve a tehet-
séggondozó középiskolai kép-
zést, ahhoz másik napon, más
feladatlappal kellett megbir-
kózniuk a diákoknak. Aki vala-
milyen okból a felvételi napján
nem tudta megírni a dolgoza-
tot, pótfelvételire jelentkezhe-
tett, természetesen ezzel csak
alapos indokkal lehetett élni. 

C. Szabóné Kocsiczki Ilona, a
gimnázium és Szabó Béla, a
szakközépiskola igazgatójának
egybehangzó véleménye az,
hogy az idei feladatsor korrekt
és jól szelektáló volt, a megol-

dásra szánt idõ viszont kicsit ke-
vés. A kijavított feladatlapok
megtekintésérõl tájékoztatták az
érintetteket, de az elért pont-
számokról írásbeli értesítést is
kapnak. Az ESZI-be jelentkezõ
diákoknak ezzel még nem ért
véget a „megpróbáltatások” so-
ra, ugyanis a szóbeli, amely el-
sõsorban a jelentkezõk megis-
merését szolgálja, még hátra
van: február 27-én lesz. A felvé-
teli rangsort az általános iskolai

eredmények, az írásbeli és a
szóbeli felvételin elért pontok
alapján állapítják meg. A gimná-
ziumban szóbeli nem lesz, a fel-
vételrõl az általános iskolai osz-
tályzatok és az írásbeli felvételi
eredménye alapján döntenek.
Az I. István Szakképzõ Iskolá-
ban a felvételrõl az általános is-
kolai eredmények alapján dön-
tenek. A középiskolai jelentke-
zéseket február 20-ig kell be-
nyújtani, a felvételrõl szóló dön-
tésrõl április 27-ig kapnak érte-
sítést a tanulók. További infor-
máció a felvételi rendjérõl, a
képzési formákról, tanulmányi
területekrõl, felvételi pontszá-
mításról, nyílt napról az iskolák

honlapján található. Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium
honlapja: www.eszi.hu, a Vak
Bottyán Gimnázium az inter-
neten: www.vbgpaks.sulinet.
hu, az I. István Szakképzõ
Iskoláé pedig www.szakkepzo-
paks.sulinet.hu.    Kohl Gyöngyi

Újdonság a központi felvételi
Közel 250 nyolcadikos diák írt Pakson középisko-

lai központi felvételi dolgozatot magyarból és

matematikából. Idén elõször mindenhol a közpon-

ti feladatsort kellett megoldaniuk a diákoknak.   

Április elsejétõl orszá-

gosan mûködik az az

adatbázis, amely a ren-

delkezésre állási támo-

gatásban részesülõkrõl

biztosít naprakész nyil-

vántartást az önkor-

mányzatok és a munka-

ügyi központok számá-

ra. A rendszer kifejlesz-

tésében paksi szakem-

berek is dolgoztak. Az

adatbázist jelenleg Pak-

son tesztelik. 

A hat-, illetve nyolcosztályos

képzésre jelentkezés ideje is
közeleg, ebben az általános
iskolák hatodik, illetve negye-
dik évfolyamosai lehetnek
érintettek. A Vak Bottyán
Gimnáziumba hatosztályos
gimnáziumi képzésre várják a
jelentkezéseket. Február 11-
én tartanak nyílt napot. Felvé-
teli nincsen, a tanulmányi
eredmény alapján döntenek.
A Balogh Antal katolikus is-
kolában nyolcosztályos gim-
náziumi képzés mûködik,
amelyre elsõ körben február
20-ig lehet jelentkezni, illetve
a pótjelentkezéseket a tanév
végéig várják, az elbírálásnál
a tanulmányi eredmény szá-
mít, illetve elbeszélgetés van,
amelynek célja a kölcsönös
megismerkedés. A képzésbe
nyolcadik osztály után is be
lehet kapcsolódni, itt egyéni
elbírálás van, és idegen nyelv-
bõl különbözeti vizsgát kell
tenni, a lehetõségrõl az isko-
lában kell érdeklõdni.   Õk már bent vannak – dolgozatírás a Vak Bottyán Gimnáziumban
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Félidõben

A közéletbe is szakmája vitte, a
külsõ városrészek képviselõje-
ként a mezõgazdaság érdek-
képviseletét tûzte zászlajára,
Dunakömlõd, Biritó, Gyapa,
Csámpa, Cseresznyés lakóinak
szószólója volt. Hatékony me-
zõõrség, a földutak karbantar-
tása – íme néhány az akkori cé-
lok közül. Elõbbi most is mû-
ködik, utóbbira pedig mindig
akad néhány millió a költség-
vetésben. E mellett útfelújítás,
csapadékvíz-elvezetés, kábel-
tévé – néhány dolog ami a kül-
sõ városrészek egyik-másik
helyén megvalósult, s még va-
lami: két részönkormányzat,
ami azóta is mûködik. 

2006-ban a Polgári Összefo-
gás színeiben az I-es körzetben
indult, amit jól ismer. Szülei
háza volt az elsõ, ami a Ma-
lomhegyen felépült, Kern Jó-
zsef nyomon követhette ezen
városrész kialakulását. Míg a
külsõ városrészeken 70 kilo-
métert autózott, hogy minden-
hova eljusson, itt egyszerûbb a
dolga, ha este elviszi a kutyát
sétálni, máris találkozhat vá-
lasztóival. A legtöbb gondot
ezen a részen a csapadékvíz és
annak elvezetése, az általa
okozott károk okozzák. A kör-

zet jellemzõje egyébként a
kertvárosi lét, változatos dom-
borzattal. Malomhegy és Hi-
degvölgy – jelzik az elnevezé-
sek is. Itt van a város egyetlen
Duna-parti sétánya, egy óvoda,
általános iskola és a mûvészeti
iskola; orvosi rendelõ és több
mûemlék épület található itt –
feladat is akad bõven. Ám mint
minden képviselõnek, Kern Jó-
zsefnek is elsõsorban a város
érdekeit kell szem elõtt tarta-
nia, mikor a tennivalókat rang-
sorolják, s csak utána jöhetnek
a körzet prioritásai – s ezt az itt
élõknek is el kell fogadniuk. 
– Amikor egy komolyabb léte-
sítmény elkészül, például egy
rendelõintézet, annak minden-
ki örül, de mikor a saját udva-
rát elönti a csapadékvíz vagy
iszap, akkor nehezen tolerál-
ják, hogy azért nincs pénz,
mert nagyobb beruházáshoz
kell – osztja meg tapasztalatait. 

No de lássuk a konkrét ígére-
teket. A választási programot
lapozgatva kiderül, hogy a Ta-
vasz és a Rókus utca felújítása
nem tûr halasztást, s tavaly
mindkettõ meg is valósult, a
Rókus utcában még a légkábe-
lek is föld alá kerültek, így
egészen más városképet láthat
a Dunán hajózó. Az Üstökös
utca felújítása is szerepel a fel-
adatok között, de visszavan
még két év, idõarányosan telje-
sültek a tervek, mondja a kép-
viselõ. 

Még mindig az utaknál ma-
radva: az Öreghegy és Pákolitz
utcák kiépítése a napjainkban
benépesülõ új telkek végéig,
szintén a tervek része. Az Öreg-
hegy új házai elõtt már folya-
matban van a dolog, itt magán-
tulajdonos adta el a telkeket, és
az út is az övé volt. Ennek ön-
kormányzati tulajdonba vétele
az elsõ, utána jöhetnek a tervek
– ez van most elõkészítés alatt.
Már történtek lépések, hogy az
Öreghegy és a Wiedemann ut-
cákat összekötõ gyalogút meg-

valósuljon, hogy ne a temetõn
át kelljen közlekedni. Itt egy há-
zat le kellett bontani, mert útban
volt, az önkormányzat megvá-
sárolta a telket, a tereprendezés
megtörtént, a tervezés most in-
dul majd. 

S még mindig a „Malomhegy
és Hidegvölgy jövõje 2010
programnál” maradva: a Deák
ház sorsáról ebben sem feled-
keztek meg. Már benyújtott az
önkormányzat egy komplex tu-
risztikai pályázatot, amelyben
ennek renoválása is szerepelt,
ám ez nem járt sikerrel. Most új-
ra pályáznak, remélik eredmé-
nyesen. Ugyancsak külsõ for-
rásra vár a Deák utcai rendelõ is,
aminek mielõbbi felújítását sür-
getné frakcióján belül. A 2006-
ban megalkotott program része
volt a szennyvízcsatorna kiépí-
tése a Dunaföldvári úton, ez
megtörtént, a házak és a halász-
csárda is ráköthetett már. A vá-
ros egyik ékköve a Gárdonyi ki-
látó. Ennek megújhodását szor-
galmazza a képviselõ, reményei
szerint még idén elkészülhetnek
a tervek, amihez esetleg pályá-
zatot is találnának. Szintén az
elképzelések része volt az Öreg-
hegy utcában lévõ régi reformá-
tus temetõ rendbetétele. Kern
József és frakciótársai bozótot
irtottak, kicserélték a régi kerí-
tést, és az 1 millió forintos kép-
viselõi keretbõl még két pihenõ-
padra is futotta. 

Az Erkel Ferenc utcai játszó-
téren a meglévõ játékok mellé

épült egy homokozó és új bébi-
hinta is várja a kicsiket. – Idén
szeretném, ha ez folytatódna,
még néhány játék, pad és járda
szerepel a tervben – sorolja. 

A képviselõ a gazdasági bi-
zottság elnöke. A most terebé-
lyesedõ világgazdasági válság
kapcsán arra hívja fel a figyel-
met, hogy Paks nagy szeren-
cséje, hogy nem települt ide
olyan sok embert foglalkoztató
cég, ami könnyen mobilizálja
magát és továbbáll. Egyébként
Kern József a mezõgazdaságra
épülõ feldolgozóipart szívesen
látná Pakson. – Nyersanya-
gunk fõleg mezõgazdasági ter-
mékbõl van. El tudnék képzel-
ni hûtõházat, tejfeldolgozót,
akár malmokat, hiszen most
amit itt megtermelnek, azt
máshol dolgozzák fel, majd
így kerül vissza – mondja. 

Ha még messzebbre nézünk,
akkor mivel itt van a vasút, a
Duna, s rövidesen az autópálya,
és esetleg még egy híd is épül-
hetne a távoli jövõben, akkor
Paks akár egy európai szintû lo-
gisztikai központnak is helyet
adhatna, kihasználván kedvezõ
elhelyezkedését. Dávid Ildikó

Kern József
Tõsgyökeres paksi, olyany-

nyira, hogy még láthatta, mi-

kor nyáron a Dunán fehér

ruhákat mostak az asszo-

nyok. Pályafutása a duna-

kömlõdi termelõszövetkezet-

hez kötõdik, ahol 35 évet dol-

gozott, ebbõl 15-öt elsõ szá-

mú vezetõként. A szövetke-

zet ma is mûködik, s bár az

agrárium jövõje mostanság

elég bizonytalan, ha újrakez-

dené, akkor is erre a pályára

lépne. Mikor a búza aratása

megkezdõdött, és a kombáj-

nok felsorakoztak – olyan

látvány, ami minden nehéz-

ségért kárpótol, emlékszik

vissza Kern József.
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A név azonos, ám a Félidõben
sorozat következõ adásában a
testület másik tagját, Kern Jó-
zsefet ismerhetik meg. A 4-es
körzet képviselõjét február 8-
án láthatják a TelePaks híradó
után. 



Tisztújítások és közelgõ EP-
választás – röviden így lehet-
ne összefoglalni a helyi MSZP
szervezetnél zajló történése-
ket, amelyrõl sajtóbeszélgeté-
sen számoltak be a párt képvi-
selõi. Faller Dezsõ, a paksi
szervezet elnöke tölti be a 2.
sz. Választókerületi Társulás
elnöki tisztét is, amelyhez töb-
bek között az országgyûlési
képviselõ-választással kap-
csolatos teendõk tartoznak,
helyettese a dunaföldvári
szervezet elnöke, Horváth
Zsolt lett. Õk képviselik a kis-
térség szocialistáit az MSZP
márciusi kongresszusán, ahol
jóváhagyják az európai parla-
menti választásokon indulók
listáját is. Mint azt Faller De-
zsõ elmondta: a pártok moz-
gósító szerepe rendkívül fon-
tos, hogy az emberek maguké-
nak érezzék az EP választást,
ezért igyekeznek minél több
olyan rendezvényt szervezni,
amelyen személyesen is meg-
ismerhetik az itt élõk a jelölte-
ket. Heringes Anita, a párt if-
júsági tagozatának, a
Societasnak az országos alel-
nöke, megyei elnöke, kihang-
súlyozta: nem az a lényeges,
hogy jobb- vagy baloldali
képviselõk ülnek Brüsszelben,
a fontos, hogy a 22 delegált
együtt képviselje Magyaror-
szág érdekeit. A tavaly május-
ban létrehozott szervezet

egyik célja, hogy a középisko-
lásokat közelebb hozza a poli-
tikához, például táborokat
szerveznek, ahol nem politi-
zálnak, inkább a közéleti ér-
deklõdést honosítják meg.
Nem csak a párt tagjaihoz szól
a nõtagozat sem, amelynek

paksi elnökét, Seregély Erzsé-
betet, a tagozat megyei elnök-
helyettesévé választották
nemrégiben. Bár a paksi nõta-
gozat száma az elmúlt másfél
évben megháromszorozódott,
rendezvényeikre a párton kí-
vülieket is várták, s a jövõben

is terveznek a foglalkoztatás-
sal, szociális területtel kap-
csolatos elõadásokat. 
Az MSZP Tolna megyei el-
nökségében február közepén
zajlanak a tisztújítások, ahol
több paksi aspiráns is érde-
kelt.                          -dávid-
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Az EP-választásra készülnek a szocialisták

Új elnöke van a Societas–Új
Mozgalomnak (SÚM) Pak-
son. Az országos szervezet ta-
valy májusban alakult Szom-
bathelyen. A paksi elnök
Kern-Vágner Gabriella, aki
bár középiskolás éveit és még
utána néhányat nem töltött
Pakson, helybeli. A politika
szele Debrecenben, középis-
kolás korában csapta meg,
ami erõsödött, amikor
Gerjenben Molnár József

mellett dolgozott pályázatíró-
ként. A kettõ között Szombat-
helyen, biológia-környezetvé-
delem szakon szerzett egy
diplomát, majd környezetgaz-
dászként még egyet Amszter-
damban, ahol kutatásokat
végzett, majd kis híján le is te-
lepedett. Haza a szíve húzta,
itt találta meg párját. Jelenleg
a JAKO Kft.-nél dolgozik,
mellette pedig aktívan szerve-
zi a paksi SÚM életét, s a me-
gyei munkában is részt vállal
a szintén paksi Heringes Ani-
tával, aki megyei elnök és or-
szágos alelnök a baloldali if-
júsági szervezetben. Belépé-
sekor a paksi csoport, ahogy
mondani szokták, alvó szerve-
zet volt, Anitával leheltek be-
le életet. A régi tagokat meg-
keresték, újakat toboroztak. A
csoport, amelynek vezetõjévé
Gabit választották, most
negyven-ötven fõt számlál. 
– Szeretném, hogy a mi gene-
rációnknak jobb legyen. Ha
nem teszünk érte, elsiklik
mellettünk az élet – fogalma-

zott az elnök. Hozzátette, õt a
tenni akarás motiválja, ezért
vállalt szerepet és felelõssé-
get. Terveikrõl elmondta,
hogy szeretnék az MSZP poli-
tikájából azokat a morzsákat
kiválogatni, ami a fiatalokat
érinti és életüket befolyásolja.
A programjaikról szólva be-
szélt arról, hogy most az
egyetemi-fõiskolai felvételik-
re koncentrálnak. A továbbta-
nulási és munkavállalási lehe-
tõségekrõl igyekeznek tájé-
koztatást adni a tagságnak. Ha
a diákok már kiválasztották a
felsõoktatási intézményeket,
onnan hívnak majd hallgató-
kat, akik bemutatják leendõ
társaiknak iskolájukat. Terve-
zik, hogy felveszik a kapcso-
latot nyugdíjasokkal, és közös
kirándulásokat szerveznek.
Tartanak a tavaly év végi, jól
sikerült bulikhoz hasonló ösz-
szejöveteleket és koncerteket.
A programok többségét az Új-
templom utca 24-ben tartják,
ahol az MSZP pártirodájánál
saját klubtermük van.   Vida T.

Cigány fiatalokat várnak a rendõrség soraiba
Két pályázatot is közzétett az
Országos Rendõr-fõkapitány-
ság, amellyel a még iskolapad-
ban ülõ roma diákokat arra
ösztönzik: válasszák a rendõri
hivatást. A megyei rendõr-fõ-
kapitányságok útján a középis-
kola második vagy harmadik
évfolyamán tanuló cigány fia-
talok jelentkezését várják az
elsõ pályázatra. Az érdeklõ-
dõknek legalább hármas tanul-
mányi átlaggal kell rendelkez-

niük, és nyertes pályázat ese-
tén vállalják az iskola utáni hi-
vatásos jogviszonyt a rendõr-
ség berkein belül (ez utóbbi
feltételeinek meg kell felelje-
nek már a jelentkezéskor, eb-
ben az egészségügyi alkalmas-
ságtól a kifogástalan életvitelig
több kikötés is szerepel). Aki
sikerrel szerepel a pályázaton,
azzal tanulmányi szerzõdést
kötnek, mely keretében támo-
gatják kollégiumi díját, étkez-

tetését, ruházkodását és tan-
szervásárlását, továbbá havi
ösztöndíjban is részesül, tanul-
mányi eredménytõl függõen. A
pályázatokat március 20-ig
kell a Tolna Megyei Rendõr-
fõkapitányság vezetõjének
megküldeni. Megyénként há-
rom tanulóval köthetnek szer-
zõdést a 2009/2010-es tanévre.
A másik pályázatot országosan
tíz tanuló számára írta ki az
ORFK. Ide azon cigány fiata-

lok jelentkezését várják, akik
már megkezdték tanulmányai-
kat valamely felsõoktatási in-
tézmény nappali tagozatán, jo-
gi, igazgatási vagy gazdaságtu-
dományi képzési területen.
Mindkét kiírással kapcsolato-
san bõvebb felvilágosítást, a
Tolna Megyei Rendõr-fõkapi-
tányságon kérhetnek (06-74-
501-100/3483 mellék) Bor
László r. õrnagytól. 

Dávid Ildikó
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– Nem hálás feladat mostanság ipari park
vezetõjének lenni és befektetõkre vadászni.
Ha néhány hónappal elõre lát tavaly ta-
vasszal, akkor is megpályázza a paksi állást? 

– Igen. Kiváltképp, ha már akkor is isme-
rem, akikkel együtt fogok dolgozni. Akár
az ipari parkba települt vállalkozásokról,
akár azon kívül mûködõkrõl, vagy a tulaj-
donos önkormányzatról beszélünk, mind-
egyik terület képviselõivel jó a kapcsolat,
amit ezúton is köszönök. A gazdasági kör-
nyezetet tekintve: azzal kell fõzni, ami van.
Ha ez most válság, akkor ebben kell megta-
lálni a boldogulást. Másrészt én a gazdasá-
gi életben szeretek dolgozni, ez érdekel,
van benne kihívás. 

– Fõleg most. De egyébként sem egyszerû
egy vállalkozást rávenni arra, hogy épp
Magyarországon, ezen belül is Pakson ves-
se meg a lábát. Milyen tapasztalatokat
szerzett e téren?

– Október elején részt vettem egy Német-
országban rendezett nemzetközi befektetõi
konferencián. Akkor még csak annyit lehe-
tett tudni, hogy az amerikai hitelek mögött
nincs kellõ fedezet, de azt senki nem gon-
dolta, hogy az egész világgazdaság össze-
omlik. Mégis, az ingatlanszakma azonnal
reagált a hírre, s mindenki megállt a beru-
házással. Nem voltam túl boldog. Aztán el-
indult a lavina, s azok, akik érdeklõdtek egy
paksi lehetõség iránt, most jegelik befekte-
téseiket. Egy belga cég is, amely textilárut
gyárt a szállodaipar számára, a köntösöktõl
a lepedõkig, közéjük tartozik. Számára ide-
ális lenne Paks, ugyanis adott a tenger felé
a vízi szállítási útvonal, és a fejlõdõ Duna-
menti, tengerparti országok felvevõ piacai
lehetnének termékeiknek. 

– Mikor olvadhat meg a jég, lehet-e a be-
ruházásból valami? 

– Márciusban egy belga-magyar üzleti ta-
lálkozóra vagyok hivatalos Brüsszelbe,

ahol további tárgyalásokat folytatunk. Vé-
leményem szerint legfeljebb 2010 végére
lecseng a válság, s addig sem kenyéren és
vízen fogunk élni, azaz a gazdaság nem tor-
panhat meg teljesen. Minden gazdasági
válság egyben lehetõség is, van, aki ezt föl-
ismeri, és van, aki nem. A cégeknek nem
most kell nagy terveket kitûzni, épp elég,
ha a tavalyi eredményeket produkálják.
Nem kell óriási energiákat fektetni remény-
telen piacszerzésbe, most inkább a megúju-
lásnak van itt az ideje. Át kell gondolni a
cég mûködését, hatékonyságát, tudásbázi-
sát, és fel kell készíteni a válság utáni idõk-
re. Sõt, ha van hozzá forrása, a fejlesztése-
ket is most célszerû meglépni, amikor
mindezt olcsóbban teheti meg. 

– Mit jelent ez az ipari park esetében?
– Természetesen nem azt, hogy leállok a

befektetõk felkutatásával, de most az ener-
giákat máshova is lehet csoportosítani:
olyan helyekre gondolok, melyekben a be-
fektetett munka és energia hatékonyabban
gyümölcsöztethetõ. Az ipari park vállalta,
hogy aláveti magát egy minõsítésnek, amit
a gazdasági minisztérium égisze alatt mû-
ködõ befektetés-ösztönzési és kereskede-
lemfejlesztõ ügynökség (ITD Hungary
Zrt.) ad ki. Amikor egy külföldi befektetõ
Magyarország iránt érdeklõdik, akkor az ál-
talában elsõként az ITD Hungary-t keresi
meg, aki aztán kiközvetíti az ajánlatot a 180
ipari park valamelyikébe. Ha most átesünk
az értékelésen, akkor egy egységes adatbá-
zis rendszer szerint láthatja a befektetõ az
ipari parkunk adatait, tulajdonságait, és az
ITDH is tudja majd: milyen értékek várják
Pakson, ide miért és kiket érdemes közvetí-
teni. 

– Az ipari parkban mûködõ 18 vállalko-
zásnál már érezhetõ a válság hatása? 

– Tevékenységüknél fogva a többségük-
nél ma még nem, bár az érezhetõ, hogy be-

húzták a kéziféket, ugyanis a tervezett bõ-
vítésekkel most várnak. Az autó- és
repülõgépipari elektronikai eszközök gyár-
tására szakosodott Elektro-Metall Paks Kft.
viszont nem könnyû idõszak elé néz, autó-
ipari megrendeléseik visszaesése következ-
tében nehéz helyzet alakult ki. Van viszont
a cég élén egy olyan ügyvezetõ, aki a vál-
ság felbukkanásakor azonnal hozzálátott
azokhoz az intézkedésekhez, amit egy fele-
lõs vezetõnek ilyenkor meg kell tenni. En-
nek köszönhetõen ma még büszkén rögzít-
hetjük azt a tényt, hogy senki munkaviszo-
nyát nem kellett a válság miatt megszüntet-
ni. Azt, hogy az elkövetkezendõ hónapok
mit hoznak, nehéz elõre jelezni. Én sze-
mély szerint itt köszönöm meg Vincze Ká-
roly ügyvezetõnek minden erõfeszítését,
amit ezen paksi munkahelyek megtartásá-
ért tett.  

– Mit tanácsolna az átlagembernek, mit
tegyen válság idején? 

– Ugyanúgy élje az életét, mint eddig: ha
épp állástalan, keressen továbbra is mun-
kát, ne legyen pesszimista, ne hagyja, hogy
a nap mint nap hallható negatív hírek terve-
ik megvalósításától, céljaik elérésétõl eltán-
torítsák. Ugyanakkor legyen óvatos. Nem
feltétlenül most kell külföldi nyaralást ter-
vezni, s minden forintnál nézze meg, jó
helyre ment-e, szükséges-e. Bár a karácso-
nyi költekezések még nem ezt mutatják.
Németországban azonnal visszafogták a ki-
adásaikat, nálunk négyszer el kell mondani,
hogy tartalékoljunk – a magyar emberek
többsége általában csak végszükség esetén
reagál. Meg kell tanulnunk felelõsséget vál-
lalni a jövõnkért, és tudatosabban élni.
Nem kell olyan gyakran autót cserélni, s
nem kell feltétlenül plazmatévé sem. A
„használd és dobd el” helyett a szükséges és
elégséges mértéket kell szem elõtt tartani. 

Dávid Ildikó

A gazdasági válság egyben lehetõség is
Külföldi befektetõket szeretne a

városba vonzani a Paksi Ipari

Park Kft. májusban kinevezett

ügyvezetõje – írtuk tavaly la-

punk hasábjain. Mennyire írta

át az élet dr. Sztruhár Sándor

terveit, õ mit gondol a most

tomboló gazdasági válságról, mi

a teendõje ilyenkor egy vállal-

kozónak, vagy egy átlagember-

nek – ezekrõl kérdeztük az ügy-

vezetõt. Fo
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A központi orvosi ügyelet a Rá-
kóczi utcai, régi rendelõintézet-
ben mûködik Az ügyeleti helyi-
ség kialakítása 43 millió forint-
ból valósult meg, amelynek
nagy részét a paksi önkormány-
zat biztosította, valamint a kis-
térségi társulás nyert hozzá pá-
lyázaton ötmillió forintot, illet-
ve szintén pályázaton nyertek
27 millió forintot, amelybõl fel-
szereléseket és két terepjárót vá-
sároltak. A központi ügyelet
megszervezésével a Paksi
Többcélú Kistérségi Társulás az
Emergency Service Kft.-t bízta
meg, a cég biztosítja az eszkö-
zöket, fizeti a rezsit, illetve bér-
leti díjat, velük állnak szerzõ-
désben az orvosok, akik önként
vállalják az ügyeletet óradíjért.
A finanszírozáshoz szükséges

éves összeg a megyei egészség-
biztosítási pénztártól, illetve a
települési önkormányzatoktól a
lakosságszám arányában érke-
zik, adtuk hírül három esztendõ-
vel ezelõtt, amikor a paksi kis-
térség településeit ellátó köz-
ponti orvosi ügyelet megkezdte
mûködését. 

Az ügyeletvezetõ fõorvos, dr.
Kasza Irén feladata az ügyeleti
beosztás, szakmai ellenõrzés.
Mint mondja, mára egy jól ösz-
szeszokott, 

ütõképes csapat 

alakult ki, ami nem volt egysze-
rû folyamat. Idõközben sokan
lemorzsolódtak, voltak, akik
maguk köszöntek el, például be-
tegség miatt, vagy mert nem ta-
lálták meg számításukat, de
olyanok is, akiktõl az ügyelet
vált meg, mert nem váltották be
a hozzájuk fûzött reményeket.
Idõközben sikerült megoldani,
hogy a gyermekorvos mellett
külön asszisztens dolgozhasson,
és már rendelkezésre állnak a
korábban hiányolt GPS készülé-
kek, illetve téli gumiabroncsok
az autókhoz. Hétköznapokon 16
órától ügyel egy orvos, egy asz-
szisztens és egy sofõr, majd 18

órára érkezik még egy orvos, il-
letve sofõr, így ügyelnek más-
nap reggel nyolcig. Ünnepnapo-
kon és hétvégeken folyamatos
ügyelet van, illetve reggel
nyolctól délig egy gyermekor-
vos is elérhetõ. A felszereltség
nem hagy kívánnivalót maga
után, a kft. rendszeresen ellenõr-
zi a mûködést, a kötszer-,
gyógyszer-utánpótlás folyama-
tos, semmibõl sincs hiány. Gond
az épületen kívül van, a garázs
és a parkoló igen rossz állapot-
ban van, és bár ismert, hogy a
felújítást a tervezett gondozási
központ kialakításával együtt
tervezi a város, rendbetételük
egyre sürgetõbb – emelte ki a
doktornõ. Ami a kezdetek óta

változatlanul nagy gond, hogy
sokan indokolatlanul jelennek
meg az ügyeleten vagy hívnak
orvost. – Kullancs eltávolítása,
láz, amelyet meg sem próbáltak
otthon csillapítani, lencsényi le-
horzsolódás végtagon, napokkal
korábban fellépett tünetek,
amellyel már régen a háziorvos-
hoz lehetett volna fordulni – so-
rolja a doktornõ. Tavaly 5449
ellátás volt az ügyeleten, ebbõl
2585 volt a hívások száma. Ösz-
szességében 

2506 indokolatlan eset 

volt, ezen belül a hívás 994, és
bár ki van függesztve az ügye-
leten, hogy mire van fenntart-
va, úgy tûnik, nem olvassák el,
sokan még mindig a rendelési
idõ meghosszabbításaként ke-
zelik, hangsúlyozta. Elõfordul
az is, hogy olyan esethez hív-
ják õket, ahova mentõt jobb
lett volna. Erre megoldás le-
hetne egy a mentõszolgálattal
közös diszpécserközpont, ahol
egy jól képzett szakember el
tudná dönteni, mentõt küld
avagy az ügyeletet. A legjob-
ban azonban azt fájlalja, illetve
hiányolja a fõorvos asszony,
hogy a kistérség  nem érdeklõ-
dik a központi orvosi ügyelet
munkájáról.             

Kohl Gyöngyi
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Csökkenõ bevételek, növek-

võ munkanélküliség, szoro-

sabbra húzott nadrágszíj…

Gazdasági válság a világban

és az országban. De mit érez-

nek mindebbõl a paksiak?

Megkérdeztük errõl az utca

emberét.

Tubáné Gá-

bor Margit

– Még nem ér-
zem annyira a
hatásait a gaz-
dasági válság-
nak. De, ha to-

vább emelkednek a rezsiköltsé-
gek – villany, víz, csatorna –,
akkor biztosan érint majd en-

gem is. Pakson talán nem fogjuk
annyira látni a következménye-
it, mint Szabolcs-Szatmár me-
gyében, ahol magas a munka-
nélküliség, és már most nagy a
mélyszegénység. Szerencsére
az ismerõseim is olyan városok-
ban élnek, a Dunántúlon, ahol
jobbak az életkörülmények.

Tabáné Bese

Erzsébet:

Személyesen
még szeren-
csére nem
érint, férjem-
nek, nekem,

gyermekeimnek is van munka-
helye jelenleg. Elszomorító,

hogy ilyen helyzetben van az
országunk. Szerintem Pakson
védett helyzetben vagyunk az
atomerõmû miatt, akik ott dol-
goznak, azoknak biztosan lesz
munkájuk, ilyen szempontból
reméljük, nem érinti Paksot a
válság.

Tóth János:

Elég szomorú,
hogy ennyire
begyûrûzött
M a g y a r o r -
szágra is a
válság. Eddig

engem nem nagyon érintett, hi-
telünk nincs, s mivel pedagógus
vagyok, egyelõre úgy tûnik, az

állásom biztos. Paksra is begyû-
rûzik szerintem, a környezõ or-
szágokban felütötte a fejét és a
többi magyar városban is, úgy
gondolom, Paksot sem kerülhe-
ti el.

Számel

Sándor

Begyûrûzik a
válság ide is,
ahogy az
egész világot
körbevette…

Én egyelõre elvagyok, csak iz-
gulok a gyermekeimért és az
unokáimért. Nyugdíjas létemre
annyiban kell átalakítanom az
életemet, amennyiben a külön-
bözõ termékek, mint például az
olaj áremelkedése szükségessé
teszi.                    

Sólya Emma

Megszólal az utca embere 

RENDELÕ A VÁROS SZÉLÉN
Három évvel ezelõtt, január el-

sején indult Pakson a közpon-

ti orvosi ügyelet, amely 14 tele-

pülés ellátására hivatott. A

mûködési feltételek jók, a

szakembergárda az orvosok-

kal, a négy asszisztenssel és hat

sofõrrel kialakult, dr. Kasza

Irén ügyletvezetõ fõorvos

mégsem tökéletesen elégedett.

Mint mondja, lenne mit tenni

a hatékonyabb mûködésért. 
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Április végére tervezik az ESZI
új tanmûhelyének átadását. A lé-
tesítmény korszerû, ahogy Sza-
bó Béla igazgató fogalmazott,
az európai uniós normáknak
megfelelõ lesz. Elég csak az ok-
tatórobotot említeni, amellyel a
tervek szerint felszerelik. Itt kap
helyet egy modern hegesztõmû-
hely is. Az intézményvezetõ
hozzátette, nem csak a gépész
szakmacsoport gyakorlati körül-
ményei javulnak, fejlesztés alatt
áll a villamos alapképzõ mûhely

és mérõterem is. Ezek és a már
meglévõ létesítmények, s az
azokban folyó színvonalas mun-
ka jelent garanciát arra, hogy
meghatározott céljuknak meg-
felelõen korszerû tudással bíró
szakembereket képezzenek. Az
iskola képzési palettáján az
energetikához kapcsolódó sza-
kok – elektronika, elektrotech-
nika, gépészet, környezetvéde-
lem és informatika – mellett a
közgazdasági és ügyviteli szak-
ma szerepel.

Az, hogy az Energetikai Szak-
középiskola a paksi atomerõmû
által létrehozott alapítványi in-
tézmény, számos elõnnyel jár.
Ennek eredményeként tulajdon-
képpen az MVM cégcsoportba
tartoznak, az MVM bázisiskolá-
jaként mûködnek. A villamos-
energia-termeléssel és az ahhoz
kapcsolódó szolgáltatással fog-
lalkozó cégek szakképzés-fej-
lesztési támogatásukkal segítik
hozzá, hogy európai szintû gya-
korlati képzési feltételeket te-
remtsenek a legkorszerûbb mû-
szerezettséggel és technikával.
Az anyagi biztonságon túl – az-
az amellett, hogy a fenntartást
biztosítja a vállalat – az is két-

ségtelen elõny, hogy képzésük a
cégcsoport munkaerõigényének
kielégítését szolgálja. 

Ez biztonságot jelent az itt ta-
nuló fiatalok számára, mert ab-
ban a tudatban tölthetik diák-
éveiket, hogy kézzel fogható
lehetõség várja õket az iskola-
padból kikerülve, hiszen az itt
végzett, jól felkészült szakem-
berekre igényt tart az MVM
csoport. Szabó Béla kifejtette,
hogy a minél nagyobb szaktu-
dás elérése érdekében tanulmá-
nyi ösztöndíjrendszerrel igye-
keznek motiválni a diákokat. A
jó tanulmányi eredményt el-
érõk pályázhatnak. Az elsõ fél-
évi bizonyítvány alapján egy-
szeri 4-25 ezer forint összegû
ösztöndíjat kaphatnak. Jelen-
leg egy másik ösztöndíjrend-
szer kidolgozásán fáradoznak,
ezzel a szakmai képzésben
nyújtott teljesítményt szeret-
nék ösztönözni. Mindezen túl
lehetõség lesz arra, hogy az
MVM cégcsoport leányvállala-
tai tanulmányi szerzõdést kös-
senek azokkal a jó képességû
tanulókkal, akiket a középisko-
la elvégzése után szívesen fo-
gadnának kollektívájukban.  

Az, hogy az MVM cégcso-
port számára képeznek szak-
embereket, a beiskolázási kör-
zet határait is befolyásolja.
Azok ugyanis jóval túlnyúlnak
a régió határain. A leányválla-
latok közelébõl is érkeznek di-
ákok. Õk a közel kétszáz férõ-
helyes kollégiumban kaphat-
nak elhelyezést, ahol otthonos
körülmények között készülhet-
nek a tanórákra és tölthetik
szabadidejüket. 

Az országos felmérési ered-
mények, a továbbtanulási és az
elhelyezkedési mutatók, vala-
mint a régi diákok visszajelzései
alapján iskolánk az ország leg-
jobb középiskolái közé tartozik,
összegezte Szabó Béla.  

Vida Tünde
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Erõmû

Automata újraélesztõ készüléket (defibril-
látort) vásárolt  az OVIT Zrt. Karbantartá-
si Igazgatósága. A készüléket az igazgató-
ság telephelyén, Pakson, a Dankó Pista ut-
ca 1. szám alatt (a hulladékudvar mellett)
helyezték el. Mint azt dr. Tarján Balázsné,
az igazgatóság munkatársa a Paksi Hír-
nöknek elmondta, korábban már felvetõ-
dött a készülék szükségességének kérdése,
hiszen sokan dolgoznak a környéken, az
ipari park területén, így baj esetén más cé-
gek munkatársainak is segíthet. 

Szeretnék elérni, hogy köztudott le-
gyen: a készülék bármikor, bárki számára
elérhetõ, hiszen a telephelyen õrség biz-
tosított, így éjjel-nappal tartózkodik ott
valaki.

A defibrillátor nagyobb vezetékes tele-
fonkészülék méretû. Fogantyúval ellá-

tott, akkumulátor táplálja, mostani be-
üzemelésétõl kezdve hét évig teljesen
üzembiztos. Felnyitását követõen ma-
gyar nyelvû utasításokat ad, így az újra-
élesztést ennek köszönhetõen nem lehet
elhibázni. Teljesen laikus emberek is
tudják használni. 

– Ha elájul valaki, és mi nem tudjuk
megállapítani, van-e keringés, vagy nincs,
nem probléma, hiszen a készülék ezt is
észleli, mint ahogyan azt is, szükséges-e
mellkaskompresszió, vagy elég a befújás,
szükség esetén elektromos ütés, és azt,
hogy érdemes-e tovább folytatni az újra-
élesztést; illetve érzékeli, ha nem alkal-
maztunk megfelelõ számú mellkaskom-
pressziót, ilyenkor ennek folytatására szó-
lít fel – tájékoztatott dr. Tarján Balázsné.

A készülék segítségével biztosítható a
mentõk kiérkezéséig a beteg keringése,
szívmûködése.                

Sólya Emma

Életet menthet a defibrillátor

Kézzel fogható lehetõség várja a végzõsöket

KIADÓ 

INGATLANOK

Paks fõutcáján, 
a volt konzervgyári 

irodaépületben 
(Tolnai út 2.) 

15 m2-80 m2-ig.
Érdeklõdni:
30/9372-668
75/511-252
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Minden épületnek arca van. És vannak vá-
rosrészek, épületek és udvarok, melyek el-
választhatatlanok személyiségektõl, em-
beri arcoktól.

A posta régi épülete a Deák Ferenc utcá-
ban Hernádi Feri bácsival üzen. Üzen és
kéri, nézzem meg, mit mesél a ház, és
hallgassam meg, mit mesél õ, a tavaly óta
Tisztes Polgár kitüntetõ címet viselõ egy-
kori postamester az épületrõl.

Megállunk a kedves, borostyános udvar
elõtt, nyílik az utcaajtó, Feri bácsi mesélni
kezd. Mindenre pontosan emlékszik: év-
számokra, nevekre, történetekre. 

Belépünk a postaudvarba, ahol bemutat-
ja nekem az elsõ lakót, akivel szembetalál-
kozom: az 1957-ben ültetett hársfát. Köz-
vetlenül a ház elõtt áll, most éppen lomb-
talanul, de mégsem csupaszon. Jól meg-
van egymással a ház meg a fa: télen a ház
öltözteti a fát, nyáron éppen fordítva. 

A házat Kaszás György tiszteletbeli fõ-
szolgabíró építtette az 1910-es évek ele-
jén, magánlakásnak. Feri bácsi sógorbáty-
ja inasként dolgozott az építkezésen. Ek-
koriban az Anna utcában volt a posta épü-
lete, még korábban az Egészségházban, az
egykori Községházán volt a postai állo-
más, ahová egy héten kétszer – északról és
délrõl – érkezett küldemény.

1926-ban a Pécsi Postaigazgatóság árve-
résen vásárolta meg a Deák Ferenc utcai
épületet, ahová még abban az évben átköl-
tözött a hivatal, s vele együtt Feri bácsi pos-
tai kézbesítõ édesapja, aki a késõbbi évek-
ben pontos és megbízható munkájának elis-

meréseként elsõ osztályú postai szakaltiszt
elismerést kapott. A húszas évek második
felében huszonnégy-huszonnyolc alkalma-
zott dolgozott a postán. Feladatuk többek
között a levélfelvétel, a kézbesítés, a távíró
és a távbeszélõ központ kezelése volt.

Feri bácsi, miután Kalocsán elvégezte a
Jézus-társasági Szent István Gimnáziu-
mot, jelentkezett a Budapesti Vidéki Pos-
taigazgatóságon, ahol fogadták s a gyakor-
lati tudnivalók elsajátítása mellett a Ma-
gyar Királyi Postatisztképzõ tanfolyamon
alap- és szakvizsgát tett. 

1943 tavaszán került vissza Paksra, a bí-
róság mellett lévõ, Deák Ferenc utcai pos-
tahivatalba.

„Ruhatoló” volt, mely azt jelentette,
hogy õ irányította a postaszállítást: átvette
a leveleket, a felvett értékleveleket ren-
dezte, tartotta a kapcsolatot a hivatal és a
mozgóposta között. Ezekben az években
„delizsánc”, azaz lóval hajtott postakocsi
hozta-vitte a küldeményeket…  

Késõbb, jóval késõbb, egy másik, törté-
nelem jegyezte évben került a postahivatal
élére. 

1956. június elsején kezdte meg postave-
zetõi munkáját. Ugyanebben az évben csa-
ládjával a hivatal épületében kialakított
szolgálati lakásba költözött. Az épület hi-
vatali területét – a lakórészhez képest – ki-
csinek találta, így a toronyszobát átalakít-
va lakótérré, szobányi résszel toldotta meg
a posta alapterületét. 1976. június elsejéig,
nyugdíjazásáig vezette a hivatalt, ahol ek-
kor ötven munkatársa dolgozott…

A hetvenes évek végére épült fel a mai
posta épülete, a Dózsa György úton. Né-
zem az épületet. Növényt keveset találok,
egyetlen hársfa sincs a közelben. Arcot ke-
resek. Talán korai? Várni kellene, míg
százéves lesz?                            Tell Edit

A posta
Hol volt…?

Kiváló sportoló, jó tanuló – így értékelte
a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapít-
vány a 11. osztályos gimnazistát. A sport-
ban több területen is számíthat rá iskolá-
ja, a Vak Bottyán Gimnázium, tagja a
floorball csapatnak, országos versenye-
ken is versengtek már, az atlétikapályán a
kislabdadobásban, futásban a legeredmé-
nyesebb, s a röplabda sem idegen számá-
ra. Legkedvesebb a kosárlabda, melyet
ötödikes kora óta játszik. Jelenleg az
ASE NB II-es nõi csapat tagja, edzõje
Hangyásiné Daróczi Edit. Petra elmondá-
sa szerint a hobbiként ûzött sportot na-
gyon szereti, amíg teheti, szeretne játsza-
ni a számára legeredményesebb poszton,
bedobóként. A mozgás, a kikapcsolódás
mellett a legfontosabb az összes felsorolt

sportágban a
csapatjáték,
az összetartás,
a barátok. Az
edzések mel-
lett szabad-
idejében ze-
nét hallgat, de
a barátok tár-
sasága ilyen-
kor is fontos.
Édesapjától
örökölhette a sportos életet, aki sokáig
kézilabdázott. A humán tantárgyakat ked-
veli, és német nyelvbõl különösen ered-
ményes, középszintû nyelvvizsgát tett
elõrehozott érettségin, s a gimnáziumi
érettségije mellé német felsõfokú vizsgát
szeretne szerezni. A turizmus, az idegen-
forgalom lehet Blézer Petra jövõje, ezért
tanul, erre készül.                                  

-bézsé-

Tehetségesek, fiatalok

Blézer Petra
1%

A Magyar Úttörõk Szövetsége Paksi Elnöksége
köszönetet mond minden felajánlónak, aki a
2007. évi személyi jövedelemadójának 1%-ával
támogatta szövetségünket. A 106.591 Ft-ot gyer-
mekrendezvényekre (Ki mit tud?-ra, Regélõ
mesemondó versenyre, diákcserére) fordítottuk.
Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támo-
gassa a Paksi Úttörõket. Köszönjük!

Adószámunk: 18854897-1-17

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik a Hétszínvirág Óvoda alapítványának Jó-
tékonysági Bálján részt vettek, illetve támogató
jegy vásárlásával segítették az alapítványt. Továbbá
köszönjük mindazon személyeknek, vállalkozók-
nak és üzleteknek a segítségét, akik tombolatárgyak
felajánlásával hozzájárultak a bálunk sikeréhez és
ezzel egyben ahhoz, hogy az óvodáskorú gyerme-
kek óvodai életét gazdagabbá tegyük.
Kérjük, hogy adója 1%-ának felajánlásával támo-
gassa a közhasznú, Hétszínvirág Alapítványt! 
Hétszínvirág Alapítvány, adószám: 18862454-1-17

A Hétszínvirág Óvodába járó gyermekek és az
óvoda dolgozói.
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Tolna megyei mûvészetért
ezüst plakettel gyarapodott a
magyar kultúra napján a Tûz-
virág Táncegyüttes, illetve ala-
pítója, Mádi Magdolna mûvé-
szeti igazgató-koreográfus dí-
jainak sora. A kitüntetést há-
rom Tolna megyei civil szerve-
zet, a Keresztény Értelmiségi-
ek Szövetsége, a Kézjegy Tol-
nai Tollforgatók Klubja, vala-
mint a Bárka Mûvészeti Szalon
ítélte négy másik mûvész mel-
lett Mádi Magdolnának.

– Néha kell ilyen lökés, ami-
kor nyugtázhatjuk, hogy „ész-
revettek” minket. Jólesik, ha
kapunk valamilyen kitüntetést,
de nem különbözõ díjakért, ba-
bérokért dolgozunk – fogalma-
zott Mádi Magdolna. – Hogy
mégis miért? – adódik a kér-
dés. – Nagyon-nagyon fontos a
gyerekekkel való találkozás, és
az, hogy õk találkozzanak a
magyar nép hagyományaival.
Keressük az utat, hogy valami-

lyen módon a magyar néptán-
cot továbbhagyományozzuk a
következõ nemzedékekre – vé-
lekedik. Bartók a magyar nép-
zenét beemelte a komolyzene
világába, elrejtette benne a ma-
gyar népzene gyöngyszemeit,
ami tovább él. Ez megnyugtat-
ja Mádi Magdolnát, az viszont
aggodalommal tölti el, hogy
mindennek nyomát nem látja a
néptánc területén. Mint mond-
ja, divat lett a hagyományõr-
zés, de azt sokan rosszul értel-
mezik. Az amatõr néptánc-
együttesek jövõjét illetõen is
borúlátó kissé. Mint mondja, a
Budapesten mûködõ néhány
hivatásos együttes a végered-
mény. Az utánpótlás elapad, ha
az amatõr együttesek léte elbi-
zonytalanodik, hiszen nem
lesznek olyan elhivatott embe-
rek, akik „megfertõzik” a gye-
rekeket a néptánc szeretetével.
A Tûzvirág ezt az utat járja már
negyed százada. Gyerekek szá-

zait tanítják az együttes tánc-
pedagógusai. A felnõtt csapat
létszáma nagyjából állandó,
25-30 fõs. Ám miután amatõr
együttesrõl van szó, el-elma-
radnak néhányan, hiszen a
színpadi élet sok lemondással
jár. Az elmúlt év vége ékes bi-
zonyítéka ennek, szinte a kará-
csonyt is színpadon töltötték a
tûzvirágosok. Az egész eszten-
dõ „sûrû” volt, az áprilisi paksi
gála és a már hagyományosnak
mondható szereplések mellett
egy portugál turné szerepelt az
együttes naptárában. Júliusi
portugáliai bemutatkozásuk és
útjuk után, augusztusban õk
láttak vendégül egy ottani
együttest. Utána Brüsszelben
szerepeltek a Say Pécs rendez-
vényen. Õk voltak az Európa
Kulturális Fõvárosa 2010
program egyik megjelenítõi.
Eleget tettek egy német meghí-
vásnak, és bemutatkoztak a
Duna-menti népek konferenci-

áján, majd hazafelé „beugrot-
tak” Genfbe is. November a
Magyar Állami Operaház 18.
sztárgálája jegyében telt, és
fergeteges sikert hozott. A há-
rom profi együttes, a Honvéd
Táncszínház, a Budapest Tánc-
színház és a Magyar Állami
Népi Együttes egy-egy, a paksi
Tûzvirág Táncegyüttes öt tán-
cot adott elõ az operaház szín-
padán. A produkciót a közön-
ség vastapssal jutalmazta. Így
esett, hogy csak decemberben
tudtak nekilátni a következõ
évad repertoárja összeállításá-
nak, s az is ennek eredménye
volt, hogy december 23-án éj-
félkor mentek a színpadról ka-
rácsonyozni, hogy már 26-án
újra ott álljanak. A munkát
vendégkoreográfusok segítik.
Karácsonykor a török szárma-
zású Kadri Sonuk, a napokban
Onódi Béla, a Magyar Állami
Népi Együttes koreográfusa.
Az eredményt az áprilisi gála-
mûsoron láthatja majd a paksi
közönség.

Vida Tünde
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Brüsszelbe is elvitték a magyar kultúrát

Január 26-án, a holocaust vi-
lágnapján emlékezhettünk a
XX. századi európai történe-
lem egyik legszörnyûbb tettére
s annak mártírjaira, a haláltá-
borokban megsemmisített zsi-
dó áldozatok millióira. Az em-
léknap kapcsán kerestem meg
jegyzeteimet a paksi születésû,
1944-ben Szombathelyrõl el-
hurcolt és Auschwitzban már-
tírhalált halt Benedikt Márk fõ-
rabbinak a sorsáról, akinek
nemcsak élettörténetét és nem
elsõsorban azt szeretném meg-
osztani olvasóimmal, hanem
utóéletét is. Lehetséges példá-
ját annak, hogyan õrzi egy tele-
pülés közössége mártírhalált
halt polgárainak emlékét.

Benedikt Márk, azaz Mor-
dechai Meir Binet a szombat-
helyi ortodox hitközség veze-
tõje és rabbija volt 46 éven át.
Pakson született 1858-ban.
Õsei a tudós nikolsburgi rabbi
családjából   származtak, õ a

híres talmudista, Sevet Széfer
tanítványa volt. Galántán és
Mieván tanult. Tanulmányai
befejeztével itt nõsült meg,
Bródy Bernát lányát vette fele-
ségül, néhány évig Mieván
laktak.

Elõször Nagyjókán lett rabbi,
majd Szombathelyen válasz-
tották meg 1898-ban. Mûkö-
dése alatt a hitközség gyorsan
gyarapodott, 150 fõrõl a tíz-
szeresére növekedett. Munkája
során különösen nagy gondot
fordított a fiatalokra, az ifjú-
ság nevelésére. Fontos felada-
tának tartotta, hogy a középis-
kolások hitoktatását személye-
sen lássa el, s a zsidó hittudo-
mányok iránt érdeklõdõk szá-
mára jesivát tartott fenn. Nem-
csak a zsidóság körében, ha-
nem a városban is köztisztelet-
nek örvendett. Az Ortodox
Központi Iroda örökös tagja
volt, nagy talmud tudós és ki-
váló hitszónok. 

1944-ben, nyolcvanhat éves
korában  hurcolták el és ölték
meg Auschwitzban.

Benedikt Márk emlékét
Szombathelyen egykori lakó-
háza, a Thököly út 46. számú
ház elõtt a járdába illesztett kü-
lönleges emléktábla, botlatókõ
(Stolpersteine) õrzi. 

Az ötlet Gunter Demnig né-
met mûvészé, aki az elhurcol-
tak nevét, születésének és halá-
lának idõpontját, valamint
meggyilkolásának helyszínét
egy betonkockára illesztett réz-
táblácskába vési, s a macska-
kõre emlékeztetõ mûvet az ál-
dozat utolsó, szabadon válasz-
tott lakhelye elõtti járdába il-
leszti.  Mára több ezer német,
osztrák és magyar ház bejárata
elõtt „botolhatnak bele” a vá-
rosok és falvak lakói elhurcolt
szomszédaik történetébe. Ezek
a macskakövek elgondolkodta-
tó mementóként hatnak a tele-
pülések mindennapjaiban, õr-

zik az áldozatok emlékét, hatá-
suk állandó és személyre sza-
bott. Gunter Demnig ötlete egy
folyamatosan növekvõ, az
egyes kövek hálójából összeál-
ló „emlékmû”, melyet a mûvé-
szi kezdeményezés indított út-
jára, s amely kezdettõl fogva
teljes egészében civil kezde-
ményezésként, állami támoga-
tás nélkül, az elkötelezett pol-
gárok munkájából él. A híradás
szerint az érdeklõdés óriási, a
mûvész számára már 2010-re
is van elõjegyzett letételi idõ-
pont. 

Forrás: – A vasi zsidóság em-
lékkönyve. Szerk:Löwinger
Avraham Albert, Jaffa, Vasme-
gyei Zsidók Emlék-
bizottsága,1974.214.p.  –
http://www.nyugat.hu  -Botla-
tókövek Szombathely belváro-
sában; www.macskako.net.  –
Köszönöm Bencze Eszternek,
a  szekszárdi PTE Illyés Gyula
Fõiskolai Kar könyvtárosának
segítségét Benedikt Márk élet-
rajzának kiegészítéséhez.

Kernné Magda Irén

Benedikt Márk botlatóköve
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Kollégáról írni mindig nehezebb, mint
idegen emberekrõl. A találkozás Janikával
– talán megbocsátja nekem, hogy így em-
legetem – megerõsítette bennem ezt a ko-
rábban is vallott nézetet. Beszélgetésünk
talán ötödik percében zökkentett ki szere-
pembõl, amikor arra kértem, mondja el,
hogyan talált rá erre a pályára, ahova –
mint sokan valljuk – Isten is teremtette. 

– Végzõs gimnazista voltam, amikor hár-
munkat megkeresett egy újságíró, hogy
mint tehetséges diákokat bemutasson min-
ket. Néhány hónap múlva csörgött a tele-
fonom, õ hívott, és mondta, hogy a rádió-
nak szüksége volna egy hírolvasóra. Az
újságírót Vida Tündének hívták – mesélte.
Az általam már elfeledett epizód felidézé-
sét követõ elérzékenyülést legyõzve sike-
rül megtudnom, hogy ifjú kollégám szá-
mára ma is érthetetlen, hogyan kaphatott 
kamaszként lehetõséget arra, hogy egy rádi-
óban hírolvasóként, riporterként, hovato-
vább hírszerkesztõként dolgozzon. Nem-
csak az elsõ, élõben elmondott hírek és az
ennek örömére eldurrant pezsgõ emléke él
élénken benne, hanem a nehéz helyzeteké
is, amit fiatal mivolta jelentett. 

Sikertelen felvételijét követõen egy esz-
tendõt dolgozott 

a paksi rádiónál. 

Ez az idõ meghatározó volt, már nem a
korábban választott iskolákba, hanem Esz-
tergomba adta be jelentkezési lapját, ahol
kommunikáció-mûvelõdésszervezõ sza-
kon tanult. Azért választotta ezt az iskolát,
mert a Magyar Rádió számos munkatársa,
a „kossuthosok” tanítottak itt. A fõiskola
családias volt, rengeteg lehetõséget adott,
és azzal kecsegtette ifjú paksi hallgatóját,
hogy a Kossuth adóig vezethet útja az is-
kolapadból. Harmadikban, amikor már rá-
diózásra szakosodott, egyszer csak meg-
csörrent a telefonja. Mezei Károly hívta,
hogy az akkor induló katolikus rádióban
munkát ajánljon neki. Az elõzõhöz hason-
ló csodálkozással fogadta, hogy ismét „ki-
választott” lett. Rögtön indulásakor csatla-
kozott a csapathoz. A második napon õ
volt a bemondó. Szinte csak annyit tudott
róla elõre, hogy 4:30-kor kezd, de azt,
hogy mégis mibõl áll majd a munkája,
nem. Így hát lábremegve ment be a stúdi-
óba azon a reggelen. A remegõ láb effek-

tus sokáig megmaradt, de mára már a múl-
té lett. A rádiózás iránti szerelem viszont,
úgy tûnik, örök. János szereti – néha kime-
rítõ – munkáját, s legfontosabb célja, hogy
szakmailag a lehetõ legjobb legyen. Éppen
ezért fontosnak tartja, hogy rendszeresen
visszahallgassa megszólalásait, akár évek
elteltével is. Ilyenkor rendszerint roppant
elégedetlen a hallottakkal. Ebben valószí-
nûleg az játszik fõszerepet, hogy nagyon
komolyan veszi a szakma szabályait, és fi-

gyelemmel kíséri a szakma nagyjait, akik-
hez mérten – úgy érzi – még sokat kell ta-
nulnia. Közülük sokan most munkatársai,
amin még ma is gyakran elcsodálkozik.
Sokuk hangja még gyerekkorából cseng a
fülébe, aztán egyszer csak ott állnak elõtte
és azt mondják: itt van ez a szöveg, kollé-
ga, fel kellene olvasni. És õ ilyenkor ösz-
tönösen hátrafordulna, mert alig hiszi,
hogy neki szóltak.

Munkahelyérõl, a Magyar Katolikus Rá-
dióról, a rádiózás szakmai aspektusairól és
az ott megélt kedves, tréfás történetekrõl
egyaránt szívesen mesél. A katolikus rádi-
ót, neve hallatán 

a többség rosszul ítéli meg. 

A vallási mûsorok aránya nem éri el a tíz
százalékot, a környezetvédelmi, autós,
vagy éppen nyelvmûvelõ mûsorban pedig
semmi olyan nincs, ami a nem hívõ em-
bert zavarhatná, fejtegeti. A mûsorokat vi-
szont valóban áthatja a katolikus érték-
rend, egyébként pedig a magyar rádiós,
szigorú szakmaiságot, rendet örökítették
tovább. Az irányt az öregek szabják meg,
akikrõl mély tisztelettel beszél, a fiatal
munkatársak léte viszont arra jelent garan-
ciát, hogy a munkahelyi légkör is kiváló.
A szakmai fejlõdés nem csak a szerkesz-
tõk, bemondók sajátja náluk, a techniku-
sok is sokat áldoznak rá. János szerint a
legjobban felszerelt stúdiókat ma az õ rá-
diójuk mondhatja magáénak. Ebben tölt el
heti négy nyolcórás mûszakot. Híreket ol-
vas, információkat továbbít a hallgatók-
nak, gondoskodik arról, hogy az adás idõ-
ben kezdõdjön és végzõdjön, konzervmû-
sorokban közremûködik. 

Amikor éppen nem rádiózik, dokumen-
tum- vagy oktatófilmekben dolgozik nar-
rátorként. A film egyébként is fontos szá-
mára, szereti a science-fictiont, a krimit és
a vígjátékot. Legszívesebben celluloidon
nézi ezeket, feliratozva, eredeti nyelven.
Párjával, aki egy kerületi televízió munka-
társa, budapesti lakásukban élnek. A fõvá-
ros, mint mondja, sok lehetõséget és mun-
kát ad, de ott élni nem olyan jó, mint
mondjuk Pakson, ahol felnõtt. Szeretné-
nek a külvárosba költözni, kertes házra
vágynak. – Én szeretem a csöndet, szere-
tek hazajönni, lemenni a Duna-partra –
mondja.                                 Vida Tünde

Jó napot, mi újság?

Ismerõs hang a katolikus rádióban

Tizennyolc évesen még nem, de

egy évvel késõbb már határo-

zottan tudta, hogy rádiózni

akar. Pontosabban fog. Ezt így,

ellentmondást nem tûrõen elsõ-

éves fõiskolásként ki is jelentet-

te Esztergomban, míg társai

többnyire egy „talán” vagy egy

„nem tudom” kíséretében be-

széltek leendõ munkájukról.

Nikl János pályafutása a paksi

Fortunában tett bizonytalan lé-

pésekkel indult. Most a Ma-

gyarországi Katolikus Rádió

adásvezetõ-bemondójaként

dolgozik.
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Sport

Az elmúlt hetekben gyorsan kö-
vették egymást az események
az Atomerõmû kosárlabdacsa-
patának háza táján. A felröppent
hírekkel ellentétben Sabáli Ba-
lázs lemondása után nem német
vagy amerikai edzõje lett a tár-
saságnak, hanem montenegrói.
Dzunics Braniszlav követte a
kispadon Sabáli Balázst, aki vé-
gül a híresztelésekkel ellentét-
ben mégsem maradt Pakson.
Darris Nichols is távozott, sérü-
lése komolyabb volt, mint gon-
dolták, helyére Michael English
érkezett, akivel szemben már
egy mérkõzés után is komoly
szimpátia tapasztalható a szur-
kolók részérõl. Az interregnum
alatt Schmidt Béla kezében volt
a kormányrúd, mindenképpen
javára írható, hogy a Debrecen
ellen már ismét volt tartás a csa-
patban, a 94-60-as gyõzelem jót
tett a kedélyeknek. Dzunicsnak
mindössze két napja volt az
Albacomp elleni mérkõzés
elõtt, reálisan nézve csak a tisz-
tes helytállás lehetett a cél. Gu-
lyás és Medve sérülés miatt
nem játszott, így a jelenlegi leg-
jobb formában lévõ magyar
csapat ellen a 91-78-as vereség
elfogadhatónak mondható. 

Az új edzõ bemutatkozása a
Gesztenyés úton presztízs-
mérkõzés volt a szolnoki Olaj

ellen. (Az õsszel botrányos kö-
rülmények között, 73-70-re el-
vesztett szolnoki mérkõzésnek
ugyanis még nincs vége. Az
ASE megóvta a mérkõzést, és
az MKOSZ-ben még nem tud-
tak dönteni a 2008. november
18-án történtek ügyében.) A ta-
lálkozóra sokan voltak kíván-
csiak, Szolnokról is eljöttek
150-200-an. Az ASE játékosai
közül mindenki meggyógyult,
és pályára lépett az új szerze-
mény, a mérkõzés elõtt két
nappal érkezett Michael Eng-
lish. Az elsõ negyedet még a
vendégek nyerték, de a félidõ-
re már négypontos hazai veze-
téssel mentek pihenõre a csa-
patok. A harmadik negyedet
26-16-ra nyerte az ASE, nagy-
jából eldõlt a mérkõzés. Az
utolsó tíz percben Kiss Zsolt
show-nak tapsolhatott a publi-
kum. „Csak a Kiss Zsolt”
(ahogy a szurkolók skandálták)
Csipkerózsika álmából ébred-
ve dobott a mérkõzés folyamán
hét(!) triplát, demoralizálva az
ellenfelet. Hat perccel a vége
elõtt már 25 ponttal is vezetett
a Paks (76-51), az ellenfél
azonban szívósan harcolt min-
den találatért, így a végered-
mény ASE–Szolnoki Olaj: 85-
69.  

Kovács József

Új edzõ, új játékos, Szolnok-verés!
Dzunics Braniszlav 

Született: 1964. május 30-án a
montenegrói Barban.
Nõs, felesége horvát szárma-
zású, egy 15 éves lánya van.
1992 óta él Magyarországon,
Zalaegerszegen öt, Szombat-
helyen három, Kaposváron öt
évet töltött játékosként. Ma-
gyar bajnok lett a ZTE-ben, a
Kaposvár csapatában, Magyar
Kupa gyõztes ugyanitt, ötször
pedig bajnoki ezüstérmes.
Negyedik éve edzõ, két évig
Kaposváron, majd egy évig
Dombóváron. Paksi szerzõdé-
se a bajnokság végéig szól,
közös megegyezéssel hosz-
szabbítható.

– Amit sejtettem, igaz: a Paks
egy komoly csapat. Nagyon
jók a külsõ körülmények, min-
den lehetõség adott a komoly,
stabil munkához és az eredmé-
nyekhez. A székesfehérvári
mérkõzés bizonyította, hogy a
csapatnak jó szurkolótábora
van. Erõs a játékoskeret, volt
válogatott játékosok, fiatal te-
hetségek, és English is jó szer-

zemény. Tudom, hogy bizal-
mat kapok, az edzõkkel Pakson
nem kapkodnak, megkapják a
lehetõséget. Székesfehérváron
a centerposzton kaptunk ki, a
Szolnok ellen a második fél-
idõben nyertünk. A fiúk odatet-
ték magukat. Nagyra értékelem
Kiss Zsolt teljesítményét, nem
csak a hárompontosai miatt, de
védekezésben is jól teljesített.
English csupa szív játékos,
több hetes kihagyás ellenére
már most azt kaptuk tõle, amit
vártunk – értékelt a sikeres ha-
zai bemutatkozás után az ASE
új vezetõedzõje.               -joko-

A lemondott vezetõedzõ,

Sabáli Balázs így nyilatkozott
lapunknak:
– Mai napig próbálom össze-
tenni a dolgokat, hogy mi ve-
zetett idáig. Kaposváron a
meccs elõtt elhittük, hogy
odamegyünk és nyerünk. A
vereség után rögtön csapat-
összetartás volt, mindenki
fogadkozott. Nyíregyházán
Nicholssal nyertünk volna,
és akkor minden másképp
alakul. Ami a Pécs ellen tör-
tént, az érthetetlen, nekem
ilyenben még nem volt ré-
szem. Számomra a legna-
gyobb gond az volt, hogy
jöttek a különbözõ összees-
küvés-elméletek, de én nem
éreztem ilyet! Mentális visz-
szaesés, ami a vereségsoro-

zathoz vezetett. Tanulság
volt a számomra. A Körmend
hívott utána vezetõedzõnek,
de nem vállaltam el, azután
nevezték ki Peter Stahlt.
Most pihenek egy kicsit.

– Sabáli Balázs lemondását
követõen felmerült a gondo-
lat, hogy esetleg más munka-
körben alkalmazná a klub.
Azonban nem találtunk olyan
munkát, ami mindkét fél ré-
szére hasznos lett volna, és a
történtek után nem valószínû,
hogy jó lett volna, ha marad.
Jó hír viszont, hogy megérke-
zett Michael English, aki a
Dombóvár csapatában már bi-
zonyította, hogy jó játékos –
mondta el véleményét a veze-
tõedzõ távozásáról Tóth János
szakosztályelnök.          -joko-
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A Paksi SE ökölvívó szakosztá-
lya a ’80-as, ’90-es években él-
te fénykorát, mind utánpótlás,
mind felnõtt szinten sorra nyer-
ték a magyar bajnoki címeket.
A hátország a paksi atomerõmû
volt, minden feltétel biztosított
volt a jó munkához. A serdülõ,
ifjúsági és junior magyar bajno-
ki címek többek között olyanok
nevéhez fûzõdnek, mint Tóti
Gábor, Kecskeméti Gyula,
Dohárszki István, Dohárszki
Ádám, vagy a közelmúltban
profi világbajnoki címet nyerõ
ifj. Balzsay Károly, akik mind
paksi nevelésû ökölvívók vol-
tak. A csapatbajnoki találkozó-
kon a PSE színeiben lépett kö-
telek közé – a teljesség igénye
nélkül – Kalocsai Zoltán, Erõs
Lajos, Nagy István, Magyar Ist-
ván, Nyíri László, Bognár
László. Sokszor volt tagja az
NB I-es csapatbajnokságot nye-
rõ PSE-nek vendégökölvívó-
ként Gál László, Váradi János,
vagy a tízszeres profi világbaj-
nok Erdei Zsolt. A ’90-es évek
közepén távozott a klubtól
Balzsay Károly vezetõedzõ, a
szakosztály életében pedig
1999-ben gyökeres fordulat állt
be. A szakosztály felnõtt ver-
senyzõkre már nem kapott
pénzt, a sportállások megszûn-
tek, leépítették az egykor serdü-
lõ és felnõtt bajnoki címeket
hozó nagydorogi kihelyezett
szakosztályt is. Volt egy idõ-
szak, amikor az ökölvívás meg-
szüntetésérõl is szó volt, az
edzõtermet más célra akarták

felhasználni. A szakosztály élén
a hõskorban Papp Gyula állt, õt
Zerza József, majd Kópis Endre

követte. Jelenleg Lakatos Lász-
ló a szakosztályelnök.

– Mostani helyzetünk jó, meg-
oldott a versenyeztetés, szere-
lésre, utaztatásra, szállásra
megvan a pénzünk. Országos
szinten a nagyon jók közé tarto-
zunk. Jelenleg 30-35 fõ jár
edzésre a 8 évestõl a 34 évesig.
Utánpótlásnevelés bázis va-
gyunk, szerencsére a szülõk is
hoznak mozgékony csemetéket,
hogy levezessék a fölös energi-
ákat, a felnõttek inkább hobbi-
ból járnak le az edzõterembe.
Õk leginkább a kommandósok
közül kerülnek ki, hatan-heten
látogatják az edzéseket. II. osz-

tályú versenyeken, Paks Kupán,
vagy regionális versenyeken in-
dítjuk õket, többek között Pé-
csett, Nagykanizsán és Dombó-
váron. Lányok is járnak már
hozzánk, jelenleg ketten püfölik
a homokzsákot. A felnõttek kö-
zül Haaz László és Hegedûs Ist-
ván profinak állt, egy dunaújvá-
rosi menedzser és a Vasas egy-
kori ökölvívója, Petrányi Zoltán
foglalkoztatja a fiúkat – mondta
el Kajtár László vezetõedzõ.

A szakosztályban jelenleg hár-
man irányítják a szakmai mun-
kát. Kajtár László vezetõedzõ:
Bonyhádon született, egykori ifi
válogatott, 30 éve került Tatabá-

nyáról a PSE-hez egy súlyos sé-
rülés után. 1992 és 1993-ban a
Magyar Ökölvívó Szövetségtõl
megkapta a Magyarország leg-
jobb utánpótlásnevelõ edzõje cí-
met, 1995-ben a Tolna megye
sportjáért díjat, 1998-ban a Tol-
na megye ökölvívásáért díjat
kapta meg. 48 bajnoki címmel
Tolna megye legeredményesebb
edzõje. 

Feil Ádám edzõ: A PSE-ben
volt ökölvívó, majd edzõ, Bog-
nár Lászlót õ készítette fel a
profi mérkõzéseire. 

Szakály Sándor edzõ: A PSE
egykori ökölvívója, a fia is a
szakosztály versenyzõje.  Kovács
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Dicsõ múlt, biztató jelen

Kiss Attila õrnagy (fenti képünkön), a Neut-
ron bevetési egység parancsnoka. Évek óta
hobbi szinten jár ökölvívó edzésekre, tavaly
azonban élesben is kipróbálta magát, ringbe
szállt versenyen is a PSE színeiben. 
– Szerettem volna annak idején bunyózni, de
a szüleim nem akartak hallani róla, ezért ke-
nuztam húsz évig, C4-esben junior magyar
bajnok voltam. Amikor még a nagy csapat
megvolt itt, Pakson, akkor a csb mérkõzések-
re, Újpestre, Komlóra, Tatabányára is elkísér-
tem õket, nagyon szeretem az ökölvívást. Ta-
valy, 34 évesen, egyik barátom rábeszélésére
versenyen is elindultam. (A felsõ korhatár 35
év.) A munkámhoz szükséges kondíció meg-
tartásához is nagyon jó. Ez a sport egész em-
bert kíván. Próbálnak rábeszélni a profi ököl-
vívásra, ha tudnak meccset szervezni, akkor
esetleg megpróbálom. Veszítenivalóm nincs! 

Katz Petra (jobb oldalon) az elsõ lány aki
ökölvívó edzésekre kezdett járni. A Vak Boty-
tyán Gimnázium 3. osztályos tanulója, 11 éve

táncol. Öt hó-
napja, heti 4-5
edzésen vesz
részt, erõsít,
zsákol, árnyé-
kol, az ökölví-
vás techniká-
ját pedig Feil
Ádi bácsitól
tanulja. – Ma-
dár (Erdei
Zsolt) egyik
meccsét néz-
tem, és na-
gyon megtetszett. Egyik barátnõmmel lejöt-
tünk edzésre, én itt ragadtam. A szüleim elõ-
ször nagyot néztek: „ Kislányom, mi lesz be-
lõled, ez egy férfias sport!?”. De látják, hogy
szeretem, és élvezem, így beletörõdtek. Nem
tudom, hogy akarok-e egyáltalán mérkõzést
játszani. Állon még nem vágtak, és a homok-
zsák ugye nem üt vissza.– mesélt eddigi bu-
nyós pályafutásáról Katz Petra.
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Budapesten, az UTE dzsúdó-
termében rendezték meg az
idei felnõtt Magyar Köztársa-
ság Kupát, a közelgõ Hungá-
ria Kupa második válogatóját. 

Az Atomerõmû SE ver-
senyzõi közül Kovács Már-
ton (66 kg) és Dusa Ákos
(+100 kg) ezüstérmet szer-
zett, Csoknyai László (81
kg) a dobogó harmadik foká-
ra állhatott fel. Dobai Patrick
(100 kg) az ötödik, Kiss
Norbert (73 kg) pedig a hete-
dik helyet szerezte meg.

Paksi siker a modellmaratonon

Nyugodtan kijelenthetjük, Nagydorog a hazai au-
tómodellezés egyik fellegvára. A helyi sportcsar-
nokban rendszeresek a bajnoki futamok, ezúttal
azonban egy nem mindennapi eseménynek adott
otthont a település. Az országban elsõ alkalommal
rendeztek 12 órás futamot, amit a paksi autómo-
dellezõk álmodtak meg, különleges szabályokkal.
A versenyzõk 8 órakor az autók összeszerelésével
kezdték a megmérettetést. – A kezdetekkor kell a

legjobban összeszerelni az autót, mert a futam
közben már nehezebb módosítani a beállításokat.
Egy modell összeszereléséhez fél óra elegendõ –
mondta el a paksi szervezõ-versenyzõ Kovácsik
László. A 11 csapat öt fõs legénysége hatalmas el-
szántsággal vetette magát az este 8 óráig tartó
küzdelembe. Volt, aki a karosszériát, más a futó-
mûvet és a hajtómûvet rakta össze, de a festésre is
nagy hangsúlyt fektettek a résztvevõk. Bökker
Viktor csapata Budapestrõl érkezett, mindannyian
a Tamiya kupában szerepelnek, kategóriájuk él-
mezõnyében. – Nagyon jó a verseny, bár most egy
kicsit szomorú vagyok, mert a kettõbõl leégett az
egyik motorunk. Egy motorral pedig lehetetlen
teljesíteni a versenyt – értékelt a budapesti ver-
senyzõ. A versenyautókba személyi jeladókat is
elhelyeztek, mely egy számítógéppel volt össze-
hangolva, ez jelezte, ki hány kört teljesített, ezzel
tudták a szigorú bírák nyomon követni az állást.
Az elsõ 12 órás autómodell versenyt a paksiak
nyerték, a hangulat is kiváló volt, ezért a résztve-
võk abban maradtak: ha lesz, jövõre is minden-
képp eljönnek.                                    Faller Gábor

Az NB I Szabó László csoport-
jának sakkcsapatbajnokságában
a 6. fordulót játszották leg-
utóbb. Az Atomerõmû SE sak-
kozók hazai környezetben – a
tavalyi bajnok Zalaegerszeg
után – ismét rangadót játszot-
tak, ezúttal a világbajnok indiai
Anandot is a soraiban tudó
Nagykanizsát látták vendégül.
Bár a világelsõ ezúttal nem tar-
tott a csapattal, így sem ígérke-
zett könnyû feladatnak az
Aquaprofit-NTSK legyõzése.
Mivel egyedül csak a 11-es asz-
talnál helyet foglaló Vidéki
Sándor tudta maga javára bil-
lenteni a méreg nyelvét, eldõlt:
nem sikerül a bravúr. Bár Borki,
Berkes, Ács, Nevednichy,
Grószpéter, Csom és Fodor is
remizett, az így elért 4,5 pont
7,5 ellenében kevésnek bizo-
nyult. Az ASE elsõ számú csa-
pata vereségével visszacsúszott
a táblázat 4. helyére. Az NB I/B
Charousek csoportjában vitéz-
kedõ ASE II fiataljai másolták a
„nagyok” eredményék, akik
szintén az Aquaprofit-NTSK
második gárdája ellen ültek asz-
talhoz. Két egyéni siker mellett
(Tóth Gergely és Nagy Lajos)
öt táblán  (Molnár, Siklósi, Ba-
lázs, Lizák és Mácsik) döntetle-
neztek a paksiak. Az ASE II
Paks jelenleg 7. pozíciót foglal-
ja el a 12 csapatos mezõnyben.

efgé

Egyre népszerûbb a tenisz
Barátjukra és sporttársukra, Zöld Ferencre em-
lékeznek immár negyedik éve a paksi tenisz-
kedvelõk. A Paksi Sportegyesület Teniszcsarno-
kában ezúttal páros versenyre nevezhettek az
érdeklõdõk, akikben ezúttal sem volt hiány, ösz-
szesen 26-an ragadtak teniszütõt. A Tárnok
László vezette szervezõgárda az esélyegyenlõ-
séget szem elõtt tartva alakította ki a párokat. –
Az ügyesebbek mellé kevésbé ügyes párt sor-
soltunk, mivel így látványosabbak, érdekeseb-
bek, izgalmasabbak a mérkõzések – nyilatkozta
a PSE Tenisz Szakosztályának szabadidõsport
felelõse. A férfiak mezõnyében három hármas
csoportot alakítottak ki, melyekbõl az elsõk
mérkõztek tovább az érmekért. A döntõ kör-
meccseit Tárnok László párjával, Serdült Jó-
zseffel nyerte, így õk vehették át a gyõztesek-
nek járó kupát. A hölgyek mezõnyében a négy
duó körmérkõzéseit követõen alakult ki a végsõ
sorrend. Ezúttal Bakó Gyöngyi és Rácz Ágnes
nem talált legyõzõre, így õk diadalmaskodtak a
szombati versenyen. Ez a torna is bizonyította az
amatõr tornák igenis népszerûek Pakson. – Egy-
re népszerûbb az amatõr tenisz városunkban, na-
gyon sok új arcot látni korosztálytól függetlenül
– tette hozzá Tárnok László. Az eredményhirde-
tést követõen vacsorával zárult a 4. Zöld Ferenc
Emlékverseny. A tervek szerint amatõr torna leg-
közelebb március elején lesz a PSE Teniszcsar-
nokban, szintén párosoknak.                      efgé

Bizakodó a PFC
A téli felkészülés félidejében jár a Paksi FC NB I-
es labdarúgócsapata. Az elmúlt héten ismét az
atomerõmû sportcsarnokában találkozhattunk a
labdarúgókkal. Nem kispályára készülnek, de a
termi edzések ebben az idõszakban legalább
olyan fontosak, mint a nagypályás tréningek. A
gárda januárban kezdte felkészülését: egy hetes
ráhangolódást követõen két hétig Tatán, mûfüvön
folytatódott a munka. A zöld-fehér legények je-
lenleg Horvátországban edzõtáboroznak. Gellei
Imre vezetõedzõ optimistán nyilatkozott: – Haza-
érkezésünk után jó lenne, ha az idõjárás kegyeibe
fogadna minket, mert a Ligakupa meccsek már
felkészítõ jellegûek a Kecskemét elleni sorsdöntõ,
helyosztó bajnoki találkozóra. – A paksi tréner
hozzátette, a játékosok nagy vehemenciával ve-
tették magukat a felkészülésbe, az újak bizonyíta-
ni akarnak. – Ugyanilyen pörgõs edzések voltak
az MTK-nál is, ez csak jót tesz nekünk – mondta
el Horváth Levente. – Ahogy figyeltem a játékos-
társaim hozzáállását és a mester edzéseit, a sze-
zon végén bõven az elsõ tízben kell lennünk – tet-
te hozzá Nikolov Balázs, a Gyõri ETO FC-tõl iga-
zolt futballista. Porecsben a Zadar ellen mérkõ-
zött volna a Paksi FC, de az ellenfél lemondta a
találkozót, helyettük a Siófokkal Umagban csa-
pott össze a Gellei-egylet. Február 11-én Ligaku-
pa találkozón a Zalaegerszeget fogadja a PFC,
majd 21-én a Kecskemét ellen, szintén hazai pá-
lyán bajnoki találkozón lép pályára.       Faller G.

Sakk: nem jött
ki a lépés
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Kuti Horváth György: Csa-

vargó szelek társa és Péger Jó-

zsef: Képek-versek-képversek
címû könyvének bemutatójára
várják az érdeklõdõket a szerzõk
és a Pákolitz István Városi
Könyvtár február 10-én, 18.30-
kor. A könyveket Gálosi János
nyugalmazott középiskolai tanár
és Gutai István könyvtárigazgató
mutatja be. Közremûködik Gyu-
lai István és Tell Edit versmondó.

Afilmbarátok a mûvelõdési ház
olvasótermében Ivory James Na-
pok romjai címû filmjét láthat-
ják, 11-én, este hat órakor. 

Téli esték: Az immunrend-

szer – dr. Juhász Katalin elõ-
adását 12-én, 18 órakor hall-
hatják a Dunakömlõdi Falu-
házban. 

Adózás sorban állás nélkül,

tippeket és fortélyokat tudhat-

nak meg, továbbá az is kiderül,
hogyan készítsük el elektroni-
kusan adóbevallásunkat.
Mindezt Véhmann Ferencné,
könyvvizsgáló tárja az érdek-
lõdõk elé, 13-án, 17 órakor a
VMK-ban. 

Kézmûves játszóház a múze-
umban. 14-én 9-tõl 12-ig a far-
sang alkalmából álarcokat, ál-
latmaszkokat készíthetnek, il-
letve arcfestési tippeket kap-
hatnak kicsik és nagyok.

Farsangi jelmezbálba várják
a mulatni vágyókat Duna-
kömlõdre 14-én, délután öt
órától. A legötletesebb jelmez
címét is elnyerhetik a faluház-
ban, ahova belépés csak mas-
karában! 

Összhang klub ismét a mûvelõ-
dési központban. A 16-i, 18 óra-
kor kezdõdõ rendezvény témája
Az ásványok jótékony hatásai az
életünkre, amelyrõl Képes Eta
számol be a közönségnek. 
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Mozimûsor
Február 8. (vasárnap) 19 óra

NÕK

feliratos, am. rom. vígjáték

Február 11. (szerda) 19 óra
HALÁLFUTAM

feliratos am. akció-thriller

Február 13. (péntek) 19 óra
VICKYCRISTINABARCELONA

feliratos spanyol-am. vígjáték

Február 15. (vasárnap) 19 óra
SZIKRAVÁROS

feliratos amerikai kalandfilm

Február 18. (szerda) 19 óra
ÉGETÕ BIZONYÍTÉK

feliratos am. krimi-komédia

Február 20 (péntek) 19 óra
HIGH SCHOOLMUSICAL3

szinkronizált am. zenés vígjáték

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

Programok

PANTAR Kegyeleti Szolgáltató
Bt. Paks, Kálvária utca 2. 

Állandó ügyelet: 30/9363-255 (x)

Paks az egyik állomása a „Du-
na Hercegnõje” nemzetközi
szépségverseny-sorozatnak,
amelynek szervezõje a Fashion
Arts Modellügynökség. Az el-
sõ évados verseny keretében
Mohácson és Baján már ren-
deztek fordulót, a továbbiak-
ban Paks mellett Dunaújváros-
ban, Esztergomban, Komá-
romban, Pozsonyban és Bécs-
ben lesz elõdöntõ, a döntõ pe-
dig októberben, Budapesten. A
versenyt 4-24 éveseknek hir-
detik meg négy kategóriában,
a döntõ megmérettetésen azon-
ban csak a 16-24 éves korosz-
tály jelenik majd meg. Minden
fordulóból az elsõ három he-
lyezett jut tovább, illetve a zsû-
ri további két versenyzõnek
adhatja meg a lehetõséget,
mondta el Csendes Ildikó ügy-
vezetõ, hozzátéve, hogy a
„Duna Hercegnõje” versenyt
hagyományteremtõ szándék-
kal hívták életre, kiemelt célja,

hogy felhívja a figyelmet a
Duna védelmére. Terveik sze-
rint a cím nyertese mintegy kö-
vetként hajózik majd végig a
folyón, látogat el a nagyobb
városokba. A paksi fordulót
március 8-án tartják, amelyre
várják a jelentkezéseket a
www.dunahercegnoje.hu ol-
dalról letölthetõ adatlapon, il-
letve a honlapon az ügynök-
ségrõl is olvashatnak rövid is-
mertetõt. A paksi forduló elõ-
válogatója február 27-én lesz,
ez egyben a jelentkezés határ-
ideje. Érdekesség, hogy a ver-
senyhez kapcsolódóan divat-
tervezõ pályázatot hirdetnek,
amelynek témája a honfoglalás
kora, a ruhákat a döntõsök öl-
tik majd magukra. Hasonló pá-
lyázata már volt az ügynökség-
nek, egy nemzetközi topmo-
dell versenyhez kapcsolódva
hirdették meg, a téma akkor a
reneszánsz volt. 

-gyöngy-

Hercegnõ kerestetik
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Ezt a mediterrán életérzést szeret-
né minden vendégben felébresz-
teni a Dolce Vita pizzéria és étte-
rem. A tulajdonos Laczi Erzsébet
dédelgetett álma volt, hogy étter-
met nyisson. Céljáért meg is tett
mindent. Szenvedélye a fõzés, így
már kamaszként vendéglátást ta-
nult. Ausztriában volt szakmai
gyakorlaton, majd ösztöndíjjal
Svájcban fejezte be az iskolát.
Közben lehetõséget kapott egy
olaszországi gyakorlatra is. Ekkor
ismerte meg férjét Di Profio
Massimót, akivel közös vállalko-
zásként nemcsak két kisiskolás
gyermeküket nevelik, hanem a
Dolce Vita pizzéria éttermet is
üzemeltetik. 

Az olaszoknál hagyomány, hogy
a család apraja-nagyja, amikor
csak teheti, együtt van. A Dolce
Vita ezt a mediterrán életérzést, a
generációk összetartozását kí-
vánja erõsíteni. Az étteremben az

ízletes pizzák, olasz tészták, ten-
geri gyümölcsök vagy épp a ha-
gyományos magyar ételek elfo-
gyasztása után remek lehetõség
nyílik további kellemes idõtöltésre
is. A legkisebbek a gyermekkuc-
kóban, a nagyobbacskák az in-
gyenes internetnél találhatnak
maguknak elfoglaltságot, míg az

idõsebbek capuccinót, fagylaltot
fogyasztanak.
A tulajdonosok nem feledkeznek
meg az autóbusz-pályaudvar
nyújtotta átmenõ forgalomról
sem. Szelet pizzák, gyors ételek,
hamburger, gyros is kapható, és
kellemes környezetben el is fo-
gyasztható. 

Rendezvények lebonyolítását is
vállalják. 30 fõt a különterem-
ben, 70 fõt a teljes étteremben
tudnak elhelyezni, de szívesen ki-
települnek a megrendelõ kérésé-
re. Eljegyzés, gyerekzsúr, házas-
sági évforduló igazán családias
csak a Dolce Vitával lehet. Még
csak három hónapja nyitottak, de
kínálatuk máris bõvül. Két akro-
batikus bártender fergeteges kok-
télpartival kápráztatja el a vendé-
geket igény szerint az étteremben
vagy az aktuális buli helyszínén.

A Dolce Vita pizzéria és étterem
stábja is egy nagy család. Jó han-
gulatban dolgoznak azért, hogy Ön
és családja kedvezõ árért minõségi
ételt és kiszolgálást kapjon.        (X)

Dolce Vita, édes élet

Asztalfoglalás, házhozszállítás:
75/310-088, 70/420-28-84.
www.dolcevitapizzeria.

mindenkilapja.hu 
Nyitva: H-CS: 5.30-21-ig,

P: 5.30-23-ig, 
Szo: 10-23-ig, V: 10-20-ig.

Februárban

a látásvizsgálat

szemüvegkészítés

esetén ingyenes.

SZEMÜVEGKERET VÁSÁR: 
50% árengedmény fiatalos

kollekcióból.
Bejelentkezés: 75/511-246 telefonszámon.

7030 PAKS
Dózsa György u. 20.
Telefon: 75/511-246

Válassza az igényének 

megfelelõ számlacsomagot!

Lakossági számlacsomagok:

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

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

Vállalkozói számlacsomagok:

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

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

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

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

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


